
Od (rrrr) Do (rrrr)

2002 2005

2001 2003

2000 2001

1999 2002

2000 2003

1997 2000

1999 1999

1997 1999

1997 1997

1997 1997

1991 1995

1993 1994

Od (rrrr) Do (rrrr)

2005 2008

2000 2000

1999 1999

1997 1998

1995 1997

1993 1995

1992 1993

Podstawę przyznania statusu profesjonalnego kandydata na niezaleŜnego członka rad nadzorczych PID stanowią informacje 

zawarte w poniŜszej ankiecie.

Dyrektor Departamentu Międzynarodo-

wych Stosunków Ekonomicznych i 

Viceprzew. Kom. Ekonomicznego MSZ

Starszy dyrektor inwestycyjny Regent ABC Polska Sp. z o. o.

Dyrektor Generalny Centralny Urząd Planowania

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rafineria Gdańska S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Dyrektor inwestycyjny Polskie Towarzystwo Inwestycyjne 

Kleinwort Benson Sp.  z o. o.

Fabryka Amortyzatorów S.A. w Krośnie

Przewodniczący a od 1994 Członek 

Rady Nadzorczej 

Prezes Zarządu PFK Intrum Justitia Sp. z  o. o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  "Hanka" S. A. w Legnicy

Członek Rady Nadzorczej na ponad 3 

miesiące oddelegowany do pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu

WZF "FOTON" S.A. w Warszawie

Członek a w latach 1999-2000 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kierownik zespołu doradców CASE-Doradcy Sp. z o. o.

A.2. Inne doświadczenia zawodowe (np. praca w administracji rządowej, w instytucjach międzynarodowych, w konsultingu)

Zastępca Przewodniczącego a w 1999 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zakałdy Przemysłu Jedwabniczego 

"WISTIL" S.A. w Kaliszu

Członek Rady Nadzorczej Wytwórnia Konstrukcji Stalowych 

Mostostal S.A. w Chojnicach

Członek Rady Nadzorczej przez 5 

miesięcy do czasu jej zakupienia przez 

inwestora strategicznego

Stanowisko

Zakłady Wytwórcze Urządzeń 

Telefonicznych "ZWUT" w Warszawie

Stanowisko Nazwa instytucji

Prezes Zarządu

Członek Rady Nadzorczej "HAFT" S.A. w Kaliszu

In/Out Polska Sp. z o. o.

Prezes Zarządu Biuro Ekspertyz i Doradztwa 

Ekonomicznego PROEXIM Sp. z  o. o.

Zakłady Płyt Pilśniowych S.A. w 

Przemyślu

JERZY KOWALCZYK                                                                   ANKIETA 

PROFESJONALNEGO CZŁONKA RAD NADZORCZYCH

A.1. Podaj zajmowane stanowiska w organach spółek

NFI Fortuna S.A.

Polski Instytut Dyrektorów realizując swoją misję w zakresie podnoszenia standardów ładu korporacyjnego w Polsce, uznaje za 

rzeczywistą i autentyczną coraz większą potrzebę profesjonalizacji zarządzania na poziomie najwyŜszych organów 

przedsiębiorstwa. Jednym z istotnych składników ładu korporacyjnego jest jakość pracy rad nadzorczych w spółkach publicznych, 

co znajduje wyraz w zaleceniach Komisji Europejskiej dotyczących roli niezaleŜnych członków rad nadzorczych i w „Kodeksie 

Dobrych Praktyk 2005” przyjętym przez GPW. PID wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich inwestorów 

zainteresowanych lokowaniem pieniędzy na GPW prowadzi „Listę kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych 

Polskiego Instytutu Dyrektorów”, aŜeby ułatwić poszukiwanie kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych, 

zagwarantować dostęp i umoŜliwić obiektywny wybór najlepszych kandydatów na wysokim poziomie profesjonalnym i 

moralnym, i w ten sposób zapewnić zaufanie do rynków finansowych i bezpieczeństwo inwestowania. 

A.Doświadczenia zawodowe

KaŜdy, kto spełnia wymagania formalne zawarte w "Regulaminie listy (korpusu)  kandydatów na profesjonalnych członków rad 

nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów" moŜe ubiegać się o status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych 

PID.

Polski Fundusz Kapitałowy S.A.

Starszy dyrektor inwestycyjny

Dyrektor finansowy

Nazwa instytucji



Tytuł naukowy

Rok ukończenia

(rrrr)

mgr 1972

dr 1983

Rok ukończenia

(rrrr)

Rok ukończenia

(rrrr)

1986

Rok ukończenia

(rrrr)

2003

1997

1992

Rok ukończenia

(rrrr)

Tytuł / nazwa

Nazwa szkoły / kursu

Zmiany w podatku VAT, przygotowanie Bilansu Instytut Studiów Podatkowych 

Modzelewski i Wspólnicy w W-wie

C.Profesjonalne zainteresowania zawodowe (dziedzina zarządzania, sektor - branŜa gospodarki) - 

preferencje kandydata przy obsadzie rad nadzorczych

Uzdrawianie finansów przedsiębiorstw, w szczególności metody promocji firm, analiza planów 

marketingowych, poprawa płynności i redukcja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Systemy motywacyjne, koszty ich wdroŜenia i ich skuteczność.

Nazwa wydziału (kierunku)

D.1.Wykształcenie formalne

Nazwa szkoły wyŜszej

Analiza i tworzenie strategii firmy pozwalającej wykorzystać jej mocne strony i redukować 

prawdopodobieństwo zagroŜeń dla jej funkcjonowania.

