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D
SŁAWOMIR LACHOWSKI

P

rezes zarządu BRE Banku odebrał nagrodę
Top Managera Roku 2007 w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Manager Magazin”, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan i KMPG. Otrzymują ją ludzie
kierujący spółkami, które zanotowały w ocenianym okresie największy wzrost wartości – mierzony zwrotem
z inwestycji w ich akcje. Pod uwagę brane są również takie
czynniki dodatkowe, jak dynamika przychodów i zysków oraz
inne osiągnięcia menedżerskie i biznesowe.
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GRZEGORZ PIWOWAR

D

otychczasowy wiceprezes zarządu Banku
BPH SA, odpowiedzialny za bankowość
detaliczną, został członkiem zarządu Banku Pekao SA. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą
w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na tamtejszej Akademii Ekonomicznej. W 1987 r. został pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Elektroniki AGH. Pięć lat później
rozpoczął pracę w Banku BPH SA. W październiku 2006 r.
został członkiem zarządu odpowiedzialnym za bankowość
detaliczną. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej BPH
Banku Hipotecznego SA oraz Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Jest również członkiem rad nadzorczych
spółek grupy kapitałowej Banku BPH SA: BPH Auto Finanse
SA, BPH Leasing SA, BPH PBK Leasing SA.

PAWEŁ TRYBUCHOWSKI

O
PRZEMYSŁAW GDAŃSKI

W

iceprezes zarządu Banku BPH SA, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną
i finansowanie nieruchomości, został członkiem
zarządu Banku Pekao SA. Absolwent handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University
w Wielkiej Brytanii. Od 2002 r. do końca kwietnia 2006 r.
był dyrektorem zarządzającym kierującym Obszarem Dużych
Firm w Banku BPH SA i członkiem Korporacyjnego Komitetu
Kredytowego. Od maja do początku listopada 2006 r. pełnił
funkcje prezesa i dyrektora generalnego Calyon Bank Polska
i Calyon Oddział w Polsce. 1 grudnia 2006 r. został wiceprezesem zarządu Banku BPH SA. Jest wiceprzewodniczącym
Rady Nadzorczej BPH Banku Hipotecznego SA, BPH PBK
Leasing SA, BPH Leasing SA i BPH Auto Finanse SA.
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bjął stanowisko wiceprezesa zarządu
ULTIMO spółka z o.o. Będzie odpowiadał za pion windykacji. W branży windykacyjnej
pracuje od 2000 r. Współpracował z firmą zarządzającą wierzytelnościami masowymi – Intrum Justitia, gdzie pełnił funkcje kierownicze,
a w roku 2005 objął stanowisko dyrektora operacyjnego.
Równolegle był analitykiem wierzytelności i prokurentem
w Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,
odpowiedzialnym za stronę analityczną Funduszu Sekurytyzacyjnego. W latach 1999–2000 współtworzył Polską
Giełdę Finansową SA – międzybankowego elektronicznego
brokera instrumentów pochodnych. Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zdobył
także tytuł Executive MBA (Francuski Instytut Zarządzania
w Warszawie).

ANDRZEJ JARCZYK
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KATARZYNA NIEZGODA

W

eszła w skład zarządu banku Pekao SA.
Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczęła w roku
1992 w kancelarii adwokackiej. W latach 1994
–1997 pracowała w kadrach firmy Johnson & Johnson w Polsce. Od 1997 do 2001 r. była dyrektorem
pionu zasobów ludzkich oraz członkiem zarządu Nestlé Polska.
W czerwcu 2001 r. została członkiem zarządu BPH SA, nadzorowała pion zarządzania zasobami ludzkimi. 16 sierpnia 2004 r. powołano ją na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku BPH SA.
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ada nadzorcza spółek Grupy Generali
w Polsce zarekomendowała go na stanowisko prezesa zarządu Grupy Generali. Decyzję tę
musi jeszcze zaakceptować zarówno rada nadzorcza Generali, jak i Komisja Nadzoru Finansowego. Do tego czasu zachowana zostanie pełna
ciągłość działalności biznesowej spółek grupy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w statutach spółek Grupy
Generali w Polsce. Andrzej Jarczyk ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studiował też
na uniwersytecie w Bochum, jest absolwentem „Eurekans
Management Development Program” – studiów międzynarodowych dla managerów Spółek Grupy Eureko z zakresu
współpracy międzynarodowej, podstaw finansów i zarządzania projektami. Przez ostatnie 8 lat był związany zawodowo z Grupą PZU.
miesięcznik finansowy BANK | grudzień | 2007
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KRZYSZTOF KOPEĆ

D

ołączył do zarządu firmy Goldenegg Niezależni Doradcy Finansowi. Będzie odpowiadał za zarządzanie siecią doradców oferujących produkty inwestycyjne, kredytowe
i ubezpieczeniowe. Z firmą Goldenegg związany
jest od 2005 r. Odpowiadał za obszar HR i system
szkoleń. Od kilku miesięcy zarządza rozwojem sieci sprzedaży. Wcześniej pracował m.in. w Xelion Sp. z. o.o., był również
prezesem zarządu UAB DK LINDRA GD (Litwa).

