
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. Radosław Kuczyński 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. Od 16 września 2013 roku pełni funkcję Prezesa 

Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od 

26.06. 2015 r., w dniu 13 czerwca 2018 r. został powołany na kolejną kadencję.  

Dariusz Ilski 

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Finansów w Warszawie na kierunku ubezpieczenia 

i bankowość. Uzyskał także dyplom MBA na University of North West w Nowym Yorku. Pan Dariusz 

Ilski karierę zawodową rozpoczął w roku 1991 jako agent w austriackiej firmie pośrednictwa 

ubezpieczeniowego, co w konsekwencji doprowadziło do stworzenia własnej firmy ,,Agencji Life s.c ,,w 

ramach struktur Commercial Union Polska SA ( obecnie AVIVA)  , w ktorej w latach  1993 - 1999 był 

odpowiedzialny za sprzedaż jako Dyrektor Handlowy. Od 1999 r. Pan Dariusz Ilski pełni funkcję 

wiceprezesa zarządu spółki Delta Property Sp. z oo Sk. zarządzającej nieruchomościami własnymi ,a od 

2002 r. Pan Dariusz Ilski pełni funkcję prezesa zarządu  spółki inwestycyjnej  Ilski Investment sp. z o.o. 

W ramach poczynionych inwestycji w latach 2004 - 2006 pełnił funkcję członka zarządu spółki SprintAir 

S.A., a także funkcję prezesa zarządu, a następnie członka rady nadzorczej  spółki Time Asset 

Management S.A.  Od 2010 r. do 2014 r. Pan Dariusz Ilski  pełnił funkcję członka zarządu  ,a następnie 

członka rady nadzorczej firmy  Inwestycje.pl SA, a od 2011 do r. pełnił funkcję dyrektora rady 

administracyjnej w spółce AerFinance PLC.  Pan Dariusz Ilski od 2011 r. związany jest również ze spółką 

Auto-Spa S.A., gdzie pełni obecnie funkcję prezesa zarządu, a wcześniej przewodniczącego rady 

nadzorczej. Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i2 pełni od czerwca 2015 r., w dniu 13 czerwca 

2018 r. został powołany na kolejną kadencję.  

Piotr Puchalski 

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył 

studia na kierunku Finanse i Bankowość.  Pan Piotr Puchalski rozpoczynał karierę zawodową w 1998 

roku w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych, gdzie pracował jako wykładowca 

informatyki. Następnie w latach 1998-1999 pracował jako młodszy analityk w Deloitte & Touche sp. z 

o.o. W latach 2000-2006 Pan Piotr Puchalski był zatrudniony w Banku BPH S.A., początkowo w 

Departamencie Analiz i Monitoringu jako młodszy analityk, następne Departamencie Korporacyjnego 

Ryzyka Kredytowego 2, Zespole Finansowania Strukturalnego na stanowisku specjalisty i starszego 

specjalisty. Od 2006 do 2008 r. pracował jako kierownik  w Centrum Bankowości Korporacyjnej w 

Warszawie, Zespole Finansowania Nieruchomości Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 2008-2013 

był związany z Grupą PZU gdzie był zarządzającym funduszy inwestycyjnych sektora nieruchomości, a 

w latach 2013-2014 z Grupą Banku Gospodarstwa Krajowego gdzie współtworzył Fundusz Mieszkań na 



Wynajem oraz był przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. W latach 2014-2015 pełnił funkcję 

Associate Director w Savills sp. z o.o. Obecnie pracuje jako Investment Manager CEE w Cromwell 

Property Group oraz prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem. Funkcję Członka 

Rady Nadzorczej Spółki pełni od czerwca 2015 r., w dniu 13 czerwca 2018 r. został powołany na kolejną 

kadencję.  

 

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”. Ukończył także studia 

podyplomowe Inwestycje kapitałowe i projekty rozwojowe firmy w Szkole Głównej Handlowej w 

Warszawie. Pan Jakub Klimczak rozpoczynał karierę zawodową w 2005 r. jako dealer walutowy oraz 

menedżer ds. kontaktów z klientami korporacyjnymi w Banku BPH S.A. 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 grupą PZU S.A. jako menedżer inwestycyjny. 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 ds. inwestycji. Do września 2015 r. pełnił funkcję dyrektora 

działu rynków kapitałowych w Knight Frank sp. z o.o. Obecnie Pan Jakub Klimczak pracuje jako 

Investments Manager w PKO TFI S.A. Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od 26.06.2015 r., 

w dniu 13 czerwca 2018 r. został powołany na kolejną kadencję.  

 

Pani Kamila Kowalska 

Kończy kierunek prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Swoją karierę zawodową rozpoczynała od pracy w dziale sprzedaży nieruchomości. Od stycznia 2015 

r. sprawuje nadzór nad nieruchomościami komercyjnymi należącymi do spółek z grupy WRE Projekt 

oraz administruje nimi. Funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od 13 czerwca 2018 r. 

 

 

Panowie: Radosław Kuczyński, Dariusz Ilski, Piotr Puchalski oraz Jakub Klimczak spełniają kryteria 

niezależności. 

 

 


