
   

 

Kraków, dnia 24 lutego 2015 r. 

Raport bieżący  

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

Zarząd Black Pearl S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lutego 2015 r. otrzymał informacje od Rady 

Nadzorczej Spółki w następujących kwestiach: 

1) W dniu 5 lutego 2015 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Marek Adam 

Łanoszka. Wobec powyższego, w dniu 6 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie 

§ 15 ust. 3 Statut Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych powołała 

(kooptacja) w skład Rady Nadzorczej Pana Kamila Wawrucha do pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej.  

 

Kamil Bogdan Wawruch - Członek Rady Nadzorczej. Powołany do czasu powołania nowych 

członków Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2011 

ukończył studia podyplomowa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na kierunku "prawo bankowe", prowadzone przy współpracy z Narodowym 

Bankiem Polskim. Specjalizuje się w prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

prawa zobowiązań, procesów restrukturyzacji i konsolidacji spółek prawa handlowego, 

prawie rynków kapitałowych, prawie bankowym oraz prawie zamówień publicznych. 

Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w zakresie 

tworzenia międzynarodowych struktur podatkowych z wykorzystaniem spółek kapitałowych. 

Brał udział w procesach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu na rynku 

regulowanym oraz alternatywnym systemie obrotu. Członek organów nadzorczych spółek 

prawa handlowego.  

 

W ostatnich trzech latach Kamil Wawruch zasiadał w organach lub był wspólnikiem 

następujących spółek prawa handlowego: 

 

 Członek Rady Nadzorczej Dobra Nasza S.A. (obecnie Alfa Star S.A.) - od 26 sierpnia 

2013 r. – obecnie 

 Wspólnik z Export Import ELBI sp. z o.o. – od 29 sierpnia 2008 r.  - obecnie 

 

W chwili obecnej Kamil Wawruch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 

Black Pearl S.A., jak również nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 



   

W stosunku do Kamila Wawrucha nie orzeczono prawomocnych wyroków, na mocy których 

został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Kamil Wawruch nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, wprowadzono zarząd komisaryczny 

lub otwarto likwidację. 

Kamil Wawruch nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

2) W dniu 9 lutego 2015 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Włodzimierz 

Kuta-Łęczyński. Wobec powyższego, w dniu 10 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, na 

podstawie § 15 ust. 3 Statut Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych powołała 

(kooptacja) w skład Rady Nadzorczej Pana Radosława Piesiewicza do pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej.  

 

Radosław Paweł Piesiewicz - Członek Rady Nadzorczej. Powołany do czasu powołania 

nowych członków Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. 

Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzenia projektami, pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami jak również  zarządzania nieruchomościami. Posiada licencję pośrednika 

nieruchomości oraz licencję zarządcy nieruchomości.  

Sprawował następujące funkcje: 

 2012 – 2014 - Doradca Prezesa w spółce Alfa Star S.A. – odpowiedzialny za proces 

połączenia spółki z (Dobra Nasza S.A.), wprowadzenie Spółki na Giełdę, przeprowadzenia 

emisji i pozyskiwanie inwestorów branżowych  

 2012 – obecnie - Doradca Prezesa w spółce Włodarzewska S.A. – doradztwo w zakresie 

szeroko rozumianego marketingu, oraz zagadnień związanych z debiutem Spółki na 

Giełdzie. Pozyskiwanie środków z emisji obligacji, akcji spółki. 

 2012 – 2014 pełnił funkcję doradcy Burmistrza Miasta Wołomin, odpowiedzialnego za 

wprowadzenie oszczędności w Gminie (zakupy grupowe np.: energia itd.), sprawowanie 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami, koordynacja działań spółek i obieranie strategii 

ich działalności. 

 2012 - sprawował funkcję Business Development w spółce Carat Polska Sp. z o.o. w 

ramach której świadczył usługi doradztwa w zakresie kampanii marketingowych i 

pozyskiwania nowych klientów. 

 2009 – 2011 - Dyrektor New Business w spółce Prowokator Sp. z o.o. odpowiedzialny 

zarówno za pozyskiwanie nowych klientów, jak i za podtrzymywanie relacji biznesowych 



   

z dotychczasowymi klientami. Odpowiedzialność za budżet firmy i koordynację prac 

zespołu. 

 2008 – 2010 – Dyrektor Inwestycyjny w spółce Art New media S.A. odpowiedzialny za 

pozyskiwanie nowych klientów oraz prace związane z inwestowaniem i doradztwem. 

 2006 – 2008 – specjalista ds. handlowych w Computer Service Support S.A - 

prowadzenie projektów informatycznych dla kluczowych klientów. Branie udziału w 

wielu postępowaniach przetargowych. 

 2003 - 2008 - Zarządzanie zasobami ludzkimi w PGR „Bródno” Sp. z o. o., kontrola pracy 

50 pracowników. Koordynator d/s Organizacyjnych Firmy, Asystent Prezesa (obsługa 

prawna firmy: prowadzenie dokumentacji prawnej firmy, sporządzanie umów, 

przygotowanie dokumentacji do posiedzeń zarządu i zgromadzeń walnych, prace 

biurowe); Osoba odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie infrastruktury IT.- kierownik 

działu inwestycyjnego. 

