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Zarząd Alior Banku  

Kadra menedżerska Alior Banku posiada gruntowną wiedzę i bogate doświadczenie 

 

Grzegorz Olszewski (prezes zarządu) 

 

Jest wykładowcą akademickim. Na Uczelni Łazarskiego w Warszawie prowadzi zajęcia z obszaru produktów 

inwestycyjnych. W latach 2019-2020 pracował w Banku Pekao SA, gdzie pełnił funkcję członka zarządu, 

a następnie wiceprezesa zarządu odpowiadając między innymi za obszar IT, usług maklerskich, bancassurance 

oraz transformacji cyfrowej, z sukcesem rozwijając system bankowości elektronicznej np. wdrażając 

zaawansowane rozwiązania bankowości mobilnej w tym PeoPay & PeoPay Kids. W 2017 r. rozpoczął pracę 

w Grupie PZU, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora Biura Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA oraz 

doradcy prezesa zarządu PZU SA Był również kierownikiem projektu, którego realizacja pozwoliła na 

uruchomienie pierwszej w Polsce platformy do sprzedaży pasywnych funduszy inwestycyjnych inPZU. W 2016 r. 

jako dyrektor sprzedaży i marketingu AgioFunds TFI SA aktywnie rozwijał produkty inwestycyjne funduszu. W 

2010 roku dołączył do Alior Banku gdzie wspierał wdrożenie nowych, konkurencyjnych rozwiązań z zakresu 

funduszy inwestycyjnych, produktów skarbowych czy rynku FOREX. W 2012 r. objął stanowisko dyrektora 

Sprzedaży Produktów Inwestycyjnych w Biurze Maklerskim Alior Banku, gdzie realizował m.in. IPO Alior Banku, 

promocję platformy Alior Trader czy wprowadzenie usługi doradztwa inwestycyjnego. W latach 2007-2010 

pracował w Banku Millennium w obszarze bankowości detalicznej. Grzegorz Olszewski jest absolwentem: 

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył program Executive MBA; Uczelni 

Łazarskiego, gdzie ukończył kierunek Ekonomia; Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University (aktualnie 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie) na kierunku Zarządzania Finansami; Bachelor of Arts (B.A.), 

Finance, na Oxford Brookes University.  

Grzegorz Olszewski spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Paweł Broniewski (wiceprezes zarządu) 

 

Ekspert z obszarów m.in. bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, AML, Compliance, procesów biznesowych, 

operacji oraz IT. W Grupie Kapitałowej Alior Banku był członkiem Zarządu Alior Leasing sp. z o.o. Jest menedżerem 

z wieloletnim doświadczeniem, które zdobył m.in. jako dyrektor wykonawczy i członek rad nadzorczych spółek 

Tauron Polska Energia oraz Grupa Azoty, gdzie odpowiadał za bezpieczeństwo korporacyjne, biznesowe, fizyczne, 

cyberbezpieczeństwo, audyt oraz system kontroli wewnętrznej. Paweł Broniewski jest absolwentem 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Biznesu, gdzie uzyskał dyplom Executive Master 

of Business Administration (MBA) in Corporate Management. Ukończył również m.in. studia podyplomowe z 

Konwencji Waszyngtońskiej CITES dla administracji państwowej w Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz program 

rozwoju kompetencji liderskich Power PRO w ICAN Institute. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego 

(wydany przez Ministerstwo Finansów) oraz uprawnienia do kontroli i audytu wewnętrznego w administracji 

publicznej (wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). 

Prywatnie interesuje się ekonomią, historią, sportem i nowymi technologiami. 

Paweł Broniewski spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Radomir Gibała (wiceprezes zarządu) 

 

Odpowiedzialny za obszar finansów banku oraz strategii i nadzoru nad spółkami zależnymi. Jest ekonomistą i 

doświadczonym menedżerem z blisko 20-letnią praktyką krajową i międzynarodową w realizacji projektów dla 

sektora finansowego oraz usług profesjonalnych m.in. z zakresu rozwoju biznesu oraz opracowania i 

implementacji strategii biznesowych. Posiada bardzo dobrą znajomość otoczenia ekonomicznego oraz 
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międzynarodowych rynków finansowych. Przez ostatnie lata związany był z firmą doradczą Baker McKenzie, gdzie 

