
Członek Rady Nadzorczej Creepy Jar S.A. 

(1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Mirosława Cienkowska – Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 16 grudnia 2021 (mandat wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok). 

 

(2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Wykształcenie: 

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Strategie inwestycyjne i kapitałowe. 

W  lutym 2007 roku z powodzeniem zdała egzamin dyplomowy na biegłego rewidenta. 

Kariera Zawodowa: 

Od roku 2007 aktywnie praktykujący biegły rewident. Doświadczenia zawodowe zdobywała w jednej z firm tzw. 

wielkiej czwórki. Od sierpnia 2009 r. związana zawodowo z PKF Consult – początkowo jako Prezes Zarządu PKF 

Centrum Rachunkowości (obecnie PKF BPO Sp. z o.o. Sp. k), a obecnie jako Partner i Dyrektor Regionu Centrum 

w PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. gdzie odpowiada za działalność operacyjną  departamentu audytu oraz konsultingu. 

Brała udział w wielu badaniach spółek i grup kapitałowych, w tym publicznych, procesach due diligence oraz 

projektach doradczych związanych z rachunkowością i sprawozdawczością spółek. Jest również wykładowcą w 

zakresie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej.  

 

(3) Potwierdzenie / zmiana poniższych oświadczeń Członka: 

Członek nie wykonuje poza Spółką działalności, która ma istotne znaczenie dla Spółki.  

Członek nie był w okresie ostatnich pięciu lat 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, jak również w okresie ostatnich pięciu lat w stosunku do Członka nie został wydany sądowy 

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

W stosunku do podmiotów, w których Członek pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

Członek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

Członek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 



(4) Funkcje pełnione przez Członka 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat wszystkich spółek prawa handlowego, w których, 

w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Członek był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 

wspólnikiem, ze wskazaniem, czy Członek nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem. 

 

Spółka prawa handlowego Funkcja Czy funkcja jest nadal pełniona? 

PKF Consult Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa  Wspólnik Tak 

Consult Sp. z o.o. Wspólnik, Wiceprezes Zarządu Tak 

PKF BPO Spółka z organiczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa  Wspólnik Tak 

Invest Office Spóła z ograniczoną 

odpowiedzialnością Członek Zarządu Tak 

CMG Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Wspólnik, Członek Zarządu Tak 

PKF Centrum Rachunkowości Sp. Z o.o. 
(obecnie PK BPO Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością) 

 

 
Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Tak 
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