
 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Maciej Sekunda, członek Rady Nadzorczej SEKA S.A., powołany na wspólną 5-cio letnią 
kadencję upływającą z dniem 08.10.2016 r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Maciej Sekunda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem 2-letnie Podyplomowe Centrum Kształcenia Kadr 

Administracji Państwowej oraz m.in. kurs w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy 

im. Prof. J. Rosnera we Wrocławiu. Ponadto posiada bogate doświadczenie zawodowe, 

zdobyte w ciągu 23-letniej pracy w instytucjach państwowych. Wśród pełnionych funkcji w 

zakresie bhp i prawa pracy na szczególną uwagę zasługują:  stanowisko  inspektora pracy w 

Państwowej Inspekcji Pracy, następnie głównego specjalisty w Ministerstwie Administracji  

i Gospodarki Komunalnej oraz głównego specjalisty w Urzędzie Rady Ministrów, która była 

zwieńczeniem pracy w administracji publicznej. 

W roku 1988 rozpoczął działalność biznesową w obszarze szkoleń i doradztwa z prawa pracy. 

Z założonej niewielkiej firmy pod jego kierownictwem SEKA wyrosła na jedną z kluczowych  

i najsilniejszych spółek w branży na polskim rynku. O wielkości i pozycji firmy, obok licznych 

nagród i wyróżnień, świadczy ogólnopolska struktura i osiągane wyniki finansowe. Funkcję 

prezesa zarządu SEKA S.A. sprawował nieprzerwanie do końca 2014 r. 

W swojej karierze zawodowej, poza doświadczeniami w administracji publicznej i biznesie, 

Maciej Sekunda zdobył praktykę dydaktyczną m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania 

Personelem w Warszawie, której był współzałożycielem. Ekspert Polskiej Konfederacji 

Pracodawców Prywatnych a także były członek w Komisji Trójstronnej: Pracodawcy - Związki 

Zawodowe – Rząd oraz były członek Rady Ochrony Pracy działającej przy Sejmie RP. 

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

Maciej Sekunda nie prowadzi działalności poza emitentem, która ma istotne znaczenie dla 
emitenta. 

4. 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 

 



 

 17.02.2015 – obecnie – przewodniczący Rady Nadzorczej SEKA S.A. 

 2001 – do 31.12.2014 prezes zarządu SEKA S.A., obecnie większościowy akcjonariusz 

 2008 – obecnie – prezes zarządu i wspólnik Agencja - Centrum Kształcenia i Doskonalenia 

Sp. z o.o. 

 2008 – obecnie – prezes zarządu ATUM Sp. z o.o. 

 2009 – obecnie – prezes zarządu EM-BUD Sp. z o.o. 

 2010 – obecnie – prezes zarządu SEKA Investment Sp. z o.o. 

 2010 – 2012 – prezes zarządu i wspólnik SEKA.EDU Sp. z o.o. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 

Maciej Sekunda prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna do 

działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 

osoby prawnej. 

8. 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 16 lutego 2016 r. 

 


