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WIEDZA BRANŻOWA:
MOCNE STRONY:

Finanse, Rachunkowość - dobra znajomość zagadnień rachunkowości
finansowej i zarządczej, praktyka zawodowa w obszarze rachunkowości,
tworzeniu zakładowych planów kont, technik księgowania, opracowaniu
badań i analiz finansowych, jak i analiz rynku/potrzeb klientów.
Praktyczna umiejętność analizy i tworzenia architektury procesów
biznesowych zdobyta w trakcie realizowanych projektów.
SEM BPS – planowanie strategiczne i symulacja - praktyka wdrożeniowa
w tworzeniu rozwiązań informacyjnych (kształtowanie modelu planistycznego,
planowanie, analizy) w oparciu o hurtownię danych SAP BW.
Hurtownia danych – praktyka wdrożeniowa w tworzeniu rozwiązań
informacyjnych opartych na hurtowni danych SAP BW.
Umiejętność połączenia zagadnień logistycznych z zagadnieniami
finansowymi, analizy i tworzenia architektury procesów biznesowych zdobyta
w trakcie realizowanych projektów - tworzenie architektury rozwiązań ZSI
w oparciu o rozwiązania IT.

Branża farmaceutyczna, produkcyjna, transportowa, paliwowa, wydawnicza,
finansowa, informatyczna, energetyczna.
Charakterystyczne cechy to:
zorientowanie na realizację wytyczonych celów, dynamizm i konsekwencja
w działaniu
umiejętność pracy zespołowej,
łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność i zaangażowanie
w realizacji powierzonych zadań.
Doświadczenia:
doświadczenie w realizowaniu projektów wdrożeniowych;
tworzenia planów kont KG oraz ksiąg pomocniczych;
znajomość standardów rachunkowości według wymagań ustawodawstwa
polskiego;
odpowiedzialność za powierzony budżet i cele;
monitorowanie efektywności realizacji celów i kreatywne rozwiązywanie
złożonych problemów;

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE/PROJEKTY
ITCon M. Rut i M. Szczepaniak Spółka Jawna
(kwiecień 2008 do chwili obecnej)
Wdrożenia
zintegrowanego
systemu SAP R/3

Współwłaściciel ITCon M. Rut i M Szczepaniak Spółka Jawna, która prowadzi usługi
doradcze i wdrożeniowe w zakresie:
- doradztwo biznesowe i wdrożeniowe w ramach prowadzonych projektów
- konsultacje w fazie budowania koncepcji, implementacji, testów,
przygotowanie do startu produktywnego oraz wsparcie po starcie,
- opracowanie rozwiązań biznesowych w zakresie rachunkowości finansowe
i zarządczej,
- opracowanie modelu kosztów w przedsiębiorstwie,
- pomoc w opracowaniu zakładowego planu kont,
- konsultacje w zakresie określenia potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa,
- wdrożenia modułów:

Zarządzania finansami

Zarządzania aktywami trwałymi







Controlling
Zarządzania inwestycjami
Wdrożenia hurtowni danych SAP-BW
Wdrożenia systemu SAP–SEM
Prace programistyczne ( raporty, przystosowania systemu poprzez
user-exit’y, zmiany standardu SAP do potrzeb klientów)

„Usługi Informatyczne” Marek Szczepaniak
(sierpień 2005 - …..,)
Wdrożenia
zintegrowanego
systemu SAP R/3

Własna działalność gospodarcza w następujących obszarach

prace wdrożeniowe
doradztwo biznesowe i wdrożeniowe w ramach prowadzonych projektów
przygotowanie projektu
opracowanie rozwiązań biznesowych w zakresie rachunkowości finansowej
i zarządczej
konsultacje w fazie budowania koncepcji, implementacji, testów,
przygotowania do startu oraz wsparcie po starcie
szkolenia dla zespołów wdrożeniowych
ComputerLand S.A., Warszawa
(lipiec 2004 – sierpień 2005)

Konsultant ds.
wdrożeń
zintegrowanego
systemu SAP R/3
07.2004 – 08.2005

Prowadzenie usług konsultacji, szkoleń, realizacji zgłoszeń serwisowych i innych zadań
u klientów niezbędnych do wdrożenia aplikacji w założonym czasie o budżecie.
Wspieranie sprzedaży poprzez udział w przygotowaniu części merytorycznej ofert,
przygotowanie prezentacji i modeli, prezentacja oferowanych rozwiązań, utrzymanie
dobrych kontaktów z klientem.
Ster-Projekt S.A., Warszawa

