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Mariola Szymaƒska-Koszczyc

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Sto
sowanej na Uniwersytecie Warszawskim 
oraz Studiów Podyplomowych z zakre
su zarządzania bankiem komercyjnym 
w Szkole Głównej Handlowej. Posiada 
dyplom specjalnego programu studiów 
bankowych z Pacific Coast Banking Scho
ol, Uniwersytetu Washington.
Karierę zawodową rozpoczęła w 1990 
r. w Ministerstwie Finansów, w Departa
mencie Sektora Bankowego i Instytucji 
Finansowych. Później pracowała w Gene
ralnym Inspektoracie Nadzoru Bankowe
go Narodowego Banku Polskiego. Przez 
10 ostatnich jest zawodowo związana z 
Warszawskim Instytutem Bankowości, 
od pięciu lat jako wiceprezes zarządu. 
Jest także wiceprezesem European Bank 
Training Network (EBTN), przewodni
czącą Komitetu Akredytacyjnego the 
European Foundation Certificate in Ban
king. Posiada duże doświadczenie w 
projektowaniu i realizacji złożonych pro
jektów szkoleniowych; stworzyła wielo
letni, kompleksowy program szkoleń dla 
bankowców, kadry kierowniczej i eks
perckiej, w tym programy certyfikujące 
w bankowości ogólnej, zarządzaniu ryzy
kiem i audycie wewnętrznym; dysponu
je doświadczeniem w implementacji 
programów certyfikacyjnych; uczestni
czy w wielu międzynarodowych projek
tach, współfinansowanych przez Unię 
Europejską USAID i Bank Światowy;  
ma doświadczenie w konsultingu w 
zakresie zarządzania zasobami ludzki
mi oraz wiedzę o rynku usług szkolenio
wych w sektorze bankowofinansowym 
w Polsce i zagranicą, z uwzględnieniem 
rozwiązań elearningowych. Jest człon
kiem Komitetu Koordynacyjnego Sys
temu Standardów Kwalifikacyjnych w 
Bankowości Polskiej, członkiem Prezy
dium KKSSK.

Cezary 
Stypu∏kowski

D o k t o r  p r a w a , 
absolwent Wydzia
łu Prawa i Admini
stracji Uniwersyte
tu Warszawskiego. 
W latach 1988 
1989 stypendysta 
Fundacji Fulbrighta w Szkole Biznesu 
na Uniwersytecie Columbia w Nowym 
Jorku. Karierę zawodową rozpoczynał 
jako asystent na Wydziale Prawa Uni

wersytetu Warszawskiego. Następnie, 
w latach 19811985 był doradcą mini
stra do spraw reformy gospodarczej, 
a od 1985 do 1986 roku  doradcą prze
wodniczącego Konsultacyjnej Rady 
Gospodarczej. W 1987 r. został dorad
cą wicepremiera i jednocześnie pełnił 
funkcję sekretarza Komitetu Rady 
Ministrów ds. Reformy Gospodarczej. 
Od 1991 r. pełnił funkcję prezesa zarzą
du Banku Handlowego w Warszawie. 
Posiada ponad 12letnie doświadczenie 
w sektorze bankowości korporacyjnej i 
inwestycyjnej. W 1997 r. przeprowadził 
udaną prywatyzację Banku Handlowe
go, a w 2001 r. nadzorował fuzję Banku 
Handlowego i Citibank (Poland) Spe
cjalizuje się w dziedzinie zarządzania 
finansami. W latach 19921996 pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego rady 
nadzorczej PZU Życie Był również prze
wodniczącym rady nadzorczej Telewizji 
Polskiej. 
Obecnie jest m.in. członkiem Rady 
Międzynarodowego Instytutu Finan
sów w Waszyngtonie, Rady Między
narodowej Szkoły Biznesu INSEAD w 
Fontainebleau oraz członkiem Rady 
Muzeum Zamku Królewskiego w War
szawie. W 1986 r. został odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w roku 
1995 Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Guy Libot

