
NOTKA BIOGRAFICZNA 

dr Zbigniew R. Wierzbicki    

 
Doktor nauk ekonomicznych (absolwent – mgr i dr – SGPiS/SGH). Wieloletni 

pracownik naukowo-dydaktyczny SGH , Akademii Finansów, Uniwersytetu w Bournemouth 

UK, WSFiZ (do 30.09.2015) etc.  

Od 01.07.2006 r. dyrektor ds. doradztwa finansowego oraz trener wiodący w zakresie 

problematyki finansowej w firmie  CRM SA będącej pierwszą w Polsce akredytowaną 

organizacją szkoleniową ATO i jedyną akredytowaną organizacją doradczą ACO w zakresie 

project management (PRINCE2, MoR, MoP, MoV, Change Management etc.) 

www.crm.com.pl . Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zagranicznych m.in. 

zarządzanie bankiem w Northwestern University Kellogg College USA, zintegrowane 

zarządzanie ryzykiem w Londynie etc. Autor i współautor ok. 200  publikacji i referatów.  

Jednocześnie przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w sektorze finansowym (m.in. 

doradca Prezesa NBP, prezes i wiceprezes zarządów banków, a także dyrektor banku w wielu 

bankach komercyjnych, p.o prezes zarządu banku-kasy oszczędnościowo-budowlanej 

Fundamenta (w organizacji), wiceprezes TFI, dyrektor w PZU SA odpowiedzialny za pion 

ubezpieczeń finansowych itd.  specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej  

i municypalnej. Był też odpowiedzialny za organizację emisji papierów dłużnych w kilku 

bankach, (22 programy emisji obligacji komunalnych i kilkadziesiąt programów 

korporacyjnych papierów dłużnych). Uczestniczył w wielu IPO i przygotowywaniu 

prospektów emisyjnych. Prowadził projekty restrukturyzacyjne i brał udział  

w restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw i instytucji finansowych (sanacja, przekształcenie, 

zarządzanie wartością etc.).   

Zasiadał, w tym przewodniczył, w wielu radach nadzorczych instytucji finansowych  

i  przedsiębiorstw, w tym w sektorze IT m.in. SABA, WONLOK, EPSILIO, NOVUM itd. 

Kierował wieloma projektami wdrożeniowymi IT w sektorze finansowym. W 2004-2007 

powołany przez ZBP w skład 5-osobowego Polskiego Komitetu ECB EFCB tj. europejskiego 

kwalifikacyjnego standardu bankowego. Od 2004 członek Rady Programowej kwartalnika 

Finansowanie Nieruchomości. Współpracownik periodyków Kurier Finansowy, Miesięcznik 

Finansowy Bank oraz Europejski Doradca Samorządowy EDS. 

 

Podstawowe obszary kompetencji merytorycznych: 

1. Zarządzanie instytucją finansową (bieżące, strategiczne i kryzysowe); 

2. Zarzadzanie przedsiębiorstwem i grupą kapitałową (bieżące, strategiczne  

i kryzysowe); 

3. Sanacja, restrukturyzacja i przekształcanie przedsiębiorstwa oraz grupy kapitałowej; 

4. Zarządzanie projektami, programami i portfolio programów; 

5. Organizowanie finansowania dłużnego (obligacje, commercial papers i inne) oraz  

z rynku kapitałowego; 

6. Zarządzanie wartością projektów i programów oraz przedsiębiorstw; 

7. Zarządzanie ryzykiem i wartością systemów dystrybucji min. z wykorzystaniem risk 

management i ubezpieczeń finansowych; 

8. Przygotowanie i kierowanie oraz nadzór nad realizacją i wdrażaniem projektów IT  

w sektorze finansowym i w sektorze przedsiębiorstw. 
 

 

 

 

 

 

http://www.crm.com.pl/


Pan Zbigniew Wierzbicki: 

 

1) Oświadczył, że spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w 

istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji 

Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub 

będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z 

uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie S A  

 

2) Wyraził zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej BETACOM S.A. od dnia 22 

września 2015 r. 

 

3) Oświadczył, że nie są mu znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej 

BETACOM S.A., wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

4) Wyraził zgodę na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, 

swoich danych osobowych przez Spółkę, w celach niezbędnych do przeprowadzenia 

procedury wyboru członków Rady Nadzorczej. 


