
FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA 
JWA S.A. 

 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
Robert Skolimowski: Członek Rady Nadzorczej 
rozpoczęcie kadencji:  14.06.2021 r. 
upływ kadencji: do końca bieżącej kadencji 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

10.2001 - 06.2006 - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie kierunek: Psychologia; 
specjalność: Społeczna Psychologia Informatyki i Komunikacji (otrzymane absolutorium) 

 
Doświadczenie zawodowe:  
 
09.2019 - obecnie 
TISA AG – Product Owner 
 
05.2017 – 08.2019 
GVC Holdings PLC  - Product Designer 
 
03-04.2017  
Fjord / Accenture – Interaction Designer (kontrakt) 
 
10.2014 - obecnie 
niepsuj.it sp. z o.o. – Design & Development Manager / współwłaściciel 
 
01.2011 – 09.2014  
John Pitcher sp. z o.o. – Information Architect / UX Designer / współwłaściciel 
 
10.2008 – 11.2010  
FireFly Creation – Project Manager / Information Architect 
 
11.2007 – 10.2008  
FFCreation – Account Manager 
 
06.2006 – 10.2007  
Digital One (Euro RSCG) – Account Executive 

 
 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 
Nie dotyczy. 

 
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 

 
Surfland Systemy Komputerowe S.A. - Członek Rady Nadzorczej 
11.2017 - obecnie 
 
niepsuj.it sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
10.2014 - obecnie 

 



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 
Nie dotyczy. 

 
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 
Nie dotyczy. 

 
7) Informację, 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.  

 
8) 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. 

 
 


