
Arletta Nowicka – Członek Rady Nadzorczej 

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej 
wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2016 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Wykształcenie: 
2006-2010 Studia Doktoranckie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
2009-2009 Studia Podyplomowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
1998-2000 Studia Magisterskie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 
1994-1998 Studia Wyższe – Licencjat, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 
 

Informacje dodatkowe: 
- Uprawnienia Biegłego Rewidenta nr 10587,  
- Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 20811/00, 
- Biegła znajomość komputera,  
- Prawo jazdy kat. B. 
 
Przebieg pracy zawodowej: 
  2008-nadal  - ZPUE-EOP Sp. z o.o. (dawniej: „ENERGA-OPERATOR” Produkcja Sp. z o.o.) w 

Kaliszu, stanowisko: Dyrektor Departamentu Finansów i Zasobów Ludzkich, 
Prokurent – Główny Księgowy 

2004-nadal  - „AUDYTOR" Sp. z o.o. w Jarocinie, stanowisko: Prezes Zarządu, Główny 
Księgowy, 

2001-nadal  - własna działalność gospodarcza, ,,Biuro Rachunkowe — Arletta Nowicka" w 
Lewkowie, 

2001-2002   - P.H.P.U. ,,RYSTAL" w Pleszewie, stanowisko: Główny Księgowy, 
1999-2001   - „AMI“ S.C. w Mikstacie, stanowisko: Księgowa, 

   1998-1999   - Montaż Sieci Telekomunikacyjnych Sp. z o. o. w Ostrowie Wlkp., stanowisko: 
stanowisko: Główny Księgowy, 

1997-1998   - MTS Sp. z o.o. we Wrocławiu, stanowisko: Księgowa 
1996-1997   - FABOS Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.,  

stanowisko: Księgowa. 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem,  

ZPUE-EOP Sp. z o.o. (dawniej: „ENERGA-OPERATOR” Produkcja Sp. z o.o.) w Kaliszu, 
Al.Wojska Polskiego 35, Prokurent - nadal 
 
ZPUE Elektroinstal sp. z o.o.(dawniej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Energetyki 
„ELEKTROINSTAL” sp. z o.o.) ul. Rzeźniana 3, 09-140 Raciąż, Prokurent - nadal 
 
AUDYTOR Sp. z o.o. w Jarocinie, Prezes Zarządu, Wspólnik  - nadal 
WODKAN S.A. – Członek/Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, 
czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie 
została skazana 



f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  -  brak 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej, - nie prowadzi takiej działalności 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie 
figuruje  w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
 

Danuta Błażejewska-Matuszewska – Członek Rady Nadzorczej  

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej 
wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2016 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Wykształcenie: 
 
2002-2004 – aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu –   

04.04.2004r. Egzamin Radcowski Radca prawny nr wpisu Pz-KI 333/04 
1997 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Wydział Prawa i Administracji 
 
Przebieg pracy: 
1997-1999 – prawnik TRASKO sp. z o.o. 
1999-2003 – prawnik TRASKO – INWEST sp. z o.o. 
2003-2004 – prawnik TULCON S.A. 
2004 – obecnie – Kancelaria Radcy Prawnego 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta – prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego, 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem,  

HOLDIKOM S.A. – członek Rady Nadzorczej 

WODKAN S.A. – członek Rady Nadzorczej 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, 
czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie 
została skazana 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  -  brak 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej, - nie prowadzi takiej działalności 



h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie 
figuruje  w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

 

Antoni Hadryś – Członek Rady Nadzorczej 

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej 
wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2016 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

 Politechnika Poznańska – Wydział Mechaniczny  
 Podyplomowe studia – Politechnika Poznańska – systemy wodociągowe i 

kanalizacyjne 

 Podyplomowe studia – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – zarządzanie 
bezpieczeństwem 

 Egzamin uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych ( zdany w Ministerstwie 

Skarbu) 

Doświadczenie zawodowe: 

 Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gorzycach Wielkich (2002-

2008) 

 Z-ca wójta Gminy Ostrów Wielkopolski 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi działalności 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem,  

Miejski Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – do 20.04.2012r. zastępca 
przewodniczącego RN 
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – członek Rady Nadzorczej  
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, 
czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie 
został skazany 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  -  brak 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej, - nie prowadzi takiej działalności 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie 
figuruje  w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
 

Joanna Serafin – Członek Rady Nadzorczej 

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  



kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej 
wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2016 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Wykształcenie: 

1996  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki 
Narodowej 

1999  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu studia podyplomowe Public Relations  
2011  Ministerstwo Skarbu Państwa: Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych 

spółek z udziałem Skarbu Państwa  
2011 Europejska Grupa Doradcza, Kalisz: Kurs dla kandydatów na członków rad 

nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa  
2013 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce; oddział Poznań: Kurs dla samodzielnych 

księgowych. Egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych w obrębie 
zawodu: specjalista ds. księgowości  

2014 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce: Kurs dla głównych księgowych. Egzamin 
potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: główny księgowy. 

