
Życiorys zawodowy 
 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 
imię i nazwisko: Wojciech Puciata 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta:  
termin upływu kadencji: 12.11.2022 r. 
 
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Wykształcenie i kwalifikacji: 
2013 - obecnie Radca prawny - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 
1996 – 1999 Master o Law (LL.M.) - Uniwersytet w Regensburgu, Wydział Prawa 

(RFN) 
1991 – 1996 Magister nauk prawnych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
Doświadczenie zawodowe: 
20014 – obecnie  Prawnik w Kancelarii Prawnej Mirosz Jankowski i Partnerzy Kancelaria 

Radców Prawnych 
2011 – 2014 Własna działalność gospodarcza - doradztwo prawne w zakresie prawa 

spółek, prawa cywilnego i sporów sądowych 
2010 – 2011 Prawnik w Kancelarii Prawnej Rymar i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i 

Radców Prawnych Sp. k. 
2008 – 2010 Własna działalność gospodarcza - doradztwo prawne w zakresie prawa 

spółek, prawa cywilnego i sporów sądowych 
 
2008 - 2008 Prawnik w Kancelarii Prawnej Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza 

Sp. k. w Warszawie 
2005 - 2005 Staż w Kancelarii Prawnej Freshfields Bruckhaus Deringer LLP  w 

Wiedniu 
1999 – 2008 Prawnik w Kancelarii Prawnej Wierzbowski Eversheds Sp. k. w 

Warszawie 
1997 – 1998 Prawnik w Kancelarii Prawnej Jurgen Geiling & Partner GbR w Cham 

(RFN). 
 
Kursy, szkolenia, uprawnienia: 
„Najnowsze rozwiązania prawne dotyczące windykacji” (Sygma Bank Polska S.A.), Warszawa 
2015 
"Układ restrukturyzacyjny - od impasu do kompromisu" (SGH), Warszawa 2010 
" Bankowy tytuł egzekucyjny" (Alior Bank), Warszawa 2010 
"The EC Cross-Border Insolvency Regulations" (Eversheds), Leeds 2006 
"The EC Insolvency Regulation: Forumshop before you drop" (Insolvency Law Network Meeting 
of Landwell), Amsterdam 2004 
"Das neue polnische Insolvenzrecht" (PwC), Wrocław, Warszawa, Poznań, 2003 
"Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte des Vorstandes nach dem neuen Gesetz iiber 
Handelsgesellschaften" (PwC), Warszawa 2002. 
 
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pan Wojciech Puciata nie prowadzi działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla 
Emitenta. 



 
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, 

 
Pan Wojciech Puciata nie był w okresie ostatnich trzech lat członkiem organów zarządzających 
lub nadzorczych albo wspólnikiem. 
 
5. 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, 

 
Pan Wojciech Puciata w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego; 
 
6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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, 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny  lub  likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Wojciech Puciata pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 
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, 

 
Pan Wojciech Puciata nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Onico S.A z 
siedzibą w Warszawie, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik 
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 
członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 
 
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

 
Pan Wojciech Puciata nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 


