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Jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami o międzynarodowym zasięgu. 
Od 2020 roku związany z grupa przemysłową Ege Kimya, jako starszy doradca i członek zarządu spółki 
w Polsce, gdzie odpowiada za rozwój nowych projektów w segmencie elektromobilności.  

W okresie od kwietnia 2008 do listopada 2019 roku pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Ciech S.A., 
notowanej na GPW w Warszawie (GPW:CIE) i we Frankfurcie (FRA:CHX) gdzie odpowiadał m.in. za 
obszar sprzedaży, projekty rozwojowe, relacje inwestorskie, zarządzanie Dywizją Sodową. 
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje prace w międzynarodowych firmach doradczych 
takich jak KPMG Advisory (2003-2008), Capgemini (2000-2002), E&Y Corporate Finance (1997-2000), 
oraz banku Raiffeisen. 

Posiada wieloletnie doswiadczenie w pracy rad nadzorczych i komitetów audytu. Obecnie jest 
członkiem rad nadzorczych w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościwoych w Warszawie 
takich jak Benefit Systems (od 2013 roku), PolTREG (od 2021 roku), ASSECO Business Solutions (od 
2022 roku) oraz w spółce niepublicznej Digitics. W przeszłości był członkiem rad nadzorczych m.in. 
takich spółek jak Mediacap, Develia, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń, Polsin Singapore, Uzinele 
Sodice Govora, Ciech Soda Deutschand, Ciech Soda Polska.   

Magister ekonomii na Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie (stypendium 
KGHM). Stypendysta tygodnika Die Zeit, American Council on Germany, Dreager Foundation. 
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He is an executive with many years of experience in the management of international companies. Since 
2020, he has been associated with the industrial group Ege Kimya, as a senior advisor and member of 
the company's Management Board in Poland responsible for development of projects related to 
electromobility.   
  
From April 2008 to November 2019, he acted as the Member of the Management Board of Ciech S.A., 
public company listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE:CIE) and Frankfurt Stock Exchange 
(FRA:CHX) where he was responsible for, among others, the sales area, development projects, investor 
relations, management of the Soda Division. Previous professional experience includes working for 
international consulting companies such as KPMG Advisory (2003-2008), Capgemini (2000-2002), E&Y 
Corporate Finance (1997-2000), and Raiffeisen Bank. 
  
He has many years of experience in supervisory boards and audit committees. Currently, he is a 
member of supervisory board in public companies listed on stock exchange in Warsaw such as Benefit 
Systems (since 2013), PolTREG (since 2021), ASSECO Business Solutions (since 2022) and the non-public 
company Digitics. In the past, he was a non-executive board member at Mediacap, Develia, Polskie 
Towarzystwo Ubezpieczeń, Polsin Singapore, Uzinele Sodice Govora, Ciech Soda Deutschand, Ciech 
Soda Polska, among others. 
  
Artur holds the MA degree in Economics at the Private School of Business and Administration in 
Warsaw (KGHM scholarship). He was awarded scholarschip of Die Zeit, American Council on Germany, 
Dreager Foundation. 
 


