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Zbigniew Karwowski 
 

 

Wykształcenie: 

Pan Zbigniew Karwowski ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz studia magisterskie na Wydziale Historii Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie. Był stypendystą Programu ECESP zorganizowanego przez Georgetown University 

(Waszyngton, USA) w zakresie Bankowości i Finansów. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

Pracę zawodową rozpoczął w bankowości w 1995 roku w Milenium Banku, gdzie był Dyrektorem 

Oddziału Banku w Krakowie, następnie w Raifeissen Polbank , gdzie był Dyrektorem Oddziału, Regionu, 

Makroregionu i Dyrektorem Departamentu Zarządzania Sprzedażą Produktów Bankowych Centrali. 

Następnie w Banku DnB NORD i DnB NOR był członkiem Zarządu odpowiedzialnym za ryzyko 

kredytowe oraz finanse a także Wiceprezesem w Banku BISE S.A. odpowiedzialnym za finanse. 

 

Od 2012 roku w ramach działalności gospodarczej pełnił funkcje Interim Managera jako Dyrektor 

Finansowy w korporacjach i projektach restrukturyzacyjnych, w tym w MURAPOL S.A (Wiceprezes) 

i giełdowej spółce MARVIPOL S.A. (Dyrektor Finansowy), w obszarze: finansów (płynność, rentowność, 

restrukturyzacja, przygotowywanie i realizacja budżetów inwestycyjnych i rocznych, koszty 

operacyjne), współpracy z audytorami i kancelariami podatkowymi, pozyskania finansowania 

(finansowanie dłużne, kredytem i obligacjami), rynków kapitałowych (finansowanie kapitałowe, FIZ, 

M&A, IPO na GPW i AIM Londyn). 

 

W 2015 roku dołączył do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrektora 

Finansowego Spółek Portfelowych a obecnie jest Dyrektorem Departamentu Zarządzenia Portfelem.  

Jest członkiem RN Polskiej Grupy Górniczej S.A. i Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. oraz Dyrektorem 

Finansowym, członkiem zarządu w spółce celowej PPP Venture Sp. z o.o. realizującej projekt 

przebudowy akademików w Krakowie, Dyrektorem Finansowym, członkiem zarządu w spółce celowej 

realizującej projekt budowy elektrociepłowni gazowej, Prezesem Zarządu w spółce celowej WATCHET 

sp. z o.o. i Rockford sp. z o.o. realizującej projekt restrukturyzacji w przemyśle metalowym oraz 

Prezesem Zarządu spółek: PFR Life Science sp. z o.o. inwestującej w branży biotechnologicznej oraz 

Trentino Holding sp. z o.o., Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. i Portrush sp. z o.o. realizujących projekt 

restrukturyzacji w przemyśle maszynowym. 

 

Pan Zbigniew Karwowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do 

FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej 

lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej 

jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym 

na podstawie ustawy o KRS. 


