
ANDRZEJ WRONA 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

imię i nazwisko: Andrzej  

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 

termin upływu kadencji: 29 czerwca 2026 r. 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

 

I.2016 do obecnie - Andrzej Wrona Services  

Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu doradztwa i zarządzania. 

Zakres: Praca w zarządach i w kierownictwach spółek sektora prywatnego: organizacja i zarządzanie, 

realizacja inwestycji, zarzadzanie nieruchomościami, kierowanie projektami unijnymi, pozyskiwanie 

kontraktów. Ostatni kontrakt Prokurenta i Dyrektora Zarządzającego w Mennicy Metale Sp. z o. o. 

Radzymin zakończony w II 2019. Obecnie Dyrektor Zarządzający – Bonett Polska Spółka Akcyjna – profil 

energetyczny. 

 

Do XII 2015 - Tauron Polska Energia S.A. Katowice 

Dyrektor Departamentu Zakupów 

Organizacja i nadzór nad zakupami i zamówieniami publicznymi w Grupie Tauron. Rozwój systemów 

wspomagających organizacje zakupów. Planowanie i organizacja i nadzór pracy Biur Departamentu. 

  

2013- 2014 - Polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Warszawa 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury. 

Organizacja i nadzór nad następującymi Centrami Kompetencyjnymi: 

Infrastruktura dystrybucyjna, handel, zarządzanie majątkiem i inwestycjami CNG i LNG, majątek, 

inwestycje, reorganizacja PMG, normalizacja, nadzór nad pomiarami gazu na granicy wschodniej. 

 

VII 2013  - II 2014 - Gazoprojekt S.A Wrocław - Prokurent. 

Pełnomocnik Zarządu ds. wsparcia biznesu. 

Projektowanie i realizacja inwestycji liniowych i kubaturowych. 

 

IV 2010  -  IX 2012 - Bank Gospodarstwa Krajowego - Warszawa 

Dyrektor Departamentu Logistyki i Administracji. 

Kreowanie i nadzór nad przygotowywaniem i realizacją zadań inwestycyjnych Centrali i Oddziałów. 

Tworzenie planów rzeczowo – finansowych. Zarządzanie nieruchomościami, infrastrukturą i majątkiem 

banku. Realizacja zamówień publicznych, realizacja zakupów. Koordynacja gospodarki własnej Banku. 

 

2009 – 2010 - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - Warszawa 

Dyrektor Biura Administracyjnego. 

Nadzór nad działalnością handlową Agencji. Nadzór nad zamówieniami publicznymi i zakupami. Nadzór 

i współpraca nad przygotowywaniem i realizacją zadań inwestycyjnych na terenie kraju. Zarządzanie 

nieruchomościami i majątkiem Agencji na terenie kraju. Kierowanie projektem przejęcia nieruchomości 

i lotnisk wojskowych na cele cywilne zarządzania ruchem lotniczym. 

 

2008 – 2009 - BUD-GAZ Sp. z o. o. – GK PGNiG S.A. - Warszawa 

Dyrektor ds. Inwestycji. 

Przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych na rzecz PGNiG S.A. w Warszawie. Przygotowywanie 

planów koncepcyjnych i rozwojowych nieruchomości. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem 

nieruchomością. Nadzorowanie realizacji planów rzeczowo – finansowych i inwestycyjnych. 

 



2006 – 2008 - Polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Warszawa 

Dyrektor Departamentu Administracyjnego. 

Planowanie, przygotowywanie i realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych. Realizacja zakupów i 

prowadzenie zamówień. Organizacja i nadzór nad przebiegiem programów szkoleniowych PGNiG. 

Nadzór nad wprowadzaniem modelu kompetencyjnego i rozwoju pracowników. Nadzór nad realizacją 

świadczeń - akcje pracownicze, deputaty gazowe. Organizacja opieki medycznej pracowników firmy. 

 

2000 – 2005 - Polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - Warszawa 

Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Spółki. 

Organizacja i nadzór nad przebiegiem alokacji 600 pracowników Centrali Spółki. Prowadzenie i nadzór 

nad przebiegiem postępowań o udzielenie zamówień. Nadzór nad administracją. Zarządzanie 

nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu przy 

restrukturyzacji firmy w procesie wydzielania operatorów przesyłu i dystrybucji. Ochrona infrastruktury 

krytycznej. 

 

1998-1999 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Warszawa 

Doradca Ministra. 

Realizacja zadań doradczych z zakresu bezpieczeństwa, administracji i logistyki. 

 

1994-1997 -Jednostka Wojskowa 2305 - Warszawa 

Kierownictwo Jednostki - Szef Logistyki – zastępca Szefa. 

Nadzór nad całokształtem zabezpieczenia logistycznego Jednostki, 

Zarządzanie nieruchomościami, prowadzenie inwestycji, zaopatrywanie, zarządzanie transportem, 

ochrona zdrowia, planowanie i realizacja zamówień publicznych, planowanie i realizacja budżetu; praca 

w komisjach problemowych powołanych przez MSWiA; współpraca z Ministerstwem w zakresie realizacji 

programu Phare; 

  

1986 -1994 - Jednostka Wojskowa MON 

Stanowiska kierownicze różnych szczebli dowodzenia i zarządzania 

 

EDUKACJA: 

 

2005-2006 - WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA 

im. Leona Koźmińskiego - WARSZAWA 

Studia Podyplomowe; Kierunek: „Zarządzanie nieruchomościami” 

Licencja Zarządcy Nieruchomości Nr 15918, 

 

1998-1999 - WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA 

im. Leona Koźmińskiego - WARSZAWA 

Studia Podyplomowe; Kierunek: „Zarządzanie Ludźmi w Firmie” 

 

1996-1997 -AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ - WARSZAWA 

Studia Podyplomowe; Zakres: „Ekonomia i Logistyka” 

 

1984-1986  - WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA - WARSZAWA 

Studia magisterskie –II stopnia; Kierunek: „Inżynieria Lądowa i Geodezja” 

 

1980-1984 - WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK INŻYNIERYJNYCH - WROCŁAW 

Studia Inżynierskie; Kierunek: „Inżynieryjny, Budowa dróg i mostów” 

 

1975-1980 - TECHNIKUM BUDOWLANE – TYCHY 

Szkoła Średnia; Kierunek: „Ogólnobudowlany” 

 

 



3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta. 

Pan Andrzej Wrona nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

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. 

Pan Andrzej Wrona był lub pozostaje członkiem organów zarządzających i nadzorczych: 

 2021 – obecnie - Przewodniczący Rady Nadzorczej Devoran S.A.  

 2020 – obecnie – Prezes Zarządu Software Service sp. z o.o.  

 2020 – obecnie – Prezes Zarządu Satis Group S.A.  

 2019 – 2020 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Satis Group S.A.  

 2019 – obecnie – wspólnik Współczesne Technologie Inwestycyjne sp. z o.o. 

 2018 – 2019 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Polski Bazalt S.A 

 2017 – obecnie – Prezes Zarządu Współczesne Technologie Inwestycyjne sp. z o.o. 

 

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

Pan Andrzej Wrona nie został skazany za przestępstwo i oszustwa. Pan Andrzej Wrona nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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. 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja   podmiotu, 

w którym Pan Andrzej Wrona pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

7. Informacje, 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 Andrzej Wrona nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Andrzej Wrona nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

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

 

 

 


