
Wiesław Markwas  

Ma 50 lat, absolwent Akademii Rolniczej (mgr inż. mechanizacji), także studiów 
podyplomowych –zarządzanie biznesem w ZSB w Szczecinie. Od 23 lat pracownik 
Z.Ch. „POLICE” SA. Początkowo jako mistrz na wydziałach produkcyjnych Zakładu 
Bieli Tytanowej, następnie specjalista, mechanik. Obecnie zastępca kierownika ds. 
Technicznych. Ukończył wiele kursów i szkoleń z dziedzin finansów, zarządzania, 
ISO, Controlingu, które wraz z ponad 20 - letnią praktyka zawodowa 
w Z.Ch. „POLICE” SA dały mu wiedzę dotyczącą spraw ekonomicznych, prawa 
handlowego, rachunkowości, prawa pracy, inwestycji, remontów itp. 
W latach 2000-2002 był przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej 
„Budchem”. Był także członkiem Rady Nadzorczej Koncept Sp. Z o. o. 
 



Anna Tarocińska 
 
Wykształcenie wyższe. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu rachunkowości 
finansowej na kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W Wyższej Szkole Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie zdobyła licencjat z rachunkowości 
zarządczej, a w Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem Agencji 
Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu zdobyła dyplom zarządzania działem 
handlowym. 
Pierwszą pracę w Zakładach Chemicznych "POLICE" SA rozpoczęła w 1994r. 
Pracowała jako: referent ds. ekonomiczno-księgowych, specjalista nadzoru 
właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Restrukturyzacji. Obecnie 
specjalista audytu wewnętrznego w Dziale Audytu Wewnętrznego oddelegowana do 
pracy w  Międzyzakładowym Związku Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego 
Zakładów Chemicznych Police. Członek Zarządu Ogólnokrajowego Zrzeszenia 
Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego. Przewodnicząca Krajowej 
Sekcji  Chemicznej OZZZPRC. W 2005r zdała egzamin w Ministerstwie Skarbu 
Państwa dla członków rad nadzorczych. Doświadczenie pracy z radami nadzorczymi 
/m.in. Zarząd Portu Morskiego Police Sp. z o.o. , Budchem Sp. z o.o. - Szczecin, 
Medika Usługi medyczne Sp. z o.o.- Police, Zakład konfekcjonowania nawozów 
Supra Agrochemia Sp. z o.o.  – Wrocław/. W Radzie Nadzorczej Z.Ch.Police od 
2007r. Członek Komitetu Audytu Z.Ch.Police S.A. 



MARCIN LIKIERSKI 
 
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Transportu i Łączności. 
Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Uniwersytecie Szczecińskim na 
Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
Temat dysertacji: „Strategie marketingowe na rynku usług komplementarnych dla 
budownictwa.” 
Ukończone studia i studia podyplomowe: 
- Absolwent rocznego programu Akademia Strategicznego PrzywództwaTM 

- Advanced Executive Education, organizowanego przez ICAN Institute z siedzibą 
w Warszawie. 

- Absolwent rocznego programu umiejętności zarządzania „MANAGEMENT 2000” 
organizowane przez Canadian International Management Institute z siedzibą 
w Warszawie. 

- Ukończone Międzynarodowe Studium Podyplomowe Marketing-Zarządzanie 
organizowane przez francuskie konserwatorium CNAM. Europejski atest specjalisty ds. 
strategii zarządzania i marketingu. 

- Ukończony kurs dotyczący zasad MSR – organizowany przez Ernst&Young 
Ukończony kurs „Fuzje, przejęcia i alianse strategiczne przedsiębiorstw - organizowany 
przez Eurofinanse Training z siedzibą w Warszawie 

- Licensed Provisional Trainer of Neuro-Linguistic Programming TM nadany przez 
Society of NLP  

- PRAXcard – najnowsza metoda zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach 
(Organizator: Freitag Consult; Berlin, program szkoleniowy ukierunkowany był na 
zdobycie praktycznych umiejętności wdrażania koncepcji PRAXcard w małych 
o średnich przedsiębiorstwach. 

- „Strategia 2002 – Narzędzia operacjonalizacji i wdrażania” Organizator: Kanadyjski 
Instytut Zarządzania, Warszawa 

- Kompleksowy program szkoleniowy: „Nowoczesne metody zarządzania – Balanced 
Scorecard – w praktyce” Organizator: Freitag Consult; Berlin 

- „Johnatan” – Organizator: TRACY COLLEGE INTERNATIONAL Sp. z o.o. 
- doskonalenie umiejętności prowadzenia negocjacji. 

