
Jacek Babczyński 

 

Posiada wykształcenie wyższe, prawnicze, od 2013 r. praktykuje zawód radcy prawnego w 

Warszawie. Pan Jacek Babczyński pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta 

powołanego na dwuletnią kadencję przypadającą w latach 2021-2023. 

 

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe: 

 

2006-2010  

 
EDP Renewables (Energias de 

Portugal Group) 

szef departamentu prawnego 

2004-2006  Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski 

i Partnerzy 

prawnik 

 

Pan Jacek Babczyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna do Emitenta ani 

nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej. Pan Jacek 

Babczyński nie pełni funkcji jako członek jej organu zarządczego bądź nadzorującego w 

konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej. 

 

Od 2013 r. Jacek Babczyński pełni funkcję członka zarządu w spółce International Research 

Center For Higher Education And Business Cooperation Sp. z o.o. z siedzibą w 

Częstochowie, której jest również udziałowcem. Pan Jacek Babczyński uczestniczy również 

w spółce Venture Investors Limited, spółce prawa brytyjskiego. 

 

Pan Jacek Babczyński nie był skazany za przestępstwa określone w art. 18 § 2 KSH ani 

przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 

przepisów prawa obcego. Pan Jacek Babczyński Pan Jacek Babczyński nie otrzymał 



sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. Pan Jacek Babczyński nie figuruje w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

W okresie co najmniej ostatnich 5 lat Pan Jacek Babczyński nie pełnił funkcji nadzorczej lub 

zarządczej w odniesieniu do podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, otwarto 

restrukturyzacje, wprowadzono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 



 

Magdalena Anita Dulińska  

Posiada wykształcenie wyższe, prawnicze, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta 

powołanego na dwuletnią kadencję przypadającą w latach 2021-2023. Pani Magdalena Anita 

Dulińska jest zatrudniona na stanowisku radcy prawnego w Gremi Media S.A., 

akcjonariusza Emitenta. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

05.2018- obecnie Gremi Media S.A. radca prawny 

06.2011-04.2018 ZUS Centrala radca prawny 

05.2009-09.2010 Interia PL S.A. kierownik działu prawnego 

04.2005-10.2006 Centrala NFZ specjalista w biurze prawnym, a od 

lutego 2006 Zastępca Przedstawiciela 

Polski w Komisji Administracyjnej ds. 

Zabezpieczenia Społecznego 

Pracowników Migrujących 

05.2002-03.2005 Interia PL S.A. prawnik w dziale prawnym 

08.2000-06.2002 Telewizja Familijna S.A. specjalista w biurze zarządu 

 

Pani Magdalena Anita Dulińska nie prowadzi według jej oświadczenia działalności, która 

jest konkurencyjna do Emitenta ani nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej, 

osobowej lub kapitałowej.  

 

Pani Magdalena Anita Dulińska w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję jako członek organu 

zarządczego bądź nadzorującego w następujących spółkach prawa handlowego: 

 



10.2018- obecnie  e-Kiosk S. A. wiceprezes zarządu 

07.2018 – obecnie  Kancelarie RP Sp. z o. o. prezes zarządu 

09.2018 – obecnie Gremi FAD Sp. z o. o. prezes zarządu 

10.2018 – obecnie Gremi Ekonomia Sp. z o. o prezes zarządu 

10.2018– obecnie Gremi Prawo i Wydarzenia Sp. z o. o. prezes zarządu 

09.2018 – obecnie Gremi Edycja Sp. z o. o. prezes zarządu 

10.2018 – obecnie Fundacja Instytut Myśli Gospodarczej 

Rzeczpospolita 

prezes zarządu 

 

Pani Magdalena Anita Dulińska nie była skazana za przestępstwa określone w art. 18 § 2 

KSH ani przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Pani Magdalena Anita Dulińska nie była 

skazana za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Pani 

Magdalena Anita Dulińska nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Magdalena Anita 

Dulińska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS. 

 

W okresie co najmniej ostatnich 5 lat Pani Magdalena Anita Dulińska nie pełniła funkcji 

nadzorczej lub zarządczej w odniesieniu do podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, 

otwarto restrukturyzacje, wprowadzono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 



 

Tomasz Stanisław Jaworski  

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta 

powołanego na dwuletnią kadencję przypadającą w latach 2021-2023. Pan Tomasz Stanisław 

Jaworski jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Gremi Media S.A., 

akcjonariusza Emitenta. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

2015- obecnie  Gremi Media S.A radca prawny 

2011-2015 Urząd Miasta Stołecznego Warszawa - Biuro 
Promocji Miasta 

radca prawny 

2011-2015 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. radca prawny 

2010-2015 MD4 sp. z o.o. radca prawny 

2003-2007 Centrum Medyczne TPMED sp. z o.o radca prawny 

1999 - 2010 

 

Telekomunikacja Polska S.A.  

1997-1998 Polsko - Amerykański Bank Hipoteczny S.A.   doradca prawny 

1996-1997 Kancelaria Adwokacka Janusza Kasprzaka Aplikant radcowski  

1995-1996 Bank Pekao S.A. w Warszawie Departament 
Prawny 

specjalista 

1993-1995  Sobiesław Zasada Centrum S.A. Departament 
Prawny 

referent 

 

Pan Tomasz Stanisław Jaworski nie prowadzi według jego oświadczenia działalności, która 

jest konkurencyjna do Emitenta ani nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej, 

osobowej lub kapitałowej.  

