
Życiorys zawodowy Jacek Jablczynski – Członek Zarządu  
 

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

 
imię i nazwisko: Jacek Jabłczyński 
 
zajmowane stanowisko: Członek Zarządu  
 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
 
termin upływu kadencji: 18.10.2021 roku  

 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

 Wieloletnie doświadczenie w budowie, wdrażaniu i utrzymaniu Systemów klasy ERP, WMS 
w dużych i średnich przedsiębiorstwach takich jak smyk.com, empik.com, empik retail, 
dino, merlin.pl 

 Doświadczenie we wdrażaniu Systemów kasowych, fiskalnych, zapleczowych, 
 Organizacja procesów biznesowych łańcucha logistycznego, analityki, sprzedaży, 

zarządzania cenami, 
 Budowa i wdrożenia systemów e-commerce dla dużych i średnich przedsiębiorstw, 

 
Przebieg pracy zawodowej: 
 
2016 – 2017 - sklep internetowy merlin.pl dla Topmall – Dyrektor IT 

 Zaprojektowanie, napisanie od podstaw, oraz wdrożenie Systemu ERP, integracji z 
magazynem, uruchomienie nowego front merlin.pl w 3 miesiące, 

 System funkcjonuje do dziś i przyjęta architektura umożliwia łatwe skalowanie na nowe 
moduły np. własny WMS  

 
2012 – 2015 – sklep internetowy merlin.pl – Dyrektor Analityki i IT (kwiecień 2015 – listopad 2015 
Członek Zarządu) 

 Przebudowa Systemów informatycznych, oraz modyfikacje procesów biznesowych w 
zakresie analityki i zarządzania ceną sprzedaży – zwiększenie obrotu na kluczowych 
kategoriach o 70% 

 Zdobycie wiedzy w zakresie efektywnej reorganizacji procesów biznesowych, utrzymanie 
ciągłości działania usług przy kłopotach płynnościowych 

 
2008 – 2012 – integrator Systemów Informatycznych Exorigo-Upos – Dyrektor Konsultingu 
Biznesowego 

 Wdrożenia i rozwój Systemów ERP, WMS w roli Szefa zespołu Konsultantów, 
odpowiedzialnych za organizację procesów biznesowych, oraz wdrożenie i modyfikacje 
Systemów dla takich klientów jak smyk.com, empik.com, empik retail, dino. Zespół 
odpowiedzialny był także za budowę koncepcji integracji empik.com z merlin.pl 

 Zdobycie wiedzy w zakresie wdrażania dużych Systemów ERP, WMS w branży handlu 
detalicznego 

 
2003 - 2008 – Firma informatyczna eoNetworks – Project Manager 



 Wdrożenia i rozwój serwisów internetowych, oraz sklepów e-commerce takich jak national-
geographic.pl, gala.pl, claudia.pl, focus.pl w roli Project Managera 

 Zdobycie wiedzy w zakresie organizacji prac programistycznych, oraz rozwój wiedzy 
technologicznej  

 
2000 – 2003 – Agencja interaktywna Netventure – Programista 

 Wdrożenia i rozwój serwisów internetowych w roli Programisty, 
 Zdobycie wiedzy w zakresie języków programowania Java, php, baz danych mysql, 

postgresql, oraz administracji serwerów Linux, Unix 
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pan Jacek Jabłczyński 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: Magus S.A. (kwiecień – listopad 2015) 
funkcja/ wspólnik: Członek Zarządu ds. IT 

 
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 Jacek Jabłczyński nie został skazany za przestępstwo 
oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Jabłczyński nie otrzymał 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 

 
Występował w roli Członka Zarządu spółki od której w chwili obecnej dzierżawione jest logo 
merlin.pl w miesiącach kwiecień – listopad 2015, a która w obecnej chwili prowadzi upadłość 
układową. 

 
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 Jacek Jabłczyński 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 Jacek Jabłczyński 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". 
 
 
 
 


