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Ekspert w dziedzinie corporate governance. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków 

Rad Nadzorczych. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych oraz członek komitetów 

audytu spółek giełdowych: PKP Cargo, Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax. Wcześniej 

zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Arteria, Voxel, Develia, 

Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura 

Kraków, ARM Property. 

Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny 

Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe 

projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w 

całej Grupie PZU. Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w 

Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a 

następnie nadzór nad spółkami portfelowymi. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania 

projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, 

zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć. 

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w 

Krakowie. 

 

Corporate governance expert. Member of the Association of Independent Non-Executive 

Directors. Currently independent member of supervisory boards and member of audit 

committees of listed companies: PKP Cargo, Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax,. Earlier 

served as a member of supervisory boards and audit committees of: Arteria, Voxel, Develia, 

Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura 

Kraków, ARM Property. 

He has been active on the capital market since 1995. In 2012-2016 Investment Director, 

managing the PZU Group's Long-Term Equity Portfolio, where he was responsible for the 

largest investment projects in the equity area and coordination of investments in this asset 

class across the PZU Group. Previously, director of the analysis and corporate governance 

team in the PZU Group, responsible for the analysis and selection of companies for investment 

portfolios, and then supervision over portfolio companies. He has experience in the fields of 

investment project management, market analysis, business analysis and valuation, securities 

portfolio management as well as supervision over M&A projects. He is a graduate of the 

Warsaw School of Economics and the University of Economics in Krakow. 

 

 


