
Mariola Więckowska 
Członek Rady Nadzorczej  
 
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
 
Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej 
wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
rok 2019. 
 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 
Wykształcenie: 

• wyższe prawnicze 

• absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Prawa i 

Administracji (kierunek Prawo) 

• radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu 

 
Doświadczenie zawodowe: 

• od 1990 roku rozpoczęła specjalizację w kierunku doradztwa dla przedsiębiorców w 
procesie przekształceń, restrukturyzacji i rozwoju 

• specjalizuje się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właścicielskiej przez 
przedsiębiorców. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów i umowach 
towarzyszących pozyskaniu kapitału. Nadzoruje sporządzanie regulacji 
korporacyjnych i dokumentów spółek prawa handlowego, w tym notowanych na 
rynkach GPW  

• jako Partner w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu i 
Warszawie związanej umową partnerską z GPW od lat promuje i działa na rzecz 
przygotowania firm do upublicznienia i prowadzenia działalności w oparciu o reguły 
zasad ładu korporacyjnego i compliance 

• nadzorowała działalność spółek prawa handlowego, zasiadając w Radach 
Nadzorczych RELPOL S.A., ELZAB S.A., ZAP – PETRO Sp. z o.o., ATON – HT, spółki 
giełdowej TELL S.A. oraz spółki notowanej na NewConnect MONDAY 
DEVELOPMENT S.A.. Uczestniczyła w obsłudze licznych procesów ofert publicznych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect, w tym: TALEX S.A., PGF S.A., 
dwie emisje dla PBG S.A., TELL S.A., NFI PIAST S.A., BBI Development NFI S.A., 
HARDEX S.A., BBI ZENERIS S.A., UNIMOT S.A. Uczestniczyła w Fundacji Polskiego 
Instytutu Dyrektorów, na liście profesjonalnych kandydatów do Rad Nadzorczych. 

• jest wykładowcą i prelegentem na licznych konferencjach, gdzie prezentuje praktyczne 
aspekty doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego 
oraz odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych  
 

Ukończone kursy: 

• uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach organizowanych przez GPW w 
zakresie regulacji rynku kapitałowego oraz PARP dla małych i średnich 
przedsiębiorstw 

• „Strategia obrony i odpowiedzialności członków zarządu oraz kadry managerskiej w 
sp. z o.o i S.A. – wykazanie braku winy i szkody” – organizowane przez Polskie 
Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej – 2019 r. – certyfikat uczestnictwa 

• Uzyskała Certyfikat Mentora wydany przez PARP i Fundację Firm Rodzinnych w 
zakresie realizacji programu EWE –  2019 r. 

 
 



c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 
 
Partner w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy  
 
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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: 
 
Dom Łomianki Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 
 
e) 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 wystąpiły 
 
f) 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. 
 
g) 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym: 
 
Nie figuruje. 


