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Życiorys	zawodowy	Pana	Borysa	Czerniejewskiego	
	
a) Imię,	nazwisko,	zajmowane	stanowisko	lub	funkcje	pełnione	w	ramach	emitenta	oraz	
termin	upływu	kadencji,	na	jaką	dana	osoba	została	powołana:	
	
imię	i	nazwisko:	Borys	Czerniejewski	
zajmowane	stanowisko:	brak	
inne	funkcje	pełnione	w	ramach	Emitenta:	brak	
termin	upływu	kadencji:	nie	dotyczy	
	

b) Opis	kwalifikacji	i	doświadczenia	zawodowego:	
	
Pan	 Borys	 Czerniejewski	 jest	 menedżerem	 z	 25-letnim	 doświadczeniem	 na	 stanowiskach	
kierowniczych	w	biznesie,	jednostkach	naukowych	i	administracji	publicznej.		
Absolwent	 kierunku	 informatyka	 na	 Akademii	 Górniczo-Hutniczej	 w	 Krakowie.	 W	 2008	 roku	
ukończył	kurs	dla	kandydatów	na	członków	rad	nadzorczych	i	zarządow	spółek	handlowych.		
W	 roku	 1995	 Kierownik	 Oddziału	 szkockiej	 firmy	 MM	 Telecables	 Ltd.	 zajmującej	 się	 sieciami	
komputerowymi	 i	 sprzętem	 siciowym.	W	 latach	 1996-2000	 Dyrektor	 Departamentu	 Systemów	
Informatycznych	 w	 Komitecie	 Badań	 Naukowych	 (obecnie:	 Ministerstwo	 Nauki	 i	 Szkolnictwa	
Wyższego),	 a	 następnie	 w	 latach	 2000-2007	 Dyrektor	 Biura	 Współpracy	 Międzynarodowej	
i	Doradca	 Zarządu	 w	 Infovide	 S.A.,	 w	 latach	 2006-2007	 również	 Dyrektor	 Rozwoju	 Systemów	
Informatycznych	 w	 Instytucie	 Systemów	 Sterowania	 w	Chorzowie	 (obecnie:	 Sieć	 Badawcza	
Łukasiewicz	 –	 Instytut	 Technik	 Innowacyjnych	 EMAG).	 Współtwórca	 i	 Dyrektor	 Techniczny	
Instytutu	 Innowacji	 i	 Społeczeństwa	 Informacyjnego	 w	Katowicach	 –	 pierwszego	 prywatnego	
centrum	 badawczo-rozwojowego	 w	 Polsce	 (2007-2008).	Współzałożyciel	 one2tribe	 sp.	 z	 o.o.	 –	
firmy	produkującej	platformy	motywacyjne	(2003)	oraz	IPM	sp.	z	o.o.	–	firmy	doradczej	w	zakresie	
zarządzania	procesami	innowacji	w	organizacjach	(2008).	Animator	Sc ląskiego	Klastra	ICT	(2011-
2016).	Aktywny	 członek	 i	 rzeczoznawca	Polskiego	Towarzystwa	 Informatycznego.	Współtwórca	
Stowarzyszenia	Praktyków	Zarządzania	Wiedzą.	Ekspert	Fundacji	„Instytut	Mikromakro”.	Członek	
Sektorowej	 Rady	 ds.	 Kompetencji	 Sektora	 IT	 (od	 2017).	 Certyfikowany	 kierownik	 projektów	 –	
PRINCE2®	Practitioner.	Konsultant	w	dziedzinie	innowacyjności,	 transferu	technologii,	ewaluacji,	
projektów	 europejskich,	 społeczeństwa	 informacyjnego	 oraz	 zastosowań	 informatyki	
w	administracji	 publicznej.	 Przygotowywał	 (opracowywał	 koncepcje,	 wnioski	 i	 studia	
wykonalności),	 negocjował,	 prowadził	 i	 nadzorował	 wiele	 innowacyjnych	 projektów	
informatycznych.	 Recenzował	 wnioski	 i	 ewaluował	 projekty	 oraz	 programy	 finansowane	
z	krajowych	i	europejskich	środków	publicznych.		
	

c) Wskazanie	 działalności	 wykonywanej	 przez	 daną	 osobę	 poza	 emitentem,	 gdy	
działalność	ta	ma	istotne	znaczenie	dla	emitenta:	
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Własna	działalność	gospodarcza	w	obszarze	dorwadztwo	w	zakresie	informatyki.	Brak	
istotności	dla	emitenta.	
	

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:	
	

Pan	Borys	Czerniejewski	jest	członkiem	organów	zarządzających	i	nadzorczych	lub	wspólnikiem:	

- IPM	sp.	z	o.o.,	z	siedzibą	w	Katowicach	(40-513),	ul.	Krzemienna	12	–	udziałowiec	od	
05.05.2008	–	nadal,	Wiceprezes	Zarządu	od	12.04.2011	–	nadal		

- one2tribe	sp.	z	o.o.,	z	siedzibą	w	Regułach	(05-816	Michałowice),	ul.	S.	Bodycha	77	–	
udziałowiec	od	03.09.2003	–	nadal	

	
Pan	Borys	Czerniejewski	był	członkiem	organów	zarządzających	i	nadzorczych	lub	wspólnikiem:	

- eOPUS	sp.	z	o.o.,	z	siedzibą	w	Toruniu	(87-100),	ul.	Włocławska	167,	Wiceprezes	Zarządu	
od	07.10.2015	do	15.03.2019	(rezygnacja	nieujawniona	w	KRS)	

- Centrum	Naukowo-Przemysłowe	S.A.,	z	siedzibą	w	Katowicach	(40-014),	ul.	Mariacka	17	
(obecnie,	ul.	Karoliny	4),	Prezes	Zarządu	od	30.12.2015	do	31.12.2016	

	
e) 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:	
	
W	 okresie	 ostatnich	 pięciu	 lat	 Pan	 Borys	 Czerniejewski	 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	oraz	za	analogiczne	przestępstwa	w	rozumieniu	przepisów	prawa	
obcego.	
	
W	okresie	ostatnich	pięciu	lat	Pan	Borys	Czerniejewski	nie	otrzymał	sądowego	zakazu	działania	
jako	 członek	 organów	 zarządzających	 lub	 nadzorczych	 w	 spółkach	 prawa	 handlowego	
za	przestępstwo	oszustwa.	
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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	nadzorczego:	
	
W	okresie	ostatnich	pięciu	lat	nie	miała	miejsca	upadłość,	restrukturyzacja,	zarząd	komisaryczny	
lub	 likwidacja	 podmiotu,	 w	 którym	 Pan	 Borys	 Czerniejewski	 pełnił	 funkcje	 członka	 organu	
zarządzającego	lub	nadzorczego.	
	

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:	
	
Pan	Borys	Czerniejewski	nie	prowadzi	konkurencyjnej	działalności	w	stosunku	do	działalności	
Emitenta,	ani		nie	jest	wspólnikiem	konkurencyjnej	spółki	cywilnej	lub	osobowej	albo	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:	
	
Pan	Borys	Czerniejewski	nie	figuruje	w	rejestrze	dłużników	niewypłacalnych,	prowadzonym	na	
podstawie	ustawy	z	dnia	20	sierpnia	1997	r.	o	Krajowym	Rejestrze	Sądowym.	


