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RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ 
NA PW?

ABSOLWENT
Wydziału Elektrycznego
kierunek: automatyka i robotyka (1999)
ABSOLWENT
Wydziału Inżynierii Produkcji 
kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem (1999)

Dyrektor Operacyjny oraz Członek Zarządu
Anwil (Grupa Orlen) - nadzór nad dwoma fabrykami, 
zarządzanie operacyjne grupy Polska & Czechy 

Sonoco Poland Packaging Services
budowa największego centrum pakowania w latach 2004 - 2009

PIAP
współpraca od IV roku studiów, praca dyplomowa 
napisana w ramach Instytutu

Procter & Gamble
od stanowiska Głównego Energetyka (Utility Manager)  
do pozycji kierownika linii produkcyjnej

Wiceprezydent Łodzi

sworzenie zakładu produkcyjnego od zera - największe 
centrum pakowania w okresie 2004-2009

stworzenie dynamicznie rozwijającej się fabryki i zatrudnienie 
ok. 250 pracowników w ciągu 2 lat 
praca w administracji publicznej – poczucie misji i chęć 
pozytywnej zmiany pewnego fragmentu rzeczywistości

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
solidnemu inżynierskiemu wykształceniu, uporowi i dużej otwartości 
na innych ludzi i inne rozwiązania”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
mądrość innych ludzi”.

DYREKTOR FABRYKI / CZŁONEK ZARZĄDU
Ontex Polska - budowa fabryki w Polsce

„Sukces przychodzi po czasie, nie widać 
go w momencie, w którym powstaje. 

To nie jest coś, co się rodzi łatwo 
– trzeba swoje pomysły wesprzeć 

mozolną pracą i obudować solidnymi 
fundamentami. Po czasie ma 

się poczucie, że to poświęcenie, 
zaangażowanie i ciężka praca przyniosły 

rezultat”.

„Dwa wyjazdy na wymianę studencką  
w czasie wakacji – pierwszy do Aten, 
praca w Public Power Corporation 
(grecka firma energetyczna), drugi 

do Ilmenau (Technische Universität 
Ilmenau), aby prowadzić zajęcia dla 

studentów na tamtejszej uczelni, a także 
ukończenie egzaminu  z matematyki 

w 45 minut i otrzymanie oceny bardzo 
dobrej ”.

„Nie zamykaj się na inne obszary wiedzy, tak aby nie być 
oderwanym od codziennego życia i trendów na rynku 
pracy. Pracodawcy szukają dobrego inżyniera, który może 
zaproponować coś więcej poza wiedzą techniczną”.

bardzo dużej systematyczności

poszukiwania wiedzy i oceny 
najistotniejszych informacji

„Jeśli student chce, to zawsze znajdzie interesujące miejsce 
do rozwoju zawodowego”.
„Jak nie zepsujesz, to się nie nauczysz – doświadczenie 
zdobywa się w praktyce, najlepiej się doszkolisz przy 
naprawianiu swoich błędów”.
„Pieniądze nie są miarą sukcesu – pracy nie wykonuje się 
wyłącznie dla pieniędzy, powinno się pracować dla innych 
celów, do których pieniądze są tylko środkiem”.

praca w Anwil – zarządzanie biznesem o miliardowych 
przychodach, co było jednocześnie nobilitującą i obciążającą, 
ciężką pracą


