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Dane personalne 

Imię i Nazwisko Dominik Piotr Dzienia

Data urodzenia 7 sierpnia 1984

Płeć Mężczyzna 

Obywatelstwo Polskie

Adres ul. Komandorska 74/8 53-345 Wrocław, dolnośląskie, Polska 

E-mail deltalab@poczta.fm

Strona WWW http://www.deltalab.prv.pl

Telefon 508-190-327

Edukacja

od października 2003 Politechnika Wrocławska – Wrocław, Polska
Informatyka na wydziale Elektronicznym

sierpień 1999 - lipiec 2003 II L.O. im Adama Mickiewicza w Raciborzu
profil matematyczno-fizyczny

Doświadczenie zawodowe

lipiec 2003 - wrzesień 2003 IRBSoft Racibórz - Webmaster i programista
Tworzenie engine witryny firmowej http://www.soft.raciborz.com.pl oraz witryny
wydawnictwa prowadzonego przez firmę http://www.raciborz.com.pl (PHP,
MySQL, system CM), tworzenie oprogramowania do wymiany danych między
oprogramowaniem fakturującym a witryną firmową (Clarion, C++)

grudzień 2001 - czerwiec 2002 SalART Racibórz – Webmaster i opiekun InternetCaffe
Tworzenie stron internetowych w technologii HTML, PHP i Flash

Działalność dodatkowa

od marca 2004 Ruch Nowego Życia – Wrocław, Polska – członek
Administrowanie strony wrocławskiej RNŻ, współorganizowanie imprez dla
środowisk akademickich, prowadzenie grup dyskusyjnych, prowadzenie prelekcji
i szkoleń, rozwieszanie plakatów



Znajomość języków obcych

Angielski
w mowie: dobrze, zrozumienie: bardzo dobrze, pismo: komunikatywnie
dobra znajomość informatycznego angielskiego

Niemiecki
w mowie: podstawowo, zrozumienie: komunikatywnie, pismo: podstawowo

Obsługa komputera

Programy Adobe Illustrator (podstawowa) , Adobe PhotoShop (bardzo dobra) , Corel
Draw (podstawowa) , Corel PhotoPaint (podstawowa) , MS Access (dobra) ,
MS Excel (bardzo dobra) , MS FrontPage (bardzo dobra) , MS PowerPoint
(dobra) , MS Word (bardzo dobra) , WordPerfect (podstawowa) , OpenOffice
(bardzo dobra) , GIMP (bardzo dobra) , Macromedia Flash (bardzo dobra)

Systemy operacyjne MS-DOS (bardzo dobra) , Unix/Linux (dobra) , Windows 2000 (dobra) ,
Windows XP (dobra) , Windows 95/98/ME (profesjonalna) , Windows NT
(podstawowa) , QNX (podstawowa) , BeOS (podstawowa)

Technologie i języki
programowania

C (dobra) , C++ (dobra) , Delphi (profesjonalna) , HTML (profesjonalna) ,
Java (podstawowa) , JavaScript (dobra) , Pascal (profesjonalna) , PHP
(profesjonalna) , CSS (profesjonalna) , MySQL (profesjonalna) , Tcl/Tk
(podstawowa)

Dodatkowe informacje

Doświadczenie Doświadczenie w tworzeniu i prowadzenie stron internetowych
Jestem autorem engine dla strony studenckiej kierunku Informatyka na wydziale
elektronicznym Politechniki Wrocławskiej: www.inf-o-matic.prv.pl (PHP, MySQL,
system swobodnego edytowania typu Wiki, śledzenie zmian, konta
użytkowników), jestem jej administratorem, stworzyłem i prowadzę także
strony: www.spiewnik.kdm.pl (PHP, MySQL) oraz własną stronę domową:
www.deltalab.prv.pl 

Osiągnięcia Laureat olimpiady przedmiotowej z Fizyki na szczeblu wojewódzkim
Zostałem laureatem olimpiady przedmiotowej z Fizyki na szczeblu wojewódzkim
w roku 1998 

Absolwent z najwyższą średnią
Zakończyłem szkołę podstawową ze średnią 5.3 i była to najwyższa średnia
uzyskana przez ucznia tej szkoły w roku 1998 

Nagrody II miejsce w konkurskie poetyckim
Zdobyłem II miejsce w konkursie poetyckim im. Danuty Wawiłow "Okruchy"

Opis poszukiwanej pracy

Sektor Internet, e-Commerce

Region Wrocław, dolnośląskie

Forma pracy Na miejscu lub przez Internet

Umowa Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych.

Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883) 


