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Zgierz, dnia 10 maja 2011 r. 

dr Iwona Wieczorek Pan Andrzej Mięsok 

Radny Miasta Zgierza 

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie 

powołania mnie w skład rady nadzorczej Spółki „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" 

Sp. z o.o. uprzejmie informuję, że moje kwalifikacje potwierdza informacja Ministerstwa 

Skarbu Państwa z dnia 27 listopada 2006 syg. MSP/SMiKD/6006/06 o rejestracji mojej osoby 

w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych, dzięki spełnieniu wymogów formalnych. 

Rozwiewając Pana wątpliwości, co do moich kompetencji pragnę Pana poinformować, iż 

w dniu 16 czerwca 1999 roku Rada Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu 

Łódzkiego nadała mi stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. 

Jeżeli uczestniczył Pan kiedykolwiek w kursach dla kandydatów do rad nadzorczych, być 

może miałam okazję Pana uczyć, ponieważ prowadziłam wielokrotnie takie szkolenia. Byłam 

również koordynatorem projektów unijnych, konsultantem przedsiębiorstw francuskich 

i polskich. W ramach szkoleń realizowałam również zajęcia z zakresu prowadzenia 

działalności gospodarczej w UE. Chciałam nadmienić, iż efektywne funkcjonowanie spółki 

jest praktycznie niemożliwe bez profesjonalnie prowadzonej analizy ekonomicznej, która 

obejmuje analizę techniczno-ekonomiczną oraz analizę finansową. Moja praca naukowa na 

Uniwersytecie Łódzkim obejmowała również te zagadnienia. Uczestniczyłam także w wielu 

konferencjach międzynarodowych (również jako prelegent), poświęconych miedzy innymi 

tematyce zarządzania przedsiębiorstwem, uwarunkowań finansowych itp. Jestem zdziwiona, 

że Pan jako doświadczony samorządowiec nie pamięta, iż w poprzednich kadencjach 

Prezydenci mający stosowne uprawnienia zasiadali w radach nadzorczych. Porównywanie 

wynagrodzenie prezydenta Jerzego Sokoła z moim może mieć tylko odniesienie w kwestii 

pełnionej funkcji i tu przypominam, że moje jest niższe. Natomiast nie należy sumować 

innych moich dochodów wynikających z posiadanych kompetencji. Jeżeli podczas weekendu 

lub urlopu na przykład zrecenzuję prace naukowe i z tego tytułu uzyskam wynagrodzenie 
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wielokrotnie wyższe niż członka rady nadzorczej - ok. 1300 zł - netto, czy to również będzie 

stanowiło dla Pana problem? 

Jak Pan zapewne wie wszelkie uzyskane przeze mnie dochody będą zawarte 

w oświadczeniu majątkowym składanym z racji pełnienia funkcji PMZ. Być może w Pana 

ocenie względy finansowe były jedyną przesłanką dla której zostałam powołana do rady 

nadzorczej przedmiotowej spółki. Pragnę Pana poinformować, że spółka wymaga 

szczególnego nadzoru chociażby ze względu na fakt realizacji projektu unijnego o dużej 

wartości. Uprawnienia członka rady nadzorczej stwarzają możliwość wpływu na dobór 

instrumentów kontroli niezbędnych do właściwych analiz ekonomicznych. Kończąc 

informuję, iż w obecnym stanie prawnym mogę być członkiem dwóch rad nadzorczych. 

Natomiast w kwestii organizacji czasu pracy polecam Panu udział w szkoleniu poświęconym 

tematyce organizacji czasu pracy oraz godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. 
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