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> ANDRZEJ DANILUK
Ukończył studia matematyczne oraz obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracy doktorskiej
zajmował się zagadnieniami związanymi z modelowaniem stóp procentowych.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe na polskim rynku kapitałowym. Pracował w biurze
maklerskim oraz w różnych instytucjach ﬁnansowych jako analityk zarządzający ryzykiem oraz aktywami.
Od 12 lat jest związany z Grupą PZU, kolejno jako naczelnik wydziału instrumentów pochodnych i strukturyzowanych, zarządzający portfelem instrumentów pochodnych, zastępca Skarbnika Spółki, a od kilku lat
kierownik zespołu modelowania ryzyka w Biurze Ryzyka. Specjalizuje się w modelowaniu matematycznym
ryzyk ﬁnansowych, w szczególności ryzyka rynkowego, a także modelach wyceny instrumentów pochodnych. Jest autorem publikacji naukowych z matematyki, także ﬁnansowej (m.in. w branżowym miesięczniku
„Risk”) oraz artykułów w prasie specjalistycznej. W roku 2016 otrzymał wyróżnienie Polskiej Izby Ubezpieczeń „Za zasługi dla ubezpieczeń”.

> KATARZYNA DUTKIEWICZ
Z wykształcenia matematyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z zamiłowania praktyk kontrolingu (studia
podyplomowe z rachunkowości zarządczej ukończyła w Szkole Głównej Handlowej, z rozwiązań prawnych
dla przedsiębiorców – w Akademii Leona Koźmińskiego).
Od kilkunastu lat zajmuje się ﬁnansowym zarządzaniem projektami i przedsiębiorstwami. Doświadczenie
zdobywała zarówno w międzynarodowej korporacji, jak i w polskich ﬁrmach średniej i małej wielkości
działających w obszarze usług IT, telekomunikacji i nowych technologii, m.in. brała udział we wprowadzaniu
na rynek polskiego operatora GSM. Obecnie pracuje jako dyrektor ﬁnansowy w agencji komunikacji interaktywnej HINT oraz w Fundacji Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie.

> ADAM PUCKO
Absolwent Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku 2006.
Od ponad dziesięciu lat zajmuje się zapewnianiem jakości systemów informatycznych. Karierę zawodową
rozpoczął od ﬁrmy Comarch. Współpracował ponadto z takimi ﬁrmami, jak IBM, Motorola i Nokia. Dzięki
pracy w różnych projektach i na różnych stanowiskach miał szansę zdobyć ogromne doświadczenie
w obszarach testowania, tworzenia strategii testowych, budowania i zarządzania zespołami, oraz optymalizacji procesów produkcji. Obecnie jest konsultantem z zakresu zapewniania jakości oraz wykładowcą na
podyplomowych studiach z testowania oprogramowania na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii
Finansów i Biznesu Vistula.

> GRZEGORZ SZERŁOMSKI
Absolwent Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku 2007 oraz studiów podyplomowych
z zarządzania projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera.
Pracę zawodową rozpoczął w 2006 r. jako Software Engineer w ﬁrmie Volantis Systems Ltd., pełniąc następnie funkcję konsultanta technicznego klientów ﬁrmy w Delhi i Bangalore w Indiach. Od 2011 r. związany
z ﬁrmą Akamai Technologies, pracujący obecnie na stanowisku Lead Solutions Architect w dziale Professional
Services. Projektuje dla klientów architekturę rozwiązań webowych, dba o ciągłość operacyjną działu Service
Delivery w Krakowie, jak również zarządza zespołem. Prowadził wykłady na AGH oraz Uniwersytecie Jagiellońskim; współtwórca przedmiotu akademickiego „Wielkoskalowe systemy dystrybucji danych w sieci
Internet”, przygotowanego i prowadzonego przez pracowników Akamai.

