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Jacek Furga

Ukończył studia na 
Wydziale Mechaniki 
Precyzyjnej na Poli
technice Warszaw
skiej, jako inżynier 
automatyk. Ukoń
czył również: Pody
plomowe Studium 
Wielostronnych Sto
sunków Międzynarodowych na Akade
mii Nauk Społecznych, Podyplomowe 
Studium Funkcjonowania Gospodarki 
Narodowej Pieniądz i Bankowość na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. 
Zdał egzamin dla kandydatów na człon
ków rad nadzorczych spółek Skarbu 
Państwa. Pracę zawodową rozpoczął 
w Bausparkasse Schwebisch Hall AG, 
gdzie w latach 19911998 był doradcą 
zarządu, przedstawicielem w Polsce. W 
1999 r. przeszedł do HYPO Bank Polska 
jako członek zarządu. Od grudnia tegoż 
roku pracował w HypoVereinsbank Bank 
Hipoteczny. 10 lutego br. został powoła
ny na stanowisko wiceprezesa BudBan
ku, obecnie właścicielem BudBanku jest 
BGK, wkrótce jednak BudBank zostanie 
przekształcony w bank hipoteczny, które
go akcjonariuszem zostanie PKO BP.

Irena Stocka

Pierwsze doświad
czenia w finanso
waniu rynku nieru
chomości zdobyła 
w Kanadzie pracu
jąc w latach 1983 
 19 9 0  m . i n .  w 
Montreal Trust Co. 
of Canada i Royal 
LePage Real Esta
te Ser vices Ltd. 
Po przyjeździe do Polski była doradcą 
ministra gospodarki przestrzennej i 
budownictwa do spraw kredytu hipo
tecznego i rynkowych systemów finan
sowania sektora mieszkaniowego. W 
latach 19911994 pełniła funkcję sze
fa Projektu Finansowania Budownic
twa Mieszkaniowego, prowadzonego 
przez rząd polski we współpracy z Ban
kiem Światowym, którego celem było 
wprowadzenie systemu finansowania 
budownictwa mieszkaniowego oparte
go na bankowych kredytach hipotecz
nych. W ramach projektu wraz z grupą 
ekspertów krajowych i zagranicznych 
opracowała dla banków polskich pierw
sze produkty i procedury udzielania 
kredytów hipotecznych i budowlanych 

na cele mieszkaniowe. W latach 1994
1999 pracowała w PBK w Warszawie 
kolejno na stanowiskach: doradcy pre
zesa, zastępcy dyrektora Departamen
tu Klienta Detalicznego. Opracowała i 
wdrożyła program kredytów hipotecz
nych i budowlanych dla klientów deta
licznych. Od listopada 1999 r. do lipca 
2002 r. pełniła funkcję dyrektora Pionu 
Operacji w GE Banku Mieszkaniowym 
w Warszawie, a od czerwca 2000 r. 
była także członkiem zarządu banku. 
W grudniu 2002 r. została powołana 
na członka zarządu HypoVereinsbank 
Bank Hipoteczny, a od 5 lutego 2003 r. 
pełni funkcję prezesa zarządu.

W∏adys∏aw
Kulczycki
Jest doktorem nauk 
ekonomicznych  
absolwentem Szkoły 
Głównej Planowania 
i Statystyki (obecnie 
SGH): Wydział Ekono
miki Produkcji.
W latach 19801990 
był pracownikiem 
naukowodydaktycznym SGPiS, Insty
tutu Funkcjonowania Gospodarki, ANS. 
Od 1990 r. pracował w Narodowym Ban
ku Polskim, Generalnym Inspektoracie 
Nadzoru Bankowego jako doradca preze
sa NBP. W latach 19952003 pełnił funk
cję wiceprezesa zarządu Banku Gospo
darki Żywnościowej. W InvestBanku 
będzie nadzorował Pion Ryzyka.