(grudzień 2000 – lipiec 2004)
Konsultant ds.
wdrożeń
zintegrowanego
systemu SAP R/3
12.2000 – 07.2004

Udzielanie klientom spółki konsultacji w zakresie wdrażania systemu SAP, prowadzenie
szkoleń
i
przygotowywanie
materiałów
szkoleniowych,
udział
w pracach związanych ze sprzedażą systemu SAP i usług wdrożeniowych, udział
w pracach przygotowawczych w zakresie wdrożeń systemu SAP modułu
Rachunkowość Finansowa, Zarządzanie Majątkiem Trwałym, kierowanie projektami.
Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie
Centralny Oddział regionalny w Łodzi

(grudzień 1997 – grudzień 2000)

Specjalista
12.1997 – 12.2000

Utrzymywanie kontaktów ze strategicznymi klientami na terenie działania Centralnego
Oddziału Regionalnego PBK SA, doradztwo w zakresie lokowania wolnych środków
(lokaty terminowe, akcje, obligacje, bony skarbowe), wspomaganie Departamentu
Klienta Korporacyjnego w zakresie pozyskiwania klientów wymagających
niestandardowych rozwiązań, monitorowanie jakości obsługi klienta w placówkach
operacyjnych banku na terenie województw:
kujawsko - pomorskie, łódzkie świętokrzyskie, sporządzanie okresowych raportów
w postaci zestawień pozyskanych klientów.
Sol Serwis Sp. z o.o.

(wrzesień 1997 – grudzień 1997)
Specjalista ds.
sprzedaży systemów
MRP
09.1997 – 12.1997

Specjalista ds. sprzedaży systemów MRP
Udział w pracach związanych ze sprzedażą systemów do wspomagania zarządzania
IMPACT-AWARD, kompleksowe poznawanie modułów produktu, prowadzenie szkoleń
dla przyszłych użytkowników.
Holding Aplikom 2001 Sp. z o.o.

(październik 1994 – wrzesień 1997)
Operator systemów
CAD
10.1994 - 09.1997

Wnoszenie poprawek do projektów architektonicznych, digitalizacja map, obsługa
plotera i skanera, nanoszenie instalacji, obiektów, pikiet terenowych na mapy
zagospodarowania przestrzennego, prowadzenie szkoleń w zakresie AutoCAD

stopień I, doradztwo i sprzedaż programu AutoCAD.

OPIS PROJEKTU
Projekty SAP
(2000 – 2016)

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. – od 11/2015 – do chwili obecnej –
wdrożenie modułu AA systemu ECC 6.0. Nadzór nad wykonaniem konfiguracji systemu
oraz implementacji rozwiązań klienckich. Start produktywny systemu styczeń 2016.
T-mobile Polska – od 04/2015 do 12/2015 – Testy UAT wraz z integracją pomiędzy
SAP FI/LO oraz SAP WMS oraz innymi systemami zewnętrznymi:
Zadania:
•
przeprowadzanie testów SAP w ramach modułów FI, SD, MM, WMS
•
szkolenie testerów
•
szkolenie użytkowników
•
wsparcie testerów i użytkowników
T-mobile Polska – od 11/2014 do 01/2015 – Testy integracyjne pomiędzy SAP FI/LO
oraz SAP WMS oraz innymi systemami
Zadania:
•
przeprowadzanie testów SAP w ramach modułów FI, SD, MM, WMS
•
szkolenie testerów
•
wsparcie testerów
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Warszawa 2014, prace rozwojowe
w zakresie finansów, kontrolingu oraz rozwiązań BI (wygrany przetarg do 2016).
DB Schenker Hungary - od 07/2013 do 01/2014, wdrożenie systemu SAP FI, FIAA, IM (kierownik projektu). Nadzór nad przygotowaniem koncepcji biznesowej,
nadzór nad wykonaniem konfiguracji systemu oraz implementacji rozwiązań. Start
produktywny systemu styczeń 2014.
Ministerstwo sprawiedliwości – 07/2013 – 10/2013, prowadzenie szkoleń
administratorów systemu SAP w zakresie:
•
Procesy gospodarcze w Rachunkowości Finansowej
•
Podstawowe zagadnienia konfiguracji Rachunkowości Finansowej
•
Konfiguracja Rachunkowości Finansowej
•
Zamknięcie w Rachunkowości Finansowej
•
Analizy i sprawozdawczość w Rachunkowości Finansowej
•
Rachunkowość aktywów trwałych
•
Podstawy malarza raportów
•
Zaawansowane funkcje malarza raportów

