
„W ujęciu zawodowym sukces to robienie 
tego, co ma realny wpływ na otoczenie – 
na ludzi, środowisko pracy, firmę. Kiedy 
kształtuję coś, co zmienia ludzkie życie 
i mam wpływ na to, jak projekt, produkt, 

program, rozwiązanie czy proces są 
realizowane i sprawiam, że jest to lepsze, 

bardziej użyteczne i przynosi większą 
wartość dodaną”.

ALEKSANDER BUCZKOWSKI
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ABSOLWENT
Wydziału Geodezji i Kartografii, kierunek: kartografia  
i systemy informacji geograficznej (2008)

aktywność branżowa i środowiskowa: założenie bloga 
geoawesomeness.com – 5 milionów czytelników na całym 
świecie, prowadzony w języku angielskim od 10 lat, zawiera 
opisy i komentarze do wydarzeń w branży
rola niezależnego eksperta w Komisji Europejskiej od 2013  
w obszarze technologii geoprzestrzennych, mobilnych, IoT
organizacja konferencji GeoMundus w Münster (2011)

„Staraj się nabywać umiejętności pracy zespołowej, w czym 
pomaga m.in. aktywność w stowarzyszeniach studenckich”.
„Otaczaj się ludźmi mądrzejszymi od siebie, bardziej 
doświadczonymi”.
„Bądź aktywny  dodatkowo poza Uczelnią. Kontakty zdobyte 
na różnych wydarzeniach pozauczelnianych otwierają więcej 
możliwości zawodowych w przyszłości”.
„Bądź aktywny i staraj się angażować więcej niż  
na przeciętnym poziomie obowiązków. Jeżeli się robi to, co się 
lubi, to naturalnie angażujemy się więcej, szukamy wydarzeń 
i poznajemy ludzi zainteresowanych tym samym tematem”.

„Działalność w Stowarzyszeniu 
Studentów GEOIDA. Organizowaliśmy 

wydarzenia kulturalne, wyjazdy dla 
studentów, angażowaliśmy się  

w inicjatywy naukowe. Wyniosłem 
stamtąd umiejętności miękkie  

i organizacyjne, dlatego polecam  
to wszystkim studentom jako aktywność 

poza zajęciami”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
wychodzeniu szczęściu naprzeciw, proaktywnemu szukaniu szans  
i możliwości”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
po pierwsze to, że moja praca ma faktyczny wpływ na rzeczywistość  
na poziomie organizacji, którym doradzamy, a po drugie, że otoczony 
jestem ludźmi na wysokim poziomie intelektu i kultury, którzy codziennie 
dają z siebie to, co najlepsze”.

umiejętności inżynierskich 
zdobytych w trakcie projektów  
i ćwiczeń, które są ważne w życiu 
zawodowym

poważnego podejścia 
do zdobywania wiedzy i solidnej 
pracy

Manager w PwC 
praca zyskana dzięki własnemu zaangażowaniu, ważny 
moment w rozwoju możliwości (2017)

praca w TomTom
szybkie trzy awanse do stanowiska managera (2014)

business development and marketing manager
CE Traffic (2012)

studia za granicą
dyplom magistra na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma  
w Münster (2010)

MBA w Szkole Biznesu PW 
(2009)

zbieranie licznych doświadczeń w branży
jako członek zespołów pozyskiwania danych, młodszy specjalista 
GIS (2005)

szereg aktywności i realizowanych projektów
wzmacnianie proaktywnej postawy

STARSZY MANAGER W PwC 
zarządzanie zespołem i tworzenie produktów w Drone 
Powered Solutions (od 2018)


