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Informacja nt. kandydatur na członków Rady Nadzorczej Komputronik S.A. nowej kadencji  

Krzysztof Buczkowski  

Krzysztof Buczkowski posiada wykształcenie informatyczne. Od 1996 roku związany ze spółką 
Komputronik początkowo jako jej założyciel i wspólnik, później Wiceprezes Zarządu, a obecnie 
Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu. Zasiadał również w organach 
Spółek z Grupy Kapitałowej Komputronik. Posiada olbrzymią wiedzę z zakresu branży IT, w której 
działa Komputronik. Od 1996 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą "HOT 
Krzysztof Buczkowski" z siedzibą w Poznaniu zajmującą się obsługą floty oraz naprawą pojazdów 
samochodowych  

 

Ryszard Plichta 

Ryszard Plichta, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania 
sprawozdań finansowych. Spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę i 
umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent. Ryszard Plichta jest absolwentem 
Uniwersytetu  Ekonomicznego - kierunek  „Organizacja  Przetwarzania  Danych”  (obecnie 
Informatyka). Przez osiem lat pracował na tej uczelni jako kierownik pracowni naukowo-
badawczej, zajmującej się zastosowaniem informatyki w  rachunkowości.  
W latach 80. ubiegłego stulecia, zdobył dyplom biegłego księgowego, a następnie został biegłym 
rewidentem zarejestrowanym pod nr 3181 (obecnie jest biegłym rewidentem seniorem). Przez 
około trzydzieści lat uczestniczył regularnie we wszystkich obligatoryjnych szkoleniach, 
aktualizujących wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów. Ze względu na wieloletnie kierowanie 
jedną z większych polskich firm produkujących sprzęt AGD, pan Ryszard Plichta posiada 
doświadczenie w branży, którą zajmuje się Emitent. Dodatkowo przez około piętnaście lat był 
prezesem „Polskiej Izby AGD”, zrzeszającej producentów i handlowców sprzętu AGD  
i RTV. 

 

Jarosław Wiśniewski 

Jarosław Wiśniewski, posiada wykształcenie wyższe - magister prawa  Uniwersytetu im 
A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbywał staż/praktyki 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 (obecnie SGB-Bank S.A w Poznaniu), w pionie kredytowym. Obecnie 
kierownik zespołu w Departamencie Ryzyka Kredytowego tegoż banku. W latach 2004 - 2006 r. 
był uczestnikiem panelu ekspertów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w Województwie Wielkopolskim. 



Jędrzej Bujny  

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. 

 


