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Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne                  Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 roku 

Aviva Santander S.A. 

Ul. Inflancka 4B 

00-189 Warszawa  

                                                                                                Zarząd  

                                                                                                PKP Cargo S.A.                                                                                              

                                                                                                Ul. Grójecka 17 

                                                                                                02-021  Warszawa  

                                                                             

Szanowni Państwo, 

 

Informujemy, iż w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki PKP Cargo S.A, 

zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 r., akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva 

Santander zgłasza kandydaturę pana Dominika Januszewskiego na Członka Rady Nadzorczej. 

W załączeniu przedstawiamy życiorys kandydata oraz odpowiednie oświadczenie.  

Prosimy o opublikowanie informacji na temat kandydatury w sposób umożliwiający 

innym akcjonariuszom zapoznanie się z tą kandydaturą. Zwracamy się z prośbą, aby CV 

kandydata zostało opublikowane bez danych adresowych. 

 

                                                                                          Z poważaniem, 

 



 

DOMINIK JANUSZEWSKI 
 
Telefon: 501 420 426 
Mail dominik.januszewski@hotmail.com 
 
 
 

Jestem konsultantem z ponad 25 letnim doświadczeniem w firmach Ernst&Young oraz Artur Andersen. Przez 
15 lat byłem Partnerem w Ernst&Young. Moje doświadczenie obejmuje doradztwo biznesowe, w tym 
doradztwo transakcyjne, jak również badanie sprawozdań finansowych. Jako Partner kierowałem ponad 200 
osobowym zespołem konsultantów. Przez ostatnie 2 lata jestem niezależnym członkiem Komitetu 
Inwestycyjnego PFR Tarczy Finansowej dla Dużych Przedsiębiorstw.  
Jestem Polskim Biegłym Rewidentem, odbyłem wiele kursów zawodowych z dziedziny audytu, doradztwa i 
zarządzania. W 2019 roku odbyłem szkolenie dla Top Executives w Harvard Business School.  
Posługuję się biegle językiem angielskim. 
 

Przebieg kariery 
2022 – obecnie Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych 

Członkostwo  
 

2020 – obecnie PFR 
Niezależny Członek Komitetu Inwestycyjnego Tarczy Finansowej dla Dużych 
Przedsiębiorstw 1.0 i 2.0 
 

2020 – obecnie Dominik Januszewski Consulting - samozatrudnienie 
Projekt poprawy rentowności dla spółki z sektora Prywatnej Służby Zdrowia 
Rozwój i komercjalizacja technologicznych firm start-up zajmujących się Analizą 
Danych oraz Natural Language Processing. 
 

2005 -2019  Partner w Ernst&Young 
 

2017- 2019 Członek ścisłego kierownictwa Ernst&Young Polska 
 

2016 -2019 Lider działu doradztwa dla instytucji finansowych Ernst&Young (ok. 200 osób) 
odpowiedzialny za Polskę w ramach międzynarodowej struktury Ernst&Young FSO 
(Financial Services Office), 
Partner odpowiedzialny za projekty doradcze z zakresu usprawniania i automatyzacji 
procesów, zarządzania ryzykiem, wdrażania projektów innowacyjnych m.in. dla PKO 
BP, Pekao, BNP Paribas, BZ WBK, Raifeisen, BFF, Alior Bank,  
Partner odpowiedzialny za projekty transakcyjne dla Pekao, PZU, mBank.  
 

2012 – 2019 Odpowiedzialny za działalność Ernst&Young dla sektora instytucji finansowych w 
Polsce. 
 

2007 – 2015 Lider działu audytu instytucji finansowych Ernst&Young Polska. (ok. 100 osób), 
Partner odpowiedzialny za audyty sprawozdań finansowych m.in.: Grupa PKO BP, 
Grupa ING, Alior Bank, Grupa mBank, BGŻ  KDPW, Allianz, PKO TFI, Skarbiec TFI, 
Quercus TFI, 
Partner odpowiedzialny za projekty transakcyjne dla PKO BP, Innova Capital, 
Partner odpowiedzialny za projekty IPO i SPO:  Alior Bank, BGŻ, mBank, Quercus TFI, 
BZ WBK. 



2002-2004 Senior Manager w Ernst&Young, dział audytu instytucji finansowych 
Senior Manager odpowiedzialny za audyty sprawozdań finansowych m.in.: PKO BP, 
Kredyt Bank , Nationale Nederlanden, 
Senior Manager odpowiedzialny za projekt IPO PKO BP.  
 

1999 – 2002 Manager w Arthur Andersen Polska, dział audytu instytucji finansowych 
Manager odpowiedzialny za audyty sprawozdań finansowych m.in.:: PKO BP, Kredyt 
Bank , Commercial Union (obecnie Aviva) 
 

1994 – 1999 Konsultant w Arthur Andersen Polska, dział audytu instytucji finansowych 
 

 
Wykształcenie 
1989 – 1994 Politechnika Łódzka, wydział Elektroniki i Elektrotechniki 

 
1991 – 1994 Uniwersytet Łódzki, wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, specjalizacja – Finanse i 

Bankowość 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu nominacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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Dominik Januszewski 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej 
w spółce PKP Cargo S.A mającej siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17 („Spółka”) w 
wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie. 
 
Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej 
Spółki, w tym w szczególności: 
 
1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej 
Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej 
aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących 
działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby 
prawnej jako członek jej organu. 
 
2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04) w stosunku do kandydata na członka rady 
nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w 
postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu 
karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach; 
 
3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy  
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112 t.j. z dnia 2021.01.18); 
 
4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską  
w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz.U.2020.1415 t.j. z dnia 2020.08.19 ) oraz 
dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących 
załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku; 
 
5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 
(Dz.U.2019.2399 z 2019.12.13); 
 
6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy  
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z dnia 2019.09.19) oraz 
wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w 
związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki. 
 
 

Warszawa, dn. 15.06.2022 r. 
 

…………………………………………….. 
 

Podpis 




