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opis kwalifikacji i doświadczeń
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nadzorując y Obszar Analiz, Bankowośc i Firm i
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Mac iej Brzozowski od poc zątku swojej prac y
zawodowej związany jest z bankowośc ią. Do 24
marc a 2022 roku, jako c złonek Zarządu Alior
Banku, nadzorował politykę kredytową dla
klientów indywidualnyc h i biznesowyc h oraz
obszar windykac ji i restrukturyzac ji
wierzytelnośc i. Był odpowiedzialny także za
zarządzanie ryzykiem rynkowym, płynnośc i i
operac yjnym. Przewodnic zył oraz był c złonkiem
odpowiednic h komitetów w tym zakresie. Brał
także udział w wielu projektac h biznesowyc h i
optymalizac yjnyc h realizowanyc h w obszarze
całego Alior Banku.
Karierę zawodową rozpoc zął w 1996 roku w
PKO Banku Polskim S.A., potem związany był z
Kredyt Bankiem. W latac h 2017-2020 w
Narodowym Banku Polskim jako zastępc a
dyrektora Departamentu Stabilnośc i Finansowej
zajmował się zagadnieniami dotyc ząc ymi
ryzyka i stabilnośc i systemu finansowego. Do
jego kompetenc ji należała również współprac a
z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego w
obszarze ogranic zenia ryzyka systemowego. W
NBP zajmował się także zagadnieniami
związanymi z instrumentami
makroostrożnośc iowymi, odpowiadał również za
analizy nowyc h rozwiązań pakietu CRD IV/CRR
dotyc ząc ego zasad funkc jonowania banków,
nakładania buforów kapitałowyc h oraz wymogów
ostrożnośc iowyc h dla instytuc ji kredytowyc h.
Od 2008 do 2012 roku w Urzędzie Komisji
Nadzoru Finansowego pełnił funkc je
kierownic ze w Departamenc ie Oc eny Ryzyka i
Departamenc ie Inspekc ji, gdzie odpowiadał
m.in. za obszar regulac ji bankowyc h oraz
walidac ję zaawansowanyc h modeli ryzyka
kredytowego do oblic zania wymogów
kapitałowyc h banków. Od 1999 roku zajmował
się zagadnieniami zarówno sprzedaży jak i
ryzyka w Kredyt Banku, gdzie m.in. prac ował w
Departamenc ie Ryzyka Kredytowego i
Departamenc ie Zarządzania Ryzykiem.
Koordynował również optymalizac ję proc esów
biznesowyc h w organizac ji. Uc zestnic zył w
prac ac h związanyc h z budową modeli
wyznac zając yc h ryzyko niewykonania
zobowiązań dla podmiotów korporac yjnyc h oraz
oblic zaniem wymogów kapitałowyc h. Jest
absolwentem Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł
Master of Business Administration Centrum
Kształc enia Menedżerów przy tej uc zelni.
Wykładał podstawy ryzyka finansowego w
Społec znej Wyższej Szkole Przedsiębiorc zośc i i
Zarządzania w Łodzi.

Plik

Opis

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
2022-05-04

Imię i Nazwisko
Krzysztof Paprota

Stanowisko / Funkcja

Podpis

Zastępca Dyrektora Departamentu
Zgodności

Komisja Nadzoru Finansowego

1