- Uczestnik kursu Maklerów Papierów Wartościowych organizowanego przez 
Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń 
Własnościowych w RP 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:  
Od 1995 r. związany z biznesem: 
Szef Regionu filii niemieckiego Holdingu Winkhaus Polska Beteiligungs Sp. z o.o. 
Od 2001 r. – prowadzi własną firmę doradczą BSC Consulting zajmującą się budową 
strategii i rozwoju przedsiębiorstw 
Ponadto: 
- Członek Międzynarodowej Sieci Ekspertów ds. skutecznej realizacji strategii, 
- były członek RN Zachodniopomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
- V-ce Przewodniczący a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Z. Ch. „Police” 

S.A. 
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. 



Jerzy Majchrzak 
 
Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Chemicznego, Kierunek (specjalność) 
inżyniera chemiczna. 
 
Ukończone kursy i studia podyplomowe 
 
Dwusemestralne Studium Podyplomowe w Instytucie Organizacji Systemów 
Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej „Zarządzanie 
rozwojem, transferem, użytkowaniem i marketingiem innowacji technologicznych”. 
Specjalizacja Zawodowa Inżynierów II stopnia. 
 
Przebieg pracy zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska 
 
W latach 1973-1998 w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” 
w Kędzierzynie-Koźlu; awans od stanowiska technologa do głównego specjalisty 
badawczo-technicznego, od kierownika zespołu do kierownika zakładu badawczego, 
samodzielne prowadzenie tematów badawczo-wdrożeniowych od uzyskiwania zleceń 
do wdrażania w zakładach przemysłowych, współautor 38 patentów, 20 publikacji 
i 27 wdrożeń przemysłowych, współinicjator i aktywny uczestnik polsko-niemieckiej 
współpracy badawczo-rozwojowej w ramach sieci INCREASE, członek Rady 
Naukowej ICSO kadencji 1995-1999. 
W latach 1998-2001 prezydent Miasta Kędzierzyna – Koźla. 
W latach 2002-2006 prezes Zarządu ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu, w tym czasie 
przeprowadzono radykalną restrukturyzację organizacyjną i finansową spółki, 
uzyskano zdecydowaną poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej, nastąpiło 
przejście od strat do stabilnych zysków, spłacono układ na kwotę ok. 400 mln zł, 
osiągnięto radykalną poprawę wskaźników finansowych, podpisano umowę 
o restrukturyzacji długu finansowego, poprawiono biznesowy wizerunek spółki, 
przygotowano program inwestycyjny wraz z koncepcją finansowania. Od 2006 do 
chwili obecnej dyrektor w Polskie Izbie Przemysłu Chemicznego w Warszawie, 
aktywne uczestniczenie w konferencjach, seminariach, grupach roboczych 
związanych z problematyką funkcjonowania sektora chemicznego w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem zakładów Wielkiej Syntezy Chemicznej, ocena 
możliwości poprawy jego konkurencyjności, innowacyjności, perspektyw 
rozwojowych. 



Szymon  Ruta 

Doświadczenia zawodowe: 

11.2009 _ do dnia obecnego 
Zakres obowiązków 

11.2007 - 06.2009 
Zakres obowiązków 

06.2006-11.2008 
01.2006-05.2006 
04.2005 - 12.2005 

Zakres obowiązków 

09.2004 - 03.2005 
05.2004 - 08.2004 
05.2003 - 04.2004 

Zakres 
obowiązków 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
- Doradca Prezesa 
■ Koordynacja wybranych projektów restrukturyzacyjnych 

PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. - Zarząd 
- Członek Zarządu — Dyrektor Finansowy 
■ Zarządzanie finansami 
■ Zarządzanie rachunkowością 
■ Implementacja kontrolingu 
■ Prowadzenie przekształceń kapitałowych (dokapitalizowanie, podział, usamorządowienie) 
■ Realizacja Ugody „oddłużeniowej"   splata wierzycieli 

PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. - Centrala Spółki 
- Dyrektor Biura Zarządu 
- Zastępca Dyrektora Biura Zarządu 
- Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego 

■ Prowadzenie działań zmierzających do utworzenia, wspólnie z samorządami województw, 
regionalnych spółek przewozowych 

■ Prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi, w tym KM - Koleje 
Mazowieckie 

■ Współudział w tworzeniu biznesplanów tworzonych oraz funkcjonujących spółek 
zależnych 

■ Opracowywanie programów i harmonogramów wykonawczych restrukturyzacji 
organizacyjnej 

