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Marcin Biskup
Prezes Zarządu w Biskup & Joks Brokers sp z o.o.
Wrocław i okolice

Podsumowanie
Ekspert i doradca w zakresie zarządzania ryzykiem
ubezpieczeniowym. Współwłaściciel i członek zarządu grupy firm
doradczych specjalizujących się w obsłudze średnich i dużych
podmiotów gospodarczych. Współzałożyciel pierwszej polskiej
spółki brokerskiej specjalizującej się w ubezpieczeniach procesów
inwestycyjnych w OZE. Prelegent szeregu konferencji i szkoleń z
zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Autor publikacji w
ubezpieczeniowej prasie branżowej (Dziennik Ubezpieczeniowy,
IMP).  Członek zarządu Dolnośląskich Pracodawców –  związku
pracodawców należącego do Konfederacji Lewiatan. Członek
zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i
innowacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego we Wrocławiu.
Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w Radzie Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Członek Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan.

Doświadczenie

Biskup & Joks Brokers sp. z o.o.
14 lat  4 mies.

Wspólnik, Prezes Zarządu
lipiec 2020 - Present (8 mies.)

Wspólnik, Członek Zarządu
listopad 2006 - czerwiec 2020 (13 lat 8 mies.)

Biskup & Joks Brokers jest grupą niezależnych ekspertów ubezpieczeniowych,
działających na rynku usług brokerskich od 1992 roku. Jesteśmy Państwa
wsparciem na polu ubezpieczeń, które wbrew pozorom są bardzo
skomplikowaną kwestią. Niezależnie czy reprezentują Państwo dużą
korporację, instytucję, czy też są małym i średnim przedsiębiorcą, zapewniamy
niezbędną i całościową obsługę ubezpieczeniową, wsparcie i nadzór.

Benefit Consulting
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Wspólnik, Prokurent
maj 2017 - Present (3 lata 10 mies.)

Benefit Consulting jest specjalistyczna spółka brokersko-konsultingową
zajmująca się wyłącznie programami pracowniczymi. Posiadamy wieloletnie
doświadczenie w zakresie konstruowania i prowadzenia benefitów
pracowniczych w tym programów grupowych na życie,  medycznych oraz
pracowniczych programów emerytalnych.

HQ Integrations sp. z o.o.
Wspólnik, Prezes Zarządu
styczeń 2017 - Present (4 lata 2 mies.)

22 Piętro Broker sp. z o.o.
Wspólnik, Prezes Zarządu
styczeń 2016 - Present (5 lat 2 mies.)

Konfederacja Lewiatan
6 lat  6 mies.

Członek zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości
i innowacji (WRDS)
wrzesień 2014 - Present (6 lat 6 mies.)

Członek Rady Zamówień Publicznych 
maj 2015 - Present (5 lat 10 mies.)

The World Bank
Konsultant regionalny
styczeń 2015 - styczeń 2016 (1 rok 1 miesiąc)

Wykształcenie
Uniwersytet Wrocławski
Magister (Mgr), Wydział Prawa i Administracji · (2000 - 2005)
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