
„Czym jest sukces? Na to pytanie 
chętnie odpowiem za 30 lat. Zanim  

to się stanie mogę powiedzieć, że warto 
jest otaczać się ambitnymi, pozytywnymi 

ludźmi i ciężko pracować”.

KAROL MATCZAK

SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
CO  WSPOMINAM  Z PW?

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ 
NA PW?

ABSOLWENT
Wydziału Zarządzania (2014)

makler papierów wartościowych, makler 
nadzorujący, koordynator projektu, trader 
zdobycie licencji maklera papierów wartościowych,  
rozpoczęcie pracy w Domu Maklerskim BOŚ (2009)

dyrektor inwestycyjny,  
dyrektor biura doradztwa inwestycyjnego 
Citibank (2014-2015)

zarządzający portfelami inwestycyjnymi
(2015)

zdobycie licencji doradcy inwestycyjnego
CFA, CIIA, PRM (2015-2016) 

„Poznawaj jak najwięcej ciekawych osób, które będą cię 
inspirować i ciągnąć w górę”.

objęcie roli managera i nauka zarządzania zespołem  
w wiodących instytucjach finansowych

praca z wyjątkowym i zaangażowanym zespołem  
w start-upie

wspieranie start-upu Phibox, tworzącego zaawansowane gry 
wspierające rehabilitację i rozwój dzieci

„Szukaj kontaktów i wsparcia wśród wykładowców, 
absolwentów”.
„Poświęcaj czas na swoje pasje”. 

„Praca w korporacji jest istotnym elementem rozwoju, nawet 
jeśli jest to jeden z kroków”.

„Na naszym wydziale studia dają 
bardzo szeroki przekrój wiedzy, która 

nie jest oferowana na wielu uczelniach. 
Zwłaszcza praca z liczbami ułatwia 

później start. Dzisiaj wszędzie analizuje 
się coraz większe zasoby danych i są one 
kluczem do podejmowania prawidłowych 

decyzji. Niesamowite jest też to,  
że z moim promotorem pracy 

przejściowej do dziś utrzymuję  
bardzo dobry kontakt”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
wspaniałym ludziom, których poznałem na swojej drodze i którzy 
uwierzyli we mnie w różnych instytucjach”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
ciężką pracę, zarwane noce i wiele spotkań towarzyskich, podczas 
których poznałem wspaniałych ludzi”.

analitycznego myślenia  
i precyzyjnego formułowania 
wniosków

podstaw programowania  
i tworzenia algorytmów
pracy z bazami danych

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL, CZŁONEK ZARZĄDU
udział w założeniu stowarzyszenia Investhink (2018)

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 
współtworzenie Phibox (2019)

DYREKTOR DEPARTAMENTU DORADZTWA 
INWESTYCYJNEGO
mBank (2016)

WYKŁADOWCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
Szkoła Główna Handlowa


