Notka biograficzna

(8 czerwca 2010)

Stefan Kawalec ukonczyl Wydzial Matematyki,
Mechaniki
Warszawskiego i w 1979r. uzyskal tytul magistra matematyki.
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Informatyki

Uniwersytetu

W latach 1978-1982 byl zatrudniony jako matematyk w Centralnym Osrodku Badan i RoZ\voju
Techniki Kolejnictwa P.K.P.
W latach 1983-1989 byl pracownikiem naukowym w Szkole Glównej Planowania
Statystyki
(obecnie: Szkola Glówna Handlowa) .
W latach 1989-1994 pracowal w Ministerstwie Finansów, poczatkowo jako Dyrektor GeneraJny i
glówny doradca ekonomicznym Wicepremiera i Minis1ra Finansów, a od roku 1991 jako
wiceminister. W trakcie pracy w MF m.in.:
v' Pelnil istotna role w przygotowaniu j wprowadzeniu programu stabilizacji i przeksztalcenia
polskiej gospodarki (plan Balcerowicza) .
./ Kierowal negocjacjami i przygotowaniem kolejnych porozumien z Miedzynarodowym
Funduszem Walutowym (1990,1991 i 1993) .
./ Kierowal restrukturyzacja i prywatyzacja banków panstwo'""Ych, a w szczególnosci
przygotowaniem i wdrozeniem innowacyjnego programu restrukturyzacji zlych dlugów wraz
z ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i banków .
./ Byl odpowiedzialny za prace nad tworzeniem nowego ustawodawstwa ubezpieczeniowego i w
imieniu Ministra Finansów sprawowal nadzór
ubezpieczeniowy, kierowal pracami nad
stworzeniem odrebnego Panstwowego Urzedu Nadzoru Ubezpiec7.en .
./ Kierowal przygotowaniem koncepcji i struktury organizacyjnej dla ekokonwersji polskiego
zadluzenia zagranicznego i ustanowienia Fundacji Eko-Fundusz.
W latach 1994-2002 byl Szefem Zespolu Doradców Zarzadu Banku Handlowego w Warszawie
S.A i w latach 1998-2002 roku Szefem Strategii w Banku Haodlo\\-ym (od roku 2000 w ramach
Citigroup).
W latach 2002-2003 pracowal w Grupie Commercial Union jako Wiceprezesem Zarzadu
Commercial Union Polska Sp. z 0.0. (spólki odpowiedzialnej za dystrybucje i funkcje centralne
grupy), a nastepnie jako Glówny Doradca Prezesa Grupy w Polsce.
W latach 2003-2006 byl Dyrektorem Zarzadzajacym ds. Strategii Grupy PZu.
Od grudnia 2006 prowadzi samodzielna dzialalnosc gospodarcza pod firma "Stefan Kawalec Doradztwo Strategiczne".
Od maja 2008 jest wspólnikiem i Prezesem Zarzadu fIrmy doradczej Capital Strategy Sp. z 0.0.

i

Pelnil wielokrotnie funkcj e w radach nadzorczych sp6lek, miedzy innymi w latach 1990-1991 byl
Czlonkiem Rady Nadzorczej Stoczni Gdanskiej S.A., a latach 1993-1994 byl prezesem rady
nadzorczej banku Pekao S.A., a latach 2004-2005 byl czlonkiem Rady Nadzorczej i Komitetu
Audytowego Telekomunikacji Polskiej S.A. Od maja 20) O jest czlonkiem Rady Nadzorczej Kredyt
Banku S.A.
Byl wielokrotnie doradca instytucji miedzynarodowych
takich jak Bank Swiatowy i
Miedzynarodowy Fundusz Walutowy oraz instytucji rzadowych i komercyjnych w kilku krajach
Europy Srodkowej i Wschodniej.
W 2001 r. byl czlonkiem czteroosobowego zespolu niezaleznych ekspertów powolanego przez
Rzad Polski dla weryfikacji zal02:el~budzetu pa11stwana rok 2002.
W latach 2003-2005 kierowal pracami zespolu ekspertów utwor7.onego z inicjatywy Jana Rokity
w celu przygotowania programu dla rzadu, który mial powstac po \vyborach parlamentarnych 2005
roku (Podsumowaniem tych prac byl opublikowany w grudniu 2005 raport "Panstwo dla Obywatela.
Plan Rzadzenia 2005-2009") .
• Jest Czlonkiem Korpusu Kandydatów na Profesjonalnych
Czlonków Rad Nadzorczych
formowanego przez Polski Instytut Dyrektorów.
• Jest Arbitrem i Mediatorem Sadu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego_
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