
 

JAN HAMBURA 

Pan Jan Hambura jest magistrem prawa oraz magistrem ekonomii. Posiada 15-letnie 

doświadczenie w pracy, zdobyte m.in. jako członek zarządów (m.in. spółki produkcyjnej 

zatrudniającej ponad 500 pracowników), podczas restrukturyzacji przedsiębiorstw, pracy w 

mediach oraz w sektorze publicznym. Ponadto od 13 lat prowadzi własną działalność 

gospodarczą. 

Jest doradcą restrukturyzacyjnym (licencja nr 1325), reprezentującym wierzycieli oraz 

dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz wyznaczanym przez 

Sądy m.in. jako nadzorca sądowy oraz syndyk. Od 2020 roku jest zarządcą przymusowym 

spółki Metropolitan Investment S.A. oraz licznych spółek powiązanych. 

Jest również mediatorem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz 

stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, magistrem prawa, absolwentem 

Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie (2012r.), oraz magistrem 

ekonomii, absolwentem Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2020r.). Od 2008 roku prowadzi w 

Niemczech, a od 2019 roku również w Polsce własną działalność gospodarczą. 

Od 2020 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki G-Energy S.A. w Warszawie, notowanej 

na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Od 2019 roku 

jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z 

o.o. w Lesku. W latach 2020-2021 był członkiem Rady Nadzorczej spółki Skyline Investment 

S.A. w Warszawie, notowanej na Głównym Rynku GPW. W 2019 roku był również członkiem 

zarządu spółki Rodzinne Centrum Odszkodowań S.A. w restrukturyzacji w Lublinie oraz 

wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku. 

Od 2018 roku jest starszym wykładowcą w Katedrze Prawa Administracyjnego, 

Gospodarczego i Finansów Publicznych na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły 

Prawa i Administracji w Warszawie oraz samozatrudnionym konsultantem w obszarze 

morskiej energetyki wiatrowej. 

W latach 2016-2017 członek zarządu spółki ST3 Offshore Sp. z o.o. w Szczecinie (wcześniej 

w 2016 roku doradca zarządu). W 2017 roku dodatkowo członek zarządu spółki Mars Most 

Brdowski Sp. z o.o. w Szczecinie oraz członek zarządu spółki ST3 Offshore GmbH w 

Hamburgu. 

W latach 2014-2016 dyrektor biura Rady ds. Więzi Społecznej przy rządzie kraju związkowego 

Berlina oraz asystent zarządu największej organizacji pożytku publicznego w Berlinie, 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband LV Berlin e.V. (z ponad 760 organizacjami 

członkowskimi oraz ponad 50.000 pracownikami), wcześniej w 2014 roku pracownik biura 

prasowego. Dodatkowo w latach 2015-2016 dyrektor projektu „Work-for-Refugees.de”, Bürger 

aktiv gGmbH. 

Wcześniej w latach 2008-2014 pracownik biura prasowego Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, 

w 2008 roku dodatkowo asystent projektu „Nazis-auslachen.de”, a w latach 2007-2011 

współpracownik redakcji dzienników „Berliner Morgenpost“ oraz „DIE WELT“. W latach 2006-

2008 asystent posła do parlamentu kraju związkowego Berlina. 


