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Przebieg kariery zawodowej: 

Pan Dariusz Gudek posiada wieloletnie doświadczenie w branży bankowej, głównie 

w obszarze sprzedaży i współpracy z klientami, z którą związany był od 1994 roku. 

Od 1997 obejmował stanowiska kierownicze. Początkowo zatrudniony był jako oficer 

kredytowy Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, następnie w 

Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A pracował na stanowisku specjalisty ds. 

kredytów, a od 1997 roku pełnił funkcję kierownika Przedstawicielstwa Kredytowego. 

W 2001 roku został zastępcą dyrektora jednego z oddziałów Fortis Bank S.A. W 

2005 roku objął stanowisko dyrektora oddziału Deutsche Banku PBC S.A w 

Poznaniu. W instytucji tej od 2010 roku pracował na stanowisku dyrektora regionu, a 

następnie dyrektora departamentu sprzedaży w linii SME. Od maja 2014 pełni 

funkcję dyrektora finansowego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. 

 

WYKSZTAŁCENIE 

Pan Dariusz Piotr Gudek posiada wykształcenie wyższe. W 1991 roku ukończył 

Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Ekonomika i Organizacja Handlu 

Zagranicznego oraz w latach 1996-1997 podyplomowe Studium Bankowości w 

Warszawskim Instytucie Bankowości. 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 

Nie dotyczy. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co 

najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów 



zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

Nie dotyczy. 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba 

taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających 

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

Nie dotyczy 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do 

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego: 

Nie dotyczy. 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Nie dotyczy. 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym: 

Nie dotyczy. 

 

 


