
Informacje o Panu Zbigniewie Kazimierczaku: 

ur. w 1970 r. 

Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, dyplom magistra inżyniera elektroniki morskiej 

i telekomunikacji uzyskał w 1995 roku. W okresie od września 2007 do stycznia 2008 roku piastował 

funkcję Prezesa Zarządu Mediatel S.A. W latach 2006-2007 związany był z Premium Internet - firmą 

należącą do grupy Netia S.A. W Premium Internet zajmował się doradztwem telekomunikacyjnym 

w zakresie hurtowej sprzedaży usług głosowych. W latach 2001 – 2006 pełnił funkcję Dyrektora ds. 

Współpracy Międzyoperatorskiej w Energis Polska. Od 1996 do 2001 roku w Lucent Technologies 

zajmował kolejno następujące stanowiska m.in.: Inżynier Projektowania, Inżynier Wsparcia 

Sprzedaży, Dyrektor Sprzedaży. Karierę zawodową rozpoczął w Telewizji Kablowej Vectra na 

stanowisku Inżyniera Projektowania Sieci (1995-1996).  

Zbigniew Kazimierczak jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. oraz posiada 

akcje reprezentujące 5,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu NFI Magna Polonia S.A..  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Zbigniew Kazimierczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, 

konkurencyjnej działalności wobec spółki Mediatel S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel, nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 

jej organu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o Panu Jarosławie Michaliku: 

Jarosław Michalik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Kierunku Finanse 

Przedsiębiorstw. W 2006 roku ukooczył studia doktoranckie na Wydziale Finansów tej samej uczelni. 

Karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku od stażu w dziale audytu i doradztwa gospodarczego 

firmy Arthur Andersen, gdzie obsługiwał podmioty z sektora bankowego oraz fundusze inwestycyjne. 

W 2002 roku rozpoczął pracę w Grupie Softbank S.A. na stanowisku kontrolera finansowego, po czym 

od 2006 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Kontrolingu oraz Nadzoru Właścicielskiego w Grupie 

SPIN S.A. odpowiadając za nadzór właścicielski oraz inwestycje kapitałowe. Następnie w 2008 roku 

był szefem działu finansów w spółce LitPol Link, odpowiedzialnej za projekt oraz budowę połączenia 

energetycznego między Polska a Litwą. Od 2004 roku jako konsultant prowadził liczne projekty 

z zakresu finansów i prawa podatkowego dla czołowych polskich i międzynarodowych 

przedsiębiorstw, a w szczególności: współpracował w zakresie tworzenia polityki podatkowej dla 

największych operatorów alternatywnych w Polsce; przeprowadzał liczne transakcje przejęd 

współpracując z wiodącą grupą medialną w Polsce; uczestniczył w procesie pre-IPO dla czołowej 

platformy cyfrowej w Polsce; współtworzył politykę cen transferowych dla polskich 

i międzynarodowych grup kapitałowych; uczestniczył w procesach opiniowania zmian legislacyjnych 

aktów wykonawczych do Prawa Telekomunikacyjnego związanych z rachunkowością regulacyjną. Od 

2009 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu NFI Magna Polonia S.A.. Ponadto Pan Jarosław Michalik 

zasiada w Radach Nadzorczych spółek Mediatel S.A., Telepin S.A. oraz Appsinth Sp. z o.o. oraz pełni 

funkcję Wiceprezesa Zarządu Techgen Sp. z o.o.. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jarosław Michalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, 

konkurencyjnej działalności wobec spółki Mediatel S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel, nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 

jej organu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o Panu Marcinie Łoliku: 

ur. w 1981r. 

Ukooczył Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowośd) oraz 

z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również 

między innymi na uniwersytetach w Bonn oraz Manchesterze. Od 2010 roku wykonuje zawód 

adwokata. Obecnie jest również doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał m.in. w międzynarodowych kancelariach prawnych 

oraz firmach informatycznych. Marcin Łolik jest również autorem publikacji naukowych z zakresu 

prawa prywatnego, w tym również handlowego. 

