
FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

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

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Pan Wacław Szary powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 19.14.2022 r. 

Zajmowane Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej. 

Inne funkcje pełnione w ramach Spółki : Brak. 

Wspólna Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lata. 

 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

WYKSZTAŁCENIE: 

2016-2017   Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu   

    wraz z University of Applied Sciences Dresden Wydział Społeczno-

    Ekonomiczny - Executive Master of Business Administration 

2009-2010     Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia 

Podyplomowe, Kierunek: Relacje Inwestorskie i Komunikacja Finansowa 

1987-1992  Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Inżynierii Elektrycznej, 

ukończone dyplomem magistra inżyniera,  

1991-1992  Politechnika Krakowska w Krakowie, Studium Pedagogiczne, 

1983-1987  Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie, profil matematyczno- fizyczny, 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

Grudzień 2020 – nadal   Dataconsult SA  z siedzibą w Krakowie  - http://dataconsult.pl/  

producent oprogramowania klasy WMS, Stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zakres 

obowiązków: nadzór nad działalnością Spółki, coaching kadry menedżerskiej, budowa wartości spółki 

Czerwiec 2020 – nadal  VRG SA, z siedzibą w Krakowie - https://www.vrg.pl/ jedna z 

największych spółek branży odzieżowej grupująca marki VISTULA, WÓLCZANKA, W.KRUK, BYTOM i 

DENI CLEAR notowana na głównym parkiecie WIG, 

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej, członek komitetu audytu, członek komitetu nominacji i 

wynagrodzeń, Zakres obowiązków: nadzór nad działalnością spółki, 

Wrzesień 2018 – nadal   Uzdrowisko Rymanów SA, - http://www.uzdrowisko-

rymanow.com.pl/ największa spółka uzdrowiskowa w województwie podkarpackim, Stanowisko: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zakres obowiązków: nadzór nad działalnością spółki, 

 

http://dataconsult.pl/
https://www.vrg.pl/
http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/
http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/


Wrzesień 2018 – nadal   Sagitum SA z siedzibą w Rzeszowie - http://sagitum.pl/  – spółka IT – 

integrator systemów informatycznych, Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej, zakres obowiązków: 

nadzór nad działalnością spółki, coaching kadry menedżerskiej, budowa wartości spółki, 

Czerwiec 2018 – Listopad 2020 Dataconsult Sp z o.o.  z siedzibą w Krakowie  - http://dataconsult.pl/  

producent oprogramowania klasy WMS, Stanowisko: doradca Zarządu, Zakres obowiązków: wsparcie 

Zarządu w kluczowych decyzjach, budowa wartości spółki, 

2014- wrzesień 2017  OPTeam SA z siedzibą w Jasionce – spółka notowana na głównym 

parkiecie GPW w Warszawie, branża IT, Stanowisko: Prezes Zarządu,  Zakres obowiązków: 

reprezentacja spółki na zewnątrz, nadzór nad działalnością spółki, tworzenie i realizacja strategii 

spółki, restrukturyzacja i optymalizacja organizacji, zarządzanie zespołami ludzkimi. Zatrudnienie w 

spółce to 220 osób, w grupie kapitałowej ponad 350 osób. Spółka generuje przychody blisko 100 mln 

zł. W ramach działalności w OPTeam doprowadziłem w procesie inwestycyjnym i zrealizowałem 

transakcję odkupu udziałów w spółce powiązanej PeP SA na kwotę 75 mln złotych, 

Lipiec 2017  – Maj 2018  NEOMEDIC SA z siedzibą w Krakowie – spółka branży medycznej, 

zarządzanie i prowadzenie szpitali specjalistycznych, Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej, Zakres 

obowiązków: nadzór nad działalnością spółki, prowadzenie spraw z NFZ, Zatrudnienie w grupie ponad 

500 osób. 

Lipiec 2016 – Lipiec 2017 BALTA SA -https://www.balta.lv/lv- spółka zagraniczna grupy PZU SA 

- branża ubezpieczeniowa, z siedzibą w Rydze na Łotwie, Największa firma branży ubezpieczeniowej 

na Łotwie. Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej, Zakres obowiązków: nadzór nad działalnością 

spółki, 

2014–nadal   Orzeł Opony SA z siedzibą w Poniatowej - spółka produkcyjna notowana na 

rynku New Connect, Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej, Zakres obowiązków: nadzór nad 

działalnością spółki, doradztwo korporacyjne 

2011-2014  OPTeam SA z siedzibą w Jasionce – spółka notowana na głównym parkiecie 

GPW w Warszawie, branża IT, Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Zakres obowiązków: realizacja 

strategii spółki, zarządzanie zespołami ludzkimi, tworzenie i nadzór nad siecią sprzedaży, 

2005 – 2011  Elektra Sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, branża IT, Stanowisko: Prezes 

Zarządu, Zakres obowiązków: realizacja strategii spółki, zarządzanie siecią sprzedaży, wdrożenia 

systemów u klientów, prowadzenie projektów informatycznych, Zatrudnienie w spółce – 45 osób, 

przychody – 10 mln zł, 

1994-2004  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Stanowisko: starszy inspektor 

kontroli, Zakres obowiązków: obsługa sprawozdawczości z jednostek samorządowych województwa 

podkarpackiego, współpraca z JST w zakresie sprawnego dostarczania danych elektronicznych, 

wsparcie kontroli w prowadzonych jednostkach, 

1992-1994  Urząd Miasta w Strzyżowie, Stanowisko: inspektor ds. informatyki, Zakres 

obowiązków: tworzenie baz danych, tworzenie kodu oprogramowania, wdrażanie rozwiązań 

informatycznych, szkolenia i wsparcie użytkowników, 

http://sagitum.pl/
http://dataconsult.pl/
https://www.balta.lv/lv-


 

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: 

 

• Dataconsult S.A. z siedzibą w Krakowie – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Grudzień 2020 r – nadal  

• VRG S.A. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej 

Czerwiec 2020 – nadal  

• Uzdrowisko Rymanów S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wrzesień 2018 – nadal    

• Sagitum S.A. z siedzibą w Rzeszowie – Członek Rady Nadzorczej 

Wrzesień 2018 – nadal 

• OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie  

2011 – 2014 – Wiceprezes Zarządu 

2014 – wrzesień 2017 – Prezes Zarządu 

• NEOMEDIC S.A. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej 

Lipiec 2017  – Maj 2018  

• BALTA S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Lipiec 2016 – Lipiec 2017 

• Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej – Członek Rady Nadzorczej 

2014 – nadal – Członek Rady Nadzorczej 

5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich 

pięciu latach sądowych zakazów 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 

 

 

_____________________________ 

Wacław Szary 

19.04.2022 r. 
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