
Imię oraz nazwisko: Tomasz Kuczur  

Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Wykształcenie: 

 2012-2014 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

kierunek: Prawo 1996-1999 – Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, (obecnie Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego), Wydział Humanistyczny, kierunek: Politologia  

Posiadane tytuły naukowe: 

 Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  

 Profesor Nadzwyczajny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi  

 Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Warszawski 

  Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa karnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

 Doktor habilitowany nauk społecznych, nauk o polityce, spec. systemy polityczne, Uniwersytet 

Wrocławski Doświadczenie zawodowe:  

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, stanowisko - profesor nadzwyczajny 

  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, stanowisko – profesor nadzwyczajny,  

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy, stanowisko – pozaetatowy członek  

 Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych, stanowisko – przewodniczący Rady Nadzorczej,  

 Narodowy Fundusz Zdrowia, stanowisko – członek Rady NFZ.  

2015 Członek Członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia  

2014 Wybranie przez członków Rady Nadzorczej Bydgoskiego Funduszu Gwarancji Kredytowych na 

przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

2013 Powołanie przez Prezesa Rady Ministrów na pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Bydgoszczy,  

2013 Powołanie przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy na członka rady nadzorczej Bydgoskiego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych,  

Od 2008 do 2010 Ekspert ds. szkoleń w Starostwie Powiatowym w Żninie. Odpowiedzialny za jakość 

prowadzonych szkoleń związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej na szczeblu 

samorządowym  

Od 2005 do 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w 

Warszawie 2004 Adiunkt w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  

2004 Powołanie od Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Danuty Waniek na członka 

Rady Programowej Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy - „PR Pomorza i Kujaw” S.A.  

Od 2004 do 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w 

Warszawie, oddział w Człuchowie;  



Od 2001 do 2004 członek zarządu oraz jednocześnie skarbnik, natomiast od maja 2004 r. do maja 2007 

sekretarz (także członek zarządu) Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Bydgoszczy  

1999 asystent w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego;  

1999 asystent I Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Michała Joachimowskiego;  

Od 1997 do 2000 praca w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a następnie w Kujawsko-Pomorskim 

Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku inspektora wojewódzkiego  

Od 1998 do 1999 bezpośrednia współpraca z wiceministrem Janem Węgrzynem – Delegatem Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej do spraw wdrożenia reformy administracyjnej państwa  

1998 oddelegowany przez Wojewodę Bydgoskiego jako współpracownik wiceministra spraw 

wewnętrznych, delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw wprowadzenia reformy 

administracji publicznej w kraju Jana Węgrzyna  

1997 inspektor w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy; 

Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Pan Tomasz Kuczur nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

 Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:  

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych – Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal. Centrum Badań 

Sfery Publicznej – Członek Zarządu - nadal. Klaster ZA-CHEM sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej.  

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w 

okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych spółek prawa handlowego:  

Pan Tomasz Kuczur w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków 

za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Informacje o 

wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w 

odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego: Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Kuczur pełnił funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz czy osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej:  

Pan Tomasz Kuczur nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki 

kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Informacje 

czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Tomasz Kuczur nie figuruje w rejestrze 



dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym. 

Imię oraz nazwisko:  

Kinga Kierul  

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej  

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 

 Od 2006 do 2010 – Studia doktoranckie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Instytut Genetyki 

Bakterii. Od 2001 do 2006 – Studia magisterskie; kierunek biotechnologia, Akademia Techniczno - 

Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Rolny. Doświadczenie zawodowe: Od 2012 r. - Członek Rady 

Nadzorczej Spółki SoftBlue S.A. Od 2012 r. - Centrum Wsparcia Innowacji, pozyskiwanie funduszy na 

biznesowo-badawcze projekty biotechnologiczne Od 2011 r. - International School of Bydgoszcz, 

nauczyciel chemii w szkole z wykładowym językiem angielskim Od 2006 do 2012 - asystent profesora 

na uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Instytut Genetyki Bakterii, Od 2007 do 2012 - nauczyciel 

akademicki na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.  

Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Pani Kinga Kierul nie prowadzi działalności prowadzonej poza Emitentem, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta.  

Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:  

Pani Kinga Kierul w okresie ostatnich 3 lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 

albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. 

 Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w 

okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych spółek prawa handlowego: 

 Pani Kinga Kierul w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana na mocy prawomocnych wyroków 

za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego:  

Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w 

odniesieniu do podmiotów, w których Pani Kinga Kierul pełniła funkcje członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego.  

Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz czy osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej:  



Pani Kinga Kierul nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki 

kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

 Pani Kinga Kierul nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 Imię oraz nazwisko: Władysław Fryderyk Kierul  

Zajmowane stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 

 Od 2012 r. – Członek Rady Nadzorczej Spółki SoftBlue S.A. Od 2000 r. - Wykładowca na uczelniach 

prywatnych, Od 1978 r. – Wykładowca na Uniwersytecie Techniczno – Rolniczym im. J.J. Śniadeckich 

w Bydgoszczy. Od 1987 do 2012 – Wykładowca na Uniwersytecie Techniczno – Rolniczym im. J.J. 

