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Temat: 

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Marcinowi Gadomskiemu funkcji 

Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem 

istotnym w działalności Banku 

Podstawa prawna: 

1) Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  

o spółkach publicznych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 512) 

2) §5 pkt 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) 

Treść: 

Pekao Bank Hipoteczny S.A. (dalej „Bank”) informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 20 

listopada 2018 r., na podstawie art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1876, t.j. ze zm.), jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Panu Marcinowi 

Gadomskiemu funkcji Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie 

ryzykiem istotnym w działalności Banku. 

 

Tym samym zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia 13 czerwca 2018 r. z chwilą wyrażenia 

zgody Komisji Nadzoru Finansowego tj. z dniem 20 listopada 2018 r. Pan Marcin Gadomski obejmuje 

funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem 

istotnym w działalności Banku. 

 

Życiorys Pana Marcina Gadomskiego został przedstawiony poniżej: 

Pan Marcin Gadomski ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, na kierunku 

Finanse i Bankowość. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy). Ukończył także 

studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Zdał szereg egzaminów na certyfikaty zawodowe 

w tym: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Project Management Professional 

(PMP) nadawany przez Project Management Institute oraz Financial Risk Manager (FRM) nadawany 

przez Global Association of Risk Professionals. W 2016 r. brał udział w Programie Rozwoju 

Przywództwa prowadzonym przez The John Maxwell Team. 

Pan Marcin Gadomski swoją karierę zawodową rozpoczynał od pracy firmie doradczej EY Advisory, 

gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów oraz audytu wewnętrznego w instytucjach 

finansowych oraz przedsiębiorstwach niefinansowych. W szczególności zadania Pana Marcina 

Gadomskiego koncentrowały się w wokół wdrażania wymogów ostrożnościowych (głównie Basel II), 

wymogów MSR39 w zakresie utraty wartości, funkcji skarbu, rachunkowości zabezpieczeń, modeli i 

narzędzi do wyceny instrumentów pochodnych, zarządzania aktywami i pasywami oraz systemów 

informatycznych z tym związanych. 



Następnie Pan Marcin Gadomski swoją karierę związał z firmą Deloitte Advisory, gdzie w latach 2008 

– 2012 w roli Starszego Menadżera był odpowiedzialny za dostarczenie rozwiązań i nadzór nad 

realizacją projektów dla instytucji finansowych (banków, ubezpieczycieli, firm leasingowych, domów 

maklerskich), głównie dla funkcji ryzyka i finansów. Dostarczane rozwiązania dotyczyły w 

szczególności obszarów takich jak polityka kredytowa, modele ryzyka, usprawnienia procesu 

kredytowego i procesu windykacji, wymogi kapitałowe, wymogi regulacyjne, kontroling i planowanie, 

zarządzenie płynnością i ryzykiem rynkowym, badania due dilligence dla celów przejęć.  

W latach 2012 – 2016 Pan Marcin Gadomski pełnił stanowisko Dyrektora w Departamencie Ryzyka 

w Wydział Ryzyka Kredytowego Bankowości Detalicznej, Bank Millennium. Był odpowiedzialny za 

strategię ryzyka kredytowego, definicję apetytu na ryzyko, politykę kredytową, modele oceny 

kredytowej, silniki decyzji kredytowych, raportowanie ryzyka, ocenę dochodowości produktów 

kredytowych oraz wsparcie procesu kredytowego dla takich linii biznesowych jak niezabezpieczone 

kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne oraz kredyty dla małych firm. 

W latach 2016 – 2018 Pan Marcin Gadomski zajmował stanowisko w międzynarodowej firmie 

Deloitte Advisory. Był odpowiedzialny w szczególności za doradztwo dla instytucji finansowych, 

głównie banków, w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, regulacji, finansów, raportowania 

oraz procesów i strategii kredytowych. Do grona klientów Pana Marcina Gadomskiego należały 

największe banki prowadzące działalność w Polsce jak i zagranicą. 

Członek Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. od sierpnia 2018 r. 

Pan Marcin Gadomski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo 

Bankowe. 

Podpisy osób reprezentujących Bank: 


