
Piotr SZCZEPIÓRKOWSKI, ekspert w zakresie systemów emerytalnych, zarządzania aktywami i rynków 
kapitałowych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 136), jest członkiem rzeczywistym Polskiego 
Stowarzyszenia Aktuariuszy, członkiem CFA Society Poland (CFA Charterholder). 
 
Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1985). Rozpoczął 
pracę zawodową jako asystent na macierzystym wydziale PW (1985-1990), następnie pracował 
w Ministerstwie Finansów (Departament Instytucji Finansowych) i Banku Gospodarstwa Krajowego 
(Departament Gospodarki Pieniężnej). 
 
Przez wiele lat (1993-2016) związany zawodowo z grupą Commercial Union Polska (obecnie Aviva 
Polska) zajmując kolejno stanowiska w Departamencie Finansowym Towarzystwa Ubezpieczeń na 
Życie: księgowego (6 miesięcy stażu), Wicedyrektora Finansowego (12 miesięcy), Wicedyrektora 
odpowiedzialnego za Inwestycje (Investment Director – 1995-1998). W tym okresie stworzył zasady 
procesu inwestycyjnego, opracował metodykę prowadzenia Funduszu Gwarantowanego i zbudował 
wiodący zespół inwestycyjny. 
 
Pracę w Commercial Union PTE rozpoczął (1999) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu -Dyrektora 
Inwestycyjnego. Stworzył 10 osobowy zespół Departamentu Inwestycji odpowiedzialny za zarządzanie 
aktywami największego otwartego funduszu inwestycyjnego. W 2001 mianowany na stanowisko 
prezesa Zarządu PTE nadzorował proces sprzedażowy, marketing i działalność inwestycyjną Funduszu. 
Kierował pracami Komitetu Inwestycyjnego i Komitetu Strategicznego Towarzystwa. Członek Komisji 
Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). 

 
Aktywnie uczestniczył w pracach nad wprowadzeniem zasad Ładu Korporacyjnego na polskim rynku 
kapitałowym (jako członek Polskiego Instytutu Dyrektorów).  
 
W latach 2008-2016 Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na życie odpowiedzialny za 
politykę produktową w zakresie ubezpieczeń na życie (indywidualnych i grupowych) oraz ofertę 
ubezpieczeń zdrowotnych i inwestycyjnych. Przyczynił się do modernizacji podstawowych produktów 
ubezpieczeniowych oraz unowocześnienia stosowanych zasad selekcji ryzyka (underwritingu).  
W tym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ubezpieczeń 
Życiowych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Prowadził prace grupy roboczej wprowadzającej zasady braku 
zróżnicowania składek ze względu na płeć („Gender Neutral” ) oraz współpracował przy wdrożeniu 
standardu informacyjnego – tzw. karty produktu z funduszami UFK. 
 
W trakcie kariery zawodowej zrealizował program kształcenia prowadzący do uzyskania kwalifikacji 
ACCA zdając wszystkie 14 egzaminów, ukończył kursy Executive Management Development 
organizowane przez CEDEP (Fontainebleau), Columbia University i Wharton School of Business.  
 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Szczepiórkowski spełnia kryteria niezależności określone 
w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i 
nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych 
Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady 
Giełdy z dnia 13 października 2015 r. 
 
 

*** 
 
 



Piotr SZCZEPIÓRKOWSKI an expert in the field of pension systems, asset management and capital 
markets. He is a licensed investment advisor (No. 136), a full member of the Polish Society of Actuaries 
and a member of the CFA Society Poland (CFA Charterholder). 
 
Graduate of the Faculty of Chemical and Process Engineering at the Warsaw University of Technology 
(1985). He started his professional career as an assistant in the home faculty of the Warsaw University 
of Technology (1985–1990); then he worked in the Ministry of Finance (Department of Financial 
Institutions) and Bank Gospodarstwa Krajowego (Department of Treasury Management). 
 
For many years (1993–2016), he was professionally tied with the Commercial Union Polska Group (now 
Aviva Polska), holding positions in the Financial Department of life insurance company: accountant (6 
months), Deputy Financial Director (12 months), Deputy Director responsible for Investments 
(Investment Director – 1995–1998). During this period, he created the principles of the investment 
process, developed the methodology for running the Guaranteed Fund and built  
a leading investment team. 
 
He joined Commercial Union PTE in 1999 as Vice President of the Management Board – Investment 
Director. He created a 10-person team of the Investment Department responsible for managing the 
assets of the largest open-ended investment fund. In 2001, he was appointed to the position of 
President of the Management Board of PTE, where he supervised the sales process, marketing and 
investment activities of the Fund. He managed the works of the Investment Committee and the 
Strategic Fund Committee. Member of the Audit Committee of the Chamber of Commerce of Pension 
Funds (IGTE). 

 
He actively participated in the works on the introduction of Corporate Governance principles on the 
Polish capital market (as a member of the Polish Institute of Directors).  
 
In 2008–2016, he was the Vice-President of the Management Board of Aviva Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie, responsible for product policy in the area of life insurance (individual and group) 
and health and investment insurance offer. He contributed to the modernisation of the basic insurance 
products and the modernisation of the applied underwriting rules.  
 
During that time, he was the Chairman and Vice-Chairman of the Life Insurance Committee of the 
Polish Insurance Association. He led the work of a working group introducing the principles of gender-
neutral premiums and cooperated in the implementation of an information standard – the so-called 
product data sheet with UFK funds. 
 
During his professional career, he has completed a training program leading to acquiring the ACCA 
qualification passing all 14 exams; he completed Executive Management Development courses 
organised by CEDEP (Fontainebleau), Columbia University and Wharton School of Business.  
 
Currently, he is a member of the Supervisory Boards of the following companies listed on the WSE: FM 
Forte SA, Ipopema Securities SA, Octava SA, Decora SA and a member of the Supervisory Board and 
chairman of the Audit Committee of Ipopema TFI SA. 
 
In accordance with the submitted statement, Piotr Szczepiórkowski meets the independence criteria set 
out in Annex II to the European Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-
executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board, 
Article 129 of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public oversight (Dz. U. 
[Journal of Laws] of 2017, item 1089) and the additional requirements set out in the Best Practices for 
WSE Listed Companies, which are attached to Resolution No. 27/1414/2015 of the Exchange 
Supervisory Board of 13 October 2015. 