W ostatnich trzech latach Radosław Piesiewicza zasiadał w organach lub był wspólnikiem 

następujących spółek prawa handlowego: 

 

 Prezes Zarządu Passa Invest sp. z o.o. - od 2 stycznia 2014 r. – obecnie 

 Wiceprezes w Lokalne Organizacji Turystycznej „INTE-GRA” – od 21 maja 2013 - obecnie 

 Wiceprezes Zarządu 2 First sp. z o. o.  – od 10 stycznia 2013 do 16 stycznia 2014 

 Wiceprezes Zarządu Novdom Baltic sp. z o.o. - od 22 listopada 2011 do 16 grudnia 2013 

 Wiceprezes i Prezes Zarządu Dobra Nasza S.A. (obecnie Alfa Star S.A.) - od 1 lutego 

2011 r. do 22 maja 2012 r. 

W chwili obecnej Radosław Piesiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku 

do Black Pearl S.A., jak również nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej, z wyjątkiem pozostawania Prezesem Zarządu spółki Passa 

Invest sp. z o.o., której przedmiot działalności pozostaje zbieżny z przedmiotem działalności 

Black Pearl S.A. W chwili obecnej obydwie spółki nie prowadzą działalności bezpośrednio 

konkurencyjnej i w przyszłości Passa Invest s. z o.o. również nie zamierzają jej prowadzić.  

W stosunku do Radosława Piesiewicza nie orzeczono prawomocnych wyroków, na mocy 

których został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

Radosław Piesiewicz nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, wprowadzono zarząd komisaryczny 

lub otwarto likwidację. 

Radosław Piesiewicz nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 



   

3) W dniu 11 lutego 2015 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Bartłomiej 

Siwiec. Wobec powyższego, w dniu 12 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 

15 ust. 3 Statut Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych powołała (kooptacja) 

w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Zajfryda do pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej.  

 

Zbigniew Zajfryd - Członek Rady Nadzorczej. Powołany do czasu powołania nowych członków 

Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 

Ukończył studia na Politechnice Radomskiej (Wydział Automatyki Telekomunikacja w 

Transporcie). Odbył studium podyplomowe w zakresie zarządzania projektami 

informatycznymi oraz szkolenia z zakresu profesjonalnej sprzedaży i prezentacji.  

Zdobywał doświadczenie pracując na stanowisku: 

 specjalisty ds. kluczowych klientów w spółce Computer Service Support S.A. - sierpień 

2004 - grudzień 2007,  

 ESS Sales Specialist w firmie Hewlett-Packard Polska sp. z o.o. - styczeń 2008 - sierpień 

2010,  

 Opportunity Manager SMS&P w firmie Microsoft Poland - sierpień 2010 - czerwiec 2012.  

 Solution Sales Specialist w spółce Microsoft Polska sp. z o.o. - od lipca 2012 r.  

 

W ostatnich trzech latach Zbigniew Zajfryd zasiadał w organach lub był wspólnikiem 

następujących spółek prawa handlowego: 

 

 Członek Rady Nadzorczej Dobra Nasza S.A. (obecnie Alfa Star S.A.) – 2013 -2014.  

 

W chwili obecnej Zbigniew Zajfryd nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 

Black Pearl S.A., jak również nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 

W stosunku do Zbigniewa Zajfryda nie orzeczono prawomocnych wyroków, na mocy których 

został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Zbigniew Zajfryd nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, wprowadzono zarząd komisaryczny 

lub otwarto likwidację. 

Zbigniew Zajfryd nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

4) W dniu 13 lutego 2015 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Andrzej 

Woźniakowski. Wobec powyższego, w dniu 13 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, na 

podstawie § 15 ust. 3 Statut Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych powołała 



   

(kooptacja) w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Jaczewskiego do pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej.  

 

Adam Jaczewski - Członek Rady Nadzorczej. Powołany do czasu powołania nowych członków 

Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: 

Ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 

w Warszawie, kierunek: Zarządzanie, gdzie uzyskał dyplom licencjata. Ukończył Studia 

Magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie 

i Marketing, gdzie uzyskał dyplom magistra. 

Ukończył również Praską Szkołę Biznesu. 

 

Zdobywał doświadczenie pracując na następujących stanowiskach: 

 Urząd Miasta i Gminy w Wołominie. Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji 

Społecznej (2014 – obecnie); 

 Starostwo Powiatowe w Wołominie. Rzecznik Prasowy (2014); 

 Urząd Miasta i Gminy w Wołominie. Naczelnik Wydziału Organizacji i Komunikacji 

Społecznej (2013 – 2014); 

 Media Forum Sp. z o.o. - New Business Manager (2012 – 2013); 

 Dobra Nasza S.A. - organizacja oraz nadzór nad zagadnieniami handlowymi spółki. 

Dyrektor handlowy (2010 – 2012); 

 ITNS Polska Sp. z o.o. Poznań - zarządzanie nowo otwartym oddziałem przedsiębiorstwa. 

Dyrektor Oddziału Warszawskiego (2009 – 2010); 

 Computer Service Support S.A. Usługa stałego wsparcia systemów informatycznych 

(2007 – 2014) 

 

W ostatnich trzech latach Adam Jaczewski nie zasiadał w organach lub był wspólnikiem 

spółek prawa handlowego 

W chwili obecnej Adam Jaczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 

Black Pearl S.A., jak również nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 

W stosunku do Adama Jaczewskiego nie orzeczono prawomocnych wyroków, na mocy 

których został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

Adam Jaczewski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, wprowadzono zarząd komisaryczny 

lub otwarto likwidację. 

Adam Jaczewski nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym. 



   

 

Podstawa prawna: 

 

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące 

i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

 

Osoby reprezentujące Emitenta: 

Janusz Smoczyński – Prezes Zarządu. 

 