Józef Myrczek
 
Od 1993 r. zatrudnio
ny w Gospodarczym 
Banku Południo
woZachodnim, a 
następnie w Banku 
BPS kolejno jako 
specjalista, dorad
ca, dyrektor oddzia
łu, doradca preze
sa, ostatnio jako 
dyrektor Oddziału Wojewódzkiego w 
Katowicach. Absolwent Politechniki 
Wrocławskiej (1980 r.), doktor (1984 
r.), doktor habilitowany (1999 r.). Studia 
podyplomowe z zakresu bankowości na 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i 
Dolnośląskiej Szkole Bankowej. W latach 
19801992 był pracownikiem nauko
wym Politechniki Wrocławskiej, później 
Politechniki Łódzkiej. Profesor Akademii 
TechnicznoHumanistycznej w Bielsku
Białej. W latach 19911992 odbył staż w 

University of Houston, w roku 1994 w 
Graduate School of Banking, University 
of Wisconsin w ramach Bankers Abroad 
Program (organizowane przez KPMG 
Peat Marwick, Warszawski Instytut 
Bankowości). Ponadto staże bankowe i 
wyjazdy zawodowe w WestOne Bancor
poration, Credit Agricole, Rabobank, 
Raiffeisen Landesbank Niederosterre
ich. W latach 19952000 członek Rady 
Wydawców Kart Bankowych przy Związ
ku Banków Polskich. W latach 1999
2001 członek rady nadzorczej Beskidz
kiego Domu Maklerskiego.

Koen Verhoeven (40), wiceprezes 
zarzàdu, dyrektor Pionu Kredytów 
Fortis Bank Polska 
 
Jest absolwentem Wydziału Finansów 
Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, który 
ukończył w 1991 r. Karierę zawodową roz
poczynał w 1985 r. jako analityk kredyto
wy w Bacob Bank w Belgii. Od październi
ka 1987 r. związany jest z Fortis Bankiem. 
W latach 19871995 pracował jako anali
tyk kredytowy, następnie w latach 1996
1997 pełnił funkcję dyrektora Wydziału 
Kredytowego w centrali w Brukseli, a od 
1997 r. do 1998 r. dyrektora Departamen
tu Kredytów dla Średnich Przedsiębiorstw 
w regionie Brukseli. Od 1999 r. pełni funk
cję dyrektora ds. analiz kredytowych For
tis Banku w regionie Brukseli. Od 1 marca 
2003 r. będzie pełnił funkcję 
W Fortis Bank Polska zastąpi Gillesa Polet, 
który po 1 marca br. będzie pełnił funkcję 
członka zarządu do 31 lipca 2003 r.

Ryszard Micyk, wiceprezes zarzàdu 
Hermesa
 
Zanim rozpoczął pracę w Allianz zajmo
wał stanowisko prezesa zarządu Willis 
Corroon Polska oraz wiceprezesa zarządu 
PZU i Realiance National Polska sp. z o.o. 
Obecnie zajmuje stanowisko wiceprezesa 
zarządu w należącej do Allianz AG firmie 
Hermes. Wyższe wykształcenie ekono
miczne zdobył na Uniwersytecie Warszaw
skim. Odbył też liczne kursy i szkolenia w 
kraju i za granicą, m.in. w Kolonii i Londy
nie. Karierę zawodową rozpoczął w PZU, 
następnie pracował dla WARTY, gdzie prze
szedł ścieżkę od inspektora do dyrektora 
biura reasekuracji i kierownika biura kon
taktowego w Londynie. Zainteresowania: 
nieprzerwanie od kilkunastu lat aktywnie 
uprawia piłkę nożną. Interesuje się histo
rią, lubi kuchnię chińską i japońską. Jest 
żonaty, ma dwójkę dzieci.

