
 

 

Formularz osobowy 

 

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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Krzysztof Zawadzki - Prezes Zarządu 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Wykształcenie 

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Studia Doktoranckie: Nauki Ekonomiczne, 2007 – 

2010 

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i EY Academy of Business - Studia Podyplomowe: 

Praktyczne Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 

2009 

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Studia Podyplomowe: Rachunkowość i Finanse, 

2004 

• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Studia Podyplomowe: Podatki, 2002 

• Polsko-Austriackie Studium Controllingu - Studia Podyplomowe: Controlling, 2000 

• Akademia Ekonomiczna w Katowicach im. K. Adamieckiego - Magister: Finanse i Bankowości, 

1998 – 1993 

Kursy & Certyfikaty 

• PRINCE2TM Foundation Examination - Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2, 

04.2009 Uprawnienia biegłego rewidenta - Wpis do rejestru biegłych rewidentów pod nr 

11495, 10.2008 

• EY Academy of Business - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a Polska Ustawa o 

rachunkowości, 12.2004 

 

Doświadczenie zawodowe 

 

• Krzysztof Zawadzki CONSULTING – własna działalność gospodarcza. 

• OMNITEC Sp. z o.o.  CFO, 08.2019 – obecnie na wypowiedzeniu do 30.04.2020 r. 

• Moto Impuls Sp. z o.o. Współzałożyciel i współwłaściciel, Prezes Zarządu, 05.2018 – obecnie 

(Spółka nie prowadzi obecnie działalności). 

• inARGO SA w restrukturyzacji – Dyrektor ds. Finansowych, 08.2018-09.2019 

• sporządzenie Planu Restrukturyzacji; 

• sporządzenie listy wierzytelności; 

• prowadzenie negocjacji z wierzycielami. 

• SARE SA – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych, 10.2016-04.2018 

• bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za obszary: zarządzania finansami, 

rachunkowości i podatków, controllingu, HR, administracji; 

• współpraca z bankami, współpraca z doradcami spółki. 

• KOPEX SA - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych 01.2016-05.2016 

• bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za obszary: zarządzania finansami, 

rachunkowości i podatków, controllingu, nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji; 

• przygotowanie planu restrukturyzacji działalności operacyjnej i finansowej; 

• nadzór nad realizowanym procesem restrukturyzacji; 

This CV has been touched by a Career Angel  



 

 

• negocjacje z bankami, współpraca z doradcami spółki. 

• Tauron Polska Energia SA - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, 2009 – 2016, 

Prokurent, 2007 – 2015, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Podatków, Główny 

Księgowy, 2007 – 2009 

• bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za obszary: zarządzania finansami, 

rachunkowości i podatków, controllingu oraz zakupu paliw 

• kierowanie procesami pozyskania finansowania; w latach 2009-2015 w ramach 

programów emisji obligacji i umów kredytowych pozyskanie finansowania o wartości 

ponad 12 mld zł 

• Południowy Koncern Energetyczny SA - Zastępca Głównego Księgowego, 2000 – 2007, 

Główny Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych, 1998 – 2000, Asystent Dyrektora ds. 

Ekonomiczno-Finansowych, 1997 – 1998, Specjalista ds. Analiz Rynku Ciepłowniczego, 1996 

– 1997.  

 

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

ma istotne znaczenie dla emitenta: 

Działalność wykonywana w ramach własnej działalności gospodarczej pod nazwą Krzysztof 

Zawadzki CONSULTING – nie ma istotnego znaczenia dla emitenta. 

  

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: 

• Moto Impuls sp. z o.o. – Wspólnik posiadający 50% udziałów. Prezes Zarządu, 05.2018 – 

obecnie. 

• SARE S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych, 2016-04.2018. 

• KOPEX S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych 01.2016-05.2016. 

 

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: 

 

Nie dotyczy. 

 

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: 

 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. 



 

 

 

h) 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. 

 


