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Życiorysy zawodowe 

Członków Rady Nadzorczej 

Pointpack S.A. 
powołanych do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej w dniu 28.04.2021 r. 

 

1. Pan Maciej Lipiński 

 

L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do 
Regulaminu ASO) 

Informacje 

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

Maciej Jacek Lipiński 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pointpack S.A. 

Termin upływu kadencji: dzień odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia za 3 pełny okres rozliczeniowy Spółki licząc od 
powołania 

b). opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Elektroniki i 

Telekomunikacji, Tytuł: magister inżynier oraz studiów 

podyplomowych „Zarządzanie IT w MŚP” na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

Doświadczenie zawodowe: 

06/2007 do 03/2008 TP Emitel Sp. z o.o. Specjalista ds. 

Nowych Technologii 

05/2008 do 06/2009 PayUp Polska SA IT Specialist 

08/2009 do 07/2013 Info-TV-Operator Sp. z o.o. Technical 

Project Manager 

08/2013 - obecnie BCAST Sp. z o.o. Członek Zarządu 

c). wskazanie działalności wykonywanej przez 
daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta 

Nie występuje. 

d). 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, 

11/2010 - obecnie  6moto Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

01/2012 - obecnie DIGIB Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

08/2013 - obecnie BCAST Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

08/2016 – 05/2019 4Mobility SA Członek Rady 

Nadzorczej 

04/2018 – obecnie  Pointpack SA Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

05/2019 – obecnie ConnectedLife Sp. z o.o. Prezes 

Zarządu 

e). informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat 
dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w 
art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w 
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub 
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych, albo analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, 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  

f). szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 
restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 

nie dotyczy  
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L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do 
Regulaminu ASO) 

Informacje 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu 
lat, w odniesieniu do podmiotów, w których 
dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczej 

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 dotyczy  

h). Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze 
dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym 

nie dotyczy  

 

 

2. Pan Paweł Błaszczak 

 

L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do 
Regulaminu ASO) 

Informacje 

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

Paweł Błaszczak 

Członek Rady Nadzorczej Pointpack SA 

Termin upływu kadencji: dzień odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia za 3 pełny okres rozliczeniowy Spółki licząc od dnia 
powołania 

b). opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Paweł Błaszczak posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych. Jest 

absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku 

Zarządzanie i Marketing, którą ukończył w 2003 r. Karierę 

zawodową rozpoczął w 2000 r. w polskim oddziale jednego z 

producentów samochodów gdzie do roku 2005 pracował w zespole 

odpowiedzialnym za rozwój sprzedaży samochodów do firm i 

instytucji oraz współpracę w tym zakresie z dystrybutorami. W latach 

2005-2015 pracował w polskim oddziale firmy LeasePlan Fleet 

Management (Polska) Sp. z o.o. (branża leasingu i wynajmu 

długoterminowego samochodów), gdzie początkowo pozyskiwał 

kluczowych klientów (B2B), a następnie odpowiadał za zespół, który 

pozyskiwał wszystkich klientów dla Spółki. Od 2015 r. odpowiada za 

powstanie i rozwój Spółki 4Mobility S.A. wdrażającej w Polsce usługi 

car-sharing. Specjalizuje się w sprzedaży strategicznej, tworzeniu i 

zarządzaniu zespołami, analizach rynkowych oraz kształtowaniu 

polityki handlowej. 

c). wskazanie działalności wykonywanej przez 
daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta 

nie dotyczy 

d). 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, 

2016 – obecnie  4MOBILITY S.A.  PREZES ZARZĄDU  

2015 - 2016 4MOBILITY SP. Z O.O. PREZES ZARZĄDU 

2015 - 2016 Elemental Holding S.A. Członek Rady 

Nadzorczej  

e). informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat 
dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w 
art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w 
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub 

nie dotyczy 
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L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do 
Regulaminu ASO) 

Informacje 

ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych, albo analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, 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 

f). 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 nadzorczej 

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 dotyczy 

h). Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze 
dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym 

nie dotyczy 

 

3. Pan Bartosz Częścik 

 

L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do 
Regulaminu ASO) 

Informacje 

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

Bartosz Częścik 

Członek Rady Nadzorczej Pointpack SA 

Termin upływu kadencji: dzień odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia za 3 pełny okres rozliczeniowy Spółki licząc od dnia 
powołania 

b). opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Bartosz Częścik posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę 

Główną Handlową na kierunku Metody ilościowe w Ekonomii i 

Systemy Informacyjne. 

