
 

Anna Garwolińska 
 
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  
Pani Anna Garwolińska, powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji:  
29.08.2023 roku.  
 
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Wykształcenie:  
PWSFTvIT im L.Schillera w Lodzi-wydział aktorski  

European University Campus warsaw- MBA 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w waw – choreografia i teoria tańca  

 

Doświadczenie zawodowe:  
W latach 90. doradca Ministra Przekształceń Własnościowych i Podsekretarz Stanu. Uczestniczyła w 
większości procesów prywatyzacyjnych firm w Polsce. Przygotowywała strategie komunikacji dla spółek, 
które jako pierwsze debiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.  
Międzynarodowy specjalista w dziedzinie doradztwa strategicznego, komunikacji korporacyjnej i 
kryzysowej, pracująca na rynkach: polskim, japońskim i izraelskim. Uczestniczyła w indywidualnych 
szkoleniach z zakresu wywierania wpływu na wybrane grupy społeczne, prowadzonych przez dr. Neda 
Kennana, doradcy w kampaniach prezydenckich oraz wyborach gubernatorskich w USA. Na rynku 
izraelskim brała udział w kampanii do Knesetu jako doradca Cipi Livni (Likus). 
Za swoją działalność Anna Garwolińska była wielokrotnie nagradzana w rankingach biznesowych, 
konsumenckich i branżowych (m.in. Home&Market, Złote Spinacze, Liderzy Branży PR miesięcznika 
Press). W latach 2006 – 2010 pracowała w Japonii nad międzynarodowym projektem z dziedziny 
komunikacji międzykulturowej, obejmującym promocję Izraela w Japonii i wprowadzenie buddyzmu 
jako czwartej największej religii świata do Izraela. Na rynku izraelskim pracowała w latach 2006 – 2012.  
Od 2016 r. współpracuje z London Speaker Bureau w kreacji indywidualnego wizerunku.Od 2017 r. 
Dyrektor Wykonawczy z ramienia Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego „Global Confederation of 
Chambers of Commerce” z siedzibą w Hong Kongu. Anna Garwolińska jest akcjonariuszem jednej z 
największych na świecie niezależnych organizacji branżowych WORLDCOM Public Relations Grup. Była 
i jest także członkiem wielu rad nadzorczych, m.in. II NFI, Instalu Rzeszów oraz wielu firm prywatnych. 
Należy do Międzynarodowego Zrzeszenia Niezależnych Konsultantów Marketingowych, Polskiej Rady 
Biznesu oraz European Association of Communication Directors w Brukseli.  
 
W 2008 roku jako doradca mera miasta, otrzymała tytuł Honorowego Rezydenta Jerozolimy. Jest 
Wiceprezesem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji. W 2010 r. została nagrodzona w finale I 
Edycji Konkursu „Bizneswoman Roku”, organizowanego przez Radio PiN. W roku 2011 wzięła udział - 
jako inwestor - w pierwszej i drugiej edycji polskiej wersji programu „Dragons’ Den - jak zostać 
milionerem”. Wydawca i Redaktor Naczelna dwumiesięcznika „Place for Dance” w kooperacji z G+J. W 
2016 r. „Gazeta Finansowa” przyznała jej tytuł jednej z 25 Najcenniejszych Kobiet w Polsce. 
 

 



 

 
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  
ta ma istotne znaczenie dla emitenta:  
 
Nie dotyczy. 
 
4) 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:  
 
Glaubicz Garwolińska Consulting sp. z o.o. – Prezes Zarządu – obecnie 
Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji – Wiceprezes Zarządu – obecnie 
A-bakus sp. z o.o. – wspólnik – obecnie 
T.A.L.I.O.N sp. z o.o. – wspólnik – obecnie 
Fundacja Equus Humanitarae „Koń i tradycja – członek Rady Nadzorczej - obecnie 
Tier Investment S.A. – członek Rady Nadzorczej - obecnie 
 
5) 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:  
 
Nie dotyczy. 
 
6) 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. 

7) informacje, 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:  
 
Członek Rady Nadzorczej Tier Investment 
  
8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
Nie dotyczy. 


