
 

 
 
 
 

ŻYCIORYS ZAWODOWY CZŁONKÓW  
RADY NADZORCZEJ INVICO S.A. 



Rafał Witek – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Rafał Witek został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna („Spółka”) 
w dniu 25 listopada 2010 roku. Mandat członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji upływa z dniem 
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok. 

Pan Rafał Witek ukończył w 1995 r. liceum ogólnokształcące w Tarnowskich Górach. W okresie od 
2001 r. do 3 czerwca 2004 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Inpol Papier Sp. z o.o. z siedzibą w 
Tarnowskich Górach, a następnie funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Funkcję tę pełni do chwili 
obecnej.  

W ciągu ostatnich trzech lat Pan Rafał Witek pełnił następujące funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 

 Inpol Papier Sp. z o.o. - Prezes Zarządu – od 3 czerwca 2004 r. - funkcję sprawuje nadal,  

 Inpol Papier Sp. z o.o. - Wspólnik – od 2003 r. do chwili obecnej, 

 Invico S.A.– Akcjonariusz - od 2010 r. do chwili obecnej, 

 Pragma Inkaso S.A – Przewodniczący Rady Nadzorczej – od 19 grudnia 2007 r. - funkcję sprawuje 

nadal,  

 Pragma Faktoring S.A.– Członek Rady Nadzorczej – od 15 lutego 2011 r. - funkcję sprawuje nadal, 

 Pragma Finanse Sp. z o.o.– Prokurent – od 2006 r. - funkcję sprawuje nadal,  

 Pragma Finanse Sp. z o.o. z - Wspólnik – od 2006 r. - do chwili obecnej, 

 Profi Link Sp. z o.o. – Prokurent – od 2006 r. - funkcję sprawuje nadal,  

 Kent-Pak Opakowania Sp. z o.o. -  Wiceprezes Zarządu – od 9 czerwca 2014 r. – funkcję sprawuje 

nadal 

 Kent-Pak Opakowania Sp. z o.o.– Wspólnik – od 2004 r. do chwili obecnej. 

Ponadto Pan Rafał Witek: 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Invico S.A., 

 nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  

których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja, za wyjątkiem Invico S.A. – w przypadku tej spółki, został złożony wniosek o 

upadłość z możliwością zawarcia układu, lecz nie został jeszcze rozpoznany, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 



 

Jakub Bieguński – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Jakub Bieguński został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna 
(„Spółka”) w dniu 19 maja 2011 roku. Mandat członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji upływa z 
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok. 

Pan Jakub Bieguński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją 
Bankowość i Finanse. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2001 w firmie doradztwa finansowego BRE 
Corporate Finance SA, gdzie pracował jako konsultant do roku 2004. Następnie przez kilka miesięcy 
pełnił funkcję analityka w TP Invest S.A., by związać się w latach 2004-2006 z firmą doradztwa 
strategicznego Roland Berger Strategy Consultants w charakterze konsultanta. Od listopada 2006 
pracuje w Banku Zachodnim WBK, aktualnie w Departamencie Rynków Kapitałowych (pion Global 
Banking and Markets) na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji.  

W ciągu ostatnich trzech lat Pan Jakub Bieguński pełnił następujące funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 

 Holicon -  Członek Rady Nadzorczej- od kwietnia 2010 r. do września 2012r., 

 Holicon Group -  Członek Rady Nadzorczej- od maja 2010 r. do września 2012r., 

 i3D S.A. - Członek Rady Nadzorczej - od marca  2012 r. – funkcję sprawuje do nadal, 

 Masterform - Członek Rady Nadzorczej- od grudnia  2011 r. – funkcję sprawuje do nadal. 

Ponadto Pan Jakub Bieguński: 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Invico S.A., 

 nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  

których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja, za wyjątkiem Invico S.A. – w przypadku tej spółki, został złożony wniosek o 

upadłość z możliwością zawarcia układu, lecz nie został jeszcze rozpoznany, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 



 

Jacek Obrocki – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Jacek Obrocki został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna 
(„Spółka”) w dniu 30 czerwca 2014 roku. Mandat członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji upływa z 
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok. 

Pan Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, 
Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne (1998 r.). Był uczestnikiem 
licznych szkoleń z zakresu JBO, MBO, M&A, rachunkowości (PSR, IAS, US GAAP), prawa o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi, prawa handlowego; ukończył kurs przygotowawczy dla doradców 
inwestycyjnych i podatkowych oraz kurs CCIM (Certified Commercial Investment Member). Uzyskał 
tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) (2005–2007). 

