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Życiorys zawodowy Karola Pawlaka – Członka Rady Nadzorczej 
 
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 
  
Karol Pawlak, Członek Rady Nadzorczej Spółki od dnia 19 czerwca 2017 r., kadencja Pana 
Karola Pawlaka upływa w dniu 26 czerwca 2017 roku. 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Pan Karol Pawlak posiada wykształcenie wyższe stopień naukowy doktora nauk 
technicznych w dziedzinie elektrotechnika (Politechnika Warszawska, 2006 r.). 

Doświadczenie zawodowe: 

2015 – obecnie Wicedyrektor ds. studiów Instytutu Elektroenergetyki Politechniki 
Warszawskiej 

2013 - obecnie Adiunkt w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Instytut 
Elektroenergetyki Politechnika Warszawska 

2010-2012 Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający w Elektrownia Północ Sp. z o.o. 
2009-2012 Prezes Zarządu Polenergia Dystrybucja  
2008-2009 Wiceprezes Zarządu Polenergia Dystrybucja  
2008 - obecnie Instytut Doradztwa i Analiz Dr inż. Karol Pawlak 
2006-2008 Członek Rady Nadzorczej Media Sp. z o.o. 
2005-2008 Dyrektor Departamentu Sprzedaży Energii Elektrycznej i Usług w 

Polenergia SA 
2005-2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 

Wyszkowie 
2004-2005 Key Account Manager w POLENERGIA SA 
2001-2004 kierownik Wydziału Obsługi Klientów Pozataryfowych, a następnie 

Wydziału Dużych Klientów w STOEN S.A. 
2000-2001 praca w STOEN S.A. na stanowisku inżyniera w Zespole ds. Klientów 

Taryfowych, następnie w Wydziale Obsługi Klientów Pozataryfowych  
1997-2000 prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektroenergetycznej w 

firmie „Energozłącze” 
 
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalności ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 

Pan Karol Pawlak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta.  
 
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje 
w organach lub jest nadal wspólnikiem: 
 
Pan Karol Pawlak w ciągu trzech ostatnich lat nie zasiadał w organach spółek prawa 
handlowego. 
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Aktualnie jest wspólnikiem następujących spółek: Polsand Sp. z o.o. oraz GP Bionics Sp. 
z o.o., dodatkowo posiadał udziały w spółce Baren Sp. z o.o. i Baren Sp. z o.o. sp.k. 
 
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego: 
 
W stosunku do Pana Karola Pawlaka nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy 
których został skazany za przestępstwa, oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat. Dodatkowo 
Pan Karol Pawlak nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu 
lat. 
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 
dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
 
Nie dotyczy. 
 
Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna 
w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 
 
Pan Karol Pawlak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta, nie jest również wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
 
Pan Karol Pawlak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 


