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Krótka informacja o przedsiębiorstwie:  

Atena projektuje, wdraża i integruje kompleksowe systemy informatyczne dla biznesu. Specjalizuje się 

w zarządzaniu dużymi projektami wdrożeniowymi.  

Doskonaląc metody wdrożeniowe, Atena czerpie z doświadczeń i kompetencji zdobytych podczas pracy 

nad innowacyjnymi rozwiązaniami IT dla wielu firm i instytucji w Polsce. Ze zrozumieniem specyfiki 

każdej z nich, opracowuje własne rozwiązania „pod klucz" z zakresów back-office, front office, 

middleware oraz business intelligence. Ponadto jest partnerem światowych liderów IT, w tym SAP i 

Microsoft.  

Spółka działa od 1991 roku. Od początku jest związana z Sopotem i grupą towarzystw 

ubezpieczeniowych Ergo Hestia. W ciągu dwóch dekad sektor ten przeszedł potężne zmiany, w każdej 

sferze swojej działalności. Aktywnie uczestniczyła w nich także Atena, angażując się w technologiczne 

aspekty rozwoju biznesu asekuracyjnego.  

Atena wypracowała własną metodologię współpracy z klientem. Jej zespół nauczył się rozpoznawać, 

nazywać i rozumieć procesy biznesowe. Dąży do perfekcji w zarządzaniu kompleksowymi projektami. 

Wysokie kompetencje w tej dziedzinie gwarantują, że wdrożenie najbardziej zaawansowanego 

przedsięwzięcia informatycznego może przebiegać bezpiecznie, terminowo, doprowadzając do 

realizacji założonych celów.  

 

Krótka informacja o prelegencie: 

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą IT.  

Do Zarządu Ateny dołączył w kwietniu 2013 roku. Wcześniej przeszedł w Spółce drogę od stanowiska 

projektanta i programisty, poprzez zadania kierownicze w zespole projektowym, po funkcje dyrektorskie. 

Jako szef linii produktowej odpowiadał za systemy back office dla ubezpieczycieli majątkowych.  
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W tym okresie przeprowadził dużą operację wymiany głównego systemu w STU Ergo Hestia na nowe, 

w pełni procesowe rozwiązanie oparte na architekturze SOA. Awansując, przejął nadzór nad całą 

produkcją. Stworzył nowe biuro wyspecjalizowane w dziedzinie systemowego wsparcia dla procesów 

zarządzania projektami. W ciągu dwóch lat jego zespołowi udało się zbudować rozpoznawalna markę 

Ateny w tej dziedzinie. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydziału Hydrotechniki. Ukończył 

także studia podyplomowe w zakresie Inżynierii Oprogramowania na ETI PG oraz MBA IT w Akademii 

Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
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