
Pan Piotr Zborowski jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
wydział prawa i administracji na kierunku prawo. Ukończył również aplikację radcowską w 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 

Od września 2020 roku Pan Piotr Zborowski pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za 
obszar obsługi organów korporacyjnych Banku. W zakresie swoich obowiązków miał również 
nadzór właścicielski oraz wsparcie prac Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku Polska Kasa 
Opieki S.A. Był zaangażowany w proces budowania i wdrażania strategii banku, realizację 
szeregu projektów strategicznych, w tym projekt integracji z przejętym przez Bank na mocy 
decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przedsiębiorstwem Idea Bank S.A. oraz 
współpracę z ramienia Banku z grupą PZU S.A. 

Pan Piotr Zborowski w latach 2011 – 2014 prowadził własną działalność gospodarczą  
z zakresu doradztwa prawnego dla osób fizycznych oraz prawnych. 

W latach 2018 – 2019 odpowiadał za nadzór organizacyjno – prawny w Wojskowym 
Przedsiębiorstwie Handlowym oraz był zaangażowany w budowanie długofalowej strategii 
przedsiębiorstwa.  

W roku 2018 pełnił funkcje doradcze w Agencji Mienia Wojskowego, gdzie był zaangażowany 
w procesy związane z gospodarowaniem mieniem niekoncesjonowanym oraz obrotem 
specjalnym. 

W latach 2019 – 2020 był zatrudniony w organach administracji rządowej: Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów jako Doradca w Gabinecie Politycznym Wiceprezesa Rady Ministrów oraz 
Ministerstwie Aktywów Państwowych na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Ministra, gdzie 
odpowiadał m.in. za koordynowanie współpracy z Sejmem, Senatem oraz Prezydentem 
Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie procesu legislacyjnego oraz uczestnictwo Ministra w 
organach pomocniczych Rady Ministrów.  

Współtworzył koncepcję długofalowego działania Ministerstwa, był czynnie zaangażowany  
w procesy legislacyjne oraz zarządzanie projektami i planami realizowanymi w nadzorowanej 
jednostce. 

Od października 2021 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Energopomiar Sp. 
z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mr. Piotr Zborowski is a graduate of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty 
of Law and Administration, majoring in law. He also completed trainee attorney-at-law at the 
District Chamber of Legal Advisers in Warsaw. 

From September 2020, Mr. Piotr Zborowski was the director responsible for the area of 
servicing the corporate bodies of the Bank. In the scope of his duties, he also had ownership 
supervision and support for the work of the Management Board and Supervisory Board at Bank 
Polska Kasa Opieki S.A. He was involved in the process of developing and implementing the 
bank's strategy, implementing a number of strategic projects, including the project of 
integration with the Idea Bank S.A. enterprise acquired by the Bank under the decision of the 
Bank Guarantee Fund and cooperation on behalf of the Bank with the PZU S.A. Group. 

In the years 2011 – 2014, Mr. Piotr Zborowski ran his own business in the scope of legal affairs 
and advisory. 
 
In the years 2018 - 2019 he was responsible for organizational and legal supervision at the 
Military Trade Company and was involved in developing the company's long-term strategy. 

In 2018, he was an adviser at the Military Property Agency, where he was involved in 
processes related to the management of unlicensed property and special trading. 

In the years 2019-2020 he was employed in government administration bodies: the 
Chancellery of the Prime Minister as an Advisor in the Political Cabinet of the Vice-President 
of the Council of Ministers and in the Ministry of State Assets as the Deputy Director of the 
Minister's Office, where he was responsible for coordinating cooperation with the Polish 
Parliament and the President of the Republic of Poland in the field of the legislative process 
and for the participation of the Minister in auxiliary bodies of the Council of Ministers. 

He co-created the concept of the long-term operation of the Ministry and was actively involved 
in legal processes and projects ran in the supervised units. 

Since October 2021, he has been a Member of the Supervisory Board of Energopomiar Sp. z 
o.o. 


