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Treść raportu:
Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej „BGK”) informuje, że z dniem 24 września 2021 r. Prezes Rady
Ministrów Mateusz Morawiecki powołał na członków Zarządu BGK kolejnej kadencji następujące
osoby:
1. Beatę Daszyńską-Muzyczka na stanowisko Prezesa Zarządu,
2. Pawła Nieradę na stanowisko Pierwszego Wiceprezesa Zarządu,
3. Włodzimierza Kocona na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
4. Przemysława Cieszyńskiego,
5. Radosława Kwietnia,
6. Tomasza Robaczyńskiego.

Skład Zarządu BGK nie uległ zmianie i kontynuuje swoją dotychczasową misję, co pozwoli na realizację
ogłoszonej przez BGK strategii na lata 2021 – 2025.

Załącznik – biografie Członków Zarządu.

1. Beata Daszyńska-Muzyczka - Prezes Zarządu
Beata Daszyńska-Muzyczka jest związana z sektorem bankowym od ponad 25 lat. W latach 1994–2016
pracowała w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank Polska), w którym zarządzała wieloma
obszarami. Kierowała między innymi wdrożeniami strategicznych projektów, jak nowy model oddziału
czy bankowość elektroniczna MiniBank24. Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów
bankowych. Kierowała Obszarem Logistyki i Nieruchomości, pełniła funkcję przewodniczącej rady
nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości. Odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej
„Bank Nowej Generacji”. Pełniła też funkcję dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Od 2015 r. była
członkiem Zarządu BZ WBK.
Beata Daszyńska-Muzyczka jest 20. prezesem BGK od powstania banku niemal 100 lat temu. Wraz z
pozostałymi członkami zarządu przygotowała i zrealizowała czteroletnią strategię 2017 - 2020, która
pozwoliła bankowi mocniej skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności: finansowaniu i
mobilizacji kapitału dla inwestycji, eksportu i rozwoju przedsiębiorstw, wspieraniu zrównoważonego
rozwoju, a także na sprawnym dystrybuowaniu funduszy unijnych. W ciągu czterech lat możliwości
mobilizowania przez BGK kapitału dla rozwoju gospodarczego wzrosły pięciokrotnie. Dodatkowo bank,
realizując nową strategię, wzmacniał aktywność poza granicami Polski i otworzył przedstawicielstwa
zagraniczne: w Londynie, Brukseli, Frankfurcie i Amsterdamie. W planach są kolejne, w Stanach
Zjednoczonych i Azji.
Prezes Daszyńska-Muzyczka jest także pomysłodawczynią i inicjatorką powołania najważniejszego
przedsięwzięcia finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – Funduszu Trójmorza i od 2019 r. pełni
w nim funkcję przewodniczącej rady nadzorczej. Celem Funduszu jest rozwój infrastruktury w
państwach regionu Trójmorza poprzez finansowanie projektów transportowych,
energetycznych i
cyfrowych, co będzie wspierać integrację i spójność gospodarczą całej UE.
Sam bank stał się jedną z dziesięciu najlepiej ocenianych firm w Polsce w Rankingu Firm
Odpowiedzialnych Społecznie, trzykrotnie zdobył tytuł TOP Employer.
Beata Daszyńska–Muzyczka jest członkinią Kolegium Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw
Polityki Międzynarodowej, która wchodzi w skład Biura Polityki Międzynarodowej KPRP. Jest także
członkinią kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP i przewodniczącą rady programowej
Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zasiada w kapitule rady Nagrody Gospodarczej Forum Wizja
Rozwoju, w radzie programowej Kongresu ICAN Management Review, a także Radzie Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu.
Uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Nagrodą Prometejską im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
tytułem Bankowego Menedżera Roku 2018 przez Gazetę Bankową, znalazła się także
w Top 10 Polskich Menedżerek magazynu Forbes. Uznana przez Federację Przedsiębiorców Polskich za
Osobowość Gospodarczą Roku 2021. W tym samym roku odznaczona przez Prezydent Estonii Kersti
Kaljulaid Orderem Krzyża Terra Mariana za wkład w pogłębianie przyjaznych relacji z Estonią poprzez
