
Życiorys zawodowy osoby zarządzających lub nadzorującej emitenta. 

a)  imię, nazwisko, 

Jerzy Tafil 

zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

Członek Rady Nadzorczej 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

30 czerwca 2025 roku 

 

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły 

Głównej Handlowej. Wiceprezes Zarządu w Polskie Technologie Sp. z o. o. Manager, Ekspert Data 

Science i architekt IT z kilkunastoletnim doświadczeniem w konsultingu. 

 

Od początku swojej kariery zawodowej zainteresowany algorytmami, metodami analityki danych z 

obszarów Machine Learning / AI, Statistical Pattern Recognition. 

 

Ekspert w komercyjnych i opensource’owych środowiskach do modelowania danych. Posiada 

bogate doświadczenie z różnorodnymi rozwiązaniami IT zarówno chmurowymi i on-premise. 

 

Na swoim koncie ma kilkadziesiąt zrealizowanych projektów modelowania danych i budowy 

systemów IT dla największych polskich firm z sektorów finansowego (Leasingi, Banki, 

Faktoringowe, Windykacyjne), a także telekomunikacyjnego. Obecnie prowadzi projekty wdrożeń 

metod Data Science dla klientów Polskich Technologii w obszarach Ryzyka Kredytowego, Anty- 

Fraud, CRM i Analityki Real-Time. 

 

2014-obecnie Polskie Technologie Sp. z o. o. – Współzałożyciel / Wiceprezes Zarządu 

2013-2014 Raiffesen Bank Polska – Specjalista Modelowania Danych w Departamencie Zarządzania 

Ryzykiem 

2003-2013 StatConsulting – Data Science Consultant / Software Architect / Developer 

 

Wykształcenie 

1995-2005 Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Mgr Inż. 

2008-2009 Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe: Analizy Statystyczne i Data Mining w 

Biznesie 

 

b) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta, 

BRAK 



c) 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, 

Polskie Technologie Sp. z o. o. – Wiceprezes Zarządu (obecnie) / Wspólnik (obecnie) 

 

d) 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, 

NIE WYSTĄPIŁO 

 

e) 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, 

NIE WYSTĄPIŁO 

 

f) 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, 

NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ 

 

g) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

NIE FIGURUJE  


