
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. 

 

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata: 

 

1. Panią Izabelę Felczak-Poturnicką, powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 

2. Panią Kingę Śluzek, powierzając jej funkcję Członka Rady Nadzorczej, 

3. Pana Jarosława Olejniczaka, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej, 

4. Pana Jerzego Wal, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej, 

5. Pana Roberta Góral, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej, 

6. Pana Bogusława Przywora, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej, 

7. Pana Wenantego Plichta, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. 

 

Życiorysy Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej, Pani Kingi Śluzek, Pana Jarosława Olejniczaka oraz Pana Jerzego 

Wal dostępne są na stronie internetowej Spółki. 

 

Pan Robert Góral jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie. Ukończył również Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, 

Podyplomowe Studia Menedżerskie oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie zarządzania na 

Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2014 - 2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji 

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. W latach 2010 - 2014 był Zastępcą Dyrektora Departamentu 

Administracyjnego w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaś w okresie 2007 - 2009 był Dyrektorem 

Biura Administracyjnego Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Ukończył liczne kursy i szkolenia. Pan Robert Góral 

oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia 

funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa 

oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-

XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 

587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1030, z późn. zm.). 

 

Pan Bogusław Przywora jest absolwentem studiów administracyjnych i prawniczych  na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych - w zakresie Prawo bankowe - realizowanych przez 

Narodowy Bank Polski i Katedrę Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Jest doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), radcą prawnym oraz absolwentem 

Szkoły Prawa Ukraińskiego (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie/Akademia Kijowsko - Mohylańska w 

Kijowie/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Pan Bogusława Przywora jest wykładowcą na uczelniach polskich, 

aktualnie w Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie. Od kilkunastu lat związany jest z organami 

administracji publicznej. W szczególności w latach 2007 - 2016 był pracownikiem samorządowym w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie gospodarowania i obrotu nieruchomościami, członkiem 

instytucji kontrolnych i nadzorczych, m.in. członkiem rad nadzorczych. Jest autorem lub współautorem 

kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących prawa konstytucyjnego i administracyjnego, w tym w 

szczególności w zakresie samorządu terytorialnego oraz autorem opinii prawnych na zlecenie instytucji 

publicznych, w tym Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Analiz Sejmowych. Pan Bogusław Przywora oświadczył, 

iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we 

władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie 

został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, 

art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 

późn. zm.). 

 



Pan Wenanty Plichta jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: 

prawo). W latach 1982-1984 odbył aplikację radcowską i w 1984 r. został wpisany na listę radców prawych OIRP 

w Gdańsku. Od 1995 r. prowadzi obsługę prawną w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego w swojej 

kancelarii. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego. 

Prowadził obsługę prawną m.in. podmiotów zajmujących się dystrybucją środków farmaceutycznych, 

wytwarzaniem leków oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym.  Obecnie  świadczy  pomoc prawną  m.in. na 

rzecz  spółek biotechnologicznych, oraz medialnej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje szereg aspektów 

doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, w tym: opiniowanie i negocjowanie umów prawa cywilnego, 

umów finansowych i kredytowych, obsługę korporacyjną spółek, reprezentowanie przedsiębiorców w 

postępowaniach sądowych i administracyjnych. Pan Wenanty Plichta oświadczył, iż posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu 

działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.). 

 

 

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Maciej Jankiewicz - Prezes Zarządu 

Piotr Staroń - Członek Zarządu ds. Finansowych 

 

 