od 2012 roku jako członek komitetu zarządczego oraz dyrektor rozwoju biznesu był odpowiedzialny m.in. za 

doradztwo strategiczne, opracowywanie i wdrażanie strategii biznesowych, poprawę efektywności finansowej, 

wprowadzanie zmian organizacyjnych oraz za rozwój współpracy z instytucjami finansowymi. W ramach 

realizowanych projektów mających na celu poprawę efektywności finansowej odpowiadał m.in. za 

zaprojektowanie i wdrożenie systemów motywacyjnych, systemów informacji zarządczej, zarządzanie relacjami 

z klientami oraz inicjatywy zwiększające efektywność zarządzania kosztami oraz rachunkiem przepływów 

finansowych. W latach 2005 - 2012, pracował w firmie doradczej Ernst & Young, gdzie jako menadżer w obszarze 

rynków finansowych był odpowiedzialny za doradztwo dla podmiotów w poszczególnych segmentach sektora 

usług finansowych w Polsce. W tym czasie realizował m.in. projekty opracowania strategii wyjścia dla instytucji 

finansowej będącej własnością funduszu private equity, opracowania strategicznych opcji dalszego 

funkcjonowania dla dużej międzynarodowej grupy bankowej oraz przygotowania planów awaryjnego działania 

dla wiodącej grupy kapitałowej w Polsce. Wcześniej związany z Bankiem BPH, gdzie zarządzał projektami w 

obszarze bankowości korporacyjnej, był odpowiedzialny m.in. za współtworzenie koncepcji nowego modelu 

obsługi klienta korporacyjnego. Absolwent Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w 

Krakowie oraz studiów doktoranckich w zakresie nauk ekonomicznych Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również program menadżerski Advanced Management Program 

(AMP) w IESE Business School. 

Radomir Gibała spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Szymon Kamiński (wiceprezes zarządu) 

 

Zarządzał biznesem w obszarze finansów, doradztwa oraz przemysłu. Pracował w Polsce i za granicą. W latach 

2020-2022 pełnił funkcję prezesa Zarządu Pekao Leasing. Między 2011 a 2019 r. był prezesem Zarządu Santander 

Leasing oraz innych spółek zależnych Grupy Santander. W latach 2008-2010 pracował w Grupie Credit Agricole, 

a wcześniej w Grupie Det Norske Veritas. W tej ostatniej, w latach 2006-2008, zarządzał projektami w Europie, 

na Dalekim Wschodzie oraz Ameryce Południowej. W latach 2003-2005 pełnił rolę Country Managera DNV Iberia 

w Hiszpanii i Portugalii. Natomiast w okresie 1998-2003 - Country Managera DNV Industry w Polsce. Między 1996 

a 1998 r. był jednym z dyrektorów zarządzających restrukturyzacją post-akwizycyjną w polskiej części szwedzkiej 

Grupy Trebruk (obecnie Arctic Paper SA). Szymon Kamiński jest absolwentem Akademii Morskiej w Gdyni oraz 

programu advanced IMD Lausanne w Oslo. Szymon Kamiński spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach 

art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Rafał Litwińczuk (wiceprezes zarządu) 

 

W dotychczasowej pracy zawodowej zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania aktywami i pasywami, 

ryzyka walutowego, operacyjnego, stopy procentowej oraz sprzedaży produktów w szeregu instytucji 

finansowych. Od lipca 2018 r. do listopada 2021 r. zasiadał w Zarządzie Pekao Banku Hipotecznego, gdzie 

nadzorował obszar finansów. W tym czasie zrealizował projekt transferu wierzytelności hipotecznych w ramach 

grupy kapitałowej. W latach 2016-2018 zajmował się arbitrażem i stopą procentową banku oraz relacjami z 

klientami finansowymi oraz projektem wdrożenia regulacji MIFID II w Banku Credit Agricole Polska SA. Od 2012 

r. do 2016 r. pracował w Pekao Banku Hipotecznym, gdzie jako dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, 

Pasywami i Emisji Listów Zastawnych zajmował się pozyskiwaniem finansowania długoterminowego, odpowiadał 

za kontakty z inwestorami oraz ich obsługę, a także za wszelkie operacje skarbowe, rachunkowość zabezpieczeń, 

ryzyko walutowe, zarządzanie aktywami i pasywami, relacje z agencjami ratingowymi i nadzorem bankowym. Był 

także odpowiedzialny za obsługę programu listów zastawnych, zmiany w prospekcie emisyjnym, kontakty z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz przestrzeganie wymogów informacyjnych. W latach 1997-

