
Witold Adamczyk - życiorys 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

Witold Adamczyk, Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: po 

zatwierdzeniu przez ZWZA sprawozdania finansowego za 2026 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie wyższe:  

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Specjalizacja: Rynek Funduszy Inwestycyjnych  

Austrian Banker's College w Wiedniu  

Akademia Ekonomiczna w Krakowie  

Akademia Rolnicza w Krakowie  

 

Przebieg kariery zawodowej: 

* 2017- nadal  Kancelaria Gospodarcza Witold Adamczyk Doradztwo Gospodarcze i Finansowe 

* 02.2018- 31.01.2019 Prezes Zarządu, Dyrektor Handlowy Motoplast Sp. z o.o. S-KA, Warszawa  

*Członek Rad Nadzorczych m.in. : 

"Spodek" Katowice S.A., 

 Fabryka Armatury Głuchołazy,  

Regionalne Centrum Gospodarki Wodnej Tychy  

i inn.  

*2010-2017 BZWBK TFI SA  Regionalny Dyrektor Sprzedaży BZWBK TFI SA  

*2007-2010 Z-ca Dyrektora Makroregionu PKO BP SA Śląsk  

 *1998-2006 Dyrektor Regionu PKO BP SA  

*1990-1998 ING Bank Śląski, Specjalista Trade Finance; Kierownik Zespołu Marketingu; Z-ca Dyrektora               
Regionu ING      

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, 

do  31.01.2019 Prezes Zarządu; Dyrektor Handlowy Motoplast Sp. z o.o. S-KA, Warszawa  



 

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, 

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 nadzorczego, 

Nie dotyczy. 

g) 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. 

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. 

 

 


