
Piotr Szeffer – członek Rady Nadzorczej 
 
Wykształcenie 
 
Pan Piotr Szeffer posiada wykształcenie wyższe magisterskie. W 2009 roku ukończył Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek prawo. 
Bezpośrednio po zakończeniu studiów odbył także aplikację adwokacką, a obecnie posiada 
tytuł zawodowy adwokata i jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Pan 
Piotr Szeffer jest również wykładowcą przedmiotów prawniczych, w tym w zakresie prawa 
spółek Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsk, gdzie prowadzi zajęcia m.in. dla studentów 
studiów podyplomowych. 
 
Doświadczenie zawodowe 

1. od października 2014 r. - Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jacek 
Jerzemowski w Gdyni; 

2. od marca 2013 r. do września 2014 r.- Kancelaria Adwokacka Adwokat Waldemar 
Kurdej w Gdańsku; 

3. od września 2009 r. do lutego 2013 r.- Bąbol Bzowski Klimek Kancelaria Radców 
Prawnych i Adwokatów Spółka Partnerska w Piotrkowie Trybunalskim; 

4. w okresie studiów (2004-2009) m.in. Doradztwo Inwestycyjne Innova Consulting  
Sp. z o.o. z/s w Toruniu; Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Wykonywania 
Orzeczeń i Probacji). 

 
Zgodnie z oświadczeniem 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Szeffer: 

a) nie prowadzi działalności gospodarczej mającej znaczenie dla Emitenta, 
b) nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat, 
c) nie otrzymał sądowego zakazu działania, jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych  
w spółkach prawa handlowego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, 

d) nie pełnił funkcji członka organu administracyjnego zarządzającego, nadzorczego lub 
osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych 
lat kalendarzowych zostały postawione w stan upadłości likwidacyjnej, upadłości z 
możliwością zawarcia układu, podmiotach, wobec których została otwarta likwidacja, 
wszczęte postępowanie naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny, za 
wyjątkiem poniżej wymienionych; 

e) nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, ani osobowej oraz nie jest 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej, 

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

 