Absolwent Uniwer
sytetu w Antwerpii 
(Belgia). Ma kilku
nastoletni staż w 
bankowości. Jego 
d o t y c h c z a s o w a 
kariera zawodowa 
związana jest z Kre
dietbankiem i Grupą 
KBC. Pod koniec lat 
80. pełnił funkcję starszego przedstawi
ciela Kredietbanku w Los Angeles, a w 
połowie lat 90. był dyrektorem Wydziału 
Sieci i Klientów Strategicznych w Holan
dii. W latach 19952000 pracował jako 
dyrektor generalny oddziału Kredietban
ku w Singapurze, gdzie odpowiadał za 
bankowość korporacyjną i finansowanie 
operacji zagranicznych w Azji Południo
woWschodniej. Przez ostatnie trzy lata 
był dyrektorem zarządzającym w KBC 
Bank (Holandia). Uczestniczył w wielu 
międzynarodowych szkoleniach i semi
nariach z bankowości i wewnętrznego 
zarządzania. W Kredyt Banku pracuje 
od kwietnia 2003 r. 14 maja 2003 r. 

został powołany na stanowisko wicepre
zesa zarządu  zastępcy dyrektora gene
ralnego Kredyt Banku. Odpowiada za 
Pion Ryzyka Kredytowego. 

S∏awomir 
Sikora

Absolwent Szko
ły Głównej Plano
wania i Statysty
ki. Stypendysta 
Fundacji Konra
da Adenauera na 
uniwersytecie w 
Kolonii. W latach 19851990 był pra
cownikiem naukowym SGPiS w Kate
drze Zarządzania w Gospodarce. Od 
1989 do 1990 r. pracował w zespole 
doradców ministra finansów Leszka 
Balcerowicza. W 1990 r. został dyrek
torem departamentu systemu banko
wego i instytucji finansowych w Mini
sterstwie Finansów, gdzie zajmował 
się m.in. problematyką restruktury
zacji banków. W 1994 r. został wice
prezesem Powszechnego Banku Kre
dytowego: odpowiadał za bankowość 
korporacyjną i inwestycyjną. W 2001 
r. objął prezesurę AmerBanku.

Ma∏gorzata 
 Kroker-Jachiewicz

A b s o l w e n t k a 
S z k o ł y  G ł ó w 
nej Planowania 
i  Stat yst yki  w 
Warszawie. Od 
1991 roku zawo
dowo związana 
z bankowością. 
Pracowała kolej
no w Banku Rozwoju Eksportu i 
Pekao w pionach kredytowych, na 
stanowiskach samodzielnych i kie
rowniczych. W grudniu 1994 r. roz
poczęła pracę w Kredyt Banku. Peł
niła między innymi funkcje zastępcy 
dyrektora Departamentu Kredytów, 
a następnie  w latach 19951997  
dyrektora Departamentu Organizacji 
i Sieci. W 1996 r. została powołana 
w skład zarządu banku. Od marca 
1998 r. do maja 2003 r. była wicepre
zesem zarządu. Pełni wiele funkcji 
w radach nadzorczych spółek giełdo
wych oraz podmiotach zależnych od 
Kredyt Banku.

Cezary Stypu∏kowski,  
prezes zarzàdu PZU SA

Guy Libot, wiceprezes 
zarzàdu Kredyt Banku, 
zast´pca dyrektora  
generalnego banku

Ma∏gorzata  
Kroker-Jachiewicz,  
prezes zarzàdu Kredyt 
Banku, dyrektor generalny 
banku 

S∏awomir Sikora, prezes 
zarzàdu Banku Handlo-
wego
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Bohdan Mierzwiƒski

