
 

Andrzej Jan Krajewski 
 
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  
Pan Andrzej Jan Krajewski, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 
29.08.2023 r. 
 
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Wykształcenie:  
Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa, magister ekonomii, 1971 

Stypendium Fulbrighta, University of Michigan, Ann Arbor, USA, 1986-1987 

Eurofinance, Warszawa, kurs dla członków rad nadzorczych spółek SP, 2009 

Doświadczenie zawodowe: 
1971-1978 – Express Wieczorny, dziennik, reporter 
1978-1980 – Razem, tygodnik, redaktor 
1980-1981 – Przegląd Techniczny, tygodnik, redaktor 
1982-1986 – Firma, miesięcznik, redaktor, dzienniki Youmiuri Shimbun i Washington Post - tłumacz 
1986-1987 – University of Michigan, Ann Arbor, USA, stypendysta Fulbrighta 
1988-1989 – Nowy Dziennik, Nowy Jork, redaktor i Polish Television Network, Nowy Jork, reporter 
1989-1990 – Ministerstwo Finansów, Warszawa, doradca  
1990-1994 – TVP i Polskie Radio, Waszyngton, korespondent  
1994-2001 – Przegląd Reader’s Digest, miesięcznik, Warszawa, redaktor naczelny 
2001-2003 – Forum, tygodnik, zastępca redaktora naczelnego 
2003-2005 – Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, dyrektor  
2007-2007 – Aitken Travel, Colombo, Sri Lanka, pilot turystyczny 
2008-2010 – Pogłos, miesięcznik, Warszawa, redaktor  
2010-2011 – Fundacja FOR, prezes 
2012-2016 – KRRiT, ekspert ds. wolności słowa 
2020 -2021 – HaloRadio, redaktor  
 
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  
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:  
 
Nie dotyczy. 
 
6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 



 

 
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:  
 
Nie dotyczy. 

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


