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PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ 

 

07. 2017 Destylacje Polskie Sp z o.o, Prezes Zarządu, czołowy polski producent 

alkoholu rektyfikowanego i odwodnionego dla celów spożywczych, 

kosmetycznych i paliwowych. 
 

2016 - 2017 Grupa ORLEN SA 

 

 Orlen Oil Sp z o.o. Prezes Zarządu. Spółka działająca w ramach Grupy 

Kapitałowej PKN ORLEN SA zajmuje się kompleksową produkcją i 

dystrybucją najwyższej jakości olejów i środków smarnych dla przemysłu i 

motoryzacji. 

 

2016 - 2016 Grupa TAURON Polska Energia SA 

 

Biomasa Grupa TAURON Sp z o.o, Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny. 

Spółka w Grupie Tauron dedykowana do kontraktacji, zakupu, składowania 

biomasy, oraz do rozliczania tzw. „zielonych certyfikatów” z URE. 
 

2015 - 2016 LS Consulting - Prowadzenie własnej działalności gospodarczej; projekty z 

zakresu zarządzania, doradztwa gospodarczego, interim management.   

 

2014 – 2015 VIKTORIAPETROL a.s.,  Prezes Zarządu. Czeska firma prowadząca 

działalności inwestycyjne w Tadżykistanie, między innymi w obszarze 

poszukiwań, wydobycia i rafinacji ropy naftowej. 
 

2012 – 2014 Grupa ORLEN SA  

 

Ceska Rafinerska a.s (Republika Czeska), Prezes Zarządu/Dyrektor 

Generalny. Firma  JV (Shell, ENI, Unipetrol) posiadająca dwie rafinerie w 

Republice Czeskiej ze zdolnościami produkcyjnymi ponad 8 mln. ton rocznego 

przerobu ropy naftowej. Jedynym producentem paliw płynnych na rynku 

czeskim. Zatrudnienie ok. 640 osób różnych narodowości. 

 bezwypadkowe, zgodne z budżetem i terminowe przeprowadzenie tzw. dużego 

przestoju remontowego 

 przeprowadzenie restrukturyzacji kosztów – znacząca redukcja kosztów stałych 

 przygotowanie firmy do zmian właścicielskich – przejęcie udziałów przez 

jednego z udziałowców spółki od pozostałych udziałowców 

 zarządzanie sytuacjami kryzysowymi: powódź, wstrzymanie dostaw ropy, 

awarie 

 

2003 – 2012 Grupa LOTOS SA. 

 

Zastępca Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS SA ds. Strategii i Wsparcia 

Korporacyjnego (Prokurent) odpowiedzialny za wypracowanie nowej struktury 

organizacyjnej Grupy LOTOS SA, oraz zbudowanie i wdrożenie Pionu Strategii 

i Wsparcia Korporacyjnego. 

Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS SA ds. Rozwoju Południa. 

  



LOTOS Asfalt Sp z o.o., Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny. Produkcja i 

sprzedaż mas asfaltowych, ciężkiego oleju opałowego (HFO), oraz  działalność 

dodatkowa – produkcja i sprzedaż materiałów hydroizolacyjnych. Obrót ponad 

2,3 mld pln., ok. 43% udział w rynku mas asfaltowych. 

 

 LOTOS Oil SA,  Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny. Restrukturyzacja 

aktywów olejowych w Grupie LOTOS, realizacja strategii Grupy LOTOS w 

zakresie rozwoju rynku krajowego, jak również eksportu olejów marki LOTOS, 

lider rynku krajowego oraz czołowa firma olejowa w Europie. Obrót 450 mln 

pln./ 30% udział w rynku. 

 

LOTOS Tank Sp. z o.o., Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny. Wprowadzenie 

do obrotu paliwa lotniczego Jet -1,  oraz rozpoczęcie działalności operatora 

lotniskowego – budowa bazy paliwowej na lotnisku w Gdańsku i rozpoczęcie 

działalności operatora. 

 

LOTOS Parafiny Sp. z o.o., Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny.  

Wyprowadzenie spółki z kłopotów finansowo – strukturalnych. Działalność 

spółki to produkcja parafin i wosków, oraz działalność dodatkowa – produkcja 

i sprzedaż świec i zniczy. Obrót 200 mln pln./40 % udział w rynku 

 

2003 – 2015  Prace w Radach Nadzorczych 

 

 Polwax SA, LOTOS Oil SA, LOTOS Czechowice SA, LOTOS Jasło SA, 

Rafineria Nafty Glimar SA, LOTOS Park Technologiczny Sp z o.o. 

 

2001 – 2003     STOK MANAGEMENT – działalność gospodarcza. Realizacja projektów   

interim management dla funduszy inwestycyjnych INNOVA Capital, Raiffaisen 

Privet Equity Management i własnych: 

 

 Beskidiana Spółka z o.o., Bielsko – Biała,  Prezes Zarządu. Garbarnia skór futerkowych i 

świńskich z długimi tradycjami na rynku polskim. Restrukturyzacji spółki, 

przeprowadzenie układu z wierzycielami, oraz odzyskanie płynności finansowej. 

 Confex AB,Warszawa. Dystrybucja części samochodowych (projekt realizowany dla 

Innova Capital). Opracowanie strategii spółki, z uwzględnieniem możliwościami synergii z 

innymi firmami będącymi w portfolio funduszu. Następnie zarządzanie sprzedażą i 

marketingiem (nowa strategia sprzedaży, kanały dystrybucyjne).    

