Zbigniew Dębski - radca prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia
podyplomowe:
1) na Uniwersytecie Warszawskim, z zakresu:
− obrotu i wyceny nieruchomości,
− audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie,
2) w Szkole Głównej Handlowej - z zakresu udzielania zamówień publicznych.
Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, audytu
wewnętrznego i prawa spółek.
Jest specjalistą w zakresie stosowania przepisów prawa w odniesieniu do działalności organów
administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w szczególności spółek prawa handlowego.
Od 2019r. zatrudniony w Banku PEKAO S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Kluczowych
Restrukturyzacji i Windykacji.
W latach 1998r. – 2014 zatrudniony był z agendach rządowych, realizujących zadania w zakresie
transferowania funduszy unijnych oraz prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw,
a także w zakresie utrzymywania rezerw strategicznych państwa, kierując komórkami
odpowiedzialnymi za:
− sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad grupą kilkudziesięciu spółek z udziałem Skarbu
Państwa i państwowych osób prawnych,
− obsługę prawną na rzecz pozostałych jednostek organizacyjnych.
W latach 2014 -2018 zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego,
prowadzących działalność deweloperską oraz działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami,
sprawując kolejno funkcje; Prokurenta, Dyrektora Departamentu Prawnego i Dyrektora
Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.
W swojej dotychczasowej karierze zawodowej zajmował się procesami restrukturyzacyjnymi
w sektorze publicznym, konsolidacją podmiotów sektora rolno-spożywczego, zarządzaniem
projektami inwestycyjnymi, kwestiami związanymi z nadzorem właścicielskim oraz procesami
udzielania zamówień publicznych.
Dysponuje szeroką wiedzę z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, obsługi nieruchomości,
budownictwa, transakcji kapitałowych oraz zarządzania aktywami. Pełniąc szereg funkcji
kierowniczych był m.in. odpowiedzialny za kompletowanie zespołów projektowych i kadry
zarządzającej w podmiotach, których działalność nadzorował. Zajmował się również wdrażaniem
systemów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania grup kapitałowych.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego, poparte praktyką
związaną z wykonywaniem funkcji członka rad nadzorczych w szeregu spółkach w tym m.in.:
− KB DOM Sp. z o.o.
− FADESA Polnord Polska Sp. z o.o.
− Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.
− Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR -Warszawa Sp. z o.o.
− Elewator Sieradz Sp. z o.o.
− Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
− Giełda Poznańska S.A.
− Warszawska Giełda Towarowa S.A.

