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Pan Piotr Skrzyński posiada doświadczenie w rozwoju biznesu, restrukturyzacji, 

przejęciach i fuzjach oraz operacyjnym zarządzaniu handlowym spółek produkcyjnych 

i usługowych, które zdobył w ciągu kilkunastu lat.   

 

Jest On z wykształcenia inżynierem, ekonomistą i finansistą. Piotr Skrzyński jest 

absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie ( rok 1992), Ecole Nationale 

Superieure des Telecommunications de Bretagne w Brest (MBA- rok 1993), jak również  

Erst & Young+ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Executive In Finance (MBA- rok 

2007). 

Pan Piotr Skrzyński posiada  wieloletnie doświadczenie menedżerskie zarówno w polskich 

jak i zagranicznych spółkach kapitałowych. Karierę zawodową rozpoczął pod koniec 

swoich studiów we Francji, w firmie Merlin Gerin- departament Europy Środkowej 

i Wschodniej. Pod koniec 1993 roku powrócił do Polski, gdzie w dalszym ciągu pracował 

jako dyrektor marketingu w Merlin Gerin w Polsce. 

Po przejęciu firmy Merlin Gerin przez Schneider Electric w roku 1995, pełnił kolejno 

funkcję Dyrektora Marketingu, Strategii oraz Rozwoju w firmie Schneider Electric Polska 

będącą filią tego koncernu w Polsce. Na początku roku 2003 Pan Piotr Skrzyński objął 

stanowisko Dyrektora Zarządzającego Vatech Polska- filii austriackiego koncernu 

specjalizującego się w kompleksowych rozwiązaniach dla energetyki. Z końcem 2003 

roku Pan Piotr Skrzyński został Wiceprezesem Zarządu spółki giełdowej Apator S.A. 

z Torunia. W ciągu czterech lat pracując w polskiej spółce giełdowej specjalizującej się 

w elektronice, automatyce i opomiarowaniu mediów był On odpowiedzialny za sprzedaż 

i rozwój firmy, a także wsparcie w budowaniu grupy technologicznej i kapitałowej. W 

2007 roku przez kilka miesięcy Pan Piotr Skrzyński udzielał wsparcia i doradztwa dla 

KAREN S.A. przygotowując spółkę do dalszego rozwoju kapitału ( hard-ware spółki). Od 

2007 do 2009 działając jako wiceprezes TRIAS S.A. Pan Piotr Skrzyński prowadził proces 

restrukturyzacyjny tej spółki multimedialnej, w celu uporządkowania jej aktywów 

i optymalizacji zwrotów z inwestycji. Od 20 kwietnia 2009 roku Pan Piotr Skrzyński pełni 

funkcję Prezesa Zarządu w PROTEKTOR S.A, gdzie przeprowadza procesy 

restrukturyzacyjne tej spółki. Pan Piotr Skrzyński był w przeszłości i jest obecnie 

członkiem rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW S.A. w Warszawie takich jak 

Harper Higienic S.A., Sygnity S.A. i Rubicon Partners. 

 
 


