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Artur Binkowski  

Magister prawa, radca prawny wpisany na listę radców prawnych w OIRP Warszawa od 1997 roku.  

Przez 12 lat pracował w firmach konsultingowych wielkiej czwórki Ernst & Young i KPMG na 

stanowiskach menedżerskich oraz w międzynarodowej kancelarii prawnej, specjalizował się 

w szeroko pojętych zagadnieniach podatkowych.  

Uczestniczył w projektach restrukturyzacyjnych i przekształceniowych spółek notowanych na GPW, 

w czasie których odpowiadał za przeglądy podatkowe.  

Przez ostatnie 7 lat prowadzi kancelarię prawną w ramach której świadczy usługi prawne na rzecz 

podmiotów gospodarczych z branży bankowości, finansowej, IT oraz deweloperskiej.  

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, bankowym, finansowym, autorskim oraz podatkowym. 

Włada językami: angielskim, niemieckim oraz włoskim. 

 

Maciej Błaszak  

(wiek: 47 lat), doktor filozofii, magister biologii, od 1998 r. pracownik naukowy Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista w zakresie kognitywistyki i ekonomii behawioralnej. 

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, 

oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.  

Maciej Błaszak odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Edynburgu (Szkocja) (stypendium TEMPUS), 

Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy) (stypendium DAAD), oraz Uniwersytecie Berkeley (USA).  

Ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do spraw osób niepełnosprawnych w zakresie 

projektowania uniwersalnego. Autor trzech monografii i licznych artykułów naukowych dotyczących 

użyteczności narzędzi umysłu. Ekspert edukacyjny w licznych grantach naukowych i projektach 

unijnych (e-szkoła, e-podręcznik).  

Maciej Błaszak prowadzi od lat specjalistyczne szkolenia biznesowe i edukacyjne uwzględniające 

naukową wiedzę o mózgu i umyśle człowieka. 

 

Marcin Paweł Marczuk  

Radca prawny, Partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie 

Prawni. Absolwent UMCS w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji – magister (1997). 

W latach 1999 – 2002 odbył w Lublinie aplikację prokuratorską, zakończoną egzaminem 

w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie.  

W 2005 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego, przynależy do OIRP w Warszawie. 

Jego obszar zainteresowań koncentruje się na zagadnieniach dotyczących rynku kapitałowego, 

w szczególności instrumentów finansowych, w tym ofert publicznych, prawa korporacyjnego, 



przekształceń, podziałów fuzji i przejęć (transakcje M&A) oraz programów motywacyjnych dla kadr 

zarządzających spółek publicznych. 

Doświadczenie zawodowe: 

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF) (1996 – 1999); TU Compensa S.A. (1999 – 

2003), PTU S.A. (2003 – 2006); Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni (2004 – 2007); Prof. Marek 

Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni (2007 – obecnie) 

Zasiada lub zasiadał w radach nadzorczych kilkunastu spółek kapitałowych, w tym kilku spółek 

publicznych. 

Autor i współautor wielu artykułów prasowych oraz publikacji dotyczących rynku kapitałowego m.in.: 

„Prawo rynku kapitałowego Komentarz” Wydawnictwo: C.H. Beck 2012 w serii: Duże Komentarze 

BECKA, red Wierzbowski Marek, Sobolewski Ludwik, Wajda Paweł, czy „Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego w sprawach handlowych” OIRP 2011, Red. R. Kwaśnicki. 

 

Tomasz Mosiek  

W 1990 r. ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem magistra inż. budownictwa. W 1991 r. uzyskał 

licencję maklera papierów wartościowych, zaś w 1995 r. licencję doradcy inwestycyjnego. Dodatkowo 

ukończył szereg kursów i szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania 

funduszami emerytalnymi, instrumentów pochodnych, a także rynku obligacji w Polsce i na świecie.  

• w 1991 r. pracował w Poznańskiej Giełdzie Kapitałowej jako makler w obrocie towarowym.  

• w latach 1991-1992 był zatrudniony w Wielkopolskim Domu Maklerskim SA jako makler.  

• w latach 1992-1994 r. pracował w Biurze Maklerskim Pomorskiego Banku Kredytowego SA 

jako makler, Kierownik Zespołu Rynku Wtórnego, a następnie Kierownik Zespołu Inwestycji.  

• w 1995 r. był zatrudniony jako analityk w Creditanstalt Securities SA. Od 1995 do 1998 r. 

pracował jako zarządzający funduszem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych "Korona" 

SA.  

• w latach 1999 do 2001 pełnił obowiązki Dyrektora Inwestycyjnego - Członka Zarządu Zurich 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.  

• od 2001 r. do 2005 r. pracował w VIVID.PL S.A. jako Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu, a 

następnie Prezes Zarządu tej spółki.  

• w roku 2004 był zatrudniony jako doradca inwestycyjny w Erste Securities Polska S.A.  

• w latach 2005 r. do października 2007 r. pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska 

SA i w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. jako doradca inwestycyjny oraz w 

Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA jako doradca inwestycyjny - 

zarządzający funduszami.  

• w okresie od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. był zatrudniony w spółce AZEN Sp. z 0.0., 

pełniąc w okresie od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu spółki.  

• w poprzednich latach pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Praterm SA (2005-2006), 

Novita SA (2005 -2007).  

• od 1 lipca do 31 października 2009 r. był doradcą inwestycyjnym w AXA Towarzystwie 

Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie.  

• obecnie pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w spółkach: Elektrobudowa SA 

oraz Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA 

http://selkar.pl/advanced_search_result.php?wyd=%20%2BC.H.%20%2BBeck
http://selkar.pl/advanced_search_result.php?autor=%20%2BWierzbowski%20%2BMarek
http://selkar.pl/advanced_search_result.php?autor=%20%2BSobolewski%20%2BLudwik
http://selkar.pl/advanced_search_result.php?autor=%20%2BWajda%20%2BPawe%B3


 

 

Marek Wierzbowski  

Urodzony w 1946 r. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner 

w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Prof. Wierzbowski 

jest członkiem Rady Zamówień Publicznych, wiceprzewodniczącym Rady Giełdy Papierów 

Wartościowych S.A., członkiem rad nadzorczych kilku spółek, prezesem Sądu Izby Domów 

Maklerskich. 

Prof. Wierzbowski był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także prorektorem 

Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczył Radzie Giełdy Papierów Wartościowych, a także był 

wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz członkiem 

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego. 

Przez szereg lat był partnerem międzynarodowych kancelarii prawnych: Weil Gotshal & Manges, 

a następnie Linklaters pełniąc funkcję senior partnera warszawskich biur tych kancelarii. 

Reprezentował Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Bankowego 

w postępowaniach przed NSA. 

Prof. Wierzbowski wykładał jako visiting professor, przez okres co najmniej jednego semestru, na 5 

wydziałach prawa uniwersytetów amerykańskich. 


