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BARTOSZ DZIRBA 
WICEPREZES ZARZĄDU
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej 
oraz podyplomowych studiów menedżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Karie-
rę zawodową rozpoczynał jako inżynier wsparcia sprzedaży pracując dla Cisco Sys-
tems oraz Fluke Networks (obecnie NetScout) i kontynuując ją w Passus Sp. z o.o. 
Z firmą tą związany był 4 lata, cały czas uczestnicząc bezpośrednio w projektach 
sprzedażowych i wdrożeniowych. Na początku jako inżynier wsparcia sprzedaży oraz 
wdrożenia, przechodząc przez etap lidera zespołu technicznego po stanowisko dy-
rektora technicznego. Od 2014 roku w Passus S.A. pełnił funkcję Członka Zarządu  
i dyr. technicznego. W październiku 2021 uchwałą Rady Nadzorczej zo-
stał powołany na stanowisko Wiceprezesa Spółki. Posiada szereg branżo-
wych certyfikatów takich producentów jak Cisco, Fortinet, Riverbed, Xirrus, 
NetScout. Od wielu lat współpracuje z Akademią Cisco ITU-ITC na Politechnice War-
szawskiej będąc instruktorem kursów Cisco. Obecnie jest w trakcie studiów MBA  
na Akademii Leona Koźmińskiego.

 � Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem,  gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy

 � Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach 
lub nadal jest wspólnikiem 
Od 2014 roku do dnia 12 października 2021 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Passus 
S.A., a od dnia 12 października 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Passus 
S.A., 

 � Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa 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
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestęp-
stwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów  
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

 � Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwida-
cji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w któ-
rych dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisa-
rycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

 � Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w sto-
sunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki  
cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku 
do  działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej 
ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konku-
rencyjnej osoby prawnej.

 � Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pro-
wadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


