
 
 
 
śyciorys zawodowy Pana Włodzimierza Stasiaka 
 
Pan Włodzimierz Stasiak jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie oraz biegłym rewidentem wpisanym do rejestru biegłych rewidentów 
prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Studiował równieŜ w Wielkiej 
Brytanii na University of Aberdeen. 
 
Pan Włodzimierz Stasiak ma 39 lat. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe, które zdobył 
pełniąc kierownicze funkcje w obszarze finansów w firmach o róŜnej skali działalności i na 
róŜnych etapach rozwoju, od projektów typu start-up w bankowości i usługach po największą 
polską firmę przemysłową notowaną na GPW w Warszawie.  Praktyczne doświadczenie w 
zarządzaniu strategicznym i optymalizacji procesów operacyjnych zdobywał biorąc udział w 
opracowaniu i wdroŜeniu innowacyjnych i unikatowych w skali kraju rozwiązań, w tym 
pierwszego w Polsce banku detalicznego opartego na koncepcji „McBanking” i jednego z 
pierwszych wielopartnerskich programów lojalnościowych w obszarze handlu i usług 
detalicznych. Był równieŜ członkiem zespołu, który z sukcesem dokonał restrukturyzacji 
operacyjnej zagroŜonego upadłością banku, wprowadzając nowoczesne standardy 
zarządzania i przywracając jego dochodowość. W obszarze finansów wprowadzał nowe 
standardy sprawozdawczości finansowej i polityki rachunkowości, w tym w największej polskiej 
grupie kapitałowej, nadzorował centrum usług wspólnych świadczące usługi dla kilkunastu 
podmiotów, wdraŜał Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, systemy 
informacji zarządczej i procedury budŜetowania.  W zakresie doradztwa strategicznego i 
finansowego brał udział w opracowaniu optymalnej strategii prywatyzacji spółek zaleŜnych 
Skarbu Państwa z sektora nieruchomości. Posiada równieŜ praktyczne doświadczenie w 
sprawowaniu nadzoru właścicielskiego.  
 
Pan Włodzimierz Stasiak rozpoczął karierę zawodową w 1994 roku w Biurze ds. Koordynacji 
Programu Rozwoju w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych gdzie pracował równieŜ w 
Wydziale Ekonomiki, Planowania i Analiz.  
W 1998 roku zatrudniony był jako samodzielny pracownik ds. controllingu w Zakładach 
Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych ZWUT S.A. (spółka grupy kapitałowej Siemens A.G.).  
W latach 1998-2001 pracował jako specjalista ds. finansów – dyrektor ds. controllingu w 
Sektorze Bankowości Detalicznej (handlobank) Banku Handlowego w Warszawie.  
W latach 2001-2002 był dyrektorem finansowym OneCard Sp. z o.o. (obecnie Premium Club 
Sp. z o.o.).  
Od roku 2003 do roku 2008 pracował w DZ BANK Polska S.A. pełniąc funkcje eksperta, 
zastępcy dyrektora departamentu finansów, głównego księgowego i dyrektora departamentu 
finansów.  
W latach 2008-2010 pracował na stanowisku dyrektora biura rachunkowości korporacyjnej i 
głównego księgowego w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN. W tym okresie pełnił równieŜ 
funkcję przewodniczącego rady nadzorczej ORLEN Księgowość Sp. z o.o. oraz członka i 
przewodniczącego komitetu audytowego rady nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. W 
latach 2009-2010 był członkiem rady Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.  
 
Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i 
strategicznego, która zgodnie z oświadczeniem złoŜonym przez Pana Włodzimierza Stasiaka 
nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. 
Ponadto zgodnie z oświadczeniem Pana Włodzimierza Stasiaka, nie uczestniczy on w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 
konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej, nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym  oraz nie jest wpisany w Rejestrze 



DłuŜników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym.   
Pan Włodzimierz Stasiak nie posiada akcji Emitenta. 
Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Włodzimierza Stasiaka nie występują Ŝadne 
powiązania o charakterze rodzinnym pomiędzy jego osobą, a Członkami Zarządu Emitenta, 
osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla oraz Członkami Rady Nadzorczej Emitenta. 
 
 