Doświadczenie zawodowe: 

04/2018 – 
obecnie  

Bartosz Częścik Advisory – jednoosobowa 
działalność gospodarcza 

12/2018 – 
obecnie   

BatteryCab sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 
Wspólnik 

06/2018 – 
12/2019  

Satus Games sp. z o.o. – Kluczowy personel 
Alfa Bridge 

05/2017 – 
02/2018  

Bioober Team S.A. – Dyrektor Finansowy 

10/2012 – 
05/2017  

Pioneer Pekao TFI S.A. – Zarządzający 
Funduszami 

 

c). wskazanie działalności wykonywanej przez 
daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta 

nie dotyczy 
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L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do 
Regulaminu ASO) 

Informacje 

d). 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, 

01/2021 – 

obecnie  

medaSEPT S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

12/2018 – 

obecnie   

BatteryCab sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

Wspólnik 

06/2018 – 

12/2020  

Satus Games sp. z o.o. – ASI sp.k. – Wspólnik  

05/2017 – 

07/2018  

Draw Distance S.A. – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej  

09/2017 – 

03/2018  

Feardemic sp. z o.o. – Członek Zarządu  

05/2017 – 

03/2018 

Bioober Team S.A. – Prokurent 

 

e). informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat 
dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w 
art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w 
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub 
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych, albo analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, 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 

f). 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 nadzorczej 

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 dotyczy 

h). Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze 
dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym 

nie dotyczy 

 

4. Pan Paweł Gajewski 

 

L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do 
Regulaminu ASO) 

Informacje 

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

Paweł Michał Gajewski 

Członek Rady Nadzorczej Pointpack SA 

Termin upływu kadencji: dzień odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia za 3 pełny okres rozliczeniowy Spółki licząc od 
powołania 
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L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do 
Regulaminu ASO) 

Informacje 

b). opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Posiada tytuł magistra. Absolwent studiów licencjackich na Wyższej 

Szkole Ekonomicznej w Warszawie oraz studiów magisterskich na 

Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, specjalizacja 

Zarządzanie Przedsiębiorstwem  w EU. 

Doświadczenie zawodowe: 

08-2005 do 07-2007 ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

Key Account Menager 

07-2007 do 07-2008 Kruk S.A. Menager Sprzedaży 

08-2008 do 12-2013 mBank SA Wicedyrektor ds. 

Dużych Przedsiębiorstw 

01-2014 - obecnie Bank Millennium SA Zastępca 

Dyrektora Regionalnego 

c). wskazanie działalności wykonywanej przez 
daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta 

Nie dotyczy 

d). 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, 

05/2020 – obecnie  Natural Cell Therapy S.A. Członek 
Rady Nadzorczej 

e). informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat 
dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w 
art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w 
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub 
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych, albo analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, 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 

f). 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 nadzorczej 

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 dotyczy 

h). Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze 
dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym 

nie dotyczy 

 

5. Pan Krzysztof Karpiński 
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L.p. Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do 
Regulaminu ASO) 

Informacje 

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

Krzysztof Karpiński 

Członek Rady Nadzorczej Pointpack SA 

Termin upływu kadencji: dzień odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia za 3 pełny okres rozliczeniowy Spółki licząc od dnia 
powołania 

b). opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych. Jest absolwentem 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i 
Marketing, którą ukończył w 1997 r. 

Doświadczenie zawodowe: 

1996 - 1999 TEL – ENERGO Sp. z o.o.  Główny Specjalista 
ds. Sprzedaży  

1999-2007 NETIA SA Dyrektor Handlowy – Sektor 
Finansowy 

2007-2013 Info-TV-Operator Sp. z o.o. Dyrektor Sprzedaży 

08/2013 - obecnie BCAST Sp. z o.o. Członek Zarządu 

c). wskazanie działalności wykonywanej przez 
daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta 

Nie dotyczy. 

d). 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, 

08/2013 - obecnie BCAST Sp. z o.o. Członek Zarządu 

06/2018 – obecnie  Pointpack SA Członek Rady 
Nadzorczej. 

e). informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat 
dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w 
art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w 
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub 
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych, albo analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, 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 

f). 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 nadzorczej 

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 dotyczy 

h). Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze 
dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym 

Nie dotyczy 

 

 


