Elżbieta Świtek – Członek Rady Nadzorczej
Wykształcenie:
1983 – Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Kierunek: Ekonomika Handlu Zagranicznego
Uzyskany tytuł: magister ekonomii
Szkolenia:
2000 – Negocjacje Menedżerskie
2004 – Specyfika rynku chińskiego
2005 – 2007 – Specyfika rynku rumuńskiego, bułgarskiego , rosyjskiego, ukraińskiego,
indyjskiego – PARP
– Instrumenty zarządzania ryzykiem w eksporcie – PARP
– Negocjacje – techniki i strategie handlowe
– Międzynarodowe zwyczaje i uzanse handlowe – AMPE
2011 – Aktualizacja INCOTERMS
Doświadczenie zawodowe:
Od 01.07.2008 do chwili obecnej – PEDMO S.A. – Tychy, Manager ds. Współpracy z
Zagranicą – stanowisko przydzielone w ramach reorganizacji Firmy przy zachowaniu
dotychczasowych obowiązków
2003 – 01.07.2008 PEDMO S.A. – Tychy Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą
upoważniony przez Zarząd do podejmowania w imieniu firmy zobowiązań finansowych
i prawnych w ramach posiadanego pełnomocnictwa z zadaniem samodzielnego
zorganizowania i prowadzenia działalności eksportowo–importowej ,w tym
opracowanie strategii marketingowej, badanie rynku, pozyskiwanie zapytań
ofertowych, akwizycja na rynkach zagranicznych i krajowym, negocjowanie i zawieranie
kontraktów z klientami zagranicznymi i krajowymi, monitorowanie dostaw i płatności ,
finalne finansowe rozliczenia transakcji.
1983 – 2003 Centrala Handlu Zagranicznego Centrozap, CENTROZAP S.A. – Katowice
Handlowiec, Starszy Handlowiec, Starszy Rzeczoznawca, Ekspert, Starszy Ekspert –
Koordynator ds. eksportu wyrobów hutniczych, odpowiedzialny za: kierowanie
zespołem pracowników i organizacją eksportu, importu wyrobów stalowych i surowców
dla branży hutniczej, zawieranie i finalizację kontraktów w tym rozliczenie finansowe
transakcji.

Pani Elżbieta Świtek nie prowadzi działalności poza wymienionymi powyżej.
Pani Elżbieta Świtek nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem wyżej
opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej
lub osobowej.
W stosunku do Pani Elżbiety Świtek nie zostały wydane żadne wyroki związane z
przestępstwami oszustwa.

Pani Elżbieta Świtek nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego i nie figuruje w rejestrze
dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym.

