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INFORMACJE OSOBISTE Wojciech Pitura 
 

  

   

 502 419 206   

 wpitura@revas.pl  

www.revas.pl  

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
  

  

09.2016 – obecnie Prezes Zarządu Revas sp. z o.o. 
Strategia, rozwój produktu, sprzedaż, marketing, projekty.  
Współautor oraz koordynator symulacji biznesowych: Warsztat Samochodowy, Biuro Podróży, Serwis IT, Firma Transportowa, 
Salon Fryzjerski, Piekarnia, Salon kosmetyczny, Biuro rachunkowe, Zarządzanie projektami, Agencja interaktywna, Agencja 
eventowa, Fabryka łożysk, Firma remontowa. 
 

05.2019 - obecnie Wiceprezes Fundacji Przedsiębiorczości Revas 
Strategia, Projekty, Szerzenie przedsiębiorczości wśród młodzieży 

  
07.2017 – obecnie 
 

Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych Revas  
Prowadzenie szkoleń dla szkół, uczelni oraz biznesu z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania edukacyjnego – Branżowe 
Symulacje Biznesowe 
Przeprowadzone ponad 1000 godzin zajęć i szkoleń dla studentów, uczniów oraz pracowników firm 
 

07.2017 – obecnie  WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 

  
10.2016 – 06.2017 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

Doradca ds. przedsiębiorczości w projekcie ABK Kariery 
Doradztwo świadczone na rzecz studentów dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej. 
 

10.2014 – 01.2015 Współautor oraz kierownik projektu: Wyprzedzić czas – Nowoczesny marketing receptą na sukces w biznesie!  
zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu, rekrutacja, promocja, monitoring efektywności organizacyjnej działań, 
sprawozdawczość i koordynacja prac zespołu. 
Odbiorcy: studenci podkarpackich uczelni chcący założyć własną firmę lub posiadający firmę do 2 lat. 
 

09.2014 – 12.2014 Specjalista ds. badań i implementacji wyników w projekcie „S-Play LEGO Serious Play Learning for SMEs” 
wdrażanie metodologii LSP poprzez przeprowadzenie szkoleń, realizacja badań prowadzonych na uczestnikach projektu oraz 
implementacja wyników. 
Odbiorcy: pracownicy MŚP 
 

04.2014 – 06.2017 Kierownik zespołu ds. gier decyzyjnych 
nadzór nad pracami zespołu ds. gier decyzyjnych (nadzór nad programistami, grafikami, osobami merytorycznymi, testerami), 
ustalanie strategii zespołu, przygotowywanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych dla poszczególnych wydziałów Uczelni. 
Odbiorcy produktów: studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
Koordynacja prac związanych z symulacjami: Wirtualny Doradca, Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Wirtualny salon 
Piękności, Fabryka aut, HR manager, IT challenge, Wirtualny pacjent. 
 

03.2014 – 06.2016 Koordynator ds. staży studenckich w projekcie Europa2020 – Podejmij wyzwanie 
Koordynowanie prac związanych ze stażami w ramach projektu, kontakt z pracodawcami celem wysłania studentów na staż, 
przygotowywanie dokumentacji stażowej zgodnie z wytycznymi PO KL, przygotowywanie warsztatów biznesowych z 
wykorzystaniem gier planszowych dla studentów objętych projektem,  
Odbiorcy: studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
 

09.2013 – 02.2014 Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 
Nauczyciel Ekonomii w Praktyce – prowadzenie lekcji z wykorzystaniem gry Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
 

 
06.2013 – obecnie 

Lamode sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
Przewodniczący Rady Nadzorczej – prace związane z kontrolowaniem Zarządu wynikające z obowiązków Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej zawarte w statucie spółki oraz Kodeksie Cywilnym 
 

05.2013 - 11.2013 Współautor oraz kierownik projektu „Przedsiębiorcza Polonia” 
zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu, kontrola budżetu, monitoring efektywności organizacyjnej działań, 
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sprawozdawczość i koordynacja prac zespołu. 
Odbiorcy: przedstawiciele polonii, którzy chcą założyć własną firmę w Polsce i/lub nawiązać współpracę z przedstawicielami 
polskich firm.  
 

