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Spoločnosť PwC zvolila novú výkonnú riaditeľku (CEO) pre región 
strednej a východnej Európy, Olgu Grygier-Siddons, a vymenovala nové 

regionálne vedenie 
 

Varšava, Bratislava 11. júna 2014 – Spoločnosť PwC zvolila novú regionálnu líderku a nový tím, 

ktorý bude viesť sieť firiem v strednej a východnej Európe (CEE). Vymenovaní členovia vedenia sa 

ujmú svojej funkcie od 1. júla 2014. Sieť spoločností PwC CEE má 8 000 zamestnancov v 52 

kanceláriách sídliacich v 29 krajinách (ich kompletný zoznam je uvedený v poznámke nižšie). 
 
Olga Grygier-Siddons sa stane výkonnou riaditeľkou (CEO) pre strednú a východnú Európu a 
naďalej bude pôsobiť vo Varšave. Funkciu preberá po Mikovi Kubenovi, ktorý ju zastával dve 4-ročné 
obdobia, čo je maximálny počet funkčných období povolený predpismi PwC CEE. Olga Grygier-
Siddons bola za CEO zvolená ostatnými partnermi a bude prvou ženou a zároveň aj prvou občiankou 
z tohto regiónu vykonávajúcou túto funkciu.   
 
Olga Grygier-Siddons sa k svojmu zvoleniu vyjadrila slovami: „Je to pre mňa veľká česť a vynaložím 
všetko úsilie na rozšírenie vedúcej pozície PwC v strednej a východnej Európe. Podnikateľské 
prostredie v našom regióne je náročné ale ponúka veľa možností. Spojením našich lokálnych znalostí 
so schopnosťami našej siete vzniká jedinečný predpoklad na to, aby sme klientom pomohli v čo 
najväčšej miere využiť tieto možnosti pri riešení čoraz náročnejších otázok súvisiacich s ich 
podnikaním." 

  

V roku 2009 bola Olga Grygier-Siddons vymenovaná do pozície riadiaceho partnera v PwC Poľsko. V 

čase jej vedenia vzrástol počet zamestnancov PwC Poľsko na 1 800 a výnosy sa zvýšili o viac než 

30%. Firma okrem toho posilnila svoje postavenie na trhu a uskutočnila významné investície  - otvorila 

právnickú firmu, sprostredkovateľskú kanceláriu, kanceláriu v Lodži a centrum zdieľaných služieb v 

Katoviciach. Ešte predtým päť rokov viedla oddelenie poradenstva v PwC Poľsko. Oľga Grygier -

Siddons pracuje v PwC od roku 1991 a má rozsiahle skúsenosti v poskytovaní poradenstva pre 

verejný sektor a nadnárodným spoločnostiam z odvetvia energetiky a infraštruktúry. Oľga Grygier-

Siddons je vydatá a má dve deti.  

 

Ako novozvolená generálna riaditeľka, vymenovala Olga Grygier-Siddons členov regionálneho 

vedenia, ktoré jej bude poskytovať podporu pri vedení a riadení biznisu. Olga Grygier ďalej uviedla: 

„Po rozsiahlych konzultáciách som vybrala partnerov, ktorí majú excelentné vzťahy s klientmi, sú 

dobrými koučmi a spoľahlivými tímovými hráčmi. Tieto menovania odzrkadľujú dlhodobý zámer PwC: 

pripravovať lokálnych kvalifikovaných ľudí pre strategické vedúce pozície.”  
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Igor Lotakov bude pôsobiť v pozícii  Lídra pre audit v CEE, so sídlom v Moskve. Popri svoje pozícii 

regionálneho lídra bude Igor Lotakov vykonávať funkciu partnera pre audit, a to najmä pre klientov z 

odvetvia energetiky. Posledné tri roky pôsobil ako líder pre audit v Rusku. V PwC začal pracovať v 

roku 1995 ako audítor a pôsobil ako regionálny líder pre ropný a plynárenský priemysel, energetiku, 

sieťové odvetvia, ťažobný priemysel a energetiku v sekcii auditu v Rusku. Bol vyslaný do PwC 

Houston, kde pracoval pre významných klientov z oblasti ropného a plynárenského priemyslu. Je 

členom ACCA a certifikovaným finančným analytikom. Je ženatý a má dve dcéry.  