■ Koordynacja opracowywania regulaminów organizacyjnych jednostek wykonawczych 
■ Koordynacja pracy Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie organizacji posiedzeń tych 

organów 
■ Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy organami Spółki a jednostkami 

wykonawczymi {w tym m.in. uzgadnianie wniosków na posiedzenia Zarządu, 
przekazywanie poleceń Zarządu i Rady Nadzorczej, monitorowanie realizacji poleceń 
Zarządu) 

PKP CARGO S.A. - Centrala Spółki 
- Kierownik Projektu 
- Dyrektor Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych 
- Z-ca Dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych 

 

■ Opracowywanie rocznych i wieloletnich biznes planów Spółki oraz rocznych planów 
operacyjnych dla jednostek wykonawczych 

■ Opracowywanie i monitorowanie programów redukcji kosztów 
■ Opracowywanie metodologii kalkulacji kosztów świadczonych usług 
■ Opracowywanie cyklicznych informacji przedstawiających bieżącą sytuację ekonomiczną 
■ Prowadzenie działań zmierzających do zakończenia procesu dekapitalizowania Spółki 

poprzez wniesienie aportem majątku pozostałego w PKP SA 

 

05.2002 - 04.2003 
Zakres 
obowiązków 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. — Oddział Główny 
- Zastępca Dyrektora Pionu Restrukturyzacji 
■ Współudział w procesie tworzenia regionalnych spółek dystrybucyjnych 
■ Współpraca przy opracowywaniu programu wydzielania działalności pomocniczej 

w odrębne podmioty 
■ Współpraca przy opracowywaniu Zintegrowanej Karty Wyników 
■ Współpraca przy opracowywaniu programu zwiększania ilości odbiorców gazu 

w szczególności na terenach dotychczas niezgazyfikowanych „program pokrywania białych 
plam" 



04.2001 - 04.2002 

06.2000 - 03.2001 

Zakres obowiązków 

12.1999 - 05.2000 

Zakres obowiązków 

02.1998-11.1999 

Zakres obowiązków 

■ Uczestnictwo w procesie sporządzania strategii marketingowej (członek komisji 
przetargowej w postępowaniu na wybór firmy mającej opracować kompleksową strategię 
marketingowa. Spółki) 

Centrala PKP S.A. — Biuro Nadzoru Właścicielskiego 
- Dyrektor Projektu ds. utworzenia i przygotowania do prywatyzacji spółek z obszaru 

telekomunikacji, informatyki i energetyki kolejowej 
- Naczelnik Wydziału 

■ Opracowywanie oraz koordynacja realizacji harmonogramów tworzenia (wydzielania) 
spółek z obszaru telekomunikacji, informatyki i energetyki kolejowej 

■ Opracowywanie i wdrażanie zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych 
■ Kompleksowe przeprowadzanie procesów dokapitalizowania spółek zależnych, poprzez 

przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, uzyskiwania niezbędnych zgód 
korporacyjnych i administracyjnych, bezpośrednią, współpracę z notariuszem 
i współpracującymi kancelariami prawnymi 

Centrala PKP S.A. 
- Naczelnik Wydziału w Gabinecie Zarządu 

■ Organizacja posiedzeń Zarządu 
■ Monitorowanie realizacji poleceń Zarządu 
- Referendarz, Radca, Specjalista w Biurze Restrukturyzacji 

■ Współpraca przy wdrażaniu programu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego 
PKP w PKP S.A. 

 

Wykształcenie: 
10.2002-11.2004 

10.1994-02.1999 

Center of Management Training — konsorcjum uczelni: Uniwersytet Warszawski, 
University of Antwerp (Belgium), Free University of Brussels (Belgium) and Bergische 
Universitat GSH Wuppertal (Germany) 

Master of Business Administration 

Uniwersytet Szczeciński 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (studiu dzienne - tryb indywidualny) 

Magister ekonomii 

Najważniejsze przebyte szkolenia: 
− kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa 

(wraz ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją przy MSP) 

− szkolenie z zakresu rozwoju oraz integracji transportu kolejowego w Europie 
(European Training Center for Railways — w Belgii) 

− indywidualny, miesięczny staż „Privatisation of National Railways" 
przeprowadzony przez Japan International Cooperation Agency (JICA) w Japonii 

Znajomość języków obcych: 
j. angielski - potwierdzony zdanym egzaminem London Chamber of Commerce and Industry 
- English for Business/Commerce — Second Lcvel (LCCI II) 
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