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Życiorys zawodowy 

 

 Doświadczenie zawodowe 

 

Zarządzanie spółką działającą na rynku usług medycznych 

 

VI  2008 – :  Prezes Zarządu Sport Medica S.A.  

 

 Określenie celów strategicznych oraz realizacja strategii spółki  

 Określenie polityki w zakresie zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników 

 Wdrożenie i nadzór nad realizacją planów spółki oraz głównych projektów rozwojowych 

 Stymulacja rozwoju firmy, inicjowanie i nadzorowanie kluczowych projektów i inicjatyw 

rozwojowych, wyznaczanie celów i kierunków rozwoju strategicznego,  

 Nadzór nad efektywnym wykorzystaniem zasobów spółki, określanie miar efektywności, 

wdrożenie systemu zarządzania wynikami spółki i efektywnością  

 Optymalizowanie procesów biznesowych i procedur wewnętrznych Spółki; 

 

Rozwój nowych linii biznesowych w sektorze ubezpieczeń, zarządzanie projektami 

 

XI  2006 – :  Dyrektor ds. Operacyjnych i Systemów Biznesowych  - Commercial Union Powszechne 

Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A.  

 

 Nadzór nad pracami rozwojowym w zakresie systemów operacyjnych firmy  

 Bieżące analizy nakładów akwizycyjnych i opiniowanie propozycji zmian 

 Rozwój i utrzymanie aplikacji biznesowych Towarzystwa; 

 Nadzorowanie jakości usług kontrahentów zewnętrznych i definiowanie standardów SLA 

 Kierowanie projektami w zakresie rozwoju nowych linii biznesowych  

 

Zarządzanie finansami towarzystwa emerytalnego 

 

XI  2002 – X 2006:  Dyrektor Finansowy  - Członek Zarządu Commercial Union Powszechnego 

Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK S.A.  

 

 Koordynowanie polityki finansowej firmy; 

 Przygotowanie planów operacyjnych i finansowych Towarzystwa; 

 Weryfikacja modeli finansowych Towarzystwa w zakresie poprawności stosowanych założeń; 

 Analiza wpływu decyzji menedżerskich na wzrost wartości spółki; 

 Współudział w kontroli przebiegu procesu inwestycyjnego funduszu ze szczególnym 

uwzględnieniem zarządzania ryzykiem operacyjnym funduszu; 

 Nadzór nad rachunkowością Towarzystwa i przygotowanie sprawozdań finansowych 

Towarzystwa i Funduszu wg polskich standardów rachunkowych; 

 Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych Towarzystwa i Funduszu na rzecz 

podmiotu dominującego wg MSSF, UK GAAP, US GAAP; 

 Nadzór nad sprawozdawczością Funduszu i Towarzystwa dla organów nadzoru; 

 Współudział w kształtowaniu strategii spółki (finansowej i rynkowej); 

 Udział w zarządzaniu spółką w zakresie określonym regulaminem organizacyjnym Towarzystwa; 

 Optymalizowanie procedur wewnętrznych Towarzystwa; 

 Nadzór nad działalnością informatyczną -  rozwój i administracja systemów finansowo 

księgowych i aplikacji biznesowych Towarzystwa i Funduszu; 

 Nadzorowanie jakości usług kontrahentów zewnętrznych (agent transferowy, bank depozytowy). 
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Zarządzanie finansami koncernu 

 

VIII  2001 – VII 2002 :  Dyrektor  Ekonomiczno – Finansowy  Wiceprezes Zarządu Polskiego 

Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 

 

 Opracowywanie i realizacja polityki finansowej spółki. 

 Nadzór nad księgowością Koncernu z uwzględnieniem standaryzacji rozwiązań informatycznych 

w strukturach terytorialnych spółki i Grupie Kapitałowej w oparciu o system SAP 

 Nadzór nad procesem planistycznym, alokacja zasobów, zarządzanie płynnością. 

 Nadzór nad realizacją strategicznych inwestycji kapitałowych. 

 Ochrona interesu spółki na styku z  urzędami administracji publicznej w tym Urzędem Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów 

 

Zarządzanie ekonomiką przedsiębiorstwa, realizacja inwestycji kapitałowych 

 

IX  1999 – VIII 2001:  Dyrektor ds. Planowania i Nadzoru Właścicielskiego Członek Zarządu 

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 

 

 Nadzór nad procesem wprowadzania spółki na rynek publiczny, współpraca z doradcami spółki w 

zakresie realizacji strategii prywatyzacji. 

 Nadzorowanie obszaru relacji z inwestorami w tym poprzez spełnianie obowiązków 

informacyjnych nałożonych na podmioty notowane na rynku giełdowym. 

 Zarządzanie i realizacja polityki zaopatrzenia spółki w ropę naftową głównie z kierunku 

rosyjskiego. 

