
Jerzy Bartman – Członek Rady Nadzorczej 

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 29 września 2018 r. 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Pan Jerzy Bartman jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej  w Krakowie na kierunku 

Informatyka. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 roku w założonej w tym czasie firmie 

COMARCH Sp. z o. o., gdzie pełnił kolejno różne funkcje zaczynając od programisty a 

kończąc na Dyrektorze Działu Wdrożeń w 1998 roku. Następnie w ciągu 1999 roku był 

członkiem Biura Zmian TP SA opracowującego plan przekształcenia Telekomunikacji Polskiej 

w firmę rynkową zorientowaną na klienta. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego była 

budowa działu informatyki  w RST El-Net SA – pełniona funkcja: Dyrektor Działu 

Informatyki.  Od roku 2000 do 2014 zajmował się rozwojem biznesu sektora 

telekomunikacyjnego w  COMARCH SA  w Polsce, Europie Wschodniej na Bliskim 

Wschodzie. Od 2014 roku odpowiada za budowanie obecności firmy Ericsson w obszarze IT 

Polsce. 

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Nie dotyczy. 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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: 

 PlaBar Sp. z o.o. w Likwidacji– Wspólnik  (aktualnie) 

 Parcel Technik S.A. – Członek Rady Nadzorczej (aktualnie) 

e) 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: 



Nie dotyczy. 

f) 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: 

 PlaBar Sp. z o.o. w Likwidacji– Wspólnik/Likwidator  (aktualnie) 

g) 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: 

Nie dotyczy. 

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym: 

Nie figuruje. 

 

 


