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CURRICULUM VITAE
FORMAT

DANE PERSONALNE
Imię i Nazwisko:

Anna Podolak

• Okres (od – do):
• Nazwa i adres pracodawcy:
• Zajmowane stanowisko:
• Opis wykonywanych zadań
i czynności:

08/1999 – obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Ul. Kuźnicka 1
72-009 Police
Od 10/2014 – obecnie Wiceprezes GA “Police” SA
GA “Police” SA
•

•

•
•
•

nadzór i koordynacja funkcjonowaniem procesów gospodarczych
takich jak zarządzanie realizacją inwestycji, zapewnienie obsługi
logistycznej, zarządzanie obsługą
majątku trwałego,
produkcyjnego
kierowanie oraz stały nadzór nad działalności obszarów
organizacyjnych:
Centrum Energetyki,
Centrum Logistyki
Centrum Infrastruktury
Centrum Analiz Laboratoryjnych
realizacja strategii Spółki, zarządzenie portfelem projektów zmian
reprezentowanie Spółki w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi
kierowanie, nadzorowanie i koordynowanie całokształtu spraw
związanych z działalnością wydobywczą Spółki.

Od 02/2013 – 10/2014 Prezes Spółki African Investment Group SA
African Investment Group SA
•

•
•
•
•
•

Zarządzanie Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności
zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z
senegalskiego kodeksu Spółek Handlowych OHADA, Kodeksu
pracy oraz Statutu Spółki
Przygotowanie oraz nadzór nad wdrożeniem planu stu dni we
wszystkich obszarach Spółki w szczególności w obszarze
księgowo – finansowym, geologicznym i wydobywczym
wprowadzanie we wszystkich obszarach Spółki europejskich
standardów pracy, dostosowanie do wymagań oraz procedur
obowiązujących w Grupie Azoty
definiowanie strategii Spółki, zarządzenie portfelem projektów
zmian
reprezentowanie Spółki w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi
kierowanie, nadzorowanie i koordynowanie całokształtu spraw
związanych z działalnością wydobywczą Spółki.

Od 08/2012 - obecnie Dyrektor Departamentu Obszarów Wsparcia
GA - Departament Obszarów Wsparcia
•
•

•

kierowanie pracą Departamentu Obszarów Wsparcia
nadzór i koordynacja funkcjonowaniem procesów gospodarczych
takich jak zarządzanie realizacją inwestycji, zapewnienie obsługi
logistycznej,
zarządzanie
obsługą
majątku
trwałego,
produkcyjnego
kierowanie oraz stały nadzór nad działalnością obszarów
organizacyjnych:
Centrum Energetyki,
Centrum Logistyki
Centrum Infrastruktury
Centrum Analiz Laboratoryjnych

02/2012 - obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki „Koncept”
Koncept Sp. z o.o.
•

stały nadzór nad działalnością spółki, we wszystkich dziedzinach
jej działalności

10/2011 – 02/2012 Wykładowca – zarządzanie projektami
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński
•

prowadzenie zajęć z zakresu „zarządzania projektami
dofinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej” w ramach Studiów
Podyplomowych „Menedżer Projektu” Uniwersytetu
Szczecińskiego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług

10/2011 – 08/2012 Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju
GA Departament Strategii i Rozwoju
•
•
•
•
•
•
•
•

kierowanie pracą Departamentu Rozwoju
nadzór nad obszarem marketingu, inwestycji, rozwoju techniki,
produkcji i technologii, zarządzanie projektami inwestycyjnymi,
rozwojowymi, badawczymi i marketingowymi
definiowanie strategii Spółki, zarządzenie portfelem projektów
zmian,
nadzór nad wdrożeniem centralnego systemu zarządzania
strategicznego w Spółce (Balanced Scorecard)
zarządzanie strategiczne zasobami produktowo – rynkowymi,
opracowywanie strategii i polityki handlowej Spółki,
zarządzanie rozwojem produktów,
koordynowanie działań w zakresie tworzenia, modyfikacji i
realizacji strategii Spółki, zarządzanie projektami strategicznymi
zarządzanie procesem pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
oraz projektami dofinansowanymi z funduszy pomocowych oraz
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

