
Życiorys zawodowy osoby zarządzającej 
 

 

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

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

  

imię i nazwisko: Wacław Wiewióra  

zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu  

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie pełni  

termin upływu kadencji: bezterminowo  

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

 

Pan Wacław Wiewióra jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

na którym w 1998 roku uzyskał tytuł magistra odbywając studia na kierunku „Zarządzanie  

i marketing” w zakresie „Zarządzanie firmą”.  

 

Pracę w Banku Spółdzielczym w Limanowej, rozpoczął w roku 2000 na stanowisku 

Specjalisty do spraw informatycznych. W kolejnych latach, zajmował się sprawami 

związanymi z rozwojem technologii informatycznej w bieżącej działalności Banku oraz 

pełnił funkcję Zastępcy Głównego Księgowego, a w roku 2008 objął stanowisko Dyrektora 

Ekonomicznego. 

 

Podczas ponad 21 letniej pracy w Banku Spółdzielczym w Limanowej oprócz zdobytej 

wiedzy na studiach wyższych, swoje kwalifikacje zawodowe poszerzał uczestnicząc  

w szkoleniach, seminariach, tematycznie ściśle związanych z zajmowanym stanowiskiem 

w kolejnych latach pracy. Na szczególną uwagę zasługują: uzyskanie „Dyplomowanego 

pracownika bankowego” przyznanego przez Związek Banków Polskich oraz 

przygotowanie do pełnienia funkcji Głównego Księgowego podczas „Kursu dla 

kandydatów na głównych księgowych” prowadzonego przez Związek Rewizyjny Banków 

Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.  

 

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

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,  

 

Nie dotyczy 

 

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,  

 

Nie dotyczy 

 

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,  

 

Nie dotyczy 

 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 dotyczy 

 

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 dotyczy 

 

 

 

Nazwiska i imiona osób składających podpisy: 
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