
„Sukces powinien być przede wszystkim 
definiowany przez samego siebie. Jest 

przeświadczeniem o osiągnięciu czegoś. 
To również możliwość realizacji swoich 
pomysłów w ramach pracy zawodowej  

- spełnienie zawodowe”.

GRZEGORZ PIENIAK

SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE

CO  WSPOMINAM  Z PW?

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ 
NA PW?

ABSOLWENT

modernizacja baz paliw  w Polsce do poziomu 
konkurencyjnego z innymi krajami UE poprzez wdrożenie 
wszystkich technologii, które obecnie obowiązują,  
w powiązaniu z automatyzacją procesów technologicznych 
i zintegrowaniem ich z nadrzędnymi systemami zarządzania 
ERP (SAP)

„Staraj się robić to, co robisz jak najlepiej. Spróbuj odnaleźć 
w tym jakąś radość oraz satysfakcję”. 
„Bądź uczciwym w życiu - trzeba mieć jakiś system wartości, 
żeby nie ulegać pokusom życia”. 

„Szukaj swojego miejsca i staraj się je utrzymać, gdy je 
znajdziesz. Względy finansowe nie powinny dominować 
przy podejmowaniu decyzji dotyczących kariery - jeżeli ktoś 
jest dobry w tym, co robi, to pieniądze przyjdą wcześniej  
lub później”.

„Wspominam dobrą atmosferę oraz 
towarzystwo, wysoki poziom wiedzy 
i studiowania oraz swój, nie zawsze, 
żarliwy stosunek do nauki, co było 

szczególnie dotkliwe podczas 
egzaminów. Było to tym trudniejsze 

ponieważ ucząc się, chciałem zrozumieć 
treści, a nie wyuczyć się ich na pamięć”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
robieniu tego, co lubię”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
to, że ludzie mnie szanują, moją wiedzę oraz to, co robię”.

„Bazy teoretycznej, która dała mi 
poczucie pewności siebie, radzenia sobie 
z zadaniami oraz umożliwiła dalszy rozwój  

i usprawnianie kolejnych projektów”.

naczelnik

wiceprezes zarządu

Wydziału Postępu Technicznego i Eksploatacji CPN  
- zaangażowanie we wdrażanie nowych technologii  
oraz całościowa modernizacja baz paliw

w Naftobazy - zdobycie i pogłębianie doświadczenia związanego  
z modernizacją  infrastruktury, unowocześnianiem i rozwojem 
branży naftowej, a w szczególności baz, co poskutkowało 
najwyższą oceną kompetencji technicznych przez dwa największe 
światowe koncerny logistyczne w procesie prywatyzacji Spółki 

kariera w biurze projektowym
przejście przez wszystkie szczeble kariery oraz osiągnięcie 
najwyższego szabla kariery w danej firmie: asystent, starszy 
asystent, projektant, starszy projektant, starszy projektant 
prowadzący, kierownik zespołu 

Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej  
 (1981)

WŁAŚCICIEL
Biuro Inżynierskie Centrum - biuro projektowe,  
które od 12 lat rozwija i w którym praca jest źródłem 
nieustannej satysfakcji


