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wał w Oddziale Okręgowym PZU SA w Łodzi. Od stycznia
2004 do kwietnia 2006 r. piastował stanowiska kierownicze
w strukturach Biura Windykacji Centrali PZU SA. W okresie
kwiecień – październik 2006 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Od listopada
2006 r. był członkiem zarządu TFI PZU SA. Jest autorem publikacji, głównie z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
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otychczasowy prezes grupy Commercial
Union Polska, prezes zarządu CU Życie został powołany na stanowisko prezesa Commercial
Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych. Przed przyjściem, w 2007 r., do CU był dyrektorem w PricewaterhouseCoopers w Polsce.
Wcześniej pełnił funkcje menedżerskie w czołowych międzynarodowych grupach finansowych, m. in. GE Capital i Cigna,
także w Londynie i Luksemburgu. W latach 1999–2005 odegrał kluczową rolę w rozwijaniu działalności w Polsce amerykańskiego ubezpieczyciela Nationwide, który pod względem
składki awansował do pierwszej piątki największych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce. Ma uprawnienia biegłego rewidenta. Ukończył studia ekonomiczne i anglistykę
na Uniwersytecie w Kopenhadze.

Z

astąpił na stanowisku prezesa zarządu Provident
Polska Eddiego Lawrensona, z którym współpracował przy tworzeniu oddziału Providenta na Węgrzech. Eddie Lawrenson zrezygnował ze stanowiska
z powodów zdrowotnych i rodzinnych. Z grupą finansową International Personal Finance, do której należy m.in. polski Provident, Pap jest związany od siedmiu lat. Przez
ostatnie dwa pełnił funkcję prezesa zarządu Providenta na Węgrzech. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Budapeszcie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w finansach i bankowości. Pracował na stanowiskach kierowniczych m.
in. w CitiBanku i GE Money Banku. Od roku 2001 jest związany
z węgierskim Providentem. Piastując stanowisko dyrektora działu
operacyjnego, odpowiadał za budowanie struktur sprzedaży i rozwój firmy od momentu jej wejścia na rynek.
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R

ada Nadzorcza PZU TFI SA, po rezygnacji Dariusza Jesiotra, podjęła decyzję o powołaniu
go na stanowisko prezesa zarządu PZU TFI SA. Dotychczas był wiceprezesem zarządu spółki. Jest
absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie w latach 1990–1993 pracował naukowo. Następnie, do roku 2000, był pracownikiem
Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA (w latach 1997–2000 jako dyrektor Biura Rynku). W latach 2000–2001 pracował w Bankowym Domu Maklerskim
PKO BP SA, od stycznia do września 2001 r. na stanowisku
dyrektora BDM PKO BP SA. Od 2001 do 2005 roku zastępca
dyrektora w NFI Management sp. z o.o., a od 2005 r. doradca
zarządu VIS-Inwestycje SA. Posiada licencję maklera papierów
wartościowych (nr 262). Od czerwca 2007 r. do lutego 2008 r.
pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TFI PZU SA.

O

bjął stanowisko dyrektora zarządzającego
Departamentu Komunikacji Korporacyjnej
Banku Pekao SA. Wcześniej pełnił funkcję rzecznika prasowego banku. Mimo wynikających z tego
faktu ograniczeń prawnych rzutujących na komunikację z mediami, w ubiegłym roku w rankingu ARC
Rynek&Opinia zajął drugie miejsce wśród najlepszych rzeczników prasowych spółek z WIG20. Doświadczenia w Pekao SA
będzie teraz wykorzystywał do koordynacji zarówno komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (geografia ekonomiczna) i Oklahoma
State University (mass communication). Przez dziesięć lat był
dziennikarzem prasowym i telewizyjnym (m.in. „Życie Warszawy” i TVN). Publikował w „USA Today” i „Polityce”. W 1993 r.
otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i German Marshall Fund za najlepszy debiut dziennikarski.
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Z

ostał wiceprezesem Zarządu TFI PZU SA. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w ramach I programu Akademia PZU)
oraz studiów MBA Finance & Insurance, prowadzonych przez
Politechnikę Łódzką oraz Illinois State University. Jest także
słuchaczem studium doktoranckiego w Katedrze Ubezpieczeń Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Z Grupą
PZU związany zawodowo od 10 lat. Do roku 2003 praco-
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D

yrektor biura Stowarzyszenia Emitentów
Giełdowych został powołany przez ministra
skarbu państwa na członka Rady Giełdy Papierów
Wartościowych SA w Warszawie. Dr Kachniewski
dysponuje rozległą wiedzą o rynku kapitałowym
– zarówno polskim, jak i światowym. Ma duże doświadczenie w kwestiach dotyczących regulacji rynku. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej. W Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych odpowiada za zarządzanie pracą
biura oraz współpracę merytoryczną z firmami członkowskimi.
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Przed objęciem stanowiska dyrektora Biura Stowarzyszenia
Emitentów Giełdowych pracował w Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) –
był rzecznikiem prasowym i dyrektorem sekretariatu. Pracował
także w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Jest wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w Katedrze Finansów Międzynarodowych. Angażuje się w działalność
edukacyjną w obszarach związanych z rynkiem kapitałowym.
Jest pomysłodawcą szerokiego uwzględnienia związanych
z nim zagadnień w programach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” i współautorem kursu e-learningowego dla nauczycieli tego przedmiotu. Oprócz zajęć dla nauczycieli prowadzi także, w ramach projektu „Lekcja przedsiębiorczości”,
zajęcia z samymi uczniami.

ARKADIUSZ MIERZWA

P

rzejął po Robercie Moreniu stanowisko
rzecznika prasowego i dyrektora Biura Prasowego Banku Pekao SA. Przychodzi do tej instytucji z Grupy TVN. Od maja 2003 r. był reporterem redakcji biznesowej TVN24, współtwórcą
programów „Bilans”, „Fakty, Ludzie, Pieniądze”
i „Ostatnie Piętro”. Od sierpnia 2007 r. pracował również jako
reporter i prezenter w TVN CNBC Biznes, gdzie współtworzył
i prowadził m.in. magazyn „Praca”. W trakcie blisko pięcioletniej pracy w kanałach Grupy TVN relacjonował wydarzenia

•

gospodarcze niemal z całego świata, m.in. Forum Ekonomiczne w Davos czy wejście Słowenii do strefy euro. Wcześniej
pracował w Telewizji Polskiej, przygotowując magazyn „Eurotel”. Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodka Studiów
Amerykańskich na tej samej uczelni. Głównym zadaniem
nowego rzecznika prasowego będzie budowanie wizerunku
Banku Pekao SA jako nie tylko największej instytucji finansowej na polskim rynku, ale i najbardziej konkurencyjnej.

ROBERT SKRZYPEK

P

rzejął stanowisko rzecznika prasowego Banku Pocztowego. Z instytucją tą związany jest od roku 2003. Początkowo odpowiadał za produkty dla klientów detalicznych.
Następnie za przygotowanie dla zarządu banku sprawozdań
z wykonywanych zadań w Departamencie Klientów Instytucjonalnych, współpracy z Pocztą Polską oraz oddziałami banku w zakresie obsługi klientów instytucjonalnych. Przez ostatni
rok ściśle współpracował z byłym rzecznikiem banku, Mikołajem Karpińskim, odpowiadając za komunikację zewnętrzną
oraz wewnętrzną. Ukończył Podyplomowe Studium dla Analityków Bankowych oraz wiele kursów z zakresu komunikacji
i sprzedaży produktów.
Kolumny przygotowane wspólnie
z portalem Bankier.pl
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