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ANNA GAWĘSKA-DĄBROWSKA

J

est nowym prezesem zarządu KCW ULTIMO
– wrocławskiej spółki obrotu wierzytelnościami. Od kwietnia ubiegłego roku pełniła funkcję
wiceprezesa zarządu i dyrektora zarządzającego.
Przed związaniem się z ULTIMO była członkiem
zarządu LUKAS Banku SA. Karierę zawodową
rozpoczęła w Pierwszym Banku Komercyjnym SA jako specjalista ds. analiz gospodarczych. Od roku 1994 pracowała
w Grupie LUKAS, początkowo jako dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie, a od grudnia 2001 do stycznia 2005 r.
wiceprezes zarządu odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż linii „bankowość detaliczna”.
Ukończyła Wydział Nauk Humanistycznych w St. Xavier’s
College przy Bombay University w Indiach oraz Wyższą
Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Brała udział
w krajowych i zagranicznych szkoleniach m.in. z zarządzania, przywództwa i negocjacji oraz konferencjach specjalistycznych dotyczących bankowości detalicznej.

D.T. Bank SA (później przejętym przez GE Capital), równocześnie pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze
Rozliczeń Międzynarodowych Uniwersytetu Gdańskiego.
Od 1993 r. w bankowości korporacyjnej: w latach 1993–1995
w IBP Bank SA, a od 1995 w ABN AMRO Bank (Polska) SA.
Od 1998 do 2001 r. oddelegowany do ABN AMRO Bank
w Bukareszcie, następnie w centrali ABN AMRO w Amsterdamie. Od 2002 do końca kwietnia 2006 r. dyrektor zarządzający kierujący Obszarem Dużych Firm w Banku BPH i członek
Korporacyjnego Komitetu Kredytowego Banku.
Absolwent Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim
i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii.

MAŁGORZATA DŁUBAK

Z

ostała rzecznikiem prasowym Banku BPH.
Absolwentka kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Warszawskiego W latach 2000-2003 dziennikarka „Gazety
Finansowej” i „Home & Market”. Następnie reporter Polskiej Agencji Prasowej – specjalizowała się
w problematyce bankowej. Od maja 2004 r. pracuje w zespole prasowym Banku BPH.

JANUSZ DIEMKO

PIOTR CHOLEWA

P

rezes zarządu ArchiDoc, największej polskiej
firmy świadczącej usługi kompleksowego zarządzania dokumentami, został w listopadzie przyjęty w poczet członków Klubu Polskiej Rady Biznesu
(KPRB).
Funkcję prezesa zarządu ArchiDoc (wcześniej
Archiwów Śląskich) pełni od trzech lat. Z firmą jest związany od 2002 r., poprzednio zajmował stanowiska dyrektora
generalnego i doradcy prezesa. Wcześniej pełnił stanowiska kierownicze w firmach Tamtron-Unia, Budrem, Tamtron
Group i Przedsiębiorstwie Budowlano-Inżynieryjnym Przemysłu Węglowego. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i autorem kilkudziesięciu publikacji
w prasie specjalistycznej sektora przemysłowego.

PRZEMYSŁAW GDAŃSKI

W

iceprezes zarządu Banku BPH (od 1
grudnia br.). Wcześniej (od maja do początku listopada 2006 r.) Chief Executive Officer
i dyrektor generalny Calyon Bank Polska SA i Calyon SA Oddział w Polsce. Karierę w bankowości
rozpoczynał w roku 1991 w Solidarność Chase
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O

d listopada pełni obowiązki prezesa zarządu POLCARD. Zastąpił sprawującego
tymczasowo tę funkcję Richarda Leuriga. Ma
dziesięcioletnie doświadczenie w branżach
technologicznej oraz przetwarzania transakcji i płatności. Przez dziewięć lat związany był
z firmą Euronet, pełniąc przez ostatnie dwa lata funkcję
dyrektora ds. Rozwoju Rynków (Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa i Estonia). Poprzednio zajmował stanowisko dyrektora ds. Rozwoju i Przejęć na region EMEA, odpowiadając
za fuzje i przejęcia, oraz dyrektora generalnego i dyrektora finansowego na Polskę. Przed 1998 r. był dyrektorem
finansowym w California Computer oraz w Commercial
Union, a także audytorem w Anglii i w Polsce w firmie
Moore Stephens. Ukończył geografię na Uniwersytecie
Londyńskim (University College). Posiada kwalifikacje Biegłego Rewidenta Wielkiej Brytanii oraz członka Zrzeszenia Skarbników Wielkiej Brytanii.

MIKAEL HAGSTRÖM

S

AS Institute, lider w zakresie rozwiązań
Business Intelligence, poinformował o powołaniu go na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za region EMEA i Azji – Pacyfiku. Będzie raportował bezpośrednio do Jim’a
Goodnight’a i przejmie obowiązki od Art’a
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Cook’a, który na początku listopada przeszedł na emeryturę. Art Cook w 1980 r. w Wielkiej Brytanii otworzył pierwszy oddział SAS poza rejonem Stanów Zjednoczonych,
a następnie rozwinął działalność firmy w ponad 50 krajach
Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji – Pacyfiku, zatrudniając prawie 4000 pracowników.
Hagström jest związany z SAS od 16 lat, od stycznia 2005 r.
pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Sprzedaży odpowiedzialnego
za region EMEA. Zajmował się rozwojem działalności biznesowej polskiego oddziału SAS.

