
 

Curriculum Vitae 

Bartosz Rybarczyk 
ur. 30 października 1989 r. Czarnków 

adres: ul. J. Kasprowicza 10C/6, 62-200 Gniezno 

GSM: +48 888 219 121 

e-mail: bartosz-rybarczyk@wp.pl 

 

Wykształcenie: 

2015 – 2016 r.    Uniwersytet Ekonomiczny, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami, 

ukończone z oceną bardzo dobrą 

2014 – 2015 r. Politechnika Poznańska, studia podyplomowe na kierunku Programowanie obrabiarek 

sterowanych numerycznie, ukończone z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem 

2013 – 2014 r. Politechnika Poznańska, stacjonarne studia magisterskie na kierunku Automatyka  

i Robotyka, specjalizacja Automatyka, ukończone z oceną bardzo dobrą i tytułem 

Magister inżynier automatyki i robotyki specjalność automatyka,  

praca dyplomowa magisterska pt.: „Dobór nastaw regulatora temperatury typu PID  

na podstawie obrazu z kamery termowizyjnej” 

2009 – 2013 r. Politechnika Poznańska, stacjonarne studia inżynierskie na kierunku Automatyka  

i Robotyka, specjalizacja Automatyka, ukończone z oceną bardzo dobrą i tytułem  

Inżynier automatyki i robotyki specjalność automatyka, praca inżynierska  

pt.: „Sterowanie procesem produkcji zniczy za pomocą sterownika PLC” 

2005 – 2009 r. Technikum Elektroniczne przy Zespole Szkół Nr 1. Im. Powstańców Wielkopolskich  

we Wronkach, ukończone z wyróżnieniem i tytułem 

Technik elektronik specjalność Automatyka Przemysłowa 

 

Szczególne osiągnięcia: 

2011 – 2014 r.     Stypendium Rektora Politechniki Poznańskiej dla najlepszych studentów 

2013 r. Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy biznesplan (org. EUREKA Sp. z o.o.) 

2011 –2013 r.     Stypendium Naukowe Burmistrza Miasta Czarnków 

2009 r.               Tytuł „Najlepszego Technika Elektronika roku 2009” 

2007 r.               Stypendium Starosty Powiatu Szamotulskiego za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych 

promujących Szkołę i Powiat 

 

Doświadczenie zawodowe: 

  1.02.2013 r.   do    obecnie  Własna działalność, Zakład Automatyki Przemysłowej i Termowizji  

Bartosz Rybarczyk; www.zapit.pl 

Zakres obowiązków:  ▪ Kompleksowa realizacja wdrożeń układów automatyki w oparciu o sterowniki PLC firm 

Siemens, Omron, Astor-Horner  i  Moeller. Programowanie paneli HMI i przemienników 

częstotliwości. 

▪ Montaż, uruchomienie i serwis szaf sterowniczych AKPiA, tras kablowych, napędów  

i układów pneumatycznych.  

Pomoc SUR w bieżących naprawach i remontach maszyn. 

▪ Planowanie i nadzór nad przebiegiem projektów wdrożeniowych. Koordynowanie pracy 

zespołu. 
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▪ Przeprowadzanie badań termowizyjnych w budownictwie, ciepłownictwie, 

elektroenergetyce i przemyśle. Sporządzanie raportów i opinii. 

▪ Wykonywanie odbiorczych i okresowych pomiarów instalacji elektrycznych w 

budownictwie i przemyśle. 

18.07.2011 r.   do 19.08.2011 r. Praca tymczasowa w Dziale Elektrotechniki i Automatyki w firmie STEICO S.A.  

na stanowisku Elektromonter 

Zakres obowiązków: ▪ Pomoc SUR w przeglądach i konserwacji linii technologicznych. 

▪ Bieżąca diagnostyka i usuwanie awarii maszyn. 

▪ Prace elektromontażowe. 

