Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej
Krzysztof Majcher
Wykształcenie
Studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzanie nieruchomościami, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
w Warszawie
Studia Podyplomowe z zakresu Szacowania nieruchomości, Politechnika Krakowska oraz Akademia
Ekonomiczna w Krakowie
Studia magisterskie:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka,
Specjalność: Rachunkowość i przetwarzanie danych
Technikum Mechaniczno–Elektryczne w Przemyślu, kierunek elektrotechnika
Przebieg pracy zawodowej
2018 – obecnie
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
2016 – obecnie
PGE Energia Odnawialna S.A., Dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce
2009 – 2016
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu – Prezes Zarządu
2003 - 2009
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przemyślu – Wiceprezes Zarządu
2000 – 2003
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – asystent Katedry Systemów Rozporoszonych,
nauczyciel akademicki
1994 – 1995
Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń „Plasmet” sp. z o.o. – księgowy
1992 – 2000
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu – nauczyciel informatyki i przedmiotów
ekonomicznych
Odbyte kursy i szkolenia:

 „Certyfikacja energetyczna budynków, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącego
samodzielną całość techniczno-energetyczną” – organizator: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie

 „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 na poziomie Fundation” oraz „Budżetowanie
w projektach zarządzanych zgodnie z metodyką PRINCE2”

 „Sprawne zarządzanie firmą – inżynieria finansowa w praktyce” – Centrum Szkoleniowe BMM
 Kurs „Zarządzanie nieruchomościami” – Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu
 Pełnomocnik i auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
 SAP R/3 – Rachunkowość Finansowa
 BM Websphere
 Unix OpenServer – Administrator

Posiadane certyfikaty:









Certyfikat PRINCE2 Fundation
Licencja zarządcy nieruchomości
Certyfikat auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z ISO 9001:2000,
Certyfikat egzaminatora Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – wydane przez
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Certyfikat Rachunkowość Finansowa w systemie SAP R/3
Certyfikat Administracja Systemem w systemie SAP R/3
Świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku: DOZORU, grupa 2, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2016 r.
Świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku: EKSPLOATACJI, grupa 1, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2016

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej wyraził zgodę na powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki oraz złożył
oświadczenie, z którego wynika, że:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie występują w stosunku do niego okoliczności stanowiące przeszkodę do bycia członkiem Rady Nadzorczej
Spółki, związane z wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ograniczeniami i zakazami
bycia członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem oraz
ograniczeniami i zakazami w prowadzeniu działalności konkurencyjnej;
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII
Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
- nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach przestępstw określonych we
wskazanych powyżej przepisach;
- posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka;
- nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów w Spółce;
- jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Pan Krzysztof Majcher złożył również oświadczenie w zakresie wymogów dla członków komitetu audytu
określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Z wyżej wskazanego oświadczenia wynika, że
kandydat na Członka Rady Nadzorczej spełnia wszystkie wymogi dla członków komitetu audytu wynikających
z w/w ustawy.
Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera także deklarację kandydata na Członka Rady Nadzorczej,
że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
W dniu 14.10.2021 r. Pan Krzysztof Majcher uzyskał pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu
Państwa i państwowych osób prawnych.
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