 CARMAN Polska Sp. z o.o. Katowice, Dyrektor Operacyjny (projekt realizowany dla  

Innova Capital). Reorganizacji sieci stacji (41) obsługi samochodów fast-fit. Mój zakres 

obejmował operacje na poziomie stacji, handel i marketing. . 

 WOSANA SA, Andrychów , Dyrektor Marketingu (projekt z ramienia Raiffeisen Privet 

Equity Management). Prowadzenie polityki dostępności produktów firmy na rynku 

(opracowanie i realizacja krótko, i długoterminowej strategii rozwoju, w tym budżetu 

marketingowego). Wprowadzanie nowej linii produktów na rynek (linia GRECJA), oraz 

innych nowości. Kreowanie zewnętrznego wizerunku firmy. 

 HMN „Szopienice” SA, Szopienice , Główny Specjalista ds. Restrukturyzacji (projekt 

realizowany dla Impexmetal S.A.). Restrukturyzacji huty poprzez wydzielanie spółek 

zależnych na bazie majątku huty (koncepcje, przygotowanie do wydzielenia), gospodarka 

nieruchomościami firmy, przygotowanie koncepcji reorganizacji przedsiębiorstwa oraz 

strategii firmy krótko i długoterminowej, ścisła współpraca z prezesem huty w zakresie 

reorganizacji i przygotowania nowego modelu firmy.    

 

1999 – 2000 Grupa Kęty SA, Kierownik Działu Marketingu i Rozwoju. Przygotowanie 

budżetu inwestycyjnego w oparciu o strategię firmy, realizacja planów 

inwestycyjnych: rzeczowych i kapitałowych (budżet 120 mln PLN). Budowa 

zakładu produkcyjnego w Tychach, negocjacje z dostawcami urządzeń i usług, 

opracowanie strategii marketingowej i budżetu marketingowego, nadzór nad 



całością działań marketingowych, utrzymanie zewnętrznych kontaktów 

biznesowych spółki (konsultanci, potencjalni inwestorzy  strategiczni).  

1998 – 1999 HOOP SA, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych. Wprowadzanie i sprzedaż do sieci 

handlowych i dystrybutorów w Polsce napojów Tango. Zarządzanie  handlem, 

marketingiem oraz logistyką linii produktów Tango. Nadzór nad operacjami 

handlowo – finansowych w Zakładzie Hoop S.A. Tychy. 

1997 – 1998  Oak Brook Bank, MidAmerica Savings Bank, Chicago, USA – Loan Officer. 

Zdobywanie klientów, przygotowanie oferty pożyczek hipotecznych (prawne, 

finansowe, organizacyjne) prezentacja pożyczek inwestycyjnych i 

budowlanych Prezydentowi Banku do zatwierdzenia. 

1995 – 1997 Marriott Management Services, Romeoville, USA - Manager Gotowych 

Produktów Żywieniowych. Marketing i dystrybucja żywności pakowanej do 

automatów i innych punktów; zakupy, kontrola stanów magazynowych, 

zarządzanie pracownikami. 

1994 – 1998 Lewis University, Romeoville, USA – trener lekkiej atletyki. Rekrutacja, 

planowanie i realizacja planów treningowych oraz kontrola wyników 

akademickich. 

 

 

WYKSZTAŁCENIE 
 

2006 Uzyskanie certyfikatu (1259/2006) dla kandydatów na członków rad 

nadzorczych Spółek Skarbu Państwa 

2006 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa/Bruksela. 

Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Europejskiego 

2000 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk. Roczne Studium 

Menedżerskie 

1995 – 1997 LEWIS University, Romeoville, USA. Master of Business Administration 

(MBA) Marketing i Finanse. Uzyskanie dyplomu - Maj 1997, średnia ocen 3.88 

/ 4.0 max 

1990 – 1995 LEWIS University, Romeoville, USA. Organizacja Biznesu / Fizykoterapia 

Sportowa. Uzyskanie dyplomu - Maj 1995, średnia ocen 3.7 / 4.0 max 

 

 

PROFIL OSOBOWY 
 

 wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w środowisku międzynarodowym 

 doświadczenie w pracy korporacyjnej, firm prywatnych oraz funduszy inwestycyjnych 

 wieloletni pobyt za granicą i znajomość obcych kultur 

 doskonała kombinacja cech analitycznych, organizacyjnych, kierowniczych i pracy 

zespołowej 

 języki obce: ANGIELSKI (płynny w mowie i piśmie), CZESKI i ROSYJSKI (do 

porozumienia) 

 obsługa komputerowa: znajomość środowiska i praca w pakiecie Microsoft Office 

 

 

WYRÓŻNIENIA 

 

Akademickie Specjalne wyróżnienie dla najlepszego absolwenta na wydziale roku ’95. 

Dziekańska Lista wyróżnionych na Lewis University w latach 1992 – 1995. 

 

Sportowe Nominacja do Izby Zasłużonych Akademickiego Związku Sportowego, USA. 

4-krotny Akademicki Mistrz USA w Lekkiej Atletyce w latach 

1990 – 1995. 

Wielokrotny mistrz, rekordzista i reprezentant Polski w Lekkiej Atletyce. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 


