
 

1. Pan Robert Ziółek  - Prezes Zarządu  
Imię i nazwisko: Robert Ziółek 
Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu  
Termin upływu kadencji: 30 czerwca 2018 r. 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
Wykształcenie techniczno-budowlane, Certyfikowany Audytor Systemu Zarządzania Jakością ISO 

9001:2001, Audytor ISO 9001:2009, Audytor Systemu AQAP - system wg wymagań wojskowych 

NATO, Audytor Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005. Od 1990 roku 

nieprzerwanie pracuje w branży dewelopersko - budowlanej. Ostatnio pełnił funkcję Prezesa 

Zarządu Dolcan Plus S.A. oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

Liczne publikacje prasowe występując jako ekspert rynku deweloperskiego (2010-2014), prelekcje 

na konferencjach rynku mieszkaniowego w Polsce, zaproszony do udziału w konferencji 

gospodarczej w Parlamencie Europejskim w Brukseli (2012). Pełni funkcję Prezesa Zarządu w takich 

spółkach jak: Eco Milan sp. z o.o., Solarian sp. z o.o., KG XL VI sp. z o.o., Mushchelka Production 

S.A., Mushchelka Distribution sp. z o.o., Mushchelka Publishing sp. z o.o., Mushchelka sp. z o.o.. 

Jest wydawcą Portalu Ludzi Sztuki oraz czasopisma Magazyn Ludzi Sztuki. 

Pan Robert Ziółek pełni nadal funkcje Prezesa zarządu w następujących Spółkach: 01Cyberaton 

S.A., Eco Milan sp. z o.o., Solarian sp. z o.o., KG XL VI sp. z o.o., Mushchelka Production S.A., 

Mushchelka Distribution sp. z o.o., Mushchelka Publishing sp. z o.o., Mushchelka sp. z o.o.,  

Fundacja Ludzi Sztuki Mushchelka. Jest wspólnikiem i posiada nadal udziały w Mushchelka sp. z 

o.o. (600 udziałów o wartości trzydzieści tysięcy złotych). 

 
Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla Emitenta:  
Pan Robert Ziółek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 
dla Emitenta.  
 
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 Pan Robert Ziółek był członkiem organów zarządzających, 
nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów: 
 Dolcan Development sp. z o.o.: 

Prezes Zarządu  od 2014-03-14 do 2015-02-12, 

Członek Zarządu od 2011-08-31 do 2014-03-13. 

 Dolcan Szczecin sp. z o.o.: 

Prezes Zarządu od 2014-01-28 do 2015-02-16  

Członek Zarządu od 2013-04-30 do 2014-01-27  

Członek Zarządu od 2011-09-22 do 2012-03-05 

 Budo-Plus sp. z o.o. 

Prezes Zarządu od 2014-02-17 do 2015-02-11 

Członek Zarządu od 2011-08-29 do 2014-02-16  

 Divon sp. z o.o.  

Prezes Zarządu od 2014-10-06 do 2015-02-05  

 Dol-Dom sp. z o.o.  

Prezes Zarządu od 2014-02-05 do 2015-01-28  

Członek Zarządu od 2011-08-29 do 2014-02-04  

 Dol-Mont sp. z o.o. 

Prezes Zarządu od 2014-03-05 do 2015-02-23 



Członek Zarządu od 2011-08-11 do 2014-03-04  

 Dol-Pik sp. z o.o.  

Prezes Zarządu od 2014-04-09 do 2015-02-19  

 Do-Pol sp. z o.o. 

Prezes Zarządu od 2014-01-31 do 2015-01-27 

Członek Zarządu od 2011-08-29 do 2014-01-30 

 Dolcan Plus S.A. 

Prezes Zarządu od 2014-02-06 do 2015-02-01 

Członek Zarządu od 2011-07-25 do 2014-02-05 

 Dolcan S.A. 

Prezes Zarządu od 2014-01-30 do 2015-02-04  

Członek Zarządu od 2011-08-04 do 2014-01-29 

 Durus sp. z o.o.  

Członek Zarządu od 2011-08-03 do 2012-03-22 

 Frost sp. z o.o. 

Prezes Zarządu od 2014-02-10 do 2015-02-26  

Członek Zarządu od 2011-08-01 do 2014-02-09 

 Gapar sp. z o.o. 

Członek Zarządu od 2012-05-21 do 2013-02-17  

 Gold Office sp. z o.o. 

Prezes Zarządu od 2014-06-04 do 2015-01-25 

 Katamand Project sp. z o.o. 

Wspólnik: 20 Udziałów o łącznej wysokości 1.000,00 zł od 2014-10-31 do 2015-02-05 

Prezes Zarządu od 2014-10-31 do 2015-02-05 

 Limbud sp. z o.o.  

Członek Zarządu od 2013-04-18 do 2013-07-01  

 Polskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 

Przewodniczący Stowarzyszenia od 2002-07-03 do 2003-01-23 

 Romada sp. z o.o.  

Prezes Zarządu od 2014-06-10 do 2015-02-05  

 Rudy Rydz sp. z o.o.  