04/2009 – 2010
•
•
•
•
•
•
•

kierowanie pracą pionu Strategii i Rozwoju,
nadzór nad obszarem inwestycji, rozwoju techniki, produkcji i
technologii, zarządzanie projektami inwestycyjnymi, rozwojowymi i
badawczymi
koordynowanie działań w zakresie tworzenia, modyfikacji i
realizacji strategii Spółki, zarządzanie projektami strategicznymi
nadzór nad działaniami w stosunku do grupy kapitałowej Z.Ch.
„Police” S.A,
zarządzanie procesem pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
oraz projektami dofinansowanymi ze środków europejskich
Koordynacja wdrażania REACH zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej,
Wyznaczanie kierunków rozwoju Spółki.

06/2008 – 04/2009
•
•
•
•
•

p.o. Dyrektor Strategii i Rozwoju
ZCHP Pion Strategii i Rozwoju

Główny Specjalista ds. Strategii i Rozwoju
ZCHP Biuro Strategii i Rozwoju

Kierowanie pracą Biura Strategii i Rozwoju,
Zastępowanie Dyrektora Strategii i Rozwoju,
Koordynowanie opracowywaniem celów i kierunków działalności
do „Strategii Z.Ch. „POLICE” S.A.,
Opracowywanie strategii rozwoju spółki,
Zarządzanie projektami strategicznymi Spółki

•
•
•
•
•

Koordynowanie działań w obszarze racjonalizacji, zarządzanie
projektami innowacyjnymi,
Monitorowania kierunków rozwoju na zgodną z przyjętą przez
Zarząd Spółki strategią,
Nadzór nad obszarem rozwoju techniki, produkcji i technologii,
Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi i uczelniami w
celu prowadzenia badań
Nadzór nad wykonywaniem analiz, prac przedprojektowych,
koncepcji i studium opłacalności inwestycji,

06/2007 – 06/2008
•
•
•

•
•
•

Główny Specjalista ds. Rozwoju
ZCHP Biuro Rozwoju

Nadzorowanie pracy Biura Rozwoju,
Nadzór nad całokształtem zagadnień związanych z zarządzaniem
projektami wynalazczymi, innowacyjnymi,
Nadzór nad działalnością całego przedsiębiorstwa w zakresie
wdrażania
postępu
technicznego,
technologicznego
i
organizacyjnego, uwzględniając przy tym zmniejszenie
negatywnego wpływu Z.Ch. „POLICE” S.A. na środowisko,
inicjowanie działań w tym zakresie,
Opracowanie kierunków rozwoju Spółki, zarządzanie projektem
zmian,
Nadzór i zarządzanie projektami badawczymi i rozwojowymi
Z.Ch. „POLICE” S.A., przygotowywanie nowych rozwiązań w
wyniku analizy opracowań naukowych i prac badawczych,
Współpraca techniczna, technologiczna i naukowa z firmami
zagranicznymi.

11/2006 – 05/2007 Specjalista w Zespole ds. Rozwoju
ZCHP Zespół ds. Rozwoju
•
•
•
•
•
•
•

Identyfikacja pomysłów inwestycyjnych i rozwojowych w Z.Ch.
„POLICE” S.A.,
Zarządzanie i koordynacja prac związanych z poszczególnymi
projektami,
Opracowywanie
oceny
ekonomicznej
efektywności
poszczególnych projektów,
Przygotowanie fazy koncepcyjnej i przedprojektowej, nowych
rozwiązań technicznych
Wykonywanie oceny zamierzeń inwestycyjnych pod kątem
optymalizacji technicznej i ekonomicznej,
Prowadzenie walidacji projektów,
Opiniowanie projektów technicznych w tym wynalazczych.

