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Nowy Członek Zarządu 

Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

Piotr Stanisław Jakubowski - Członek Zarządu Spółki Copernicus Securities S.A. powołany na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej Spółki Copernicus Securities S.A. w dniu 22 stycznia 2019 roku na okres trzyletniej kadencji. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz 
z opisem przebiegu pracy zawodowej. 

 

Profil zawodowy: 

Od początku kariery zawodowej ściśle związany z obszarem finansów i rynkami finansowymi. W latach 2003 - 2007 

zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Skarbu BGK. Następnie w 2007 roku zatrudniony na 

stanowisku Dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu w BFG. Od listopada 2007 do marca 2013 zatrudniony na 

stanowisku Menadżera Wydziału Produktów Rynków Finansowych w ING Banku Śląskim, gdzie odpowiadał za 

zarządzanie biznesem i rozwój produktów rynków finansowych, a także za obszar dokumentacji skarbu oraz obszar 

IT skarbu. Od czerwca 2013 do sierpnia 2016 roku związany z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., w którym 

nadzorował i koordynował sprzedaż produktów skarbowych banku. Od stycznia do września 2017 roku zatrudniony 

w Banku Zachodnim WBK S.A. w obszarze compliance rynków finansowych i bankowości inwestycyjnej. Od 

października 2017 r. do sierpnia 2018 r. odpowiadał za obszar prawny i compliance w domu maklerskim Moventum 

S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz dodatkowo za obszar ryzyka i bezpieczeństwa informacji w Moventum Sp. z 

o.o. od kwietnia 2018 r. 

Piotr Jakubowski ukończył z wyróżnieniem Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Finanse i Bankowość), uzyskując 

tytuł magistra w 2003 roku. Od 2007 roku posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. Obecnie Piotr Jakubowski przygotowuje drugą rozprawę doktorską w zakresie nauk 

prawnych w obszarze prawa papierów wartościowych i rynków finansowych na Akademii Leona Koźmińskiego w 

Warszawie, na której w ramach Katedry Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka prowadzi również wykłady z obszaru 

bankowości inwestycyjnej, rynków finansowych, zarządzania instytucjami finansowymi i compliance. Uczestnik 

kilkudziesięciu szkoleń z dziedziny zarządzania, bankowości, finansów oraz prawa, a także programów 

certyfikowanych prowadzonych przez prestiżowe uniwersytety amerykańskie. 

Piotr Jakubowski posługuje się językami obcymi: angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. 

Wykształcenie: 

Obecnie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - Przygotowywana rozprawa doktorska w 

zakresie nauk prawnych w obszarze prawa rynków finansowych.  

Specjalizacja: prawo bankowe, prawo papierów wartościowych, prawo rynków finansowych 

 

2007 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów) - Doktorat 

Nauk Ekonomicznych 

Rozprawa doktorska z zakresu syntetycznych instrumentów finansowych zarządzania ryzykiem 

kredytowym na wtórnym rynku długu (derywaty kredytowe, sekurytyzacja, syndykacja) - 

Rozprawa doktorska skierowana do nagrody Rektora SGH 

 

2003 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Finanse i Bankowość) - Magister Ekonomii 
Specjalizacja: Zarządzanie ryzykiem finansowym - Studia ukończone z wyróżnieniem 
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Doświadczenie zawodowe: 
 
od 09.2018 Copernicus Securities S.A. 
 

obecnie    Stanowisko: Dyrektor Działu Compliance – Inspektor Nadzoru 

 
 
od 03.2017  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - Katedra Bankowości 

Ubezpieczeń i Ryzyka 
obecnie  

Wykładowca / Adjunct Professor 
 

 

od 10.2017 do 08.2018  Moventum S.C.A. - miejsce pracy Warszawa, Luksemburg 

Moventum Sp. z o.o. - miejsce pracy Warszawa 

 

Stanowisko: p.o. Chief Compliance Officer  

Senior Compliance Officer 

 
od 01.2017 do 09.2017  Bank Zachodni WBK S.A. - Obszar Zapewnienia Zgodności  

Stanowisko: Ekspert ds. Compliance - Zespół Rynków Kapitałowych i 

Inwestycyjnych 

 
od 06.2013 do 08.2016  Bank Ochrony Środowiska S.A. - Departament Sprzedaży 

Korporacyjnej 

 
Stanowisko: Menadżer Zespołu Sprzedaży Produktów Skarbowych 

 

od 09.2007 do 03.2013  ING Bank Śląski S.A. - Pion Skarbu i Rynków Finansowych 

 

Stanowisko: Menadżer Wydziału Produktów Rynków Finansowych 
 
od 06.2007 do 10.2007  Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
 

Stanowisko: Dyrektor Departamentu Analiz i Skarbu 
 
od 05.2007 do 06.2007  ING Bank Śląski S.A. - Wydział Produktów Rynków Finansowych 

 

Stanowisko: Manager ds. Produktów Skarbowych 

 

od 10.2003 do 04.2007 Bank Gospodarstwa Krajowego - Departament Skarbu, Wydział 
Procedur i Analiz 

 

Stanowisko: Analityk ds. Finansów i Rynków Finansowych 
 

 
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta. 

 Nie dotyczy. 

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal 
wspólnikiem. 

 Nie dotyczy. 

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana 
za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w 
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okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Piotr Stanisław Jakubowski nie został skazany za przestępstwa, oszustwa ani nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

Nie dotyczy. 

7. Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 

Piotr Stanisław Jakubowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta. 

 

8. Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Piotr Stanisław Jakubowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:  

§ 10 pkt. 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 


