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Warszawa, 2 listopada 2021 

 

Małgorzata Anczewska dołącza do zarządu iWealth 

Zarząd iWealth Management Sp. z o.o. informuje, że Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 

28 października 2021 roku powołało w skład Zarządu Spółki Małgorzatę Anczewską, 

powierzając jej funkcję członka Zarządu od dnia 3 listopada 2021 roku. 

W ten sposób został wzmocniony dotychczasowy, dwuosobowy skład Zarządu Spółki, który tworzyli: 

Marek Rybiec, Prezes Zarządu i Michał Kurpiel, Wiceprezes Zarządu, założyciele iWealth. 

Małgorzata Anczewska to menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu 

obszarem bankowości prywatnej i personalnej w dużych bankach uniwersalnych. W latach 2009 -

2018 Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej w mBanku, odpowiadająca za strategię 

banku wobec najzamożniejszych klientów indywidualnych, zarządzanie sprzedażą i rozwój oferty 

usług. Od 2003 do 2009 roku Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej w Raiffeisen Banku 

odpowiedzialna za budowę obszaru private banking. Wcześniej piastowała stanowiska 

managerskie w BPH PBK i PKO BP. Jest również Wiceprezesem Zarządu Fundacji EFPA Polska – 

Fundacji na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego.  

Marek Rybiec, Prezes Zarządu iWealth: Małgosia to jeden z najlepszych w Polsce liderów obszaru 

wealth management. Pełniąc funkcję Dyrektor Zarządzające w iWealth swoją wiedzą oraz bogatym 

doświadczeniem wspierała spółkę w rozwoju biznesu i zespołu wealth managerów, a także 

uczestniczyła w poszerzaniu naszych kompetencji w zakresie wealth management. Wzmocnienie 

składu Zarządu iWealth jest więc naturalną konsekwencją naszego dynamicznego rozwoju, ale i 

chęci budowania przewagi rynkowej dzięki sprawnemu i efektywnemu zarządzaniu . Małgosia wnosi 

do Spółki unikalną i praktyczną wiedzę z zakresu współpracy z zamożnymi Klientami i jestem 

przekonany, że wzmocni nasz zespół w zapewnieniu Klientom najwyższych standardów obsługi oraz 

najlepszych rozwiązań. Osobiście cieszę się, że do Zarządu dołącza osoba, której wiedzę, 

doświadczenie i sprawność w zarządzaniu bardzo sobie cenię. 

 

*** 

iWealth Management Sp. z o.o. jest licencjonowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, innowacyjną i 

niezależną firmą inwestycyjną oferującą szeroką gamę produktów finansowych, inwestycyjnych, 

nieruchomościowych, nowoczesną platformę transakcyjną oraz profesjonalne, nieodpłatne doradztwo 

inwestycyjne nastawione na etyczne podejście do potrzeb klientów indywidualnych i instytucji.  

iWealth jest propagatorem rozwiązań dostępnych dotychczas jedynie klientom bankowości prywatnej dla 

szerszej grupy Polaków chcących długoterminowo, z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodnie z misją iWealth 

„Chroń i pomnażaj swój majątek”, pomnażać zgromadzone oszczędności. 

Dodatkowe informacje: 

Marek Rybiec, Prezes Zarządu iWealth Management., tel. +48 695 333 320, email: marek.rybiec@iwealth.pl  
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