11/2003 – 10/2006

Specjalista ds. Analiz Instrumentalnych
ZCHP Laboratorium Kontroli Jakości

•
•
•
•
•
•
•

Nadzór nad wykonywaniem analiz na specjalistycznej aparaturze
pomiarowej,
Prowadzenie prac doświadczalnych przy weryfikacji i
opracowywaniu nowych metod analitycznych,
Opracowywanie wyników i wniosków z wykonywanych prac,
Kontrola prowadzonych przez laboratorium badań,
Odpowiedzialność za wdrażanie nowych metod analitycznych,
instrumentalnych, uruchamianie nowych aparatów,
Kontrola danych wynikających z moduły QM w systemie SAP,
Kontrola wykorzystania aparatury i urządzeń laboratoryjnych,

10/2001 – 10/2003
Specjalista ds. Technologicznych
ZCHP Biuro Głównego Inżyniera Procesu i Jakości
•
•
•
•
•
•

Bieżące sprawdzanie stanu realizacji technologii w nadzorowanym
zakładzie produkcji,
Opracowywanie i przedstawianie propozycji nowych rozwiązań
technologicznych i technicznych,
Nadzór technologiczny nad próbami przemysłowymi, rozruchami
technologicznymi itp.
Udział w pracach wdrożeniowych,
Inicjowanie działań badawczo – rozwojowych,
Ustalanie zakresu, sposobu prowadzenia oraz koordynowanie
badaniami nad poprawą właściwości i jakości produktów oraz nad
zapewnieniem właściwej ochrony środowiska przed wpływami
procesów technologicznych,

09/1999 – 09/2001
•
•
•
•
•

WYKSZTAŁCENIE
• Data (od – do):
• rodzaj instytucji organizującej
kształcenie:
• zaliczone przedmioty/nabyta

Technolog
ZCHP Biuro Głównego Technologa

Kontrola zgodności prowadzenia procesów produkcyjnych z
właściwymi instrukcjami,
Kontrola gospodarki wodno – ściekowej, zagospodarowania
odpadów, emisji, ustalanie przyczyn niezgodności i
opracowywanie zaleceń dotyczących korekt ,
Prowadzenie bilansów technologicznych,
Obliczanie wskaźników ekonomicznych poprzez weryfikację
okresowych sprawozdań z wykonania produkcji,
Opracowywanie planów zużycia surowców, materiałów i mediów
energetycznych,

wiedza i umiejętności:
• uzyskany tytuł/stopień/rodzaj
dyplomu:

10/2011

Certyfikat Ministerstwa Skarbu Państwa dla
Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych
Spółek Skarbu Państwa

11/2010 – obecnie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Technologii Chemicznej
wszczęcie przewodu doktorskiego na temat
„Badanie wpływu właściwości fizykochemicznych
ekstrakcyjnego kwasu fosforowego na procesy
otrzymywania soli fosforowych”

10/2002 – 06/2003

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Podyplomowe Studium Zarządzania projektami
finansowanymi ze środków Unii Europejskiej Europrojects

10/1997 – 06/1998

Politechnika Szczecińska
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Podyplomowe Studium Managerskie w zakresie
zarządzania i marketingu

10/1994 – 06/1999

Politechnika Szczecińska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Studia wyższe magisterskie na kierunki Inżynieria
Chemiczna i Procesowa w zakresie Informatyka
Procesowa

JĘZYKI
• Czytanie
• Pisanie

angielski poziom zaawansowany, rosyjski poziom średni

• Mówienie

INNE ZDOLNOŚCI I
UMIEJĘTNOŚCI

• doświadczenie w zarządzaniu projektami o dużej fluktuacji zmian,
• doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z zarządzaniem
spółką
• doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu złożonych projektów
inwestycyjnych,
• doświadczenie w prowadzeniu negocjacji,

• odporność na stres,
• komunikatywność, otwartość na nowe doświadczenia oraz szybkie
przystosowywanie się do zmieniających się warunków,
• umiejętność pracy pod presją czasu,