Józef Myrczek (47),  
od 1 stycznia 2003 r. 
wiceprezes zarzàdu 
Banku Polskiej Spó∏dziel
czoÊci

Jacek Furga, wiceprezes 
BudBanku

Irena Stocka, prezes 
zarzàdu HypoVereins
bank Bank Hipoteczny

W∏adys∏aw Kulczycki,  
nowy wiceprezes zarzàdu 
Invest Banku
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Maciej Jankowski 

Ukończył Szkołę 
Główną Planowa
nia i Statystyki w 
Warszawie (obec
nie SGH). W 1993 
r. rozpoczął pracę w 
Commercial Union 
Polska  Towarzy
stwie Ubezpieczeń 
na Życie,  gdzie 
kolejno piastował funkcje księgowego, 
wicedyrektora i dyrektora finansowe
go. Odpowiadał za pracę Sekcji Prze
twarzania Składek, Sekcji Kontroli 
Należności, Sekcji Rozliczeń Prowizyj
nych, Sekcji Administracji Bazy Danych 
Agencyjnych. Był również odpowie
dzialny m.in. za księgowanie operacji 
ubezpieczeniowych, rozwój współpra
cy z instytucjami finansowymi, opraco
wywanie procedur kontroli wewnętrz
nej. W latach 19971998 pracował w 
Wielkiej Brytanii w Commercial Union 
Assurance Company plc, w Group Busi
ness Risks Department jako project 
team leader. W latach 19931997 prze
chodził szkolenie w Association of Cer
tified Chartered Accountants i złożył 
końcowe egzaminy uprawniające do 
ubiegania się o wykonywanie zawodu 
biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii 
i większości krajów OECD. Od 1998 r. 
był wiceprezesem zarządu Commercial 
Union Powszechnego Towarzystwa 
Emerytalnego BPH CU WBK. W CU 
odpowiada za finanse spółek Grupy CU 
Polska, zastąpił Adama Michonia, które
go kadencja terminowa zakończyła się 
z końcem stycznia 2003 r. Jest żonaty i 
ma dwoje dzieci. 

Jacek Mosiƒski
 
D ot yc h c z a s ow y 
dyrektor Departa
mentu ds. Inwesty
cji w Amplico Life, 
wszedł do zarządu 
AIG Asset Manage
ment (Polska). Peł
ni również funkcję 
dyrektora Departa
mentu Zarządzania. Z rynkiem kapitało
wym jest związany od 1991 r., od 1997 
r. zatrudniony w Amplico Life. Wcześniej 
był ekspertem w spółce Ciech, zajmował 
się zarządzaniem płynnością. Pracował 
w PBK i w Universalu. Jest absolwentem 
Wydziału EkonomicznoSocjologicznego 
Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.

Krzysztof Charchu∏a 
 

W 1985 r. ukoń
czył Wydział Fizyki 
Uniwersytetu War
szawskiego, cztery 
lata później obronił 
doktorat na tym 
wydziale. W latach 
19871989 praco
wał na Wydziale 
Biofizyki Akade
mii Medycznej, a 
później do 1995 r. 
pracował w Instytucie Fizyki Doświad
czalnej UW. W 1995 r. przeszedł do 
Amplico Life, początkowo na stanowi
sko specjalisty ds. inwestycji, następnie 
dyrektora ds. inwestycji i dyrektora ds. 
operacyjnych. Od 1999 r. jest wicepre
zesem zarządu. 

Ireneusz Jab∏oƒski (42), zosta∏ wicepre
zesem zarzàdu Banku Pocztowego
 
Dotychczasowy wiceprezes Banku Często
chowa przeszedł na stanowisko wicepreze
sa zarządu Banku Pocztowego. Ukończył 
Politechnikę Łódzką oraz studia podyplo
mowe w zakresie bankowości w Szkole 
Głównej Handlowej i w University of Mil
waukee (USA). W latach 19881994 zaj
mował się doradztwem gospodarczym w 
zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw 
państwowych i prywatnych oraz wspiera
nia władz samorządowych, organizował 
jednostki samorządu gospodarczego. Do 
1997 r. zajmował kierownicze stanowiska 
w administracji samorządowej. W latach 
19972001 kierował należącymi do ban
ków towarzystwami leasingowymi, pełniąc 
w nich funkcję prezesa zarządu. W lutym 
2002 r. został dyrektorem wykonawczym 
w Banku Częstochowa, a w lipcu wszedł 
do zarządu tego banku.