  1.07.2011 r.   do 31.07.2011 r. Praktyka zawodowa w Dziale Elektrotechniki i Automatyki w firmie STEICO S.A.  

w zawodzie Automatyk 

  1.07.2010 r.   do 30.09.2010 r. Praktyka zawodowa w Zakładzie Ślusarskim „TADER” w zawodzie Ślusarz; 

  6.07.2009 r.   do 31.08.2009 r. Praca w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnkowie na stanowisku Konserwator 

  5.05.2008 r.   do 30.05.2008 r. Praktyka zawodowa w dziale Elektrycznym w firmie METROLOG Sp. z o.o.  

w Czarnkowie w zawodzie Elektronik 

Kursy i szkolenia: 
07.02.2014 r. do 28.02.2014 r.  Obsługa sterowników PLC – poziom zaawansowany - Poznań 

 Organizator: FIRS (42 godziny szkoleniowe) 

11.07.2014 r. do 19.10.2014 r.    Audytor Efektywności Energetycznej – Poznań 

Organizator: Syntea SA (164 godziny szkoleniowe) 

21.10.2013 r. do 25.10.2013 r. Sterowniki Siemens S7-1200 Zaawansowany – Gliwice 

Organizator: INTEX Sp. z o.o. (35 godzin szkoleniowych) 

23.09.2013 r. do 27.09.2013 r. Sterowniki Siemens S7-1200 Podstawy – Gliwice 

Organizator: INTEX Sp. z o.o. (35 godzin szkoleniowych) 

11.09.2013 r. do 12.09.2013 r.    Panele HMI, serowniki PLC oraz serwonapędy firmy Kinco - Pniewy 

 Organizator: WObit s.c. (13 godzin szkoleniowych) 

27.07.2013 r. do 27.09.2013 r.   Inżynieria projektowania komputerowego AutoCAD 2D i 3D - Poznań  

Organizator: Syntea SA (80 godzin szkoleniowych) 

 1.02.2013 r. do 23.02.2013 r.    Szkolenia z zakresu: Profesjonalne zarządzania firmą, Informatyka  

w przedsiębiorstwie oraz Finanse i zarządzanie kapitałem firmy – Poznań 

Organizator: INVESTcon GROUP s.a. (24 godziny szkoleniowe) 

16.07.2012 r. do 30.10.2012 r.    Cykl szkoleń: Motywacja, Kreatywność i innowacyjność,  

 Elastyczny czas pracy, Budowanie i zarządzanie relacją z klientem,  

Planowanie strategiczne i finansowe, Księgowość i finanse, Podatki,    

Autoprezentacja, Nowoczesne technologie w biznesie – Poznań 

Organizator: EUREKA Sp. z o.o. (96 godzin szkoleniowych) 

6.12.2011 r. do  7.12.2011 r. Programowanie i obsługa sterowników firmy Omron – zakres  

podstawowy S1 – Warszawa 

Organizator: Omron Electronics Sp. z o.o. (14 godzin szkoleniowych) 

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności: 
• Świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 kat. E (od 2008 r.) i D (od 2009 r.) bez ograniczenia napięcia. 

• Biegła znajomość  schematów elektrycznych oraz elektronicznych. 

• Doświadczenie w serwisie i utrzymaniu ruchu urządzeń elektrycznych i linii produkcyjnych. 

• Znajomość rysunku technicznego. 

• Biegła obsługa programów typu CAD – Inventor/AutoCAD, MS Word, MS Project. 

• Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu obróbki skrawaniem, spawalnictwa, konstrukcji stalowych 

 i konstrukcji maszyn. 

• Precyzja, rzetelność i sumienność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy.  



• Komunikatywność,  umiejętność pracy i zarządzania zespołem. Profesjonalne podejście do postawionych 

zadań.  

• Prawo jazdy kat. B (od 2007 r.). 
 

Znajomość języków obcych: 
• Język angielski na poziomie B2; 

• Język niemiecki na poziomie A2; 
 

Zainteresowania: 
• Fotografia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
 