  

Marcin Łolik nie posiada powiązao z akcjonariuszami Mediatel S.A. posiadającymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marcin Łolik spełnia kryteria niezależności określone 

w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW”. 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Łolik nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, 

konkurencyjnej działalności wobec spółki Mediatel S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel, nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 

jej organu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o Panu Albercie Kuźmiczu: 
 

Pan Albert Kuźmicz jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł 

magistra na Wydziale Ekonomii, ukooczył również studia podyplomowe MBA AE Poznao Georgia 

State University. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku na stanowisku kierownika Działu Usług 

Dodanych w PUT KOMA S.A. W latach 2001-2005 jako dyrektor generalny oraz członek zarządu w ICP 

Sp. z o.o. od podstaw zorganizował nowe przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu działalności 

operatora świadczącego usługi dostępu do Internetu na terenie Wielkopolski. W 2005 roku zajmował 

stanowisko kierownika projektu w UPC Polska, a w latach 2005-2008 jako zastępca dyrektora Biura 

Strategii i Rozwoju w Vectra S.A. był współodpowiedzialny za tworzenie strategii jednego 

z największych operatorów szerokopasmowych usług dla klientów indywidualnych w Polsce. W tym 

samym okresie pełnił funkcję prezesa zarządu w Teleplus Sp. z o.o. W 2007 roku uczestnicząc 

w jednej z największych niezależnych polskich grup telekomunikacyjnych w Polsce sprawował nadzór 

nad uruchamianiem nowego przedsięwzięcia na Ukrainie. W roku 2008 pełnił funkcję wiceprezesa 

zarządu w firmie LitPol Link Sp. z o.o., która została powołana przez operatorów Krajowych Systemów 

Energetycznych Polski i Litwy w celu realizacji strategicznego projektu dla bezpieczeostwa Unii 

Europejskiej - mostu energetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Pan Albert Kuźmicz współpracował 

ponadto z Ogólnopolską Izbą Komunikacji Kablowej nad projektem Internet w Szkołach, pełnił 

również funkcję doradcy Ministra Łączności Tomasza Szyszki w zakresie problematyki m.in. VoIP 

oraz liberalizacji rynku telekomunikacyjnego. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Narodowego 

Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.. Pan Albert Kuźmicz zasiada również członkiem Radach 

Nadzorczych INFO-TV-FM Sp. z o.o., Mediatel S.A, Elterix S.A., Żnioska Kolej Powiatowa Sp. z o.o. oraz 

Appsinth Sp. z o.o.. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Polskie Sieci Cyfrowe 

Sp. z o.o. oraz Rueda Fund Sp. z o.o.. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Albert Kuźmicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, 

konkurencyjnej działalności wobec spółki Mediatel S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel, nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 

jej organu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o Panu Krzysztofie Urbaoskim: 
 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, makler papierów wartościowych. Posiada 

doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęd na rynku prywatnym, a także z zakresu zarządzania 

przedsiębiorstwami, restrukturyzacji, wydzieleo i dyspozycji aktywów oraz finansowania projektów 

inwestycyjnych przejęd. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 jako doradca w Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym. W latach 1996-1999 był kierownikiem projektów inwestycyjnych w Westfund Sp. Z 

o.o. Od 1999 prowadzi własną działalnośd gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa. Pełnił m.in. 

funkcje członka zarządu w spółkach Sokółka Montaż i Serwis Sp. z o.o., Sokółka Siec Dystrybucji Sp. z 

o.o.. Pełnił funkcje w radach nadzorczych m.in. ZNTK Nowy Sącz S.A., ERG Ząbkowice S.A., Hygienika 

S.A., NFI Magna Polonia S.A., Promedica. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w spółkach: 

Mediatel, Anti SA i Gino Rossi S.A. oraz Prezesem spółki Rubicon Partners Advisors Sp. z o.o. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Urbaoski nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, 

konkurencyjnej działalności wobec spółki Mediatel S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel, nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 

jej organu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o Panu Piotrze Nadolskim: 
 

Piotr Nadolski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł magistra 

ekonomii na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne (specjalizacja w zakresie 

matematycznych modeli teorii podejmowana decyzji). W latach 2001 - 2008 uczestniczył w licznych 

szkoleniach z zakresu rynków kapitałowych, finansów i prawa. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

kwiecieo 2007 - obecnie Sandfield Capital Sp. z o.o. (spółka prowadząca działalnośd inwestycyjną w 

obszarze venture/seed capital)   

Prezes Zarządu i współwłaściciel 

Najważniejsze zrealizowane projekty to objęcie akcji nowych emisji w ramach private placement w 

spółkach notowanych obecnie na rynku NewConnect: 

Krynicki Recykling SA, Mineral Midrange SA, Makolab SA. 

czerwiec 2003 - grudzieo 2007 - V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria S.A.  

