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Andrzej

Zajko

Osoba nadzorując a

Andrzej Zajko - absolwent Szkoły Głównej
2019-08-02
Handlowej w Warszawie. Posiada 25-letnie
doświadc zenie zawodowe w obszarze rynku
kapitałowego i bankowośc i. Karierę zawodową
rozpoc zął w 1994 roku w Banku Pekao S.A.,
następnie w Centralnym Biurze Maklerskim
Banku Pekao SA, gdzie po uzyskaniu lic enc ji
Maklera Papierów Wartośc iowyc h, w latac h
1996-2000 prac ował jako makler giełdowy.
Następnie zatrudniony na stanowiskac h:
Kierownik Zespołu Obsługi T ransakc ji,
Wic edyrektor Departamentu Obsługi Sprzedaży
Detalic znej, odpowiedzialny również za Zespół
Rynku Giełdowego.
Od lutego 2004 do grudnia 2007 roku Dyrektor
Departamentu Inwestyc ji Giełdowyc h,
sprawował nadzór nad siec ią maklerów
obsługując yc h najaktywniejszyc h klientów
detalic znyc h przy współprac y z Private Banking.
W grudniu 2007 roku objął stanowisko Dyrektora
Zarządzając ego w Pionie Klientów
Indywidualnyc h CDM Pekao SA, gdzie
dodatkowo sprawował kontrolę nad
Departamentem Obsługi Zdalnej i
Elektronic znej.
Od 1 października 2010 roku jest Zastępc ą
Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku
Polskiego do spraw Klientów Indywidualnyc h.
Od lutego 2018 dodatkowo pełni funkc ję
Zastępc y Dyrektora Biura Bankowośc i Prywatnej.
W maju 2018 powołany do Rady Fundac ji na
rzec z Standardów Doradztwa Finansowego
EFPA Polska.
W październiku 2018 ukońc zył studia
menadżerskie Exec utive MBA (Uniwersytet
Gdański/ RSM Erasmus University/GFKM).

Sylwia

Sobolewska

Osoba nadzorując a

Sylwia Sobolewska - ukońc zyła studia
2019-08-02
magisterskie na Wydziale Nauk Przyrodnic zyc h
Uniwersytetu Szc zec ińskiego. Karierę
zawodową rozpoc zęła w Agenc ji Celnej
Polsped Gerlac h Sp. z o.o., następnie przez
blisko 12 lat zdobywała doświadc zenie w
Wojewódzkim Inspektorac ie Inspekc ji Handlowej
w Szc zec inie, gdzie sprawowała kontrolę w
zakresie legalnośc i i rzetelnośc i prowadzenia
stac ji paliw. W 2018 roku prac owała w PFR
Nieruc homośc i jako Kontroler Zgodnośc i i
odpowiadała m.in. za zarządzanie ryzykiem
braku zgodnośc i i ryzykiem operac yjnym.
Obec nie prac uje na stanowisku Dyrektora Działu
Systemów Zarządzania i Ryzyka Korporac yjnego
w PKN ORLEN SA. Sprawuje nadzór i
koordynuje zadania w zakresie funkc jonowania
proc esu zarządzania ryzykiem korporac yjnym w
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proc esu zarządzania ryzykiem korporac yjnym w
Konc ernie. W latac h 2018 i 2019 była
c złonkiem Rady Nadzorc zej PARP, a obec nie
jest c złonkiem Rady Nadzorc zej CBJ Sp. z o.o.,
Portu Lotnic zego Szc zec in- Goleniów Sp. z o.o.
i PKO T FI SA.

Mic hał

Mac ierzyński

Plik

Osoba nadzorując a

Mic hał Mac ierzyński - doktor nauk
2019-08-02
ekonomic znyc h, dyrektor Departamentu Usług
Cyfrowyc h w PKO Banku Polskim.
Z PKO Bankiem Polskim związany od maja
2010 roku, kiedy objął stanowisko Dyrektora
Biura Innowac ji. W tym c zasie odpowiadał m.in.
za rewitalizac ję Szkolnyc h Kas Oszc zędnośc i –
najstarszego i największego programu edukac ji
finansowej w Polsc e oraz wprowadzenie na
rynek pierwszego w Polsc e konta dla dziec i
poniżej lat 13. Był odpowiedzialny za
konc epc ję i uruc homienie projektu stworzenia
aplikac ji płatnośc i mobilnyc h i bankowośc i
mobilnej IKO. Od lipc a 2014 roku jako zastępc a
Dyrektora Centrum Bankowośc i Mobilnej i
Internetowej odpowiadał za projekt rozwoju
usług i sprzedaży w kanale mobilnym oraz
rozwój usług eAdministrac ji i eTożsamośc i. Od
marc a 2018 roku jako Dyrektor Departamentu
Usług Cyfrowyc h odpowiada za sprzedaż i
rozwój kanałów elektronic znyc h PKO Banku
Polskiego.
Był adiunktem w Instytuc ie Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego. Do maja 2010
analityk w firmie Bankier.pl SA, inic jator i
współzałożyc iel, a także wic eprezes Związku
Firm Doradztwa Finansowego. Założyc iel i
wieloletni redaktor nac zelny serwisu
finansowego PRNews.pl i Przeglądu
Finansowego Bankier.pl.
Laureat Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana
Krzaka w 2007 roku. Dziennikarz Roku 2008 wg
Kongresu Gospodarki Elektronic znej przy ZBP.
W 2016 roku w uznaniu szc zególnyc h zasług w
budowie i rozwoju sektora bankowego otrzymał
od Związku Banków Polskic h medal Mikołaja
Kopernika. Autor książki „Public relations w
bankac h wirtualnyc h” oraz lic znyc h artykułów
naukowyc h i public ystyc znyc h. Prelegent na
wielu konferenc jac h naukowyc h i branżowyc h.
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Zastępc a Dyrektora Departamentu
Nadzoru
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