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Moje doświadczenie z różnych branż zarówno z zakresu zarządzania, jak i analiz finansowych może
pomóc w ukształtowaniu modelu biznesowego dla nowych pomysłów, ale także w ukierunkowaniu
rozwoju osobistego uczestników programu.

MÓJ STYL  PRACY

Przede wszystkim staram się dogłębnie przeanalizować i zrozumieć problem, którym się zajmuję, a
następnie próbuję odrzucić szablonowe rozwiązania i znaleźć takie, które pozwoli rozwiązać go w
wyjątkowy sposób – uważam, że jest to najlepsze źródło uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.

A  POZA  TYM. . .

Lubię współpracować z mądrymi ludźmi i rozwiązywać trudne problemy.

KOGO SZUKAM

W członkach zespołów, które prowadzę cenię wszechstronność, skupienie na problemie,
pomysłowość i nieszablonowość. Bardzo cenna jest także interdyscyplinarność – szczególnie
wykorzystanie wiedzy ekonomicznej i psychologicznej w połączeniu z różnymi innymi dziedzinami
wiedzy. Bardzo ważna jest dla mnie także szczerość w relacjach interpersonalnych.

MOJE  DOŚWIADCZENIE

Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpocząłem od tworzenia start-up’u Bankier.pl (jeszcze
podczas studiów) gdzie projektowałem część „bankową” serwisu (i muszę przyznać, że prawie w
niezmienionej postaci działa do dzisiaj). Ukończyłem kierunek Finanse na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu. Po studiach równocześnie z przygotowaniami do doktoratu
rozpocząłem pracę jako konsultant, zajmując się prognozami finansowymi, tworzeniem strategii
przedsiębiorstw, restrukturyzacjami. Od początku, zarówno w mojej pracy związanej z biznesem, jak i
naukowej fascynowały mnie problemy wyceny oraz instrumentów finansowych. Założyłem Kancelarię
Audytorską, w której zajmowałem się badaniem sprawozdań finansowych. Pomogły mi w tym
doświadczenia na stanowisku głównego księgowego i dyrektora finansowego. Połączenie
zainteresowania technologią oraz zastosowania podejścia biznesowego pozwoliło mi pomóc kilku
startup’om w znalezieniu inwestora zajmowały się robotyką oraz augmented reality). Przez pewien
czas byłem też dyrektorem do spraw strategii w jednym z nich. Aktualnie pełnię funkcję prezesa
zarządu w spółce akcyjnej prowadzącej działalność retailową i deweloperską. Moją pasją są także
badania naukowe. W moim doktoracie zająłem się wyceną instrumentów finansowych. Dla Giełdy
Papierów Wartościowych przygotowywałem raport ze stanu rynku NewConnect z propozycjami zmian,
które później zostały wprowadzone.
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