03.2013 – 06.2017 Fundacja na rzecz nauki i edukacji „TALENTY” 
Współautor i współorganizator projektu „Wirtualny Menedżer”, corocznego konkursu ekonomicznego z wykorzystaniem 
symulacji biznesowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego 
oraz lubelskiego. Administrowanie konkursu, tworzenie kont użytkowników, prowadzenie szkoleń, konsultacji.  
Odbiorcy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorący udział w konkursie  
 

01.2013 – 06.2017 MobiTouch sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 
Przewodniczący Rady Nadzorczej - prace związane z kontrolowaniem Zarządu wynikające z obowiązków Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej zawarte w statucie spółki oraz Kodeksie Cywilnym 
 

12.2012 – 06.2013 Koordynator Akademii ProTrader-a dla studentów 
Organizowanie szkoleń dla studentów dotyczących rynków finansowych we współpracy z firmą ProTrader. 
Odbiorcy: studenci rzeszowskich Uczelni, chcący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności dot. rynków finansowych 
 

04.2012 – 06.2017 Autor oraz kierownik Warsztatów Biznesowych – załóż własną firmę 
zarządzanie i nadzór nad realizacją warsztatów, rekrutacja, promocja, monitoring efektywności organizacyjnej działań, 
sprawozdawczość i koordynacja prac zespołu. 
Odbiorcy: osoby chcące założyć własną firmę 
 

09.2011 – 06.2017 Członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu seed capital InnoFund – kapitał na innowacje 
nabór, selekcja, ocena i preinkubacja innowacyjnych projektów biznesowych w ramach funduszu zalążkowego. Rozwijanie 
przedsięwzięć, opracowywanie biznes planów, przygotowywanie przedsięwzięć do inwestycji, analizy due dilligence, 
opracowywanie term sheet, negocjowanie umów inwestycyjnych, nadzór i monitoring nad spółkami portfelowymi jako członek 
Rad Nadzorczych trzech spółek. 
Odbiorcy: osoby chcący założyć własną firmę poszukujący kapitału na rozwój innowacyjnego produktu/usługi 
 

04.2013 – 06.2017 Administrator produktów projektu „Przedsiębiorcze Szkoły” 
Akceptacja konta użytkowników, udostępnianie dostępu do programów nauczania nauczycielom z całej Polski, bieżąca pomoc 
nauczycielom korzystającym z produktów projektu.  
Odbiorcy: nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
 

07.2010 - 04.2013 Współautor oraz koordynator gier symulacyjnych projektu „Przedsiębiorcze Szkoły” 
zarządzanie i nadzór nad realizacją głównych produktów projektu, monitoring efektywności organizacyjnej działań, 
sprawozdawczość i koordynacja prac zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie innowacyjnych produktów projektu 
skierowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Odbiorcy: nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
 

10.2007 - 05.2013 Analityk w zespole analitycznym 
Przygotowywanie raportów analitycznych dla władz Uczelni dotyczących rekrutacji, jakości nauczania, poziomu nauczania, 
obron itp.  
 

10.2007 – 06.2017 Pracownik naukowo dydaktyczny 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
Przeprowadzone około 2000 godzin zajęć i szkoleń dla studentów, uczniów oraz pracowników firm. 

 

WYKSZTAŁCENIE I ODBYTE 
SZKOLENIA   

 
03.2021 Kurs „Szkoła Sprzedaży”, Akademia.pl 

11.2020 – 06.2021 
Akademia Przedsiębiorczości 2 – 8 webinarów dla nauczycieli dot. nauczania przedsiębiorczości, Fundacja Przedsiębiorczości 
Revas 

10.2020 Kurs „Szkoła Maila”, Akademia.pl 

11.2019 – 06.2020 
Akademia Przedsiębiorczości – 8 webinarów dla nauczycieli dot. nauczania przedsiębiorczości, Fundacja Przedsiębiorczości 
Revas 

10.2014 – 06.2015 Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
Analityk biznesowy we współpracy z Asseco Poland 

01.2013 – 02.2013 Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 
Kurs: PRINCE2 Foundation potwierdzony zdanym egzaminem i certyfikatem 

06.2016 – obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Doktorant 

2003 – 2008 Studia: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
kierunek: Ekonomia, specjalizacja: finanse i rachunkowość, tryb: stacjonarny, studia jednolite magisterskie 

2005 – 2007 Studia: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
kierunek: Informatyka i ekonometria, specjalizacja: informatyczne sieci globalne, tryb: niestacjonarny, studia uzupełniające II 
stopnia 

2002 – 2005 Studia: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
kierunek: Informatyka i ekonometria, specjalizacja: systemy multimedialne, tryb: stacjonarny, studia I stopnia licencjackie 
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UMIEJĘTNOŚCI/INFORMACJE 
DODATKOWE   