2012 pracował w banku inwestycyjnym Westdeutsche Landesbank Polska, gdzie jako dyrektor Departamentu 

Skarbu nadzorował sprzedaż instrumentów finansowych, arbitraż, zarządzanie stopą procentową, ryzyko 
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walutowe, płynność regionu EMEA oraz odpowiadał za relacje i obsługę klientów. Nadzorował także program 

emisji certyfikatów depozytowych i sprzedaż do klientów banku. Od 1995 r. do 1997 r. zarządzał płynnością i 

stopą procentową w ING Banku Śląskim. Od 1993 r. do 1995 r. pracował w Banku BGŻ, gdzie zawierał transakcje 

na rynku międzybankowym, odpowiadał za płynność banku, zarządzanie stopą procentową i transakcje 

depozytowe z klientami banku. Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Europejską Wyższą Szkołę Prawa i 

Administracji, studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jest absolwentem studiów 

Executive MBA, ukończył także studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych 

Polskiej Akademii Nauk. 

Rafał Litwińczuk spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Tomasz Miklas (wiceprezes zarządu) 

 

Związany z Alior Bankiem od 2008 roku. W tym czasie pełnił szereg funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania 

ryzykiem kredytowym, operacyjnym, płynności oraz rynkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w 

prowadzeniu strategicznych projektów w tym z zakresu transformacji organizacji pracy, fuzji, wdrażania nowych 

produktów i procesów. Do czasu powołania w skład Zarządu Banku od 2021 roku pełnił w Alior Banku funkcję 

dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego i odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym portfeli 

klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, klientów biznesowych oraz nadzór nad polityką kredytową 

spółki zależnej Alior Leasing. Ponadto przewodniczył Komitetowi Ryzyka Kredytowego i Inicjatyw Biznesowych 

oraz był członkiem Komitetu Kredytowego, Komitetu Ryzyka Operacyjnego, Komitetu Ryzyka Modeli oraz 

Komitetu Rozwoju Banku. W latach 2017-2021 odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym segmentów 

biznesowych w tym mikroprzedsiębiorstw i klientów biznesowych. W latach 2013-2017 odpowiadał za 

zarządzanie ryzykiem kredytowym produktów dla klientów indywidualnych. Jest absolwentem Informatyki i 

Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z 

Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową. 

Tomasz Miklas spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Jacek Polańczyk (wiceprezes zarządu) 

 

Odpowiedzialny za obszar komunikacji marketingowej banku oraz Departament Zakupów i Departament 

Logistyki. Do czasu powołania w skład zarządu banku Jacek Polańczyk pełnił funkcję dyrektora Działu Marketingu 

w Alior Banku SA. Wcześniej związany z sektorem paliwowo-energetycznym, pracował w Polskiej Grupie 

Energetycznej SA oraz w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA gdzie pełnił m.in. stanowisko 

dyrektora Departamentu Marketingu. Dysponuje doświadczeniem z zakresu wielu gałęzi prawa, w tym prawa 

spółek handlowych i prawa podatkowego, które pozyskał w renomowanych kancelariach prawnych i służbie 

cywilnej, pracując m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa. Ma wieloletnią praktykę zawodową na stanowiskach 

zarządczych. Jacek Polańczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz Studium Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej, a także Studium Polityki Zagranicznej 

Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Posiada tytuł Master of Business Administration Wyższej Szkoły 

Menadżerskiej. 

Jacek Polańczyk spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Paweł Tymczyszyn (wiceprezes zarządu) 

 

Pełnił funkcję prokurenta i dyrektora Pionu Usług Korporacyjnych w Banku Pekao SA zarządzającego 

Departamentem Prawnym (wraz z obsługą spółek grupy Pekao), Departamentem Zakupów, Departamentem 

Nieruchomości, Departamentem Obsługi Banku. Wcześniej sprawował funkcję dyrektora zarządzającego 
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Departamentem Prawnym Banku Pekao SA (wraz z obsługą Organów Korporacyjnych Banku i spółek grupy 

kapitałowej Pekao) oraz dyrektora zarządzającego Departamentem Kluczowych Restrukturyzacji i Windykacji 

