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Danuta Marianna
Demianiuk

A b s o l w e n t k a 
Wydziału Prawa 
iAdministracji Uni
wersytetu Warszaw
skiego. Aplikację 
s ą d ow ą  o d by ł a 
wSądzie Wojewódz
kim wWarszawie. 
W1994 r. ukończyła 
The College of Management The Institu
te of Banking Warsaw Institute of Ban
king  kurs dla menedżerów „Modern 
Bank Management”. W1966 r. rozpoczę
ła pracę wWydziale Finansowym Prezy
dium Dzielnicowej Rady Narodowej War
szawaMokotów. Wlatach 19711990 
pracowała wDepartamencie Podatków 
iOpłat Ministerstwa Finansów (odradcy 
dodyrektora departamentu). Wlatach 
19881990 wykładała naPodyplomo
wym Studium Podatkowym UW. W1990 
r. została podsekretarzem stanu wresor
cie finansów, gdzie nadzorowała depar
tamenty podatkowe, organizacji służb 
skarbowych iinformatyki. Wkwietniu 
1992 r. została Izastępcą prezesa Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Była 
m.in. przewodniczącą rady nadzorczej 
Banku RolnoPrzemysłowego, atakże 
wiceprzewodniczącą rad nadzorczych 
wTowarzystwie Ubezpieczeń wRolnic
twie iGospodarce Żywnościowej „Agro
polisa” oraz Pomorskim Hurtowym 
Centrum RolnoSpożywczym „Renk” 
wGdańsku.

Tomasz
Kaêmierowski

Absolwent Wydziału 
Prawa Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewi
cza wPoznaniu oraz 
podyplomowego 
studium marketin
gu izarządzania 
wEcole Superieu
re de Commerce we Francji. Wlatach 
19911993 był konsultantem wwarszaw
skiej Kancelarii Prawnej Gide Loyrette 
Nouel, gdzie uczestniczył wprojektach 
prywatyzacji polskich przedsiębiorstw 
ipracował przyobsłudze dużych kor
poracji międzynarodowych. Wlatach 
19931994 był product managerem 
wNestle Poland, anastępnie  do1996 
r. marketing managerem wPepsi Cola 
International Poland, gdzie odpowiadał 
m.in. zaprowadzenie marek Pepsi iAqua 

Minerale oraz wprowadzenie narynek 
Pepsi Max. W1996 r. został dyrektorem 
marketingu wCitibank Poland, gdzie 
zajmował się wprowadzeniem marki 
Citibank dosektora bankowości detalicz
nej. Wylansował takie produkty iusługi, 
jak karta kredytowa Citibank, kredyt 
natelefon czy Citiphone. Wlatach 1999 
2000 był dyrektorem generalnym 
iCOO Canal+/Cyfra+. Od2000 r. jest 
członkiem zarządu Inteligo Financial 
Services. Wprowadził narynek markę 
Inteligo, osiągając najszybszy wzrost 
wsektorze bankowości bezoddziałowej.

Konrad
Korobowicz

Absolwent Wydziału 
Prawa UMCS wLubli
nie. W1992 r. uzyskał 
stypendium zzakresu 
bankowości wUniwer
sytecie Lock Haven 
wPensylwanii. Wla
tach 19921995 radca 
prawny wBanku DepozytowoKredytowym 
wLublinie, gdzie odpowiadał zaprzepisy 
wewnętrzne iprocedury Departamentu 
Zarządzania Finansowego oraz zazgodność 
zprawem operacji wykonywanych przez 
Departament Skarbu banku wkraju izagra
nicą. W1995 r. został wicedyrektorem Dzia
łu Bankowości Detalicznej wBDK Pekao SA 
Group. Wlatach 19971998 dyrektor wPol
ska Trust Sp. zo.o. oraz dyrektor Mermaid 
Overseas Limited (spółkimatki kontrolują
cej szereg przedsięwzięć inwestycyjnych 
wPolsce). Wlatach 19982000 członek 
zarządu, dyrektor spółki Heros Life Banko
wego Towarzystwa Ubezpieczeń iRease
kuracji, odpowiadający zasprzedaż iwdro
żenie produktów, wtym bancassurance. 
Wmarcu 2000 r. zostaje członkiem zarządu 
iwiceprezesem Inteligo Financial Services 
odpowiedzialnym zaobsługę klienta oraz 
obsługę prawną iinformatyczną firmy.

Grzegorz D∏ugosz

Absolwent Wydzia
ł u  M a t e m a t y k i 
UMCS wLublinie. 
W1993 r. podjął pra
cę wBanku Depozy
towoKredytowym 
wLublinie wDepar
tamencie Informaty
ki, gdzie zajmował się wdrażaniem zinte

growanego systemu obsługi oddziałów. 
Popołączeniu BDK zGrupą Pekao SA 
zostaje naczelnikiem Wydziału Kart 
Bankowych, anastępnie zastępcą dyrek
tora Biura Kart Bankowych odpowie
dzialnym zastworzenie iimplementację 
systemu rozliczeń kart oraz instalację 
izarządzanie siecią bankomatów. Wla
tach 19982000 był zastępcą dyrektora 
Departamentu Operacji wMillennium 
BIG Bank, gdzie m.in. wprowadził kar
ty kredytowe dooferty banku. Od2000 r. 
związany jest zInteligo: wInteligo/Bank
gesellschaft Polska jako dyrektor Depar
tamentu Operacji, obecnie jest dyrekto
rem specjalistycznej jednostki banku 
PKO BP  Centrum Obsługi Inteligo.

