
CURRICULUM VITAE 

Pan Krzysztof Rajczewski  posiada  wykształcenie ekonomiczne i prawnicze. Jest 
adwokatem z doświadczeniem ekonomicznym. W roku 1985 uzyskał tytuł magistra ekonomii 
na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W cztery lata później obronił tytuł magistra prawa na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszechstronne przygotowanie pozwoliło 
mu na budowanie kariery zawodowej i zdobywanie doświadczenia zarówno w urzędach 
państwowych: między innymi w Kancelarii Senatu  RP a potem w Ministerstwie Gospodarki 
na stanowiskach Doradcy Ministra i Dyrektora Departamentu Kontroli i Zamówień 
Publicznych , jak i duŜych korporacjach: Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. gdzie 
pełnił obowiązki Dyrektora Biura Zarządu a takŜe Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
gdzie sprawował funkcję Dyrektora Oddziału Banku.  
Równocześnie w latach 1992 – 2011 był członkiem instytucji nadzorującej jako Członek 
Rady Nadzorczej w wielu przedsiębiorstwach, w tym w STOMILU S.A., DROMEXIE S.A., w 
Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A., MOSTAL-AZOTY w Kędzierzynie-Koźlu czy 
pabianickiej Polfie.  
Pan Krzysztof Rajczewski podnosił swoje kwalifikacje  w zakresie organizacji i 
funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych (w Krajowej 
Szkole Administracji Publicznej), w latach  2000-2001 w Szkołe Głównej  Handlowej  w 
Warszawie na  Studium podyplomowym "Zarządzanie wartością firmy"  oraz prawie 
bankowym w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu a takŜe w  PAN – na Podyplomowym  
Studium Europejskiego Prawa Bankowego.  
Pan Krzysztof Rajczewski obecnie pracuje w kancelarii Adwokackiej jako adwokat. 
Pan Krzysztof Rajczewski spełnia kryteria niezaleŜności członków rady nadzorczej zgodnie z 
Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczącego roli dyrektorów 
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej). 
 
Legitymuje się znajomością języków obcych. 
Zgodnie z jego oświadczeniem nie występują Ŝadne powiązania o charakterze rodzinnym 
pomiędzy jego osobą a Członkami Zarządu Emitenta, osobami zarządzającymi wyŜszego 
szczebla oraz pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta. 
Pan  Krzysztof Rajczewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Krzysztof 
Rajczewski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako Członek jej organu. 
Pan Krzysztof Rajczewski  nie figuruje w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych  
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
 
 


