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Zdzis∏aw Wojtera (35),  
cz∏onek zarzàdu Banku Cz´stochowa

Studiował rachunkowość iinformatykę na 
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów praco-
wał wDziale Księgowo-Finansowym Zakładów 
Przemysłu Wełnianego „9Maja” wŁodzi. Wla-
tach 1991-1993 pracował wdziale Informatyki 
wCentrum Badań iPromocji Biznesu „Ekorno” 
iwDepartamencie Restrukturyzacji wPowszech-
nym Banku Gospodarczym.  Od 1995 r. do 1997 
r. był dyrektorem finansowym wŁódzkich Zakła-
dach Przemysłu Spirytusowego Polmos wŁodzi. 
W1997 r. wrócił do sektora finansowego na sta-
nowisko wiceprezesa PBG-Leasing, dwa lata póź-
niej został wiceprezesem Bankowego Funduszu 
Leasingowego wŁodzi, aw2000 r. wiceprezesem 
Kredyt Lease. 1 lutego 2002 r. zastąpił Jarosława 
Maczkowskiego na stanowisku członka zarządu 
Banku Częstochowa.

Micha∏ Gajewski

W1991 r.  ukończył 
Wydział Prawa Uniwer-
sytetu im. A. Mickie-
wicza wPoznaniu, jest 
również absolwentem 
Podyplomowego Stu-
dium MBA, w1995 r. 
został wpisany na listę 
r a d c ów  p r aw nyc h . 
W1992 r. rozpoczął pra-
cę wWielkopolskim Ban-
ku Kredyto- wym, gdzie 
przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej 
od naczelnika wydziału woddziale operacyj-
nym banku do dyrektora banku nadzorującego 
zarządzanie zmianami. Wlatach 1996-1998 był 
wiceprezesem Gliwickiego Banku Handlowego. 
Po fuzji Wielkopolskiego Banku Kredytowego 
oraz Banku Zachodniego wpołączonym banku 
powierzono mu stanowisko dyrektora Makrore-
gionu Poznań.

Jacek Marcinowski

Jest absolwentem Politech-
niki Poznańskiej, posia-
da licencję maklerską 
oraz doradcy wzakresie 
obrotu papierami war-
tościowymi. Od 1995 r. 
był związany zawodowo 
zWielkopolskim Bankiem 
Kredytowym, gdzie praco-
wał wPionie Bankowości 
Inwestycyjnej. Wlatach 
1997-1999 był członkiem zarządu - dyrektorem 
zarządzającym wWBK AIB Asset Management, od 
kwietnia 2001 r. pełnił funkcję prezesa zarządu WBK 
AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. 

Ryszard Wawryniewicz
Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Ukończył również podyplomo-

we studia zzakresu 
finansów, bankowości 
isamorządu terytorial-
nego. Poseł poprzed-
niej kadencji Sejmu 
(1997-2001), starto-
wał zlisty Akcji Wybor-
czej Solidarność. Od 
października 2001 r. 
był członkiem rady 
nadzorczej Invest-
Banku, aod 22 stycz-
nia 2002 r. pełni funk-
cję członka zarządu 
Invest-Banku, odpowiada za audyt wewnętrzny, 
administrację izabezpieczenia oraz windykację. 
Jest żonaty, ma córkę. Interesuje się historią ipo-
lityką.

Kazimierz G∏owacki 

Ukończył  Wydział 
Zarządzania Uniwersy-
tetu Gdańskiego w1972 
r. asześć lat później na 
tym samym wydziale 
uzyskał tytuł doktora 
nauk ekonomicznych. 
Od 1979 do 1997 r. 
pracował jako adiunkt 
wInstytucie Organiza-
cji iZarządzania Uni-
wersytetu Gdańskie-
go. W1992 r. związał się zBankiem Własności 
Pracowniczej. Początkowo był doradcą zarządu 
(1992-1994), następnie wiceprezesem, awlatach 
1995-2001 prezesem zarządu BWP-Unibank ipeł-
nomocnikiem zarządu Nordea Bank Polska ds. 
zarządzania majątkiem byłego BWP-Unibanku 
(grudzień 2001-styczeń 2002). 17 stycznia 2002 
r. został nowym członkiem rozszerzonego zarzą-
du Nordea Bank Polska.

