
Andrzej Kowalski 

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki 

Wrocławskiej. Ukończył MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest jednym z założycieli grupy 

i2 Development. Od 2002 do 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i2 Development Sp. z o.o., zaś 

w latach 2015 – 2018 funkcję Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu i2 Development S.A. 

Radosław Kuczyński 

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował również we 

Francji, gdzie ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzania systemami przemysłowymi w 

Ecole Centrale de Paris. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w centrali firmy Lukas we Wrocławiu. 

Od połowy 1997 roku związał się z grupą BNP Paribas rozpoczynając pracę w dziale analiz 

statystycznych firmy BNP Paribas Personal Finance (dawniej Cetelem) w Paryżu. W kolejnych latach 

zajmował stanowiska dyrektorskie w centrali i filiach zagranicznych Cetelem oraz BNP Paribas. Od 1998 

roku pracował jako Dyrektor Działu IT, początkowo w Cetelem Polska, a następnie w niemieckiej filii 

firmy, gdzie od 2004 roku odpowiadał również za dział planowania finansowego i kontrolingu. W latach 

2006 – 2007 Radosław Kuczyński był zastępcą Dyrektora Regionu Eurazja-Afryka Północna w centrali 

grupy BNP Paribas Personal Finance w Paryżu. Przez kolejne 4 lata pracował jako członek zarządu banku 

UkrSibbank na Ukrainie, gdzie był odpowiedzialny za rozwój linii biznesowej Personal Finance. Od 2011 

roku Radosław Kuczyński był członkiem zarządu Cetelem w Republice Czeskiej, odpowiedzialnym za 

marketing i sprzedaż. W okresie od 16 września 2013 r. do 30 czerwca 2020 r. pełnił funkcję Prezesa 

Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. Od 1 lutego 2020 r. pracuje dla funduszu 

inwestycyjnego Financial Services Capital Partners z Londynu jako Operating Partner. Funkcję Członka 

Rady Nadzorczej Spółki pełni od 26.06.2015 r.  

Michał Gabrysiak 

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa 

podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę rozpoczął w 2009 r. i do roku 2017 współpracował 

z renomowanymi spółkami doradczymi, jak chociażby PricewaterhouseCoopers dochodząc 

do najwyższych szczebli Managerskich. W trakcie pracy zawodowej nabył wieloletnie doświadczenie 

w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu, a także konstruowaniu 

i tworzeniu krajowych oraz międzynarodowych struktur kapitałowych. Wieloletni członek rad 

nadzorczych spółek akcyjnych, w tym również notowanych na GPW. Od 2014 r. doświadczony 

wykładowca i trener wielu renomowanych podmiotów szkoleniowych, w tym Krajowej Izby 

Podatkowej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, BDO, MDDP czy Agencji Państwowych. Autor 

licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom 

WoltersKluwer i innych. 

Jakub Klimczak 

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na 

kierunku finanse i bankowość. Przez dwa semestry studiował na Université libre de Bruxelles – Solvay 

Business School w Brukseli w ramach programu wymiany „Socrates/Erasmus”. Pan Jakub Klimczak 

rozpoczynał karierę zawodową w 2005 r. jako dealer walutowy oraz menedżer ds. kontaktów z 

klientami korporacyjnymi w Banku BPH S.A. (Grupa HypoVereinsbank AG) w Warszawie, gdzie 

pracował do 2007 r. Następnie, w latach 2008-2009 pracował jako menedżer ds. finansowania 

projektów w Kredyt Bank S.A. w Warszawie. W latach 2010 – 2012 Pan Klimczak był zatrudniony jako 

starszy analityk finansowy w ING Bank S.A. oraz w Pekao Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie. Od 2012 



r. do 2013 r. był związany z PZU TFI S.A. jako menedżer inwestycyjny gdzie współzarządzał funduszem 

nieruchomości. W 2013 r. rozpoczął współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie 

początkowo pełnił funkcję doradcy/eksperta, a po utworzeniu BGK Nieruchomości S.A. w 2014 r. – 

dyrektora departamentu inwestycji. Do września 2015 r. pełnił funkcję dyrektora działu rynków 

kapitałowych w Knight Frank sp. z o.o. W PKO TFI S.A Pan Jakub Klimczak pracował jako Investments 

Manager oraz pełnił funkcję Członka Zarządu w spółkach powiązanych z funduszem inwestycyjnym. 

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od 26.06.2015 r. 

Arkadiusz Barszczewski 

Absolwent studiów MBA ASBIRO na kierunku Inwestowanie i Nieruchomości. Przedsiębiorca z 

niespełna 30 letnim doświadczeniem, w tym 23 lata na rynku deweloperskim. Współzałożyciel Grupy 

Kapitałowej Rawix, która pod koniec lat 90 stała się największym dystrybutorem produktów Unilever 

w Polsce. W roku 1998spółka Rawix rozpoczęła działalność deweloperską na rynku komercyjnym oraz 

mieszkaniowym, z sukcesem prowadząc projekty do dnia dzisiejszego. Posiada bogate doświadczenie 

w realizacji osiedli mieszkaniowych oraz obiektów komercyjnych z przeznaczeniem na sprzedaż lub 

wynajem. Poza spółką Rawix, obecnie członek zarządu Centro Bud Development oraz właściciel 

międzynarodowej spółki handlowej na rynku automotive – Pb8. Prywatnie, pasjonat sportów off-road, 

wypraw terenowych oraz karawaningu. 

 

 

Panowie Radosław Kuczyński, Jakub Klimczak, Arkadiusz Barszczewski oraz Michał Gabrysiak spełniają 

kryteria niezależności. 

 

 

 


