
Życiorys zawodowy – Członka Rady Nadzorczej 
 
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
 

imię i nazwisko: Radosław Krzywicki 
 
zajmowane stanowisko: członek Rady Nadzorczej 
 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
 
termin upływu kadencji: 2018 rok 

 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

Absolwent Wydziału matematyczno-przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (kierunek: matematyka stosowana) 
Ukończył Studium trenera biznesu oraz audytora wewnętrznego. 
Uczestniczył w licznych szkoleniach specjalistycznych (m.in. Analityk Finansowy, 
Opracowanie i ocena studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych). 

 
Przebieg pracy zawodowej: 
 

- 2004 r. – 2005 r. weryfikator kredytowy w Citibank Handlowy, 
- 2005 r. - 2008 r. Kierownik Oddziału w Phinance S.A., 
- od 2007 r. działalność gospodarcza w dziedzinie doradztwa i consultingu „K4 radosław 

Krzywicki”, 
- 2008 r. - 2014 r. Starszy Specjalista w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
- 2013 r. (wrzesień) - 2014 r. - v-ce Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego - Fundusz 

Pożyczkowy Wspierania Innowacji (PARP), 
- od 2013 r. Przewodniczący w Stowarzyszenie na rzecz przedsiębiorczości i rozwój 

zasobów ludzkich "Europa Plus" / Udruga za poticanje poduzetništva i ljudskih potencijala 
"Europa Plus"  - Chorwacja, 

- 2014 (listopad) – 2015 (wrzesień) – Kierownik Projektu w Netrix Group sp. z o.o., 
- od 2014 – Prezes Zarządu w IQhub sp. z o.o., 
- od 2015 – Prezes Zarządu w Ośrodek Badań Cyfrowych sp. z o.o., 

 
Członek Rad Nadzorczych spółek: 
 

- SeaQAR sp. z o.o. 
- Sea Engineering sp. z o.o., 

 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
 
Nie wystepuje 
 
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, 
 
Członek Zarządu / Wspólnik: 



- IQhub sp. z o.o. – od 2014 r. Prezes Zarządu 
- Ośrodek Badań Cyfrowych sp. z o.o. – od 2015 r. Prezes Zarządu 

 
Członek Rady Nadzorczej: 

- SeaQAR sp. z o.o. 
- Sea Engineering 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 
 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Radosław Krzywicki nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa. 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Radosław Krzywicki nie otrzymał sądowego zakazu 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
 

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 
 

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

 
7. informacje, 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, 
 

Pan Radosław Krzywicki 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. 

 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
odstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Pan Radosław Krzywicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
odstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
 
 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect". 


