Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

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

Wojciech Paździor

Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 29 czerwca 2025r.
Wykształcenie:
Absolwent Politechniki Śląskiej z 2001r.
Akademia Ekonomiczna w Katowicach – studia podyplomowe – kierunek
wyższe
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.,

Opis kwalifikacji i doświadczenie
zawodowe:

Wskazanie działalności wykonywanej przez
daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta:
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:
Informacje na temat czy w okresie ostatnich
pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych lub przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, albo za analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego
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:
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:
Informacja, czy dana osoba figuruje w
rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym:

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

nie dotyczy

Członek Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. - nadal

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie figuruje

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl
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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

Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 29 czerwca 2025r.
Wykształcenie:
Politechnika Śląska, Automatyka i Robotyka, studia ukończone z tytułem
inżyniera w 2005 roku,
wyższe
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarządzanie, studia ukończone z
tytułem magistra w 2015 roku,
Kariera zawodowa:

Opis kwalifikacji i doświadczenie
zawodowe:

Od ukończenia studiów inżynierkich stale związny z przemysłem i innowacjami.
Od 2008 roku prowadził własne biuro projektowe pod nazwą MGF Projekt Michał Fudalej.
W latach 2014-2019 był udziałowcem oraz Prezesem spółki MGF Projekt Sp. z o.o.
kierował spółką wdrażającą prototypy maszyn. Obecnie jestem większościowym
udziałowcem oraz Prezesem Zarządu w spółce LSF Sp. z o.o oraz współpracuję z Polską
Akademią Nauk w ramach projektu Innovation Coach.

Wskazanie działalności wykonywanej przez
daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta:
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:
Informacje na temat czy w okresie ostatnich
pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych lub przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, albo za analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego
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:
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:
Informacja, czy dana osoba figuruje w
rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym:

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

nie dotyczy

Wierzyciel S.A. - 2010r. -2022r (przerwa w 2015 roku). – członek Rady Nadzorczej,
Bizzit S.A.- 2012r. do nadal – członek Rady Nadzorczej,
MGF Projekt Sp. z o.o. – 2014 - 2019 – Prezes Zarządu,
LSF Sp. z o.o. od 2021 do nadal – Prezes Zarządu

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie figuruje

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl
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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: 29 czerwca 2025r.
Wykształcenie:

Podyplomowe

Wyższe
Opis kwalifikacji i doświadczenie
zawodowe:

Kariera zawodowa:
IX 2021 - obecnie
II 2021 – IX 2021
X 2019 – I 2021
X 2018 – IX 2019
VII 2019 – IX
2019
X 2018 – VI 2019
III 2018 – VI 2018
X 2005 – VII 2017
X/2002 - IX/2005

Wskazanie działalności wykonywanej przez
daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta:
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:
Informacje na temat czy w okresie ostatnich
pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych lub przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, albo za analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego
Szczegóły wszystkich przypadków
upadłości, zarządu komisarycznego lub
likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

IV 2019
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:
Uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej
IX 2017 - VI 2018
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach im. Wojciecha
Korfantego. Kierunek: „Zarządzanie systemami bezpieczeństwa”.
Uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP
X 1995 – XII 2001
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Mechaniczny – Technologiczny, Kierunek: Wychowanie
Techniczne
SEKA S.A. – Specjalista ds. BHP i szkoleń
WKS DUNA POLSKA Sp. z o. o. – Starszy Inspektor ds. BHP /
Specjalista ds. Ochrony Środowiska
PW BANIMEX Sp. z o. o. - Inspektor ds. BHP
IGLOMEN Sp. z o. o. – Starszy Inspektor ds. BHP ¼ etatu
DK CONTRACTING Wyry - Handlowiec
P.U.H. MODERATOR Mikołów – Przedstawiciel Handlowy
Saturn Planet Sp. z o. o. – Pracownik Działu Obsługi Klienta
Saturn Planet Sp. z o.o. – Z-ca Kierownika Działu Obsługi Klienta
Selgros Cash & Carry – Pracownik Działu Obsługi Klienta;

nie dotyczy

Członek Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. - nadal

nie dotyczy

nie dotyczy

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl

Strona : 3 z 8

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

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

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

nie dotyczy

nie figuruje

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl
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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: 29 czerwca 2025r.
Wykształcenie:
wyższe

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

Kariera zawodowa:

2004r. – 2005r.

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. Obecnie (od kilku lat) – Dyrektor ds. technicznych.
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach – Inspektor w Referacie
Inwestycji i Rozwoju Miasta.
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

2008r. – nadal

Opis kwalifikacji i doświadczenie
zawodowe:

2005r. – 2008r.

Wskazanie działalności wykonywanej przez
daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta:
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:
Informacje na temat czy w okresie ostatnich
pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych lub przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, albo za analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego
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:
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:

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

nie dotyczy

Członek Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. – XII/2011 do VI/2015
Członek Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. – II/2016 do nadal

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl
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Informacja, czy dana osoba figuruje w
rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

nie figuruje

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl
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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.

Grzegorz Fudalej

Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 29 czerwca 2025r.
Wykształcenie:
Politechnika Śląska, Mechanika i Budowa Maszyn, studia ukończone z
tytułem inżyniera w 2008 roku
wyższe
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zarządzanie, studia ukończone z
tytułem magistra w 2011 roku
Kariera zawodowa:
Od początku kariery zwodowej byłem związany z przemysłem motoryzacyjnym. Pierwszą pracę
podjąłem w 2008r. w firmie CAR-technology w Krakowie. W okresie 2009-2011r. pracowałem jako
doradca finanoswy w firmie Efect Doradztwo Finansowe S.A.
Od 2010 prowadzę własne biuro projektowe GFM PROJECT Grzegorz Fudalej, na start tej firmy
uzyskałem dofinansowanie z konkursu Parku Technologicznego w Gliwicach. Projektuję elementy
samochodów znanych marek jak VW, Skoda, BMW, Audi, Peugeot, Citroen i inne. Jestem też
współautorem patentu i zgłoszeń patentowych.
Jestem współzałożycielem spółki MGF Projekt sp. z o.o. w 2014r., która zajmowała się wdrożeniami
automatyki. Spółka została sprzedana w 2018r.
Jestem również współzałożycielem w 2019r. i prezesem firm World Class Engineering Team Sp. z
o.o. która zajmuje się dostarczaniem specjalistycznych usług dla przemysłu.

Opis kwalifikacji i doświadczenie
zawodowe:

Wskazanie działalności wykonywanej przez
daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla
emitenta:
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:
Informacje na temat czy w okresie ostatnich
pięciu lat dana osoba została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek
handlowych lub przestępstwa określone w
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych, albo za analogiczne
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
sądowy zakaz działania jako członek
organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego
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:
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:
Informacja, czy dana osoba figuruje w
rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

Nie dotyczy

MGF Projekt sp. z o.o. luty 2014 – grudzień 2018 – członek zarządu
World Class Engineering Team sp. z o.o. – styczeń 2019 – nadal -Prezes zarządu

nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl
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Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym:

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27
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