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FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

 

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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

 

Ryszard Sowiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
Data upływu kadencji - czerwiec 2025r.  

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Tytuły naukowe i zawodowe: doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy, profesor 

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

 

Wykształcenie: 

- 1983 -1987 - I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

- 1987 - 1993 - Wydział Prawa i Administracji UAM – studia magisterskie na kierunku prawo. Tytuł 

magistra prawa. 

- 2000 – tytuł doktora nauk prawnych Wydział Prawa i Administracji UAM, praca doktorska 

„Przejęcia przedsiębiorstw w polskim prawie podatkowym”. 

- 2010 – tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych, praca habilitacyjna „Uchylanie się 

od opodatkowania – przyczyny, skutki  i sposoby zapobiegania zjawisku”. 

- 2018 - Absolwent i wykładowca na Podyplomowych Studiach Coachingu na Wyższej Szkole 

Bankowej w Poznań. 

- 2019 - Absolwent Podyplomowych Studiów Psychologia w Zarządzaniu w Wyższej Szkole 

Bankowej w Poznaniu. 

 

Działalność zawodowa: 

- 1993 - 2014 - Wydział Prawa i Administracji UAM, Katedra Prawa Finansowego, asystent a od 

2000 r. adiunkt. 

- 1993 r. - obecnie -  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – wykładowca, od  

2007 r. adiunkt, od 2011 roku profesor nadzwyczajny. 

- 1999 r. - obecnie  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – wykładowca na studiach 

podyplomowych. 

- 1993 – 2007 – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – wykładowca. 

- 1994 - 1996 - W. Frąckowiak i Partnerzy Wielkopolska Grupa Konsultingowa –konsultant. 

- 1997 – 2000 oraz 2009-2010 - Kancelaria Prawna K. Ziemski i Partnerzy sp. k. – konsultant, 

dyrektor zarządzający. 

- 2000 - 2008 Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp. k. – samodzielny konsultant, 

dyrektor ds. marketingu. 

- 2006 - 2007 – członek i sekretarz Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., członek Komitetu 

Audytowego Rady Nadzorczej. 
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- 2012 - 2015 – członek i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów 

Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu. 

- 2010 - 2013 samodzielny doradca ds. strategii kancelarii prawnych. 

- 2013 – 2019 - wspólnik w Naveo Sowiński i Sęk sp. j. – spółce wyspecjalizowanej w doradztwie 

biznesowym dla kancelarii prawnych. 

- 2013 – obecnie samodzielny doradca w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi 

- 2015 – obecnie członek i przewodniczącej Rady Nadzorczej Auxilia S.A. 

 

Osiągnięcia zawodowe: 

 

- Autor kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących problematyki prawa. 

- Współtwórca kilkudziesięciu strategii działalności, biznesplanów i analiz ekonomiczno-finansowych 

przedsiębiorstw, w szczególności sektora usług profesjonalnych. 

- Członek Komitetów Strategicznych średnich i dużych kancelarii prawnych. 

- Autor, a później współautor pierwszego w Polsce bloga poświęconemu problematyce zarządzania 

kancelariami prawnymi NowoczesnaKancelaria.pl. 

- autor licznych badań i publikacji poświęconych sektorowi usług prawniczych i działalności 

kancelarii prawnych, w tym m.in. „Strategii konkurowania indywidualnych kancelarii radców 

prawnych” (2019). 

- Doświadczony trener i mówca na szkoleniach i konferencjach w branży usług profesjonalnych. 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

 

 brak  

 

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 

 

- 2013 – 2019 - wspólnik w Naveo Sowiński i Sęk sp. j. – spółce wyspecjalizowanej w doradztwie 

biznesowym dla kancelarii prawnych. Nie jestem już wspólnikiem. 

- 2015- 2020 -  przewodniczący Rady Nadzorczej Auxilia S.A. 

 

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 takich wyroków  

 

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 
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 brak takich przypadków 

 

7) 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 

 

Jako doradca w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi prowadzę działalność, która 

częściowo może pokrywać się z działalnością spółki Auxilia S.A.  

 

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  

 

 

 

……………………………………… 

(podpis) 

 

 


