
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

Pan Grzegorz Stolarczyk – członek rady nadzorczej. Termin upływu kadencji  20 sierpnia 2023. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Urodzony 27.07.1977r. w Opolu. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w 
latach 2001-2009 zatrudniony był na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonometrii i Badań Ilościowych. 
Od 2003r. (nadal) współwłaściciel firmy konsultingowej ZAGA Fundusze Europejskie, która jest do dzisiaj 
liderem na rynku opolskim i w czołówce firm doradztwa unijnego w Polsce. W tym czasie przygotował, 
nadzorował i rozliczał kilkaset projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa z całej 
Polski. 
 
Od 2009r. (nadal) współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu firmy technologicznej QUAN Sp. z o.o. Odpowiadał 
za wdrożenia autorskiego, innowacyjnego systemu QUAN-MED instalowanego w placówkach medycznych. 
Firma za ten produkt otrzymała tytuł „Innowacyjnej Firmy” w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009r. 
– edycja regionalna. System wdrażany był w placówkach ochrony zdrowia w woj. opolskim i dolnośląskim. 
 
W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył wiedzę menadżerską i biznesową, nabył umiejętności w 
zakresie zarządzania projektami, ich realizacji, w tym wdrażaniu. 
 
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 

 
Do dziś – współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu firmy technologicznej QUAN Sp. z o.o. 
Do dziś – komandytariusz w QUAN Sp. z o.o. s.k. 
Do dziś - współwłaściciel firmy konsultingowej ZAGA Fundusze Europejskie 
 
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 

 
Pan Grzegorz Stolarczyk w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
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 

 
Pan Grzegorz Stolarczyk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Grzegorz Stolarczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


