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doświadczenie zawodowe

VI.2018 - obecnie

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Lubaniu

• administracja serwerami Windows Server
2016/2019

• administracja urządzeniami sieciowymi:
pfSense, Stormshield, Ubiquiti, 
MikroTik

• instalacja, administracja i 
konserwacja Windows 7/10 Pro, Office 
2010/2013/2016/2019

• administracja i konserwacja Synology 
NAS

I.2015 – V.2018

ZSO nr 6 w Gdańsku, konserwator sieci 
komputerowej:

• instalacja systemów MS Windows wraz z 
oprogramowaniem zarówno na jednostkach
znajdujących się w pracowniach, jak i 
na jednostkach należących do 
administracji placówki

• migracja danych po reinstalacji 
systemu z programów: Outlook, Progman,
Płatnik, itp

• wymiana podzespołów i/ lub rozbudowa 
komputerów PC

• instalacja, rozbudowa oraz konserwacja
sieci LAN i WLAN

• konfiguracja i kalibracja tablic 
interaktywnych i projektorów 
multimedialnych

V.2013 - obecnie

innowacyjni.edu - TaksiCom Jerzy Stępiń, 
pracownik działu IT

obowiązki jw.

II.2013 – IV.2013 Ferre s.a. w Gdańsku, technik informatyk:

http://adam.bruniecki.pl/
mailto:adam@bruniecki.pl


X.2009 – X.2010 obowiązki jw.

VI-VII.2012 Strefa Kibica na EURO 2012 w Gdańsku, 
konsultant techniczny

I.2012 - I.2013

Ajm Sp. z o.o., serwisant urządzeń 
technicznych:

• Instalacja oprogramowania i sprzętu 
komputerowego

• instalacja sieci teleinformatycznych

• podstawowa konfiguracja KD, SSWiN oraz
CCTV

I.2011 – I.2011
Zespół Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego nr 8 w Gdańsku, konserwator -
administrator sieci

XI.2010 – VI.2012

pwn.pl sp. z o.o. we Wrocławiu, konsultant 
techniczny w projekcie „Fizyka jest 
ciekawa” w ramach EFS:

• dostosowanie i wdrażanie nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych

• bieżąca obsługa pomocy dydaktycznych; 
• realizacja doposażenia szkół w 

niezbędny sprzęt
• bieżąca współpraca ze szkołami w 

kwestiach związanych z funkcjonowaniem
sprzętu

• obsługa "gorącej linii"

wykształcenie

2004 – 2007 Politechnika Koszalińska
informatyka

1998 - 2003 I LO im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie

dodatkowe umiejętności

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (instalacja, 
konfiguracja i administracja systemami z rodziny MS Windows),
znajomość MS Office, Libre/OpenOffice,

• instalacja, konserwacja sprzętu komputerowego,

• znajomość systemów linuksowych (konfiguracja sieci oraz 
serwerów DHCP, FTP, SAMBA, APACHE),

• znajomość PHP, CSS, HTML, MySQL, Joomla, WordPress i inne,



• instalacja, konfiguracja  i konserwacja sieci LAN, WLAN,

• podstawy instalacji/montażu systemów alarmowych, kontroli 
dostępu, monitoringu,

• znajomość sprzętu Ubiquiti i MikroTik.

uprawnienia

• prawo jazdy kat. „B”

języki obce

• j. angielski – komunikatywny

zainteresowania

• systemy linuksowe, branża IT, Open Source, polityka, muzyka, 
motoryzacja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 


