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Paweł Pach nowym Przewodniczącym KW ZPL 
 
Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing, został wybrany na stanowisko 
Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu (KW ZPL) 
podczas ostatniego posiedzenia komitetu.   
 
Warszawa, 15.01.2021: Paweł Pach do organu kierującego działalnością Związku Polskiego 
Leasingu dołączył w połowie 2019r. Wcześniej, w latach 2012-2014, był związany z polską 
organizacją leasingową, zajmując stanowisko Wiceprzewodniczącego KW ZPL. 
 
Stojąc na czele Związku Polskiego Leasingu Paweł Pach będzie reprezentował polską branżę 
leasingową wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym, będzie 
zajmował się digitalizacją, transformacją statutową ZPL, a także nadzorował statystyki i 
komunikację organizacji. 
 

 
2020 rok przyniósł wiele wyzwań dla całego rynku finansowego. 
Oczywiście minął on pod znakiem pandemii Covid-19, jednak dla 
branży leasingowej był to intensywny czas wdrażania nowych 
rozwiązań produktowych, cyfryzacji usług oraz digitalizacji 
procesów. Przed Komitetem Wykonawczym ZPL etap 
intensywnej pracy na rzecz wdrażania  wspólnych działań, które 
przyczynią się do rozwoju naszych usług. Zadaniem Komitetu  
jest realizowanie nadrzędnych dla organizacji celów 
wspierających  wszystkie firmy leasingowe w Polsce – powiedział 
Paweł Pach, nowo wybrany Przewodniczący KW ZPL.  
 
 

 
Poprzednio Związkiem Polskiego Leasingu kierowała Ewa Łuniewska, która awansowała w 
strukturach Grupy ING Banku Śląskiego. Obok Pawła Pacha swoją pracę w Komitecie 
Wykonawczym ZPL będą ̨kontynuować Marcin Balicki (prezes Millennium Leasing), Szymon 
Kamiński (prezes PEKAO Leasing), Rafał Merk (członek zarządu Polskiego Związku Wynajmu 
i Leasingu Pojazdów), Artur Nowicki (Grupa DBK), Cezary Raczynski (prezes mLeasing) oraz 
Radosław Woźniak (prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego).  
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Biogram Pawła Pacha 
Obok społecznej działalności w ZPL, Paweł Pach sprawuje funkcję prezesa zarządu PKO 
Leasing (od marca 2019r.) i przewodniczącego Rady Nadzorczej Prime Car Management – 
spółki z Grupy PKO Banku Polskiego (od września 2019r.). 
Nowy Przewodniczący KW ZPL jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
oraz studiów MBA. Był uczestnikiem programu IESE Business School Advanced 
Management Program – University of Navarra. Z branżą finansową związany jest od ponad 
20 lat, z czego od 17 pracuje w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Posiada 
wieloletnie doświadczenie managerskie w obszarze bankowości przedsiębiorstw  i 
leasingu. W latach 2007-2010 był w PKO Banku Polskim Dyrektorem Departamentu 
Produktów MSP, w 2010 - 2014 pełnił funkcję prezesa zarządu PKO Leasing. W tym czasie 
uruchomił także działalność spółki zależnej – PKO Leasing Sverige AB w Szwecji. W latach 
2014 - 2019, Paweł Pach był Dyrektorem Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi w PKO 
Banku Polskim. 
 
 
 
Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 

30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem 

wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów 

roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. 

Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i 

parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie 

regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz 

propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim 

Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów 

Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także 

uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, 

a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na 
http://www.leasing.org.pl oraz na profilu organizacji na LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/zwiazek-

polskiego-leasingu-zpl 

 

Dodatkowe informacje dla mediów: 
Anna Polak 

Związek Polskiego Leasingu 
Tel. 505 83 18 18 

anna.polak@leasing.org.pl 
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