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

zawarte w poniższej ankiecie.

Członek Rady Nadzorczej Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. w Warszawie

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Ogólnego S.A. w Radomiu

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Tosil S.A. we Wrześni

Uniwersytet Warszawski,               

Wydział Nauk Ekonomicznych

FABUD Wytwórnia Konstrukcji 

Betobnowych

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, Członek 

Komitetu ds. Solvency II

Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne 

S.A. w Warszawie

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, 

Członek Rady Nadzorczej, 

Przewodniczaca Komitetu Audytu

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 

Polski S.A. w Warszawie

Dyrektor Departamentu,              

Naczelnik Wydziału

Ministerstwo Skarbu Państwa, 

Departament Instytucji Finansowych

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Instal Katowice S.A. w Katowicach

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. w Warszawie

Członek Rady Nadzorczej Zakłady Chemiczne Luboń S.A.w 

Luboniu

Stanowisko Nazwa instytucji

ANKIETA PROFESJONALNEGO CZŁONKA RAD NADZORCZYCH

A.1. Podaj zajmowane stanowiska w organach spółek

Doświadczenie w pracach rad nadzorczych spółek z różnych branż gospodarki.

B.Najważniejsze dokonania w pracy

B.1.W okresie pracy w spółkach

Przewodnicząca Komitetu Informatyzacji PKO BP S.A. - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatyczny Banku. Jest to 

najwięszy z dotychczs realizowanych w Polsce tego typu systemów obsługi klientów i księgowości.

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 najwyższych 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 niezależnych 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”, ażeby ułatwić poszukiwanie kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych, 

zagwarantować dostęp i umożliwić 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

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

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

PID.

Nicom Consulting Ltd

Asystent

Ekspert

Stanowisko Nazwa instytucji

Członek Rady Nadzorczej



Tytuł naukowy

Rok ukończenia

(rrrr)

Magister Ekonimii 1991

Master of Arts 1995

Rok ukończenia

(rrrr)

1996

2005

Rok ukończenia

(rrrr)

Rok ukończenia

(rrrr)

2008

2000

1995

Rok ukończenia

(rrrr)

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

naukowej)

W ramach pracy w MSP - nadzór nad ponad 500 podmiotami z udziałem Skarbu Państwa (spółki z programu NFI, banki, istytucje 

ubezpieczeniowe, instytucje rynku kapitałowego, spółki wykonujące monopol państwa w zakresie gier losowych i zakładów 

wzajemnych; dysponowanie środkami funduszu prywatyzacji (350 mln zł).

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

preferencje kandydata przy obsadzie rad nadzorczych

W ramach pracy w MSP - sprzedaż ponad 300 pakietów akcji w spółkach należących do Skarbu Państwa; wprowadzenie na giełdę 

akcji kilku spółek, w tym przede wszystkim akcji PKO BP S.A.; przygotowanie procesu sprzedaży akcji GPW S.A.

Przewodniczenie komisjom egzaminacyjnym przy Ministrze Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

1) Fuzje, przjęcia, przekształcenia.  2) Zarządzanie strategiczne.  3) Restrukturyzacja firm.    4) 

Rynek kapitałowy; Branże: instytucje rynku finansowego, ubezpieczeniowego, przemysł.

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

Zdany egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Nazwa wydziału (kierunku)

Uniwersytet Warszawski

W ramach pracy w konsultingu - opracowanie analiz marketingowych spółek z różnych branż gospodarki.

Udział banku w procesie prywatyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego

Gdańska Akademia Bankowości

D.Wykształcenie

D.1.Wykształcenie formalne

Tytuł / nazwa

University of Sussex, Wielka Brytania International Economics

Nazwa szkoły wyższej

Nazwa szkoły / kursu

Negocjacje dla wyższej i średniej kadry kierowniczej

D.3.Studia podyplomowe i specjalistyczne

DSMG Management Consulting

System Prawa Unii Europejskiej PANDREX (TDI, Centrum Europejskie 

Uniwersytetu Warszawskiego)

Nazwa

Nazwa szkoły / kursu

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

Wydział Nauk Ekonomicznych

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

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

Mianowanie na urzędnika Służby Cywilnej

Nazwa

Uczestnictwo w kilku konferencjach z zakresu Corporate 

Governance

Polski Instytut Dyrektorów



Nazwisko Pałaszek Imię Urszula Imię(2) Iwona

Nazwisko rodowe Pałaszek Data urodzenia 

(rrrr-mm-dd)

1967-07-27 Miejsce urodzenia Warszawa

Nazwa zakładu 

pracy

Zajmowane 

stanowisko

Od kiedy 

(rrrr-mm-dd)

Kod pocztowy Miejscowość Województwo

Gmina Ulica Nr domu

E.Dane personalne

Aktualne miejsce pracy

Stopień znajomości                                         

w skali od 1 do 5

Certyfikaty

język rosyjski 2

Język

D.6.Znajomość języków obcych 

język angielski 4



Warszawa 1.06.2009 roku

1 . Polski Instytut Dyrektorów oświadcza, że 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, że nie jestem wpisany do rejestru dłużników 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, że nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne, nie zostałam(em) skazana(y) (również nieprawomocnym) 

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

szczególności przestępstw wymienionych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. 

5 . Wyrażm 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 upoważniony 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 żądania 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

Wiesław Rozłucki

Marek Wierzbowski

F.Oświadczenie i zobowiązania

G.Udzielone rekomendacje

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

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

do rad nadzorczych.

Data wypełnienia Podpis


