
Krzysztof Atłasiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

adres miejsca pracy 
Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu sp. z 
o.o. z siedzibą przy ul. Gronostajowej 7, 30-387 
Kraków 

podstawowa wykonywana poza Emitentem 
działalność, która miałaby dla Emitenta istotne 
znaczenie 

działalność konsultingowa 

powiązania rodzinne z innymi członkami zarządu i 
Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami 
zarządzającymi wyższego szczebla 

zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują 
żadne powiązania rodzinne pomiędzy nim a członkami 
zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta, a także 
zatrudnionymi przez Emitenta osobami 
zarządzającymi wyższego szczebla 

edukacja 

wykształcenie wyższe – doktor informatyki - Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, magister ekonomii - 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, magister 
informatyki - Uniwersytet Jagielloński 

doświadczenie zawodowe 

2004-nadal – Centrum Doradztwa w Informatyce i 
Zarządzaniu z siedzibą przy ul. Gronostajowej 7, 30-
387 Kraków – dyrektor ds. doradztwa 
informatycznego, 

2004-2010 – MF&Partners Consulting. Firma 
Doradcza „Flasiński i Wspólnicy” sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Basztowej 23/6w, 31-156 Kraków – główny 
konsultant ds. informatycznych systemów zarządzania, 

2002-2004 – Optimus Consulting sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Basztowej 23/6, 31-156 Kraków – starszy 
konsultant ds. informatycznych systemów zarządzania, 

1999-2002 – TCH Consulting sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Basztowej 23/6, 31-156 Kraków – konsultant ds. 
informatycznych systemów zarządzania, 

1996-1998 – Qumak International sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Szlak 65, 31-153 Kraków - konsultant ds. 
informatycznych systemów zarządzania. 

wspólnik lub członek organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych spółek osobowych i 
kapitałowych w ciągu ostatnich pięciu lat 

- członek Rady Nadzorczej Emitenta od 07.2008, od 
06.2010 do 26.07.2010 – Wiceprzewodniczący tej 
rady, od 26.08.2010 - Przewodniczący 

- członek Rady Nadzorczej Verte Corporation sp. z 
o.o. z siedzibą przy ul. Leśnej 2a, 05-092 Łomianki - 
od 05.2008 – nadal, 

- udziałowiec spółki MF&Partners Consulting Firma 
Doradcza Flasiński i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Basztowej 23/6w, 31-156 Kraków -udziały 15% 
od 04.2004 do 05.2010. 

wyroki związane z przestępstwami oszustwa w ciągu 
ostatnich pięciu lat 

zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie 
ostatnich pięciu lat nie orzeczono w stosunku do niego 
żadnych wyroków związanych z przestępstwami 
oszustwa 

członek organów administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych lub osoba zarządzająca wyższego 
szczebla w podmiotach poddanych upadłości, 
zarządowi komisarycznemu lub likwidacji, w okresie 
ostatnich pięciu lat 

nie pełnił funkcji w organach administrujących, 
zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które 
znalazły się w okresie jego kadencji w stanie 
upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji ani 
nie był w takich podmiotach osobą zarządzającą 
wyższego szczebla 

szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych 
lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych), sądowe zakazy działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub 

- nie został wpisany do rejestru dłużników 
niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

- nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa 



nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta, lub zakaz 
uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek Emitenta, w okresie poprzednich pięciu 
lat 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 
fundacji lub stowarzyszeniu, 

- nie orzeczono wobec niego środka karnego w postaci 
zakazu zajmowania określonego stanowiska, 
wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII - XXXVII kk oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 
ksh,  

- nie wystąpiono przeciw niemu z żadnym oficjalnym 
oskarżeniem publicznym, 

- nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów 
państwowych lub samorządowych, a także żadnych 
organizacji zawodowych i korporacyjnych, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta ani zakazu 
uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek Emitenta w okresie poprzednich pięciu 
lat. 

 

 

Barbara Wachułka – członek Rady Nadzorczej 

adres miejsca pracy Klub Sportowy PROF Praca – Rozwój – Opieka – 
Finansowanie, ul. Piastowska 23, 30-065 Kraków 

podstawowa wykonywana poza Emitentem 
działalność, która miałaby dla Emitenta istotne 
znaczenie 

 nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej 
lub zawodowej poza Emitentem, która miałaby dla 
Emitenta istotne znaczenie 

powiązania rodzinne z innymi członkami zarządu i 
Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami 
zarządzającymi wyższego szczebla 

zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują 
żadne powiązania rodzinne pomiędzy nią a członkami 
zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta, a także 
zatrudnionymi przez Emitenta osobami 
zarządzającymi wyższego szczebla 

edukacja 

wykształcenie wyższe – licencjat anglistyki – UMCS w 
Lublinie; 

– Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w 
Krakowie – studia uzupełniające magisterskie  

doświadczenie zawodowe 

 

2011-koordynator ds. projektów – Klub Sportowy 
PROF Praca – Rozwój – Opieka – Finansowanie, ul. 
Piastowska 23, 30-065 Kraków  

2008-tłumacz języka angielskiego – Skg sp. z o.o. z 
siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 20a/5, 31-137 Kraków  

2008-nauczycielka języka angielskiego POSM im. F. 
Chopina w Krakowie z siedzibą przy ul. Basztowej 6, 
31-134 Kraków  

wspólnik lub członek organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych spółek osobowych i 
kapitałowych w ciągu ostatnich pięciu lat 

członek Rady Nadzorczej Emitenta od 08.2010 

2007-2009 - członek zarządu Skg sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Siemiradzkiego 20a/5, 31-137 Kraków, 2009 – 
2010 – likwidator tej spólki  

wyroki związane z przestępstwami oszustwa w ciągu zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie 



ostatnich pięciu lat ostatnich pięciu lat nie orzeczono w stosunku do niej 
żadnych wyroków związanych z przestępstwami 
oszustwa 

członek organów administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych lub osoba zarządzająca wyższego 
szczebla w podmiotach poddanych upadłości, 
zarządowi komisarycznemu lub likwidacji, w okresie 
ostatnich pięciu lat 

nie pełniła funkcji w organach administrujących, 
zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które 
znalazły się w okresie jego kadencji w stanie 
upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji ani 
nie był w takich podmiotach osobą zarządzającą 
wyższego szczebla 

szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych 
lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych), sądowe zakazy działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta, lub zakaz 
uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek Emitenta, w okresie poprzednich pięciu 
lat 

- nie została wpisana do rejestru dłużników 
niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

- nie została pozbawiony przez sąd upadłościowy 
prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 
fundacji lub stowarzyszeniu, 

- nie orzeczono wobec niej środka karnego w postaci 
zakazu zajmowania określonego stanowiska, 
wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej, 

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII - XXXVII kk oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 
ksh,  

- nie wystąpiono przeciw niej z żadnym oficjalnym 
oskarżeniem publicznym, 

- nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów 
państwowych lub samorządowych, a także żadnych 
organizacji zawodowych i korporacyjnych, 

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako 
członek organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta ani zakazu 
uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek Emitenta w okresie poprzednich pięciu 
lat. 

 

 

Anna Dereń – członek Rady Nadzorczej 

adres miejsca pracy Ko-Operator Bronikowski, Górzyński sp.j. z siedzibą 
przy ul. Piastowska 23, 30-065 Kraków 

podstawowa wykonywana poza Emitentem 
działalność, która miałaby dla Emitenta istotne 
znaczenie 

kierownik działu kadr i administracji w spółce Ko-
Operator Bronikowski, Górzyński sp.j. z siedzibą przy 
ul. Lea 114, 30-133 Kraków 

powiązania rodzinne z innymi członkami zarządu i 
Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami 
zarządzającymi wyższego szczebla 

zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują 
żadne powiązania rodzinne pomiędzy nią a członkami 
zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta, a także 
zatrudnionymi przez Emitenta osobami 
zarządzającymi wyższego szczebla 

edukacja 

wykształcenie wyższe – magister matematyki - 
Uniwersytet Rzeszowski; studia podyplomowe w 
zakresie informatyki – Uniwersytet Rzeszowski, 
zarządzania i kontroli wewnętrznej oraz audytu – 
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 
Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakości wg 
Norm ISO 9000 – Politechnika Krakowska 



doświadczenie zawodowe 

2008-nadal – kierownik działu kadr i administracji w 
Ko-Operator Bronikowski, Górzyński sp.j. z siedzibą 
przy ul. Piastowska 23, 30-065 Kraków,  

2008-manager w C.K.Browar sp. z o.o. w Krakowie z 
siedzibą przy ul. Podwale 6-7, 31-118 Kraków 

2006-2008 – manager w FPHU „TE-BO” Daniel 
Sebastian Chmiel z siedzibą przy ul. Krowoderskich 
Zuchów 3a/2, 31-271 Kraków 