 

Informacje dodatkowe: 

znajomość języka angielskiego (poziom zaawansowany) potwierdzona egzaminem The 
European Language Certificates TELC  
2008 kurs dla audytorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania jakością, 
środowiskiem i bhp Nis-Zert Polska Sp. z o.o. 
2008 kurs dla pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem 
i bhp Nis-Zert Polska Sp. z o.o. 
 

Przebieg pracy zawodowej: 

2013-aktualnie Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.  Specjalista ds. księgowości 
2011-2014 – członek rady nadzorczej HOLDIKOM S.A. 
2007-2013 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.  Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania jakością.  Specjalista ds. sprzedaży i marketingu 
1999-2002 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Ostrów Wielkopolski specjalista ds. 

public relations i reklamy 
1997-1999 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Ostrów Wielkopolski – specjalista ds. 

analiz rynku 
1996-1997 Hydrobudowa Wrocław Sp. z o.o.– referent ds. marketingu 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi działalności 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem,  

członek Rady Nadzorczej HOLDIKOM S.A. do 29-05-2014 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, 
czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie 
została skazana 

 



f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  -  brak 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej, - nie prowadzi takiej działalności 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie 
figuruje  w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
 

Katarzyna Galus – Członek Rady Nadzorczej 

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej 
wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2016 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Wykształcenie 
1994-1999 Uniwersytet Warszawski, Magister Prawa i Administracji Wydział Prawa i 

Administracji 
2002 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  Podyplomowe Studium Zarządzania 

Przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim. 
2003 Egzamin dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa 
 
Doświadczenie zawodowe 
2011 – aktualnie/ Warszawa Bank Ochrony Środowiska S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych i 
Nadzoru Właścicielskiego - Dyrektor Biura 

 
X 2008 – XI 2010/ Warszawa – PKO BP BANKOWY PTE SA, spółka z 100% udziałem PKO 
Bank Polski SA. - Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu 
 
X 2006 – 2008/ Warszawa PKO Bank Polski SA, Departament Inwestycji Kapitałowych, 
Departament Nadzoru Właścicielskiego - Dyrektor Departamentu, Dyrektor ds. nadzoru 
właścicielskiego 

 
IV 2006 - IX 2006/ Warszawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Departament Kapitałowy - p.o. Dyrektora Departamentu Ekspert 

 
2004 - VI 2006/ Warszawa – Ratusz Wilanów Sp. z o.o., spółka miejska - Prezes Zarządu 
 
2003 - III 2006/ Warszawa –Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Nadzoru Właścicielskiego -
Główny Specjalista  
 

2001- 2003/ Warszawa – Kancelaria Prawna Kulesza & Kamiński - Prawnik 
 
X.2000-2001/ Warszawa Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Departament Prawny-  
Doradca Elżbiety Hibner Podsekretarza Stanu w Rządzie Premiera Jerzego Buzka w 
Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Finansów 
 
1997-1998/ Warszawa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Reform Ustrojowych 
Państwa - Sekretarz-Asystent 
 



c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi działalności 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem,  

od lutego 2014 r. – obecnie – BOŚ Eko System Sp. z o.o., Członek RN 

2013-aktualnie/WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie 
Wielkopolskim, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

2008 –2010/Warszawa – członek Rady Nadzorczej Polfa sp. z o.o. – Grupa Kapitałowa CIECH 
SA. 

2009–IX 2010/Skarżysko-Kamienna – członek Rady Nadzorczej PGE Zakład Energetyczny 
Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z o.o. – Grupa Kapitałowa Polska Grupa 
Energetyczna SA,  

2006-2008/Warszawa, Lwów, Katowice – jako przedstawiciel PKO BP SAczłonek/Sekretarz 
Rady Nadzorczej PKO Inwestycje sp. o.o., KREDOBANK SA, PTE BANKOWY SA podmiotów 
zależnych od PKO BP SA oraz członek Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady SA  

2006-2007/Ostrów Wielkopolski, członek/Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej 
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Ostrowie Wielkopolskim  

2006/Tarnów, Kędzierzyn-Koźle członek Rady Nadzorczej/Przewodnicząca Biura Projektów 
Zakładów Azotowych „Biprozat” sp. z o.o.,  

2003-2006/ Warszawa – członek Rady Nadzorczej spółki Rondo Wasa Sp. z o.o., 
członek/Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego sp. 
z o.o. oraz do końca 2004 roku członek Rady Nadzorczej spółki Królewski Port Żerań Sp. z 
o.o.  

