
Monika Hałupczak 

Monika Hałupczak jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka lat związana z jedną z największych 
polskich kancelarii prawnych, najpierw jako prawnik, następnie jako jej wspólnik 
oraz pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego. Pracowała w PZU S.A. będąc 
odpowiedzialną za zarządzanie korporacyjne i współpracę z akcjonariuszami. 
Była również pełnomocnikiem zarządu ds. oferty publicznej spółki RUCH S.A. 

Obecnie jest członkiem zarządu NFI Progress S.A. 

Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i 
typu M&A, w tym zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, jak również związane 
z procesami restrukturyzacyjnymi. 

Jest i była członkiem wielu rad nadzorczych: m.in. ZE PAK S.A., RAFAKO S.A., 
Elektrim Telekomunikacja S.A., Scanmed S.A. 

Pani Hałupczak jest kandydatem niezależnym, rekomendowanym przez 
Akcjonariusza, Legg Mason Zarzadzanie Aktywami S.A. do Rady Nadzorczej 
Spółki Qumak-Sekom SA. 

 

Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza  

Pan Antoni Ligęza posiada tytuł profesora nadzwyczajnego Akademii Górniczo-
Hutniczej. 
Prof. Ligęza pracuje na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i 
Elektroniki, Katedra Automatyki; AGH. Posiada bogaty dorobek naukowy zdobyty 
zarówno w Polsce jak i za granicą. Brał udział w 6 zespołowych grantach KBN w 
charakterze głównego wykonawcy oraz kierownika. Ostatnio zrealizowane granty: 
REGULUS (1999-2002, tematyka: systemy regułowe i bazy danych, kierownik); 
oraz ADDER (2004-2006, tematyka: systemy czasu rzeczywistego, główny 
wykonawca); ALDIAG (2005-2007, tematyka: diagnostyka techniczna, główny 
wykonawca; w trakcie realizacji). Ponadto, kierował 2 grantami promotorskimi.  
Dodatkowo, ma on na swoim koncie wiele praktycznych projektów, polegających 
m.in. na stworzeniu systemów informatycznych z dostępem 
internetowym(koncepcja, współprojektowanie i opracowanie), w tym 
wspomagających zarządzanie pracami dyplomowymi SOPD (sopd.ia.agh.edu.pl) i 
DYPLOMANT (dyplomant.ia.agh.edu.pl), internetowy system obsługi konferencji 
(http://sok.ia.agh.edu.pl/user/login.php). 
Konsultował i nadzorował kilkadziesiąt projektów systemów bazodanowych i 
internetowych realizowanych dla firm (głównie w ramach projektów studenckich i 
prac dyplomowych). 
Autor wielu publikacji w tym laureat Indywidualnej Nagrody Ministra za książkę 
“Logical Foundations for Rule-Based Systems”. 

 



Uzasadnienie: 

Prof. Antoni Ligęza posiada bardzo bogatą wiedzę z zakresu rozwiązań IT, 
doskonale orientuje się w najnowszych technologiach oraz trendach w światowym 
IT. W związku z tym może wnieść do Spółki swoją wiedzę ekspercką w tym 
zakresie, będąc głosem doradczym przy kreowaniu oferty Spółki. Daje to 
uzasadnione przekonanie, że będzie wartościowym członkiem Rady, właściwie  
wykonywującym swoją funkcję oraz wspierającym Zarządu w realizacji celów 
Spółki. 
Pan Ligęza jest w stanie poświęcić należytą ilość czasu na wykonywanie swoich 
obowiązków w Radzie oraz  nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku 
do Spółki. 
Prof. Ligęza  nie jest powiązany osobiście, faktycznie ani organizacyjnie z 
członkami organów Qumak-Sekom SA ani z akcjonariuszami Spółki a tym samym 
spełnia kryteria niezależności, przez co właściwie zabezpieczy interesy 
wszystkich grup akcjonariuszy.  
 

Piotr Halczak 

Z wykształcenia jest prawnikiem. W 1999 r. ukończył prawo, a dwa lata wcześniej 
także studia na kierunku zarządzanie – specjalność: zarządzanie jednostkami 
gospodarczymi (oba kierunki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego). Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu z zakresu analizy ekonomicznej i controllingu, 
ponadto studia podyplomowe z zakresu audytu, nadzoru i kontroli w gospodarce i 
administracji uzyskując tytuł audytora II stopnia PIKW i wpis na listę 
Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych. Swoją zdobytą wiedzę teoretyczną 
oraz nabyte doświadczenie praktyczne wykorzystuje poprzez działalność w takich 
stowarzyszeniach jak: Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych, 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej SA, 
ACFE Polska.  

W sierpniu 1997 r. podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Lublinie, gdzie pracuje do 
chwili obecnej. Podczas dotychczasowej pracy zajmuje się kwestiami związanymi 
z obsługą spółek komunalnych z ramienia właściciela, opracowywaniem aktów 
prawnych dotyczących kontroli, założeń organizacyjno-prawnych dla powstałych 
podmiotów realizujących zadania Gminy a działających na zasadach prawa 
handlowego. W jego gestii leżało również przeprowadzeni kontroli prawno-
admnistracyjnej zarówno wewnątrz urzędu jak i w jednostkach powiązanych z 
Miastem. Sporządzał analizy celowości przekształceń własnościowych spółek i 
miejskich jednostek organizacyjnych oraz efektywności sytuacji prawnej i 
ekonomiczno-finansowej miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem 
Gminy. Obecnie zakres jego czynności obejmuje zagadnienia związane z 
nadzorem nad spółkami miejskimi, jak również audytem i kontrolą miejskich 



jednostek organizacyjnych. W latach 2001-2003 był wykładowcą w Miedziowym 
Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie nauczając m.in. podstaw prawa, 
prawa gospodarczego, cywilnego. 

Pan Halczak posiada zaświadczenie Ministra Finansów o złożeniu z wynikiem 
pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego w administracji publicznej. 
Ponadto, złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów Rad 
Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.  

Posiada odpowiednią wiedzę zarówno z dziedziny prawa, jak i ekonomii. Ma 
również doświadczenie w pracy w Radzie Nadzorczej. Od 1.01.2005 do 
30.06.2006 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej I kadencji w 
powstałym w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Samochodowej w Nowym Sączu SA. Obecnie pełni funkcję sekretarza Rady 
Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z 
o.o. w Przemkowie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku 
Mazowieckim, jest członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych 
JELCHEM SA w Jeleniej Górze. 

Posiada należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz charakteryzuje 
się wysokim poziomem etycznym, a także ze względu na wykształcenie 
prawnicze oraz w szczególności dotyczące audytu, a także doświadczenie w 
sprawowaniu nadzoru byłby dobrym kandydatem do składu rady nadzorczej i 
ewentualnie komitetu audytu. 


