
RADA NADZORCZA 

Gabriela Zawitowska 

Pani Gabriela Zawitowska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy na kierunku Filologia Polska. 

Pani Gabriela Zawitowska posiada duże doświadczenie z zakresu marketingu, pozyskiwania oraz obsługi 

kontrahentów. Pani Gabriela Zawitowska wykorzystywała swoje doświadczenie zawodowe przy w trakcie pracy 

m.in. w Telecomconsulting, Media Spectrum, Multiservice Sp. z o.o. 

Od 2015 pracuje na stanowisku Asystenta Biura Zarządu w Spółce ELKOP S.A. 

Zasiada w organach spółki notowanej na GPW w Warszawie. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Platynowe 

Inwestycje S.A. 

Pani Gabriela Zawitowska nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie został na nią 

nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pani Gabriela Zawitowska w okresie 

ostatnich 5 lat nie zasiadała w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była 

procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji. 

Pani Gabriela Zawitowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem 

organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pani Gabriela Zawitowska 

nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych. 

 

 

Dawid Flak 

Pan Dawid Flak jest absolwentem SGSP w Warszawie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Cywilnego. Od 

początku swojej kariery zawodowej związany ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. gdzie odpowiedzialny był za 

kompleksową obsługę klienta, szkolenie pracowników z zakresu oferty sprzedażowej Cyfrowego Polsatu oraz 

badanie potrzeb rynku z zakresu telewizji cyfrowej. Od 2015 roku do teraz Pan Dawid Flak pracuje w Idea Banku 

jako Starszy Doradca Klienta. Z rynkiem NewConnect aktywnie związany od 2010 roku poprzez inwestycje w 

spółki na etapie procesu pre-IPO jak i samych ofert prywatnych spółek debiutujących w Alternatywnym Systemie 

Obrotu na rynku NewConnect. Pan Dawid Flak od 18 sierpnia 2014 roku do 24 września 2015 roku pełnił funkcję 

członka rady nadzorczej Spółki giełdowej notowanej na rynku NewConnect GEOINVENT S.A. Ponadto Pan 

Dawid Flak od 24 listopada 2015 roku jest członkiem rady nadzorczej Spółki giełdowej notowanej na rynku 

NewConnect COLOMEDICA SA. Pan Dawid Flak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie 

jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej 

spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dawid Flak nie został wpisany do 

Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Klaudiusz Puchała 

Pan Klaudiusz Puchała jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i 

Rachunkowość. W latach 2012 oraz 2013 związany z BRE Bankiem na stanowisku Analityka w Biurze Emisji 

Papierów Dłużnych, gdzie z sukcesem plasował emisje obligacji takich spółek jak: Gino Rossi S.A., Eurocash 

S.A. czy Emperia S.A. Obecnie Pan Klaudiusz Puchała jest zawodowo związany z Delloite Advisory. Pan 

Klaudiusz posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności 

doradztwa inwestycyjnego wydaną przez Komisją Nadzoru Finansowego o numerze 2697. Ponadto po zdaniu 

wszystkich wymaganych egzaminów jest w trakcie oczekiwania na kwalifikację Chartered Financial Analyst 



(CFA). Pan Klaudiusz od 18 sierpnia 2014 roku do 24 września 2015 roku pełnił funkcję członka rady nadzorczej 

Spółki giełdowej notowanej na rynku NewConnect GEOINVENT S.A. Pan Klaudiusz Puchała nie prowadzi 

działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce 

osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej 

osoby prawnej. Pan Klaudiusz Puchała nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Filip Hałużyński 

Pan Filip Hałużyński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i 

Rachunkowość. Pan Filip Hałużyński na początku swojej kariery związany był ze Spółką IDM S.A. Kolejno pełnił 

funkcje zarządzające w jednej ze spółek z grupy Hakkasan Group. Od lipca 2015 roku Pan Filip Hałużyński 

związany był ze Spółką Ceapian.com (obecnie Exist Global) jako Associate Central and East Europe. Obecnie 

Pan Filip Hałużyński jest Analitykiem w M&A International – Poland Corporate Finance gdzie bierze udział w 

projektach inwestycyjnych na rynku pierwotnym. Ponadto Pan Filip Hałużyński od 24 listopada 2015 roku jest 

członkiem rady nadzorczej Spółki giełdowej notowanej na rynku NewConnect COLOMEDICA SA. Pan Filip 

Hałużyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej 

spółce cywilnej lub spółce osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani 

jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Filip Hałużyński nie został wpisany do Rejestru Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Damian Wieczorek 

Pan Damian Wieczorek jest absolwentem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku 

Biotechnologia. Ponadto Pan Damian Wieczorek jest absolwentem studiów podyplomowych w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie na kierunku Bankowość. Od kwietnia 2008 roku do lipca 2014 roku Pan Damian 

Wieczorek prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Stalbud w branży budowlanej. Kolejno od 2014 roku do 

2015 roku Pan Damian Wieczorek związany był ze Spółką Cyfrowy Polsat. Obecnie Pan Damian Wieczorek 

zawodowo związany z IDEA BANK SA gdzie jest Starszym Doradcą Klienta. Pan Damian Wieczorek nie prowadzi 

działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce 

osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej 

osoby prawnej. Pan Damian Wieczorek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 


