
Curriculum Vitae
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Dane personalne

Data urodzenia 4 marca 1980 we Wrocławiu
Obywatelstwo Polskie
E-mail piotr@garncarz.eu
Telefon 604 442 882

Edukacja

październik 2006 – czerwiec 2008 Dyplom magistra na uzupełniających studiach magisterskich
Politechniki Wrocławskiej na wydziale elektroniki.

październik 2001 - czerwiec 2005 Dyplom inżyniera informatyki uzyskany w Wyższej Szkole 
Zarządzania i Finansów we Wrocławiu – studia zaoczne

październik 1999 - czerwiec 2001 Nauka na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu   
Wrocławskiego na kierunku Fizyka komputerowa – studia 
dzienne;

wrzesień 1995 - czerwiec  1999 Liceum Ogólnokształcące nr. XII we Wrocławiu

Podstawowe umiejętności 
Programowanie Shell, python, sql
Systemy operacyjne Linux,  Solaris, Windows 
Kontenery docker, lxc
Bazy danych oracle, mysql, postgresql, directory server 
Aplikacje Apache, Nginx, Tomcat, Websphere,  Glassfish / JMS, 

ITIM, IDM, HP Insight Control, Naemon, Nagios, 
Graphana, Cacti, Smokeping etc. Ansible, Puppet, Cfengine

Sieci Sprzętowe i aplikacyjne Firewall (iptables, Cisco),  
Sprzętowe i aplikacyjne VPN (Cisco, Juniper, openVPN,
strongswan) Wiedza na temat połączeń sieciowych 
(przewodowych i  bezprzewodowych) i używanych 
przez nie protokołów poparta praktyką TCP/IP, SPDY, 
DTLS, IPSec, SIP, MAP, INAP 

 

Doświadczenie zawodowe 

od stycznia 2019 Praca  w  Nokia  na  stanowisku  5G  cloud  clead  engineer.
Zuule,  Gerrit,  Prometheus,  Grafana.  Tysiące  nodów  pod
kontrolom  systemu  linux,  zarządzanie,  analiza  i
rozwiązywanie  problemów.  Analiza  i  monitoring  sieci,
Wsparcie developerów.

Czerwciec 2017 – grudzien 2019 Praca  w  Nokia  na  stanowisku  devops  engineer  /  SCM.
Opieka nad środowiskami developerskimi i produkcyjnymi.
Konfiguracja i zarządzanie Jenkins - continuous integration
w LTE, ansible, RHEL oraz klastry eucalyptus i openstack.
Wsparcie  developerów  w  pracy  nad  środowiskiem,
kompilacją,  testowaniem,  utrzymanie  usług  na  potrzeby
lokacji,  tworzenie,  zarządzanie  oraz  migracja  kontenerów
(docker, lxc). Praca na systemach wersjonowania kodu (svn,



git).  Utrzymanie  serwerów  gita  (gitlab)  oraz  gerrit.
Realizacja wewnetrznych projektów developerskich.  (bash,
python,  sql).  Systemy  kontroli,  monitoringu  oraz  analizy
pracy maszyn oraz sieci na dużą skalę. 

październik 2013 – czerwiec 2017 Praca w Opera Software na stanowisku  linux/unix system
administrator.  Wspołtworzenie  i  zarządzanie  klastrem
operaMAX  w  oparciu  o  zaawansowane  narzędzia
opensource  oraz  autorskie.  Ostatnia  linia  wsparcia  –
rozwiązaywanie  trudnych  i  krytycznych  problemów,
agregacja  oraz  analiza  logów  w  oparciu  o  bigdata.
Komunikacja  tcp  i  podległych  protokołów  sieciowych,
analiza  pakietów,  tworzenie  moniorintu,  praca  pod presją.
(wiele milionów użytkowników platformy online)

marzec 2013 – wrzesień 2013 Praca  w  Tieto  Polska  dla  Ericsson  jako  zarządzający
wsparciem platform linux/unix

kwiecień2012 –marzec 2013 Praca  w  Tieto  Polska  dla  Nokia  Siemenn  Network  jako
system  designer:  projektowanie  oraz  integracja  rozwiązań
dedykowanych,  także  bazujących  na  rozwiązaniach
opensource.

wrzesień 2011 – kwietnia 2012 Praca w  Tieto Polska jako zewnętrzny manager operacyjny
środowiska  Software  Engineering  Environments  Hosting
Services dla klienta Nokia Siemens Networks.