BOHDAN TILLACK

N

owy członek zarządu Nordea Bank Polska
ds. finansowych ma bogate doświadczenie
zawodowe związane z instytucjami finansowymi.
Ukończył Politechnikę Gdańską. W latach 1991-1993 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu IT i dyrektora Pionu Operacyjnego
w Solidarność Chase DT Bank SA w Gdańsku. Następnie,
jako dyrektor przedstawicielstwa Raiffeisen Centrobank SA
w Gdańsku, tworzył oddział tego banku w Gdyni. W latach
1995–1997 był dyrektorem przedstawicielstwa STU Hestia
Insurance SA w Gdańsku, skąd przeniósł się do Katowic
– został wiceprezesem i dyrektorem finansowym w BSK
Leasing SA. W 2001 r. wrócił do Gdyni i objął funkcję dyrektora finansowego spółki Nexus Consultants. Od sierpnia
2001 r. pracował w Deutsche Bank Polska SA w Warszawie,
ostatnio jako główny księgowy – dyrektor Departamentu
Controllingu.

JAGODA MIŃKOWSKA

P

owołano ją na stanowisko członka zarządu GMAC Commercial Finance Sp. z o.o.
Nowym członkiem zarządu firmy został także
Krzysztof Tempes. Stało się tak, bowiem zdecydowano o poszerzeniu składu zarządu spółki. Nowo
powołani związani są z firmą od początku jej istnienia na rynku polskim.
Z sektorem bankowo-finansowym związana od 1993 r.,
podjęła wówczas pracę w Banku Inicjatyw Gospodarczych
SA – była analitykiem w Departamencie Bankowości. Od
1995 r. przez sześć lat związana była z Raiffeisen Bank
Polska SA, początkowo jako główny specjalista w departamencie Bankowości Korporacyjnej, a następnie doradca
zarządu ds. Ryzyka Kredytowego. W 2001 r. objęła stanowisko dyrektora Zarządzania Ryzykiem w nowo powstałej
spółce Raiffeisen Faktoring Polska, gdzie odpowiadała za organizację i zarządzanie firmą, w tym zarządzanie procesem
oceny ryzyka. W lipcu 2004 r. została dyrektorem zarządzania
Ryzykiem w GMAC Commercial Finance Sp. z o.o., współtworzyła firmę na rynku polskim. Zarządza procesami oceny ryzyka i nadzoruje pracę zespołu analityków i zespołu
controlingu. W ramach Komitetu Kredytowego podejmuje
decyzje związane z oceną ryzyka transakcji i portfela kredytowego spółki.
www.miesiecznikbank.pl
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KRZYSZTOF TEMPES

W

raz z Jagodą Mińkowską nowy członek
zarządu firmy GMAC Commercial Finance
Sp. z o.o.
Od początku kariery zawodowej związany jest
z instytucjami finansowymi. Pracę rozpoczął
w 1996 r. w centrali Pierwszego Komercyjnego
Banku SA w Lublinie. Trzy lata później objął stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Sprzedaży i Marketingu w centrali
Pekao Faktoring Sp. z o.o. W kwietniu 2001 r. związał się
z Raiffeisen Bank Polska, gdzie początkowo zajmował stanowisko zastępcy dyrektora ds. Finansowania Transakcji Handlowych na region Polski wschodniej, a we wrześniu 2001 r.
został dyrektorem Departamentu Finansowania Transakcji
Handlowych w centrali Raiffeisen Faktoring Polska Sp. z o.o.
W 2004 r. objął stanowisko dyrektora Sprzedaży i Marketingu
w centrali GMAC Commercial Finance Sp. z o.o. Odpowiada
za realizację strategii sprzedaży i rozwoju produktów finansowych w Polsce. W sierpniu 2006 r. został nominowany na
członka zarządu spółki.

WŁADYSŁAW KOŁOMAŃSKI

O

bjął stanowisko dyrektora departamentu Public Relations w Banku BPH (wcześniej, od stycznia 2006 r. był zastępcą dyrektora tego departamentu). Absolwent Wydziału
Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna
Handlowa) oraz podyplomowego studium bankowego
na Oklahoma City University. Pracował w Ministerstwie
Handlu Wewnętrznego, a następnie w przedsiębiorstwie
handlu zagranicznego. Od 1993 r. piastuje stanowiska
kierownicze w sektorze bankowym w obszarze marketingu, najpierw w Banku Handlowym w Warszawie,
a od 1998 r. w Powszechnym Banku Kredytowym, gdzie
w chwili fuzji z Bankiem Przemysłowo-Handlowym był
dyrektorem Biura Marketingu Klienta Instytucjonalnego.
Jest członkiem Rady Klubu Bankowca przy Związku Banków Polskich.

RYSZARD LUBLIŃSKI

Z

aczął sprawować obowiązki prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego ING
Commercial Finance Romania (z siedzibą w Bukareszcie). Poprzednio, od 2000 r. był członkiem zarządu oraz dyrektorem handlowym
w Handlowy Heller SA, a później ING Commercial Finance Polska, najstarszej i jednej z największych
spółek faktoringowych w Polsce.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz MBA na University
of Minnesota-Carlson School of Management. Jest jednym
z założycieli Konferencji Firm Faktoringowych.
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