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Opis kwalifikacji:
¾
¾

Dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu obejmujące m.in.: zarządzanie finansami spółek
publicznych i banków, operacje na rynkach finansowych i kapitałowych, produkty maklerskie
i inwestycyjne, operacje zagraniczne
Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Przebieg zatrudnienia:
VII 2009 - nadal

Członek Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” odpowiedzialny za finanse
przedsiębiorstwa i relację z zakładowymi organizacjami związkowymi
Główne osiągnięcia i projekty:
¾ Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości
Finansowej połączone z implementacja systemu SAP. System ten obsługuje
wszystkie procesy biznesowe spółki. Wdrożenie zakończyło się uruchomieniem
wszystkich zaplanowanych funkcjonalności i zostało wyróżnione tytułem”
najciekawszy wśród najlepszych” przez Miesięcznik Gospodarczy Nowy
Przemysł oraz portal wnp.pl.
¾ W oparciu o ww. wdrożenia dokonałem restrukturyzacji pionu finansowego
ograniczając jego etatyzacje o 20%
¾ Modyfikacja metodyki planowania i uzupełnienie jej o coroczne kroczące
planowanie w perspektywie lat 10. Perspektywa taka spinała wszystkie działania
spółki w obszarze rynku. inwestycji oraz akwizycji i umożliwiła PUŁAWOM
podejmowanie projektów takich jak projekt energetyczny.
¾ Koordynacja działalności akwizycyjnej PUŁAW pod względem współpracy z
doradcami, weryfikacji wyników badania i wyceny oraz zawarcia umowy kupna
sprzedaży. W efekcie Puławy dokonały okazyjnych zakupów: GZNF Fosfory oraz
Azoty Adipol, które to podmioty doskonale wpisują się w naszą strategię
¾ Zbudowanie partnerskich relacji ze związkami zawodowymi oraz rozwiązanie
sporu zbiorowego na warunkach proponowanych przez Zarząd

IX.2006 – VI
2009

Członek Zarządu DZ BANK Polska, zatwierdzony przez KNF
1.
2.
3.
¾
¾
¾

VIII.2003 –
VI.2006

Odpowiedzialny za działalność skarbową, która stanowi jedno z głównych źródeł
dochodów banku.
Dyrektor Finansowy banku i przewodniczący Komitetu ds. Zarządzania
Aktywami i Pasywami oraz Kapitałem Banku (CALCO).
Nadzór nad jednostką biznesową Private Banking.
Główne osiągnięcia i projekty:
Przedefiniowanie i wdrożenie strategii biznesowej banku, koncentrującej się na
sprzedaży produktów rynkach finansowych, wdrożenie zaawansowanych narzędzi
do zabezpieczenia ryzyka walutowego, stopy procentowej oraz cen towarów.
Zapewnienie buforów płynności bankowi poprzez włączenie DZ Polska do
globalnego programu zarządzania płynnością DZ AG.
Opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla Bankowości Prywatnej, opartej
na trzech filarach, tj. kredytach hipotecznych, produktach strukturyzowanych i
zagranicznych usługach bankowych w Szwajcarii.

Wiceprezes Banku Gospodarki Żywnościowej,
do stycznia 2005 roku również Dyrektor Finansowy banku
1. W strukturze korporacyjnej odpowiedzialny za pion rynków kapitałowych,
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obejmujących Departament Skarbu, Bankowość Inwestycyjną, Dom Maklerski,
Departament Instytucji Finansowych oraz przedstawicielstwo w Moskwie.
2. Odpowiedzialny za rachunkowość i sprawozdawczość dla organów nadzoru,
kontroling i planowanie finansowe banku.
3. Główne osiągnięcia i projekty:
¾ Dostarczanie informacji finansowych niezbędnych w procesie podwyższenia
kapitału, w efekcie – pozyskanie Rabobanku jako inwestora strategicznego BGŻ.
¾ Wdrożenie systemu informacji zarządczej w tym – systemu cen transferowych
funduszy. Wprowadzenie nowej procedury planowania finansowego
¾ Właściwe zorganizowanie działalności skarbowej i przekształcenie jej w rentowną
działalność banku.
¾ Opracowanie i skuteczna realizacja strategii w odniesieniu do inwestycji
kapitałowych banku i jego podmiotów zależnych.
¾ Rewitalizacja przedstawicielstwa banku BGŻ SA w Moskwie.

X.2001 –
VII.2003

Doradca ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Prezesa ING BSK SA. Sekretarz
Komitetu ALCO, Zastępca dyrektora Departamentu Rachunkowości i
Sprawozdawczości
¾ Odpowiedzialny za system cen transferowych funduszy w ING BSK oraz
zarządzanie księgą bankową. Głównym osiągnięciem było zaprojektowanie i
wdrożenie narzędzia służącego do transferu ryzyka stopy procentowej z części
detalicznej i korporacyjnej księgi bankowej do księgi zarządzanej przez
Departamentu Skarbu.

1993-2001

Dyrektor Departamentu Skarbu w Banku Śląskim S.A., członek Komitetu ALCO.
Wcześniej przeszedłem przez wszystkie stanowiska w hierarchii zaczynając od
stanowiska junior dealera szczeble w strukturze
¾ Odpowiedzialny za działalność skarbową, obrót i sprzedaż produktów na rynkach
finansowych.
¾ Współodpowiedzialny za połączenie pionów rynków finansowych ING i BSK.
¾ Kierownik projektu odpowiedzialny za zakup, zaprojektowanie i wdrożenie
systemu Kondor + Reuters w Departamencie Skarbu Banku Śląskiego S.A –
pionierskie i pomyślne wdrożenie systemu tego typu w polskim sektorze
bankowym

Wykształcenie:
2008 – 2010

Studia magisterskie dla kadry kierowniczej z administracji i zarządzania
(Executive MBA) na GFKM i RSM, Erasmus University

1988-1993

Akademia Finansów przy Rządzie Federacji Rosyjskiej w Moskwie – Wydział
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych: magister ekonomii

Szkolenia i seminaria związane z pracą:
październik 2003
listopad 2002
wrzesień 1999
1997
czerwiec 1996

Program kształcenia Banku Światowego dla sektora finansowego: „Omówienie
problematyki sektora finansowego i analiza – seminarium”
Szkolenie Euromoney „Zarządzanie aktywami i pasywami”
Lywood David Int. Ltd. & ISBF Katowice: „Warsztaty nt opcji”
ACI U.K. The Financial Markets Association – Dyplom ACI
Szkolenie Euromoney „Zaawansowane pochodne instrumenty finansowe”
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czerwiec 1995
styczeń –
kwiecień 1993
Znajomość
języków obcych:

Szkolenie dewizowe w paryskim oddziale PEKAO S.A.
Szkolenie w katowickim oddziale BRE Banku
język angielski:
język rosyjski:
język niemiecki:

dobra
dobra
podstawowa
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