Pani Ewa Pawluczuk, zastępca Dyrektora Biura Finansów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
gdzie odpowiada m.in. za przygotowanie budżetu Spółki, jest doświadczonym finansistą o
ugruntowanej wiedzy i szerokim doświadczeniu.
Aktualnie Pani Ewa Pawluczuk pełni także funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej Netia S.A.
Przed podjęciem pracy w PAŻP, Pani Ewa Pawluczuk pracowała jako Dyrektor ds. Finansów w
Probike S.A. – wyłącznym importerze na Polskę motocykli Kawasaki i Ducati, prowadzącym sprzedaż
hurtową w sieci niezależnych dealerów oraz detaliczną we własnych salonach. W Spółce zajmowała
się również wdrażaniem zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
W latach 2002-2007 pracowała na stanowisku Dyrektora Pionu Finansów i Administracji w TP Invest
Sp. z o.o., Spółce należącej do Grupy Telekomunikacji Polskiej i zajmującej się procesami
restrukturyzacyjnymi w Grupie TP. Uczestniczyła również w pracach Rady Nadzorczej takich Spółek
z Grupy TP jak TelArp Sp. z o.o., Postinfo Sp. z o.o. i Netbud Sp. z o.o.
Inne doświadczenia zawodowe Pani Ewy Pawluczuk to praca w departamentach bankowości
inwestycyjnej Bank of America (Polska) S.A. (2002-2000) oraz Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
(1998-2000), gdzie zajmowała się m.in. przygotowywaniem analiz finansowych, sporządzaniem wycen
spółek, prowadzeniem projektów sprzedaży spółek i przygotowywaniem projektów pozyskania
finansowania.
W latach 1994 – 1998 Pani Ewa Pawluczuk pracowała w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego oraz
w Domu Maklerskim BIG-BG Sp. z o.o.
Pani Ewa Pawluczuk ukończyła Wydział Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w
Warszawie. W roku 1994 uzyskała licencję maklera papierów wartościowych a od 2008 posiada
również tytuł affiliate ACCA.

Ewa Pawluczuk, deputy Director of Finance Department in the Polish Air Navigation Services Agency
(PANSA) responsible, among others, for the preparation of the Company’s budget, she is an
experienced finance specialist of sound knowledge and broad expertise.
Also currently Ms. Pawluczuk acts as an independent supervisory board member at Netia S.A.
Prior to her engagement in the PANSA Ms. Ewa Pawluczuk worked as Finance Director at Probike
S.A. – exclusive importer in Poland of Kawasaki and Ducati motorbikes, conducting wholesale
activities through a network of independent dealers and retail sales in its own sale points. Additionally,
she was involved in the implementation of an integrated management system for the Company.
In 2002-2007 Ms. Pawluczuk worked as Director of Finance and Administration Division at TP Invest
Sp. z o.o., member of Telekomunikacja Polska Group, dealing with restructuring processes in the TP
Group. Additionally, she participated in works of supervisory boards of the following TP Group
companies: TelArp Sp. z o.o., Postinfo Sp. z o.o. and Netbud Sp. z o.o.
The professional experience of Ms. Ewa Pawluczuk covers the work in departments of investment
banking at Bank of America (Polska) S.A. (2002-2000) and Bank Amerykański w Polsce S.A. (19982000) where she prepared, among others, financial analyses, valuation of companies, led companies
disposal projects and prepared funds raising projects.
In 1994 – 1998 Ms. Ewa Pawluczuk worked at the Brokerage House of Bank Gdański and Brokerage
House of BIG-BG Sp. z o.o.
Ms. Pawluczuk graduated from the Finance and Statistics Department of the Warsaw School of
Economics. In 1994 she obtained a broker’s license and since 2008 she is ACCA affiliate.