dla

DB Schenker Rail Polska - od 02/2013 do 08/2013, upgrade systemu SAP
z wersji R/3 4.6 C do ECC 6.0 z uwzględnieniem najnowszego Enhenced Pack (EHP)
na dzień realizacji zadania. Nadzór nad poprawnym uruchomieniem zakresu
Rachunkowości Finansowej, Majątku Trwałego, Inwestycji oraz rozwiązań klienckich.
Db Schenker Rail Romania, DB Schenker Rail Bulgaria - od 06/2012, rollout
system SAP w zakresie FI, AA, IM, CO, MM, SD. Kierownik projektu, konsultant
wiodący. Nadzór nad przygotowaniem koncepcji biznesowej, nadzór nad wykonaniem
konfiguracji systemu oraz implementacji rozwiązań.
DB Schenker Rail Polska - od 09/2011 do 04/2012, obsługa sprzedaży surowców
mineralnych w oparciu o system SAP. Rozwiązanie umożliwiające realizację obsługi
klienta na Punktach Sprzedaży Pisaku. Nadzór nad przygotowaniem koncepcji
biznesowej, nadzór nad wykonaniem konfiguracji systemu oraz implementacji
rozwiązań. Start produktywny i wsparcie klienta 1 kwiecień 2012.
DB Schenker Rail Polska - od 04/2012 do 11/2012, wdrożenie mechanizmów do
obsługi zakupu usług w systemie SAP R3 dla grupy DB Schenker Rail Polska w oparciu
o DMS. Zapewnienie pełnej i efektywnej kontroli zakupu poprzez prowadzenie
dokumentacji związanej z zakupami, objęcie zakupów strategią zarządzania,
zatwierdzanie zapotrzebowań oraz wprowadzenie kontroli nad realizacją budżetów.
Nadzór nad przygotowaniem koncepcji biznesowej, nadzór nad wykonaniem

konfiguracji systemu oraz implementacji rozwiązań. Uruchomienie pilotażowe
rozwiązania dla DB Schenker Rail Polska. Start produktywny pozostałych spółek
1 stycznia 2013, wsparcie klienta 1 kwiecień 2013.
DB Schenker Rail Polska - od 07/2010 do 04/2011, wdrożenie systemu SAP FI,
FI-AA, IM (kierownik projektu, konsultant wiodący). Nadzór nad przygotowaniem
koncepcji biznesowej, nadzór nad wykonaniem konfiguracji systemu oraz
implementacji rozwiązań.
Migracja danych po fuzji 7 spółek (DB Rail Rybnik, Energoport, DB Schenker Zabrze,
DB Schenker Polska, NZTK, Trawipol, Transpak).
Rohe Sp. o.o. Łomianki – od 03-2008 do 12-2009, rozwinięcie funkcjonalności
systemu mySAP w zakresie FI, FI-AA (kierownik projektu, konsultant wiodący). Nadzór
nad przygotowaniem koncepcji biznesowej, nadzór nad wykonaniem konfiguracji
systemu oraz implementacji rozwiązań.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Warszawa, 03/2006 – do chwili
obecnej (konsultant mySAP com BW, SEM, FI, FI-AA, IM-PS– zmiany
w aktualnym procesie budżetowania i planowania. Przedstawienie planowania
w walutach obcych, rozliczenie budżetu w walutach obcych, określenie ekspozycji
narażonej na ryzyko walutowe – raportowanie wykonania zobowiązań, należności,
kosztów na podstawie zawartych z kontrahentami umów.
Wydzielenie Drukarni Skarbowej ze struktur PWPW SA poprzez uruchomienie
funkcjonalności Działów Gospodarczych SAP R/3. Implementacja i przedstawianie
rocznego Bilansu Pro forma w SAP SEM). Serwis w zakresie wyżej wymienionych
modułów.
PCC Rail Rybnik SA 11/2008 do 02/2009, implementacja działów gospodarczych
w dwóch spółkach, (kierownik projektu, konsultant wiodący). Nadzór nad
przygotowaniem koncepcji biznesowej, nadzór nad wykonaniem konfiguracji systemu
oraz implementacji rozwiązania, wsparcie startu produktywnego.
ABG S.A. Warszawa
od 03-2008 do 12-2008, wdrożenie nowej jednostki
gospodarczej na potrzeby utworzenia grupy kapitałowej (kierownik projektu,
konsultant wiodący).
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 07/2007 – do 12/2009
(konsultant ERP 2005 w zakresie FI-AA - uruchomienie pełnej funkcjonalności
w zakresie Finansowego Majątku Trwałego, 4 osoby w zespole & 2 konsultantów –
konsultant wiodący).
ABG SPIN SA, Warszawa 04/2007 – 06/2007 (konsultant FI - realizacja ujednolicenia
platformy informatycznej SAP R/3– połączenie spółek ABG Ster Projekt SA oraz SPIN
SA., 6 osób w zespole & konsultant wiodący).
PGNiG S.A., Warszawa 02/2006 – 03/2006 Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. (konsultant mySAP com FI-AA – przystosowanie systemu
w zakresie wyceny majątku trwałego – okres ekonomicznego użytkowania, 2 osoby w
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Warszawa, 08/2005 – 02/2006
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (konsultant mySAP com BW, SEM –
wdrożenie budżetów elastycznych oraz projektu ośrodków odpowiedzialności, 2 osoby
w zespole & 2 kosultantów).