zaangażowanie w budowę Inicjatywy Trójmorza.
Absolwentka uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz
Advance Leadership Programme w ICAN Institute. Ukończyła także studia na Uniwersytecie w
Cambridge - Judge Business School.
Prywatnie miłośniczka lotnictwa, z dyplomem mechanika osprzętu lotniczego, w trakcie uzyskiwania
licencji pilota.
2. Paweł Nierada - Pierwszy wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – Finanse i Bankowość, MBA University of Minnesota,
Carlson School of Management. Ukończył liczne kursy specjalistyczne w zakresie venture capital,
corporate finance, fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.
Ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży bankowości inwestycyjnej i rynków kapitałowych.
Zrealizował liczne projekty w obszarach rynków publicznych i prywatnych (pierwotne oferty publiczne,
emisje obligacji, akcji, analizy rynkowe), fuzji i przejęć. Świadczył usługi doradztwa strategicznego na
rzecz dużych podmiotów korporacyjnych a także doradztwa prywatyzacyjnego (doradztwo zarówno na
rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa jak i inwestorów), tak w Polsce jak i zagranicą.
W latach 2007–2016 był Partnerem Zarządzający w Rada Partners – firmie doradczej z obszaru
doradztwa strategicznego i rynków kapitałowych oraz holistycznego zarządzania firmą, 2007-2012 –
Prezesem Zarządu Silkroute Securities (Polska) sp. z o.o.. Wcześniej pracował jako Dyrektor ERSTE
Corporate Finance w Polsce - Grupa ERSTE Bank, Dyrektor zespołu Financial Advisory w Deloitte,
Manager w NM Rothschild Polska, Senior Analyst Natural Resources and Global Power Team w Credit
Suisse
First
Boston
(Europe).
Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego w zakresie energetyki, strategii i bezpieczeństwa
energetycznego. Posiada status Autoryzowanej Osoby (Approved Person) wydany przez brytyjskie
Financial Conduct Authority (brytyjski odpowiednik KNF).
3. Włodzimierz Kocon - Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Włodzimierz Kocon od ponad 20 lat jest związany z działalnością inwestycyjną i rynkiem nieruchomości.
Zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w PwC, Von der Heyden Group, APP Polska
oraz Gerald Eve International. W latach 2007-2013 był dyrektorem Biura Sektora Nieruchomości w PZU
Asset Management/TFI PZU i odpowiadał m.in. za inwestycje na rynku nieruchomości.
We wcześniejszym etapie swojej kariery - jak sam mówi - „zlikwidował Cenzurę”. W latach 2001-2003
kierował projektem budowy nowego biurowca w miejscu dawnego gmachu Cenzury na ul. Mysiej. Jest
także licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Przed objęciem funkcji
wiceprezesa BGK był niezależnym doradcą rynku nieruchomości.
W 2013 r. pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, współtworząc koncepcję Funduszu Mieszkań
na Wynajem. Był jednym z autorów strategii inwestycyjnej spółki BGK Nieruchomości. Odpowiadał
także za jej wdrożenie jako prezes zarządu. W 2016 r. powrócił do BGK i objął stanowisko wiceprezesa
zarządu. Odpowiadał za pion działalności zleconej, w tym programy mieszkaniowe. Od 2020 nadzoruje
pion sprzedaży i produktów. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Inwestycji
Samorządowych FIZAN (zarządzanego przez PFR).
Do zaangażowania i aktywności inspiruje własnym przykładem. Młodzieży biorącej udział w
programach edukacyjnych (m.in. Bankowe Horyzonty) przybliża tematykę finansów i bankowości. Uczy
dzieci z domu dziecka jazdy na nartach. Trenował też siatkarzy i siatkarki (najniższy stopień trenerski).
Włącza się w prace nad prostym językiem w banku, widzi ogromne korzyści z upraszczania języka w
komunikacji na co dzień, a przede wszystkim z klientami. W styczniu 2020 r. w imieniu BGK podpisał
deklarację na rzecz upraszczania języka polskiego. W tym samym roku, w październiku, złożył podpis
pod deklaracją banków w sprawie standardu prostego języka przygotowaną przez Związek Banków
Polskich.