Przemys∏aw
Henschke

Absolwent Wydziału 
Informatyki Politech
niki Warszawskiej. 
Karierę rozpoczął 
wDigital Equipmet 
Corporation gdzie, 
jako szef projektu, 
wprowadzał central
ny system bankowy wBanku BPH oraz pro
wadził projekt budowy handlobanku Banku 
Handlowego. Następnie, pracując wArthur 
Andersen jako szef grupy dospraw ebiznesu, 
uczestniczył m.in. wopracowywaniu strategii 
budowy Hurtowni Danych iSystemu Informa
cji Zarządczej banku. Ostatnio uczestniczył 
wbudowie Inteligo, gdzie nadzorował proces 
tworzenia, anastępnie był dyrektorem infor
matyki. WLUKAS Banku odpowieda zapion 
informatyki. 

Piotr Buszka

Absolwent Wydzia
łu Informatyki iZa
rządzania Politech
niki Wrocławskiej. 
Postudiach trafił 
dodepartamen
tu informatyki 
LUKAS SA, gdzie 
m.in. był szefem 
zespołu wdrażającego system zarządza
nia kredytami konsumpcyjnymi. Prze
szedł następnie doCetelem Polska nasta
nowisko członka zarządu: podlegały 
mu departament operacji iryzyka kredy
towego oraz departament informatyki. 
WLUKAS SA odpowiada zapionu ryzyka 
kredytowego iinformatyki linii biznesu 
„kredyty konsumenckie”.

Danuta Marianna
Demianiuk, wiceprezes 
zarzàdu PKO BP

Tomasz Kaêmierowski, 
prezes zarzàdu Inteligo 
Financial Services

Konrad Korobowicz, 
wiceprezes zarzàdu Inteli
go Financial Services

Grzegorz D∏ugosz, dyrektor 
Centrum Obs∏ugi Inteligo

Magazyn Departament kadr

Przemys∏aw Henschke,
cz∏onek zarzàdu LUKAS SA 
iwiceprezes LUKAS Banku

Piotr Buszka, cz∏onek  
zarzàdu LUKAS SA  
iwiceprezes LUKAS Banku 
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Andrzej 
Krzemiƒski

Absolwent Wydziału 
Handlu Zagraniczne
go Szkoły Głównej 
Handlowej wWarsza
wie. Związany odpo
czątku swojej kariery 
zBIG, Bankiem Millen
nium, Bankiem Han
dlowym (handloban
kiem) iCitibankiem, gdzie był dyrektorem 
zarządzającym, odpowiedzialnym zawpro
wadzenie izarządzanie projektem kredytów 
konsumenckich „CitiFinancial” wPolsce. W 
Grupie LUKAS odpowiada zapion sprzeda
ży kredytów konsumenckich obejmujących 
sieć oddziałów regionalnych, key account’s 
isprzedaż bezpośrednią.

Micha∏ Ostalski

Absolwent Wydziału 
Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszaw
skiego. Ma doświad
czenie wbankowości 
irachunkowości, które 
zdobył pracując wNBP 
iwDepartamencie Ban
kowym KPMG. WGru
pie LUKAS odpowiada zapion finansowy 
(departament rachunkowości, controllingu 
iprojektów finansowych).

Marek Przybylski

Absolwentem Wydzia
łu Zarządzania iMar
ketingu Uniwersyte
tu Warszawskiego. 
Również absolwent 
medycyny, posiadacz 
dyplomu MBA itytu
łu Chartered Finan
cial Analyst (CFA), 
przyznanego przez 
Association for Investment Management 
and Research. W1995 r. uzyskał licencję 
doradcy wzakresie publicznego obrotu 
papierami wartościowymi izaczął pracę 
wCreditanstalt Securities, anastępnie CA 
IB Securities nastanowisku doradcy inwe
stycyjnego iszefa działu analiz. W1998 r. 
przechodzi dobrytyjskiej grupy finansowej 
Commercial Union, gdzie ponadcztery lata 
był wiceprezesem CU Investment Manage
ment. W2001 r. został prezesem zarządu 
Commercial Union Polska  Towarzystwa 
Funduszy Inwestycyjnych.

