
 
Piotr Budzisz  
Członek Rady Nadzorczej  
 
Pan Piotr Budzisz jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 

Ukończył również I rok kursu MBA – RAR Inwestor Ruda Śląska, Studia Podyplomowe 

Zarządzania Firmą oraz liczne kursy. Posiada 16 lat doświadczenia w zakresie zarządzania 

AT Group S.A. (dawniej A.R.L. Agrotur S.A.) – jako Prezes Zarządu – firmą z dużym 

doświadczeniem i udziałem w rynku dotacji unijnych, pozyskiwania finansowania dla inwestycji 

sektora przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kościelnych oraz 

pozostałych organizacji pozarządowych. Firma dotychczas pozyskała ponad 900 mln zł. 

Członek rad nadzorczych, pełnomocnik właścicieli w spółkach powiązanych z AT Group S.A. 

Członek Prezydium Rady Krajowej Krajowego Systemu Usług dla MŚP funkcjonującej przy 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pan Piotr posiada doświadczenie związane z 

pozyskiwaniem źródeł finansowania, doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, a także znajomość rynku instrumentów finansowych. 

 

W okresie co najmniej ostatnich 3 lat Pan Piotr Budzisz był członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych oraz wspólnikiem spółek prawa handlowego, tj.: 

 AT Group S.A. – Prezes Zarządu, obecny akcjonariusz; 

 Elite Capital S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;  

 Project4Eco Sp. z o.o. – pełnomocnik właścicieli, poprzednio Prezes Zarządu, obecnie 

wspólnik; 

 4Edu Sp. z o.o. – obecnie wspólnik; 

 4PM Sp. z o.o. – pełnomocnik właścicieli, obecnie wspólnik; 

 4B Sp. z o.o. – pełnomocnik właścicieli, obecnie wspólnik; 

 4Profi-T Sp. z o.o. – pełnomocnik właścicieli, poprzednio Prezes Zarządu, obecnie 

wspólnik; 

Pan Piotr Budzisz nie prowadzi działalności konkurencyjnej również jako wspólnik 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członek organu spółki kapitałowej lub członek 

organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 

Pan Piotr Budzisz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani też nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

Brak okoliczności dotyczących przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

Termin upływu kadencji – 19 grudnia 2018 r. 


