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Zmiany w Zarządzie RESBUD SE – notki biograficzne 

 

Krzysztof Długosz 

Powołany przez Radę Nadzorczą RESBUD SE na Prezesa Zarządu Spółki 24 kwietnia 2021 
roku. 

 

Doświadczenie zawodowe 

Krzysztof Długosz posiada bogate doświadczenie w budowie wartości i rozwoju spółek, 
którymi zarządza z praktycznym podejściem do wyzwań i zagadnień. Zainicjował powstanie 
spółek o profilu inżynieryjno budowlanym, które wchodzą dziś w skład holdingu RESBUD SE: 
Conpol sp. z o.o., którą kieruje od 2013 roku, oraz Uniwersim sp. z o.o., w której pełni funkcję 
Członka Zarządu od 2014 roku. 

Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobył dzięki wieloletniej współpracy 
z międzynarodowymi korporacjami i przedsiębiorstwami, m.in. kierując spółką, będącą 
partnerem przy budowie linii energetycznej i przesyłowej 220V, łączącej stację energetyczną 
HV linia Komsomolskaya – Selikhino – Vanino na zlecenie uralskiej kompanii energetycznej 
TGK-10. Kierował firmami odpowiedzialnymi za realizację prac budowlanych przy wielkich 
inwestycjach infrastrukturalnych, takich jak: 

 budowa terminala D na lotnisku Boryspol w Kijowie, 

  rozbudowa i przebudowa międzynarodowego terminalu pasażerskiego na 
Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II (Kraków - Balice), 

 budowa odcinka drogi S3 Jawor oraz przepustów, 

 budowa węzła autostrady A1 Blachownia, 

 budowa obwodnicy S11 Szczecinek, 

 przebudowa układów torowych odcinka Wrocław – Poznań, 

 roboty budowlane na odcinku kolejowym Kraków – Mydlniki – Kraków Główny, 

 budowa hali przemysłowej w Gliwicach, 

 kompleksu mieszkaniowego w Rybniku . 

 

Wykształcenie 

Absolwent szkoły technicznej ze specjalnością aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 
przemysłowa. 

 

 

Joanna Dyja 

Powołana przez Radę Nadzorczą RESBUD SE w skład Zarządu Spółki 24 kwietnia 2021 roku. 

 

Doświadczenie zawodowe 



Joanna Dyja jest związana zawodowo z sektorem bankowym i finansowym od 1992 roku. 
W latach 2009-2019 była Prezes Zarządu Amathus TFI S.A., prywatnego towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, które zarządza aktywami o łącznej wartości kilkuset milionów PLN. 
W latach 2015-2018 współwłaścicielka spółki Ventus sp. z o.o., która zajmowała się 
pozyskiwaniem dotacji unijnych na przedsięwzięcia energooszczędne, proekologiczne lub 
innowacyjne.. Wcześniej pracowała m.in. w : Xelion Doradcy Finansowi (2006-2009, jako 
Team Leader), Deutsche Bank PBC (2003-2006, jako Manager w Departamencie Zarządzania 
Sprzedażą), Deutsche Bank 24 (2001-2003, jako Dyrektor Regionalny oraz Dyrektor 
Oddziału,) i  Banku Współpracy Regionalnej S.A. Kraków (1992-2001, m.in. jako Dyrektor 
Oddziału). 

 

Wykształcenie 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (wydział przemysłu, kierunek: społeczno-
ekonomiczny) oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Szkoła Przedsiębiorczości 
i Zarządzania, studia podyplomowe – bankowość). Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
(Szacowanie nieruchomości – studia podyplomowe). 

 


