Tomasz Paweł Kulik - opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych
Pan Tomasz Kulik jest wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie finansów i zarządzania, z
wieloletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywał w instytucjach krajowych i
zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowywania planów finansowych i
budżetów poszczególnych jednostek oraz szeroko rozumianej dyscypliny finansowej.
Jest magistrem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Finanse i Bankowość. Uzyskał
również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Od
2001 jest członkiem ACCA, a od 2006 roku członkiem FCCA.
Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie SA, w której zdobywał doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania i
zarządzania projektami finansowo-księgowymi. W latach 1998 – 2009 pracował w Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA (wcześniej Commercial Union Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń Ogólnych SA) w Departamencie Finansowym, jako kolejno: Senior Management
Accountant, Wicedyrektor ds. planowania i raportowania, kontroler finansowy i zarządzający
ryzykiem finansowym. W latach 2009 – 2011, jako dyrektor procesów kontroli i raportowania w
Aviva Europe, odpowiadał za zbudowanie nowej funkcji w ramach Aviva Europe – Operacji
finansowych, odpowiedzialnych za wszystkie operacje rozliczeń z Grupą Aviva.
Pan Tomasz Kulik w Grupie PZU jest zatrudniony od 2011 roku - początkowo na stanowisku
dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu PZU SA / PZU Życie SA. Kierując Biurem, odpowiadał za
wspomaganie zarządzania Grupą PZU za pomocą narzędzi planistycznych oraz kontrolingowych,
przygotowywanie planów finansowych dla Grupy PZU, monitorowanie realizacji planów
finansowych dla Grupy PZU, analizę wyników finansowych Spółek oraz Grupy PZU,
przygotowywanie narzędzi operacyjnych dla celów rachunkowości zarządczej, stanowiących
podstawę do zarządzania bieżącego i strategicznego oraz do realizowania obowiązków
sprawozdawczych i raportowania Grupy. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata
2016-20 oraz politykę kapitałowo-dywidendową.
Od 29 kwietnia 2013 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TFI PZU SA i Wiceprezesa PZU Asset
Management SA, nadzorującego obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Dodatkowo, kierując
pracami Zarządu TFI PZU SA, odpowiadał za obszar korporacyjny.
Z dniem 14 października 2016 roku został powołany do Zarządu PZU SA i PZU Życie SA.
Pan Tomasz Kulik, pełniąc funkcję członka Zarządu w obu spółkach, jest jednocześnie dyrektorem
finansowym w Grupie Kapitałowej PZU.