Prezes Zarządu od 2014-02-10  do 2015-02-11 

Członek Zarządu od 2011-08-04 do 2014-02-09 

 Wola Retail sp. z o.o.  

Członek Zarządu od 2013-08-23 do 2013-12-19 

 
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:  
Pan Robert Ziółek w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków 
za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu 
działania, jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego  
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego:  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Rober Ziółek pełnił funkcję członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
 
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 Robert Ziółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu 
spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
Pan Robert Ziółek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 



 
2. Pan Marcin Stanisław Orzechowski - Członek Zarządu 

Imię i nazwisko: Marcin Stanisław Orzechowski 
Zajmowane stanowisko: Członek Zarządu 

Termin upływu kadencji: 30 czerwca 2018 r. 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
Wykształcenie: 

2001 – 2002 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, tytuł magistra na kierunku 

Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Zarządzanie Finansami.  

2000 (Lipiec) Akademia Handlu Zagranicznego w Kijowie, szkolenie z zakresu zarządzania 

międzynarodowego. 

1996 – 1999 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, tytuł licencjata na kierunku 

Finanse i Bankowość. 

 
Doświadczenie zawodowe: 
2012 (Październik) – 2015 (Maj) Dolcan Plus S. A. – Członek zarządu /Dyrektor ds. Inwestycji 

2009 (Wrzesień) – obecnie Conditum Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

2009 (Styczeń) –2010 (Sierpień) La Rocca Development Sp. z o.o. –  Członek Zarządu 

2005 (Styczeń) – 2008 (Październik) Gethouse Developer Sp. z o.o. – Członek Zarządu  

2003 (Wrzesień) – 2004 (Wrzesień) Zakład Remontowo-Budowlany Komendy Stołecznej Policji   

2003 (Styczeń) – 2003 (Sierpień) Komenda Stołeczna Policji - Koordynator Centrum Kosztów i  

 
Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla Emitenta:  
Pan Marcin Stanisław Orzechowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć 
istotne znaczenie dla Emitenta.  
 
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 Pan Marcin Stanisław Orzechowski był członkiem organów 
zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów: 
 Dolcan Development sp. z o.o.: 

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Dolcan Szczecin sp. z o.o.: 

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Budo-Plus sp. z o 

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Divon sp. z o.o.  

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Dol-Dom sp. z o.o.  

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Dol-Mont sp. z o.o. 

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Dol-Pik sp. z o.o.  

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Do-Pol sp. z o.o. 

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Dolcan Plus S.A. 

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Dolcan S.A. 



Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Frost sp. z o.o. 

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Gold Office sp. z o.o. 

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 Rudy Rydz sp. z o.o.  

Członek Zarządu od 2014-01-07 do Maj 2015 

 
Ponadto Pan Marcin Orzechowski nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu lub jest udziałowcem w 
następujących Spółkach: 
 Freedom Group Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (5% udziałów) 
 Freedom Group Sp. z o.o. Sp. k. – Prezes Zarządu (komandytariusz) 
 Sirius Automotiv Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (75% udziałów). 
 Lessandra Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
 Conditum Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (1% udziałów) 
 Conditum Sp. z o.o. Sp. K. – Prezes Zarządu 
 
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:  
Pan Marcin Stanisław Orzechowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy 
prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał 
sądowego zakazu działania, jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 
prawa handlowego  
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego:  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Marcin Stanisław Orzechowski pełnił funkcję 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego, za wyjątkiem spółki BRYUM SŁUPNO Sp. z o.o. 
w upadłości likwidacyjnej (postanowienie o upadłości - 09.04.2010r., data zakończenia 
postępowania upadłościowego - 28.06.2012 r.)  
 
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 Marcin Stanisław Orzechowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 
działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie 
jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej.  
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
Pan Marcin Stanisław Orzechowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 



 

3. Pan Marek Górka  - Członek Zarządu 

 
Imię i nazwisko: Marek Górka 
Zajmowane stanowisko: Członek Zarządu 
Termin upływu kadencji: 30 czerwca 2018 r. 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
Wykształcenie: 

2009 – 2014 Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny, tytuł magistra inżyniera w specjalności 

Technologia Nieorganiczna. Studia ukończone z wyróżnieniem.  

Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych  

 

Doświadczenie zawodowe: 

08.2015 - obecnie 01CYBERATON S.A.  Członek Zarządu  

04.2015-08.2015 01CYBERATON S. A. Doradca Zarządu ds. fotowoltaiki  

09.2012 – 01.2015 Politechnika Warszawska  Koordynator Projektu  

05.2012 – 10.2012  Państwowa Akademia Nauk Asystent Kierownika Projektu  

 
Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla Emitenta:  
Pan Marek Górka nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie 
dla Emitenta.  
 
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 Pan Marek Górka nie był członkiem organów zarządzających ani 
nadzorczych ani wspólnikiem żadnej spółki prawa handlowego (powyższe nie dotyczy Emitenta ani 
pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów).  
 
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:  
Pan Marek Górka w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków 
za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu 
działania, jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego  
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego:  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Marek Górka pełnił funkcję członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
 
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 Marek Górka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu 
spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
Pan Marek Górka nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 

 

 


