
Marek Ciulis 

Prezes Zarządu 
Wykształcenie Pan Marek Ciulis ma dwunastoletnie 

doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w 

spółkach działających w branży budowlanej.  
 

Ze spółką Aztec jest związany od 2003 roku. W 

ciągu ostatnich 7 lat Pan Marek Ciulis rozwinął 

małą lokalną firmę i stworzył z niej jeden z 
najważniejszych podmiotów nie tylko na polskim  

ale także na europejskim rynku.  

 
W tym czasie zmiany wprowadzane zarówno na 

płaszczyźnie operacyjnej, jak również 

przygotowanie i wdrażanie nowej strategii 

rozwoju pozwoliło na systematyczne 

zwiększanie z roku na rok obrotów oraz 

poprawienie rentowności na poziomie 

operacyjnym.  
 

Dziś Aztec International to przedsiębiorstwo 

osiągające sukcesy przeważnie zarówno na rynku 
Unii Europejskiej (głównie Europa Zachodnia i 

Skandynawia.  

Poprawienie rentowności oraz analiza kosztów 

pozwala wrócić na rynki europy wschodniej 
gdzie pozycja AZTEC była bardzo mocna przez 

rozpoczęciem kryzysu. 

W wyniku wdrożenia przez Pana Marka Ciulisa 
nowej strategii marketingowej, produkty spółki 

Aztec docierają do takich krajów jak:  

 Austria 
 Belgia 

 Czechy 

 Dania 

 Estonia 
 Finlandia 

 Francja 

 Niemcy 
 Węgry 

 Irlandia 

 Włochy 

 Holandia 
 Norwegia 

 Rumunia 

 Szwecja 
 Słowacja  

 Ukraina 

 
Jednym z elementów strategii opracowanej przez 

Pana Marka Ciulisa był rozwój technologiczny 

firmy. Wprowadzanie nowych rozwiązań 

Dyplom Politechniki Košice, inżynier 

budownictwa (Technická Univerzita  v 

Košiciach) 

Doświadczenie zawodowe 

 

1998 - 2003  

Project manager w Rannila Košice s.r.o.  
 

 

Pan Marek Ciulis był odpowiedzialny za 
zarządzanie projektami jak również propozycja 

rozwiązań technicznych projektów budowlanych 

na terenie: 

 Słowacji,  

 Łotwy,  

 Polski,  

 krajów byłej Jugosławii, 
 Rumunii,  

 Bułgarii. 
 

Doświadczenie zawodowe: AZTEC 

 

2003 – 2007 

Dyrektor Aztec Polska sp. z o.o.  
 

V.2007 – VIII.2008 

Prezes Zarządu Aztec International sp. z o.o. 
 

VIII.2008 – dziś 

Prezes Zarządu Aztec International S.A. 

 

Działalność naukowo – badawcza 

 

- badania nad nowymi produktami i 

rozwiązaniami technologicznymi; 
 

- autor rozwiązania dotyczącego odporności 

ogniowej dachu (prace zakończone uzyskaniem 
patentu), 

 

- współpraca z uniwersytetami w badaniach nad 

rozwojem nowych produktów 
 

Szkolenia 

 
Pan Marek Ciulis uczestniczył w wielu 

szkoleniach zarówno z zakresu zarządzania, jak 

również z zakresu prowadzenia negocjacji 

handlowych w sektorze budownictwa. 



 

Szkolenia techniczno innowacyjne 

technologicznych oraz zakup specjalistycznych 

linii produkcyjnych pozwoliło na osiągnięcie 

pozycji lidera pod względem jakości 

oferowanych przez firmę produktów. Cała 

technologia wykorzystywana przez AI powstała 

w ramach grupy Aztec (pozwala to obniżyć 

koszty oraz efektywnie wykorzystuje firmowe 
know - how) 

 

Dzisiaj Aztec International sprzedaje produkty 
wytwarzane według własnej technologii, posiada 

innowacyjny park maszynowy, co pozwala na 

konkurowanie z największymi podmiotami na 
świecie. Przy wsparciu właścicieli oraz spółki 

Aztec Washer spółka zarządzana przez Pana 

Marka Ciulisa z roku na rok zwiększa swój 

udział w międzynarodowym rynku.  
 

Oprócz kierowania przedsiębiorstwem 

działającym na międzynarodowym rynku, Pan 
Marek Ciulis osiągnął bardzo duże sukcesy w 

pracach badawczo – rozwojowych.  

Do największych należy zaliczyć rozwiązanie 
techniczne dotyczące odporności ogniowej 

dachu, które następnie zostało opatentowane. 

 

Marek Ciulis przez wiele lat współpracował ze 
środowiskiem akademickim  przy badaniach nad 

rozwojem nowych produktów.   

 


