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MATEUSZ 

RAC 
 

Data urodzenia: 

xx xxxxxx 1993 r. 

 

Adres: 

xxxxxxxxxxxx xxxx 

xx-xxx Warszawa 

 

Dane kontaktowe: 

+48 791 754 xxx 

mateusz.rac@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/mrac 

http://popruntheworld.pl/ 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Z branżą muzyczną związany od ponad 7 lat. W 2012 roku uruchomiłem stronę 

http://popruntheworld.pl/ poświęconą techniczno-biznesowej stronie przemysłu muzycznego.  

4 lata później rozpocząłem zawodową współprace z polskim oddziałem największego Sony/ATV 

– największego wydawcy muzycznego na świecie. W pracy najważniejszy jest dla mnie rozwój i 

szukanie nowych, często nieoczywistych pomysłów i rozwiązań. 

 

DOŚWIADCZENIE 
 

Analityk ds. tantiem, SM Publishing (Poland) Sp. z o.o. 
Warszawa — 11.2016 – obecnie 
 

• Utrzymanie procesu naliczeń wynagrodzeń autorskich - konwersja i analiza dokumentacji 

źródłowych OZZ i subwydawców, kontrola prawidłowości rozliczeń. 

 

• Analiza otrzymywanych wynagrodzeń autorskich pod kątem potencjalnych niedopłat 

(tracking) - w tym budowa autorskich narzędzi do przetwarzania danych z różnych źródeł 

(dokumentacja OZZ, raporty radiowe i telewizyjne, metadane z DSPs) oraz kontakt z 

lokalnymi OZZ  i subwydawcami. 

 

• Główny architekt międzynarodowego systemu do zarządzania procesem rejestracji 

utworów krajowych w globalnym systemie Sony/ATV oraz lokalnych OZZ (bliska 

współpraca z oddziałem w Wielkiej Brytanii oraz Włoszech i Hiszpanii).  

 

Praktykant, Szpital MSWiA 
Warszawa — 07.2014 - 08. 2014 
 

• Zapoznanie się z trybem pracy szpitala oraz urządzeniami stosowanymi w placówce.  

• Konserwacja, kalibracja i serwis sprzętu medycznego.  

 

ODBYTE KURSY 
 

Letnia Akademia Accenture 
Warszawa — 07.2016 - 07. 2016 
 

• Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, podstaw związanych z branżą konsultingową 

i IT oraz wykorzystania technologii informatycznych środowiska .NET. 

• Przygotowanie koncepcji produktu umożliwiającego zarządzanie kampaniami 

marketingowymi.  

 

WYKSZTAŁCENIE 
 

Politechnika Warszawska 
02.2016 - 09.2017 
                                                                                        
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Studia stacjonarne II stopnia, kierunek: Inżynieria Biomedyczna 

 

Politechnika Warszawska 
10.2012 - 02.2016 (bez dyplomu ukończenia) 
                                                                                        
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Inżynieria Biomedyczna 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
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• Języki programowania: C# i SQL (średniozaawansowany), Python (podstawy) 

• Narzędzia: MS Office (Excel w stopniu zaawansowanym), Visual Studio 

• Systemy operacyjne: Windows, Linux 

• Standardy i narzędzia branżowe: CWR, CRD, UP1, Cis-NET/RHA 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 

Języki obce:  

• język angielski, poziom średniozaawansowany (B2+) 

Zainteresowania: 

• meteorologia, 

 

 
 

 