Absolwent Uniwersy
tetu Warszawskiego. 
Pracę w bankowości 
zaczął w 1989 r. w 
Pekao, w którym w 
latach 19931998 zaj
mował m.in. stanowi
sko dyrektora Depar
tamentu Bankowości 
Detalicznej. W latach 
19981999 pracował 
w strukturach BRE Banku jako dyrektor 
Pionu Operacji i Produktów Bankowych. W 
latach 19992000 piastował funkcję wicepre
zesa w spółce pośrednictwa kredytowego 
BEST Od 2000 r. do 2003 r. był dyrektorem 
banku w Pionie Bankowości Detalicznej i 
jednocześnie dyrektorem Departamentu 
Bankowości Detalicznej w ING Banku Ślą
skim. W Kredyt Banku pracuje od początku 
maja 2003 r., jako wiceprezes odpowiada 
za Pion Bankowości Detalicznej.

Andrzej Klesyk
Absolwent ekonomii 
na Uniwersytecie Kato
lickim w Lublinie. W 
latach 19891990 pra
cował w Ministerstwie 
Przekształceń Własno
ściowych. W 1991 
r. wyjechał do USA, 
gdzie pracował przez 
9 miesięcy w Kidder, 
Peabody oraz Coopers & Lybrand w Nowym 
Jorku, następnie ukończył dwuletnie studia 
w Harvard Business School, uzyskując 
tytuł MBA. W latach 19921999 pracował 
w londyńskim oddziale firmy McKinsey & 
Co. W 2000 r. stworzył i prowadził Inteligo 
do sprzedania go PKO BP. Jest drugim Pola
kiem na tym stanowisku w BCG. Odpowia
da za klientów z branży finansowej.

Aleksandra Rost
Absolwentka Wydzia
łu  Matemat yki , 
Fizyki i Chemii Uni
wersytetu Śląskiego. 
W 1986 r. uzyskała 
tytuł doktora nauk 
matematycznych w 
Instytucie Matema
tyki Politechniki Ślą
skiej w Gliwicach. 
W latach 19761991 była pracownikiem 
naukowodydaktycznym Politechniki 
Śląskiej oraz ISTIM w Gatzie (Tunezja). 

Z MSBiF związała się w 1991 r., pełniąc 
kolejno funkcje dyrektora ds. szkoleń (od 
1994 r.) oraz członka zarządu (od 1999 r.). 
W tym okresie MSBiF przygotowała i prze
prowadziła szkolenia dla ponad 80 tys. 
osób, realizując lub współrealizując duże 
projekty szkoleniowe. W latach 19941998 
koordynowała współpracą z przedstawicie
lami British Know How Fund w zakresie 
udzielanego wsparcia dla działalności 
szkoleniowej MSBiF. W latach 19961998 
pełniła też funkcję pełnomocnika zarządu 
MSBiF ds. współpracy z British Know How 
Fund w pełnym zakresie, kontynuując pra
cę dydaktycznoszkoleniową w zakresie 
matematyki finansowej. Od 1998 r. do dzi
siaj jest członkiem Senatu Wyższej Szkoły 
Bankowości i Finansów w Katowicach, 
a od 1995 r. członkiem Rady Nadzorczej 
Dolnośląskiej Szkoły Bankowej. W latach 
19961997 była członkiem Executive 
Committee of International Foundation 
for Computerbased Education in Banking 
and Finance. Od 2000 r. do 2003 r. piasto
wała funkcję członka Executive Commitee 
of European Bank Training Network, a od 
1995 r. członka Prezydium Komitetu Koor
dynacyjnego ds. Standardów Kwalifikacyj
nych w bankowości polskiej.

