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Informacje dotyczące Pana Piotra Macieja Kamińskiego  
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
Piotr Maciej Kamiński - Członek Rady Nadzorczej Platige Image S.A. 
 
Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 21 czerwca 2022 r. Mandaty Członków 
Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady 
Nadzorczej. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Pan Piotr Maciej Kamiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskał 
tytuł magistra zarzadzania. Ponadto ukończył studia podyplomowe  Tempus - CUBIS 
(Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, 
Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie. W 1994 roku brał 
udział w specjalistycznym Międzynarodowym Programie Szkoleniowym organizowanym przez 
Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) dla przedstawicieli giełd i 
nadzorów państwowych rynków kapitałowych. 
Dodatkowo brał udział w elitarnym programie AMP dla najwyższej kadry zarządzającej 
obejmujący przekrojowe resume wiedzy menadżerskiej – na IESE Business School w 
Barcelonie. Od 1993 roku wykłada na seminariach i konferencjach oraz na uczelniach (UW, 
SGH) na temat rynku kapitałowego, rachunkowości sprawozdawczej, zarządzania informacją, 
praktycznych aspektów prawa handlowego, zasad dobrych praktyk itp.  
 
Pan Piotr Maciej Kamiński jest członkiem zarządu w spółce Park Wodny Bania Sp. z o.o. 
Wcześniej w latach 2010‐2011 Pan Piotr Maciej Kamiński pełnił funkcje członka rady 
nadzorczej PZU S.A. i członka komitetu rady nadzorczej PZU S.A. ds. IPO z ramienia Skarbu 
Państwa. W latach 2006–2009 był prezesem zarządu Banku Pocztowego S.A., od 2003 do 2006 
r. ‐ członkiem zarządu nadzorującym Obszar Rynku Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski 
S.A., a od 2000 do 2003 r. wiceprezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA. Wcześniej w latach 1994–2000 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu 
Spółek Publicznych i Finansów KPWiG, a w latach 1992–1994 – naczelnika Wydziału emisji 
papierów wartościowych w KPWiG. Od 1998 do 2001 roku był członkiem Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. W przeszłości był m.in.: prezesem Rady Giełdy 
Papierów Wartościowych w  Warszawie. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Działalność Piotra Macieja Kamińskiego poza emitentem nie ma istotnego znaczenia dla 
emitenta. 



 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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 
 
W ciągu ostatnich trzech lat Pan Piotr Maciej Kamiński uczestniczył jako członek organów 
następujących spółek: 
 

 Budimex S.A. – niezależny Członek Rady Nadzorczej. - VI 2010 – obecnie; 

 Immobile S.A.- Przewodniczący Rady Nadzorczej - IX 2013 – obecnie;  

 Altus TFI S.A.- niezależny (do VI 2018) Członek Rady Nadzorczej. - V 2014 – obecnie 
Wiceprzewodniczący ; 

 WorkService S.A. – niezależny Członek Rady Nadzorczej - VII 2013 – obecnie; 

 Pamapol S.A. - Członek Rady Nadzorczej -VI 2014 – obecnie; 

 Sfinks S.A. –niezależny Członek Rady Nadzorczej -VI 2013 – obecnie; 

 Wielton S.A. - niezależny Członek Rady Nadzorczej do VI 2015 - obecnie - Członek Rady 
Nadzorczej - X 2006 – obecnie 

 Idea Bank S.A. –niezależny Członek Rady Nadzorczej - V 2015 – obecnie; 

 Newag S.A.-niezależny Członek Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady-  XII 2013 
– VI 2018; 

 CCS Energy Spółka  z o.o. - Członek Rady Nadzorczej- XII 2013 – 2016;      

 City Security S.A.- niezależny Członek Rady Nadzorczej – Zastępca Przewodniczącego - 
V 2016–IV 2017; 

 Rockbridge TFI S.A. – członek Rady Nadzorczej- IX 2018 r.- obecnie; 

 Tibi sp. z o. o. sp. k.- Przewodniczący Rady Nadzorczej - II 2018 r. – obecnie.  
 
Pozostałe funkcje: 
 

 “Park Wodny Bania” S.A. przed III 2017 “Viriditas” S.A.  -  członek zarządu XI 2015-
obecnie; 

 Fundacja “Polski Kongres Gospodarczy”- członek Rady Nadzorczej - 2013 – obecnie; 

 Komisja Nadzoru Audytowego – członek Komisji powołany przez Ministra Finansów z 
rekomendacji organizacji Pracodawców. Członek Komisji I i II kadencji od jej powstania 
w 2009 roku; 

 Rada Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów – członek Rady- II 2016 – VI 2017 ; 

 IESE Business School University of Navarra - Prezes polskiej sekcji Stowarzyszenia 
Absolwentów- V 2009 – obecnie; 

 Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej  – Wiceprezydent, członek prezydium, Skarbnik –
Pracodawców RP- VI 2006 – obecnie. 

 
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 
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 wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat 



osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
 
Pan Piotr Maciej Kamiński nie jest karany za jakiekolwiek przestępstwa. W związku z 
powyższym nie otrzymał też sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 
 
Pan Piotr Maciej Kamiński nie pełnił funkcji w tego rodzaju podmiotach. 
 
g) informację, 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 Piotr Maciej Kamiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
 
Pan Piotr Maciej Kamiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
 
 


