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Jan Emeryk

Rośc iszewski

Osoba nadzorując a

W 1988 r. ukońc zył w stopniu magistra historię 2016-10-05
na Wydziale Nauk Humanistyc znyc h
Katolic kiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990
r. uzyskał dyplom DEA w Instytuc ie Nauk
Polityc znyc h w Paryżu (Institut d’Etudes
Politiques de Paris). Ukońc zył lic zne szkolenia w
dziedzinie finansów, ubezpiec zeń i zarządzania
we Franc ji, Wielkiej Brytanii i Polsc e. W 1996 r.
uzyskał uprawnienia brokera
ubezpiec zeniowego. Od pierwszej połowy lat
90. prac ował dla międzynarodowyc h instytuc ji
bankowo-ubezpiec zeniowyc h m.in. AXA, Azur.
W latac h 1990 – 1991 prac ował we Franc ji dla
AXA Banque oraz AXA International, a w latac h
1991 – 1993 dla Groupe Azur. W latac h 1993
-1996 był c złonkiem zarządu T U Azur Ostoja SA
oraz T UnŻ Azur Życ ie SA. Od 1996 związany z
Paribas. W latac h 1998 - 2016 r. jako prezes
zarządu kierował T owarzystwem Ubezpiec zeń
na Życ ie Cardif Polska S.A. należąc ym obec nie
do grupy BNP Paribas. Równoc ześnie w latac h
2001 - 2016 pełnił funkc ję dyrektora
generalnego Cardif Assuranc e Risques Divers w
Polsc e. Pełnił lub pełni wiele dodatkowyc h
funkc ji zawodowyc h m.in. takic h jak:
przewodnic ząc ego Rady Nadzorc zej
Poc ztylion-Arka PT E (1999 - 31.08.2016),
wic eprzewodnic ząc ego Rady Nadzorc zej
Poc ztowej Agenc ji Usług Finansowyc h SA
(2000 – 2014), c złonka Komisji Rewizyjnej
Polskiej Izby Ubezpiec zeń (2012 – 2016),
c złonka Rady Nadzorc zej BBI Developement
NFI S.A. (od 2011). Od 18.07.2016 r. pełni
funkc ję Wic eprezesa Zarządu Banku PKO BP
S.A., a od 25.07.2016 r. wc hodzi także w skład
Rad Nadzorc zyc h PKO Życ ie T owarzystwo
Ubezpiec zeń S.A. oraz PKO Towarzystwo
Ubezpiec zeń S.A.
W latac h 1981 – 1983 działał w Prymasowskim
Komitec ie Pomoc y Osobom Pozbawionym
Wolnośc i. Od 2009 r. jest Kawalerem Honoru i
Dewoc ji Zakonu Maltańskiego, zaś od grudnia
2012 r. pełni funkc ję szpitalnika Związku
Polskic h Kawalerów Maltańskic h. Jest c złonkiem
zarządu Fundac ji Karta z Dziejów (od 2007 r.)
oraz c złonkiem Warszawskiego Klubu
Wysokogórskiego, Polskiego Towarzystwa
Heraldyc znego, Domus Polonorum. W 2010 r.
odznac zony Krzyżem Ofic erskim Polonia
Restituta za wybitne zasługi w działalnośc i na
rzec z rozwoju rynku ubezpiec zeniowego w
Polsc e. Autor i współautor książek historyc znyc h
oraz artykułów z dziedziny finansów i
zarządzania.

Mariusz

Adamiak

Osoba nadzorując a

Rozpoc zął prac ę w 1994 r. jako makler w
2016-10-05
Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA. Od
1996 roku, przez 14 lat zajmował się
zarządzaniem funduszami inwestyc yjnymi, w
tym przez 7 lat jako dyrektor Departamentu
Zarządzania Aktywami w Pioneer Investments,
lidera polskiego rynku zarządzania aktywami.
Prac ował w zagranic znyc h oddziałac h Pioneer
Investments, w któryc h zarządzał funduszami
inwestując ymi na rynkac h wsc hodząc yc h
Europy, Azji i Afryki. Posiada lic enc je maklera i
doradc y inwestyc yjnego oraz międzynarodowe
tytuły CFA i CIIA.
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Urszula

