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Wykształcenie 

 
1992r. Studia i staż naukowy na Wydziale Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu St. Ignatius 

(UFSIA) w Antwerpii  
1987r. Doktor nauk ekonomicznych; obrona dysertacji na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu 

Szczecińskiego  

1979r. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej; studia indywidualne na 
kierunkach: Organizacja i Technika Transportu Morskiego oraz Organizacja Przetwarzania 

Danych ukończone z wyróżnieniem 

 

Ważniejsze kursy i szkolenia 

 

W okresie działalności zawodowej uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach w kraju i za granicą  

m. in. w zakresie: Project Finance, fuzji i przejęć, europejskich regulacji dot. zarządzania grupami 
kapitałowymi, zarządzania projektami typu PPP, wyceny spółek, MBO, PEP, problematyki 

funkcjonowania i rozwoju banków w Europie Środkowej. 

Posiadane uprawnienia  

 Zdany egzamin na kandydata na członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa  

 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń (licencja brokerska) 
wydane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 

 Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych 
stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „tajne”  

 

Doświadczenie zawodowe 

 
I. Praca w podmiotach gospodarczych 

 

01.2010 r.- Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.  
obecnie Wiceprezes Zarządu 

  
04.2009 r.- Ministerstwo Skarbu Państwa 

01.2010 r.   Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II 

 
09.2004 r.- 

03.2009 r. 
 

        

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  

Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych  
Od 2005 r.-2009 r. członek komitetu kredytowego na poziomie centrali Banku 

 
2003 r.  

 

Indywidualna działalność gospodarcza  

Konsulting oraz pośrednictwo ubezpieczeniowe 

 
11.2002 r.-  

12.2003 r.  

Pol-Agent Sp. z o.o. 

Specjalista ds. rozwoju  
 

02.1999r.- 

08.2002r. 

Grupa Kapitałowa Stoczni Szczecińskiej S.A. w Szczecinie,  

na różnych stanowiskach, w tym - wiceprezesa Zarządu Stoczni Szczecińskiej 
Porta Holding S.A. z rekomendacji Skarbu Państwa i konsorcjum banków 

finansujących spółkę 
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02.1994r.– 

01.1999r. 

Grupa Kapitałowa Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, 

na różnych stanowiskach, w tym – pierwszego zastępcy Dyrektora 

Naczelnego – dyrektora Pionu Nadzoru Właścicielskiego PŻM oraz zastępcy 
Dyrektora Naczelnego – dyrektora Pionu Finansowego PŻM  

 
12.1992r.- 

12.1993r. 

Bank Morski S.A. w Szczecinie  

Dyrektor Departamentu Obsługi Gospodarki Morskiej  

 
 
 

II. Członkostwo w radach nadzorczych 
 

W latach 1995-2012 przewodniczący / członek rad nadzorczych wielu spółek prawa handlowego 
zarówno z Grup Kapitałowych PŻM i Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., jak i innych podmiotów 

gospodarczych, w tym banków (Banku Morskiego S.A. i BIG Banku S.A.), Euroafrica Sp. z o.o., Stoczni 
Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., spółek giełdowych: LZPS 

Protektor S.A. i Elektrociepłownia Będzin S.A. oraz aktualnie: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 

Zagranicznych S.A. i Zakładów Chemicznych Police S.A. 
 

 

III. Praca naukowa i dydaktyczna 

 
01.1980r.- 

02.1996r. 