Marek Kulczycki 

Doktor nauk ekono-
micznych. Po karierze 
uniwersyteckiej piasto-
wał różne stanowiska 
kierownicze worganiza-
cjach państwowych imię-
dzynarodowych, m.in. 
wlatach 1980-1986 w 
Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Roz-
woju Przemysłowego 
(UNIDO) wWiedniu, wMinisterstwie Przekształ-
ceń iHandlu, atakże wPolsko-Amerykańskim 
Funduszu Przedsiębiorczości. Od 1995 r. był 
prezesem zarządu Pierwszego Polsko-Amery-
kańskiego Banku (dzisiejszy Fortis Bank Polska). 
Od grudnia 2000 r. piastował stanowisko pierw-
szego wiceprezesa wFortis Bank Polska icountry 
managera wGrupie Fortis. 21 styczna 2002 r. 

został powołany na stanowisko członka zarządu 
Deutsche Bank 24, gdzie odpowiada za Depar-

tamenty Księgowości iSkarbu. Jest żonaty, ma 
córkę. Zainteresowania: tenis, żeglarstwo, pilotaż 
samolotów turystycznych, muzyka jazzowa ipo-
ważna, narciarstwo.

Stefan Lundgren,  
cz∏onek zarzàdu Nordea Bank Polska
Ukończył studia ekonomiczne, uzyskał licen-
cjat na uniwersytecie wUppsali. WGrupie Nor-
dea pracuje od 1986 r., ostatnio na stanowisku 
kierownika ds. kredytów, wcześniej był m.in. 
analitykiem ds. kredytów wDepartamencie 
Kredytów Banku Regionalnego wSztokholmie. 
Jest członkiem Komitetu Kredytowego Regional 
Bank Baltic Countries and Poland, ponadto kie-
ruje projektem dotyczącym stworzenia instruk-
cji kredytowych dla grupy Nordea. 17 stycznia 
2002 r. został nowym członkiem rozszerzonego 
zarządu Nordea Bank Polska.

Ronnie Richardson

Absolwent wydziału 
ekonomicznego Uni-
wersytetu wAntwer-
pii. ZFortis Bankiem 
(wówczas jeszcze 
Generale Bankiem) 
związany jest  od 
1974 r. Karierę roz-
poczynał od stano-
wiska kierownika 
oddziału, następnie 
dyrektora regionu. Zdobywał doświadczenie, 
pełniąc kluczowe funkcje m.in. wDepartamen-
cie Kredytów. Od 1991 r. stoi na czele Fortis 
Lease NV (dawniej Eurolease NV). Zasiada we 
władzach innych spółek wchodzących wskład 
grupy Fortis, pełniąc funkcje m.in. przewodni-
czącego Fortis Lease CT, FMN Lease Belgium, 
Fortis Lease France iFortis Lease Netherlands, 
członka zarządu wEurolease-Factor (Luksem-
burg), Eurolease UK oraz Alphacredit, jak 
również prezesa zarządu Fortis Lease Polska 
Sp. zo.o. Od 1 lutego 2002 r. sprawuje funkcję 
pierwszego wiceprezesa zarządu Fortis Bank 
Polska.

Hanna Krajewska

Ukończyła studia 
wSzkole Głównej Pla-
nowania iStatystyki 
wWarszawie (obec-
nie SGH). W1972 
r. rozpoczęła pracę 
wPowszechnej Kasie 
Oszczędności, gdzie 
pełniła funkcje kierow-
nika sekcji, naczelni-
ka wydziału igłówne-
go księgowego wVI 
Oddziale  Bank u. 
W1987 r. została dyrektorem VOddziału wWarsza-
wie. Następnie w1988 r. objęła funkcję dyrektora 
Departamentu Rachunkowości iObrotu Pienięż-
nego oraz głównego księgowego banku. Wlatach 
1991-1992 była członkiem zarządu Powszechnej 
Kasy Oszczędności BP, awlatach 1992-1993 peł-
niła funkcję  członka zarządu PBK. Od roku 1993 
do 1995  była dyrektorem Departamentu Rachun-
kowości - głównym księgowym Polskiego Banku 
Rozwoju.  Od  początku istnienia Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego (czerwiec 1995 r.) pełni 
funkcję zastępcy prezesa zarządu.

Micha∏ Gajewski, cz∏onek zarzà
du BZ WBK 

Jacek Marcinowski, cz∏onek 
zarzàdu BZ WBK

Hanna Krajewska, zast´pca 
prezesa zarzàdu Bankowego 
Funduszu  Gwarancyjnego

Kazimierz G∏owacki (54), 
cz∏onek zarzàdu Nordea Bank 
Polska

Ryszard Wawryniewicz (40), 
cz∏onek zarzàdu InvestBanku

Marek Kulczycki (53), cz∏onek 
zarzàdu Deutsche Bank 24

Ronnie Richardson, pierwszy 
wiceprezes zarzàdu Fortis Bank 




