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Kluczowe kompetencje:  

 strategie inwestycyjne akcyjne  

 analiza makroekonomiczna  

 analiza finansowa i wycena spółek  

 kierowanie zespołami ludzkimi  

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:  
 
2020/03 – obecnie inwestycje własne na rynkach kapitałowych  
 
2017/09 – 2020/02 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Dyrektor Biura Rynku Akcji  
 
Zakres odpowiedzialności:  
- zarządzanie portfelami akcji (fundusze o aktywach od kilkudziesięciu do kilkuset milionów PLN; 
strategie inwestycyjne: akcyjne, mieszane, aktywnej alokacji oraz akcji krajowych i zagranicznych) 
- kierowanie i nadzór nad zespołami zarządzania akcjami oraz analiz wewnętrznych  
 
Najważniejsze osiągnięcia:  
- restrukturyzacja portfeli akcyjnych skutkująca istotnym ograniczeniem ich pierwotnie bardzo 
wysokiego ryzyka koncentracji i płynności 
- reorganizacja Biura Rynku Akcji: utworzenie zespołu analiz wewnętrznych, zdefiniowanie jego celów 
i kryteriów oceny efektywności oraz zasad współpracy z zespołem zarządzających portfelami akcji; 
w efekcie - eliminacja konfliktu interesów pomiędzy celami indywidualnymi a zespołowymi 
zarządzających portfelami 
- likwidacja ekspozycji na rynek akcji o wartości ok. 2 mld PLN w warunkach niekorzystnej 
koniunktury rynkowej 
 
2005/12 – 2017/08 MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.  
 
2012/08 – 2017/08 Członek Zarządu – Dyrektor Departamentu Inwestycji  
 
Zakres odpowiedzialności:  
- Departament Inwestycji: nadzór i bezpośrednie uczestnictwo w procesie inwestycyjnym funduszu 
emerytalnego o wartości aktywów 13,5 mld PLN 
- Departament Finansów: współudział w tworzeniu strategii i planów finansowych towarzystwa oraz 
planów optymalizacji kosztowej 
 
Najważniejsze osiągnięcia: 
- najlepsze wśród funduszy emerytalnych wyniki inwestycyjne w horyzoncie 1 roku, 3, 5 i 10 lat na 
koniec marca 2017 i w poprzednich okresach inwestycyjnych 
- realizacja celów finansowych towarzystwa pomimo pogarszającego się otoczenia regulacyjnego 
 
2008/08 – 2012/08 Dyrektor Zarządzający Portfelem Akcji  
2006/08 – 2008/07 Zarządzający Portfelem Akcji  
2005/12 – 2006/07 Główny Analityk  
 
 



1999/11 – 2005/11 Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
Główny Analityk – Departament Zarządzania Aktywami 

 
1997/03 -1999/10 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Analityk Akcji – Departament Zarządzania Aktywami i Departament Analiz 
 
WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA: 
 
1991 – 1997 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

Finanse i Bankowość - tytuł magisterski  
Rachunkowość - tytuł magisterski 
 

1998 – 2019 szkolenia menadżerskie oraz finansowe i inwestycyjne, m.in.:  
„Motywujące przywództwo” 
„Zarządzanie zmianą 
„Zarządzanie stresem i inteligencja emocjonalna menedżera”  
„Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych”  
„Współpraca zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej”  
„Subiektywne oceny i szacunki w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych”  
„Ocena osiągnięć inwestycji portfelowych”  
„Obligacje korporacyjne – ocena ryzyka, wycena i aspekty księgowe”  

 
UMIEJĘTNOŚCI:  

język angielski: biegle  
język niemiecki: podstawowy  
Microsoft Office  
Reuters & Bloomberg Terminal, Metastock  

 
ZAINTERESOWANIA:  

analiza techniczna rynków finansowych  
krajowe i globalne wydarzenia polityczne  
tai-chi, tenis stołowy, koszykówka 

 