Shirsh Apte
 
31  st ycznia  br. 
został powołany 
przez Citigroup na 
szefa Bankowości 
Komercyjnej i Inwe
stycyjnej na Region 
Europy Środkowow
schodniej, Bliskiego 
Wschodu i Afryki 
(CEEMEA). Pozostanie wiceprezesem 
Citibank Handlowy do czasu powoła
nia następcy. Jako nowy szef regionu 
CEEMEA będzie nadal sprawował nad

zór nad działalnością Citibank Handlo
wy w Warszawie.

Maciej Szwarc (31),
zosta∏ cz∏onkiem zarzàdu Credit Suis
se Life & Pensions TUn˚

W Credit Suisse Life & Pensions TUnŻ 
odpowiada za finanse. Jednocześnie 
pełni funkcję dyrektora Departamen
tu Finansów. Karierę zawodową roz
poczynał w Banku PrzemysłowoHan
dlowym, pracował również w Banku 
Gospodarki Żywnościowej, Polskiej 
Telefonii Cyfrowej oraz Makro Cash 
and Carry Poland. Z branżą ubezpie
czeniową związany jest od 1998 r. 
Początkowo pracował w pionie finanso
wym, wchodzącym wówczas na polski 
rynek towarzystw ubezpieczeniowych 
Zurich. Od 2001 r. pełni funkcję dyrek
tora finansowego Credit Suisse Life & 
Pensions TUnŻ (wówczas jeszcze dzia
łającego pod marką Winterthur).

Dariusz Paprot
 
Od dwóch lat zaan
gażowany w restruk
turyzację Horteksu 
z ramienia akcjo
nariuszy powią
zanych z Bank of 
America. Jego głów
nym zadaniem 
będzie dokończe
nie restrukturyzacji finansowej spółki, w 
tym przeprowadzenie wszystkich działań 
uzgodnionych w porozumieniu głównego 
akcjonariusza oraz wierzycieli. 

Wojciech Planer
 
Będzie odpowie
dzialny za sprze
daż i marketing. 
Dotychczas pełnił 
on funkcję wicepre
zesa ds. sprzedaży 
i marketingu w fir
mie Kamis, w któ
rej przepracował 
10 lat współtworząc pozycję tej obecnie 
największej firmy na rynku przypraw. 
Objął posadę w Horteksie 17 stycznia br. 
i odpowiada za całość spraw związanych 
z marketingiem, ze szczególnym uwzględ
nieniem segmentu soków i napojów, w 
którym Hortex postanowił odzyskać i 
umocnić swą wcześniejszą pozycję. 

Krzysztof Charchu∏a (42), 
wiceprezes AIG Asset 
Management (Polska)  
i wiceprezes Amplico  
Life

Shirsh Apte (51), wice
prezes zarzàdu Citibank 
Handlowy

Maciej Jankowski (38), 
wiceprezes CU ˚ycie i CU 
Polska

Jacek Mosiƒski (32), 
wszed∏ do zarzàdu AIG 
Asset Management  
(Polska)

Dariusz Paprot, zosta∏  
wiceprezesem ds. finanso
wych Hortex Holding

Wojciech Planer, zosta∏ 
wiceprezesem Hortex 
Holding

Magazyn Departament kadr



ZIMOWE FORUM BANKOWE 12.03.2003 - program roboczy
„Polskie banki w Unii Europejskiej. Szanse, wyzwania i zagro˝enia”
Liczba uczestników: ok. 120 osób