Kontowska

Osoba nadzorując a

Zawodowo związana z rynkiem finansowym od 2016-10-05
ponad dwudziestu lat. Pełniła funkc je dyrektora
sprzedaży w Pioneer TFI S.A. i Pioneer PT E
S.A., a następnie dyrektora marketingu w
Pioneer Pekao TFI S.A. i Pioneer Pekao
Investment Management S.A.. W grupie
kapitałowej UniCredit Group była
reprezentantem regionu w międzynarodowym
zespole powołanym do oprac owania i
wdrożenia kultury korporac yjnej. Od roku 2010
związana z PKO Bankiem Polskim, pierwotnie
zatrudniona w Biurze Innowac ji z misją
utworzenia fundac ji korporac yjnej, a następnie
w latac h 2010-2016 pełniąc a funkc ję Prezesa
Zarządu Fundac ji PKO Banku Polskiego.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz
studiów podyplomowyc h w Szkole Głównej
Handlowej w zakresie zarządzania marketingiem
w przedsiębiorstwie. W roku 2006 uzyskała tytuł
Exec utive Master of Business Administration
c ertyfikowany przez Rotterdam Sc hool of
Management, Erasmus University.
Członek Rady Fundac ji Dorastaj z Nami
(dawniej Fundac ji 10 kwietnia).

Leon

Gelberg

Osoba nadzorując a

W 1970 r. ukońc zył w stopniu magistra inżyniera 2016-10-05
studia na Wydziale Maszyn Roboc zyc h i
Pojazdów Politec hniki Warszawskiej. W 1971
ukońc zył Podyplomowe studia Pedagogic zne
na Uniwersytec ie Warszawskim. W 2004 r.
ukońc zył podyplomowe studia dla wyższej kadry
menadżerskiej WI-FI w Wiedniu. W latac h
1973-1981 zastępc a redaktora nac zelnego
pisma "T ec hnika Motoryzac yjna". W latac h
1982-1989 zatrudniony w Spółdzielni Prac y
Dziennikarzy - Agenc ja Omnipres jako redaktor
biuletynu "Nauka i tec hnika". W latac h 1992 –
2001 był redaktorem nac zelnym „Tygodnika
Solidarność ” i prezesem spółki „T ysol” sp. z o.o.
W latac h 1998-1999 pełnił funkc ję Wic eprezesa
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskic h. Pełnił
również funkc ję Przewodnic ząc ego Rady
Nadzorc zej Polskiej Agenc ji Informac yjnej. W
latac h 1999 - 2001 wykładał na Uniwersytec ie
Colorado, a w 2002 r. był wykładowc ą w Wyższej
Szkole Dziennikarstwa im. Melc hiora
Wańkowic za w Warszawie. W latac h 2002 –
2003 był doradc ą Prezydenta m. st. Warszawy
Lec ha Kac zyńskiego, zaś w latac h 2003 - 2007
prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa
T aksówkowego sp. z o.o. W latac h 2007-2008
pełnił funkc ję Prezesa Państwowego
Wydawnic twa Rzec zpospolita S.A. W latac h
2008 - 2012 zastępc a redaktora nac zelnego
"Gazeta Bankowa", a w 2012 r. był wykładowc ą
w Wyższej Szkole Toruńskiej na Wydziale
Stosunków Międzynarodowyc h. Od 2012 r.
Redakotor nac zelny Radia Solidarność . W 2016
r. pełnił funkc ję Przewodnic ząc ego Rady
Fundac ji PZU.

Piotr

Kwiec ień

Osoba nadzorując a

Adwokat, c złonek Izby Adwokac kiej w
Warszawie. Prac ował w banku i powszec hnym
towarzystwie emerytalnym m.in. jako kierując y
zespołem kontroli wewnętrznej. Prowadzi
kanc elarię adwokac ką spec jalizując ą się w
obsłudze przedsiębiorc ów w tym sektora
finansowego. Pełnił funkc ję c złonka rady
nadzorc zej w spółkac h kapitałowyc h sektorów
public znego i prywatnego.
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