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SUBIEKTYWNIE O KARIERZE
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NA PW?

DYREKTOR SPRZEDAŻY DIGITALNEJ I FLOTOWEJ 
I CHIEF DIGITAL OFFICER 

ABSOLWENT
Wydziału Transportu
specjalizacja: inżynieria eksploatacji  
pojazdów samochodowych (2008) 

wybór na członka zarządu 
Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, organizacji 
branży flotowej (2014)

dyrektor Departamentu Finansowania i Zarządzania 
Flotą w Volkswagen Financial Services (2010)

Nivette Fleet Management
budowa działu operacyjnego (2002-2003), awans  
na kierownika Działu Technicznego w wieku 22 lat

„Wyznaczaj sobie ambitne cele i marzenia ”. 
„Nie poddawaj się, nawet jeżeli nie wszystko idzie  
po twojej myśli”. 
„Zgodnie z moim ulubionym cytatem - „nie narzekaj,  
że masz pod górę, skoro zmierzasz na szczyt”  
- a więc nie szukaj drogi na skróty”.

odbudowanie od podstaw całego biznesu flotowego  
w ramach struktur Volkswagen Financial Services 
(VWFS) w Polsce - Spółka ma dzisiaj dominującą 
pozycję na rynku leasingu i wynajmu długoterminowego 
samochodów (Car Fleet Management)

współpraca przy tworzeniu pierwszych w Polsce studiów 
podyplomowych z Zarządzania Flotą i Mobilnością  
na Wydziale Transportu PW (2016-2017)

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
konsekwencji w osiąganiu swoich marzeń”. 

„W swojej karierze najbardziej doceniam...
kontakt z ludźmi oraz rozwijanie siebie i innych ”.

„zdobycie gruntownej wiedzy  
o budowie pojazdów i transporcie, 
z czego korzystam do dziś”

„nawiązanie wielu kontaktów,  
z niektórymi kolegami nadal się 
przyjaźnię”

„podstawy do tego, by niedawno 
wrócić na PW jako wykładowca 
studiów podyplomowych” 

budowy samochodów, procesów 
logistycznych oraz transportowych

gry zespołowej - przydatnej w życiu 
zawodowym 

wybór na Osobowość Flotową Roku w ogólnopolskim 
konkursie branżowego magazynu Fleet (2019)

dyrektor Departamentu Zarządzania Flotą  
w PKO Leasing                             - rozpoczęcie pracy w jednej z większych 
firm na rynku (2008) i awans na dyrektora w wieku 28 lat

doktor nauk inżynieryjno-technicznych 
na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (2019)

w Volkswagen Financial Services

rozpoczęcie wyzwania digitalizacji VWFS (2021)

    „Elementy sukcesu to: 
wyznaczanie ambitnych celów, 

ocierających się niemal o marzenia  
i konsekwentne dążenie  

do ich realizacji, ciężka praca  
i niepoddawanie się mimo 
przeciwności oraz właściwa 

komunikacja z ludźmi - szacunek 
wobec innych, niezależnie od tego, 
na jakim są stanowisku i jaki mają 

życiowy dorobek”.


