




1. Informacje o przebiegu edukacji, posiadane dyplomy i certyfikaty

1.1. Wykształcenie 

1. Magister ekonomii - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu,

Handel Zagraniczny, Sopot 1996 r.

Tytuł pracy: Inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1990-1995

Promotor: prof. dr hab. Antoni Makać

Ocena końcowa - bardzo dobry

2. Studia Podyplomowe - Bankowość - Uniwersytet Gdański, 2000 r.

3. Podyplomowe Studium Bankowości - Gdańska Akademia Bankowa, 2001 r.

4. Studia doktoranckie - SGH, Warszawa, 2000 r.

5. MBA-Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów BCC, Uniwersytet Gdański,

RSM Erasmus University w Rotterdamie, Warszawa, 2009 r.

6. Doktor ekonomii - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk

Ekonomicznych, Olsztyn 2011 r. - doktorat z wyróżnieniem

Tytuł rozprawy: Rynek kredytów a wzrost gospodarczy w Polsce w warunkach

światowego kryzysu finansowego 

Promotor: dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM 

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Wierzba; dr hab. Janusz Heller, prof. UWM 

1.2. Licencje i dyplomy 

1. Makler Papierów Wartościowych, licencja Nr 1139/1994.

2. Dyplomowany pracownik bankowy, dyplom z wyróżnieniem - ZBP Nr 1665/2001.

3. Egzamin na kandydatów do rad nadzorczych w spółkach SP - MSP 159/2001.

4. Specjalista bankowy, dyplom z wyróżnieniem SP- ZBP Nr 352/2002.

1.3. Certyfikowane kursy i szkolenia z dziedziny finansów, bankowości 

i zarządzania 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

,,Financial market in Poland", Harvard University, Warszawa, 1995 r. 

,,Doradca inwestycyjny", Top Consulting Ltd, Warszawa, 1995 r. 

,,Fałszerstwa papierów wartościowych", CLK KGP, Warszawa, 1995 r. 

,,Negocjacje menadżerskie" WIB, Warszawa, 1997 r. 

,,Controlling personalny", CRTP, Warszawa, 1999 r . 

,,Skuteczna sprzedaż produktów bankowych", MARKOR, Elbląg, 2000 r. 

,,Prezentacje produktów bankowych", MSzZ Koźmińskiego, Warszawa, 2000 r. 
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3. Osiągnięcia naukowe

3.1. Przedstawienie osiągnięć naukowych 

Jako osiągnięcie naukowe w rozumieniu art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.

z 2016 r., poz. 882 i 1311) przedstawiam monografię pod tytułem:

Rynek surowców a ryzyko banku 

(w ujęciu ryzyka rynkowego i kredytowego) 

Monografia została wydana w 2018 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko

Mazurskiego w Olsztynie, ISBN 978-83-8100-126-7. 

Recenzentami w procesie wydawniczym byli: 

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński- Uniwersytet Szczeciński, 

dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

Uzasadnienie wyboru problematyki badań 

Ryzyko bankowe jest jednym z podstawowych zagadnień w analizie i ocerue 

funkcjonowania banku komercyjnego. Kształtowanie się poziomu tego ryzyka ma wiele 

determinant. Do najważniejszych należą ceny aktywów, od których zależy wycena 

kluczowych pozycji bilansowych i pozabilansowych banku. 

Zarządzanie ryzykiem bankowym jest procesem, który obejmuje działania mające na 

celu planową i celową analizę oraz sterowanie ryzykiem występującym w działalności 

bankowej, a także kontrolę skutków tych działań. W ostatnim okresie podejście do tego 

procesu w instytucjach finansowych ulega zmianie, co jest m.in. skutkiem zjawisk 

zachodzących w globalnym systemie finansowym, będącym częściowo następstwem kryzysu 

z 2008 r. Do zjawisk tych można zaliczyć m.in.: zwiększającą się zmienność cen, która stała 

się immanentną cechą rynków surowców oraz zaburzenie i ujednolicenie struktury 

uczestników rynku, przez co zanika odrębność motywacji do przeprowadzania określonych 

typów transakcji przez grupy inwestorów. W ten sposób zostaje zachwiana równowaga 

rynkowa, a większość inwestorów działa pod wpływem motywacji krótkookresowej. 

Uczestnikami rynku surowców, istotnymi z punktu widzenia ryzyka banku, są 

przedsiębiorstwa zainteresowane stabilizacją cen transakcyjnych poprzez wykorzystanie 

strategii zabezpieczających. Systematycznie zwiększa się udział inwestorów finansowych, 

takich jak fundusze inwestycyjne i hedgingowe, przez co proporcja inwestorów 

niefinansowych i finansowych, będących uczestnikami rynku surowców wskazuje na 

dominację tych drugich. W wyniku tego rynki surowców podlegają procesowi finansyzacj
: 
di 
















































































