
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). 

 

  CURRICULUM VITAE 
                 Zielona Góra, 20 Lipca 2014 r. 

DANE OSOBOWE: 

      Imię i Nazwisko: mgr inż. Marcin Lech Sośnicki 

     Data urodzenia: 10.09.1986r.    

     Miejsce urodzenia: Głuszyca 

     Stan cywilny: Kawaler 

     Email: marcin@sosnicki.eu 

     Strona domowa: http://www.sosnicki.eu/ 

     Adres: ul. Łukasiewicza, 22/9  58-340 Głuszyca  

     Obecnie: Zielona Góra 

         Telefon komórkowy: +48 507 580 604 

WYKSZTAŁCENIE: 

2010 – 2011:  Uniwersytet Zielonogórski : kierunek Informatyka – studia dzienne 

uzupełniające z tytułem magister. Specjalność przemysłowe systemy 

informatyczne. 

2006 – 2010:  Uniwersytet Zielonogórski: kierunek: Informatyka – studia dzienne z 

tytułem inżynier. Specjalność inżynieria oprogramowania. 

2002 – 2006:  Szkoła średnia: Technikum Elektroniczno-Energetyczne nr 5 w 

Wałbrzychu.  

Matura:   Język angielski,  Matematyka 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE \ PROJEKTY: 

2005: Praktyka śród semestralna odbyta w firmie „PPHU Indriana” Sp. z.o.o na 

stanowisku pomocnika informatyka. 

2006 – 2007: Praca w okresie wakacyjnym w Zakładzie Produkcji Drzewnej „DMW” 

w dziale logistyki i informatyki. 

2007: Wykonanie strony internetowej restauracji „Stara Piekarnia”w Głuszycy z 

wykorzystaniem technologii HTML, CSS, Flash.  

2008 – 2009: Współpraca z holenderskim klientem, dla którego stworzono dwie 

strony internetowe z wykorzystaniem technologii HTML, CSS, Flash. 

2009-2010: Praca nad stroną internetową dla kabaretu „Słuchajcie”z 

wykorzystaniem technologii PHP, JS, CSS, CMS  
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2009-2010: Praca dyplomowa „Systemu Zarządzania Małym Hotelem lub 

Pensjonatem” wykonana w środowisku Visual Studio 2008 z wykorzystaniem 

języka C# i bazy danych MySQL.  

2009-2010: Projekt i implementacja systemu „Zarządzania Sprzedażą Biletów” 

wykonany dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Projekt wykonany w 

środowisku Visual Studio 2008 z wykorzystaniem języka C# i bazy danych MySQL 

2010.08: Modernizacja strony restauracji „Stara Piekarnia” w Głuszycy. 

Wykorzystanie technologii PHP, CSS, CMS, JS 

2010. 07 – obecnie: Praca na stanowisku programisty w firmie Xlogics sp z.o.o  

w Zielonej Górze. (Do moich zadań należą między innymi projekty związane z 

Web Serwisami (WCF), i logiką biznesową aplikacji. Obowiązki obejmują 

wykorzystanie języka C#, SQL oraz platformy .NET 3.5 – 4.0  jak również współpracę 

z bazami danych: MS SQL 2005 i 2008 oraz Oracle 10 i 11g) . Product Owner dwóch 

aplikacji – EasyFlex i EasyPak w wersji Desktop i Web. 

2011.08: Praca magisterska „Wizualizacja procesu sortowania paczek z 

wykorzystaniem symulatora obciążenia” wykonana w środowisku Visual Studio 

2010 z wykorzystaniem języka C# i bazy danych MSSQL a także oprogramowania 

Wonderware Intouch w wersji 10.1. (Wykorzystanie między innymi rozpoznawania 

pisma maszynowego za pomocą sztucznych sieci neuronowych oraz odczyt kodów 

kreskowych umieszczanych na symulowanych etykietach). 

 

Szczegółowe informacje na temat projektów znajdą państwo na moim portfolio. 

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚĆI: 

 Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, Dos; 

 Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku GNU\Linux; 

 Bardzo dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice; 

 Dobra umiejętność tworzenia grafiki w programach firmy Adobe; 

 programowanie w językach: Pascal, C++, C#, CSS3, HTML5, JavaScript, PHP, 

VB for Excel, ASP.NET, Java, Delphi, obsługa baz danych MySQL, ORACLE, 

MSSQL, PostgreSQL,   

 bardzo dobra znajomość platformy .NET od wersji 1.1 do 4.5; 

 znajomość WCF; 

 znajomość WPF wraz z wzorcem MVVM; 

 podstawowa znajomość MVC4  

 podstawowa wiedza z zakresu framework-a NHibernate; 

 znajomość Entity Framework (Code First, Database First); 
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 umiejętność pisania testów jednostkowych - NUnit 

 znajomość środowisk programistycznych Visual Studio: 2003 - 2013 

 certyfikat CISCO CCNA  (poziom pierwszy); 

 umiejętność pracy w systemach kontroli wersji (TortoiseSVN + Visual SVN, 

Team Fundation Server, Subversion); 

 umiejętność tworzenia własnych pakietów Nuget; 

 bardzo dobre zdolności organizacyjne, oraz umiejętności pracy w zespole; 

 prawo jazdy kategorii B. 

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH : 

 język  angielski  poziom:  dobry 

 język  niemiecki  poziom:  podstawowy 

 

ZAINTERESOWANIA : 

 informatyka (projektowanie witryn internetowych, programowanie, 

tworzenie grafiki rastrowej, testowanie najnowszych rozwiązań 

systemowych, nowinki w dziale software oraz hardware, poszerzanie wiedzy 

programistycznej, szukanie rozwiązań złożonych problemów 

programistycznych, algorytmika, logika serwisów, bezpieczeństwo 

systemów); 

 film; 

 muzyka; 

 sport;  

 języki obce; 

 kino. 

 

 

 


