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SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE
CO  WSPOMINAM  Z PW?

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
ciągłemu dążeniu do bycia lepszym, byciu najbardziej krytycznym
dla samego siebie oraz ciągłemu uczeniu się”.

„W swojej karierze najbardziej doceniam...
ludzi, od których można się dużo nauczyć”.

kierowanie wieloosobowymi zespołami i strategicznymi
projektami 
realizacja pasji – kierowanie dużymi, globalnymi zespołami,
praca z ludźmi i technologią (od 2015)   

podjęcie pracy w Fugro  
firmie o międzynarodowym zasięgu - zajmowanie technicznych 
stanowisk w Holandii i innych miejscach na świecie, co umożliwiło 
poznanie wielu ludzi-mentorów (od 2005), ukończenie dodatkowych 
studiów technicznych i managerskich

wyjazd do Australii 
kierowanie różnorodnymi organizacjami – zmiana stanowiska
co półtora roku  (2015-2020)

„Sukces to wywarcie znaczącego wpływu  
na przyszłość świata – ulepszenie świata  

dla przyszłych generacji”. 

„Wspominam brać studencką,
geodezyjne praktyki wakacyjne

oraz ćwiczenia geodezyjne w Dużej Auli  
w Gmachu Głównym PW”. 

CO ZYSKAŁEM DZIĘKI PW?

„Nigdy się nie poddawaj! Naucz się podejmować decyzje na podstawie 
szczątkowych informacji”.

„Bądź otwarty/a na wszystko, podążaj za przygodą, nigdy niczego się 
nie bój. Wykorzystuj każdą okazję, która się pojawia i zawsze bądź 
przygotowany/a na to, że ta okazja może się pojawić”. 

GLOBAL DIRECTOR INNOVATION 

ABSOLWENT
Wydziału Geodezji i Kartografii
kierunek: geodezja i kartografia (2004)

powrót do Europy – odpowiedzialność za wszystkie aktywności Fugro 
na świecie w obszarze nowych technologii (od 2020)

zbudowanie kilkusetosobowego zespołu w różnych częściach świata, 
który jest w stanie stworzyć nowoczesne technologie niezbędne do 
szybkiej transformacji świata na wykorzystanie energii odnawialnej, 
zminimalizowania skutków globalnych zmian klimatu oraz stworzenia 
inteligentnej infrastruktury (drogi, koleje itp.), która będzie w stanie 
sprostać wymogom rosnącej liczby ludności na świecie

rozpoczęcie kariery zawodowej
praca i praktyki w różnych organizacjach, agencjach
i firmach europejskich i amerykańskich – aktywność
na wielu polach (od 2001)

„Nie bój się zaczynać wszystkiego od nowa”. 

decyzja o ukierunkowaniu kariery zawodowej
chęć pracy na styku technologii i biznesu (2001)

rozpoczęcie studiów na Wydziale Geodezji  
i Kartografii Politechniki Warszawskiej
po kilku latach przygotowań do studiów informatycznych  
i dziennikarskich – zmiana decyzji podyktowana potrzebą 
doświadczenia przygody i wyzwań w życiu (1999)

„Nie bój się wejść w nową dziedzinę, której nie znasz. Dużo czytaj”.

solidne podstawy pod pierwsze 
kroki zawodowe

rozbudzenie ciekawości świata


