radca prawny Paweł Tymczyszyn
PROFIL:
- Dyrektor Departamentu Prawnego Centrali Banku Pekao S.A.
- Dyrektor Departamentu Kluczowych Restrukturyzacji i Windykacji Centrali Banku Pekao S.A.
zarządzający kilku miliardowym portfelem wierzytelności korporacyjnych:
▪ zreformował proces restrukturyzacji i windykacji wierzytelności korporacyjnych,
▪ intensyfikował zbywanie najbardziej przeterminowanych wierzytelności trudnych,
▪ zwiększył rentowności odzysku wierzytelności korporacyjnych w 2018,
▪ podwoił wolumenu odzysku wierzytelności korporacyjnych Banku w 2018,
- Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem, prowadzący kancelarię prawną z zakresu prawa
gospodarczego, spółek handlowych i prawa cywilnego, odszkodowań i ubezpieczeń, rynku
nieruchomości i prawa administracyjnego, prawa mediów i prasowego;
- Prowadził nadzór i obsługę prawną kilkudziesięciu podmiotów, od największych spółek skarbu
państwa przez duże spółki rynku ubezpieczeniowego i finansowego, spółki rynku mediów reklamy i
IT, spółki branży motoryzacyjnej, po obsługę prawną agencji państwowej, urzędu i NGO’s;
- Ekspert z zakresu gospodarczego i cywilnego prawa procesowego, z sukcesami reprezentował
klientów w szeregu dużych spraw przed sądami i trybunałami, ma długoletnie doświadczenie w
organizowaniu, zarządzaniu i doradztwie w sprawach strategii działań prawnych klientów,
umiejętnościami interpersonalnymi i oratorskimi zjednuje sobie odbiorców, klientów i
współpracowników;
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
01.2019 – nadal
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
członek rady nadzorczej
12.2018 – nadal

Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o.
członek rady nadzorczej

02.2018 – nadal
02.2019 – nadal
07.2018 – 01.2019
02.2018 – 06.2018

Bank Pekao S.A. (Centrala)
Dyrektor Departamentu Prawnego
Dyrektor Departamentu Kluczowych Restrukturyzacji i Windykacji
Dyrektor ds. Restrukturyzacji

06.2017 – nadal

PZU Centrum Operacji S.A.
członek rady nadzorczej

07.2016 – 01.2019

Huta Łabędy S.A.
członek rady nadzorczej

09.2005 – 01.2018

TEMIS Kancelaria Prawna Paweł Tymczyszyn radca prawny (nr KR-3314)
własna praktyka prawnicza z zakresu prawa gospodarczego, spółek handlowych i
prawa cywilnego, windykacji roszczeń, odszkodowań i ubezpieczeń, rynku
nieruchomości i administracyjnego, prawa mediów i prasowego:
– obsługa prawna klientów: spółek handlowych, osób prawnych i NGOs, organizacji
publicznych i agencji państwowej,
– organizacja, zarządzanie i doradztwo w sprawach strategii działania prawnych
kilkudziesięciu klientów,
– reprezentacja klientów przed sądami, trybunałami i urzędami.

WYKSZTAŁCENIE:
10.2003
UPRAWNIENIA:
12.2016

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kierunek Prawo;
magister prawa.
Ministerstwo Skarbu Państwa RP
wpis na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek SP;