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, 
czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie 
została skazana 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  -  brak 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej, - nie prowadzi takiej działalności 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie 
figuruje  w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
 

Stanisław Kolasiński – Członek Rady Nadzorczej 

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej 
wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2016 

 

 



b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

 grudzień 1992 r. – czerwiec 1994 r. - I Oddział Banku Gospodarstwa Krajowego – praca 
na stanowisku Inspektora w Wydziale Kredytowym, stażysty w Wydziale Operacyjnym i 
Kredytowym; 

 lipiec 1994 r. – lipiec 2001 r. -  Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., praca 
kolejno na stanowiskach: specjalisty ds. factoringu, kierownika Zespołu Factoringu, 
Zastępca Dyrektora Oddziału Banku w Warszawie, Dyrektor Oddziału Banku w Warszawie, 
w Centrali BISE S.A.: Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowego, Dyrektor Działu 
Kontrolingu i Ryzyk Finansowych; 

 sierpień 2001 r. – czerwiec 2009 r. - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w 
Warszawie, praca kolejno na stanowiskach: Dyrektora Departamentu Zarządzania 
Ryzykiem Kredytowym, Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego i Operacyjnego, 
Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Ryzyka Bankowego; 

 lipiec 2009 r. do chwili obecnej - Bank Ochrony Środowiska S.A., jako: 
 Dyrektor Zarządzający nadzorujący obszar ryzyka i windykacji (1 – 10 lipiec 2009 r.), 
 Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar ryzyka i windykacji (od 10 lipca 2009 r. do 24 

listopada 2010 r.),  

 Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Kredytowego i Planowania oraz Dyrektor 
Zarządzający ds. Ryzyka Finansowego i Compliance (od 24 listopada 2010 r. do 15 
grudnia 2011 r.),  

 Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar ryzyka i planowania (od 15 grudnia 2011 r. 
do chwili uzyskania zgody KNF tj. 17 lipca 2012 r.); 

 Wiceprezes – pierwszy zastępca Prezesa Zarządu BOŚ S.A. nadzorujący obszar ryzyka 
(od 17 lipca 2012 r. do chwili obecnej).  

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi działalności 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem,  

od czerwca 2010r. – obecnie – WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., 
Członek RN 
od marca 2012 r. – obecnie – DM BOŚ S.A., Członek RN 
od maja 2014 r. – obecnie – BOŚ Eko Profit S.A., Członek RN 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, 
czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie 
został skazany 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  -  brak 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej, - nie prowadzi takiej działalności 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie 
figuruje  w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
 

 



Mateusz Komorowski – Członek Rady Nadzorczej  

a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej 
wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2016 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,  

Wykształcenie: 

 2008 - 2014 Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych: Wydział Prawa i Administracji UW (jednolite 
magisterskie studia dzienne - w trakcie) kierunek: prawo 

 2008 - 2013 Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
UW magister(dyplom z wyróżnieniem) kierunek: politologia, specjalność: administracja 
publiczna, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW – licencjat kierunek: 
politologia,specjalizacja: administracja samorządowa 
 

Doświadczenie zawodowe: 

  06.2013 – obecnie Ministerstwo Środowiska - Doradca Sekretarza Stanu, Doradca 
Ministra 

 02.2012 - obecnie  Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego - Fundator i 
Prezes 

 2011 - obecnie Stowarzyszenie „Pro Natura” - Przewodniczący  
 2011 – 2013 Instytut Demokratyczny - członek założyciel, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 
 2011 – 2012 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych - członek założyciel, członek Komisji 

Rewizyjnej 

 2007 – 2011 Asystent społeczny Wicemarszałek Senatu RP Grażyny Sztark oraz Senatora 
RP Piotra Zientarskiego 

 2006 - 2008 Społeczny doradca Ministra Edukacji Narodowej 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi działalności 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem – nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem spółek prawa handlowego 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, 
czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie 
został skazany 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego  -  brak 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej, - nie prowadzi takiej działalności 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie 
figuruje  w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
 


