śYCIORYS
1. Imię i nazwisko: Andrzej Franciszek Lulek
2. Data i miejsce urodzenia: 21 październik 1945 r., Tarnów
3. Stan cywilny: Ŝonaty, dwoje dzieci (Marcin - 25 lat; Anna - 14 lat)
4. Stałe miejsce zamieszkania: Lublin
5. Wykształcenie: wyŜsze; doktorat na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
6. Przebieg kariery zawodowej:
- 1963 r.

matura w III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie.

- 1963 r.

rozpoczęcie studiów na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ze względów
politycznych nauki społeczne nie mogły być formalnie
wykładane w tym czasie w KUL, lecz w praktyce studia
społeczne, w tym równieŜ nauki ekonomiczne były wykładane
w ramach tzw. sekcji filozofii praktycznej Wydziału Filozofii
Chrześcijańskiej. Tam właśnie odbywałem studia
ekonomiczne. Moje zainteresowania koncentrowały się wokół
problematyki pieniądza, bankowości i wzrostu gospodarczego.

- 1968 r.

Praca magisterska na temat: "Polityka pienięŜno-kredytowa
USA i Wielkiej Brytanii. Studium porównawcze."

- 1968-69

staŜ w Sekcji filozofii praktycznej Wydziału Filozofii
Chrześcijańskiej KUL.

- 1969

początek pracy na stanowisku asystenta w tej samej Sekcji,
przy Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej.

- 1970

przerwa w zatrudnieniu spowodowana aresztowaniem w
grudniu (zarzut przynaleŜności do nielegalnej organizacji
politycznej). Powrót do pracy od czerwca 1971 r.

- 1975

obrona pracy doktorskiej na temat: "Rozwój gospodarczy
Filipin w latach 1960-1970. Studium z zakresu zmian struktur
gospodarki kraju rozwijającego się".

- 1977

awans na stanowisko adiunkta w Katedrze Katolickiej Nauki
Społecznej.

- 1979

lipiec- wrzesień pobyt w Londyńskiej Szkole Ekonomicznej na
stypendium TP KUL.

- 1980

od początku działalności NSZZ Solidarność pełniłem funkcję
doradcy przewodniczącego Zarządu Regionu ŚrodkowoWschodniego.

- 1982

Fellowship Fundacji Fulbrighta. Od kwietnia 1982 r. do lutego
1983 r. przebywałem na Wydziale Ekonomii w University of
Wisconsin w Madison (USA). Oprócz zbierania materiałów do
pracy na temat integracji w handlu międzynarodowym,
opracowywałem nowe wykłady mikroekonomiki i
międzynarodowych stosunków gospodarczych. Ponadto,
wygłosiłem serie wykładów w Madison (m.in. dla
przedstawicieli banków) oraz w Uniwersytecie Marquette w
Milwaukee.

- 1983

od czerwca do września pierwsza część stypendium Fundacji
Friedricha-Eberta Bonn. Zbieranie materiałów do pracy na
temat liberalizacji w handlu światowym.

- 1983

Współautorstwo nowego, wzorowanego na zachodnich,
programu studiów ekonomicznych w przywróconym po 30
latach Wydziale Nauk Społecznych KUL.

- 1985

Od czerwca do września druga część stypendium Fundacji
Friedricha-Eberta w Bonn.

- 1989

Szkolenie bankowe w Linz, organizowane przez bank
Reiffeisena.
Poczynając od 1989 r., co rok w czerwcu i lipcu wykłady z
polityki gospodarczej w Rzymie, w ramach organizowanego
przez Instytut Polski im. Jana Pawła II Uniwersytetu Letniego
dla cudzoziemców.

-1990

Współudział w utworzeniu Fundacji Rozwoju KUL, oraz
członkostwo Zarządu tej Fundacji (działalność społeczna).

- 1990 i 1991 r. Prowadzenie rozmów z brytyjskim Know-How Fund (w
Lublinie i Londynie) w sprawie utworzenia w Lublinie
regionalnego centrum zarządzania (obecna nazwa: Lubelska
Szkoła Biznesu) i członkostwo rady nadzorczej tej instytucji
(funkcja społeczna).
- X, 1990

Początek współpracy z Bankiem Depozytowo-Kredytowym
(funkcja doradcy Prezesa Banku).

- 1991

Współudział w tworzeniu programu działania Lubelskiej
Fundacji Rozwoju jako instytucji finansowej wspierającej
restrukturyzację przemysłu w regionie, a od momentu
zarejestrowana tej instytucji do maja 1992 r. funkcja
przewodniczącego Rady Fundatorów (funkcja społeczna).

- III, 1992

Objęcie funkcji I wiceprezesa Zarządu Banku DepozytowoKredytowego S.A. w Lublinie. W ramach tej funkcji
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początkowo nadzór nad pionem kredytowym, Skarbcem,
Biurem Maklerskim, oraz przewodniczenie Komisji
Kredytowej a takŜe Komitetowi Aktywów i Pasywów. Od
1995 r. dalsze przewodniczenie ALCO, oraz nadzór nad
departamentami: rozwoju i marketingu, ekonomicznym, oraz
ryzyka bankowego.
1995

Udział z ramienia BDK S.A. w negocjacjach w Londynie n.t.
finansowania i organizacji Wschodniego Towarzystwa
Inwestycyjnego (WTI) w Lublinie w oparciu o środki
finansowe z brytyjskiej części funduszu stabilizacji złotego.

1995-1999

Przewodniczący rady nadzorczej WTI, a w 1999 r. po
przekształceniu WTI w Pekao Factoring, członek rady
nadzorczej tej instytucji.

31.XII.1998 zakończenie pracy w zarządzie BDK S.A. w Lublinie w
związku z wyrejestrowaniem banku w procesie konsolidacji.
Ponadto, czynny udział (z referatami) w konferencjach i sympozjach
międzynarodowych w Austrii, RFN i Polsce.
Przy wszystkich tych zaangaŜowaniach nadal prowadzę w pełnym zakresie
zajęcia dydaktyczne w Instytucie Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
Do 1995 r. nie byłem członkiem Ŝadnej legalnej partii politycznej
(przynaleŜność do nielegalnego Ruchu została zakończona aresztowaniem w
grudniu 1970 r.). Od 1996 r. członkostwo Partii Konserwatywnej i
Stronnictwa Konserwatywno Ludowego

Praktyki, szkolenia
- IX, 1989 - szkolenie w Centrali Banku Reiffeisena w Linzu.
-26-29 IX, 1991 -szkolenie organizowane przez Kellog Institute i
Northwestern University w Zakrzewie k/Poznania, n.t. „Strategiczne
zarządzanie ryzykiem bankowym”.
- XII, 1994 - szkolenie (seminarium) z zakresu konsolidacji banków w Los
Angeles, San Francisco, San Diego i Chicago.
- V, 1996 - kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, organizowany przez
Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (zakończony
gzaminem państwowym i otrzymaniem dyplomu).
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- XI, 1997 - Londyn - szkolenie z zarządzania aktywami i pasywami w
instytucjach finansowych, prowadzone przez Strategic Risk
International z Sydney.
- 2-9 IV, 2000 – wyjazd studyjny do Szkocji na temat: „Integracja
europejska”.
- 11-18 III, 2001 – wyjazd studyjny do Londynu na temat: „Ostatnie
reformy samorządu terytorialnego w Wielkiej Brytanii”.
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