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I. WYKSZTAŁCENIE:
2021-06-30
Stopień doktora nauk prawnyc h nadany na
Wydziale Prawa i Administracji UW – Instytut
Nauk Prawno-Administracyjnych - Zakład Prawa
Gospodarczego i Bankowego (2012)
II. UPRAWNIENIA ZAWODOWE
Uprawnienia zawodowe adwokata. Nr. wpisu
5368 (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie)
III. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Specjalizuje się w prawie gospodarc zym,
administrac yjnym oraz bankowym ze
szczególnym uwzględnieniem regulacji
unijnyc h dotyczącyc h sektora finansowego,
takich jak UCITS, AMLD, AIFMD, CRD/CRR,
EMIR, SFTR, PSD/PSD II, BRRD. Ma 15 letnie
doświadczenie zawodowe w sektorze
finansowym oraz doradztwie regulacyjnym i
transakc yjnym w bankach i firmac h
inwestyc yjnych. Prowadził i doradzał w lic znyc h
projektac h M&A na rynku finansowym zarówno o
c harakterze lokalnym jak i z udziałem
inwestorów zagranic znyc h. Ma także wieloletnie
doświadczenie zawodowe w prowadzeniu
postępowań administrac yjnyc h w KNF,
kwestiach lic encyjnyc h, compliance oraz
restrukturyzacji.
Jest autorem komentarza do ustawy Prawo
bankowe (Bec k, 2013) oraz do ustawy o listach
zastawnych i bankach hipotecznych (Beck,
2016) a także współautorem książki na temat
windykac ji oraz faktoringu (Diffin, 2011).
Obec nie prowadzi zajęc ia z zakresu prawa
bankowego dla studentów Wydziału Prawa i
Administracji UW.
IV. PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
1. Od 2019 - obec nie – Partner kierując y
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1. Od 2019 - obec nie – Partner kierując y
praktyką bankową w DWF Poland Jamka sp.k.
(poprzednio działając a jako K&L Gates Jamka
sp.k.)
2. 2018-2019 – Partner kierujący praktyką
regulacyjną sektora finansowego w K&L Gates
Jamka sp.k.
3. 2012 – 2018– Counsel - Head of Banking
Regulatory Prac tic e w CMS Cameron Mc Kenna
Greszta i Sawicki sp.k. w Warszawie
4. 2011 - 2012 - Senior Assoc iate (Starszy
Prawnik) – Praktyka Bankowo-Finansowa w
White&Case Daniłowic z Jurcewicz i wspólnicy w
Warszawie
5. 2006 - 2011 – Structured Finance Specialist Departament Zarządzania Ryzykiem i
Adekwatności Kapitałowej Raiffeisen Bank
Polska S.A.

30 c zerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Akc jonariuszy IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestyc yjnych SA powołało w skład Rady
Nadzorc zej Towarzystwa dr. Adama Stopyrę. Osoba wskazana w niniejszym raporcie jest osobą nadzorującą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 31 lit a
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marc a 2018 roku w sprawie informacji bieżąc ych i okresowyc h przekazywanyc h przez emitentów
papierów wartośc iowych oraz warunków uznawania za równoważne informac ji wymaganyc h przepisami prawa państwa niebędąc ego państwem
c złonkowskim.
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