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EWA KUBRAK 

Ewa Kubrak posiada doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, które zdobywała jako prezes 

zarządu oraz dyrektor zarządzający biura podróży Student Club. Karierę zawodową rozpoczynała w 

roku 1988 r. w spółce PLL LOT na stanowisku Agenta Obsługi Naziemnej na lotnisku Chopina w 

Warszawie. W 1991 r. rozpoczęła pracę w biurze operacyjnym linii lotniczych KLM Oddział w Polsce 

na stanowisku specjalisty obsługi handlingowej oraz specjalisty usług cateringowych. Od roku 2003 

Ewa Kubrak jest głównym udziałowcem i prezesem zarządu biura podróży Student Club, zajmującego 

się organizacją podróży służbowych i sprzedażą biletów lotniczych. 

 

PAWEŁ BRUKSZO 

Paweł Brukszo ma wykształcenie wyższe. Jest laureatem międzynarodowych konkursów 

prawniczych: Profesor Telders Moot Court Competition w Hadze i Competition Rene Cassin w 

Strassbourgu. Paweł Brukszo rozpoczynał karierę w spółce LIM, a następnie sprawował funkcje 

kierownicze m.in. w takich spółkach jak Motorola Polska oraz KPMG. W latach 2004 -2006 pełnił 

funkcję wiceprezesa i prezesa zarządu w spółce Calisia, w której następnie w latach 2006-2011 pełnił 

funkcję członka rady nadzorczej. Na przestrzeni lat 2006 – 2013 pełnił również funkcje członka rady 

nadzorczej w spółkach Diora Świdnica oraz WSiP, gdzie piastował funkcję przewodniczącego 

komitetu ds. wynagrodzeń. 

Obecnie Paweł Brukszo sprawuje funkcje członka rady nadzorczej w spółce Wawel, gdzie jest 

członkiem komitetu audytu, oraz Unimor Development. Jest sekretarzem rady nadzorczej spółek 

Mennica Polska od 1766 oraz Mennica Polska. Pełni również funkcję prezesa zarządu w spółce Unitra 

Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe, w której jest również akcjonariuszem. Ponadto Paweł Brukszo 

jest wspólnikiem w spółce INVESTRA.  

Paweł Bruszko oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności, o których mowa w dokumencie „Dobre 

praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. 

 

PIOTR PRZEDWOJEWSKI 

Posiada wykształcenie wyższe. Pan Piotr Przedwojewski rozpoczynał karierę zawodową w 

1998 r. w Pracowni Sieci Komputerowych Centrum Symulacji i Komputerowych Gier 

Wojennych Akademii Obrony Narodowej, gdzie pracował do 2008 r. W latach 2008-2010 

pracował w Strategia Horwath Audit, a następnie w latach 2010-2012 w BDO. Od 2012 r. 

współpracuje z IQ TAX, gdzie kieruje zespołem księgowości i wyceny funduszy 



2 

 

inwestycyjnych. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Finansowego w 

Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Piotr Przedwojewski posiada uprawnienia 

biegłego rewidenta (wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 13016), czynnie uczestniczy 

w badaniach sprawozdań finansowych, w projektach due dilligence oraz w wycenach spółek. 

W wolnych chwilach Piotr Przedwojewski interesuje się lotnictwem, od 2017 roku posiada 

uprawnienia do pilotowania samolotów (PPL(A)). 

Piotr Przedwojewski oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności, o których mowa w 

dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. 

 

JOANNA ALEKSANDRA BRAULIŃSKA-WÓJCIK 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2004, uzyskała tytuł 

zawodowy: magister prawa. W swojej karierze zawodowej zaangażowana w dziedzinach prawa 

cywilnego, gospodarczego oraz handlowego. Doświadczenie w sprawach związanych z szeroko 

rozumianym doradztwem biznesowym oraz profesjonalną obsługą prawną. Współpraca z inwestorami 

zagranicznymi, obsługa transakcji handlowych, pomoc prawna w prowadzonych przez podmioty 

projektach, nadzór nad inwestycjami, przeprowadzanie analiz, strategii biznesowych, wdrażanie 

różnego rodzaju procedur i standardów organizacyjnych wychodzących naprzeciw potrzebom rynku 

finansowego oraz pozwalających na dostosowanie kierowanych przez siebie przedsiębiorstw do 

nowoczesnych standardów działania. 

W latach 2015 – 2018 Joanna Braulińska- Wójcik zasiadała w Radach Nadzorczych następujących 

spółek: Egesa Grupa Energetyczna S.A., Energorozwój S.A., LARQ S.A., Enter Air S.A. 

W latach 2009 – 2014 Joanna Braulińska- Wójcik zasiadała w Radach Nadzorczych następujących 

spółek: Annacond Enterprises Sp. z o.o., Egesa Grupa Energetyczna S.A., Energorozwój S.A., CAM 

Media SA. 

Joanna Braulińska - Wójcik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest 

wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu spółki 

kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu. Joanna 

Braulińska - Wójcik nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. 

Joanna Aleksandra Braulińska-Wójcik oświadczyła, iż spełnia kryteria niezależności, o których mowa 

w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. 
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PATRYCJA KOŹBIAŁ  

Posiada wykształcenie wyższe. Rozpoczęła karierę zawodową w 1998 r. jako asystent 

biegłego rewidenta w BDO. W latach 1999-2007 pracowała w Baker Tilly Smoczyński i 

Partnerzy (dawniej: Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy) jako konsultant, starszy 

konsultant, a następnie manager ds. audytu. W latach 2007-2009 Pani Patrycja Koźbiał 

zajmowała stanowisko managera ds. audytu w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr 

Piotr Rojek, a w latach 2010-2011 stanowisko konsultanta w BTFG Audit. Ponadto Pani 

Patrycja Koźbiał jest wspólnikiem spółki IQ Tax 1, w której również pełni funkcję prezesa 

zarządu. 

Patrycja Koźbiał oświadczyła, iż spełnia kryteria niezależności, o których mowa w 

dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. 