Absolwent wydziału Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS).
Ukończył także studia MBA na Politechnice Warszawskiej.
Pasjonat sportu, zwłaszcza siatkówki i narciarstwa, a także jednośladów. Ma na koncie podróż
motocyklem po niemal wszystkich krajach Trójmorza i po Białorusi.
4. Przemysław Cieszyński - Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Przemysław Cieszyński zdobywał doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich m.in. w
Pepsico, Polcard czy Telewizji Polskiej. Był prezesem zarządu OT Port Gdynia (Grupa OT Logistics).
Pracował w firmach doradczych Accenture i CII Group oraz przez jedenaście lat prowadził własną firmę
Raitaro. W Accenture doradzał polskim i międzynarodowym korporacjom z branży usług finansowych.
Z kolei firma Raitaro specjalizowała się w restrukturyzacjach i wdrożeniach informatycznych, również
w formule zarządzania tymczasowego m.in. jako prezes Zarządu Sokółka Okna i Drzwi. Od 2006 r.
reprezentował inwestorów finansowych w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW, w tym:
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnity, Ciech, Yawal, Bomi, TC Dębica oraz Jastrzębska Spółka
Węglowa.
W zarządzie BGK odpowiada za zarządzanie m.in. funduszami europejskimi. Wśród programów
koordynowanych przez bank są regionalne programy operacyjne, pożyczki unijne czy programy
krajowe jak Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka, Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie czy
Fundusz Dostępności. Dzięki działaniom banku i współpracy z instytucjami finansującymi wsparcie
trafia do przedsiębiorców, młodych osób, które chcą prowadzić własny biznes, podmiotów ekonomii
społecznej, jednostek samorządowych, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Uzyskał dyplom MBA na
Vanderbilt University w Nashville, TN (USA). Stypendysta programu Fullbrighta.
Aktywnie wspierał antykomunistyczną opozycję w czasach PRL. W latach 80. był m.in. kolporterem
niezależnych wydawnictw Solidarności Walczącej we Wrocławiu.
Prywatnie fascynuje się głównie historią i polityką, ale lubi też słuchać muzyki i gotować. Aktywnie
uprawia narciarstwo zjazdowe.
5. Radosław Kwiecień - Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, obszar zarządzania
ryzykiem
Radosław Kwiecień jest związany z sektorem finansowym całe życie zawodowe. Od 2001 r. pracował
na stanowiskach menadżerskich w Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BGŻ BNP Paribas). W
latach 2012 – 2016 odpowiadał za operacje banku. W tym czasie był również członkiem komitetu
zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Realizował projekty integracyjne
banków podczas łączenia dwóch odrębnych organizacji. Wdrażał nowe systemy informatyczne
dotyczące operacji bankowych oraz scentralizował procesy zarządcze w obszarze operacji. Wdrażał
również outsourcing wielu procesów bankowych. Zaowocowało to zmniejszeniem kosztów oraz
poprawieniem produktywności, efektywności i jakości pracy.
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia podyplomowe z
controllingu oraz inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i
zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Na tej uczelni uzyskał ponadto
dyplom Executive MBA.

Czas wolny lubi spędzać aktywnie. Najbardziej fascynują go góry, które zdobywa na nogach, nartach i
rowerze. Drugą namiętnością jest muzyka, której najbardziej lubi słuchać na żywo, dlatego często
uczestniczy w koncertach i festiwalach. Dobra literatura towarzyszy mu praktycznie codziennie - gdy
nie ma czasu czytać, słucha audiobooków w drodze do pracy, biegając czy jeżdżąc na rowerze.
6. Tomasz Robaczyński - Członek Zarządu
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma także
absolutorium z historii sztuki (Instytut Historii Sztuki UW).
Od 1999 r. był związany z Ministerstwem Finansów. Od 2018 r. na stanowisku Podsekretarza Stanu
nadzorował budżet państwa, obsługę środków unijnych oraz finansowanie sfery budżetowej,
gospodarczej i samorządowej. W latach 2007-2018 był dyrektorem Departamentu Instytucji Płatniczej
MF, który zarządza środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu środków europejskich oraz
nadzoruje obsługę współfinansowania budżetowego. Wcześniej od 2004 do 2007 r. kierował jednym z
wydziałów w tym departamencie.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji poświęconych finansom publicznym.

