
 

Życiorys zawodowy – Elżbieta Zadrożna 
 
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Elżbieta Zadrożna, Członek Zarządu ds. Finansowych, 4-ro letnia kadencja upływa z dniem  
31 grudnia 2018 r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie 

 2013 – 2014  
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Podyplomowe Studia Rachunkowości Finansowej 
w Świetle Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

 2008-2010 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku - Wydział Finansów i Informatyki, 
kierunek finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, 2-letnie studia magisterskie, magister 

 2003-2007 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach - Wydział Ekonomii i Zarządzania, 
kierunek finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, 3,5-cio letnie studia licencjackie 

 

Uprawnienia i certyfikaty zawodowe 

 Certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 66842/2014 
 

Doświadczenie zawodowe 

 1996 - obecnie 
SEKA S.A. – gówna księgowa/prokurent, do 2001 księgowa 

 1989-1995 
Bank PKO S.A. – specjalista działu kadr 

 
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

Elżbieta Zadrożna nie prowadzi działalności poza emitentem, która ma istotne znaczenie dla 
emitenta. 

3. 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 miało miejsca. 
 



 

4. 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 miało miejsca. 

5. 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 

Nie miało miejsca. 

6. Informacja, 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 

Elżbieta Zadrożna prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna do 
działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, nie jest też wspólnikiem ani 
członkiem organu spółki kapitałowej lub jakiejkolwiek innej osoby prawnej. 

7. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Nie figuruje. 

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. 

 


