
Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, obejmujące w 

szczególności: 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana – Członek Rady Nadzorczej, termin 

upływu kadencji: 17 grudnia 2021 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

 

WYKSZTAŁCENIE: Wyższe 

W 2013 roku uzyskany tytuł MBA Executive (Master of Business Administration) 

Uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu  

 

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu – studia II stopnia, 

kierunek: Zarządzanie firmą (2010-2013) 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia I stopnia, kierunek: 

Administracja i finanse sektora publicznego (2003-2005) 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 

od 05.2017 r. właściciel firmy Pro Biznes Idea Jolanta Krawiec – działalność firmy opiera się 

głównie na doradztwie w dziedzinie zarządzania, doradztwem w zakresie pozyskiwania 

funduszy UE (projekty innowacyjne, badawczo-rozwojowe), opracowanie strategii rozwoju, 

studia wykonalności, agendy badawczo-rozwojowe. 

 

Od 2008 r – 04.2017 Project Manager/Kierownik projektów/Kierownik działu projektów, 

firmy: Grupa firma skupiona w Dolnośląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z 

o.o. we Wrocławiu; Proglas s.c. Wrocław; Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 

Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (MMC Brainville); zakres zadań: zarządzanie cyklem 

realizacji projektu, zarządzanie zespołami projektowymi, zarządzanie ryzykiem, nadzór nad 

harmonogramem i budżetem, planowanie i budowa strategii realizacji projektów, 

zamówienia publiczne.  

 

Dodatkowo:  

Doradca/trener - współpraca z AGH w Krakowie (w tym Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości) oraz sektorem MŚP, temat: prowadzenie własnej firmy, zarządzanie 

projektami, zakładanie spółek typu spin off/spin out. 

Audytor Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta– brak 

 

 

d) 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 – brak 

 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o  ofercie lub ustawie z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat 

osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego – brak 

 

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 – brak 

 

g) 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 – brak 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – brak 

 

 


