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KATARZYNA ZAJDEL– KUROWSKA

Główny Ekonomista Banku Handlowego w Warszawie SA została laureatką 12. edycji konkursu organizowanego przez Gazetę Giełdy Parkiet
w kategorii Ekonomista 2005 roku.
Statuetkę „Byka i niedźwiedzia” odebrała z rąk wiceministra Cezarego
Mecha. Nie jest to pierwszy w tym roku sukces Katarzyny Zajdel-Kurowskiej. Kierowany przez nią zespół analityków Banku już w styczniu br. zdobył pierwsze miejsce w rankingu
„Parkietu” za najtrafniejsze prognozy dotyczące danych makroekonomicznych publikowanych przez GUS, NBP, Ministerstwo Finansów i RPP.
Funkcję Głównego Ekonomisty Banku Handlowego w Warszawie SA Katarzyna Zajdel-Kurowska objęła 1 stycznia 2005 r.,
zastępując na tym stanowisku Macieja Krzaka. W instytucji tej
pracuje od 1998 r. Po fuzji z Bankiem Handlowym objęła stanowisko Dyrektora Zespołu Analiz Rynkowych w Pionie Skarbu. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych
na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze w trakcie studiów
rozpoczęła pracę w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz w Ministerstwie Finansów, gdzie brała czynny udział w budowaniu modeli ekonometrycznych wykorzystywanych
do opracowania założeń do konstrukcji budżetu państwa. Jest
współzałożycielem i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu, a od grudnia 2004 r. jego wiceprezesem
oraz członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Publikowała w „Rzeczpospolitej” i „Business Week”.

JOSE DEL SOLAR

Objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego 3M Poland. Zastąpił Piotra Freyberga pełniącego tę funkcję od 1991 r.
(Piotr Freyberg pozostaje członkiem
zarządu 3M Poland i objął stanowisko
Dyrektora do Spraw Rozwoju. Będzie
odpowiedzialny za umacnianie pozycji oraz poszerzanie działalności 3M na rynku polskim, zwłaszcza w zakresie rozbudowy zakładu produkcyjnego firmy we
Wrocławiu).
Jose Del Solar w 1985 r. ukończył Uniwersytet w Limie (Peru), uzyskując licencjat w dziedzinie inżynierii przemysłowej, a w 1990 r. uzyskał tytuł MBA z zakresu finansów
na Northern Illinois University. W latach 1985-1987 był kierownikiem logistyki w Tabacalera del Sur (Tacna, Peru); następnie kierownikiem produkcji (1987-1988). W roku 1991
odbył szkolenie praktyczne w bankowości – Banco Exterior
(Caracas, Wenezuela); był dyrektorem naczelnym Fosforera
Colombina – Fierro Group (Bogota, Kolumbia, 1991-1995);
doradcą handlowym w El Torreon (dystrybucja artykułów
konsumpcyjnych) – Grupa Fierro (Bogota, Kolumbia, 1993-1995); dyrektorem finansowym w 3M Peru (Lima, Peru,
1995-1998); International Marketing Managerem na Amerykę Łacińską i Afrykę (St. Paul, USA, 1998-2000); International Marketing Managerem dla regionu Azja – Pacyfik/Kanada (St. Paul, Stany Zjednoczone, 2000-2002); dyrektorem
zarządzającym 3M na Argentynę i Urugwaj 2002-2005.
3M Company prowadzi działalność przemysłową i operacyjną w 60 krajach. Firma 3M Poland jest filią koncernu
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Minnesota Mining and Manufacturing i została założona w Polsce w 1991 r. Jej centrala mieści się w Kajetanach
pod Warszawą, a biura regionalne w Gdańsku, Katowicach
i Wrocławiu.

