
„Sukces to jest coś, do czego się dąży. 
Sukces to równowaga w rozwoju

na wielu płaszczyznach,
w tym zawodowej i prywatnej.

Gdy ktoś go odnosi tylko na jednej 
płaszczyźnie, to nie jest to do końca 

sukces, lecz poświęcanie jednej sfery 
życia kosztem innej. Sukcesem jest 
rozwinięcie siebie na wielu różnych 

płaszczyznach”.

SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

MACIEJ PAŚNIKOWSKI

interdyscyplinarności w zakresie 
rozwoju – czerpania z różnych 
dziedzin i wykorzystanie tego
w swoim rozwoju 
umiejętności komunikacji – 
doświadczenie zdobyte w ramach 
działalności samorządowej 

ABSOLWENT

obecne stanowisko pracy, które podsumowuje dotychczasowe 
doświadczenie zawodowe absolwenta – wykonując obowiązki, 
czerpie ze zgromadzonej wiedzy i nabytych umiejętności 
na wszystkich etapach cyklu technologicznego: od strony 
użytkownika aż do programowania odbiorników satelitarnych, 
dzięki czemu zgłębił to zagadnienie na wielu płaszczyznach

„Idźcie za swoją ciekawością w trakcie studiów i później w pracy 
zawodowej”.

„Przez całe studia byłem zaangażowany
w działalność studencką.

Są to wspomnienia najbardziej żywe
w mojej pamięci. Byłem szefem 

Wydziałowej Rady Samorządu na WGiK, 
działałem w Stowarzyszeniu GEOIDA 

i byłem senatorem w Samorządzie 
Studentów PW. Studia nie były dla mnie 

tylko nauką, ale też zaangażowaniem 
w działalność studencką – w dużym 

wymiarze uczestniczyłem w organizacji 
życia studenckiego na Wydziale ”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
ciekawości i chęci rozwoju”.

GRC OPERATIONS MANAGER
w GMV - kierowanie zadaniami operacyjnymi Centrum Referencyjnego 
Galileo (Galileo Reference Centre, GRC) dla Agencji Unii Europejskiej 
ds. Programu Kosmicznego (od 2020)

Wydziału Geodezji i Kartografii  
kierunek: geodezja i kartografia, specjalność: geodezja 
i nawigacja satelitarna (2013)

rozpoczęcie pracy w GMV w Hiszpanii
praca w środowisku międzynarodowym: podjęcie pracy badawczo-
rozwojowej (opracowanie algorytmów) w zakresie odporności 
rozwiązań nawigacyjnych dla pojazdów w środowiskach miejskich 
(2013-2016)

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ 
NA PW?

staże naukowe w jednostkach akademickich
w Barcelonie i Tuluzie
współpraca z czołowymi naukowcami w branży nawigacyjnej
(2015-2016)

podjęcie studiów doktoranckich na PW
cenne doświadczenie w zakresie przekazywania wiedzy i prowadzenia 
prac badawczych (2016-2017)

„Nie bójcie się nowych doświadczeń. Nie tkwijcie cały czas w jednym 
miejscu. Rozwijajcie się i szukajcie nowych wyzwań”.

podjęcie pracy w TPI
odpowiedzialność za projekt i wdrożenie ogólnokrajowego systemu 
poprawek RTK - pierwsza prywatna sieć dostępna w całej Polsce 
(2011-2013) 

GNSS engineer w GMV 
praca nad algorytmami aktywizycji sygnału w software’owym 
odbiorniku GNSS dla mikrosatelitów i mikrorakiet (2018-2020) 

„Nie bójcie się pytać o rzeczy, które was ciekawią lub kwestie,
których nie rozumiecie. To ważne, żeby umieć przyznać się,
że czegoś się nie rozumie”.

„W swojej karierze najbardziej doceniam... 
to, że spróbowałem pracy na wielu etapach rozwijania systemów 
nawigacyjnych, dzięki czemu mam szerokie doświadczenie w tworzeniu 
systemów wyznaczania pozycji i nawigacji GNSS”.


