
Życiorys zawodowy – Członek Rady Nadzorczej  
 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 
imię i nazwisko: Jakub Ryzenko 
 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej  
 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
 
termin upływu kadencji: lipiec 2020 roku  

 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

Specjalizuje się w zagadnieniach polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej  
w działalności kosmicznej, wykorzystania technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa oraz 
inżynierii systemowej (zarządzania złożonymi projektami). 

Od 2001 roku uczestniczył w tworzeniu i rozwoju Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej, 
pełniąc jednocześnie funkcję Sekretarza Międzyresortowego Zespołu  
ds. Przestrzeni Kosmicznej. W latach 2006-2008 pełnił funkcję szefa Polskiego Biura  
ds. Przestrzeni Kosmicznej.  

W roku 2009 jako kierownik Biura Projektów Kluczowych PIAP był koordynatorem projektu 
Proteus (budowy zintegrowanego zrobotyzowanego systemu wsparcia działań ratowniczych  
i antyterrorystycznych), a następnie jego ewaluatorem. 

Następnie pełnił funkcję doradcy Ministerstwa Gospodarki w obszarze polityki kosmicznej. W 
roku 2011 był ekspertem polskiej Prezydencji w UE w zakresie wykorzystania nowych 
technologii i technik satelitarnych w obszarze bezpieczeństwa cywilnego. 

W latach 2012-2013 zaangażowany w proces przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej jako ekspert Ministerstwa Gospodarki i członek zespołu negocjacyjnego Polska-
ESA. 

Następnie był ekspertem działającym dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Od 2010 roku pełnił funkcję koordynatora nieetatowego Centrum Informacji Kryzysowej CBK, 
inicjując szeregu projektów służących operacyjnemu wykorzystaniu technik satelitarnych dla 
potrzeb ratownictwa i zarządzania kryzysowego.  

Od 2013 roku kieruje etatowym Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN. 

Ponadto incydentalnie doradza w działaniach inwestycyjnych w obszarze zaawansowanych 
technologii. W latach 2007-2008 był członkiem rady nadzorczej firmy Mercor S.A. Jest ekspertem 
oceniającym w międzynarodowym konkursie innowacyjnych zastosowań nawigacji satelitarnej 
Galileo Masters. 

 
Przebieg pracy zawodowej: 
 
2001-2008 – Centrum Badań Kosmicznych PAN – specjalista, następnie szef Polskiego Biura ds. 
Przestrzeni Kosmicznej 
2009-2014 – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – kierownik Biura Projektów 
Kluczowych, następnie ewaluator projektu Proteus 
2013-obecnie – Centrum Badań Kosmicznych PAN – szef Centrum Informacji Kryzysowej CBK 
 



3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta 

 
Pan/Pani nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
4. 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, 

 
nazwa spółki: Sigma Red Sp. z o.o. 
wspólnik: 2015 - do chwili obecnej 

 
5. 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 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan/Pani nie została skazana za przestępstwo oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan/Pani nie otrzymała sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 
6. 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 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pan/Pani pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 
7. 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/Pani nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 

Pan/Pani nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect". 


