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Informacje osobiste 
 
data i miejsce urodzenia: 27 marca 1959, Warszawa 
stan cywilny:  Ŝonaty, dzieci 12 i 16 lat 
języki obce:  angielski (biegły), rosyjski (średni), włoski, słowacki, czeski, ukraiński (bierny) 
 
 
Wykształcenie 
  
1987 Doktor astrofizyki, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, 

PAN 
1977 – 1982  studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, fizyka teoretyczna 
 Magister fizyki, dyplom z wyróŜnieniem 
 
 
 
Kursy zawodowe 
 
2010 „Warsztaty dla członków Komitetów Audytu”, PricewaterhouseCoopers 
2005 „Managing for Value”, ING Business School 
2002 34th Annual AIMR Investment Management Workshop, Harvard Business School 
1998 „Advanced Valuation Topics”, Amsterdam Institute of Finance 
1997 „Global Asset Management”, ABN AMRO Academy 
1995 „Zarządzanie ryzykiem finansowym”, Refco / Międzynarodowa Szkoła Bankowości i 

Finansów 
 
 
 
Licencje i tytuły zawodowe 
 
2000 tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) 
1994 licencja doradcy inwestycyjnego nr. 4 
1992 licencja maklera papierów wartościowych nr. 195 
 
 
 
Doświadczenie zawodowe 
 
2008 (styczeń – maj)  Opera TFI S.A. – Członek Zarządu 

Opera Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A. – Dyrektor Departamentu 
                 Zarządzania Aktywami 

 
2006 (sierpień) –2007 (lipiec) PZU S.A. – Członek Zarządu 
 

• Powołany przez Skarb Państwa 
• Odpowiedzialny za nadzór nad pionem finansowym i biurem reasekuracji 
• Od października 2006 odpowiedzialny ponadto za nadzór nad pionem operacji i technologii, a od maja 

2007 takŜe nad pionami sprzedaŜy 
• Współudział w szerokim zakresie odpowiedzialności w zarządzaniu największą spółką 

ubezpieczeniową i finansową w regionie Europy Środkowej. Ostry konflikt między dwoma głównymi 
akcjonariuszami spowodował trudną sytuację korporacyjną spółki – wskutek tego skład Zarządu od 
października 2006 był trzyosobowy, a od maja 2007 – dwuosobowy. 



 
 
2002 – 2006 ING Investment Management (Polska) S.A. - Prezes Zarządu, Dyrektor 

Inwestycyjny 
 INF TFI S.A. – Prezes Zarządu 
 

• Kierowanie trzecią co do wielkości spółką zarządzającą aktywami w Polsce i drugim (w latach 2004 – 
2005) towarzystwem funduszy inwestycyjnych. 

• Skuteczne działanie w warunkach duŜego zróŜnicowania oferowanych produktów i kanałów 
dystrybucji przy dynamicznym wzroście zarządzanych aktywów i nieustannie zmieniających się 
regulacjach.  

• Wysokie pozycje w rankingach najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych: 
o „Rzeczpospolita” 25 września 2003 i 2 czerwca 2004 – drugie miejsce 
o „Gazeta Wyborcza” 28 kwietnia 2004 – ex aequo pierwsze/drugie miejsce 
o „Parkiet” 4 stycznia 2006 – trzecie miejsce w klasyfikacji za rok 2005 

• Przeprowadzenie restrukturyzacji zarządzania obiema spółkami. W jej efekcie objęcie trzech stanowisk 
kierowniczych, na których uprzednio zatrudnione były trzy osoby. 

• Osiągnięcie wysokiej efektywności działania spółek – od połowy roku 2002 do końca roku 2005 ponad 
trzykrotny wzrost wartości zarządzanych aktywów przy wzroście zatrudnienia o 13%. 

• Bardzo dobra znajomość polskich regulacji rynku zarządzania aktywami i funduszami, ogólna 
znajomość tematyki tego rynku w regionie i w Europie. 

