
„Najbardziej do mnie przemawia 
sentencja przypisywana Winstonowi 

Churchillowi, że sukces polega 
na przechodzeniu od porażki do porażki 
bez utraty entuzjazmu, więc kluczowe 

wydają się wytrwałość, odporność, 
pracowitość obok wielu innych 

cech charakteru i osobowości, które 
pozwalają znaleźć się właściwie 

we właściwym miejscu”.

SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

JOLANTA ORLIŃSKA

rozbudzenie zainteresowania 
zawodem i ambicji zawodowych

szerokie horyzonty, 
interdyscyplinarność i elastyczność

rzetelność i solidność zawodową 
dzięki wykształceniu na wysokim 
poziomie

umiejętność analitycznego 
i twórczego myślenia

ABSOLWENTKA

opracowanie Numerycznego Systemu Fotogrametrycznej 
Inwentaryzacji Obiektów Architektonicznych w trakcie pracy 
na PW (grant KBN) – innowacyjne rozwiązanie w czasach, gdy 
dopiero odkrywano możliwości technologii cyfrowych
informatyzacja działań administracji publicznej – opracowanie 
i wdrożenie systemu Identyfikacji Działek Rolnych (IACS) dla kontroli 
dopłat bezpośrednich w rolnictwie

„Angażować się we wszystko, co się robi i robić to dobrze 
– w przeciwnym razie szkoda naszego czasu”.

„Nieustannie się doskonalić i rozwijać, zdobywać doświadczenie”.

„Niezapomnianych, niezwykłych ludzi 
oraz ciekawe czasy wyborów 

i nowych możliwości”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
odważnemu podejmowaniu nowych wyzwań i wytrwałości”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
możliwość realizacji ambitnych i ciekawych zadań”.

wdrożenie dyrektywy INSPIRE – utworzenie Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej, odpowiedzialność za system prawny i rozwiązania 
informatyczne oraz platformę www.geoportal.gov.pl

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Krajowego Programu Kosmicznego, Polska Agencja Kosmiczna 
(od 2015) – działania w kierunku rozwoju sektora kosmicznego 
i stworzenia podstaw dla systemu informacji satelitarnej

asystent, wykładowca
Instytut Fotogrametrii i Kartografii WGiK PW (1987-2003) – otwartość 
na nowe technologie, warsztat badawczy, samodzielność

dyrektor
Departament Rejestru Gospodarstw ARiMR (2002-2008) – 
skuteczność i efektywność w prowadzeniu projektów, umiejętność 
zarządzania zespołem, terminowość i decyzyjność

Główny Geodeta Kraju
prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (2008-2012) – najwyższe 
stanowisko zawodowe, działalność w administracji publicznej, system 
prawny, legislacja, zarządzanie instytucją finansów publicznych

CO ZYSKAŁAM DZIĘKI PW?

dyrektor
Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych w Krajowym Zarządzie 
Gospodarki Wodnej (2012-2014) – kierowanie współdziałaniem 
wieloinstytucjonalnym, wielozadaniowym, programy strategiczne 
i ogólnopolskie plany działań 

wdrożenie systemu ISOK dla ochrony przeciwpowodziowej: system 
informatyczny mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego

pełnomocnik prezesa
ARiMR ds. opracowania i wdrożenia systemu IACS w Polsce

kierowanie projektami informatycznymi 
wiele projektów dla administracji publicznej – finansowanie krajowe 
i unijne, współpraca międzynarodowa, projekty doradcze dla nowych 
członków UE, kierowanie tworzeniem aktów prawnych (od 2003)

Wydziału Geodezji i Kartografii  
kierunek: fotogrametria i kartografia (1986)