2003-2005 – nauczycielka matematyki w Gimnazjum 
Publicznym w Radomyślu Wielkim z siedzibą przy ul. 
ul. Klonowej 2, 39-310 Radomyśl Wielki oraz w Szkole 
Podstawowej w Woli Wadowskiej z siedzibą w Woli 
Wadowskiej 44, 39-308 Wola Wadowska 

wspólnik lub członek organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych spółek osobowych i 
kapitałowych w ciągu ostatnich pięciu lat 

członek Rady Nadzorczej Emitenta od 08.2010 

wyroki związane z przestępstwami oszustwa w ciągu 
ostatnich pięciu lat 

zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie 
ostatnich pięciu lat nie orzeczono w stosunku do niej 
żadnych wyroków związanych z przestępstwami 
oszustwa 

członek organów administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych lub osoba zarządzająca wyższego 
szczebla w podmiotach poddanych upadłości, 
zarządowi komisarycznemu lub likwidacji, w okresie 
ostatnich pięciu lat 

nie pełniła funkcji w organach administrujących, 
zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które 
znalazły się w okresie jego kadencji w stanie 
upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji ani 
nie był w takich podmiotach osobą zarządzającą 
wyższego szczebla 

szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych 
lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych), sądowe zakazy działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta, lub zakaz 
uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek Emitenta, w okresie poprzednich pięciu 
lat 

- nie została wpisana do rejestru dłużników 
niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

- nie została pozbawiony przez sąd upadłościowy 
prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 
fundacji lub stowarzyszeniu, 

- nie orzeczono wobec niej środka karnego w postaci 
zakazu zajmowania określonego stanowiska, 
wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej, 

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII - XXXVII kk oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 
ksh,  

- nie wystąpiono przeciw niej z żadnym oficjalnym 
oskarżeniem publicznym, 

- nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów 
państwowych lub samorządowych, a także żadnych 
organizacji zawodowych i korporacyjnych, 

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako 
członek organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta ani zakazu 
uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek Emitenta w okresie poprzednich pięciu 
lat. 

 

 

 



 

Adam Maciąga – członek Rady Nadzorczej 

adres miejsca pracy PRO – Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kieleckiej 
6/6, 31-526 Kraków 

podstawowa wykonywana poza Emitentem 
działalność, która miałaby dla Emitenta istotne 
znaczenie 

nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej 
lub zawodowej poza Emitentem, która miałaby dla 
Emitenta istotne znaczenie  

powiązania rodzinne z innymi członkami zarządu i 
Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami 
zarządzającymi wyższego szczebla 

zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują 
żadne powiązania rodzinne pomiędzy nią a członkami 
zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta, a także 
zatrudnionymi przez Emitenta osobami 
zarządzającymi wyższego szczebla  

edukacja mgr ekonomii - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w 
Krakowie  

doświadczenie zawodowe 

obecnie - PRO- Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Kieleckaiej 6/6, 31-526 Kraków – biegły rewident (nr 
uprawnień 2290/3884)  

1983 - emerytura 

1973-1983 – Zachód -Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego - główny księgowy, 

1964-1972 – Montin - główny księgowy, 

1955-1964 – Nowohuckie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa – z-ca dyrektora, 

1950-1954 – Kombinat Budostal - księgowy 

wspólnik lub członek organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych spółek osobowych i 
kapitałowych w ciągu ostatnich pięciu lat 

członek Rady Nadzorczej Emitenta od 11.2010 

wyroki związane z przestępstwami oszustwa w ciągu 
ostatnich pięciu lat 

zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie 
ostatnich pięciu lat nie orzeczono w stosunku do niego 
żadnych wyroków związanych z przestępstwami 
oszustwa 

członek organów administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych lub osoba zarządzająca wyższego 
szczebla w podmiotach poddanych upadłości, 
zarządowi komisarycznemu lub likwidacji, w okresie 
ostatnich pięciu lat 

nie pełnił funkcji w organach administrujących, 
zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które 
znalazły się w okresie jego kadencji w stanie 
upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji ani 
nie był w takich podmiotach osobą zarządzającą 
wyższego szczebla 

szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych 
lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych), sądowe zakazy działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta, lub zakaz 
uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek Emitenta, w okresie poprzednich pięciu 
lat 

- nie został wpisany do rejestru dłużników 
niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

- nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 
fundacji lub stowarzyszeniu, 

- nie orzeczono wobec niego środka karnego w postaci 
zakazu zajmowania określonego stanowiska, 
wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 
XXXIII - XXXVII kk oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 
ksh,  

- nie wystąpiono przeciw niemu z żadnym oficjalnym 



oskarżeniem publicznym, 

- nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów 
państwowych lub samorządowych, a także żadnych 
organizacji zawodowych i korporacyjnych, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta ani zakazu 
uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek Emitenta w okresie poprzednich pięciu 
lat. 

 


