
JAKO WYKŁADOWCA I TRENER 
(z wykształcenia nauczyciel i menedżer),
Od ponad 15 lat samodzielnie z powodze
niem, prowadzę zajęcia/szkolenia, ucząc 
korzystania z programów pakietu Adobe. 
Obecnie to głównie programy: Photoshop, 
Illustrator, InDesign, Dreamweaver w wersji 
CS6 i CC (PL i EN). Wykłady i szkolenia 
prowa dzone są w zoptymalizowanych 
grupach i w adekwatnym tempie pracy, 
dopasowanym do założonego materiału 
edukacyjnego oraz szybkości opanowy
wania przez słuchaczy przekazywanych 
informacji. Zawsze dbam o to, by szkolenia 
były ciekawe i interesujące, a przekazywana 
wiedza poukładana hierarchicz nie od 
ogółu do szczegółu. Oczywiście na 
zajęciach przekazuję nie tylko informacje 
książkowe, ale z racji swojego bogatego 
doświadczenia, prezentuję i zdradzam 
praktyczne aspekty pracy i możliwości 
wykorzystania poznawanej wiedzy 
w praktyce i niezapominam też o szczypcie 
humoru. Szkolenia są szczególnie 
przydatne dla osób mających do czynienia 
z projektami reklamowymi, publikacjami 
oraz w codziennej pracy projektanta, 
grafika, czy fotografa. Moje szkolenia  
obejmują nie tylko naukę programów 
Adobe, Uczę również tworzenia stron 
www, kodowania, a ostatnio coraz częściej 
prowadzę szkolenia z kompetencji miękkich 
 kreacja trendy, psychologia reklamy.  
Z łatwością nawiązuję kontakty z ludźmi, 
lubię wystąpienia publiczne i nigdy nie 
tworzę barier między uczącym a uczonym. 
Dbam o miłą atmosferę na zajęciach 
co ułatwia przyswajanie, często dosyć 
skomplikowanej, choć niejednokrotnie 
fascynującej wiedz.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  
w projektowaniu i grafice komputerowej.
Moja przygoda z grafiką komputerową 
rozpoczęła się w 1994 roku. Dwa lata później 
w 1996r. podjąłem pracę w wydawnictwie 
zajmującym się publikacją książek oraz 
obsługą firm związanych ze sportem. W firmie 
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tej samodzielnie składałem książki, robiłem 
plakaty, ogłoszenia, foldery i inne tego typu 
materiały. W ciągu następnych kilku lat 
wzbogacałem swoje umiejętności dzięki 
pracy w kilku agencjach reklamowych. W 
2004 roku rozpocząłem własną działalność 
pod nazwą Tomart Tomasz Bauer. Przez 
te lata poznałem chyba wszystkie formy 
i aspekty prac reklamowych oraz wydawni
czych: produkcję poligraficzną, grafikę 
wykorzystywaną w druku, gra fikę filmową 
i internetową, fotografię reklamową (dużą 
cześć prac komputerowych i fotograficz nych 
wykonuję osobiście), sposoby realizacji 
stoisk reklamowych, eventów, uroczystości 
firmowych, projektowanie kampanii BTL. 
Posiadam nowoczesny i profesjonalny 
sprzęt komputerowy MAC i PC, pełen pakiet 
specjalistycznego oprogramowania oraz 
sprzęt do cyfrowej fotografii. Umożliwia 
mi to realizację zdjęć reklamowych 
plenerowych i studyj nych oraz wszelkich 
prac reklamowych. Pracowałem przy 
projektach dla firm takich jak Shell Polska Sp. 
z o.o., realizując kampanie reklamowe BTL 
(foldery, ulotki, akcje promocyjne, włącznie 
z produkcją gadżetów., np. kampania 
„Przyjazny pracodawca”, Renault Polska 
Sp. z o.o. (kampania „Oryginalne części 
Renault”), Scania (kampania połączona 
z eventem  wprowadzenie na rynek polski 
nowego, flagowego samochodu Scania 
serii „R”), Miasta Stołecznego Warszawy 
(ekskluzywny album o historii miasta), ESP 
S.A., (event 15lecie działalności), Gefco 
Polska Sp. z o.o. (akcja prasowa w polskich 
dziennikach (dz. Rzeczpospolita i inne 
z podziękowaniem za zdobycie medali przez 
naszych sportowców (Szymon Kołecki), 
PGE S.A., (album fotograficzny, kampanie 
prasowe, specjalny projekt teczki i folderów 
,  nowa linia, album fotograficzny o zaporach 
wodnych) oraz wiele innych. Jestem też 
twórcą i pomysłodawcą znaków graficz
nych (logotypów). Szczególnie mogę 
pochwalić się znakiem graficznym (ślimaka 
przewożącego paliwo) zaprojektowanym dla 
firmy Shell Polska Sp. z o.o. („wybacz kolego 

transport paliwa to nic prostego” i „szybciej 
mi nie wolno). Ta akcja realnie przyczyniła 
się do zmniejszenia negatywnych emocji 
wśród kierowców. Od kilku lat bardzo 
udana jest moja współpraca z firmą APC 
Instytut  dystrybutora różnych produktów 
farmaceutycznych, oraz kompleksowa 
reklama (od wizytówki po stronę 
internetową) z firmą ARGO  producentem 
zamków błyskawicznych (suwaków).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE   
w fotografii reklamowej i retuszu zdjęć.
Fotografia to moja wielka pasja. 
Zawodowo fotografuję nie tylko przedmioty 
(packshoty) np. dla firm: GP Bateries, 
APC Instytut, ale także krajobrazy, 
postacie, twarze, pejzaże. Praktycznie 
przy każdej pracy ze zdjęciem wykonuję 
fotomontaże. Brałem udział w sesjach 
fotograficznych dla różnych celów reklamo
wych, najczęściej sam je organizowałem, 
w tym przede wszystkim w kampa
niach reklamowych np. dla Scania (akcja 
promocyjna: „ludzie, części, serwis”). 
Moje zdjęcia wielokrotnie były wykorzy
stywane w materiałach reklamowych 
(materiały na targi dla PGE i Shell i inne). 
Jestem również autorem fotografii prezesów 
PGE. Wiele razy wykonywałem zdjęcia 
na potrzeby kalendarzy reklamowych 
i publikacji. Dzięki temu, że posiadam sprzęt  
wysokiej jakości i duże doświadczenie 
 wykonuję zdjęcia packshotowe, 
t ró j w y m i a ro w e  o ra z  a n i m a c y j n e .  
Jestem autorem wielu różnych zdjęć 
krajobrazowych i plenerowych a także, 
fotomontaży (przykłady na mojej stronie  
www.tomarttb.pl  zakładka fotografia).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

rekrutacji, zgodnie z Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  

z późniejszymi zmianami)


