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Sylwetki prelegentów 

 

Anna Solberg 

Lead Consultant, Financial Services, FICO, 

Wielka Brytania 

Pani Solberg jest obecnie odpowiedzialna za 

wspieranie działu sprzedaży w tworzeniu 

ofert biznesowych, pomagających firmom 

zajmującym się usługami finansowymi w 

transformacji sposobu prowadzenia przez 

nie działalności (– tak by każda 

podejmowana decyzja się liczyła). 

Jako główny specjalista, Pani Solberg 

zajmuje się Analizą Predykcyjną, stosowaną 

do wspomagania decyzji dotyczących 

różnych portfeli detalicznych, w tym 

kredytów hipotecznych – od ich 

uruchomienia aż do windykacji. 

 

Melo Daniel 

Director, Pre-Sales Consulting, FICO, 

Hiszpania 

Pan Melo jest dyrektorem doradztwa 

przedsprzedażowego w FICO EMEA z 

siedzibą w Madrycie. Posiada ponad 23 

letnie doświadczenia w pracy dla dużych 

instytucji finansowych w Europie i obu 

Amerykach, w zakresie kredytów, windykacji 

oraz zarządzania ryzykiem. Jego 

doświadczenie obejmuje wszystkie aspekty 

cyklu życia kredytowych, zaczynając od 

analizy i rozwoju karty wyników, strategii i 

zarządzania zmianami i kończąc na 

bezpośrednim zarządzaniu operacyjnym. 
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Jacek Furga  

Wiceprezes Zarządu, Centrum Prawa 

Bankowego i Informacji Sp. z o.o. 

Ekspert rynku finansowania nieruchomości, 

doświadczony praktyk i wieloletni menadżer 

w sektorze bankowym, specjalizujący się w 

szczególności w obszarze finansowania 

hipotecznego, rynku nieruchomości, 

sprzedaży i zarządzania ryzykiem. Od maja 

2006 jest Wiceprezesem Zarządu Centrum 

Prawa Bankowego i Informacji przy Związku 

Banków Polskich, odpowiedzialnym za 

rozwój projektu Systemu Analiz i 

Monitorowania Rynku Obrotu 

Nieruchomościami (AMRON). 

 

Michał Wydra  

Sekretarz Komitetu ds. Finansowania 

Nieruchomości w ZBP  

Współpracuje z bankami w obszarze 

opiniowania projektów ustaw, 

rozwiązań międzynarodowych w 

obszarze finansowania rynku 

nieruchomości mieszkaniowych w tym 

zwłaszcza systemu ubezpieczeń 

kredytów hipotecznych. Zawodowo 

zajmował się doradztwem 

ubezpieczeniowym, analizą kredytową, 

odbywał staże w instytucjach 

finansowych w Polsce i zagranicą w 

obszarze rynku finansowania 

nieruchomości.  Odpowiedzialny za 

rozwój projektu Systemu Analiz Rynku 

Finansowania Nieruchomości (SARFIN). 
 


