
„Sukces to możliwość ciągłego rozwoju 
i wykonywania w ramach swojej pracy 
zawodowej tego, co jest twoją pasją”.

GRZEGORZ KOTTE

SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ 
NA PW?

ABSOLWENT
Wydziału Inżynierii Środowiska (obecnie WIBHiIŚ)
kierunek: ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja (1994)

zakończenie z sukcesem budowy i przejęcie do eksploatacji 
największego bloku energetycznego w kraju o mocy  
1 075 MW

zrealizowanie założonego planu inwestycyjnego modernizacji 
polskiej sieci kolejowej w 2015 r. w kwocie 7,8 mld zł

budowanie unikalnej ścieżki zawodowej, obejmującej 
doświadczenie projektanta, inżyniera kontraktu, wykonawcy 
i zamawiającego

przygotowanie Elektrowni Kozienice do transformacji 
energetycznej wynikającej z Zielonego Ładu

„Całe życie pracujesz na swoje nazwisko – pamiętaj, że masz 
je tylko jedno. Postępuj tak, abyś zawsze mógł bez wstydu 
przejrzeć się lustrze”.

„Zawsze postępuj fair w stosunku do swoich pracodawców, 
kolegów i partnerów biznesowych, niezależnie  
od okoliczności, w których kończycie współpracę. Pamiętaj, 
że możesz ich spotkać za kilka lub kilkanaście lat”.
„Nie bądź letni, zawsze angażuj się w to, co robisz na 100%. 
Dotyczy to również pracy”.

„Działalność w Samorządzie Studenckim 
i Kole Naukowym, organizację połowinek 
i wyjazdów. Pierwszą pracę w zawodzie 
– na trzecim roku studiów rozpocząłem 

współpracę z pracownią projektową 
prowadzoną przez pracowników 

Wydziału”. 

„Studia równoległe w Instytucie Historii 
Sztuki UW i udział w zajęciach  

na Wydziale Architektury PW, a także 
działalność w DA przy kościele Św. Anny 

w Warszawie i Fundacji ProBono”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
wsparciu rodziny, odwadze w podejmowaniu decyzji, konsekwencji, 
umiejętności planowania i trochę szczęściu”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
pracę z ludźmi i możliwość ciągłego rozwoju”. 

dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK
odpowiedzialność za realizację wszystkich inwestycji kolejowych 
w kraju w latach 2014-2016, zespół 880 pracowników, wyjście poza 
strefę komfortu – praca w zupełnie nowej branży

dyrektor inwestycji i remontów
Veolia Łódź – pierwsze doświadczenie managerskie  
(zespół 230 pracowników)

asystent projektanta 
Energoprojekt Warszawa - pierwsza praca 

utrata pracy 
czas na refleksję i przewartościowanie priorytetów (2011)

WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH
Elektrownia Kozienice – od ponad 5 lat zarządza największą 
elektrownią na węgiel kamienny w kraju (ponad 4 GW mocy 
zainstalowanej), kierując zespołem ponad 1600 pracowników

analizowanie i rozwiązywanie 
problemów

praca pod presją czasu  
i dotrzymywanie terminów 

studia podyplomowe
kierunek: turbiny gazowe i układy gazowo-parowe, 
WMEiL (1998)


