
Paweł Pałczyński - Prezes Zarządu 

 
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta  oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Paweł Pałczyński, Prezes Zarządu. 
Kadencja pana Pawła Pałczyńskiego wygasa z dniem 29 czerwca 2021 r.  
 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (Uniwersytet Przyrodniczy) gdzie w 1988 roku ukończył 
studia dzienne magisterskie i uzyskał tytuł magistra inżyniera.  
W 1993 roku ukończył organizowany przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu kurs dla członków 
zarządów spółek i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego.  
 
W latach 1990 do 1994 roku prowadził własną działalność gospodarczą. 
W latach 1994 do 1996 zatrudniony w Polskim Banku Inwestycyjnym SA na stanowisku Specjalisty 
Bankowego. 
W latach 1996 – 1997 zatrudniony w Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim SA na stanowisku 
samodzielnego specjalisty do spraw marketingu. 
W latach 2004 do 2010 Prezes Zarządu Fundacji „Natura dla Przyszłości” 
Od maja 2015 roku do lipca 2019 roku Prezes Zarządu Partner Sp. z o.o. 
W roku 2018 Prezes Zarządu Volf Serwis Sp. z o.o. 
 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy  działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie dotyczy 

 

d) 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: 

W ostatnich trzech latach Pan Paweł Pałczyński był członkiem organów zarządzających w 
następujących spółkach prawa handlowego: 

Spółka                                Pełniona funkcja Czy funkcja jest pełniona obecnie?  
 

Partner Sp. z o.o.                                          Prezes Zarządu                Nie 
Volf Serwis Sp. z o.o.                                    Prezes Zarządu                Nie  
 
e) 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: 



Wobec Pana Pawła Pałczyńskiego nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został 
skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Paweł Pałczyński nie otrzymał w okresie ostatnich 
pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego. 
 
f) 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. 

g) 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 Paweł Pałczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
 
Pan Paweł Pałczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 


