
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

 

a) imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u Emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:  

Pani Deborah Volberg – Pagnotta,  Członek Rady Nadzorczej począwszy od 2 listopada 2015 r., kadencja 

upływa z dniem 2 listopada 2020 r.  

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Deborah V. Pagnotta aktywnie zajmuje się rozwiązywaniem sporów, komunikacją interkulturalną oraz 

procedurami i zasadami obowiązującymi w miejscu pracy. Od 30 lat jest adwokatem; pełniła funkcję 

asystenta prokuratora generalnego w departamencie stanowym stanu Nowy Jork w dziale obsługi 

prawnej stanu; była Dyrektorem biura regionalnego w Westchester, będącego częścią departamentu; 

pracowała w biurze ochrony środowiska, w dziale ochrony interesu publicznego. Następnie pełniła 

również rolę Dyrektora ds. Prawnych oraz zastępcy głównego radcy w departamencie ochrony przyrody 

stanu Nowy Jork. W 1995 r. przeszła do sektora prywatnego, podejmując zatrudnienie jako doradca ds. 

prawa pracy oraz partner procesowy w Kirkpatrick & Silverberg LLP w White Plains w stanie Nowy Jork. 

 

W 1999 r. Pani Pagnotta założyła Interfacet, Inc. – firmę doradczą świadczącą usługi z zakresu mediacji, 

bezstronnego ustalania stanu faktycznego spraw oraz szkoleń pracowniczych. W 2010 r. rozwinęła 

i zaprezentowała jedną z pierwszych aplikacji na telefony dotyczącą treningu różnorodności kulturalnej – 

diversityDNA: mini-diversity training  that sticks. W 2011 r. założyła diversityDNA LLC, który to 

podmiot stworzył i wprowadził do sprzedaży interaktywne oprogramowanie diversityDNA®, 

zaprojektowane dla ułatwienia komunikacji pomiędzy kulturami. Klientami Interfacet są między innymi 

podmioty z sektora hotelarskiego, nadzoru nad przestrzeganiem prawa, farmaceutycznego, 

akademickiego, rządowego, bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. 

 

Od 2009 r. Pani Pagnotta wykłada komunikację na prywatnych i społecznych uczelniach, w szczególności 

zaś nauczała komunikacji międzykulturowej, komunikacji międzyosobowej, wystąpień publicznych oraz 

przedmiotu „Technologia, komunikacja i społeczeństwo”. W 2013 r. otrzymała Junior Faculty Award za 

wybitne osiągnięcia od Iona College, gdzie pracowała również jako członek komisji ds. studiów 

zagranicznych. 

 

Pełniła funkcję Prezesa kobiecej rady doradczej hrabstwa Westchester, która utworzyła program 

mentoringowy dla młodych kobiet im. Marthy Sloan Greenwalt. Jest współtwórcą, a także pierwszym 

dyrektorem programu „New Directions” na wydziale prawa Pace University (dla prawników 

powracających do pracy po przerwie). Pani Pagnotta współtworzyła i przewodziła Komisji ds. praw 

kobiet w fundacji kobiecej okręgowej izby adwokackiej stanu Nowy Jork. Jest też długoletnim członkiem 

fundacji Rodziny z Dziećmi z Chin (Nowy Jork). 

 

Pani Pagnotta wychowała się w Ghanie. Ukończyła liceum Aigon College w Chesieres-Villars w 

Szwajcarii. Uzyskała tytuł licencjata antropologii na Brandeis University w Waltham, w stanie 



Massachusetts oraz tytuł licencjata prawa na University of California, Hastings College of Law w San 

Francisco w Kalifornii.  

 

c) informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla Emitenta 

istotne:  

Pani Deborah V. Pagnotta nie wykonywała żadnych czynności poza Emitentem. 

 

d) informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w ciągu co najmniej trzech 

ostatnich lat osoba ta była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących bądź wspólnikiem, 

ze wskazaniem, czy osoba ta wciąż pełni funkcje w takich organach lub wciąż jest wspólnikiem:  

Nie dotyczy. 

 

e) informacje o prawomocnych wyrokach sądowych skazujących tę osobę za przestępstwo oszustwa 

w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat, ze wskazaniem, czy osoba ta otrzymała sądowy zakaz 

sprawowania funkcji członka organów zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa 

handlowego w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat:  

Nie dotyczy.  

 

f) szczegóły wszystkich przypadków bankructwa, obowiązkowego zarządu bądź likwidacji w ciągu co 

najmniej pięciu ostatnich lat dla podmiotów, w których osoba ta była członkiem organów 

zarządzających lub nadzorujących:  

Nie dotyczy.  

 

g) informacje o tym, czy osoba ta wykonuje czynności pozostające w konkurencji z czynnościami 

Emitenta bądź jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce prawa handlowego, 

bądź członkiem organu spółki akcyjnej, bądź członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej:  

Nie dotyczy.  

 

h) informacje o tym, czy osoba ta jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników:  

Nie dotyczy. 

 

 