 Realizacja polityki cenowej dotyczącej produktów spółki, optymalizacja łącznej marży na 

sprzedaży, opracowywanie formuł cenowych i ekonomicznych zasad kontraktacji. 

 Współtworzenie strategii przedsiębiorstwa. 

 Koordynacja procesu planowania operacyjnego w obszarze bilansowania planu sprzedaży i 

założeń ekonomicznych dotyczących poziomu cen i marż na sprzedaży produktów spółki jak  

również kosztów pozyskania surowców. 

 Opracowywanie, analiza ekonomiczna i rekomendacje na rzecz zarządu spółki projektów 

inwestycyjnych z zakresu inwestycji kapitałowych. 

 Realizowanie funkcji właścicielskich w spółkach grupy kapitałowej. 

 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

 

IV -  IX 1999: Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy, Członek Zarządu CPN S.A. 

 

 Bezpośredni nadzór nad finansowo księgowymi aspektami fuzji poprzez przygotowanie 

sprawozdań finansowych dla celów prospektowych oraz weryfikację wycen łączących się spółek 

definiujących parytet wymiany akcji. 

 Nadzór nad realizowaniem funkcji kontrolnych w spółce z zakresu prowadzenia rachunkowości 

spółki w tym rachunkowości zarządczej. 

 Udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie ekonomicznych aspektów  

połączenia z PKN S.A. 

 

IV 1996 - IV 1999: Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Zakładów Chemicznych Alwernia SA 

  

 Opracowywanie i realizacja polityki finansowej przedsiębiorstwa. 

 Restrukturyzacja finansowa firmy, realizacja polityki kredytowej   oraz projektów związanych z 

emisjami akcji, obligacji, krótko i średnioterminowych papierów dłużnych.  

 Współtworzenie strategii przedsiębiorstwa. 

 Koordynacja procesu planowania strategicznego i operacyjnego. 
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 Zarządzanie kapitałem obrotowym spółki. Opracowywanie strategii zabezpieczeń przed ryzykiem 

kursowym związanym ze zmianami kursów walut i stóp procentowych. 

 Nadzór nad realizowaniem funkcji kontrolnych w tym rachunkowości zarządczej wraz z 

opracowywaniem i wdrażaniem kalkulacji kosztowych ( ABC ) 

 Nadzór nad informatyzacją przedsiębiorstwa – wdrażanie systemu klasy ERP 

 Negocjacje ze związkami zawodowymi z ramienia zarządu spółki. 

 

Opracowywanie strategii inwestycyjnych 

 

1995: Dyrektor Inwestycyjny w Biurze Maklerskim Certus Sp.z o.o. w Krakowie 

 

 Nadzór nad opracowywaniem analiz fundamentalnych spółek publicznych oraz przygotowywanie 

rekomendacji inwestycyjnych jako podstawy konstrukcji portfeli inwestycyjnych w ramach 

opracowywanych strategii. 

 Przygotowywanie biuletynów oraz komentarzy dotyczących bieżącej sytuacji na rynku 

kapitałowym na potrzeby prasy specjalistycznej. 

 

Stworzenie biura maklerskiego 

 

1994: Dyrektor Naczelny Biura Maklerskiego Certus Sp.z o.o. w Krakowie 

 

 Organizacja i zarządzanie biurem maklerskim, sporządzanie początkowych regulacji oraz 

struktury funkcjonalnej biura, wybór i szkolenie personelu, uzyskanie koncesji na działalność 

biura w Komisji Papierów Wartościowych. 

 Stworzenie sieci ośmiu oddziałów biura w południowej Polsce. 

 

Praca w charakterze fizyka 

 

1991 – 1993: Fizyk w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie 

 

 Wykonywanie symulacji komputerowych na potrzeby programu budowy akceleratora Large 

Hadron Collider w Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie. 

 

  Nadzór nad działalnością przedsiębiorstw 

 

 Sprawowanie funkcji nadzorczych z ramienia właściciela w następujących podmiotach: 

Niezależny Operator Międzystrefowy S.A., Rafineria Nafty Jedlicze S.A., Zakłady Azotowe 

ANWIL S.A., BWR S.A. Sport Medica S.A.  

 

 Wykształcenie 

 

 DipIFR  Dyplom z raportowania w standardach międzynarodowych w ramach ACCA , 2004 

 Studia Podyplomowe z Zarządzania Wartością Firmy SGH, 2000-2001 

 MBA University of Teesside i Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1996-1998 

 Licencja Doradcy Inwestycyjnego, 1995 

 Licencja Maklera Papierów Wartościowych, 1993 

 Magister Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1991 
 

 Znajomość języków obcych 
 

 Angielski – w stopniu dobrym  

 Rosyjski – w stopniu podstawowym 


