
FORMULARZ DLA RADY NADZORCZEJ EMITENTA  

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

Pan Krzysztof Barczyk  – Członek Rady Nadzorczej 

Termin kadencji upływa z dniem: 23.07.2023 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

Specjalista ds. promocji, mediów społecznościowych, pozyskiwania funduszy unijnych z wieloletnim 

doświadczeniem. 

Wykształcenie: 

2004-2009: Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – tytuł Magister 

Ekonomii 

2010-2012: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, studiach III stopnia –

doktoranckie 

Doświadczenie zawodowe:  

24.09.2012 – nadal: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrektor 

Gabinetu Marszałka - Promocja Województwa Zachodniopomorskiego, prowadzenie mediów 

społecznościowych Pomorza Zachodniego, planowanie, inicjowanie, kreowanie zadań 

promocyjnych, pozyskiwanie dofinansowania na realizację kreatywnych projektów 

promocyjnych w zakresie szeroko pojętego wdrażania strategii rozwoju województwa oraz 

kreowania i umacniania wizerunku Pomorza Zachodniego w skali regionu i poza nim 

 

 

03.2020 – nadal: członek Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju, Rada 

Inwestycyjna ZFR pełni dla ZARR rolę doradczą 

 
 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta  

Nie dotyczy.  

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  

Nie dotyczy.  

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  

Nie dotyczy.  

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  

Nie dotyczy.  

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 dotyczy.  

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 dotyczy. 


