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Informacje osobiste 

•    Narodowość:                 Polska 

•    Data urodzenia:             08.05.1987 

•    Miejsce urodzenia:        Jarosław 

 

Wykształcenie  
 

2019           Studium pedagogiczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie   

2012 - 2015    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

            Studia doktoranckie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, zakończone    

                        otrzymaniem stopnia doktor nauk ekonomicznych 

VII.2011        Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im.  

                                                  L. Pagi. 

                          2009 - 2011    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

                                                  kierunek: Finanse i Rachunkowość, studia magisterskie,  

           specjalizacja: finanse przedsiębiorstw. 

  II–VI 2010     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

              Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych, 

              studia podyplomowe 
                        2006-2009      Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

                                                  kierunek: Finanse i Rachunkowość, studia licencjackie,  

           specjalizacja bankowość inwestycyjna. 

 

 

Doświadczenia naukowo-dydaktyczne Doświadczenie w pełnieniu funkcji 

zarządczych 

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 

adiunkt w Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie od 10.2018 r. 

 

• Collegium Humanum – 

wykładowca/współpracownik na studiach 

MBA od 2.2020 r. 

 

• Journal of Behavioral and Experimental 

Finance – od 8.2021 r. recenzent naukowy 

pisma 

 

• Ekonomia Menadżerska – od 7.2020 r. 

recenzent naukowy pisma 

 

• Fundacja im. Grahama – od 7.2019 r. 

konsultant naukowy 

 

• Fundacja im. Lesława Pagi – od 6.2019 r. 

opiekun dla uczestników Akademii Liderów 

Rynku Kapitałowego 

• Movie Games S.A. – od 10.2021 r. – 

doradca zarządu. 

 

• InnerValue Sp. z o.o. - od 01.2015 r. 

03.2021 r.  – wiceprezes zarządu  

 

• InnerLook Sp. z o.o. – od 03.2015 r. do 

03.2021 r. - prokurent 

 

• INC Rating – od 5.2020 r. – wiceprezes 

zarządu, od 7.2020 do 1.10.2020 r. prezes 

zarządu, agencja ratingowa 

 

• Dom Maklerski INC S.A. – od 11.2019 

do 12.2020 r. – wiceprezes zarządu 

 

• Partners & Ventures – od 1.2019 r. do 

10.2019 r. wiceprezes zarządu, autoryzowany 

doradca NewConnect i Catalyst 

 

• StockWatch.pl Sp. z o.o. - od 09.2012 r. 
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• Profit Journal – Koło Naukowe Index 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 

od 10. 2019 współpracownik naukowy 

 

• Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie – od 

3.2019 r. recenzent naukowy pisma 

 

• Nowoczesne Systemy Zarządzania – od 

2.2019 r. recenzent naukowy pisma 

 

• E-Finanse kwartalnik– od 10.2016 r. 

recenzent naukowy pisma  

 

• Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 

organizowany przez SGH, wolontariusz od 

02.2009 r. do 06.2009 r.  

 

do 06.2014 r. – menedżer ds. rozwoju  

 

• Giełda Papierów Wartościowych - od 

08.2011 r. do 09.2011 r. stażysta w Dziale 

Rozwoju Rynku 

 

• StockWatch.pl Sp. z o.o. od 09.2009 r. 

do 09.2012 r. - analityk/redaktor portalu  

 

• Narodowy Bank Polski – Departament 

Operacji Krajowych - od 07.2009 do 07.2009 

r. – praktykant 

 

• Dom Maklerski PKO BP – Wydział 

Rynków Kapitałowych, od 05.2009 r. do 

06.2009 r. - praktykant  

 

Doświadczenie w organach nadzoru 

• Brave Lamb Studio S.A. od 11.2021 członek rady nadzorczej,  

 

• Drago Entertainment S.A. od 06.2021 członek rady nadzorczej, spółka notowana na 

NewConnect 

 

• Carpathia Capital ASI S.A. od 06.2021 członek rady nadzorczej, spółka notowana na 

NewConnect 

 

• Pixel Crow Games S.A. od 03.2021 członek rady nadzorczej, spółka notowana na 

NewConnect 

 

• Movie Games S.A. – od 12.2019 do 10.2021 r. członek rady nadzorczej, spółka notowana na 

NewConnect 

 

• SmartFunds S.A. – od 8.2019 r. do 6.2020 r. – członek rady nadzorczej platformy equity 

crowdfunding. 

 

• InData S.A. - od 6.2016 r. do 3.2018 r. - członek rady nadzorczej, spółka notowana na 

głównym rynku GPW 

 
Organizacje 

 

• Członek CFA Poland 

• Członek Polskiego Stowarzyszenia PR 

 

Osiągnięcia naukowo – badawcze i dydaktyczne 

 

• Autor książki – Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza 

SGH 2019 r. Współautor książki - Woźniak J., Gemra K., Kształtowanie przewag 

konkurencyjnych. Perspektywa finansowania procesów innowacyjnych i zarządzania ryzykiem 

we współczesnych przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2020 r. 

 

• Beneficjet wraz z zespołem Grantu Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu dotyczącego badania: Przejrzystość informacyjna emitentów a zmiany 

regulacyjne na rynku Catalyst. 
 

• Uczestnik projektu badawczego: Tradycyjne i niekonwencjonalne źródła finansowania 

rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych . 

Projekt podzielony na trzy części w ramach których ukazały się następujące opracowania 



merytoryczne: „Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce. Uwarunkowania, zarządzanie 

płynnością, ryzyko”, „Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i 

zjawisk upadłościowych” oraz planowane wydanie „Źródła finansowania działalności 

rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce”. Rozpoczęcie projektu 2014 r., zakończenie 2016 r.  

 

• Recenzja książki „Jak inwestować na giełdzie i osiągać zyski”, Albert Rokicki, Wydawnictwo 

Naukowe PWN. 

 

• Szkolenia z zakresu rynku obligacji dla klientów jednego z banków oraz podczas konferencji 

dla Inwestorów Indywidualnych 

 

• Udział w ponad 30 konferencjach naukowych wraz z wygłoszeniem referatów i publikacją 

artykułów. 

 

• Opiekun naukowy SKN Crowdfundingu w Szkole Głównej Handlowej. Współpraca z Kołami 

Naukowymi wraz ze wsparciem merytorycznym przy prowadzonych projektach, m.in. Koło 

Naukowe Klub Inwestora SGH, Koło Naukowe Biznesu SGH, Koło Naukowe Klub 

Inteligentnych Inwestorów Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Koło Naukowe Index 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.  

 

• Sklasyfikowany w ankietach studentów SGH w gronie dziesięciu najlepszych wykładowców na 

studiach magisterskich 

 

 

Zainteresowania naukowe 

•    Rynek kapitałowy, obligacje, finansowanie przedsiębiorstw 
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