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a) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

Pan Marek Moś jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej        

w Bydgoszczy (2003). 

W swojej karierze zawodowej, od 2007 r. był: członkiem Rady Społecznej Centrum Onkologii w Bydgosz-

czy, gdzie zajmował się analizą dokumentów finansowych oraz sprawozdań rocznych, Przewodniczącym 

Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, gdzie opiniował orga-

nowi założycielskiemu sprawy z zakresu zamówień publicznych, planów finansowych i planów inwesty-

cyjnych Przychodni, członkiem Rady Społecznej bydgoskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, 

gdzie dokonywał analizy dokumentów finansowych NFZ oraz bieżącej sytuacji finansowej oraz analizował 

złożone w placówce skargi i wnioski ubezpieczonych. Obecnie, od 2011 r. pan Moś pełni funkcję członka 

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 

Głównym jego zadaniem jest prowadzenie stałego nadzoru nad bieżącą działalnością spółki. Są to prze-

de wszystkim: ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności spółki, ocena wnio-

sków zarządu dotyczących podziału zysku i składanie do zgromadzenia wspólników corocznego pisem-

nego sprawozdania z wyników dokonanej oceny. 

 

b) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy  działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 

 Pan Marek Moś nie prowadzi takiej działalności. 

 

c) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspól-

nikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal 

wspólnikiem 

Poza stanowiskami wymienionymi w opisie doświadczenia zawodowego powyżej, Pan Marek Moś nie był 

członkiem organów zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w innych spółkach prawa handlo-

wego 



d) 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 Moś nie został skazany za przestępstwa czy oszustwa, nie otrzymał również sądowego zaka-

zu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

e) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okre-

sie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełni-

ła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Moś pełnił funkcje członka organu zarzą-

dzającego lub nadzorczego. 

 

f) Informację, 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 Moś nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, 

oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki 

kapitałowej,  nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

 

g) 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 Moś nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


