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Kandydatura Pana Pawła Tymczyszyna  do Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Powszechne Towarzystwo 

Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Podstawa prawna

Inne uregulowania 

Treść raportu:

VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 11 czerwca 2019 roku Powszechne Towarzystwo 

Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („PTE PZU”) reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU 

„Złota Jesień”, będący akcjonariuszem Spółki, zgłosiło kandydaturę Pana Pawła Tymczyszyna w wyborach 

członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku.

W opinii PTE PZU kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka 

Rady Nadzorczej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Tymczyszyn wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie go 

jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki.  Nie występują jakiekolwiek przeszkody prawne 

uniemożliwiające pełnienie przez Pana Pawła Tymczyszyna funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności 

nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH. Pan Paweł Tymczyszyn  nie wykonuje i 

nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w 

spółce  konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł 

Tymczyszyn  nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie 

toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczył jako 

członek jej organu. Pan Paweł Tymczyszyn nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Paweł Tymczyszyn nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Ponadto Pan Paweł 

Tymczyszyn spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone  w Załączniku II do Zalecenia 

Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących 

członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w 

Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady 

Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informacje dotyczące życiorysu 

zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Piotra Tymczyszyna, celem umożliwienia 

akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki w dniu 17 

czerwca 2019 roku.
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radca prawny Paweł Tymczyszyn 
 

PROFIL: 

- Dyrektor Departamentu Prawnego Centrali Banku Pekao S.A. 
- Dyrektor Departamentu Kluczowych Restrukturyzacji i Windykacji Centrali Banku Pekao S.A. 

zarządzający kilku miliardowym portfelem wierzytelności korporacyjnych: 
§ zreformował proces restrukturyzacji i windykacji wierzytelności korporacyjnych,  
§ intensyfikował zbywanie najbardziej przeterminowanych wierzytelności trudnych, 
§ zwiększył rentowności odzysku wierzytelności korporacyjnych w 2018, 
§ podwoił wolumenu odzysku wierzytelności korporacyjnych Banku w 2018,  

- Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem, prowadzący kancelarię prawną z zakresu prawa 
gospodarczego, spółek handlowych i prawa cywilnego, odszkodowań i ubezpieczeń, rynku 
nieruchomości i prawa administracyjnego, prawa mediów i prasowego; 

- Prowadził nadzór i obsługę prawną kilkudziesięciu podmiotów, od największych spółek skarbu 
państwa przez duże spółki rynku ubezpieczeniowego i finansowego, spółki rynku mediów reklamy i 
IT, spółki branży motoryzacyjnej, po obsługę prawną agencji państwowej, urzędu i NGO’s; 

- Ekspert z zakresu gospodarczego i cywilnego prawa procesowego, z sukcesami reprezentował 
klientów w szeregu dużych spraw przed sądami i trybunałami, ma długoletnie doświadczenie w 
organizowaniu, zarządzaniu i doradztwie w sprawach strategii działań prawnych klientów, 
umiejętnościami interpersonalnymi i oratorskimi zjednuje sobie odbiorców, klientów i 
współpracowników; 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

01.2019 – nadal  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
członek rady nadzorczej 

12.2018 – nadal  Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o.  
członek rady nadzorczej 

02.2018 – nadal  Bank Pekao S.A. (Centrala) 
 02.2019 – nadal     Dyrektor Departamentu Prawnego  
 07.2018 – 01.2019     Dyrektor Departamentu Kluczowych Restrukturyzacji i Windykacji 
 02.2018 – 06.2018     Dyrektor ds. Restrukturyzacji 

06.2017 – nadal  PZU Centrum Operacji S.A. 
członek rady nadzorczej 

07.2016 – 01.2019  Huta Łabędy S.A. 
członek rady nadzorczej 

09.2005 – 01.2018 TEMIS Kancelaria Prawna Paweł Tymczyszyn radca prawny (nr KR-3314) 
własna praktyka prawnicza z zakresu prawa gospodarczego, spółek handlowych i 
prawa cywilnego, windykacji roszczeń, odszkodowań i ubezpieczeń, rynku 
nieruchomości i administracyjnego, prawa mediów i prasowego: 
– obsługa prawna klientów: spółek handlowych, osób prawnych i NGOs, organizacji 

publicznych i agencji państwowej, 
– organizacja, zarządzanie i doradztwo w sprawach strategii działania prawnych 

kilkudziesięciu klientów, 
– reprezentacja klientów przed sądami, trybunałami i urzędami. 

WYKSZTAŁCENIE: 

10.2003 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kierunek Prawo; 
magister prawa. 

UPRAWNIENIA: 

12.2016 Ministerstwo Skarbu Państwa RP 
wpis na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek SP; 

 
 