Banku Pekao SA. Paweł Tymczyszyn to manager doświadczony w nadzorze, zarządzaniu i doradztwie. Pracował 

dla wielu podmiotów: dużych spółek publicznych z sektora bankowego, retail, ubezpieczeniowego, operacji, 

przemysłu ciężkiego, rynku mediów oraz reklamy, ministerstwa, agencji państwowej, urzędu i NGO’s. Jest 

prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym, specjalizującym się w zakresie korporacyjnego i 

regulacyjnego prawa spółek, prawa bankowego i gospodarczego oraz mitygacji ryzyk prawnych kluczowych 

transakcji kredytowych i finansowych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji i windykacji oraz w sporach cywilnych i 

ochrony dóbr czy z prawa prasowego. Został współautorem części komentarza do Prawa Bankowego edycji na 

2022 r. pod red. P. Zapadka i A. Mikos-Sitek (wyd. Wolters Kluwer) oraz publikacji z 2020 r. i 2021 r. dotyczących 

prawa spółek i prawa bankowego w Monitorze Prawniczym, Monitorze Prawa Handlowego, Przeglądzie Prawa 

Handlowego. Jest członkiem zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji ds. Reformy Nadzoru 

Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych RP oraz panelistą konferencji gospodarczych. Ukończył 

studia podyplomowe Executive Master of Bussines Administration na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego. Jest radcą prawnym w Warszawie i magistrem prawa Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

 

Paweł Tymczyszyn spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Rada Nadzorcza 

 

dr Filip Majdowski (Przewodniczący Rady Nadzorczej) - absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na 

Wydziale Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Szkoły Prawa Brytyjskiego oraz 

Europejskiego przy WPiA UW oraz Uniwersytetu Cambridge; aktualnie pełni funkcję dyrektora Departamentu 

Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych odpowiedzialnego m.in. za nadzór nad instytucjami 

finansowymi z udziałem Skarbu Państwa; sędzia sądu polubownego przy Giełdzie Papierów Wartościowych; 

wcześniej zastępca dyrektora w Departamencie Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, gdzie m.in. 

reprezentował Polskę na różnego rodzaju forach w Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej 

i Rozwoju. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego w polskich i zagranicznych periodykach 

naukowych. Przed dołączeniem do administracji publicznej zdobywał doświadczenie zawodowe w firmach 

doradztwa podatkowego z „Wielkiej Czwórki” oraz w biznesie w sektorze finansowym. 

Pan Filip Majdowski spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Ernest Bejda (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - Członek Zarządu PZU S.A. / PZU Życie 

odpowiedzialny za obszary: bezpieczeństwa, zakupów, operacji ubezpieczeniowych oraz usług i platform 

cyfrowych. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 

Lublinie. W latach 1997-1999 odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, a w latach 2000-2004 – aplikację 

adwokacką. Po zdaniu egzaminu adwokackiego prowadził jako adwokat własną praktykę. W latach 2000-2002 

pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie. W latach 2006-2009 był zastępcą szefa Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, a w latach 2016-2020 – szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Pan Ernest Bejda spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Małgorzata Erlich-Smurzyńska  (niezależna) - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Ukończyła studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w 

Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Pani 

Małgorzata Erlich-Smurzyńska pełni obecnie funkcję Dyrektora Biura Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem 
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i Zgodnością w PKN Orlen S.A., gdzie zarządza pracą działu kontroli finansowej, zarządzania ryzykiem 

regulacyjnym, zarządzania zgodnością (compliance), systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem korporacyjnym 

oraz przedstawicielstwem PKN Orlen S.A. w Brukseli. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji 

niezależnego członka Rady Nadzorczej w sektorze bankowym w tym w 2 spółkach w Grupie Kapitałowej Banku 

Pekao S.A, w tym członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Aktualnie pełni funkcję członka Rady 

Nadzorczej w spółce z Grupy Kapitałowej Orlen – Orlen Oil sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie na 

stanowiskach zarządczych – m.in. pełniła funkcję Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz funkcje członka zarządu i dyrektora w sektorze organizacji 

pozarządowych. Pani Małgorzata Erlich-Smurzyńska jest wpisana na listę audytorów Polskiego Instytutu Kontroli 

Wewnętrznej, posiada również tytuł Approved Compliance Officer uzyskany w Instytucie Compliance w 

Warszawie. 

