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Jolanta Górska - posiada tytuł doktora nauk
2020-08-12
ekonomic znyc h uzyskany w Instytuc ie Finansów
Akademii Finansów w Warszawie. Jest
absolwentką Wyższej Szkoły Ubezpiec zeń i
Bankowośc i w Warszawie na kierunku Finanse i
Bankowość . Ukońc zyła również studia
podyplomowe Akademii Finansów w Warszawie
w zakresie metodologii badań w naukac h
ekonomic znyc h, Politec hniki Warszawskiej w
zakresie wyc eny nieruc homośc i oraz Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w zakresie finansów i bankowośc i. Uzyskała
Europejski Certyfikat Bankowc a EFCB 3E.
Posiada uprawnienia zawodowe rzec zoznawc y
majątkowego oraz uprawnienia do wyc en dla
potrzeb zabezpiec zenia wierzytelnośc i
bankowyc h i c ertyfikat potwierdzając y
kwalifikac je do wyc eny przedsiębiorstw.
Ukońc zyła także lic zne szkolenia, m.in. z zakresu
wyc eny przedsiębiorstw, wyc eny wartośc i
godziwej, szac owania nieruc homośc i i praw
majątkowyc h dla potrzeb
skarbowo-podatkowyc h, wyc eny dla potrzeb
zabezpiec zenia wierzytelnośc i bankowyc h i
wiele innyc h. Biegły sądowy ds. wyc eny
nieruc homośc i Sądu Okręgowego dla Warszawy
Pragi. W latac h 2006-2007 była wykładowc ą na
studiac h magisterskic h z zakresu finansów
public znyc h, finansów lokalnyc h i systemów
podatkowyc h.
Doświadc zenie zawodowe zdobywała prac ując
m.in. na kierownic zyc h stanowiskac h w Agenc ji
Nieruc homośc i Rolnyc h, T otalizatorze
Sportowym Sp. z o.o. oraz prowadząc własną
działalność gospodarc zą jako rzec zoznawc a
majątkowy. Ponadto, w 2017 roku była
członkiem Rady do spraw spółek z udziałem
Skarbu Państwa i państwowyc h osób prawnyc h a
od marc a 2020 r. c złonek RN JSW S.A.
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