
„Sukces jest bardzo subiektywny – nie ma 
twardych mierników sukcesu. Każdy ma inne 

oczekiwania i inną definicję tego,  
co mu daje satysfakcję. Sukces zawodowy  

to jest dla mnie satysfakcja z pracy”.
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ABSOLWENT

kilka bardzo dużych inwestycji (o budżetach od kilkudziesięciu
do kilkuset milionów złotych)

pełna restrukturyzacja Instytutu Chemii Przemysłowej: 
organizacyjna, finansowa, operacyjna, kulturowa, która zakończyła 
się sukcesem mierzonym potencjałem badawczym Instytutu, 
aktywnością na rynku oraz wynikiem finansowym

„Nie ograniczaj się tylko i wyłącznie do bycia 
najlepszym studentem – poszukuj innych obszarów 
zainteresowań i realizacji siebie. Warto zobaczyć,  
że świat jest szerszy niż studiowany kierunek”.
„Mierz siły na zamiary. Jeśli jesteś w stanie połączyć studia  
i pracę, to zrób to. Ale jeśli jest to dla ciebie zbyt trudne – nie 
podejmuj pracy na studiach. Każde miejsce pracy w jakiś 
sposób kształtuje człowieka jako pracownika. Ale pamiętaj,  
że w czasie studiów to studia są najważniejsze”. 

„Dobrze wspominam towarzyską stronę 
studiów. Działałem w samorządzie. Byłem 

aktywny. Bardzo dobrze wspominam też obóz 
naukowy w Tarnowie. Wyjazd dał 

mi możliwość rozwoju naukowego i poznania 
Zakładu ”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
konsekwencji, sprzyjającym okolicznościom i osobom spotkanym  
na mojej drodze zawodowej”. 
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
ludzi, z którymi pracuję i wyzwania, które zapewniają ciągły rozwój”.

dyrektor
Departament Korporacyjny Strategii i Rozwoju – Grupa Azoty – 
zarządzanie strategią i rozwojem, wsparcie w budowaniu i realizacji 
strategii biznesowej Spółki, nadzór nad realizacją strategii, monitoring 
projektów strategicznych oraz zarządzanie kluczowymi projektami 
rozwojowymi (2014-2016)

dyrektor

kierownik

dyrektor

product manager 

Pion Strategii i Rozwoju – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”  – 
zarządzanie strategią i rozwojem oraz nadzór nad realizacją projektów 
rozwojowych i kluczowych projektów międzynarodowych (2009-2013)

Wydział Kontroli Jakości – Mennica – Metale Szlachetne (2003-2005)

Pion Handlu i Marketingu – Mennica – Metale Szlachetne (2005-2009)

Endress+ Hauser Polska (2000-2001)

ukończenie studiów podyplomowych – SGH
na kierunku zarządzanie (2005)

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej  
studia magisterskie (1995), doktorat (2003)

DYREKTOR 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia 
profesora Ignacego Mościckiego (od 2016)

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ 
NA PW?

wiedzy merytorycznej na wysokim 
poziomie

kompetencji miękkich, w tym 
umiejętności pracy w zespole

członek Rady Nadzorczej
Grupa Azoty (2019-2020)

ukończenie The Strategic Leadership Academy
ICAN Institute (2013)


