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Stanisław Borkowski, MD, MBA  
Mail: s.borkowski@colbird.com 
Telefon: +48 697200020 
 
 
STRESZCZENIE: 

• Doświadczony menedżer – poziom: Komitet Audytu, Rada Nadzorcza, Zarząd. 
• Szerokie doświadczenie zarządcze i nadzorcze.  
• Sektory:  

o Ubezpieczenie, bank, ochrona zdrowia, biotechnologia, finanse, TFI 
o IT , nowe technologie, energia odnawialna, 
o Ekspansja międzynarodowa produktów i usług w różnych sektorach i modelach biznesowych,  

• Szerokie doświadczenie międzysektorowe i w różnych modelach biznesowych: Od 2015 doradztwo inwestycyjne dla 
prywatnych grup inwestorów, jak i wprowadzanie firm polskich na rynek Kanady i Norwegii, jak i kanadyjskich do 
Polski. 

• Doświadczenie od 1999 jako Inwestor prywatny na rynkach USA szczególnie arbitraż M&A. 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 
Acting Chief Financial Officer – Voico Inc. 
04/2020 - obecnie 
Acting CFO (management for hire) Montrealskiego startupu. App social media / telekomunikacyjny skoncentrowany na krajach 
Zatoki Perskiej (Dubai, inne emiraty, Indie). Prawie 2 mln ściągnięć Apki, faza mocnej ekspansji w regionie. 
 
Prezes Zarządu - Colbird Sp. z o.o. 
04/2017 - obecnie 
Prezes firmy inwestycyjno-doradczo-zarządczej.  Kierunki: Ekspansje transgraniczne z i do Polski. Innowacyjne 
przedsiębiorstwa, w obszarze handlowym, finansowym i zdrowotnym w Europie, ze szczególnym naciskiem na region Europy 
centralnej i wschodniej. Również praca doradcza i sanacja w obszarze firm innowacyjnych (start-up rescue), zdrowia, 
ubezpieczeń, bankowości i branży finansowej. 
Kraje, na których koncentruje się Colbird, to przede wszystkim Kanada i Stany Zjednoczone (poprzez mechanizm CETA), a 
także Portugalia i Norwegia. Firma pomaga startupom z Polski oraz tych krajów odkrywać możliwości za granicą, zapewnia 
również zarządzanie finansami i usługi nadzorcze (RN. Komitet Audytu). 
 
Prezes zarządu – Uzdrowiska Konstancin Zdrój S.A. i Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A. 
03/2016 – 05.2017 
Interim Management – cel poprawienie wyników spółek i pierwsza faza faza sanacji. Zadanie wykonane, zamknięcie roku i 
zaakceptowany przez RN budżet na rok następny 
 
Partner - Mangograss Sp. z o.o. 
04/2015 – 05/2017 
Partner i współwłaściciel firmy inwestycyjno-doradczo-zarządczej.  Kierunki: Innowacyjne przedsiębiorstwa, w obszarze 
finansowym i zdrowotnym w Europie, ze szczególnym naciskiem na region Europy centralnej i wschodniej. Również praca 
doradcza, i sanacja w obszarze zdrowia, ubezpieczeń, bankowości i branży finansowej. Sprzedaż moich udziałów i wyjście ze 
spółki 
 
Prezes Zarządu - Credit Agricole Ubezpieczenia, Polska 
01/2014 - 04/2015 
Pierwszy Prezes Zarządu - zakładanie nowej firmy ubezpieczeń majątkowych Credit Agricole SA w Polsce, wstępnie 
zatrudniony jako prezes zarządu CALI Europe SA. Rozpoczęcie działalności operacyjnej firmy i pozyskanie licencji od 10.2014. 
 
Wiceprezes TU Allianz Życie SA i TU Allianz SA, Polska 
07/2011 - 12/2013 
Odpowiedzialny za: Bancassurance, ubezpieczenia życiowe, zdrowotne, podróżne i wypadkowe - od 01.07.2012 poszerzenie o 
ub.  pojazdów, mieszkań, domowych, MŚP oraz segment dealerów samochodowych. Reorganizacja i przyspieszenie - cel 
szybszy, rentowny wzrost. Wprowadzenie nowych rozwiązań IT, produktów i sprzedaży  Aktywny udział w globalnych 
działaniach Allianz SA – One Global life. 
 
