
Agnieszka Grzmil - Życiorys 
  
Kluczowe kompetencje: 
Zarządzanie finansowe i operacyjne przedsiębiorstwem oraz złożonymi strukturami holdingowymi i 
grupami kapitałowymi. 
Praktyczna znajomość sektora budowlanego oraz real estate (biura, mieszkania, hotele). 
Zarządzanie aktywami w portfelu nieruchomości.   
Restrukturyzacja przedsiębiorstw. 
Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. 
 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
03.2020 – obecnie – SPC-2 Sp. z o.o. (grupa POZBUD) – Dyrektor Finansowy 
Zarządzanie finansami spółki celowej powołanej do zaprojektowania i wykonania robót w ramach 
kontraktu: „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS część 1 zamówienia” 
 
12.2019 – obecnie – własna działalność gospodarcza osoby fizycznej 
 
09.2012 – 11.2019 – Spółki z Grupy Kapitałowej PBG DOM - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, 
Dyrektor Zarządzający.   
Zarządzanie operacyjne i finansowe Spółek w ramach struktury rozproszonej terytorialnie i organi-
zacyjnie. Nadzór nad realizacją przedsięwzięć deweloperskich (biura, mieszkania, hotele), w tym                       
project finanse. Nadzór nad systemem sprawozdawczości finansowej w ramach Grupy Kapitałowej.                
Restrukturyzacja finansowa oraz organizacyjna spółek oraz FIZ. Zarządzanie aktywami w portfelu 
nieruchomości o wartości ponad 200 mln PLN, w tym restrukturyzacja  i monetaryzacja. 
 
 
08.2011 – 09.2012 – HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (spółka giełdowa) - Członek Zarządu, Dyrektor 
Finansowy, 
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie restrukturyzacji pionów finansowo-
ekonomicznych w spółkach zależnych i objęcie nadzoru nad połączonymi jednostkami. 
 
 
09.1996 – 12.2011 - HYDROBUDOWA 9 S.A.  - Dyrektor Finansowy (Prokurent),  Z-ca Dyrektora ds. 
Finansów, Kierownik Działu Ekonomicznego, Kierownik Działu Zarządzania Płynnością. 
Zarządzanie finansami Spółki oraz kształtowanie i realizacja polityki finansowej Spółki. Wdrożenie 
systemu controllingu realizowanych kontraktów budowlanych oraz współudział przy wdrożeniu 
systemu SAP-R3. 
 
 
Kwalifikacje: 

 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny); Magister ekonomii 
- dyplom uzyskany na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw; 

 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Studia Podyplomowe -„Audyt wewnętrzny i kontrola                    
finansowa” oraz „Controlling” 

 Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów nr 58620/2012. 
 Certyfikowany Project Finance Manager w obszarze deweloperskim. 
 Hilton General Manager Leader Programme. 