Asystent i adiunkt, wykładowca ekonomii oraz ekonomiki transportu morskiego i 

portów morskich; pracownik naukowy wyższych uczelni w Szczecinie 
(Politechnika Szczecińska, Wyższa Szkoła Morska, Uniwersytet Szczeciński) 

 

Znajomość języków obcych 

 Język angielski   - zaawansowana w mowie i w piśmie 

 Język niemiecki  - dobra w mowie i w piśmie 
 Język rosyjski  - dobra w mowie i w piśmie 

 



Życiorys

Tadeusz Kuczborski

Dane Osobiste
Stan cywilny: żonaty
Narodowość: polska
Data urodzenia: 1960/05/13
Kontakt: 601250746, tadeusz.kuczborski@gmail.com

Doświadczenie zawodowe

(od sierpnia 2012) doradztwo korporacyjne
stycz. 2010 - stycz. 2012 Wiceprezes, Członek Zarządu

Polski Bank Przedsiębiorczości SA
Zakres Odpowiedzialności:
- wypełnianie obowiązków członka Zarządu / udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej (przygotowanie i 

prezentacja rozwoju działalności Banku, wyników, prognoz oraz analiz rynkowych itp);

- zarządzanie i nadzór Departamentu Bankowości Korporacyjnej (9 osób odpowiedzialnych za współpracę z 
klientami) oraz Departamentu Bankowości Transakcyjnej (3 osoby odpowiedzialne za współpracę z 

klientami w zakresie produktów transakcji dokumentowych, finansowania eksportu oraz factoringu);

- nadzór Departamentu Skarbu (5 osob);

- organizacja i prowadzenie spotkań marketingowych oraz tygodniowych przeglądów biznesowych (udział 
departamentów biznesowych oraz departamentów wsparcia);

- udział w przygotowaniu i realizacji marketingowych planów oraz projektów PR Banku;

Zakres wykonywanych prac:
- wprowadzenie nowej strategii Banku bazującej na następujących filarach: duże korporacje, małe i 

średnie przedsiębiorstwa (obrót PLN 30 mln i więcej), sektor publiczny oraz (od 07.2011) finansowanie 

nieruchomości;
- przygotowywanie strategii rozwoju Banku i planów biznesowych (budżetowanie i wyznaczanie celów dla 

jednostek oraz indywidualnych pracowników odpowiedzialnych za współpracę z klientem);

- nadzorowanie i wspieranie pracowników w akwizycji klientów włączając w to osobistą komunikację i 

utrzymywanie relacji z klientami (inicjowanie współpracy, składanie ofert, strukturyzowanie, negocjacje i 

finalizacja transakcji); 

- nadzorowanie i wspieranie Departamentu Skarbu w szczególności w zakresie zapewnienia płynności i 

optymalizowania kosztów płynności Banku (aktywny udział w pozyskiwaniu depozytów od klientów 

korporacyjnych, banków i instytucji finansowych);

- rekrutacja pracowników sprzedażowych (d/s relacji z klientami, dealerzy, specjaliści produktowi);

- implementacja nowego systemu informatycznego Banku, CRM, MIS, system motywacyjny, aktualizacja 

procedur, dokumentacji itp.;

- prezentacje, prelekcje i dyskusje panelowe na forach, konferencjach, wywiady w TV i w fachowych 

wydawnictwach;

Główne osiągnięcia
- istotny wzrost liczby nowych klientów (ponad 60) we wszystkich grupach docelowych oraz adekwatne do 

tego znaczące zwiększenie zaangażowana kredytowego (ok. PLN 1,0 mld);



- pozyskanie stabilnej płynności i bazy refinansowania aktywów Banku (depozyty korporacyjne, 

płynnościowe linie kredytowe, limity bankowe dla transakcji rynku pieniężnego, wymiany walut i transakcji 

terminowych;

- sfinalizowanie kilku niestandardowych transakcji (obszar finansowania: fuzje i przejęcia, projekty bez, i/

lub przy ograniczonym regresie do sponsorów we wszystkich docelowych segmentach klienta 

korporacyjnego) oraz w sektorze publicznym (finansowanie pozabudżetowe) - poniżej lista ostatnio 

zamkniętych transakcji;

- utworzenie lokalnych punktów sprzedażowych poza oddziałem operacyjnym i siedzibą Banku w 

Warszawie;

czerw. 2007 - grudz. 2012 Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający
Departamentu Bankowości Korporacyjnej
WestLB Bank Polska S.A.

