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WYKSZTAŁCENIE 
 
1994 - 1998 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Warszawa, Polska 

•   Kierunek: Zarządzanie i Marketing II 
•   Praca magisterska obroniona z oceną celującą: „Transformacja  

  gospodarcza a możliwość kryzysu gospodarczego. Analiza  
  porównawcza doświadczeń Polski, Czech i Węgier.” 

•   Nagroda “TOP TEN” dla dziesięciu najlepszych studentów na roku 
 
2001 MEMORIAL UNIVERSITY of NEWFOUNDLAND            St. John’s, Kanada 
 Visiting Researcher 

Staż szkoleniowy związany z programem kanadyjskich studiów MBA 
  
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 
Od 1998 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Warszawa, Polska 
 Asystent/ Katedra Ekonomii II 

• Członek zespołu tłumaczy III tomu “Ekonomii” D. Begg’a; “Ekonomii” Sloamana i 
“Economics of the Public Sector” J. E. Stiglitza  

• Autor studium przypadku “Spór o podatek katastralny w Polsce w 1993 r.” 
(Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - KSAP) 

• Autor eseju “Czeskie doświadczenia transformacji systemowej - próba oceny” 
(“Ekonomista”, “Gazeta Wyborcza”) 

• Autor eseju “Węgierskie doświadczenia transformacji systemowej - próba oceny” 
(“Ekonomista”, “Gazeta Wyborcza”) 

• Autor eseju “Porównanie polityki gospodarczej Polski, Czech i Węgier” (w 
“Poland. International Economic Report 1998/99” Warsaw School of Economics) 

• Autor eseju “Inwestycje w Polsce w 2002 r.” (w “Poland. International Economic 
Report 2002” Warsaw School of Economics) 

• Autor eseju „Porównanie ścieżki przemian własnościowych sektora bankowego w 
Polsce, Czechach i na Węgrzech” („Ekonomista”) 

• Współautor pracy ”Analiza i prognoza oszczędności indywidualnych w Polsce z 
punktu widzenia możliwości rozwoju funduszy inwestycyjnych” (Szkoła Główna 
Handlowa, 1998) 

• Uczestnictwo w programie badań spółek parterowych przeprowadzanym przez VIII 
NFI “Octava” (1996, 1998) 

• Uczestnictwo w zespole badawczym zajmującym się problematyką fuzji i przejęć 
(Grant KBN nr 5 H02C 046 20) - „Uwarunkowania, mechanizmy i skutki przejęć 
w Polsce na przykładzie sektora bankowego” – pięć opracowań własnych 
(„Makroekonomiczne konsekwencje procesu konsolidacji polskiego sektora 
bankowego”, „Mezoekonomiczne konsekwencje procesu konsolidacji polskiego 
sektora bankowego”, „Porównanie ścieżki przemian własnościowych sektora 
bankowego w Polsce, Czechach i na Węgrzech”, „Polityczne i społeczne 
uwarunkowania procesu konsolidacji polskiego sektora bankowego”, 
„Przekształcenia własnościowe polskiego sektora bankowego w latach 1989-
2000”) 

• Prowadzenie zajęć z przedmiotu “Ekonomia” dla studentów I roku studiów dziennych 
i zaocznych oraz „Makroekonomia” dla studentów II roku studiów dziennych i 
podyplomowego Programu Studiów Europejskich i Podyplomowego Studium Handlu 
Zagranicznego („Makroekonomiczne Podstawy Polityki Gospodarczej” i „Podstawy 
Ekonomii”) 

• Prowadzenie zajęć w ramach programu Community of European Management 
Schools („Business-Government Relations in the European Context”) 

• Asystentura na zajęciach kanadyjskiego programu MBA 
• Prowadzenie zajęć w Krajowej Szkole Administracji Publicznej („Makroekonomiczne 

Podstawy Polityki Gospodarczej”) 
• Associated Member of British Association for Slavonic and East European Studies 

(BASEES) 
• Szkolenie dla służb kredytowych Banku Rozwoju Eksportu 



 
Od 1999 FUNDACJA ROZWOJU KADR DLA WSPÓŁPRACY  Warszawa, Polska   

Z ZAGRANICĄ 
 Wiceprezes 
 
Od 2002         MINISTERSTWO FINANSÓW             Warszawa, Polska 
         Departament Międzynarodowej integracji Gospodarczej 
         Główny Specjalista 

• Przygotowywanie analiz dotyczących systemu budżetowego UE oraz  
 implikacji budżetowych zmian w strategicznych politykach wspólnotowych 

• Sporządzanie opracowań i ocen w zakresie problematyki finansów publicznych  
 w kontekście członkostwa w UE 

• Udział w pracach związanych z uczestnictwem Polski w systemie środków  
 własnych UE 

• Przygotowanie modelu ekonometrycznego poświęconego problematyce wydatków 
budżetowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 

 
2002        KONFERENCJA „THE BRITISH ASSOCIATION for          Glasgow, UK 
 SLAVONIC and EAST EUROPEAN STUDIES” 
 Prezentacja referatu “A comparison of privatisation paths in banking in  
 Hungary, Poland and the Czech Republic” 
 
1999 - 2000 CEZEX                  Warszawa, Polska 
 Analityk Marketingu 

• Stworzenie koncepcji i wdrożenie kompleksowego systemu analiz rynkowych 
• Stworzenie koncepcji i wdrożenie kompleksowego systemu raportowania 
• Rozwój strategii marketingowej firmy 
• Udział w zespole analizującym i redukującym koszty 
• Planowanie strategiczne 
• Tworzenie budżetów sprzedaży 
• Kierowanie pracą Analityka Rynku i Telemarketera 

 
1999 UNIVERSITY of PAISLEY                    Glasgow, UK 
 Visiting Assistant / Accounting, Economics and Languages Dep. 

Prezentacja eseju “Is Poland in Danger of Mexican style Crisis” podczas West Coast 
Seminars 

 
1998 - 1999 NITECH                  Toruń, Polska 
 Analityk Rynku 

• Stworzenie koncepcji i wdrożenie kompleksowego systemu analiz rynkowych 
• Udział w zespole analizującym i redukującym koszty 
• Planowanie strategiczne 
• Udział w zespole “Problem roku 2000” 
• Stworzenie koncepcji i wdrożenie firmowej witryny internetowej 
• Nagroda prezesa firmy za udział w implementacji nowego systemu komputerowego 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 

• Umiejętność pracy z aplikacjami: Microsoft Office 
• Znajomość języków obcych: niemiecki (Certyfikat PWD), angielski (bardzo dobra), 

rosyjski (komunikatywna) 
• Zainteresowania sportowe: piłka nożna, koszykówka, pływanie 
• Hobby: literatura, filozofia, kinematografia, muzyka klasyczna i rockowa 


