Analitycy Bankier.pl

Bankier.pl, portal istniejący od 2000 roku, jest jednym z czołowych mediów internetowych o
tematyce finansowej na polskim rynku. Codziennie dostarczamy najnowszych informacji, analiz i
komentarzy dotyczących gospodarki, biznesu, spraw konsumenckich.
Nasi redaktorzy i analitycy chętnie udzielają wypowiedzi dla innych mediów w sprawach związanych
z gospodarką, rynkami finansowymi, bankowością, finansami osobistymi, e-commerce czy
działalnością przedsiębiorstw. Poniżej sylwetki Zespołu Analiz Bankier.pl. Zapraszamy do kontaktu.

Krzysztof Kolany
główny analityk
tematyka: rynki, spółki
tel.: +48 697 660 684
k.kolany@bankier.pl

Ekspert od rynków finansowych i gospodarki. W zakresie jego zainteresowań leżą zarówno Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, jak i rynki zagraniczne: Nowy Jork, Londyn i Frankfurt. Specjalizuje się w rynkach
metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Analizuje wpływ sytuacji
gospodarczej na notowania akcji, kursy par walutowych i ceny surowców. Jest laureatem prestiżowego konkursu
im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych w kategorii dziennikarstwa internetowego.

dr Michał Kisiel
analityk Bankier.pl
tematyka: finanse, sprawy konsumenckie
tel.: +48 501 820 788
m.kisiel@bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy.
Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego
eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.
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Wojciech Boczoń
analityk Bankier.pl
tematyka: sektor bankowy
tel.: +48 796099932
w.boczon@bankier.pl

Ekspert z zakresu bankowości. Prześwietla i recenzuje najnowsze produkty i usługi finansowe, testuje systemy
bankowości elektronicznej i mobilnej. Autor wielu komentarzy, poradników, artykułów i raportów o bankowości
skierowanych zarówno do branży, jak i jej klientów. Redaktor prowadzący serwisu PRNews.pl. Dziennikarz Roku
2013 według Kapituły Konkursu IX Kongresu Gospodarki Elektronicznej. Nominowany do nagrody dziennikarskiej
im. Mariana Krzaka za 2013 r.

Piotr Szulczewski
analityk Bankier.pl
tematyka: prawo, podatki
tel.: +48 501143225
p.szulczewski@bankier.pl

Prawnik, specjalista od prawa gospodarczego – wszelkich przepisów dotyczących firm i pracowników. Analizuje i
komentuje umowy konsumenckie, prawo cywilne, dochodzenie praw i inne tematy. Praktyk w obszarze doradztwa
podatkowego.
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