Pani Małgorzata Erlich - Smurzyńska spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Paweł Knop (niezależny) - absolwent studiów magisterskich na Wydziale Finansów i Rachunkowości 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, które zdobywał audytując 

największe podmioty na Górnym Śląsku z branży samochodowej, górniczej, hutniczej oraz usługowej. Pan Paweł 

Knop posiada uprawnienia maklera papierów wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego. 

Karierę zawodową rozpoczął w latach 2006-2007 od branży finansowej – Commercial Union (Aviva), doradczej – 

KPMG, a następnie bankowej – Bank Spółdzielczy w Raciborzu oraz Alior Bank S.A. Następnie od 2010 roku 

związał karierę z Deloitte Polska, gdzie w 2017 r. zdobył tytuł biegłego rewidenta. W 2013 r. dołączył do ING 

Banku Śląskiego S.A., gdzie jako ekspert ds. finansów odpowiadał za konsolidację grupy kapitałowej banku oraz 

rachunkowość banku i spółek zależnych. Od 2018 r. związany jest ze Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu, w którym odpowiada za nadzór i koordynację budżetu, wyników, restrukturyzację zadłużenia. 

Odpowiedzialny za zarządzanie płynnością i zrealizowanie finansowych założeń programu naprawczego. W latach 

2018-2019 pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej spółki Energo-tel S.A., a od 2019 r. pełni funkcję 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

Pan Paweł Knop spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Artur Kucharski (niezależny) - z wykształcenia inżynier z 7-letnim doświadczeniem audytorskim, 7-letnim 

doświadczeniem doradczym i ponad 10-letnim nadzorczym. Uzyskał dyplom ACCA w 1999 r. oraz tytuł MBA w 

2011 r. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji niezależnego Członka Rady Nadzorczej, w tym 

w 9 spółkach publicznych notowanych na warszawskiej GPW. W ramach pełnienia obowiązków przewodniczył 

Komitetom Audytu w 4 spółkach giełdowych w tym w banku oraz uczestniczył w pracach Komitetów Audytu w 

innych spółkach jako członek Komitetu Audytu. Ponadto, ma doświadczenie w pełnieniu funkcji członka 

komitetów: Ryzyka (bank), Nominacji i Wynagrodzeń oraz Strategii i Rozwoju. 

Pan Artur Kucharski spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Marek Pietrzak (niezależny) - radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w 

Warszawie. W roku 2013 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i 

uzyskał uprawnienie do wykonywania zawodu. Ukończył także studia z obszaru zarządzania i biznesu (MBA) w 

Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. 

Absolwent studiów podyplomowych z dziedziny Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie. Posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej a także praktykę w 

zakresie nadzoru właścicielskiego i zarządzania spółkami prawa handlowego, w tym z udziałem Skarbu Państwa. 

W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Jego wiodącą 

specjalizacją jest prawo cywilne oraz gospodarcze, w szczególności prawo spółek, a także prawo pracy. Pan Marek 

Pietrzak pełni obecnie funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych KGHM Polska Miedź SA. Pełni również 
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funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w Polskim Radio Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla 

Ciebie” SA. 

Pan Marek Pietrzak spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Paweł Śliwa - wiceprezes zarządu PGE, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, filia w 

Rzeszowie. Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz 

podyplomowe studia EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej 

Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Od 1 do 22 marca 2016 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PGE. Od 2002 

r. do marca 2016 r. prowadził Kancelarię Adwokacką w Gorlicach. W latach 2005-2012 prowadził Kancelarię 

Adwokacko-Radcowską s.c. w Gorlicach. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej Ruch SA. 

Pan Paweł Śliwa spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 

Dominik Witek – członek zarządu PZU Zdrowie SA, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Posiada tytuł zawodowy adwokata i radcy prawnego. Ukończył również studia z obszaru 

zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, uzyskując 

tytuł Master of Business Administration. Od 2017 roku prowadził własną Kancelarię Adwokacką, a następnie 

Radcy Prawnego. W latach 2019-2020 był zatrudniony jako radca prawny w ORLEN Południe SA, gdzie m.in. 

uczestniczył w kompleksowej obsłudze prawnej Spółki oraz Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN Południe. 

Ponadto, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o., a także prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego Sanockiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Pan Dominik Witek spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.). 

 