 

Piotr Romanowski prevezme funkciu regionálneho lídra pre poradenstvo so sídlom vo Varšave. 

Popri tom bude naďalej vykonávať funkciu partnera pre vzťahy s významnými klientmi z oblasti 

bankovníctva a poisťovníctva. Piotr Romanowski pracuje v PwC Poľsko od apríla 2011. Ako líder pre 

finančné služby v CEE viedol v regióne viacero významných projektov. Je ženatý a má jednu dcéru.  

   

David John bude naďalej pôsobiť vo funkcii lídra pre oblasť daní a práva (TLS) pre CEE, ktorú 

zastáva od júla 2013. Sídlo bude mať v Moskve a bude pokračovať ako líder projektov mnohých 

významných klientov v regióne a Rusku. Predtým, ako bol menovaný do pozície regionálneho lídra, 

pracoval David John ako TLS líder v PwC Rusko. Do regiónu strednej a východnej Európy prišiel 

pracovať v rámci vyslania z UK. Bol členom daňového tímu pre firmu v UK a pôsobil ako daňový líder 

pre región Midlands v Spojenom kráľovstve a líder pre sektor stredne veľkých trhov. Je ženatý a má 

jedného syna.  

  

Paul Stewart bude pôsobiť ako líder pre transformačné služby so sídlom v Prahe. V rámci svojich 

rozsiahlych právomocí sa bude podieľať na podpore rozvoja produktívnej spolupráce a zlepšenia 

výkonov trhu. Okrem toho bude viesť iniciatívy zamerané na posilnenie riadiacich funkcií a rozvoj a 

vzdelávanie talentov v regióne strednej a východnej Európy. Od januára 2013 je Paul Stewart členom 

správnej rady ako riadiaci partner pre ľudské zdroje. V PwC pracuje od roku 2003 a pôsobil ako 

partner zodpovedný za PwC v Sankt Peterburgu, TLS líder v Českej republike, CEE partner pre 

ľudské zdroje v TLS a globálny partner pre ľudské zdroje TLS. Paul Stewart je ženatý a má dve deti.  

   

Paweł Pepliński bude naďalej vykonávať funkciu prevádzkového riaditeľa (COO) so sídlom v 

Moskve. Jeho činnosť je zameraná na zabezpečenie efektívnosti a transformáciu back-office v celom 

regióne. Paweł Pepliński zastáva pozíciu regionálneho COO od januára 2013 a okrem toho je COO 

pre Rusko. Paweł Pepliński prináša bohaté skúsenosti, ktoré získal počas 19 rokov ako zamestnanec 

PwC a 28 ročnou praxou v profesii. Pracoval ako líder pre audit pre Poľsko a Pobaltské krajiny 

a predtým ako líder pre odvetvie výroby spotrebného a priemyselného tovaru. Ako partner pre služby 

klientom viedol početné audity pre poľských a nadnárodných klientov. Paweł Pepliński je ženatý a má 

šesť detí.  

  

Adam Krasoń prevezme funkciu riadiaceho partnera pre PwC Poľsko, ktorú zastávala Olga 

Grygier-Siddons. V posledných dvoch rokoch viedol Adam Krasoń oddelenie auditu v PwC Poľsko. 

Predtým riadil skupinu zameranú na sektor telekomunikácií, médií a zábavného priemyslu a bol 

zodpovedný za poskytovanie neaudítových služieb oddelenia auditu v strednej a východnej Európe.  
 
 
Poznámky vydavateľom: 
 

O sieti PwC 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 
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O PwC CEE 

PwC stredná a východná Európa (PwC CEE) je sieť firiem, ktorú tvoria samostatné právne subjekty 

existujúce v súlade s platnou legislatívou v príslušnej krajine. PwC je jedinou firmou poskytujúcou 

odborné služby, ktorá má plne integrovanú sieť v celej CEE a bývalom spoločenstve nezávislých 

štátov a regiónov, vrátane: Albánska, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, 

Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Gruzínska, Maďarska, Kazachstanu, Kosova, 

Kirgizska, Lotyšska, Litvy, Macedónska, Moldavska, Mongolska, Čiernej Hory, Poľska, Rumunska, 

Ruska, Srbska, Slovenskej republiky, Slovinska, Turkmenistanu, Ukrajiny a Uzbekistanu. 

 

2014 PwC. Všetky práva vyhradené. 


