Marcin Więckowski
 Olsztyn, warmińsko-mazurskie, Polska 

Data urodzenia:

25.08.1972

Adres email:

mar294@wp.pl

Numer telefonu:

512098228

Pracując Przez lata w administracji, mając na początku dobrych współpracowników - nauczycieli (Urząd Wojewódzki, Gabinet Wojewody, Wydział Organizacji i
Nadzoru, Wydział Prawny, Zakład Obsługi Urzędu, Samorząd Województwa) wyrobiłem w sobie niesamowitą umiejętność analizy przepisów prawa i
przekładania ich na zrozumiały język ( sam się dziwię z jaką łatwością mi to przychodzi) kiedy inni nie chcą tego nawet dotknąć. Znam Prawo zamówień
publicznych a nawet stało się ono moją pasją, a wiadomo że jest one podstawą prawidłowego funkcjonowania administracji, jest również szansą na godziwe
wynagrodzenie dla przedsiębiorców pod warunkiem że jest to prawo przestrzegane - ale już ja się tym zajmę.

Doświadczenie zawodowe
Koordynator Sekcji Organizacyjno-Administracyjnej
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
od
lipca 2016 (od 1 roku i 9 miesięcy)

specjalista ds. zamówień publicznych, kontrola
instytucje publiczne, osoby

zyczne,

przedsięborcy

od stycznia 2002 (od 16 lat i 3 miesięcy)

praca przy analizie projektów dofinansowanych z UE, pod kątem prawidłowości ich realizacji zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i Konkurencyjności oraz audyty
zamówień publicznych w ramach projektów UE objętych audytem

trener, wykładowca
Instytucje szkoleniowe
od stycznia 2000 (od 18 lat i 3 miesięcy)

specjalista ds zamówień publicznych-umowa zlecenie 
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

specjalista ds. zamówień publicznych
Zespół Szkół Ekonomicznych i Handlowych im. Polaków spod znaku Rodła w Olsztynie styczeń 2014 lipiec 2014 (przez 7 miesięcy)

kontroler
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie kwiecień 2011 kwiecień 2012 (przez 1 rok i 1 miesiąc)

Inspektor
WARMIŃSKO MAZURSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI W OLSZTYNIE DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROMOCJI styczeń 2011 - sierpień 2013
(przez 2 lata i 8 miesięcy)

przygotowywanie i uczestniczenie w pracach komisji w postępowaniach o zamówienia publiczne w ramach projektów współfinansowanych z UE (Spójny system obsługi
inwestora na Warmii i Mazurach) realizowanych przez Wydział Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego - 32 postępowania

trener i doradca kluczowy
ROEFS Elbląg Oddział w Olsztynie 
styczeń 2010 - grudzień 2013 (przez 4 lata) trener i doradca kluczowy dla Beneficjentów z zakresu prawidłowego stosowania Prawa Zamówień
Publicznych w projektach dofinansowanych z EFS POKL

kontroler
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
styczeń 2009 grudzień 2011 (przez 3 lata)

kontroler
Urząd Wojewódzki w Olsztynie styczeń 2007 grudzień 2009 (przez 3 lata)

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
ZAKŁAD OBSŁUGI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE
listopad 2003 - grudzień 2010 (przez 7 lat i 2 miesiące)

inspektor, starszy inspektor
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 
październik 1998 - październik 2003 (przez 5 lat i 1 miesiąc)
zamówień publicznych, praca w komisjach przetargowych, obsługa komisji dyscypliny finansów publicznych

doradztwo z zakresu

Edukacja
politologia i nauki społeczne, magisterskie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
październik 1993
- lipiec 1998 (przez 4 lata i 10 miesięcy)

Języki
Rosyjski 
dobry
Niemiecki dobry

Hobby
dobra muzyka, książka, dobry film, wędkarstwo, zamówienia publiczne, sport: pływanie, jogging

Inne
dodatkowo pracuję przy obsłudze zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych ale nie tylko współpracuję także z audytorami
(audyt zamówień publicznych), przedsiębiorcami (zasada konkurencyjności), prowadzę też szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych (ponad 1000
h szkoleń)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