Projekty i zadania specjalne:
  

kwiec. 2010 - listop. 2010

- przygotowanie do reaktywowania działalności Banku z nowym logo tj. aktualizacja i ustalanie: 

ostatecznych korekt w zakresie strategii Banku, operacyjnych planów biznesowych, budżetów (w 

szczególności na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego - KNF), listy docelowych klientów, procedur, 

standardowej dokumentacji, palety produktów, planów marketingowych oraz systemów oceny i 

zarządzania ryzykiem rynkowym i kredytowym, bazowego systemu informatycznego Banku, a także 

rekrutacja nowych pracowników sprzedaży w tym specjalistów produktowych;

- utrzymywanie relacji i transparentna komunikacji z klientami Banku poprzez dostarczanie im spójnych i 

wyczerpujących informacji na temat nowych inwestorów, zaktualizowanej strategii oraz procesu 

transformacji Banku;

sierp. 2009 - marz. 2010

- członek zespołu dedykowanego do procesu sprzedaży Banku (przygotowywanie: wstępnych informacji dla 

potencjalnych inwestorów, dokumentów bardziej szczegółowych i niezbędnych dla poznania Banku przez 

potencjalnych inwestorów, ofert i biznes planów Zarządu, współpraca z doradcami Banku, uczestniczenie w 

prezentacjach Banku i spotkaniach z wybranymi potencjalnymi inwestorami etc.);

Zakres wykonywanych prac:
 - wypełnianie obowiązków członka Zarządu Banku / udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej Banku;

- zarządzanie, nadzór i wsparcie dla 5 pracowników odpowiedzialnych za współpracę z klientami włączając 

w to własne bezpośrednie relacje i współpracę z kluczowymi klientami Banku (sektor energetyczny, w tym 

energetyka odnawialna, gaz i paliwa, transport, logistyka i infrastruktura, metalowy i wydobywczy oraz 

sektor publiczny, samorządy);

- prezentacja, oferowanie, negocjowanie i finalizacja transakcji w obszarze kredytów bilateralnych, 

konsorcjalnych, strukturyzowanego finansowania projektów, jak również produktów Treasury, emisji  

instrumentów dłużnych (obligacje, papiery komercyjne);  

- współpraca z innymi jednostkami i oddziałami WestLB AG, koordynacja planów  działania wobec grup 

klientów oraz stymulowanie procesu analizy i decyzji kredytowych;

- stały udział w pracach, seminariach, szkoleniach organizowanych dla sektorowych i produktowych 

zespołów specjalistycznych WestLB AG;



- udział w pracach związanych z wprowadzeniem systemu likwidacji kontraktów długoterminowych w 

polskim sektorze energetycznym (projekt koordynowany przez Ministerstwo Gospodarki RP);

- prezentacje, prelekcje i dyskusje panelowe na forach, konferencjach, wywiady w TV i w fachowych 

wydawnictwach;

sty. 2001 - lipiec 2007 Dyrektor Departamentu 
Marketingu i Bankowości Korporacyjnej
WestLB Bank Polska S.A.

sierp. 1996 - grudz. 2000 Z-ca Dyrektora Departamentu
Marketingu i Bankowości Korporacyjnej
WestLB Bank Polska S.A.

marzec 1995 - czerw. 1996 Z-ca Dyrektora 
Departamentu Kredytowego
WestLB Bank Polska S.A.

sty. 1992 - luty 1994 Z-ca Dyrektora
Departamentu Kredytowego, BRE Bank S.A.

luty 1991 - grudz. 1991 Naczelnik Działu,
Departament Kredytowy, BRE Bank S.A.

sty. 1989 - sty. 1991 Starszy Specjalista Kredytowy
Powszechny Bank Kredytowy S.A.

sty. 1986 - grudz. 1988 Specjalista Kredytowy
Narodowy Bank Polski

Znaczące projekty ostatnio zorganizowane i sfinalizowane

MBL Polska - refinansowanie inwestycji i akwizycji, luty, 2013

Erbud SA - finansowanie akwizycji w Engorem (podm. zależny od Dalkii)