 

 

Umiejętności zawodowe i 
certyfikaty 

Laureat 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie Brief 
Certyfikat zarządzania projektami w oparciu o MS Project, 
Certyfikat zarządzania projektami PRINCE2® Foundation, 
Certyfikowany trener Instytutu Przedsiębiorczości Cisco, 
Certyfikowany trener symulacji biznesowej Marketplace, 
Certyfikat konsultanta studiów wykonalności,  
Certyfikat egzaminatora ECDL, 
Dyplom uzyskania tytułu zawodowego – technik ekonomista, 
Nagroda Rektora i Kanclerza za skuteczne pozyskiwanie funduszy z zewnętrznych źródeł finansowania - 2013,  
Nagroda Rektora i Kanclerza za debiut roku 2008, 
Indywidualny inwestor giełdowy od 2012,  
Opiekun zwycięskiego zespołu III edycji konkursu Marketplace w Polsce oraz opiekun zwycięskiego zespołu 35 
międzynarodowego konkursu Marketplace, 
Współautor oraz trener symulacji biznesowej Wirtualna Klinika, Wirtualny Odział, Innowacyjne Przedsiębiorstwo 
Produkcyjne, Wirtualny Doradca,  
Zwycięzca międzynarodowego konkursu Marketplace 2006, 
Zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), 
Znajomość programu do prezentacji Prezi,  
Podstawy programowania w html, 
Czynne prawo jazdy kat. B (od 07.2001). 

 

Publikacje 1. A. Czarlińska-Wężyk, W. Pitura, E. Szczepaniak, Wykorzystanie symulacji biznesowych w nauczaniu 
przedsiębiorczości w szkołach średnich, Forum Nauczycieli, nr 2 (64-65) 2017, Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Katowice 2017, ss. 21-23 

2. Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej miedzy Polską a Ukrainą, Rosją i Kazachstanem, red. W.Pitura, 
E.Szczepaniak, Rzeszów 2013  

3. W. Pitura, Człowiek z pomysłem + kapitał wysokiego ryzyka = Amazon.com – studium przypadku, [w:] I. 
Cichocka (red.), Case Study. Materiały dydaktyczne dla studentów. Tom II. Wydawnictwo WSIiZ w Rzeszowie, 
Rzeszów 2012.  ss.36-4  

4. W. Pitura, Nasza Klasa – czym byłaby dziś bez zastrzyku gotówki!? – studium przypadku, [w:] I. Cichocka (red.), 
Case Study. Materiały dydaktyczne dla studentów. Tom II, Wydawnictwo WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2012.  
ss.48-55  

5. M. Czyżewska, W. Pitura, Private equity/venture capital a finansowanie innowacji, w: „Uwarunkowania rozwoju 
innowacyjności przedsiębiorstw”; Red. J. Sulmicki, M. Czyżewska, Wydawnictwo IPIS Warszawa, 2011 ss. 125-
147  

6. "Znajomość specyfiki oraz zapotrzebowanie na kapitał podwyższonego ryzyka wśród studentów województwa 
podkarpackiego", W.Pitura, Kwartalnik „e-finanse”, 3/2010, http://www.e-finanse.com  

7. „Czy wiadomości z zakresu ekonomii są główną determinantą sukcesu w grze kierowniczej?” (W.Pitura, T. 
Pisarek) , Games and Simulations in Business Learning and Teaching, red. nauk. Witold T. Bielecki i Marcin 
Wardaszko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009  

8. „Czynniki kształtujące poziom popytu na rynku funduszy seed capital” ( G. Humenny, P. Klimczak, M. 
Czyżewska, E. Wojnicka, W.Pitura), Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Rzeszów, e- service, 
kwiecień 2008  

9. „Popyt na finansowanie seed capital w Polsce” ( M. Czyżewska, W.Pitura), Home&Market 7/2008  
10. „Przedsiębiorcze postawy młodych a zapotrzebowanie na finansowanie seed capital” ( M. Czyżewska, A. 

Tomaka, W. Pitura, B. Przywara, L. Orenkiewicz, K. Pado), Kwartalnik „e-finanse”, 4/2008, http://www.e-
finanse.com  

11. „Gra Kierownicza jako narzędzie edukacyjne w kształceniu przyszłej kadry zarządzającej zakładami opieki 
zdrowotnej”, (W.Pitura, T. Pisarek) Rzeszów 11-13 września 2008 r.  

 


