
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA 

w dniu 30 czerwca 2015 roku 

 

Grzegorz Dróżdż – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

imię i nazwisko: Grzegorz Dróżdż 

zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy 

termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za 2018 rok 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Od 1994 roku związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Wieloletni dziennikarz 
ekonomiczny, znalazł się w trójce najlepszych dziennikarzy w ocenie zarządzających 
aktywami w badaniach Warsaw Scan 2003; nominowany do nagrody dla dziennikarzy 
ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

W latach 2003-2004 odpowiedzialny za relacje inwestorskie w Polskiej Grupie 
Farmaceutycznej (obecnie Pelion Healthcare Group). Od 2004 roku konsultant w zakresie 
PR i relacji inwestorskich. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

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, 

W okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
ani wspólnikiem w spółkach 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, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 

 
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, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub 
likwidacja podmiotu, w którym pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 

g) 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, 

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

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



Joanna Billewicz-Fotowicz - Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

imię i nazwisko: Joanna Billewicz-Fotowicz 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy 

termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za 2018 rok 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Niezależna konsultantka, doradca w zakresie komunikacji spółki publicznej. 

Od 2007 r. prowadzi samodzielną działalność doradczą i szkoleniową. Wykładowca na 
studiach podyplomowych SGH. W latach 1995-2007 dyrektor Stowarzyszenia Emitentów 
Giełdowych. Dziennikarka ekonomiczna z rynkiem kapitałowym związana od jego 
reaktywacji. Tworzyła i kierowała działem giełdowym jako wiceszef zespołu 
ekonomicznego Polskiej Agencji Prasowej, b. zastępczyni redaktora naczelnego 
miesięcznika "Gra na giełdzie", felietonistka "Naszego Rynku Kapitałowego" i "Parkietu". 

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego; 
ukończyła podyplomowe Studium Marketingu Politycznego i Medialnego Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Marketingu Politycznego i Medialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i 
Marketingu w Warszawie oraz liczne szkolenia i seminaria z zakresu organizacji i 
zarządzania, regulacji rynku kapitałowego, zarządzania sytuacjami kryzysowymi. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

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, 

W okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
ani wspólnikiem w spółkach 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, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie została skazany za przestępstwo oszustwa. 

 
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, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub 
likwidacja podmiotu, w którym pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 

g) 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, 

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

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



Maciej Sierant – Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

imię i nazwisko: Maciej Sierant 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy 

termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za 2018 rok 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie wyższe magisterskie. W latach 1985-1991 studia dzienne na Wydziale 
Humanistycznym UMK w Toruniu. 

Doświadczenie zawodowe (wybrane informacje):  

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

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, 

W okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych lub 
wspólnikiem w spółkach prawa handlowego: 

1991 - do dzisiaj – Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach  – Prezes Zarządu 

2011 - do dzisiaj – Życie Siedleckie sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach – Członek Zarządu 

2011-2012 – Factor Communications sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prezes Zarządu 

 

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, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 

 



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, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub 
likwidacja podmiotu, w którym pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 

g) 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, 

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

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



Arkadiusz Garbarczyk – Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

imię i nazwisko: Arkadiusz Garbarczyk 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy 

termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za 2018 rok 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie wyższe magisterskie. 1995-2000 Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet 
Warszawski specjalizacja: metody ilościowe. 1995-1998 Wspólny Program Uniwersytetu 
Warszawskiego i Columbia University. 1992-1997 Wydział Matematyki, Mechaniki i 
Informatyki, Uniwersytet Warszawski. 

Doświadczenie zawodowe (wybrane informacje):  

2006 – Bank Gospodarstwa Krajowego – Dyrektor Departamentu – Dep. Wspierania 
Przedsiębiorczości Zarządzanie Funduszami oraz Programami Celowymi mającymi na celu 
finansowe wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów z sektora 
służby zdrowia – Dep. Wspierania Procesów Kredytowych Zarządzanie portfelem kredytów 
Banku; optymalizacja procesów kredytowych – Dep. Zarządzania Produktami Zarządzanie 
ofertą produktową Banku. 

2000-2006 BRE Bank SA, Dep. Rynków Finansowych Stanowisko: Starszy Ekonomista 
Prognozowanie podstawowych danych makroekonomicznych Rekomendacja strategii 
tradingowych (FX and FI) Raporty (daily, weekly, monthly) Spotkania z kluczowymi 
klientami banku. 

1999-2000 Ministerstwo Finansów, Dep. Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki 
Stanowisko: Ekonomista Prognozowanie podstawowych danych makroekonomicznych 
Tworzenie i kalibracja makroekonomicznych modeli gospodarki polskiej. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

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, 



W okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
ani wspólnikiem w spółkach 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, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 

 
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, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub 
likwidacja podmiotu, w którym pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 

g) 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, 

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

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



Janusz Grabski – Członek Rady Nadzorczej 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

imię i nazwisko: Janusz Grabski 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy 

termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za 2018 rok 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. 

W latach 2005–2010 referendarz w sądzie wieczystoksięgowym. Praktykę zawodową 
rozpoczynał od prowadzenia spraw dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, 
m.in. objętych działaniem Dekretu Warszawskiego. Prowadził również sprawy sądowe 
dotyczące naruszeń prawa własności poprzez posadowienie na nieruchomościach urządzeń 
energetycznych. 

Od 2010 Radca prawny. 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla Emitenta, 

Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

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, 

08-11.2012 Golden Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Zarządu, 
wspólnik 

 

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, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 

 
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, 



W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub 
likwidacja podmiotu, w którym pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 

g) 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, 

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

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

 


