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NOTATKA INFORMACYJNA
 Dr inż. Martin Daliga jest ekspertem w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu 
wewnętrznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda 
skutecznie zarządzał zespołami interdycyplinarnymi. 
 Na przestrzeniu ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających 
ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest  z udziału 
swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. 
 Posiada ponad 5 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Jest 
akredytowanym przez APMG trenerem metodyki PRINCE2. 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO 
REDUKCJA TYSIĄCA MINUT 
TWOICH STRAT!

ZAINTERESOWANIA
- Narzędzia i metody organiza-
cyjne do wspomagania decyzji 
- Warunki stymulacji wzrostu 
efektywności biznesowej 
przedsiębiorstw  
- Aktywny wypoczynek: zimowe 
spływy kajakowe i rowerowe 
wycieczki 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 od 2011-03  Dyrektor Zarządzający w �rmie Knowledge Management Development Centre

od 2010-10    Adiunkt, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych  w Katowicach. 

od 2011-02  Doradca biznesowy, Akredytowany Trener APMG, INPRGRESS
- Realizowałem projekty doradcze dla kluczowych klientów
- Kreowałem wartość dodaną dla odbiorców usług oraz kompleksowo dostarczałem produkty wspomagające zarządzanie portfelem, 
programem i projektem
- Realizowałem interaktywne warsztaty szkoleniowe.

od 2011-04 do 2011-08          Koordynator Metodyki ITIL i Zarządzania Projektami, Centrum Usług Informatycznych, Politechnika   
           Gdańska
- Zarządzałem operacyjne projektem transformacji procesów IT
- Koordynowałem działania związane z podniesieniem efektywności zespołów zaalokowanych do projektów
- Modelowałem procesy i wdrażałem narzędzia wspomagające proces wytwórczy i utrzymania systemów IT

od 2009-01 do 2011-03            Menager Zarządzania Problemami/Audytor WewnętrznyBiuro Projektów, Asseco Poland
- Kontrolowałem realizację zobowiązań �nansowo-rzeczowych projektów realizowanych dla sektora administracji publicznej
- Przeprowadzałem audyty wewnętrzne i koordynowałem realizację działań usprawniających w ramach procesów biznesowych 
- Konsultowałem wdrożenie kluczowego procesu biznesowego w oparciu o normę ISO 9001:2008 i najlepsze praktyki - ITIL 
- Brałem udział w projekcie wdrożenia normy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego ISO/IEC 27001:2007 
- Stworzyłem system monitorowania postępów prac w projektach i zarządzałem ryzykiem wykorzystując metodykę MoR 
- Wdrożyłem koncepcję kontroli wewnętrznej w projekcie IT dla administracji publicznej w oparciu o procesy PRINCE2 

od 2008-03 do 2008-09            Starszy Analityk Biznesowy, Departament Rozwoju Systemów, Polkomtel S.A.  
- Brałem udział w rozwijaniu portfolio produktowego i wdrażaniu standardów jakościowych 
- Odpowiadałem za wsparcie użytkowników w obszarze de�niowania wymagań biznesowych i funkcjonalnych 
- Opracowałem proces kon�guracji i utrzymania nowych operatorów komórkowych optymalizując działania operacyjne poprzez 
skrócenie czasu dostarczenia produktu końcowego 

od 2007-06 do 2008-02             Kierownik Wydziału/Kontroler Wewnętrzny, Pion Marketingu, Departament Rozwoju Biznesu, Telekomu- 
                                 nikacja Polska    
- Audytowałem i kontrolowałem projekty inwestycyjne i rekomendowałem wdrażanie zmian w celu maksymalizacji zakładanego wyniku 
�nansowego 
- Koordynowałem realizację zakresu �nansowo-rzeczowego dla projektów o budżecie ponad 100 mln zł
- Uczestniczyłem w opracowaniu strategii usługowych oraz inicjatyw technologicznych  
- Tworzyłem polityki jakościowe dla poszczególnych obszarów biznesowych �rmy i odpowiadałem jako trener za ich wdrożenie 
- Nadzorowałem pracę zespołów zadaniowych w procesach prowadzenia badania przedinwestycyjnego (Due diligence)
- Sporządzałem analizy i raporty na potrzeby Grupy Kapitałowej TP i Zarządu    

od2006-07 do 2007-05           Kierownik Działu, Departament Planowania i Wsparcia Operacyjnego, Telekomunikacja Polska
- Odpowiadałem za tworzenie analiz benchmarkingowych i rekomendowałem działania zwiększające potencjał sprzedażowy w Grupie 
Kapitałowej TP
- Odpowiadałem za planowanie i realizację budżetu inwestycyjnego dla Rynku B2C i B2B 
- Kierowałem projektem Six-Sigma i Lean, którego celem była maksymalizacja rentowności z zaangażowanego kapitału i minimalizacja 
nakładów inwestycyjnych  
- Kontrolowałem i nadzorowałem projekt segmentacji klientów i wdrażałem procedury, których celem była redukcja składanych rekla-
macji usługi Neostrada 
- Nadzorowałem pracę Koła Jakości odpowiedzialnego za stworzenie procedur jakościowych w zakresie obsługi Klientów indywidual-
nych 
- Uczestniczyłem w pracach wdrożeniowych koncepcji zarządzania przez cele i wspierałem Właścicieli procesów biznesowych w 
osiągnięciu zakładanych mierników KPI na podstawie wymagań interesariuszy zewnętrznych 

od 2005-04 do 2006-06           Starszy Specjalista ds. Analiz i Koordynacji Inwestycji, Pion Multimediów, Telekomunikacja Polska 
- Pełniłem role audytora wewnętrznego dla głównych procesów produktowych
- Opracowałem koncepcję systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie relacjami z partnerami handlowymi i klientami  
- Koordynowałem działania usprawniające w ramach koncepcji zarządzania poprzez procesy biznesowe (BPM)
- Uczestniczyłem, jako konsultant biznesowy w projektach uruchomienia Punktów Sprzedaży Usług Szerokopasmowych i 
monitorowałem ich efektywność 

od 1998-08 do 2005-03           Specjalista ds. Analiz Rynkowych, Sekcja Planowania i Analiz Sprzedaży, Telekomunikacja Polska  
- Odpowiadałem za tworzenie analiz efektywności poszczególnych kanałów sprzedażowych 
- Wykorzystywałem metody scenariuszowe do planowania budżetu na poziomie Regionalnym do uzyskiwania lepszych wyników 
�nansowych z zaalokowanego kapitału �nansowego 
- Opracowywałem i wdrażałem Regionalne Programy Poprawy Jakości obsługi Klientów 
- Pozyskiwałem Klientów Strategicznych B2B i B2C proponując dedykowane rozwiązania technologiczno-organizacyjne  
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