 



Pan Tomasz Stanisław Jaworski nie pełni funkcji jako członek jej organu zarządczego bądź 

nadzorującego w konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej. W okresie 

ostatnich trzech lat Pan Tomasz Stanisław Jaworski nie pełnił funkcji jako członek jej organu 

zarządczego bądź nadzorującego innej spółki prawa handlowego. Pan Tomasz Stanisław 

Jaworski nie był skazany za przestępstwa określone w art. 18 § 2 KSH ani przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. 

o giełdach towarowych. Pan Tomasz Stanisław Jaworski nie był skazany za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Pan Tomasz Stanisław Jaworski nie 

otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. Pan Tomasz Stanisław Jaworski nie figuruje w rejestrze 

dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

W okresie co najmniej ostatnich 5 lat Pan Tomasz Stanisław Jaworski nie pełnił funkcji 

nadzorczej lub zarządczej w odniesieniu do podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, 

otwarto restrukturyzacje, wprowadzono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 



 

Paweł Daniel Pałczyński  

Posiada wykształcenie wyższe, ekonomiczne, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej 

Emitenta powołanego na dwuletnią kadencję przypadającą w latach 2021-2023. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

2012-obecnie Nowa Development Sp. z o.o. prezes zarządu 

2008-obecnie City Point Sp. z o.o. prezes zarządu 

2012-2017 UBM Polska senior lease navigator 

 

Pan Paweł Daniel Pałczyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna do 

Emitenta ani nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej. 

Pan Paweł Pałczyński nie pełni funkcji jako członek jej organu zarządczego bądź 

nadzorującego w konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej. W okresie 

ostatnich trzech lat Paweł Daniel Pałczyński pełnił funkcję jako członek organu zarządczego 

bądź nadzorującego w następujących spółkach prawa handlowego: 

 

2012-obecnie Nowa Development Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu prezes zarządu 

2008-obecnie City Point Sp. z o.o. w restrukturyzacji prezes zarządu 

2021- obecnie Lightmore Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu prezes zarządu 

2006- obecnie Brisk Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu członek zarządu 

 

Pan Paweł Daniel Pałczyński uczestniczy w następujących spółkach prawa handlowego: 

 

Wawa Frankies Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 



Lightmore Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu 

Brisk Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

 

Pan Paweł Daniel Pałczyński w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję był likwidatora spółki 

Techcenter sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

 

Pan Paweł Pałczyński nie był skazany za przestępstwa określone w art. 18 § 2 KSH ani 

przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych. Pan Paweł Daniel Pałczyński nie był skazany 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Pan Paweł Daniel 

Pałczyński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Paweł Pałczyński nie figuruje w 

rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 



 

Irena Barbara Tomaszak- Zesiuk 

Posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie chemii, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej 

Emitenta powołanego na dwuletnią kadencję przypadającą w latach 2021-2023. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

04.2014-11.2015 Poseł na Sejm  

09.1985-02.2012 I Liceum ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki 

Nauczyciel 

08.1979-08.1985 OSM kierownik laboratorium 

mikrobiologicznego 

 

Pani Irena Barbara Tomaszak- Zesiuk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna do 

Emitenta ani nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej. 

Pani Irena Barbara Tomaszak- Zesiuk nie pełni funkcji jako członek organu zarządczego 

bądź nadzorującego w konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej. W okresie 

ostatnich trzech lat Pani Irena Barbara Tomaszak- Zesiuk nie pełniła funkcji jako członek 

organu zarządczego bądź nadzorującego innej spółki prawa handlowego ani nie była 

wspólnikiem innej spółki prawa handlowego. Pani Irena Barbara Tomaszak- Zesiuk nie była 

skazana za przestępstwa określone w art. 18 § 2 KSH ani przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych. Pani Irena Barbara Tomaszak- Zesiuk nie była skazana za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Pani Irena Barbara Tomaszak- Zesiuk 

nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Irena Barbara Tomaszak- Zesiuk nie 

figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

KRS. 

 



W okresie co najmniej ostatnich 5 lat Pani Irena Barbara Tomaszak- Zesiuk nie pełniła funkcji 

nadzorczej lub zarządczej w odniesieniu do podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość, 

otwarto restrukturyzacje, wprowadzono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. 



 

Igor Wojciech Zesiuk 

 

Posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie zarządzania, pełni funkcję członka Rady 
Nadzorczej Emitenta powołanego na dwuletnią kadencję przypadającą w latach 2021-2023 

 

Pan Igor Wojciech Zesiuk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna do Emitenta 

ani nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej. Pan Igor 

Wojciech Zesiuk nie pełni funkcji jako członek organu zarządczego bądź nadzorującego w 

konkurencyjnej spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej.  

 

W okresie ostatnich trzech lat Pan Igor Wojciech Zesiuk pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze 

w następujących spółkach prawa handlowego: 

  

04.2021 WFC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prezes zarządu 

02.2019 CWS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prezes zarządu 

10.2012 Zesiuk Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  prezes zarządu 

11.2019 Respower S.A. z siedzibą w Warszawie  członek rady nadzorczej 

 

W okresie ostatnich trzech lat Pan Igor Wojciech Zesiuk uczestniczył w następujących 

spółkach prawa handlowego: 

 

WFC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

CWS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Zesiuk Investemnt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  



Knowledge Provider Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie 

Zakład Produkcji I Handlu Zesiuk-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Turku 

 

Pan Igor Zesiuk pełnił funkcje likwidatora Knowledge Providers Sp. z o.o. w likwidacji z 

siedzibą w Warszawie, której uprzednio pełnił funkcje prezesa zarządu.  

 

Pan Igor Zesiuk nie był skazany za przestępstwa określone w art. 18 § 2 KSH ani 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 
października 2000 r. o giełdach towarowych. Pan Igor Zesiuk nie był skazany za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Pan Igor Zesiuk nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego. Pan Igor Zesiuk nie figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 


