
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach rekrutacyjnych 
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CURRICULUM  VITAE 

 

NAZWISKO:   ZIMNICKA-JANKOWSKA, CFA 

IMIĘ:   KATARZYNA  

 

DATA URODZENIA:   9 maja 1974 

NARODOWOŚĆ:   Polska 

 

 

PROFIL ZAWODOWY: 

 

Menadżer z 20-letnim doświadczeniem w obszarze strategii, finansów i handlu w wiodących 

firmach doradczych oraz narodowym przewoźniku kolejowym w Polsce. Specjalista w zarządzaniu, pozyskiwaniu 

finansowania dla realizacji projektów inwestycyjnych, jak również restrukturyzacji przedsiębiorstw i prywatyzacji. 

Wiedza i praktyka w zakresie określania i osiągania celów biznesowych, planowaniu strategicznym, analizie i 

wdrożeniu projektów inwestycyjnych, prognozowaniu biznesowym i negocjacjach.  

 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

 

 2009 Nominacja Charted Financial Analyst, CFA Institute, Charlottesville, Virginia, 

USA 

 1993-1998  Magister inżynier zarządzania, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska, Wydział 

Organizacji i Zarządzania, specjalizacja: zarządzanie i marketing 

 1994-1995  Roczne stypendium programu TEMPUS, University of Limerick, Limerick, 

Irlandia, Wydział Business Administration  

 

 

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE: 

 

 01.2021 – obecnie DiM Construction Sp. z o.o. 

  Członek Rady Nadzorczej 

  

 07.2020 – obecnie IDS-BUD S.A.  

  Członek Rady Nadzorczej 

 

 05.2016 - obecnie Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

  Członek Rady Nadzorczej 

 

 11.2012 – obecnie  Katarzyna Zimnicka-Jankowska Doradztwo 

                  zawieszona Działalność gospodarcza 

   

 Doradztwo strategiczne i finansowe obejmujące doradztwo przy transakcjach 

fuzji i przejęć, wyceny, pozyskiwanie finansowania oraz analizy efektywności 

projektów inwestycyjnych. 4-letnia współpraca z przedsiębiorstwem z sektora 

usług komunalnych – Novago Sp. z o.o. (wcześniej Uskom Sp. z o.o.)., 3-letnia 

współpraca z City Parking Group S.A., spółką z portfela funduszu Royalton 

Partners.  

 

 07.2010 - 10.2012 PKP Intercity S.A., Warszawa 

  Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy (07.2010-07.2011) 

  Członek Zarządu, Dyrektor Strategii (07.2011-07.2012) 

  PKP Intercity S.A. jest narodowym kolejowym przewoźnikiem pasażerskim w 

Polsce 
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  Obszary odpowiedzialności na stanowisku Dyrektora Handlowego: całokształt 

działalności Spółki w zakresie tworzenia, wdrażania i rozwoju oferty 

przewozowej z uwzględnieniem oferty w formie kontraktu usług publicznych, 

tworzenie i realizacja polityki taryfowej, sprzedażowej, marketingowej i PR 

Spółki, nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem kanałów dystrybucji, nadzór 

nad systemem informacji i obsługi klienta. 

 

  Obszary odpowiedzialności na stanowisku Dyrektora Strategii: tworzenie i 

nadzór nad wdrażaniem planów strategicznych i projektów rozwojowych Spółki, 

nadzór nad systemami informatycznymi oraz realizacją projektów z zakresu IT, 

takich jak wprowadzenie systemu sprzedaży, rozwój elektronicznych kanałów 

dystrybucji, rozwój systemów informacji dla podróżnych, koordynacja działań 

Spółki w obszarze regulacyjnym.  

 

 03.2007 – 06.2010 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Warszawa 

  Wicedyrektor w Grupie Corporate Finance 

  KPMG jest globalną siecią firm świadczących usługi z zakresu audytu, podatków 

i doradztwa 

 

  Kompleksowe prowadzenie projektów z zakresu fuzji i przejęć, pozyskiwania 

finansowania w formie kapitału własnego i długu oraz strategicznego doradztwa 

finansowego obejmujące opracowywanie strategii i struktury transakcji, nadór 

nad przygotowaniem materiałów na potrzeby transakcji (w tym biznes planów i 

modeli finansowych), negocjacje warunków transakcji, utrzymywanie relacji z 

klientem, instytucjami finansowymi, koordynacja pracy poszczególnych stron 

zaangażowanych w transakcję i ich doradców oraz zarządzanie zespołem 

projektowym.  

 

 01.2001 – 02.2007 Pekao Access Sp. z o.o., Warszawa  

  Od stycznia 2004 r. jako wicedyrektor, wcześniej – konsultant i starszy 

konsultant 

  Access jest doradcą typu corporate finance, funkcjonującym 1990 roku, 

(wcześniej w strukturach międzynarodowych instytucji finansowych -Rothschild i 

UniCredit) 

   

  Realizacja projektów typu corporate finance z zakresu fuzji i przejęć, 

pozyskiwania finansowania oraz strategicznego doradtwa finansowego. 

 

 02 – 12.2000  Armada Corporate Finance Sp. z o.o., Łódź  

  Młodszy konsultant 

  Armada Corporate Finance była butikiem świadczącym usługi z zakresu fuzji i 

przejęć, spółka powstała w wyniku połączenia Grupy Zarządzającej Łódź i York 

Trust Investment Partners 

   

  Prace analityczne na potrzeby projektów typu coprporate finance obejmujące 

analizy rynku, analizy finansowe, opracowywanie biznes planów i dokumentów 

transakcyjnych, modelowanie finansowe. 

 

 12.1998 – 01.2000 Grupa Zarządzająca Łódź Sp. z o.o., Łódź 

  Asystent – Analityk 

  Grupa Zarządzająca Łódź była administratorem projektu prywatyzacji małych i 

średnich przedsiębiorstw państwowych   

 

  Praca przy projekcie prywatyzacyjnym Stabilizacja-Restrukturyzacja-

Prywatyzacja (analizy rynku, analizy przedsiębiorstw, modelowanie finansowe). 
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JĘZYKI OBCE: 

 

 polski   język ojczysty 

angielski  biegły w mowie i piśmie (wynik egzaminu TOEFL - 610 punktów, CPE) 

niemiecki  średniozaawansowany (Goethe-Zertifikat B2) 

rosyjski  średniozaawansowany (TRKI II – Rosyjski Państwowy System Testowania 

Obywateli Obcych Państw w Zakresie Znajomości Języka Rosyjskiego Jako 

Obcego opracowany przez Ministerstwo Edukacji Federacji Rosyjskiej, wydany 

przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego imienia. A. Puszkina) 

 

ZAINTERESOWANIA: 

 

Turystyka górska  

Literatura podróżnicza 