 
 
1999 – 2006  ING Investment Management (Polska) S.A. - Dyrektor Inwestycyjny  
 

• Kierowanie zespołem specjalistów zarządzających najbardziej zróŜnicowanym w Polsce zbiorem 
portfeli i strategii inwestycyjnych (aktywa ubezpieczeniowe tradycyjne i unit linked, fundusze 
inwestycyjne otwarte i zamknięte, krajowe i zagraniczne, fundusze funduszy, portfele instytucjonalne i 
indywidualne). 

• Wzrost aktywów pod zarządzaniem z 400 mln zł na początku roku 1999 do ponad 9 mld zł w końcu 
roku 2005. 

• Systematyczne uzyskiwanie czołowych lokat w rankingach pod względem wysokości stóp zwrotu z 
portfeli akcyjnych i dłuŜnych.  

• Uzyskanie w roku 2000 i w latach następnych potwierdzonego niezaleŜnym audytem statusu zgodności 
sposobu prezentowania wyników inwestycyjnych ze standardami GIPS (jedna z trzech firm posiadająca 
taki status w Polsce i pierwsza jednostka zarządzająca aktywami w strukturach ING, która go uzyskała). 

• Udział w pracach komitetu ALM spółki ubezpieczeń na Ŝycie. 
• Tworzenie nowych produktów inwestycyjnych, restrukturyzacja i optymalizacja podatkowa zarządzania 

aktywami spółki ubezpieczeń na Ŝycie. 
 
 
1997 – 1998 ABN AMRO Asset Management  (Polska) S.A. – Członek Zarządu, Doradca 

Inwestycyjny 
 

• Organizowanie spółki zarządzania aktywami, uzyskanie licencji KPW, zarządzanie portfelami 
klientów. Nauka współpracy w strukturach wielkiego banku międzynarodowego. 

 
 
1997 ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Capital Investments – Doradca Inwestycyjny 
 

• Praca przy gwarantowaniu przez ABN AMRO Bank publicznych ofert akcji spółek. 
 
 
1994 – 1996 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Centrum Operacji Kapitałowych – Doradca 

Inwestycyjny 
 

• Organizowanie działu zarządzania aktywami, uzyskanie drugiej w Polsce licencji KPW dla firmy na 
zarządzanie aktywami, zarządzanie portfelami klientów. Doświadczenie pracy w intensywnie 
modernizującej się krajowej instytucji. 



 
 
1992 – 1994 „Tomasz Chlebowski”, Warszawa (firma zajmująca się handlem komponentami 

komputerowymi) – Dyrektor Finansowy 
 

• Poznanie praktyki działalności gospodarczej w Polsce wczesnych lat dziewięćdziesiątych. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1988 – 1990 Princeton University Astronomical Observatory, Princeton, USA – praca naukowa 
 
1985 – 1986 Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, USA, University of California w 

Berkeley, USA – staŜe naukowe 
 
1983 – 1984 słuŜba wojskowa (jednoroczna) – zdany egzamin na oficera 
 
1982 – 1992 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, PAN – adiunkt  
 
 
 
Inna działalność  
 
2009 (czerwiec) –  Mostostal Zabrze - Holding S.A. – niezaleŜny Członek Rady Nadzorczej, 

Przewodniczący Komitetu Audytu  
 
2009 (czerwiec) – Vistula Group S.A. – niezaleŜny Członek Rady Nadzorczej 
 
2009 (maj) –  ATM S.A. – niezaleŜny Członek Rady Nadzorczej 
 
2006 (listopad) –  PZU Asset Management SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
– 2007(lipiec)  
 
2006 (czerwiec) – Polski Holding Farmaceutyczny SA – Członek Rady Nadzorczej reprezentujący 
– 2007 (styczeń) Skarb Państwa, w tym przez jeden miesiąc oddelegowany przez RN do pełnienia 

obowiązków członka zarządu spółki  
 
2005 – 2006 Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami – Wiceprzewodniczący Rady Izby 
 
2004 –  Fundacja Ośrodka KARTA – Członek Rady Fundacji 
 
2003 – 2006 Członek Kapituły Inwestorów Instytucjonalnych Polskiego Instytutu Dyrektorów  
 
2002 – 2006 CFA Institute (poprzednio AIMR) – Członek Standards of Practice Council 
 
1994 – 1997 Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KPWiG 
 
 
 
Sporty 
 
Bieganie (maraton), narciarstwo biegowe. 

Maj 2010 