HANS VAN HOUWELINGEN

P

owołano go na stanowisko prezesa zarządu
ING Investment Management (Polska) SA
i wiceprezesa zarządu ING Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych. Z Grupą ING związał się w roku
1999. Od roku 2006 pełnił funkcję prezesa zarządu ING Investment Management w Grecji.

•

Po rezygnacji Iwony Sułek z funkcji członka zarządu, w skład
Zarządu ULTIMO spółka z o.o. wchodzą: Anna Gawęska-Dąbrowska – prezes, Paweł Trybuchowski i Mark Gluszkowski
– wiceprezesi.

MARCIN GAJZLER

O

bjął stanowisko managera ds. marketingu
bezpośredniego Działu Ubezpieczeń NNW
w firmie AIG Europe SA Oddział w Polsce. W latach 2000–2007 związany z FinLife TU na Życie SA
(wcześniej Cigna SA) – odpowiadał za obszary marketingu i public relations. Absolwent Uniwersytetu
Szczecińskiego (2000 r.). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie kompetencji menedżerskich oraz strategicznego zarządzania marketingowego.
W roku 2004 uzyskał tytuł „Fellow, Life Management Institute”
amerykańskiej organizacji LOMA (Life Office Management Association). W latach 1998–2000 pracował na stanowisku account executive w szczecińskiej agencji reklamowej OskarWegner.

MAREK BAUER
ERICH FISCHER

Z

łożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu
Grupy Generali w Polsce. Pełnił ją od 2002 r.
Pod jego kierownictwem, po fuzji ze spółkami
grupy Zurich, grupa osiągnęła zyskowność, wypracowując pierwsze zyski netto. Wdrożył szereg inicjatyw strategicznych i organizacyjnych,
zapewnił dynamiczną rozbudowę oferty produktowej oraz
efektywną mobilizację sił sprzedaży, przy jednoczesnym
utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Podjęte działania pozwoliły firmie stale zwiększać jej udziały w rynku oraz co roku
poprawiać wyniki finansowe i sprzedażowe, które w strategicznych liniach biznesowych były znacznie lepsze od średniej rynkowej.
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szedł w skład zarządu VB Leasing Polska.
Wcześniej był 13 prokurentem i dyrektorem
Departamentu Zarządzania Ryzykiem VB Leasing
Polska SA. Będzie odpowiadał m.in. za zarządzanie ryzykiem, controlling, finanse i rachunkowość.
Z VB Leasing związany jest od 2000 r. Karierę zawodową rozpoczynał od stanowiska menedżera key account.
W czerwcu 2001 r. objął funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem – odpowiadał za kształtowanie portfela
kredytowego spółki, zarządzanie ryzykiem finansowym i wdrożenie Basel II. W grudniu 2006 r. został prokurentem VB Leasing
Polska SA. Jest absolwentem kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Muenster.

MAREK FORSTER
MARK GLUSZKOWSKI

Z

ostał wiceprezesem zarządu i dyrektorem
finansowym ULTIMO spółka z o.o. Ukończył Churchill College Uniwersytetu Cambridge,
kończąc z wyróżnieniem kierunek ekonomii. Jest
członkiem FCA ICAEW Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii. Z branżą finansową związał
się w roku 1999, obejmując stanowisko wiceprezesa i dyrektora finansowego w GE Money Bank Polska Wdrażał systemy
Oracle Financials i Oracle Financial Analyzer. Zainicjował także
utworzenie efektywnej podatkowo transgranicznej struktury
finansowania dla banku.
www.miesiecznikbank.pl
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Z

akończył, kierując się względami osobistymi, pracę w zarządzie VB Leasing Polska. Ze spółką związany był od początku jej działalności w Polsce, obejmował kolejno stanowiska: wiceprezesa (od 2000 r.) i prezesa (od 2002 r.) zarządu.
Obecnie spółką VB Leasing Polska SA kieruje zarząd, w skład
którego wchodzą: Marek Bauer i Krzysztof Famulski, członek
zarządu ds. sprzedaży. Nowy zarząd VB Leasing Polska SA będzie kontynuował dotychczasową strategię rozwoju spółki.
Kolumny przygotowane wspólnie
z portalem Bankier.pl
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