Zwiàzek Banków Polskich

8.30-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.05 Otwarcie obrad (Andrzej Topiƒski, prezes ZBP) 
9.05-9.30 Zamierzenia polityki gospodarczej rzàdu 
w najbli˝szych dwóch latach (wiceprezes Rady 
Ministrów prof. dr hab. G. Ko∏odko)
9.30-11.15 Sesja I - Obszary niezb´dnych 
dostosowaƒ legislacyjnych do warunków konku-
rowania w Unii Europejskiej z punktu widzenia pol-
skiej bankowoÊci
9.30-9.35 moderator Marian Czakaƒski (ING BSK)
9.35-9.50 P. Wyczaƒski (NBP) - aktualna sytuacja 
sektora bankowego
9.50-10.05 M. Zygierewicz - zmiany regulacyjne w 
ostatnim okresie, ich wp∏yw na banki, wnioski ze 
Sta∏ej Konferencji Ekonomicznej dot. wspó∏pracy 
banków i przedsi´biorstw
10.05-10.45 PaneliÊci 4 banki - po 10 minut
10.45-10.55 MF (zaproszenie wys∏ano do ministra 
J. Czekaja)
10.55-11.05 NBP (zaproszenie wys∏ano do prez-
esa A. S. Bratkowskiego)
11.05-11.15 Dyskusja

11.15-11.45 Przerwa na kaw´
11.45-13.15 Sesja II - Najwa˝niejsze problemy 
wynikajàce z wprowadzenia Nowej Umowy 
Kapita∏owej/Dyrektywy CAD III dla Êrodowiska 
bankowego 
11.45-11.50 moderator - W∏. Grudziƒski (BISE)
11.50-12.05 W. KwaÊniak (GINB) - proces analizy 
nadzorczej w Êwietle NUK - wyzwania dla pol-
skiego nadzoru bankowego
12.05-12.20 J. KoleÊnik (ZBP) - stan prac nad 
NUK/CAD III - wyzwania dla polskich banków.
12.20-12.35 R. Kaszubski (ZBP) - konsekwencje 
wdro˝enia NUK/CAD III dla systemu polskiego prawa 
bankowego. 

12.35-13.05 PaneliÊci 3 banki (R. Jezierski - BG˚, K. 
Dresler - PKO BP, ¸. Witkowski - BRE) - po 10 minut 
13.05-13.30 Dyskusja

13.30-14.30 Przerwa obiadowa
14.30-17.00 Sesja III - Narodowy Plan Rozwoju 
- wyzwania dla banków i dla gospodarki
14.30-14.40 moderator - K. Pietraszkiewicz (ZBP)
14.40-15.00 E. Freyberg (Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej) 
- za∏o˝enia programu
15.00-15.15 R. Michalski (MF) - zasady monitor-
ingu wykorzystywania pomocy ze Êrodków UE
15.15-15.30 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (zaproszenie wys∏ano do min. C. 
Siekierskiego) 
- wykorzystanie Êrodków UE na restruktury-
zacj´ i modernizacj´ sektora ˝ywnoÊciowego, 
rybo∏ówstwa, przetwórstwa ryb oraz rozwój 
obszarów wiejskich
15.30-15.45 Ministerstwo Ârodowiska (zaprosze-
nie wys∏ano do prezesa J. Pietrewicza 
- NFOÂiGW) - wykorzystanie funduszy UE na 
wsparcie dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska i 
gospodarki wodnej
15.45-16.00 Ministerstwo Infrastruktury (zaprosze-
nie wys∏ano do min. S. Najara) - rozwój infrastruk-
tury transportowej oraz gospodarka morska
16.00-16.15 A. Reich (GINB) - ostro˝noÊciowe 
aspekty udzia∏u banków w programie
16.15-16.35 Przedstawiciele banków - warunki 
potrzebne dla udzia∏u banków w procesie absorp-
cji Êrodków pomocowych.
16.35-17.00 Dyskusja
17.00-17.15 Podsumowanie i zamkni´cie obrad 
19.00 Bankiet w Klubie Bankowca, wystàpienie 
prezesa NBP prof. L. Balcerowicza

PaneliÊci: przedstawiciele banków - próba oceny sytuacji i identyfi-
kacji potrzebnych zmian regulacyjnych;
przedstawiciele MF i NBP: mo˝liwe kierunki zmian regulacyjnych z 
punktu widzenia regulatorów

PaneliÊci: wyzwania i zagro˝enia w zwiàzku z wdro˝eniem NUK/CAD 
III - wnioski z analizy projektu i doÊwiadczeƒ we wprowadzaniu 
nowych wymogów kapita∏owych od 2002 r.