Enea S.A., Centrala: Poznań, Oddziały: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin,
Bydgoszcz 07/2004 – 07/2005 zakład energetyczny (konsultant wiodący rollout mySAP
com FI/FI-AA/IM, 8 osób w zespole & 3 konsultantów).
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Warszawa, 05/2003 – 06/2004,
(konsultant wiodący mySAP com FI/FI-AA/IM-PS, 4 osoby w zespole & 3
konsultantów).
Energoport Sp z o.o., Gliwice 07/2003 – 02/2004, handel surowcami
energetycznymi, (konsultant wiodący mySAP com, FI-AA/IM, 2 osoby w zespole

& 1 konsultant).
GlaxoSmithKline S.A., Warszawa 02/2003 –04/2004 branża farmaceutyczna
(konsultant mySAP com SEM, 3 osoby w zespole & 3 konsultantów).
Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., Płock
04/2002
–
04/2003,
branża
naftowo-paliwowa,
(konsultant
zadaniowy
mySAP com, FI-AA/IM-PS, 4 osoby w zespole & 2 konsultantów).
Przedsiębiorstwie Napraw Taboru S.A., Rybnik 08/2002 – 01/2003 remonty
napraw taboru i lokomotyw, (konsultant wiodący mySAP com, FI-AA/IM, 3 osoby
w zespole & 2 konsultantów).
MAC Edukacja S.A. Kielce 08/2002 – 03-2003, produkcja i dystrybucja książek
edukacyjnych (konsultant wiodący mySAP com FI/FI-AA, 5 osób w zespole
& 2 konsultantów)
Przedsiębiorstwo Taboru Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A., Rybnik
07/2001 – 04-2002, transport kolejowy, (konsultant zadaniowy mySAP com, FI-AA, 3
osoby w zespole & 2 konsultantów).

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE
Szkolenia SAP:

Centrum Szkoleniowe SAP
AC-020 Wstęp do systemu SAP R/3
AC-010 Rachunkowość finansowa i raportowanie
AC-200 Rozrachunki z dostawcami, odbiorcami oraz konfiguracja
AC-260 Dodatkowe funkcje w rachunkowości finansowej
AC-305 Księgowość składników majątku trwałego
CA-080 Zarządzanie projektem
AC-805 Zarządzanie środkami pieniężnymi
SEM-20 Planowanie strategiczne
CA705 – Podstawy malarza i edytora raportów
Akademia Business Intelligence (BW - Hurtownia danych SAP, Strategic
Enterprise Management, BI - Summary)

Inne szkolenia i kursy:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Kurs księgowości w zakresie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości,
dokumentacji księgowej i sprawozdawczości.
Kurs w zakresie zarządzania projektami – metodologia Prince II

INFORMACJE DODATKOWE
Wykształcenie wyższe:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Wydział: Zarządzanie i Marketing
Kierunek: Bankowość i Ubezpieczenia
Tytuł: magister ekonomii (2000, wynik: bdb)

Języki obce:
Inne umiejętności

Język angielski: znajomość dobra
Język rosyjski: znajomość dobra
Prawo jazdy kategorii A B
Dostępne w razie potrzeb na życzenie.

Zainteresowania:

Podróże, turystyka piesza, motoryzacja, pływanie, dobry film.
Sporty: narciarstwo, snowboarding, turystyka motocyklowa.

Adres:

ul. Łyżwiarska 80 m2
94-124 Łódź

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.

