
Pan Maciej Dworniak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. 

W 1998 roku uzyskał z wyróżnieniem dyplom Bachelor of Arts z ekonomii 

i nauk politycznych na Uniwersytecie Stanforda. Następnie w 2002 roku 

uzyskał dyplom Master of Business Administration (MBA) na uczelni – 

Harvard Business School. 

 

Pan Maciej Dworniak karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 jako 

Analityk Finansowy w dziale fuzji i przejęć w spółce Lazard Frères & Co. 

LLC w Nowym Jorku. Następnie w latach 2001 - 2004 był związany 

z Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. w Londynie gdzie pracował 

jako Associate specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej, gdzie 

uczestniczył w licznych projektach z zakresu doradztwa transakcyjnego 

pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji. Od 2004 do 2007 roku 

Pan Maciej Dworniak zatrudniony był jako Dyrektor Wykonawczy w D. 

B. Zwirn & Co., w Londynie, a w 2006 roku został członkiem globalnego 

zespołu finansowania dłużnego działającego w tej spółce. Następnie 

w latach 2007-2008 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w spółce 

European Social Opportunities Capital UK Ltd., będącej jednym 

z partnerów funduszu zarządzającego aktywami o wartości 

przekraczającej 500 milionów dolarów. Od września 2009 r. do listopada 

2011 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Mikro Ubezpieczenia Sp. z o. o., 

a od sierpnia 2009 r. do lutego 2015 r. był związany ze spółką Tempo 

Finanse Sp. z o.o. najpierw jako Członek Zarządu, następnie Prezes 

Zarządu a ostatecznie jej Prokurent. Dodatkowo na przestrzeni lat 2011 – 

2014 pełnił funkcje w poniższych spółkach: 

 czerwiec 2011 r. – grudzień 2011 r. – ITI Holdings S.A. – Członek 

Rady Dyrektorów; 

 marzec 2011 r. – grudzień 2011 r. Klub Piłkarski Legia Warszawa 

S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

 kwiecień 2011 r. – sierpień 2012 r. – Efektywne Centrum Operacji 

Sp. z o. o.  – Członek Zarządu; 

 październik 2012 r. – maj 2014 r.– Bastion Dom  

Inwestycyjny Sp. z o. o.– Członek Zarządu. 

 

Obecnie Pan Maciej Dworniak pełni funkcje w następujących spółkach: 

 Bastion Investments Sp. z o. o. 

 Bastion Capital Sp. z o. o.; 

 Bastion Advisory Sp. z o. o.; 

 Bastion Venture Fund Sp. z o. o.; 



 I-Marine Sp. z o. o.; 

 Stork Sp. z o. o.; 

 Skylark 2 Sp. z o. o.; 

 Bastion Venture Fund Sp. z o. o. S.K.A.; 

 Stork 4 Sp. z o. o. S.K.A.; 

 Energeton Sp. z o.o. Sp. k.; 

 Syrena Real Estate Sp. z o. o.; 

 Syrena Real Estate Sp. z o. o. Sp. k.; 

 

Dodatkowo Pan Maciej Dworniak był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki w 

poprzedniej kadencji. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Dworniak nie prowadzi 

działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek 

organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 