Prezes Zarządu 

W okresie 2003 - 2007 fundusz dokonywał głównie dezinwestycji posiadanego portfela 

inwestycyjnego oraz przeprowadził (łącznie z należącymi do grupy Ballinger Capital FUND.1 NFI S.A. 

oraz NFI Fortuna S.A.) pierwszy w Polsce program skupu akcji własnych na dużą skalę. Łącznie do 

akcjonariuszy trafiło ponad 400 mln zł w 4 transzach 

listopad 2002 - czerwiec 2003 - FUND.1 Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.  

-Wiceprezes Zarządu 

lipiec 1996 - marzec 2006 - Ballinger Capital Sp. z o.o.  

Dyrektor Inwestycyjny odpowiedzialny za zarządzanie portfelem udziałów mniejszościowych spółek 

publicznych i niepublicznych o wartości ok. 400 mln zł. należących do Narodowych Funduszy 

Inwestycyjnych 

w latach 1999 - 2005 zakresem obowiązków obejmował zarządzanie portfelem funduszy Polish 

PreIPO SICAV i Polish PreIPO LP, których udziałowcami byli m.in. Europejski Bank Odbudowy i 

Rozwoju oraz szwajcarski bank Pictet&Cie 

w latach 2003 - 2004 zakresem obowiązków obejmował wyszukiwanie projektów inwestycyjnych dla 

grupy private equity Warburg Pincus 

wrzesieo 1995 - lipiec 1996 - TUnŻ Warta-Vita S.A.  

Analityk Finansowy odpowiedzialny za monitorowanie rynku finansowego i rekomendowanie 

inwestycji finansowych Uczestnictwo w Radach Nadzorczych Makolab S.A. (spółka notowana na 

rynku New Connect) 

2007 -2008 - Krynicki Recykling S.A. (spółka notowana na rynku New Connect)  

Członek Rady Nadzorczej 

2008 - obecnie - Marvipol S.A. (spółka notowana na GPW)  

niezależny Członek Rady Nadzorczej 

2006 - obecnie - Fabryka Mebli Forte S.A.  

niezależny Członek Rady Nadzorczej 

2006 - 2008 -W.Kruk S.A.  

 niezależny Członek Rady Nadzorczej 

2003 - 2006 - Grupa Vectra SA (obecnie drugi, co do wielkości operator telewizji kablowej w Polsce)  

Członek Rad Nadzorczych spółek grupy Vectra z ramienia Ballinger Capital i BRE Banku SA 



w latach 2001 - 2005 Członek Rad Nadzorczych spółek, w których udziały posiadały fundusze 

zarządzane przez Ballinger Capital S.A.  

 Spomax S.A. Ostrów Wielkopolski 

 Elzam Holding S.A. Elbląg 

 Metalplast S.A. Częstochowa 

 Mera Pnefal S.A. Warszawa 

 Polmozbyt Toruo S.A. 

 Elbud Poznao S.A. 

 Hutmen S.A. 

2001 - 2004 - Członek Rady Nadzorczej z ramienia Polish Pre-IPO Fund 

ATM S.A. (operator telekomunikacyjny notowany na GPW)  

2001 - 2004 - Członek Rady Nadzorczej z ramienia Polish Pre-IPO Fund 

 

Piotr Nadolski nie posiada powiązao z akcjonariuszami Mediatel S.A. posiadającymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Piotr Nadolski spełnia kryteria niezależności określone w 

dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW”. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Nadolski nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, 

konkurencyjnej działalności wobec spółki Mediatel S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mediatel, nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 

jej organu. 


