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ADAM ŻOŁNOWSKI

Z

ostał powołany na stanowisko menadżera
w zespole optymalizacji wyników (Performance Improvement Team) w dziale usług doradczych PricewaterhouseCoopers. Będzie odpowiedzialny za doradztwo w zakresie inwestycji
zagranicznych.
Przed przyjściem do PricewaterhouseCoopers pełnił funkcję
prezesa zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ma szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Specjalizuje się również w prawie konkurencji. Wiedzę w tym zakresie zdobywał
podczas realizacji licznych postępowań antymonopolowych
w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie początkowo kierował Departamentem Analiz Rynku, a następnie został jego dyrektorem generalnym. W tym zakresie był
współautorem analiz przeprowadzanych w ramach VI Programu Ramowego UE; doradzał też urzędowi antymonopolowemu w Uzbekistanie. Przez ponad dwa lata był członkiem
KPWiG oraz KNUiFE.

ANDRZEJ CHMIELECKI

R

ada Nadzorcza Banku Gospodarki Żywnościowej SA powołała go na stanowisko wiceprezesa zarządu banku. Będzie nadzorował finansowanie agrobiznesu oraz instytucje finansowe.
Jest absolwentem kierunku finanse na Uniwersytecie Gdańskim. Tam również ukończył studia podyplomowe z organizacji i zarządzania. Uczestniczył w szkoleniu dla bankowej kadry zarządzającej Kellogg University.
Od marca 1999 r. do końca czerwca 2006 r. był prezesem
zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski. Wcześniej był
związany z m.in. z Pomorskim Bankiem Kredytowym, Wielkopolskim Bankiem Kredytowym i PKO BP.

ADAM PARFINIEWICZ

O

d października br. dołączył do zespołu LUKAS Banku. Objął funkcję wiceprezesa zarządu, odpowiada za bankowość detaliczną.
W latach 1994–2002 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym (a po fuzji w Banku
BPH), zajmując m.in. stanowiska doradcy prezesa w Departamencie Strategii i Marketingu, a od 1999 r.
dyrektora zarządzającego Obszarem Bankowości Detalicznej. Po fuzji PBK SA z Bankiem Przemysłowo-Handlowym
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SA w 2001 r. został dyrektorem zarządzającym Obszarem Alternatywnych Kanałów Dystrybucji. W tym samym
czasie pełnił też obowiązki dyrektora zarządzającego
Obszarem Klientów Prywatnych. W latach 2002–2003
pracował w Commercial Union Sp. z o.o. Jako dyrektor
Centrum Dystrybucji odpowiadał m.in. za przygotowanie nowych projektów rozwojowych, koordynację działań
marketingowych wszystkich spółek Grupy Commercial
Union oraz wsparcie sił sprzedażowych. Od sierpnia 2003
do września 2006 r. związany był z firmą POLCARD – najpierw jako dyrektor zarządzający, a od sierpnia 2004 r.
prezes zarządu.

JAROSŁAW DOWBAJ

K

omisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na objęcie przez niego stanowiska prezesa zarządu GETIN Banku SA z siedzibą w Katowicach. Obowiązki te pełnił od maja 2006 r.,
kiedy to ze stanowiska ustąpił Leszek Czarnecki, większościowy udziałowiec Getin Holdingu SA. Wcześniej zarządzał bankiem jako pierwszy wiceprezes zarządu GETIN Banku SA, a od początku 2005 r.
odpowiadał za funkcjonowanie kilku departamentów
w banku.
Karierę zawodową rozpoczął w 1987 r. jako asystent na Politechnice. W latach 1993–1996 był menadżerem ds. sprzedaży w firmie CPC Polska w Poznaniu (obecnie wchodzi w skład
Unilever Polska), a przez następne trzy lata pracował w IKEA
Retail jako menadżer odpowiedzialny za sprzedaż. W latach
1999–2004 był prezesem TU Europa SA oraz prezesem TU
na Życie Europa SA (od grudnia 2001 do grudnia 2004).
Obecnie sprawuje funkcję przewodniczącego Rad Nadzorczych: TU Europa SA oraz TU na Życie Europa SA, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Arkad Wrocławskich
SA, jest także członkiem rad nadzorczych Getin Leasing SA
oraz LC Corp SA.

EDWIN BENDYK I JAN MACIEJ CZAJKOWSKI

Z

ostali laureatami honorowej nagrody im. Marka Cara
na XII Forum Teleinformatyki. Przyznawana jest za dokonania w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby. Edwin
Bendykt jest dziennikarzem i publicystą tygodnika „Polityka”, znawcą nowych technologii i zagadnień cywilizacyjnych, autorem książek Zatruta studnia, Rzecz o władzy
i wolności oraz Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci. Nagrodzono go za wielowątkowe analizy oraz popularyzację
różnorodnych aspektów oddziaływania technologii informacyjnych na społeczeństwo. Jan Maciej Czajkowski jest
pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi ds. Informatyzacji Miasta i standardów ISO, wykładowcą Uniwersytetu
Łódzkiego w zakresie budowy i zastosowań GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne) oraz zastosowania informatyki w zarządzaniu miastem i regionem. Nagrodzony za
aktywne działanie na rzecz rozwoju systemów informacyjnych administracji samorządowej i państwowej.
miesięcznik finansowy BANK | październik | 2006