TOMASZ OCZKOWSKI

Został dyrektorem ds. logistyki i rozwoju na region Europy Centralnej
i Wschodniej brytyjskiej firmy Wincanton. Oprócz Polski, zarządza również działem logistyki i sprzedaży
w Czechach, Słowacji i na Węgrzech.
Do jego nowych zadań należy m.in.
strategiczny rozwój firmy w regionie oraz umocnienie pozycji Wincanton jako operatora logistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.
W branży TSL pracuje od 11 lat. Karierę rozpoczął w firmie
Logistics and Distribution Systems, gdzie odpowiadał
za wdrożenia i kontrolę operacyjną dla kluczowych klientów firmy. Po pięciu latach przeszedł do Wincanton. Początkowo zarządzał centrum dystrybucyjnym, działem obsługi klienta oraz działem transportu dla projektu z branży
FMCG Oddziału Łajski. Przez ostatni rok zajmował stanowisko dyrektora ds. logistyki i rozwoju na Polskę. To czwarty polski menedżer, który objął stanowisko w strukturach
Wincanton na region obejmujący Europę Środkowowschodnią. (Wcześniej Zarząd firmy awansował Ryszarda Warzochę na dyrektora zarządzającego, Patryka Pająka na dyrektora ds. IT, zaś Robert Chmielewski został regionalnym
kontrolerem finansowym).
Tomasz Oczkowski ma 31 lat. Ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Uprawia sport
– halową piłkę nożną i narciarstwo.
Wincanton jest firmą nastawioną na poszukiwanie unikatowych rozwiązań w logistyce. Świadczy usługi dla większości
gałęzi gospodarki europejskiej, skupiając się jednocześnie
na branżach: spożywczej, samochodowej, petrochemicznej
oraz towarów przemysłowych i konsumpcyjnych. Oferuje
klientom kompleksowe usługi logistyczne.

JACEK KAèMIERCZAK

Został Distribution Sales Managerem
w Symantec Corporation (NASDAQ:
SYMC). Będzie odpowiadał za sprzedaż produktów firmy oraz rozwój kanału dystrybucyjnego i partnerskiego w Polsce. W ciągu najbliższych
miesięcy zamierza doprowadzić
do połączenia kanałów dystrybucyjnych firm Symantec i VERITAS. Należy się również spodziewać nowego, ujednoliconego programu partnerskiego.
Jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia Executive MBA,
prowadzone w Szkole Głównej Handlowej wspólnie z University of Minnesota. Ma 33 lata. Jego hobby to sporty wodne oraz fotografia. Ma wieloletnie doświadczenie w branży
informatycznej. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r.
w Optimusie SA. Zajmował się sprzedażą zaawansowanych
rozwiązań informatycznych w Dziale Integracji Systemów.

Departament kadr

W 1996 r. przeszedł do firmy Compaq, gdzie odpowiadał m.in.
za dział ISSG, zajmujący się serwerami z procesorami Intel.
Od 2004 r. pracował w IBM (następnie Lenovo) – był Distribution Channel Managerem odpowiedzialnym za kanał dystrybucyjny komputerów osobistych. W 2006 r. dołączył do zespołu firmy Symantec.
Symantec jest największym na świecie dostawcą rozwiązań
zapewniających bezpieczeństwo, dostępność i integralność
informacji dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw.
Centrala firmy znajduje się w Cupertino w Kalifornii.

Słoniowej, gdzie był m.in. ministrem ds. planowania i rozwoju. Od 2004 r. jest również członkiem Komisji na rzecz
Afryki, powołanej przez rząd Wielkiej Brytanii. Ukończył
renomowaną uczelnię Ecole Polytechnique w Paryżu i program MBA w INSEAD w Fontainebleau (jedna z czołowych szkół biznesu).
Grupa Commercial Union Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Aviva – szóstej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów. Aviva działa w 25 krajach. Obsługuje na całym świecie
ok. 30 mln klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 290 mld funtów.

