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Umiejętności, zdolności 

 
Budowa wartości firmy dla akcjonariuszy: 

− po 5 latach od rozpoczęcia projektu „Meritum” osiągnięcie w 2014 drugiego 
najwyższego zwrotu na kapitale (ROE) w sektorze bankowym 

− po 5 latach od rozpoczęcia projektu „Dominet” sprzedaż banku w 2006 po cenie 
stanowiącej najwyższy historycznie wskaźnik ceny do wartości księgowej dla transakcji 
na rynku bankowym 

 
Zarządzanie kosztami: 

− osiągnięcie w 2014 w Meritum Banku najlepszego (najniższego) wskaźnika 
(koszty+amortyzacja)/dochodu w sektorze bankowym =35% 

 
Pozyskanie inwestorów: 

− w procesie dokapitalizowania na wsparcie dynamicznego rozwoju, w tym emisje 
obligacji podporządkowanych i sekurytyzacja aktywów 

− w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach realizacji trzech projektów 
bankowych: Lukas Bank, Dominet Bank i Meritum Bank 

 
Zarządzanie procesem budowy i rozwoju przedsiębiorstwa  

− realizacja trzech projektów bankowych od nabycia licencji bankowej do sprzedaży 
(Lukas Bank, Dominet Bank oraz Meritum Bank) 

 
Jedyny członek zarządu Meritum Banku z akceptacją Komisji Nadzoru Finansowego 
 
Doświadczenie 

 

WICEPREZES, MERITUM BANK 

10.2013 – 02.2015 
Nadzór nad Pionem Finansów, Ryzyka oraz Operacji, w tym odpowiedzialność za obszar 
rachunkowości oraz planowania i budżetowania. 
Osiągnięcie drugiego najwyższego w sektorze bankowym wskaźnika ROE oraz 
najkorzystniejszego wskaźnika kosztów do dochodów. 
Aktywny udział w procesie pozyskania nowego właściciela dla Meritum Banku zakończony 
sprzedażą do Alior Banku 
 
PREZES, MERITUM BANK 

01.2011 – 10.2013 
Nadzór nad Pionem Finansów, Wsparcia i Operacji, w tym odpowiedzialność za obszar 
rachunkowości oraz planowania i budżetowania. 
Budowa stabilnej instytucji finansowej. Osiągnięcie rentowności działania. Dynamiczny wzrost 
sumy bilansowej i wyniku banku. W latach ‘09-’14 wzrost sumy bilansowej ponad 6 krotny. 
Emisje obligacji podporządkowanych. 
 
WICEPREZES, MERITUM BANK 



05.2009 – 01.2011 
Trzeci, po Lukas Banku oraz Dominet Banku, projekt bankowy polegający na budowie i rozwoju 
instytucji finansowej ukierunkowanej na obszar consumer finance, w tym przypadku oparty 
na licencji Banku Współpracy Europejskiej. 
Nadzór nad Pionem Finansów i Pionem Operacji wraz z jednostkami rachunkowości oraz 
planowania i budżetowania. 
Budowa struktur biznesowych i wzrost banku. 
Wiodący inwestor: Innova Capital. 
Pozyskanie dwóch nowych inwestorów: EBOR oraz fundusz WCP 

WICEPREZES, DOMINET BANK 

09.2001 – 03.2009 
Drugi, po Lukasie, projekt w Polsce przekształcenie firmy pośrednictwa kredytowego (Dominet 
SA) na bank typu consumer finance w oparciu o licencję Cuprum Banku. Budowa i rozwój 
banku od podstaw działającego na terenie całego kraju. Wiodący inwestorzy: Sylwester Cacek 
oraz Merril Lynch Global Equity 
Obszar nadzorowany: Pion Finansów, w tym nad operacje na rynkach finansowych 
i kapitałowych. 
 

CZŁONEK ZARZĄDU, INCOM SA 

2000 – 2001 
Obszar odpowiedzialności: finanse 
 
CZŁONEK ZARZĄDU, LUKAS BANK SA 

1998 – 2000 
Pierwsze w Polsce przekształcenie firmy pośrednictwa kredytowego (Lukas SA) na bank typu 
consumer finance w oparciu o licencję Banku Świętokrzyskiego. Budowa i rozwój banku od 
podstaw działającego na terenie całego kraju. Wiodący inwestorzy: Mariusz Łukasiewicz oraz 
Enterprise Investors 
Obszar nadzorowany: Skarb (treasury), budżetowanie, planowanie finansowe, płynność. 
 
DYREKTOR DEPARTAMENTU, BANK ZACHODNI SA 1992 - 1998 

Obszar odpowiedzialności: dealing room, t dearansakcje klientowskie, rynki kapitałowe, 
rozliczenia płatności. 
Pierwszy dyrektor treasury i pierwszy chief dealer banku 

Inne stanowiska 

 
2008 – obecnie 
Członek Rady Nadzorczej Impel SA. Od 2014 przewodniczący Komitetu Audytu w strukturze 
Rady Nadzorczej 
2009 – 2015 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Meritum Services SA 
2013 – obecnie 
Członek Rady Nadzorczej Muzeum Historycznego Miasta Gdańsk 
2010 – 2012 
Członek Rady Nadzorczej klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk 
1998 



Przewodniczący Rady Nadzorczej WKSM SA (społka publiczna, notowana na WGPW) 
1997 – 1998 
Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Powierniczych „FORUM” 
1996 - 1998 
Członek Rady Nadzorczej SPOIF (System Pozagiełdowego Obrotu Instrumentami 
Finansowymi 
1994 – 1998 Członek Forex Polska 

 

Wykształcenie 

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania 
Summer course in Gradute School of Banking in Boulder (Colorado) 
Liczne kursy z zakresu obrotu papierami wartościowymi, finansami, 
zarządzaniem personelem i ryzyka operacyjnego 
 
Języki Obce 

 

BIEGŁA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 