Realizowałem szkolenia stacjonarne ("Finansowanie projektów inwestycyjnych") i Distance Learning ("Diagnoza finansowa firmy 

produkcyjnej"). Szkoliłem doradców małych i śrdnich przedsiębiorstw.

B.2.W innej pracy zawodowej (np. w administracji rzadowej, w instytucjach międzynarodowych, w konsultingu , w dydaktyczno - 

naukowej)

Wprowadzałem rachunkowośc zarządczą, budŜetowanie i elementy controllingu w przedsiębiorstwach (Zakłady Płyt Pilśniowych SA 

w Przemyślu, TIGA Yacht Sp. z o. o.)

D.Wykształcenie

Poszukiwałem środków na finansowanie przedsiębiorstw (negocjacje z  bankami, pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, 

poszukiwanie inwestora strategicznego)

Zarządzałem płynnością (np. W Polskim Funduszu Kapitałowym, NFI Fortuna SA, WZF Foton SA)

B.NajwaŜniejsze dokonania w pracy

B.1.W okresie pracy w spółkach

Brałem udział w usprawnianiu funkcjonowania i restrukturyzowania przedsiebiorstw (między innymi,  Wistil SA w Kaliszu, Mostostal 

SA w Chojnicach, Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu, ABC Recycling w Krośnie Odrzańskim, PKS Iława, TIGA Yacht w 

Sztynorcie).

Japońskie Techniki Zarządzania Rządowa Agencja do spraw Zatrudnienia 

w Japonii

 Poszukiwałem środków na finansowanie firm. Przygotowałem w związku z tym wiele studiów wykonalności inwestycji i Biznes 

Planów (np. Aqua Parki w: Mszczonowie, Garwolinie, Malborku, Mrągowie, Ustroniu Morskim, Modernizacja MPK w Radomiu, 

budowa wieŜowca w centrum Warszawy, budowa osiedla domków na Mazurach, projekt centrum handlowo-usługowego w 

Piwnicznej, itp).

D.2.Inne uprawnienia zawodowe  (np. radca prawny, rzeczoznawca majatkowy, biegły rewident, makler gieldowy itp.)

Kurs dla doradców inwestycyjnych i kurs dla dyrektorów 

finansowych

Międzynarodowa Fundacja Rozwoju 

Rynku Kapitałowego i Przekszt. Własn.

Nazwa

Instytut Socjologii

D.3.Studia podyplomowe i specjalistyczne

Uniwersytet Warszawski

 Polska Akademii Nauk Instytut Filozofii i Socjologii

Nazwa szkoły / kursu

D.4.Odbyte szkolenia w dziedzinie prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości i Corporate Governance

Nazwa

Studium nauczania myślenia twórczego Podyplomowe Studium Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

D.5.Odbyte nieobligatoryjne szkolenia zalecane przez PID (rodz.V. "Regulaminu.."



Nazwisko Kowalczyk Imię Jerzy Imię(2) nie dotyczy

Nazwisko rodowe nie dotyczy Data urodzenia 

(rrrr-mm-dd)

1949-03-04 Miejsce urodzenia Gdańsk

Nazwa zakładu 

pracy

Amidora Jerzy 

Kowalczyk

Zajmowane 

stanowisko

działalność 

gospodarcza

Od kiedy 

(rrrr-mm-dd)

2008-04-10

Kod pocztowy 03-977 Miejscowość Warszawa Województwo Mazowieckie

Gmina Centrum Ulica Marokańska Nr domu 14 D

E.Dane personalne

Aktualne miejsce pracy

CertyfikatyStopień znajomości                                         

w skali od 1 do 5

D.6.Znajomość języków obcych 

język angielski 4 brak

Język



1 . Polski Instytut Dyrektorów oświadcza, Ŝe nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty i szkody powstałe na skutek 

przesyłania danych objetych ankietą drogą elektroniczna. Przesyłanie danych drogą elektroniczna odbywa się na wyłączne ryzyko i 

odpowiedzialność przesyłającego ankietę. 

3 . Oświadczam, Ŝe nie jestem wpisany do rejestru dłuŜników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). 

6 .Zobowiazuję sie do aktualizowania moich danych umieszczonych w ankiecie w bazie PID. 

2 .Oświadczam, Ŝe nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne, nie zostałam(em) skazana(y) (równieŜ nieprawomocnym) 

wyrokiem za przestępstwa, których popełnienie uniemoŜliwia sprawowanie funkcji w organach spółek kapitałowych, w 

szczególności przestępstw wymienionych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. 

5 . WyraŜm zgodę na przetwarzanie, weryfikację i udostępnienie moich danych osobowych przez Polski Instytut Dyrektorów dla 

potrzeb promowania członków PID jako kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych. Polski Instytut Dyrektorów 

zostaje niniejszym upowaŜniony do udostępnienia tych danych podmiotom poszukującym kandydatów na profesjonalnych członków 

rad nadzorczych, m.in. poprzez umieszczenie tych danych na stronach internetowych Polskiego Instytutu Dyrektorów. Nie wyłącza 

to prawa do weryfikacji, przeglądania, poprawiania oraz Ŝądania usunięcia tych danych osobowych z ww. bazy danych (ustawa z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.). 

Miejscowość

Krzysztof Grabowski

Przemysław Wróbel

F.Oświadczenie i zobowiązania

G.Udzielone rekomendacje

4 .Oświadczam, Ŝe podane w ankiecie informacje sa zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomosci, Ŝe w razie podania 

nieprawdziwych informacji Polski Instytut Dyrektorów będzie uprawniony do wykluczenia mnie z grona profesjonalnych kandudatów 

do rad nadzorczych.

Data wypełnienia Podpis

Warszawa 7 listopada 2008 r.