czerwiec 2011 – wrzesień 2011 Praca  w  Tieto  Polska  jako  inżynier  systemowy  w  tym
administrator  systemów  linux/unix.  Współpraca  przy
projektach wewnętrznych oraz dedykowanych rozwiązań dla
klientów  firmy.   Utrzymanie  infrastruktury  Unix/Linux  –
Solaris,  Hedhat,  Centos,Debian  oraz  ubuntu  (develop.
workstation project-rozwój platformy) . Analiza, opieka oraz
wdrożenia  infrastruktury  HW  (Enclosure,  Blade  server's,
Sparc 's) 

wrzesień 2010 -  czerwiec 2011 Praca w Grupie TP (PTK Centertel oraz Tpsa) na stanowisku
głównego  specjalisty  –  pion  sieci  i  platform  usługowych
grupy TP. Utrzymanie i rozwój platform klastronych Linux/
Unix/Solaris  oraz  dedykowanego  oprogramowania  w
oparciu  o  rozwiązania  bazodanowe  Oracle,  Mysql,  oraz
sprzęt i oprogramowanie firmy SUN, HP. IBM

kwiecień 2009- wrzesień 2010 Współpraca  z  PTK  Centertel  oraz  Tpsa  w  Wydziale
Zarządzania  Platformami  Usługowymi  -  Pion  Sieci  i
Platform Usługowych . Utrzymanie architektury klastrowej
Linux/Unix,  baz  danych  oracle,  współpraca  z  dostawcami
rozwiązań dedykowanych dla Telco.

październik 2009 – kwiecień 2011 Praca w Urzędzie  Miejskim w Siechnicach  na stanowisku
głównego specjalisty IT – nadzór nad uprzednio stworzoną
infrastrukturom IT  oraz  wydziałem IT  Urzędu.  Kontakt  z
dostawcami oprogramowania, analiza potrzeb, planowanie i
zarządzanie  wydatkami IT,  planowanie  i rozwój  wydziału,
oraz  dotychczasowa  praca  na  stanowisku  głównego
administratora sieci i systemów

styczeń 2007 – styczeń 2011 Współpraca z firmą ITMatics - engineering group:
doradztwo  przy  wdrożeniach  oprogramowania,  zmianach
technologicznych  w  firmach,  instalacje  sieciowe  (rozległe
oraz  lokalne),  wdrożenia  systemów  Windows/Linux  oraz
oprogramowania specjalistycznego u klientów w firmach i
instytucjach  samorządowych  (DNS,  DHCP,  VPN,  LDAP,
PrintServices,  MAIL,WWW)  (przychodnie,  Urzędy,  firmy
produkcyjne i usługowe), wsparcie grupy inżynierskiej przy
realizacji projektów przy użyciu technologii opensource oraz
komercyjnych rozwiązań dedykowanych.

styczeń 2005 – październik 2009 Zatrudniony  w  Urzędzie  Miejskim  w  Siechnicach  na
stanowisku administratora sieci. Przygotowanie i wdrożenie
Active  Directory  w środowisku rozproszonym.  Wdrożenie
systemu  obiegu  dokumentów  IntraDok  z  podpisem



elektronicznym. (przygotowanie placówki do przyjmowania
dokumentów  przez  internet)  Umiejętności  z  zakresu
połączeń  szyfrowanych  VPN:  zestawianie  połączeń,
tunelowanie,  dostęp  zdalny  (znajomość  Netscreen  oraz
Cisco remote) Ponadto: Sieci rozległe oraz lokalne, obsługa
serwerów Linux oraz Windows 2003/ 2008 serwer;

sierpień 2004 – styczeń 2005 Praca  w  firmie  informatycznej  „Netline”  na  stanowisku
programisty–systemy  webowe.  Oprogramowanie  do
zarządzania  i  ewidencji  sprzedaży  urządzeń  AGD  dla
Vorwerk. Praca jako integrator sieci i systemów - instalacja
oraz  konfiguracja  routerów  oraz  sieci  dla  komisariatów
policji

styczeń 2004 – styczeń 2005 Tworzenie  i  opieka  nad  stroną  internetową   Urzędu
Miejskiego.  Zaprojektowanie  i  stworzenie  systemu
webowego  do  ewidencji  osób  poszukujących  pracy
(php,sql),  ewidencji  działalności  gospodarczej,  zarządzania
projektami, oraz inne aplikacje;

listopad 2001 – czerwiec 2004 Administracja  sieci  komputerowej  w  Zakładzie  Opieki
Zdrowotnej  w  Świętej  Katarzynie  –  Novell  Tworzenie
aplikacji wspomagających bazy danych. Konwersje danych
oraz znajomość systemów stworzonych przez Computerland
dla NFZ.

Znajomość języków obcych 

Angielski w mowie i piśmie  (komunikatywna 
– upper intermediate) 
Niemiecki –  średni w mowie (podstawowy w 
piśmie) 

Więcej informacji

Kursy i treningi 
zawodowe

Sun Solaris podstawowy i zaawansowany 
Redhat Rapid kurs RH300+ RHCSA + RHCE
MS Windows 2003/08 Acrive Directory

Cetryfikaty Redhat Certified System Administrator
Redhat Certified  Engineer
Certyfikat  wydawany  przez  Instytut  EITCI  w  ramach
Programu EITCA (European IT Certification Academy)

Zainteresowania Dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych, informatyka,
żeglarstwo,  sieci komputerowe i telefonia internetowa

  


