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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. Wojciech Paździor Przewodniczący Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 09 luty 2019r. 

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, 

2007r. – 2008r. CSK „Araneus” – konsultant, audytor, 

2003r. – 2007r. nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych, 

2003r. – 2005r. 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 

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 
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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. Michał Fudalej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 09 luty 2019r. 

Opis kwalifikacji i doświadczenie 
zawodowe: 

Wykształcenie: 

wyższe 

Politechnika Śląska, Automatyka i Robotyka, studia ukończone z tytułem 
inżyniera w 2005 roku, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarządzanie, studia ukończone z 
tytułem magistra w 2015 roku, 
Kurs dla Członków Rad Nadzorczych ukończony w 2015 roku. 

Kariera zawodowa: 

Od ukończenia studiów inżynierkich stale związny z przemysłem i wdrożeniami maszyn 
w fimach takich jak: PZ Wuma Sp. z o.o., GS-Hydro Sp. z o.o. oraz Logstor Polska 
Sp. z o.o. 
Od 2008 roku prowadził własne biuro projektowe pod nazwą MGF Projekt Michał Fudalej, 
a od 2014 roku jest Prezesem MGF Projekt Sp. z o.o. Są to firmy które zajmują się 
wdrożeniami automatyki oraz komputerowym projektowaniem maszyn. Współautor patentu 
i zgłoszeń patentowych. 

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: 

Wierzyciel S.A. - luty 2010r. do czerwiec 2015r. – członek Rady Nadzorczej, 

Bizzit S.A.- grudzień 2012r. do nadal – członek Rady Nadzorczej, 

MGF Projekt Sp. z o.o. – luty 2014r. do nadal – Prezes Zarządu, 
Biprozat Sp. z o.o. – od 18 września 2015r. do 30 września 2015r. – Prezes Zarządu 

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 

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 
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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. Karol Kopiec Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 09 luty 2019r. 

Opis kwalifikacji i doświadczenie 
zawodowe: 

Wykształcenie: 

wyższe 
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2001r. 
Wydział Mechaniczny – Technologiczny, Kierunek: Wychowanie 
Techniczne 

Kariera zawodowa: 

X/2005 – obecnie Saturn Planet Sp. z o.o. – Z-ca Kierownika Działu Obsługi Klienta 

X/2002 - IX/2005 

 
Selgros Cash & Carry – Pracownik Działu Obsługi Klienta; 

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 

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 
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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. Krzysztof Świerkot Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 09 luty 2019r. 

Opis kwalifikacji i doświadczenie 
zawodowe: 

Wykształcenie: 

wyższe 
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Wydział Budownictwa z 
2000r. 

Kariera zawodowa: 

 
2008r. – nadal 

GRUPA Metropolis (Metropolis Investments Sp. z o.o.; Metropolis Sp. z o.o.; 

GTB Metropolis Sp. z o.o.; WM Invest Sp. z o.o.) – Specjalista ds. 
technicznych. 

2005r. – 2008r. 
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach – Inspektor w Referacie 
Inwestycji i Rozwoju Miasta. 

2004r. – 2005r. PHU JANTAR Ryszard Łach – Kierownik robót budowlanych. 

2002r. – 2004r. BUDOREMONT Sp. z o.o. – Gł. Inżynier - koordynator 

2001r. – 2002r. BAUMAT Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy – Doradca techniczny 

2000r. – 2001r. INKOM ŚLĄSKI Sp. z o.o. – Inżynier budowy 

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. – XII/2011 do VI/2015 

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 

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 
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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. Marcin Klimas Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 09 luty 2019r. 

Opis kwalifikacji i doświadczenie 
zawodowe: 

Wykształcenie: 

wyższe 

Technikum chemiczne – specjalność: Technologia przemysłu chemicznego; 
Akademia Ekonomiczna – Wydział Zarządzania – uzyskany dyplom 
magistra; 
Uniwersytet Śląski – Wydział Prawa i Administracji – Podyplomowe studia 
prawa gospodarczego i handlowego; 
Ukończony kurs kandydatów do rad nadzorczych spółek. 

Kariera zawodowa: 

Centralne Laboratorium Chemiczne – Asystent; 
Huta „Bobrek” – Zakład koksowniczy – Kierownik przeróbki chemicznej; 
„Zakłady Metalurgiczne” – Bytom – Kierownik Zakładu Koksowniczego; 
PTHU „BO-CARBO” Sp. z o.o. (ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom) – Z-ca Dyrektora, W-ce 
Prezes 
„CARBO-KOKS” Sp. z o.o. (ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom) - Z-ca Dyrektora, W-ce 
Prezes 

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: 

 
PTHU „BO-CARBO” Sp. z o.o. (ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom) – Wspólnik, 
 
„CARBO-KOKS” Sp. z o.o. (ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom) – Wspólnik. 

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 

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 

 