Śniadeckich w Bydgoszczy Od 1983 do 1987 – praca na Politechnice Gabes w Tunezji Od 1976 do 1977 

– Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Bydgoszczy, starszy projektant. Od 1971 

do 1975 – Pracownia Projektów Organizacji Inwestycji przy Pomorskim Zjednoczeniu Budownictwa 

Przemysłowego w Bydgoszczy, starszy projektant, kierownik zespołu. Od 1969 do 1970 – Wojewódzkie 

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Bydgoszczy, starszy projektant. Od 1967 do 1969 – 

Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego w Bydgoszczy, programowanie komputerów.  

Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta: 

 Pan Władysław Fryderyk Kierul nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

 Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:  

Centrum Wsparcia Innowacji sp. z o.o – Prezes Zarządu, wspólnik – nadal.  

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w 

okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych spółek prawa handlowego:  

Pan Władysław Kierul w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych 

wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego: 

Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w 

odniesieniu do podmiotów, w których Pan Władysław Kierul pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego.  

Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz czy osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 



członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej:  

Pan Władysław Kierul nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, 

oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu 

spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Pan Władysław Kierul nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 Imię oraz nazwisko:  

Piotr Jankowski  

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Wykształcenie:  

Od 1986 do 1989 – Akademia Techniczno-Rolnicza, specjalizacja : Budowa Maszyn i Urządzeń 

Przemysłowych Od 1989 do 1994 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Administracja 

Samorządowa; Od 1995 do 1998 – Studia podyplomowe: Polska Izba Rzeczników Patentowych - Prawo 

Własności Przemysłowej, tytuł zawodowy: Rzecznik Patentowy Doświadczenie zawodowe: Od 2015 – 

Członek Rady Nadzorczej Spółki SoftBlue S.A. Od 2010 – Rzecznik Patentowy firmy SOLBET Sp. z o.o. 

Solec Kujawski Od 2003 – Rzecznik Patentowy Ośrodka Informacji Patentowej w Regionalnym Centrum 

Innowacyjności Od 2003 – Rzecznik patentowy i wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-

Przyrodniczym w Bydgoszczy Od 1998 – Rzecznik Patentowy prowadzący Kancelarie Patentową 1998 

– Praktyka zawodowa Urząd Patentowy R.P. Warszawie Od 1994 do 1997 – Aplikant rzeczniowski – 

kancelaria patentowa 

 Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Pan Piotr Jankowski nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla 

Emitenta.  

Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:  

Pan Piotr Jankowski w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. 

 Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w 

okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych spółek prawa handlowego:  

Pan Piotr Jankowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków 

za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania 

jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego: 



 Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w 

odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Jankowski pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz czy osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej:  

Pan Piotr Jankowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, 

oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu 

spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

 Pan Piotr Jankowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Imię oraz nazwisko: Tadeusz Jerzy Leszczyński  

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej  

Wykształcenie: 

 Od 1963 do 1967 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia na Wydziale Matematyki Fizyki 

i Chemii. Od 1972 do 1974 – Akademia Techniczno–Rolnicza, studia wieczorowe na Wydziale 

Telekomunikacji i Elektrotechniki 1981 – uzyskanie tytułu doktora Doświadczenie zawodowe: Od 2015 

– Członek Rady Nadzorczej Spółki SoftBlue S.A. Od 2014 – Docent w Kujawsko-Pomorskiej Szkole 

Wyższej w Bydgoszczy Od 2009 – Docent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Od 

2009 do 2012 – pełnienie funkcji dyrektora Instytutu Telekomunikacji. Od 2001 do 2008 – Adiunkt w 

Szkole Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku Od 1998 do 2000 – Adiunkt w Wyższej Szkole Techniczna 

w Legnicy Od 1995 do 2003 – stanowisko Dyrektora w CECOMM S.A. Bydgoszcz Od 1997 do 1998 – 

stanowisko Dyrektora w POSTDATA SA. Bydgoszcz Od 1996 do 2008 – pełnienie funkcji z-cy dyrektora 

Instytutu Telekomunikacji Od 1993 do 1994 – stanowisko Dyrektora w Autocentrum Sp. z o. o. 

Bydgoszcz Od 1990 do 1993 – stanowisko Dyrektora w Poltech Sp. z o. o. Bydgoszcz Od 1981 do 2014 

– pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Techniki Cyfrowej, Od 1974 do 2014 – praca w Akademii 

Techniczno – Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy) w Bydgoszczy na 

stanowisku starszego asystenta, a następnie adiunkta Od 1967 do 1974 – praca w Zakładach 

Teleelektronicznych Telkom - Telfa w Bydgoszczy 

 Informacje o działalności prowadzonej poza Emitentem, jeśli ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Pan Tadeusz Leszczyński nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie 

dla Emitenta.  

Informacja o spółkach prawa handlowego w których osoba, w okresie ostatnich 3 lat była członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem aktualnego stanu:  

Pan Tadeusz Leszczyński w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.  

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz wskazanie czy w okresie, czy w 



okresie tym osoba otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych spółek prawa handlowego: 

 Pan Tadeusz Leszczyński w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych 

wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

Informacje o wszystkich przypadkach upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie 

ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego:  

Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich 5 lat, w 

odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tadeusz Leszczyński pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 Informacje o prowadzonej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz czy osoba jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej:  

Pan Tadeusz Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem 

organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

Informacje czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

 Pan Tadeusz Leszczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 


