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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2017.10 – 2018.11: dyrektor zarządzający
Getin Noble Bank S.A. / Obszar Ryzyka Kredytowego Detalu
odpowiedzialny za:
• reorganizację procesu oceny i kwantyfikacji ryzyka kredytowego oraz zarządzania ryzykiem dla klientów
detalicznych i mikrofirm
•

zapewnienie zgodnego z wyznaczonym apetytem na ryzyko poziomu ryzyka portfela kredytów detalicznych

•

zapewnienie adekwatności polityki kredytowej banku do przyjętego poziomu apetytu na ryzyko i zmian
sytuacji makroekonomicznej

•

budowę, rozwój i utrzymanie metod i modeli kwantyfikacji i prognozowania poziomu ryzyka kredytowego
zarówno dla segmentu kredytów detalicznych, jak i segmentu kredytów dla przedsiębiorstw

•

budowę, rozwój i utrzymanie systemu informacji zarządczej z zakresu ryzyka kredytowego klientów
detalicznych oraz metod i narzędzi raportowania ryzyka

•

wdrażanie i rozwój systemów i narzędzi IT wspierających proces kredytowy, procesy kwantyfikacji ryzyka i
podejmowania decyzji kredytowych, procesy przeciwdziałania nadużyciom kredytowym oraz transakcyjnym

•

zarządzanie procesem kredytowym banku w obszarze kredytów detalicznych, zapewniające osiągnięcie
wysokiej efektywności i jakości procesów zarówno na etapie oceny nowych wniosków (w tym procesu
przeciwdziałania wyłudzeniom kredytowym), jak i w ramach obsługi posprzedażowej w odniesieniu do
przypadków wymagających podjęcia decyzji kredytowej, oraz zwiększanie poziomu automatyzacji procesów

•

zarządzanie procesem przeciwdziałania nadużyciom kredytowym oraz transakcyjnym z wyłączeniem
przypadków zastrzeżonych do obsługi w Departamencie Bezpieczeństwa banku

2013.02 – 2017.09: dyrektor departamentu
mBank Hipoteczny S.A. / Departament Ryzyka Kredytowego
odpowiedzialny za:
• zarządzanie i rozwój menadżerów oraz specjalistów w 51 osobowym departamencie o szerokim zakresie
odpowiedzialności i wysokim poziomie zróżnicowania zadań
•

stworzenie i organizację od podstaw procesu oceny i kwantyfikacji ryzyka kredytowego oraz zarządzania
ryzykiem dla kredytów detalicznych w związku z rozszerzeniem zakresu działalności banku w roku 2013

•

zapewnienie zgodnego z wyznaczonym apetytem na ryzyko poziomu ryzyka portfela kredytów detalicznych
oraz portfela kredytów korporacyjnych banku

•

zapewnienie adekwatności polityki kredytowej banku do przyjętego poziomu apetytu na ryzyko i zmian
sytuacji makroekonomicznej

•

rozwój i utrzymanie metod i modeli kwantyfikacji i prognozowania poziomu ryzyka kredytowego zarówno
na potrzeby kalkulacji wymogu kapitałowego (zgodnie z metodą IRB), wyceny aktywów kredytowych
(impairment; fair value) jak i do celów związanych z realizacją procesów decyzyjnych i bieżącym
zarządzaniem ryzykiem kredytowym

•

utrzymanie i rozwój systemu informacji zarządczej z zakresu ryzyka kredytowego oraz metod i narzędzi
raportowania ryzyka

• utrzymanie i rozwój systemów i narzędzi IT wspierających procesy kwantyfikacji ryzyka i podejmowanie
decyzji kredytowych
• organizację oraz realizację procesu kalkulacji poziomu utraty wartości ekspozycji kredytowych (impairment)
w ujęciu portfelowym i indywidualnym
• poziom należności odzyskiwanych w drodze restrukturyzacji i windykacji
• zarządzanie procesami kredytowymi w obszarze kredytów detalicznych i korporacyjnych zapewniające
utrzymywanie wysokiej efektywności i jakości procesów zarówno na etapie oceny nowych wniosków (w tym
procesu przeciwdziałania wyłudzeniom kredytowym), jak i w ramach obsługi posprzedażowej oraz
restrukturyzacji i windykacji należności, oraz zwiększanie poziomu automatyzacji procesów
• realizację procesu ICAAP w obszarze ryzyka kredytowego

2008.08 – 2013.01: naczelnik wydziału / od 08.2010 wicedyrektor biura
BRE Bank SA / Departament Kredytów Detalicznych / Biuro Zarządzania Ryzykiem
Kredytowym / Wydział Ryzyka Kredytów Zabezpieczonych
odpowiedzialny za:
• rozwój strategii w zakresie zarządzania ryzykiem kredytów detalicznych
• reprezentowanie departamentu w ramach strategicznych projektów z obszaru zarządzania ryzykiem
kredytowym, w tym odpowiedzialność za wdrożenie metody AIRB w narzędziach i procesach oceny ryzyka
kredytowego klientów detalicznych
• politykę kredytową i jakość portfela kredytów hipotecznych (na rynkach: PL, CZ, SK), samochodowych oraz
kredytów dla mikrofirm
• budowę i rozwój modeli oceny zdolności kredytowej oraz metod oceny wiarygodności kredytowej
• automatyzację procesów decyzyjnych oraz budowę narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji
• zgodność stosowanych metod oceny klientów z wymogami regulacyjnymi

2005.04 – 2008.07: specjalista / starszy specjalista / główny specjalista
BRE Bank SA / Biuro Kredytów Detalicznych / Wydział Zarządzania Ryzykiem
Kredytowym
odpowiedzialny za:
• metodykę oceny ryzyka kredytowego osób fizycznych
• rozwój oferty kredytowej banku we współpracy z jednostkami biznesowymi
• automatyzację procesów oceny wniosków kredytowych
• opracowywanie analiz na potrzeby zarządzania ryzykiem portfela kredytów detalicznych
• programowanie silników decyzyjnych

2004.07 – 2005.03: specjalista kredytowy
Invest-Bank S.A. Oddział Regionalny w Łodzi
odpowiedzialny za:
• ocenę poziomu ryzyka dla wniosków kredytowych z obszaru SME
• reprezentowanie oddziału podczas posiedzeń komitetu kredytowego banku