Spartan Capital Holding - finansowanie akwizycji Polkomtel SA, listop. 2011 

Sovereign Fund / Miasto Zabrze - pozabudżetowe finansowanie projektu infrastruralnego, 

wrzes. 2011

Polnord / Miasto Warszawa - wykup wierzytelności, czerw. 2011

PKP Cargo S.A. - kredyt terminowy - modernizacja taboru, czerw. 2011

Polenergia (Kulczyk Investments) - finansowanie projektu na biomasę (bez regresu do 

sponsora), czerw. 2011

Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. - emisja euro-obligacji, marzec. 2011

Znaczące transakcje i projekty zrealizowane w przeszłości

Autostrada Wielkopolski SA (finansowanie autostrady A2, 2009); ZE PAK S.A. /EP II, (finansowanie 

bloku energetycznego 460 MW, 2005/2008); ENS S.A. (finansowanie gazowego bloku energetycznego 



120MW, 2008); PGE BOT S.A. (finansowanie bloku energetycznego 853 MW, 2006); PKP S.A. (kredyty 

syndykowane na euro-rynku, emisja obligacji, 2001 -2010; Miasto Kraków (emisja euro- obligacji, 

1998-2000, kredyty bilateralne, 2004-2006); PGNiG S.A. (kredyty syndykowane na euro-rynku, 

2003-2005); PKN Orlen (kredyt syndykowany na euro-rynku, 2003; KGHM SA (kredyt syndykowany na 

euro-rynku, 2003);

Edukacja

2006 - 2007 IESE - Program dla Wyższej Kadry Menedżerskiej, Warszawa /Barcelona

1979 - 1985 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr ekonomii

Szkolenia i osiągnięte kwalifikacje

"Indywidualny program treningowy  - zorganizowany przez Good Advice, 08.2009 - 06. 2010

"Finansowanie Projektów" - trening, DC Gardner Training, Londyn, 05.2007

"Zagrywać, aby wygrywać" - trening z prezentacji sprzedażowej prowadzony przez Rogen 

International, Londyn, 11.2006

"Poznać siebie" - trening zorganizowany przez Strategie HR, 2003

"Prezentacje"  - trening zorganizowany przez DOOR Polska, 2002

"Wybrane aspekty prawa dewizowego" - cykl szkoleń prowadzonych przez NBP, 1998-1999

od 1996

- udział w corocznych treningach i kursach w zakresie: technik sprzedaży produktów bankowych (skarb, 

zarządzanie aktywami, kredyty konsorcjalne, doradztwo korporacyjne), analiz wybranych sektorów 

(transport, energetyka, telekomunikacja, gazowo-paliwowy, jednostki samorządowe) oraz przeciwdziałanie 

praniu "brudnych pieniędzy" prowadzonych przez WestLB AG  

"Praktyczne aspekty oceny ryzyka kredytowego" 

- praktyka w WestLB AG, Duesseldorf, 03-04.1995

"Marketing Bankowy" - sprzedaż produktów bankowych, Price Waterhouse, 09.1994

"Wybrane aspekty kodeksu handlowego" - "Jurysta", 10.1993

"Praktyczne aspekty bankowości komercyjnej"

- praktyka w Schweizerische Volksbank, Berno, 09-11. 1992

"Finansowanie projektów inwestycyjnych" - indywidualny trening w Kreditanstalt fur Wiederaufbau, 

03.1992

"Bankowość komercyjna" - seminarium zorganizowane przez Związek Banków 

Szwajcarii, 10. 1991;

"Wycena przedsiębiorstw" - szkolenie prowadzone przez Sankt Anna Bank w Kopenhadze 

na zlecenie Min. Fin., 04. 1990;

Języki
Polski - język ojczysty, angielski, niemiecki

Warszawa, luty 2013


	CV Jerzy Góra
	CV Tadeusz Kuczborski

