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RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
marzeniom, wiedzy, systematyczności i ludziom”.

„W swojej karierze najbardziej doceniam...
to, że jest wokół mnie wiele mądrych, fajnych ludzi, z którymi mogę 
współpracować. Oni czasem przychodzą sami, czasem ich zapraszamy.  
Ale od nas zależy, czy zostają z nami. To ogromna praca umieć zatrzymać 
koło siebie ludzi i przyciągać kolejnych”.

CZŁONEK ZARZĄDU 
 Związku Powiatów Polskich  

VICE PRESIDENT 
The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

RADNA M. ST. WARSZAWY
Przewodnicząca komisji Ładu Przestrzennego

„Kluczowym elementem sukcesu jest 
szacunek i miłość do ludzi i tego, nad czym 
się pracuje. Znacznie pomaga organiczna, 
systematyczna praca, uzupełnianie wiedzy 

merytorycznej, konsekwencja  
oraz kompetencje miękkie”. 

„To, w jaki sposób byłam przyjęta na PW. 
Studiowałam na Wydziale Matematyki  

i Informatyki Uniwersytetu  Warszawskiego. 
Dostałam się tam po egzaminach,  

za namową rodziców i mojej nauczycielki 
matematyki. Ale w sercu grały mi mapy.  

Po dwóch latach studiów na UW, przyszłam 
do ówczesnego Dziekana Wydziału Geodezji 

i Kartografii  i powiedziałam, że chcę się 
przenieść. On powiedział mi coś w stylu  

– z Uniwersytetu na Politechnikę, nie wierzę. 
Odesłał mnie z kwitkiem, uznając, że to 

jakaś fanaberia i kazał przyjść za miesiąc jak 
się nie rozmyślę. To nie była fanaberia, tylko 
głęboko przemyślana decyzja. Wróciłam do 
niego po miesiącu. Przyjął mnie na wolnego 
słuchacza. Dziś jestem doktorem geodezji”. 

CO ZYSKAŁAM DZIĘKI PW?

„Doświadczenia będą w życiu różne - dobre i złe. Będzie też wiele 
schodów do pokonania. To od was zależy, czy będziecie na nie 
patrzeć jak na problem czy jak na zadanie. Zdecydowanie polecam 
spojrzenie zadaniowe”.

„Największą wartością są ludzie. Kochajcie ich, szanujcie, 
szukajcie podobieństw nie różnic, nie oceniajcie, budujcie zespoły  
i porozumienia, współpracujcie. Żaden lider nie ma znaczenia bez 
zgranego, zaangażowanego zespołu, tak jak nie ma zbyt dużego 
sensu nawet najlepsza i najpiękniejsza lokomotywa, która jeździ sama 
po torach”.

CZŁONEK ZESPOŁU DO SPRAW 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

ABSOLWENTKA
Wydziału Geodezji i Kartografii
kierunek: geodezja i kartografia (1995)

przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

stworzenie zespołu fantastycznych, mądrych, zaangażowanych ludzi 
oraz osób, które zaufały temu zespołowi i realizują z nim od ponad  
20 lat projekty z zakresu transformacji cyfrowej

systematyczność

umiejętność pracy zespołowej
przekonanie, że nie należy się 
poddawać i wszystko jest możliwe

ZASTĘPCA DYREKTORA 
Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

MEMBER OF THE BOARD 
Network of European Regions Using Space Technologies 

„Politechnika Warszawska jest taka, że daje skrzydła, aby móc 
pofrunąć. Ale daje też korzenie. Zawsze chce się tutaj wracać i tu 
można znaleźć wsparcie. Korzeniami jest też solidna inżynierska 
wiedza zdobyta na PW”.

regularne publikacje w polskich i zagranicznych czasopismach  
oraz wydanie książki


