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Życiorysy zawodowe 
Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu) 

1. Bogdan Kamiński Przewodniczący Rady Nadzorczej;  

Opis kwalifikacji i doświadczenie 
zawodowe: 

Wykształcenie: 

wyższe 

Absolwent A.E. w Katowicach (Zarządzanie i Marketing); 
Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości na wydziale finansów i 
bankowości w  wyższej szkole finansów i zarządzania w Warszawie; 
Absolwent szkoły controlingu (kształcenie kontrolerów przedsiębiorstw) 
Liczne szkolenia z zakresu rachunkowości, finansów i podatków 

Kariera zawodowa: 

Z-D Radiokomunikacji i Teletransmisji w Katowicach – dział księgowości; 
TVP S.A. Katowice – dział księgowości; 
Dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości podatków jak również finansów 
jako doradca podatkowy; 
Właściciel biura rachunkowego KABO 
Obecnie także likwidator Ster S.A. 

Wskazanie działalności wykonywanej 
przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta: 

nie dotyczy 

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 

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 

Informacja, 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 

Informacja, czy dana osoba figuruje w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

nie figuruje 
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Życiorysy zawodowe 
Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu) 

2. Mariusz Kurowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;  

Opis kwalifikacji i doświadczenie 
zawodowe: 

Wykształcenie: 

wyższe 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z 1993r., 
aplikacja w okresie od 1995 do 1998 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Katowicach, uzyskanie tytułu radcy prawnego w roku 1999, 
European Union and English Law Scholarship, Cambridge University oraz 
College of Law, Londyn 2000. 

Kariera zawodowa: 

Wspólnik spółki prawniczej Biura Prawne „Koehler Rak Kurowski” Sp.j. w latach 2001 do 
2014 
Od 2014 prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Katowicach 

Wskazanie działalności wykonywanej 
przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta: 

nie dotyczy 

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: 

„Biura Prawne „Koehler Rak Kurowski” Sp.j. – wspólnik. Spółka została rozwiązana i 
wykreślona z KRS 

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: 

Członek Rady Wierzycieli ustanowionej w toczącym się przed Sądem Rejonowym w 
Katowicach postępowaniu upadłościowym z wniosku spółki Fabryka Elektrofiltrów „ELWO” 
S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pszczynie 

Informacja, 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 

Informacja, czy dana osoba figuruje w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

nie figuruje 
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Życiorysy zawodowe 
Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu) 

3. Witold Steller Członek Rady Nadzorczej; 

Opis kwalifikacji i doświadczenie 
zawodowe: 

Wykształcenie: 

wyższe Akademia Ekonomiczna w Katowicach Kierunek: marketing i zarządzanie 

Kariera zawodowa: 

2013-nadal mBank SA - Menadżer ds. bankowości korporacyjnej 

1994-2013 
Kredyt Bank SA – Specjalista kredytowy w Departamencie Ryzyka 
Kredytowego 

1992-1994 PKO BP SA – Inspektor ds.kredytowych 

Wskazanie działalności wykonywanej 
przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta: 

nie dotyczy 

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 

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 

Informacja, 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 

Informacja, czy dana osoba figuruje w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

nie figuruje 
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Życiorysy zawodowe 
Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu) 

4. Róża Brąclik Członek Rady Nadzorczej; 

Opis kwalifikacji i doświadczenie 
zawodowe: 

Wykształcenie: 

wyższe Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z 1968r. 

Kariera zawodowa: 

1990r. - 2009r. – Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie – Główna Księgowa (1990-
1995), Prezes Zarządu (w okresie 1996-2007), Doradca Zarządu ds. księgowych (2008-
2009) 
1975r. – 1990r. – Lustrator Banków Spółdzielczych Bank Gospodarki Żywnościowej w 
Warszawie 

Wskazanie działalności wykonywanej 
przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta: 

nie dotyczy 

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: 

Członek Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. - nadal 

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 

Informacja, 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 

Informacja, czy dana osoba figuruje w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

nie figuruje 
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Życiorysy zawodowe 
Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu) 

5. Wojciech Paździor Członek Rady Nadzorczej; 

Opis kwalifikacji i doświadczenie 
zawodowe: 

Wykształcenie: 

wyższe 

Absolwent Politechniki Śląskiej z 2001r. 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach – studia podyplomowe – kierunek 
Informatyka i Technologia Informacyjna (2004r.) 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – studia podyplomowe na kierunku 
Zarządzanie kulturą (2014 – 2015r.). 

Kariera zawodowa: 

2009r. – nadal – Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Kobiórze, 
2007 – 2008 – CSK „Araneus” – konsultant, audytor, 
2003 – 2007 – nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych, 
2003 – 2005 - działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
2002r. – „Arteria” Sp. z o.o., 
 

Wskazanie działalności wykonywanej 
przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta: 

nie dotyczy 

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: 

Członek Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. - nadal 

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 

Informacja, 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 

Informacja, czy dana osoba figuruje w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

nie figuruje 

 