Krzysztof Cetnar

Absolwent Wydziału 
Matematyki i Fizyki 
Uniwersytetu Jagiel
lońskiego w Krako
wie. Ukończył też 
podyplomowe studia 
Zarządzania Warto
ścią Firmy na SGH, 
uzyskał tytuł MBA, 
maklera papierów wartościowych i dorad
cy inwestycyjnego. Od 1994 r. zajmował 
szereg kierowniczych stanowisk o profilu 
finansowym i inwestycyjnym. W latach 
19992002 był członkiem zarządu, a następ
nie wiceprezesem zarządu  dyrektorem eko
nomicznofinansowym Polskiego Koncernu 
Naftowego Orlen Od 2002 r. był dyrektorem 
finansowym CU PTE. Odpowiada za całość 
zagadnień finansowych PTE i zarządzanego 
przezeń CU OFE, w tym za proces kontroli, 
planowania, sprawozdawczości oraz za IT.

Waldemar Maj, prezes zarzàdu AmerBanku 
Absolwent Politechniki Warszawskiej. 
W 1989 r. otrzymał w Instytucie Fizyki 
Polskiej Akademii Nauk tytuł doktora. 
W 1996 r. uzyskał tytuł Master in Busi
ness Administration w Harvard Uni

versity Graduate School of Business 
Administration w Bostonie. W latach 
19811991 był pracownikiem nauko
wym Instytutu Fizyki Polskiej Akade
mii Nauk oraz w okresie od 1990 r. do 
1991 r. w Kamerling Onnes Laborato
ry w Leiden w Holandii. Od 1991 r. do 
1994 r. był doradcą ministra finansów 
i nadzorował m.in. program Banku 
Światowego komputeryzacji banków 
komercyjnych. W latach 1992 1994 
pełnił funkcję prezesa Fundacji Rozwo
ju Sektora Finansowego uczestnicząc 
w realizacji projektów związanych z 
programem Phare. Od 1993 r. do 1994 
r. pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego. 
W 1995 r. wziął udział w programie 
Corporate Finance Summer Associa
te Union Bank of Switzerland w Zuri
chu. W latach 19962000 pracował 
dla International Finance Corporation 
(the World Bank Group) w Waszyngto
nie jako Senior Investment Officer w 
Oil, Gas and Mining Department, spe
cjalizując się w transakcjach typu pro
ject finance. W latach 20002002 był 
zatrudniony w warszawskim biurze 
McKinsey & Company i zajmował się 
projektami dla sektorów finansowe
go i telekomunikacyjnego. Od 2002 
r. członek zarządu AmerBanku, a do 
jego kompetencji należał nadzór nad 
departamentami ryzyka kredytowego, 
finansów i kontroli ryzyka, operacyj
nym, informatyki i telekomunikacji 
oraz departamentem administracji.

Grzegorz 
Rojewski

Absolwent Politech
niki Warszawskiej, 
kierunku Podsta
wowych proble
mów techniki. Od 
1994 r. związany 
z AIG Credit (daw
niej pod nazwą 
CLA) jako kierow
nik biura terenowe
go, następnie dyrektor oddziału we Wło
cławku. Od 1998 r. objął funkcję prezesa 
zarządu AIG Market Service (dawniej CLA 
Market Service) i dyrektora Departamen
tu Produktów Kredytowych AIG Credit. W 
2000 r. został powołany na członka zarzą
du AIG Credit i AIG Bank Polska, jedno
cześnie pełniąc funkcję dyrektora Dywizji 
Kredytowej. Odpowiada za politykę sprze
daży i rozwój produktów konsumenckich 
AIG Bank Polska i AIG Credit, spółek nale
żących do AIG CFG.

Bohdan Mierzwiƒski,  
wiceprezes zarzàdu Kredyt 
Banku, zast´pca dyrektora 
generalnego banku

Andrzej Klesyk, wice-
prezes w warszawskim 
oddziale The Boston Con-
sulting Group

Aleksandra Rost, prezes 
Mi´dzynarodowej Szko∏y 
BankowoÊci i Finansów 

Krzysztof Cetnar, cz∏onek 
zarzàdu Commercial 
Union PTE

Grzegorz Rojewski, szef 
dzia∏alnoÊci operacyjnej 
(Chief Operating Officer) 
AIG Consumer Finance 
Group w Polsce
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