MAGDALENA SKWARZEC
Wykształcenie:
1997 - 2002 Studia dzienne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
Kierunek – Finanse i Bankowość, Specjalizacja – Rachunkowość bankowa i zarządcza,
Wykładowca Studiów Podyplomowych SGH – Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w zakresie Modeli
ryzyka kredytowego dla portfela kredytowego oraz Testy warunków skrajnych.
Doświadczenie zawodowe:
11.2017 – obecnie
Członek Zarządu Idea Bank S.A.
02.2017 – 10.2017

Dyrektor Zarządzający kierujący Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem w Banku Ochrony
Środowiska S.A. (BOŚ), sprawujący nadzór merytoryczny i organizacyjny w zakresie:
1. Zarządzania ryzykiem kredytowym,
2. Zarządzania adekwatnością kapitałową,
3. Zarządzania ryzykiem finansowym w szczególności ryzykiem płynności i rynkowym,
4. Procesu monitorowania i wyceny ekspozycji kredytowych.
05.2015 – 02.2017

Dyrektor Departamentu Polityki Kredytowej i Wyceny Aktywów w BOŚ,
sprawujący nadzór merytoryczny i organizacyjny w zakresie:
1. Procesu wyceny ekspozycji kredytowych i zobowiązań pozabilansowych,
2. Procesu oceny ryzyka klientów detalicznych i klientów korporacyjnych z uwzględnieniem
budowy modeli scoringowych i ratingowych,
3. Systemów wspierających proces oceny ryzyka kredytowego klientów indywidualnych i
instytucjonalnych,
4. Pomiaru, monitorowania i raportowania adekwatności kapitałowej Banku.
10.2012 – 05.2015

Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego (od 08.2014, wcześniej Z-ca Dyrektora) w BOŚ,
sprawujący nadzór merytoryczny i organizacyjny w zakresie:
1. Pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka rynkowego w księdze handlowej,
2. Wyceny instrumentów pochodnych i papierów wartościowych,
3. Pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka płynności krótko- i długoterminowej,
4. Pomiaru, monitorowania i raportowania ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej,
5. Pomiaru, monitorowania i raportowania adekwatności kapitałowej Banku.
04.2009 – 10.2012

Kierownik Zespołu a później Dyrektor ds. Wdrożenia Metody IRB w Departamencie Ryzyka
Kredytowego w PKO BP,
sprawujący nadzór merytoryczny i organizacyjny w zakresie:
1. Budowy modeli do szacowania parametrów ryzyka kredytowego (PD, LGD, CCF) dla klientów
detalicznych i korporacyjnych oraz budowy systemów ratingowych,
2. Koordynacja w relacjach z KNF prac związanych z wdrożeniem metody IRB. 3. Zarządzanie
zasobami oraz harmonogramem prowadzonych prac w ramach projektu wdrożenia metody IRB.

07.2008 – 03.2009

Senior Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem w Deloitte Advisory Zakres obowiązków:
prowadzenie projektów w następujących obszarach:
1. Przegląd modelu finansowego banku w obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem
i adekwatnością kapitałową,
2. Przegląd funkcjonalności systemu informatycznego do zarządzania ryzykiem w obszarze
wyliczenia wymogu kapitałowego zgodnie z NUK,
3. Przegląd typu due dilligence w banku obejmujący obszary związane z ryzykiem
kredytowym, rynkowym i płynności.
12.2004 – 06.2008

Manager w Zespole Instrumentów Pochodnych i Ryzyk Finansowych w Ernst & Young
Zakres obowiązków: prowadzenie projektów w instytucjach finansowych w obszarze:
1. Wdrożenia w instytucji finansowej mechanizmów wyliczania cen transferowych oraz
aspektów związanych z pomiarem ryzyka rynkowego dla portfela handlowego,
2. Wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (w tym m.in.
MSR 39 – utrata wartości aktywów finansowych i tworzenia rezerw na zobowiązania
pozabilansowe oraz zasady ewidencji księgowej) oraz Basel II,
3. Wdrożenia nowych wymogów sprawozdawczych dla banków – FINREP, COREP,
4. Analizy procesów i procedur w odniesieniu do metod oceny ryzyka kredytowego
klientów detalicznych i korporacyjnych.
04.2004 – 12.2004

Analityk w firmie Accenture
Zakres obowiązków: udział w pracach wdrożeniowych systemu transakcyjnego w obszarze kredytów,
obejmujący: weryfikacje odpowiedniej funkcjonalności systemu zgodnie z wymogami biznesowymi,
przygotowanie scenariuszy i przypadków testowych, koordynacja przeprowadzanych testów.
04.2001 – 03.2004

Analityk kredytowy w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Zakres obowiązków:
1. Udział w pracach nad wdrożeniem modelu do oceny zdolności kredytowej klientów
instytucjonalnych,
2. Ocena zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych, zawieranie transakcji
z uwzględnieniem jej prawnych aspektów, ustanawianie zabezpieczeń.
3. Zaprojektowanie funkcjonalności systemu operacyjnego banku w obszarze bankowości
elektronicznej oraz płatności zagranicznych.
Kwalifikacje i certyfikaty:
Prince2 Foundation,
Prince2 Registered Practitioner
Język angielski – bardzo dobrze
Język niemiecki – bardzo dobrze