Aleksander
Kwiatkowski

Absolwent Poli
techniki Gdańskiej, 
Uniwersytetu War
szawskiego oraz 
programu MBA 
wUniversity of Illi
nois. Posiada 17 
letnie doświadcze
nie wdoradztwie. 
Zanim rozpoczął 
pracę wIBM, od1996 r. zarządzał 
działem konsultingowym PwC Con
sulting. Wcześniej był członkiem 
zarządu wDeloitte & Touche IDOM. 
Zarówno wPolsce, jak iwregionie jest 
jednym znajbardziej cenionych specja
listów wzakresie zarządzania dużymi 
projektami reorganizacji procesów biz
nesowych, projektami poprawy efek
tywności procesów oraz projektami 
integracji systemów informatycznych. 
Posiada szeroką wiedzę natemat rynku 
dóbr konsumpcyjnych iprzemysłowych 
oraz integracji globalnych łańcuchów 
dostaw. Specjalizuje się wdoradztwie 
dla wyższego kierownictwa firm istra
tegicznych inwestorów.
W IBM Business Consulting Services 
odpowiedzialny zasektor Distribution 
(wskład którego wchodzą: sektor dóbr 
szybko zbywalnych, dużych sieci deta
licznych, farmaceutyczny itransport) 
wregionie Europy Środkowej iWschod
niej (CEE).

Jerzy Zdrza∏ka

Absolwent SGPiS, 
ma doktorat zteorii 
ekonomii. Do1997 r. 
łączył pracę nauczel
ni zpracą wadmini
stracji państwowej. 
W1990 r. był dorad
cą ekonomicznym 
wNIK iresorcie finan
sów. Wlatach 19911992  podsekre
tarz stanu wMinisterstwie Gospodarki 
przestrzennej iBudownictwa. W1992 
r.  sekretarz stanu wMinisterstwie 
Finansów ipierwszy zastępca mini
stra. W1992 r. zostaje przewodniczą
cym rady Banku Pekao SA. Wlatach 
19931995 jest wiceprezesem zarzą
du PBK, aw1995 r. pełnił obowiązki 
prezesa PBK SA. Wlatach 19961997 
jest członkiem zarządu PBI, awlatach 
19981999 wiceprezesem Pekao, jed
nocześnie pełniąc funkcję prezesa 

zarządu PBG. Wmarcu 1998 r. zostaje 
szefem rady nadzorczej KGHM „Polska 
Miedź”, skąd w2000 r. odszedł doPZU, 
którego został prezesem. Wpołowie 
lipca 2001 r. został zastępcą dyrektora 
generalnego wBanco Comercial Portu
gues wLizbonie, został też członkiem 
rady nadzorczej Banku Millennium.

Wojciech Sadowski,
prezes CA IB Securites

Absolwent Politechniki Warszawskiej 
 Instytutu Automatyki Przemysłowej. 
W2001 r. ukończył Executive Master 
of Business Administration, wspólny 
program University of Illinois iMędzy
narodowego Centrum Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wlatach 
19901992 pracował współce AKME 
(handel iwdrażanie technologii infor
matycznych). 19921993 r.  specjali
sta wdepartamencie inwestycji kapita
łowych Agencji Rozwoju Przemysłu. 
Wlatach 19941996  makler wbiurach 
maklerskich PBR oraz Banku Śląskiego 
iszef Domu Maklerskiego Banku Ochro
ny Środowiska. Od1996 r. związany 
zgrupą CA IB Securites SA, gdzie był 
członkiem zarządu. Od1999 r. członek 
rad nadzorczych spółek CA IB Invest
ment Management, CA IB Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych oraz CA IB 
Financial Advisers sp. zo.o.

Piotr Kamiƒski, cz∏onek zarzàdu  
PKO BP SA, odpowiadajàcy  
zabankowoÊç korporacyjnà

Absolwent Wydziału Zarządzania Uni
wersytetu Warszawskiego oraz studiów 
podyplomowych Tempus CUBIS zzakre
su zarządzania nauniwersytetach wMe
diolanie, Amsterdamie iLeuven. Odbył 
szkolenia eksperckie wzakresie rynku 
kapitałowego, finansowania przedsię
wzięć iubezpieczeń społecznych m.in. 
wUSA iWielkiej Brytanii. Był wczasie 
studiów asystentem konsultanta wCen
tral Europe Trust wWarszawie. Wla
tach 19922000 związany zKomisją 
Papierów Wartościowych iGiełd wWar
szawie: m.in. dyrektor departamentu 
spółek publicznych ifinansów, odpoło
wy 2000 r. wiceprezes KPWiG. Nadzo
rował dział informacji ipromocji oraz 
emitentów, aod2002 r.  dział produk
tów informacyjnych oraz emitentów. 
W2001 r. został przewodniczącym rady 
nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert. Arbi
ter Sądu Arbitrażowego przyKrajowej 
Izbie Gospodarczej.

Jerzy Zdrza∏ka, cz∏onek 
zarzàdu Banku  
Millennium

Marek Przybylski, prezes 
zarzàdu Commercial Union 
Investment Management 

Micha∏ Ostalski, cz∏onek 
zarzàdu LUKAS SA iwicepre
zes zarzàdu LUKAS Banku

Andrzej Krzemiƒski,
cz∏onek zarzàdu LUKAS SA 
iwiceprezes LUKAS Banku.

Aleksander Kwiatkowski, 
szef dzia∏u w IBM Busi
ness Consulting Services 
wPolsce

Magazyn Departament kadr




