
 
 

 

 
 

Ukończył szereg szkoleń i praktyk zagranicznych między innymi w Luksemburgu, Holandii, 

Hiszpanii, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 

Wykładowca SGPiS, Uniwersytetu Warszawskiego oraz wielu krajowych zagranicznych 

konferencji i seminariów (Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Francja, Węgry,  Chiny, Kolumbia).  

Założyciel (1991r.) prywatnego Instytutu Międzynarodowych Finansów i Bankowości; od roku  

1994 roku Prezes Zarządu.   

Prze okres dwóch lat przedstawiciel Europay International  w Polsce., realizując z sukcesem 

szereg  programów wdrożeniowych dotyczących emisji bankowych  kart kredytowych                       

i debetowych. 

U schyłku lat dziewięćdziesiątych  doradca amerykańskiej firm Fair Isaac , wdrażającej metody 

i techniki skoringowej oceny ryzyka w  instytucjach finansowych działających w Polsce. 

 W latach 2008 -2010 przedstawiciel firm aragońskich w Polsce. Inicjator wielu polsko -

hiszpańskich kontaktów i inicjatyw na rzecz współpracy uczelni, urzędów centralnych                          

i regionalnych obu krajów.  Jeden z twórców Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy                        

i Rozwoju.  

Autor wielu ekspertyz, referatów i opracowań z dziedziny  finansów i bankowości, funduszy 

europejskich, zarządzania mikro i małym przedsiębiorstwem, instrumentów stosowanych na  

europejskich  rynkach pracy oraz programów związanych z rozwojem obszarów wiejskich, 

rozwoju przedsiębiorczości i wspierania polskiego eksportu.  

Uczestnik i kierownik   jakościowych i ilościowych  badań  dotyczących rozwoju obszarów 

wiejskich , nowoczesnych technologii,  innowacyjności oraz instrumentów rynku pracy.w Polsce 

i w krajach Unii Europejskiej. 

 Wśród przygotowanych ( ponad 100 )  opracowań i publikacji wymienić można dla przykładu 

następujące tytuły : 

� „Wykorzystanie procesów stochastycznych w programowaniu zjawisk ekonomicznych.” 

(II nagroda na seminarium międzynarodowym w Bratysławie) 

� „Liberalizacja polskiego sektora finansowego, kierunki zmian oraz dostosowanie do 

standardów Unii Europejskiej, OECD i WTO.” 

� „Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na systemy kontroli i nadzoru.” 

�  „Problemy bezpieczeństwa, kontroli i nadzoru w środowisku elektronicznych usług 

finansowych.” 

� „Wybrane problemy skonsolidowanego nadzoru finansowego ” 

� „Ubezpieczenia  rolnicze  w  Hiszpanii  - opis sytemu ” 

� „Rozliczenia zagraniczne” - podręcznik 

� „Wsparcie sektora MSP w  Hiszpanii – analiza przykładów ”  

� „Afryka 2018 – poradnik eksportera”  

� „Podstawy prawne podejścia Leader 2007-2014” 

� „Rozliczenia zagraniczne- poradnik przedsiębiorcy” 

�  „Chiny 2018 – poradnik eksportera”,  

 

Jarosław Supera - urodzony 21 stycznia 1957 roku w Warszawie, 

absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Po ukończeniu, z wyróżnieniem studiów w 1980 roku, 

rozpoczął pracę w Instytucie Planowania (od 1982 roku w Instytucie 

Gospodarki Narodowej). Od 1989 roku zatrudniony w sektorze 

bankowym w pionie dewizowym i operacji zagranicznych kolejno  na 

stanowiskach głównego specjalisty, dyrektora departamentu, 

księgowego banku  i wiceprezesa zarządu banku odpowiedzialnego za: 

rozliczenia zagraniczne, zarządzanie ryzykiem i technologie. 

 


