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Imię i nazwisko: Zbigniew Polakowski 

 
HISTORIA ZATRUDNIENIA 

 

 
Ceramika Nowa Gala S.A.  

08.2001 – obecnie Główny księgowy, Prokurent 

Ceramika Gres S.A. (spółka zależna Ceramika Gala S.A.) 

08.2010 – obecnie Pełnomocnik zarządu ds. finansowych   
08.2007 – 08.2010 Członek rady nadzorczej 

Energia Park Trzemoszna sp. z o.o. 
Od 2016 – 01.2021  Członek Zarządu spółki Energia Park Trzemoszna sp. z o.o., obecnie Energia 

Park Trzemoszna sp. z o.o. w likwidacji 

 

Spedimex Sp. z o.o. 
10.2000 – 07.2001 Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych 

Bank Pekao S.A. III Oddział w Lublinie, Wydział Kredytów 
06.1999 – 09.2000 Specjalista 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Rachunkowości 

10.1997 – 09.2000 Asystent, wykładowca 

Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. 

01.1999 – 05.1999 Menadżer inwestycji 

BDK S.A. Grupa Pekao S.A, Departament Inwestycji Kapitałowych i Restrukturyzacji, Wydział 
Bankowości Inwestycyjnej 

02.1998 – 01.1999 Inspektor ekonomiczny 

WYKSZTAŁCENIE 

10.1992 - 06.1997       Katolicki Uniwersytet Lubelski. Kierunek: Ekonomia. Uzyskany tytuł: 
Magister Ekonomii. 

 

KURSY I SZKOLENIA 

 

 2014 – kurs ICAN w stylu Post Executive MBA. Wydawca Harvard Business Review Polska – Akademia 
Strategicznego Przywództwa. 

 Od 07.2014 Członek ACCA, obecnie FCCA. 



 Ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP, zakończony egzaminem. 

Centrum Prywatyzacji. 

 Liczne szkolenia i seminaria o tematyce finansowo, podatkowo, prawnej. 

KLUCZOWE OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 Sprawowanie nadzoru nad działami finansowymi i  udział w kreowaniu polityki finansowej grupy 
kapitałowej Ceramika Nowa Gala,  

 Organizacja i nadzór nad wykonaniem obowiązków spółki publicznej związanej raportowaniem 
bieżącym i okresowym. 

 Sprawozdawczość finansowa wewnętrzna i zewnętrzna, zgodnie ze standardami MSSF.  

 Prowadzenie negocjacji i współpraca z bankami w celu zapewnienia finansowania działalności 

operacyjnej i inwestycji.  

 Wdrażanie standardów MSSF oraz narzędzi informatycznych np. rozwój systemu ERP Oracle EBS 
i systemu bussines inteligence. 

 Budowa i zarządzanie operacyjne podległym działem informatyczno-księgowym  

 Bieżąca analiza kosztów i rentowności produkcji. Optymalizacja kosztów.  

 Ocena opłacalności inwestycji firmy i nowych serii produktowych. 

 Zapewnienie finasowania projektów i inwestycji. 

 Udział w przejęciach innych podmiotów, m.in. w procesie przejęcia Ceramika Gres S.A. i włączenia 

do struktur grupy kapitałowej. 

 Współpraca z biegłym rewidentem. 

 Prowadzenie zajęć z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości zarządczej na UMCS w Lublinie. 

 Współpraca z zarządem. Koordynowanie i organizacja prac rady nadzorczej. Uczestnictwo 

w posiedzeniach rady. 

 

Informacje niezbędne do objęcia funkcji w organach Spółki. 

W okresie ostatnich pięciu nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa 

w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie 

o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.  

W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo oszustwa. 

Nie prowadzi dodatkowej działalności, która jest konkurencyjna wobec Spółek oraz nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


