
1. pan Jan Bossak  - prof. ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
pracownik w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Kolegium 
Analiz Ekonomicznych, stanowiska kierownicze w instytucjach rynku 
finansowego: Prezes Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, 
Prezes Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., Prezes Ersted 
Securities Polska S.A., praca dydaktyczno – naukowa, doświadczenie w 
wykonywaniu analiz sektora finansowego, w tym udział  
w opracowywaniu planów finansowych, analiz związanych z VBM w tym wycen 
wartości, biegła znajomość języka angielskiego, 

 
2. pan Eligiusz Jerzy Krze śniak  - doktor prawa, adwokat w Warszawie; partner 

międzynarodowej kancelarii prawnej Squire Sanders & Dempsey L.L.P. oraz 
wspólnik w jej warszawskim biurze - Squire Sanders Święcicki Krześniak Sp. k.; 
absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego; studiował także na wydziałach prawa 
Philipps – Universität w Marburgu i Rheinische Friedrich – Wilhelms – Universität 
w Bonn w Niemczech oraz na State University of North Carolina w Charlotte, w 
Stanach Zjednoczonych; autor książek i publikacji z zakresu polskiego, 
niemieckiego i amerykańskiego prawa handlowego, w tym dotyczących 
problematyki corporate governance i zarządzania spółkami; wykładowca na 
licznych konferencjach adresowanych do przedsiębiorców oraz na aplikacji 
adwokackiej w Warszawie; wpisany na listę arbitrów sądu arbitrażowego przy 
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Dr Krześniak 
specjalizuje się w doradzaniu w zakresie spraw korporacyjnych oraz związanych 
z własnością intelektualną, prowadzeniu projektów fuzji i przejęć jak również 
obsłudze projektów informatycznych i outsourcingowych. 

3. pan Roman Sobiecki  - dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-
dydaktyczny, członek rad nadzorczych spółek handlowych, w latach 1996 – 1997 
doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Skarbu Państwa, były pracownik BOŚ 
S.A., obecnie adiunkt w Katedrze Analizy Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej 
Handlowej oraz Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie, autor wielu artykułów i książek z zakresu 
ekonomii, przedsiębiorczości, restrukturyzacji i strategii konkurowania 
przedsiębiorstwa, 

 
4. pan Ryszard Wierzba  – prof. dr hab. nauk ekonomicznych - specjalizacja 

finanse, koło 170 opracowań naukowych z których duża część dotyczy 
bankowości, pracownik naukowo - dydaktyczny, kierownik w Katedrze Finansów 
Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Gdańskiej Akademii Bankowej, członek 
prezydium rady ds. standardów kwalifikacyjnych w polskiej bankowości przy 
Związku Banków Polskich, były członek rad nadzorczych dużych spółek z 
udziałem Skarbu Państwa, w tym banków, dobra znajomość języka francuskiego, 

 
5. pani Marzena Piszczek  - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo – 

dydaktyczny Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
kilkunastoletnie doświadczenie doradcze w zakresie zarządzania finansami, 
ekspert budżetowy, doświadczenie w pracy w organach spółek i bankowości, 
dyrektor delegatury MSP w Krakowie, biegła znajomość języka angielskiego  

 
6. pani  Urszula Pałaszek - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych  

na Uniwersytecie Warszawskim oraz University of Sussex Wielka Brytania. 



Magister ekonomii. W latach 1991 - 1999 była asystentem na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Makroekonomii i Teorii 
Handlu Zagranicznego. Jednocześnie od 1991 do 1994 pracowała na stanowisku 
eksperta w NICOM Consulting Ltd., a od końca 1992 r. do marca 1993 r. jako 
specjalista w PKO BP S.A. w Departamencie Inwestycji Kapitałowych. Od 1994 
do 1995 była zatrudniona na stanowisku radcy bankowego w Polskim Banku 
Inwestycyjnym S.A. w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej. Od końca 1995 
r. rozpoczęła pracę w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie pracowała m.in. jako 
doradca w Departamencie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i Masowych 
Programów Prywatyzacyjnych. Aktualnie jest dyrektorem Departamentu Instytucji 
Finansowych. Posiada doświadczenie w radach nadzorczych spółek handlowych. 
Obecnie członek rady nadzorczej KDPW. Autorka publikacji w polskiej prasie 
ekonomicznej.  

 
 
 
 
 


