
 
 

 

ANKIETA OSOBOWA:  
 

PIOTR GÓRECKI 
(imię i nazwisko) 

 

Zajmowane stanowisko 

oraz funkcje pełnione w 

ramach Emitenta: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Data powołania: 12.05.2021 

Termin upływu kadencji: 04.12.2023 

Liczba posiadanych 

akcji/udziałów Emitenta: 
0 (zero) 

  

Wykształcenie: 
(nazwa szkoły/uczelni, okres 

nauki, uzyskany tytuł) 

 

2019 – dr nauk prawnych (specjalizacja prawo własności intelektualnej) 

2014 – 2018 studia doktoranckie nauk prawnych - Uniwersytet 

Wrocławski  

2017-2018 International Finance – Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie.   

2015 – 2016  Managing Business - Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu   

2015 – 2016 Programme in European Private Law for Postgraduates,  

2013 - mgr prawa  

2006-2013 studia prawnicze – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu 

 

Inne kwalifikacje: 

 

 

 

Język angielski (w tym prawniczy i biznesowy) – biegła znajomość. 

Praktyczna znajomość zarządzania, handlu międzynarodowego, 

tworzenia i implementacji strategii operacyjnych, marketingowych i 

eksportowych w przedsiębiorstwach z branży IT i new tech.   

Szerokie doświadczenie w tworzeniu złożonych strategii prawnych i 

biznesowych w obszarze prawa własności intelektualnej.  

Pozyskanie i rozliczenie projektu B+R realizowanego z Politechniką 

Śląską (Bon na Innowacje) 

Znajomość podstaw rachunkowości (w tym MSR).  

Prawo jazdy kategorii B, znajomość marketingu internetowego.  

Autor kilkunastu publikacji z prawa własności intelektualnej, funduszy 

inwestycyjnych oraz prawa cywilnego w języku polskim i angielskim.   

 

Przebieg kariery 

zawodowej: 
(miejsce pracy, okres, 

stanowisko) 

Wrzesień 2020 r. – obecnie; prawnik w Swlex sp. z o.o.   

Grudzień 2018 r. – obecnie; wiceprezes zarządu, CEO w Cubic Orb sp. z 

o.o. 

Listopad 2017 r. – obecnie; właściciel Finest Consulting Piotr Górecki  

Listopad 2017 r. – czerwiec 2019; Legal Expert on Cross Border 

Relations – GetBack S.A.  

Czerwiec 2017 r. – październik 2017 r.; wiceprezes zarządu, CEO 

Univcoda AS sp. z o.o. Oddział w Polsce  

Sierpień 2014 r. – maj 2017 r.; prawnik in house GetBack S.A.    

Czerwiec 2013 r. - sierpień 2014 r.; prawnik BiG Consulting Biuro 

Rachunkowe    

  



 

 

 

1. Czy wykonuje Pan/Pani działalność poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta?  

Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie tej działalności 

NIE 

 

 

 

 

2. Prosimy o wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 3 

lat, był Pan/Pani członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem 

okresu pełnienia funkcji w organie lub bycia wspólnikiem. 
 

Cubic Orb sp. z o.o. – wspólnik i wiceprezes zarządu Spółki (od 11.12.2018 r. do chwili obecnej) 

 

 

 

3. Czy był Pan/Pani w okresie ostatnich 5 lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o 

ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa 

w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz czy w okresie ostatnich 5 lat otrzymał Pan/Pani sądowy zakaz 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego?  

Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie okoliczności tych zdarzeń. 

NIE 

 

 

 

 

4. Czy pełnił Pan/Pani w okresie ostatnich 5 lat funkcję w organie zarządzającym lub nadzorczym podmiotu 

(spółki), który został postawiony w stan upadłości, został w nim ustanowiony zarząd komisaryczny lub było 

prowadzone postępowanie likwidacyjne lub restrukturyzacyjne?  

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie firmy spółki oraz daty i okoliczności zajścia w/w przypadku. 
 

NIE 

 

 

 

 

5. Czy prowadzi Pan/Pani działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta lub czy 

jest Pan/Pani wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej?  

Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie charakteru tej działalności. 
 

NIE 

 

 

 

 

6. Czy figuruje Pan/Pani w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym? 

 

NIE 

 

 
 

Oświadczam, iż wszystkie przedstawione powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień 

złożenia niniejszej Ankiety Osobowej, a także zobowiązuję się powiadomić spółkę oraz jej doradcę: IPO Doradztwo 

Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie o wszelkich zmianach powstałych od dnia złożenia niniejszej Ankiety 

Osobowej do dnia publikacji Dokumentu Informacyjnego. 

 

12 maja 2021 r. Piotr Górecki 
(data i podpis) 
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