Od 1997 r. do końca sierpnia 2011 zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. kolejno na 
stanowiskach: analityk giełdowy (1997 – 1999), Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji 
(1999 – 2000), Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji (2002 – 2005), Dyrektor Wydziału Bankowości 
Inwestycyjnej (2005 – 2011). Aktualnie, od 1 stycznia 2012r., pełni funkcję Prezesa Zarządu Pragma 
Inwestycje sp. z o.o. 

W ciągu ostatnich trzech lat Jacek Obrocki pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 

 OLSON S.A. – Prezes Zarządu – od 30.08.2011r., funkcję sprawuje nadal,  

 MergersNet Sp. z o.o. – Członek Zarządu – od 30.09.2010r. do 27.11.2013r.,  

 Pragma Faktoring S.A. – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – powołany 15.02.2011r., 
funkcję sprawuje nadal,  

 GC Investment S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej – od 17.02.2011r. do 11.02.2013r.,  

 Fabryka Części Rowerowych „Romet-Wałcz” sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej – od 
21.01.2011r. do 30.01.2013,  

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Budostal sp z o.o. – członek Rady Nadzorczej – 
od 23 lutego 2012r., funkcję sprawuje nadal. 

Ponadto Pan Jacek Obrocki: 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Invico S.A., 

 nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  

których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja, za wyjątkiem Invico S.A. – w przypadku tej spółki, został złożony wniosek o 

upadłość z możliwością zawarcia układu, lecz nie został jeszcze rozpoznany, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 



  

Krzysztof Węglarz – Członek Rady Nadzorczej 
 

Pan Krzysztof Węglarz został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna 

(„Spółka”) w dniu 27 kwietnia  2015 roku. Mandat członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji upływa 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 

rok. 

Pan Krzysztof Węglarz jest absolwentem Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku Białej, Kierunek 

Mechanika w zakresie Technologii Maszyn (1993r.), gdzie uzyskał tytuł: magister inżynier mechanik. 

W 1994 roku ukończył  podyplomowe studia na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w 

Katowicach w zakresie Działanie Banków Komercyjnych 

Karierę zawodową rozpoczął w 1993r. w Banku Śląskim S.A.  z siedzibą w Katowicach , początkowo na 

stanowisku stażysty, a następnie Specjalisty w Oddziale Tarnowskie Góry Filia w Piekarach Śląskich. 

Od 1998r. do 2006 r. zatrudniony na stanowiskach od Inspektora Ekonomicznego do stanowiska 

Głównego Specjalisty w Banku BPH S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Zabrzu (wcześniej 

Powszechny Bank Kredytowy S.A. z siedzibą w Warszawie). Od 2005r. pełni funkcję Wice Prezesa 

Zarządu DFI Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. 

Pan Krzysztof Węglarz w ciągu ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 

 DFI sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu, Wspólnik – od 01.10.2005r., funkcję sprawuje do nadal. 

Ponadto Pan Krzysztof Węglarz: 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Invico S.A., 

 nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  

których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja, za wyjątkiem Invico S.A. – w przypadku tej spółki, został złożony wniosek o 

upadłość z możliwością zawarcia układu, lecz nie został jeszcze rozpoznany, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 



 

Marek Mańka – Członek Rady Nadzorczej 
 

Pan Marek Mańka został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Invico Spółka Akcyjna 

(„Spółka”) w dniu 27 kwietnia  2015 roku. Mandat członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji upływa 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 

rok. 

Pan Marek Mańka jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, 

Kierunek Finanse i Bankowość (1998 r.). Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Powszechnym 

Banku Kredytowym S.A. z siedzibą w Warszawie , początkowo na stanowisku Inspektora, a następnie 

Kierownika Filii w Tarnowskich Górach. Od 2000 r. do 2005 r. zatrudniony na stanowisku Dyrektora 

Oddziału w Tarnowskich Górach w Banku BPH S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 2005 r. pełni funkcję 

Prezesa Zarządu DFI Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. 

Pan Marek Mańka w ciągu ostatnich trzech lat pełnił następujące funkcje w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 

 DFI sp. z o.o. -  Prezes Zarządu, Wspólnik – od 01.10.2005r. , funkcję sprawuje do nadal, 

 Pragma Inkaso S.A. -  Członek Rady Nadzorczej – od 22.10.2007r., funkcję sprawuje do nadal. 

Ponadto Pan Marek Mańka: 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Invico S.A., 

 nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 

otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  

których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 

lub likwidacja, za wyjątkiem Invico S.A. – w przypadku tej spółki, został złożony wniosek o 

upadłość z możliwością zawarcia układu, lecz nie został jeszcze rozpoznany. 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