Prezes Zarządu - Allianz Bank Polska S.A. 
02/2010 - 07/2011 
Odpowiedzialny za prowadzenie banku w trakcie transakcji sprzedaży Banku do Getin Holding. Przygotowanie planu 
operacyjnego: Zmiany przy jednoczesnej restrukturyzacji przed sprzedażą. Nadwykonanie planu i udane dokończenie 
transakcji. 
Bezpośrednie zarządzanie i nadzór nad ryzykiem, audytem, funkcjami HR i IT a także sprzedaży od 01.2011 
670 pracowników, suma bilansowa: 1,1 mld zł  
 
Wiceprezes, wcześniej członek zarządu TU Allianz Życie SA i TU Allianz SA, Polska 
09/2007 - 02/2010 
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Awans wewnętrzny. 
Odpowiedzialny za Bancassurance, życie (początkowo grupowe a potem również indywidualne) oraz NNW i majątkowe 
indywidualne (bez u. pojazdów). Budowa doświadczenia w branży bankowości i ubezpieczeń, sprzedaży, produktów i operacji. 
Osiągnięcia: Zreformowany bancassurance i zespoły ubezpieczeń na życie - uruchomienie nowych produktów na życie i 
zdrowie. Ponadprzeciętne wyniki sprzedaży i rentowności, w tym silne podniesienie wyniku regionalnego (przychody i zyski). 
Zwiększone relacje bancassurance od 2 do 8 banków współpracujących w ciągu 2 lat. 
 
Dyrektor - Departament Ubezpieczeń Zdrowotnych PZU Życie SA i PZU SA Polska 
9/2001 - 06/2007 
Odpowiedzialny za stworzenie Działu a później Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz stworzenie produktów i 
sprzedaży. Prowadzenie projektu w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych. Zorganizowanie modelu 
zarządzania ryzykiem w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.   
Osiągnięcia: Wprowadzenie produktów na rynek, zwiększenie liczby klientów z 1000 do ponad 110000 w ciągu 3 lat, przejście z 
pozycji nowego uczestnika rynku do pierwszej pozycji na rynku.  
 
WYKSZTAŁCENIE 
• Executive MBA: University of Quebec w Montrealu / SGH - Master of Business Administration (Top 3 Graduate – dyplom z 
wyróżnieniem) - program CEMBA (skoncentrowany na finansach) + dyplom studiów specjalnych (z wyróżnieniem) ze Szkoły 
Głównej Handlowej (SGH), Warszawa  
• Uniwersytet w Oslo, Oslo, Norwegia - lekarz medycyny - stopień (Cand. Med.) – nostryfikacja Polska 
• Kursy: marketing, IT, zaawansowane zarządzanie etc. 
 
STANOWISKA ZAJMOWANE W RADACH NADZORCZYCH i INNE  

 
12/2017 – obecnie 
UNUM Polska S.A – Przewodniczący Komitetu 
Audytu, członek Rady Nadzorczej  
Właściciel UNUM USA - Ubezpieczenia na Życie 

  
07/2017 – 10/2019 
Fundacja Sue Ryder – Przewodniczący komitetu 
audytu  
Fundacja imienia Lady Sue Ryder of Warsaw 

05/2017 – obecnie 
PCCC – Przewodniczący Komitetu Audytu  
Izba Handlowa Polsko Kanadyjska 
  

 12/2010 – 07/2013 
Członek Rady Nadzorczej – TFI Allianz Polska S.A. 
Aktywa 5,2 mld PLN 

01/2004 – 10/2019 
IFHP – Międzynarodowa Federacja Planów 
Zdrowotnych (wiodąca globalna sieć ubezpieczycieli 
zdrowotnych: ponad 70 spółek) 
Członek Komisji ds. spraw publicznych i 
legislacyjnych 
 

 02/2004 – 02/2010 
PIU – Polska Izba Ubezpieczeń 
Twórca i przewodniczący (2006-2009) Komisji 
Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych, 
Wprowadzenie Komisji do CEA – (obecnie Insurance 
Europe) 
 

03/2008 – 02/2010   
członek Rady Nadzorczej – Allianz Bank Polska 
S.A. 
Dołączenie do pierwszej Rady Nadzorczej Banku.   
 

 8/2006 – 02/2010 
Delegat Polski - Insurance Europe / CEA – The 
European Insurance & Reinsurance Federation 
Bruksela, Belgia 

7/2002 – 5/2005 
Przewodniczący Rady Nadzorczej - CIG PZU S. A. – 
Agent Transferowy, 200 pracowników, obroty – 15m $  
Prezes Rady Nadzorczej 
 
Działalność akademicka: 
Wykłady na temat bancassurance, ubezpieczeń 
o oraz w szczególności ubezpieczeń 
zdrowotnych: 

• Warszawski Uniwersytet Medyczny  
• Politechnika Warszawska – Szkoła 

Biznesu   
Inne instytucje akademickie, jak również 
konferencje międzynarodowe 

  
Znajomość języków obcych: 

• Native: angielski, polski, norweski  
• Umiejętność porozumiewania się w innych 

językach skandynawskich: szwedzkim, 
duńskim  

• Francuski (wymaga odświeżenia),  
• bułgarski (wymaga odświeżenia),  
• niemiecki (bierny) 

 

 
Hobby/Zainteresowania: 

• fotografia 
• żeglarstwo   
• muzyka klasyczna 

 Odznaczenia: 
• Złoty Krzyż Zasługi (Polska)  

 

 