ALEXANDER SIROTIN

Pełni funkcję Regional Business Managera w firmie Algorithmics Incorporated, uznanego lidera branży zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Będzie
jej reprezentantem w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej, w Rosji oraz
byłych republikach Związku Radzieckiego. Jego głównym zadaniem będzie rozszerzenie działalności Algorithmics w regionie Europy Środkowowschodniej oraz
zainteresowanie jej ofertą największych banków w Polsce. Dotychczas najbardziej wysuniętą na Wschód Europy placówką
Algorithmics było biuro we Frankfurcie. Obecnie uruchomiono przedstawicielstwo firmy w naszym kraju.
Alexander Sirotin współpracuje z firmą Algorithmics od początku bieżącego roku. Zajmuje się koordynowaniem projektów związanych z wdrożeniem procedur dotyczących analizy ryzyka i przygotowywaniem systemów bankowych
do spełnienia wymogów Bazylei II w polskich i rosyjskich instytucjach bankowych. Jest absolwentem Uniwersytetu George’a Washingtona z tytułem magistra studiów wschodnioeuropejskich. W 2002 r. otrzymał dyplom MBA Wyższej Szkoły
Biznesu Uniwersytetu Case Western w Cleveland, Ohio.
W swojej karierze zawodowej pełnił wiele odpowiedzialnych
funkcji. Włada biegle trzema językami, porozumiewa się także w kolejnych czterech. Kolekcjonuje polityczne memorabilia, a w wolnych chwilach z pasją oddaje się remontowaniu
zabytkowej warszawy 224, rocznik 1971. Jest żonaty, ma trójkę dzieci.

MERTEN SLOMINSKY

Dotychczasowy dyrektor ds. sprzedaży na Niemcy firmy FileNet, czołowego dostawcy rozwiązań do zarządzania informacją i procesami
biznesowymi, został nowym wiceprezesem firmy na Region Europy
Środkowej (Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz Europa Środkowowschodnia i Wschodnia). Zastąpił na tym stanowisku Rudolfa Gessingera. Ma 38 lat, posiada tytuł MBA. Ma głęboką wiedzę na temat zarządzania
oraz wieloletnie doświadczenie w branży IT. Przed przejściem do FileNetu pracował na stanowiskach kierowniczych
w firmach Jetform oraz Platform Computing.
FileNet Corporation umożliwia organizacjom zarządzanie najważniejszymi informacjami i procesami. Rozwiązania FileNet z zakresu zarządzania informacjami przedsiębiorstwa (tzw. ECM – Enterprise Content Management)
pozwalają klientom firmy – dzięki zarządzaniu informacjami w całej organizacji, przyspieszeniu i automatyzacji
procesów biznesowych oraz szerokiemu zakresowi funkcji komunikacyjnych wymaganych do uproszczenia najważniejszych codziennych procesów decyzyjnych – wypracować i utrzymać przewagę nad konkurentami.
Z rozwiązań FileNet, wspomagających zarządzanie kluczowymi informacjami i procesami, korzysta ponad 4000
organizacji. Centrala firmy znajduje się w Costa Mesa,
w Kalifornii.

TIDJANE THIAM
ANDRZEJ POWIER˚A

Dyrektor zarządzający Aviva International w Londynie (odpowiada
za inwestycje grupy Aviva m.in.
w Polsce) został nowym przewodniczącym rady nadzorczej Commercial
Union Polska – Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA. Stało się tak, bo
jego poprzednik – Mark Webb – zmienił zakres obowiązków
w centrali Aviva – jest obecnie dyrektorem grupy ds. strategii i rozwoju.
Tidjane Thiam (ur. w 1962 r.) rozpoczął pracę w centrali Aviva w Londynie w 2002 r. Objął wówczas stanowisko
dyrektora ds. strategii i rozwoju. Wcześniej przez wiele
lat (1986-1994 oraz 2000-2002) pracował w firmie doradztwa strategicznego McKinsey, m.in. w Paryżu i Nowym Jorku, dochodząc do stanowiska partnera. Pracował też w instytucjach rządowych Wybrzeża Kości

Od 1 lutego br. jest kierownikiem
Zespołu Analiz i Doradztwa Kapitałowego Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP. W BDM PKO BP pracuje od maja 2005 r. Wcześniej
zatrudniony był w Domu Inwestycyjnym BRE Banku (2002-2005),
biurze maklerskim Wood&Company (1999-2001) oraz
w biurze maklerskim Expandia Finance (1998-1999).
W rankingu Parkietu został dwukrotnie (w 2003 r. i 2005 r.)
uznany za najlepszego analityka zajmującego się sektorem bankowym.
W 1998 r. z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UW. Ma otwarty przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji UW.
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