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Życiorys zawodowy osoby powołanej do Rady Nadzorczej 01Cyberaton Proenergy S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Emitent”) przez Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 

listopada 2022 r. 

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Mirosław Guściora 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

Wspólna kadencja upływa z dniem: 31 sierpnia 2023 roku. 

 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Wykształcenie: 

1995 r. - Podyplomowe Studium Ekonomiczne „Bankowość i finanse”  Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie  

1995 r. - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych - Dyplom Ministra Przekształceń 

Własnościowych uprawniający zasiadanie w Rad Nadzorczych Spółek. 

1989 r. - Dyplom magistra inżyniera organizacji. Wydział Organizacji i Zarządzania - Politechnika 

Lubelska. 

Doświadczenie zawodowe: 

14 kwietnia 2014 roku – 31 marca 2016 roku - Dyrektor Departamentu Zarządzania 

Wierzytelnościami i Sekurytyzacji Idea Bank S.A. w Warszawie. 

11 luty 2013 roku - 14 kwietnia 2014 roku Dyrektor Zarządzający Funduszem Sekurytyzacyjnego  

06 września 2010 roku - 14 kwietnia 2014 roku - Dyrektor Departamentu Windykacji Idea Bank 

S.A. w Warszawie. 

2011 - 2014 roku – Dyrektor Zarządzający Funduszem Sekurytyzacyjnym. 

2010 - 2014 roku – członek Komitetu Kredytowego Idea Bank S.A. w Warszawie. 

04 stycznia 2010 roku – 31 marca 2011 roku - Dyrektor Departamentu Kredytów Trudnych Getin 

Noble Bank S.A. w Warszawie. 

1 lutego 2004 roku – 03 stycznia 2010 roku - Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji  

i Windykacji Noble Bank S.A. w Warszawie. 

1 kwietnia 2003 roku – 31 stycznia 2004 roku Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i 

Windykacji w Centrali Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. 

1 lipca 2000 roku - 15 listopada 2002 roku – zastępca Dyrektora Powszechnego Banku 

Kredytowego SA w Warszawie I Oddział w Lublinie  

1 września 1998 roku - 13 lipca 2000 roku - Prezes Zarządu Spółki „DRUKBANK” Zakład 

Poligraficzny Sp. z o.o. w Zamościu 

1 marca 1991 roku - 30 września 1998 roku – Centrala Banku Depozytowo-Kredytowego w 

Lublinie (po konsolidacji Banku - Grupa Pekao SA). - Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania 

2006 – nadal - członek Rady Fundacji - Lubelska Fundacja Oświaty 

1997 - 1999 roku - członek Rady Nadzorczej Banku Depozytowo-Kredytowego (Ukraina) Ltd. z 

siedzibą w Łucku. 

1995 - 1998 roku - członek Rady Nadzorczej „DRUKBANK” Zakład Poligraficzny Sp. z o.o. 

1995 - 1996 roku - członek Rady Nadzorczej Spółki „INWEST CERSANIT” S.A. w Krasnymstawie. 
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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: 

od 21.03.2016 do nadal FinLever S.A., Prezes Zarządu, wspólnik 

od 10.02.2022 do nadal PDM Group Poland sp. z o.o., Prezes Zarządu 

 

5) Informacja na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana 

za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat 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 

 

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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) Informacja, 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) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

nie dotyczy 

 

 

 

 

 


