
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej Spółki ATC Cargo S.A. Pana 
Przemysława Piesika  
 
Pan Przemysław Piesik posiada wykształcenie wyższe magisterskie. W 2009 roku ukończył 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek prawo. 
Bezpośrednio po zakończeniu studiów odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Gdańsku. Od 2013 roku wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby 
Adwokackiej. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. 
Biegle włada językiem angielskim (Certificate in Advanced English). 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 

 2013 – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jacek Jerzemowski w Gdańsku, 
 2012 – 2013 Nowosielski Gotkowicz i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni w Gdańsku 

(obecnie Nowosielski i Partnerzy), 

 2010 – 2012 Windmill Gąsiewski & Roman Kancelaria Prawna w Gdańsku (obecnie 
Gąsiewski Podniesiński Roman & Wspólnicy), 

 2009 – 2010 Kancelaria Adwokacka Andrzeja Rutkowskiego w Gdyni. 
 
Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Piesik: 

a) nie zajmuje żadnego stanowiska, ani funkcji (poza powołaniem go do Rady Nadzorczej) u 
Emitenta, 

b) nie prowadzi działalności gospodarczej mającej istotne znaczenie dla Spółki, 
c) w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 

albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, 
d) w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 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 w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania, jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, 

e) nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w 
okresie ostatnich pięciu lat zostały postawione w stan upadłości lub wobec których 
została otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze, restrukturyzacyjne lub 
został ustanowiony zarząd komisaryczny, 

f) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani nie jest wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej, ani osobowej oraz nie jestem członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

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

 
 
 


