
 

 

Formularz osobowy 

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

Aleksandra Katarzyna Przegalińska-Skierkowska - Członek Rady Nadzorczej, 
powołana przez Radę Nadzorczą emitenta w trybie kooptacji, która swoje czynności 
będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez 
Walne Zgromadzenie emitenta. 

 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Polska naukowiec, filozof, futurolog, doktor nauk humanistycznych i doktor 
habilitowana nauk społecznych w zakresie zarzadzania, publicystka. 

W latach 2016-2019 profesor wizytująca w Center for Collective Intelligence na 
Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. W Polsce zawodowo związana z 
Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie jest Profesorem. Od maja 2020  - Senior 
Research Fellow na Harvardzie (Labour and Worklifie Programme).   

Podczas polskiej prezydencji w Radzie UE w roku 2011 była przewodniczącą Grupy 
Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Interesuje się rozwojem nowych technologii, przetwarzaniem jezyka 
naturalnego, postepami w zakresie humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów 
społecznych i technologii ubieralnych. 

Często komentuje w obszarze sztucznej inteligencji w Gazecie Wyborczej, Znaku, 
Kulturze Liberalnej, Tok FM, Polityce, czy Dwutygodniku. W 2016 była jedną z 
mówczyń podczas TEDx Warsaw. W 2017 została nominowana przez Wysokie 
Obcasy do tytułu „Superbohaterki”. W 2018 została nominowana przez redakcję 
Gazety Wyborczej do nagrody „Człowieka Roku”. W czerwcu 2018 wraz z Kevinem 
Warwickiem, wykładem pod tytułem „Human - Machine Interaction – jak najlepiej 
rozmawiać z maszynami?” otworzyła 12. edycję IAB Forum w Warszawie. Z 
Dariuszem Jemielniakiem są autorami pierwszego w Polsce programu studiów 
poświęconych sztucznej inteligencji w obszarze zarządzania. 
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3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę̨ poza emitentem, gdy 
działalność́ ta ma istotne znaczenie dla emitenta:  

Nie dotyczy 

 

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:  

Nie dotyczy 

 

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:  

Brak wyroków i zakazów. 

 

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:  

Brak zdarzeń tego typu. 

 

7. Informację, czy dana osoba prowadzi działalność́, 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 prowadzi, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8. Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym:  

Nie figuruje 


