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RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

„Pod koniec studiów poszukajcie praktyki lub pracy czasowej  
w przyszłym zawodzie”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
kombinacji wartości wyniesionych z domu, wykształcenia, pracowitości, 
umiejętności analitycznych, zdolności do otaczania się odpowiednimi 
ludźmi i – przyznajmy to szczerze – nutce szczęścia, któremu zawsze jednak 
trzeba pomagać”.

„W swojej karierze najbardziej doceniam...
możliwość tworzenia przyjaznej firmy dla dziesiątek ludzi z nią związanych”.

studia ekonomiczne
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w Lille (1995-1997)

praktyka w Europejskiej Organizacji Badań 
Jądrowych CERN
w Genewie (1993-1995)

kontynuacja kariery w TPI
zajmowane stanowiska: product manager (1997-2000) i zastępca 
dyrektora zarządu (2000-2004)

„Jest chyba tak po ludzku tylko jeden miernik 
sukcesu – twierdząca odpowiedź

na pytanie, czy to, co robisz odpowiada 
twoim aspiracjom w wymiarze 

intelektualnym, emocjonalnym, społecznym  
i ekonomicznym”.

„Wspaniały, nieobarczony pasmem 
późniejszych obowiązków okres mojego 
życia. Okres ukształtowany przez kilku 

inspirujących wykładowców, działalność 
studencką, życie studenckie i specyficzny  

dla Wydziału GiK nastrój corocznych praktyk 
w Grybowie”.

CO ZYSKAŁEM DZIĘKI PW?Działajcie w ruchu studenckim – turystycznym, naukowym, 
międzynarodowy. Lepiej będziecie rozumieć ludzi, ich – czasem  
inne – odczucia i potrzeby. Rozwiniecie bardzo ważne kompetencje 
społeczne, których Politechnika – przynajmniej za moich czasów – 
nie uczy”.

„Róbcie rzeczy, które wykraczają poza standard. Jeśli coś was 
szczególnie interesuje, zajmijcie się tym”.

„Macie  kilka unikalnych lat – one się już nie powtórzą. Nie zmarnujcie 
ich”.

PREZES ZARZĄDU 

ABSOLWENT
Wydziału Geodezji i Kartografii
kierunek: geodezyjne pomiary podstawowe (1992)

TPI - firma zatrudniająca prawie 100 osób w sześciu krajach Europy 
(od 2004)

radość z pracy: „Nigdy nie przyszedłem do pracy bo tak trzeba -  
zawsze to, co robiłem sprawiało mi przyjemność”.

zdolności analityczne

wiedzę geodezyjną

umiejętności miękkie wyniesione 
z działalności w organizacjach 
studenckich

współtworzenie największej środkowoeuropejskiej firmy oferującej 
szerokie spektrum technologii pomiarowych i zarządzanie nią

działalność w ruchu studenckim
pierwsze doświadczenia organizacyjne i międzynarodowe  
(do 1992)

specjalista ds. sprzedaży i wsparcia technicznego 
TPI - rozpoczęcie drogi zawodowej – pierwszy kontakt z nowoczesną 
tetechnologią pomiarową (1992-1993)

stworzenie marki NIvel System, która staje się istotnym podmiotem 
na europejskim rynku instrumentów pomiarowych dla budownictwa

stworzenie pierwszej polskiej prywatnej sieci stacji referencyjnych 
GNSS – TPI NET pro
stworzenie – w kilku krajach Europy – różnorodnego pod względem 
kompetencji zespołu ciekawych ludzi tworzących motor TPI

zachowanie właściwych proporcji między pracą a życiem prywatnym


