
„Sukces to bycie w tym miejscu w życiu,  
w którym w danym momencie chce 

się być. Dla mnie osobiście, to również 
autonomia w działaniu i sprawczość. 

Poczucie, że każda twoja decyzja może 
coś zmienić”.

DR INŻ. KAMIL SITARSKI
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SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA CO  WSPOMINAM  Z PW?

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ 
NA PW?

ABSOLWENT
Wydziału Inżynierii Produkcji 
kierunek: zarządzanie i marketing (1998)

prezes zarządu
spółka Grafinet (2002)

obrona doktoratu
na Wydziale Inżynierii Produkcji w zakresie nauk o zarządzaniu (2008)

członek zarządu
Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego 
- największego stowarzyszenia specjalistów branży informatycznej 
(2017)

rozwój firmy – kluczowi klienci
nawiązanie relacji biznesowych trwających do dziś
(2000)

ostatni rok studiów - założenie firmy  
z kolegami z uczelni
usługi internetowe w czasach „Internetu przez modem” (1998)

„Wyjedź na studia zagraniczne”.

„Zawieraj przyjaźnie i dbaj o swoją sieć kontaktów”.

skuteczne zarządzanie własnym przedsiębiorstwem  
przez ponad 20 lat
objęcie stanowiska Dyrektora NASK – jednej z najważniejszych 
instytucji w Polsce, instytutu badawczego, który dba o 
cyberbezpieczeństwo kraju, a także realizuje zadania z zakresu jego 
cyfryzacji
uzyskanie stopnia doktora na Politechnice Warszawskiej

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
podejmowaniu decyzji obarczonych ryzykiem. Często niemałym”. 
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
własną autonomię”.

umiejętności analizowania  
i rozwiązywania problemów 
interdyscyplinarnych

umiejętności ciągłego kształcenia się  
i akceptowania zmian

kluczowego z punktu widzenia 
zarządzania odnalezienia się  w realiach 
współczesnej, szeroko rozumianej, 
technologii

„Wspominam jak po pierwszym semestrze 
wybiegłem z wielką radością z Wydziału, 

bo zdałem ostatni egzamin (analiza 
matematyczna) i dostałem 3=. Doktor (...) 

z wielkim niesmakiem na mnie patrzył,  
ale dla mnie właśnie sesja się skończyła… 

pierwsza sesja i to bez poprawek  
na czerwiec czy wrzesień”. 

DYREKTOR NASK PIB
(2020)

„Angażuj się w aktywności pozauczelnianie – rób więcej niż się  
od ciebie wymaga, niekoniecznie w kierunku zawodowym”.
„Miej otwarty umysł i bądź gotowy na to, że jedyną stałą jest 
zmiana”.

wyjazd na studia zagraniczne
(1996)
rozpoczęcie pracy na PW
działalność związania z wykorzystaniem IT w zarządzaniu -  
od IV roku studiów jako asystent stażysta, następnie asystent, 
po obronie doktoratu jako adiunkt, w trakcie pracy również 
koordynator wyjazdów międzynarodowych 

decyzja o studiach na Politechnice Warszawskiej 
(1993)


