
Od 7 lat wspieramy rozwój quantitative 
finance i data science w Polsce



Kim jesteśmy?
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Fundacja buduje most między środowiskiem 
akademickim i biznesem w obszarze finansów 
ilościowych i Big Data

Fundacja QuantFin to:

• doświadczony zespół ze świata biznesu
i środowiska akademickiego

• 100+ zorganizowanych wydarzeń

• 25 renomowanych Partnerów

• współpraca z topowymi uczelniami
Biznes

NaukaStudenci



2018

2019

2012 - 2015

2015 -2017

Smart beta  - badania skuteczności strategii 
dla Polskiego rynku, we współpracy z ING 
TFI (aktualnie NN Investment Partners). 

L(@)unch your career - inauguracja projektu

QuantInvest - konkurs 
wykorzystania metod 
ilościowych w 
inwestowaniu

Nasza historia

Risk Academy’s - warsztaty z zarządzania 
ryzykiem inwestycyjnym i finansowym

QuantFin Startup’s Day - seria spotkań  z 
wyjątkowymi startupami w formie case study lub 
mini-hackatonu

Wykorzystanie metod Big Data w 
ocenie ryzyka kredytowego - konkurs z 
PKO

Knowledge Team - inauguracja 
działalności analitycznej w obszarze 
metod ilościowych
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L(@)unch your career to program kameralnych 

spotkań, podczas których studenci mogą zadać 

profesjonalistom pytania o rozwój kariery zawodowej w 

konkretnej branży.

• 6 edycji projektu

• 51 spotkań

• ponad 250 uczestników

Opinie uczestników:
„(...) Dowiedziałam się naprawdę wiele na temat pracy w branży, a właśnie na to 
liczyłam zgłaszając się na L(a)unch your career.”
Julia

„Projekt poszerza horyzonty, daje pewien ogląd na to, co czeka dobrego studenta w 
biznesie po studiach oraz umożliwia poznanie ciekawych osobowości ze świata 
biznesu.”
Mateusz

PARTNERZY DOTYCHCZASOWYCH 6 EDYCJI PROJEKTU

PARTNERZY MEDIALNI i PARTNERZY POPRZEDNICH EDYCJI
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L(@)unch your career – spotkania studentów z praktykami



Zadanie konkursowe: „Budowa portfela 

inwestycyjnego z użyciem metod ilościowych oraz 

uczenia maszynowego”

• 41 zespołów zgłoszonych zespołów

• 3 zwycięskie zespoły

• Łączna pula nagród 30 tyś. PLN

Ocenia podlegały przede wszystkim innowacyjność 

adaptowanych metod oraz możliwość ich 

praktycznego zastosowania w alokacji kapitału.
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QuantInvest – konkurs inwestycyjny



Konkursy – modelowanie ryzyka kredytowego z PKO BP

Zadanie konkursowe: zbudowanie najbardziej 

efektywnego modelu szacującego 

prawdopodobieństwo zdarzenia zaniechania spłaty 

(PD) z wykorzystaniem metod Big Data.

Dostarczone rozwiązania są innowacyjne, bazujące na 

metodach zaawansowanych nie wykorzystywanych 

powszechnie w obszarze ryzyka kredytowego. Metody 

można zastosować również w obszarach związanych z 

windykacją i zarządzaniem relacjami z klientem, oraz 

zaawansowanej segmentacji klientów.
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Działalność merytoryczna Fundacji skupia się również na 

tworzeniu materiałów analitycznych z następujących 

obszarów:

• Fintech (State of FinTech in the CEE report)

• Handel algorytmiczny i handel wysokich częstotliwości 

- perspektywa rynków zagranicznych oraz percepcja 

krajowa

• Statystyczna analiza tekstu w inwestowaniu

• Analiza predykcyjna oraz badania ankietowe w 

obszarze - trendów giełdowych i 

makroekonomicznych

Algorithmic  
trading

Investment 
research

Risk 
management Data science

Predictive 
research 

Quantitative 
methods
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KNOWLEDGE 
TEAMResearch i publikacje



2021 H1

2021 H2

2020 H1

2020 H2

Powołanie Rady Programowej 
Fundacji

Ogólnopolska 
konferencja branżowa

L(a)unch Your Career 2.0

Reunion QuantFin

Wizja dalszego rozwoju

Quant Invest - druga edycja konkursu, temat 
przewodni - Inwestowanie pasywne/ ESG

L(a)unch Your Career 2.0

Reunion QuantFin: intergracja alumnów 
projektów Fundacji
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Zarząd 

Struktura organizacyjna - zespół

Rada Nadzorcza 
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Michał Jaworski
Członek Zarządu

● PhD Student, MIM UW
● Stypendysta 

programu from the 
Kartezjusz i grantu 
Fundacji Nauki 
Polskiej.

Wojciech Zdunkiewicz 
 Prezes Zarządu

● Dyrektor 
Departamentu Skarbu 
mBank Hipoteczny S.A.

● PhD Candidate, SGH, 
MSc in Financial 
Engineering and 
Capital Investment, 
Postgraduate, Data 
Science applications 

Igor Kalota
Członek Zarządu

● Absolwent Imperial 
Collage London

● Market Intelligence 
and Sales Support w 
Booksy

Robert Florczykowski
 Przewodniczący Rady

● Zarządzający Funduszami 
(TECH + HEALTH/MED) w 
PKO TFI

● Absolwent SGH MIESI  i 
UW na kierunku 
Matematyka oraz 
studiów podyplomowych 
z biologii molekularnej na 
Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

Piotr Piszczek
Członek Rady

● Data Science 
Manager w Self 
Learning Solutions

● Absolwent SGH na 
kierunku Metody 
Ilościowe w Ekonomii i 
Systemy Informacyjne



• Masz pomysł na projekt?
• Chcesz promować swoją firmę wśród 

studentów?
• Poszukujesz pracowników lub stażystów?
• Nasza fundacja jest w fazie ciągłego 

rozwoju – napisz do nas:
• fundacja@quantitativefinance.org.pl
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Zapraszamy do kontaktu!


