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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

 

Zbigniew Wojtalik– Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 22 marca 2025 roku 

 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 

Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i Zarządzanie. 

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w branży IT zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Do 

jego obowiązków należało utrzymanie i instalacja aplikacji sprzętu komputerowego, planowanie budżetu 

IT, organizowanie i prowadzenie szkoleń, wprowadzanie zmian do infrastruktury w zgodzie z standardem 

ITIL, współpraca z zespołami IT z całego świata, głównie z Europy, Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 

Certyfikowany specjalista firm Microsoft, VMware. 

Przez 8 lat pracował w sektorze publicznym jako informatyk, kierownik rejonowego działu IT oraz na 

szczeblu centralnym, jako specjalista ds. informatyki.  Do jego obowiązków należało utrzymanie 

infrastruktury IT, zarządzanie zasobami ludzkimi, wdrożenia nowych aplikacji, szacowanie kosztów 

eksploatacji oraz szkolenia pracowników IT Poczty Polskiej. 

Od 9 lat pracownik IBM Polska. Uczestniczył we wdrożeniach rozwiązań IT w Europie oraz na Bliskim 

Wschodzie. Obecnie jako architekt zajmuje się optymalizacją sprzętu pod dedykowane rozwiązania 

informatyczne. 

 

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 
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MBF Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej (nadal) 

 

5)  Informacje 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)  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: 

 

Nie dotyczy. 

 

8)  Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

 

Nie dotyczy. 


