
Pan Krzysztof Buczkowski 

Posiada wykształcenie średnie informatyczne. Od 1996 r. prowadził 

działalność gospodarczą pod firmą "HOT Krzysztof Buczkowski" z siedzibą w 

Poznaniu, następnie w latach: 1998-2001 r. był wspólnikiem "Komputronik" 

s.c. z siedzibą w Poznaniu, zaś w latach: 2001-2002 r. prowadził działalność 

gospodarczą pod firmą "Krzysztof Buczkowski Komputronik" z siedzibą w 

Poznaniu. W 2002 r. był wspólnikiem "Komputronik W.K.E. Buczkowscy" 

spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, natomiast od listopada 2002 r. do dnia 

01 stycznia 2007 r. był Wiceprezesem Zarządu w "Komputronik" Sp. z o.o. 

Pan Krzysztof Buczkowski jest znaczącym akcjonariuszem Komputronik S.A. 

Pomiędzy Panem Krzysztofem Buczkowskim a osobami zarządzającymi 

Komputronik S.A. oraz pozostałymi osobami nadzorującymi Spółki oraz 

prokurentem Komputronik S.A. występują następujące powiązania rodzinne: 

Krzysztof Buczkowski jest bratem Prezesa Zarządu Spółki, i jej znaczącego 

akcjonariusza - Pana Wojciecha Buczkowskiego, synem członka Rady 

Nadzorczej - Pana Tomasza Buczkowskiego oraz mężem Pani Ewy 

Buczkowskiej - prokurenta Komputronik S.A., i jej znaczącej akcjonariuszki. 

Pan Krzysztof Buczkowski nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jarosław Wiśniewski nie 

został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Pan Tomasz Buczkowski 

Posiada wykształcenie wyższe, posiada tytuł magistra inżyniera elektryka. 

Pracował kolejno:  

• w latach: 1973-1974 w Z.Z.U.J. "Polon" z siedzibą w Poznaniu, na 

stanowisku konstruktora, 

• w latach: 1974-1983 w P.D.P. PAN "Radian" z siedzibą w Poznaniu, na 

stanowisku konstruktora, 

• od 1983 r. w "Mikrobest" Tomasz Buczkowski w Poznaniu, jako 

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, 

• w latach: 1998-2000 w "Satchwell Wielkopolska" Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, jako Wiceprezes Zarządu,  

• w latach: 2000-2006 w "Komputronik" Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, jako instruktor BHP. 



Pomiędzy Panem Tomaszem Buczkowskim a osobami zarządzającymi 

Komputronik S.A. oraz pozostałymi osobami nadzorującymi Spółki, jak 

również prokurentem Komputronik S.A. występują następujące powiązania 

rodzinne: Tomasz Buczkowski jest ojcem Prezesa Zarządu Spółki, i jej 

znaczącego akcjonariusza - Pana Wojciecha Buczkowskiego oraz 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Komputronik S.A., i jej znaczącego 

akcjonariusza - Pana Krzysztofa Buczkowskiego, jak również jest teściem 

Pani Ewy Buczkowskiej - prokurenta Komputronik S.A., i jej znaczącej 

akcjonariuszki.  

Pan Tomasz Buczkowski nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jarosław Wiśniewski nie 

został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Pan Jarosław Wiśniewski  

Posiada wykształcenie wyższe - magister prawa. W czasie studiów odbywał 

staż w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Poznaniu. 

Następnie pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zajmując się 

gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa. Od 1997 roku pracuje w 

Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu, zajmując się obrotem 

wierzytelnościami i finansowaniem projektów infrastrukturalnych. Obecnie 

zajmuje stanowisko głównego specjalisty w pionie kredytowym. W latach 

2004 - 2006 r. był uczestnikiem panelu ekspertów Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Wielkopolskim.  

Pan Jarosław Wiśniewski nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jarosław Wiśniewski nie 

został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Ryszard Plichta 

Posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył studia na Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu; kierunek: Organizacja Przetwarzania Danych. 

Ukończył Studia Doktoranckie na AE we Wrocławiu na wydziale Informatyki 

i Zarządzania, Studia Podyplomowe "Zarządzanie przez koszty" - Wyższa 

Szkoła Handlowa we Wrocławiu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. 

Były Członek Krajowej Izby Gospodarczej. 



Pan Ryszard Plichta pracował w INVEST - BANK SA w Warszawie (Członek 

Zarządu), INVEST - KREDYT SA w Poznaniu (Prezes Zarządu), KGHM 

METALE SA w Lubinie (Prezes Zarządu), WROZAMET SA we Wrocławiu 

(Prezes Zarządu), SP MERONA we Wrocławiu (Prezes Zarządu), AGROMET - 

ARCHIMEDES we Wrocławiu (Główny Księgowy), AKADEMIA 

EKONOMICZNA we Wrocławiu (Kierownik pracowni naukowo badawczej -

zastosowanie informatyki w rachunkowości). Pełnił również funkcje 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w MERCUS Sp. z o.o. w Polkowicach, 

Członka Rady Nadzorczej w BIO - WIN SA w Murowanej Goślinie oraz 

Prezesa Zarządu w INVEST - PROFIT SA w Poznaniu. 

Obecnie, Pan Ryszard Plichta pełni następujące funkcje: 

• Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w INTERMODA SA we 

Wrocławiu;  

• Wiceprezesa Lubinpex Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź SA. 

Pan Ryszard Plichta nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jarosław Wiśniewski nie 

został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Pan Jędrzej Bujny 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby 

Radców Prawnych w Poznaniu.  Doktor nauk prawnych.  

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.  

Od 2007 r. współpracuje z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & 

Partners sp. k., jedną z najstarszych i największych kancelarii w Poznaniu i 

Wielkopolsce.  Ekspert Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz 

Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.  

Prowadzi szkolenia w ramach Szkoły Administracji Samorządowej oraz 

Instytutu Projektów Personalnych z zakresu prawa publicznego i prywatnego 

Pan Jędrzej Bujny nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 



innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jędrzej Bujny nie został 

wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


