
 

Wojciech Szymczak 
 
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  
Pan Wojciech Szymczak, powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 
30.06.2023 r. 
 
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Wykształcenie:  
Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych (2012-2014) 

Magister prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006-2011) 

Doświadczenie zawodowe: 
Kancelaria Prawna Media – od 2012 roku jako aplikant radcowski, od 2015 roku radca prawny, od 2021 
roku partner 
Członek Rady Metodologicznej ds. RPD przy Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
(2019-) 
Arbiter w Sądzie Polubownym przy Międzynarodowych Targach Poznańskich (2019-) 
Członek Związkowej Komisji Odwoławczej w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej (2016-2020) 
 
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność  
ta ma istotne znaczenie dla emitenta:  
 
Radca prawny – partner w Kancelarii Prawnej Media 
 
Członek Rady Metodologicznej ds. RPD przy Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
 
Członek Zespołu Roboczego ds. opłat za korzystanie z praw autorskich oraz wynagrodzeń nadawców 
przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców 
 
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:  
 
Aktualnie partner KPM ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI J.WOŹNY SPÓŁKA PARTNERSKA (KRS: 917620) 
 
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 
 
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:  
 
Brak 

 



 

 
 
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. 
 
 
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. 

 


