
 

 

Temat: Uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Berling S.A w dniu 13 czerwca 2012r. 

 
Numer raportu:  015/2012 
 
Data sporządzenia raportu: 14-06-2012 
 
Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i 
okresowe 
 
Treść raportu: 
 
W dniu 13 czerwca 2012r. związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej (raport bieżący nr 
005/2012) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. została  
powołana na członka Rady Nadzorczej Pani Agata Szeliska 
Imię i nazwisko: Agata Szeliska    

Wiek: 30     

           

 

Wykształcenie: 

10.2001 – 09.2006 Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie 

- kierunek „Finanse i Bankowość” ze specjalizacją „Finanse i rachunkowość w 
przedsiębiorstwie”;  

- specjalistyczna ścieżka studiowania „Rachunkowość menedżerska”;  
- temat pracy magisterskiej: „Budżetowanie oparte na rachunku kosztów działań jako 

nowoczesne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem”; 
- absolwent Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH 
 

10.2004 – 03.2005 Universität des Saarlandes w Saarbrücken (Niemcy) 

- stypendium w ramach programu Socrates-Erasmus 

 

Doświadczenie zawodowe:    
12.2011 – obecnie Budimex S.A., kierownik działu planowania i analiz 

04.2011 – 10.2011 MGPA Poland Sp. z o.o., finance manager 

10.2010 – 11.2011 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., młodszy menedżer 

07.2008 – 09.2010 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., starszy konsultant 

05.2006 – 06.2008 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., konsultant 



 

 

03.2006 - 04.2006 PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o., praktykant w dziale 
controllingu 

01.2006 - 02.2006 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., praktykant w dziale audytu (grupa 
CIPS) 

10.2005 - 12.2005 PwC Polska Sp. z o.o., praktykant w dziale śledztw i ekspertyz 
gospodarczych 

07.2005 - 09.2005 Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. (obecnie Wolters Kluwer 
Polska Sp. z o.o.); praktykant w dziale controllingu 

07.2004 - 08.2004 Re!Lease Consult EDV- und Unternehmensberatung GmbH (Austria), stażysta  

  

07.2003 – 09.2003  Gras Savoye Polska Sp. z o.o., praktykant w dziale likwidacji szkód 
majątkowych  

 

Kwalifikacje zawodowe: 

od 05.2012 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) – biegły rewident nr 12452 

od 12.2009 ACCA – w trakcie zdobywania uprawnień; zaliczone 10 na 14 

egzaminów 

ostatnie 5 lat wewnętrzne szkolenia z zakresu polskich standardów rachunkowości, 

IFRS i US GAAP oraz podatków i metodologii audytowej; zewnętrzne 

szkolenia dotyczące tzw. umiejętności miękkich, m.in. profesjonalna 

komunikacja, wywieranie wpływu, współpraca z „ciężkimi” klientami, 

zarządzanie czasem oraz zarządzanie zespołem, skuteczny coaching i 

sztuka negocjacji 

Działalność dodatkowa:    

10.2003 – 06.2004 członek SKN Rachunkowości Menedżerskiej (praca nad tematyką 
kapitału intelektualnego i możliwości jego pomiaru) 

Znajomość języków obcych:  
polski język ojczysty  

angielski bardzo dobra (w mowie i w piśmie) 

niemiecki bardzo dobra (w mowie i w piśmie) 
  



 

 

 
 

Pani Agata Szeliska nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności spółki Berling 

S.A. 

Pani Agata Szeliska nie jest akcjonariuszem ani członkiem władz spółki konkurencyjnej. 

Pani Agata Szeliska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS. 

 
Data  Imię i nazwisko  Stanowisko i funkcja 
14.06.2012 Hanna Berling   Prezes Zarządu 
 
 


