
1/3 

Raport bieżący nr 9 / 2021    Data sporządzenia: 2021-05-14 

 
 

Temat: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję. 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące  
i okresowe. 
 

Treść raportu: 

Emitent informuje, iż w związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Zarządu, Rada 
Nadzorcza PROCAD SA w dniu 14 maja 2021 roku, powołała do Zarządu Spółki na 
nową kadencję następujące osoby: 

1. Pana Jarosława Jarzyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu, 

2. Pana Janusza Szczęśniaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu, 

3. Pana Macieja Horeczego na funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Wszyscy nowo wybrani członkowie Zarządu pełnili funkcje w Zarządzie poprzedniej 
kadencji.  
 
Życiorysy członków Zarządu 

Jarosław Jarzyński 

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej w Gdańsku (Wydział Urbanistyki i 
Architektury, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej, dyplom ukończenia w roku 
1991, mgr inż. arch). W roku 1992 został zatrudniony w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod nazwą WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku 
handlowca odpowiedzialnego za sprzedaż i wdrażanie oprogramowania Autodesk 
oraz sprzętu komputerowego. W roku 1993 w tej samej spółce został wydzielony 
specjalistyczny dział pod nazwą WM ProCAD Studio, którego kierownikiem został 
Jarosław Jarzyński. Z funkcji tej został odwołany w 1994 roku. W roku 1994 został on 
dyrektorem WM ProCAD Studio Spółki z o.o., a następnie w roku 2003 Prezesem Jej 
Zarządu. W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki WM PROCAD Studio na 
PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD Sp. z o.o. w 
PROCAD Spółka Akcyjna Pan Jarosław Jarzyński został powołany na mocy Aktu 
Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Prezesa Zarządu i pełnił tę funkcję 
nieprzerwanie od 2006 roku. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
w spółce zależnej AutoR KSI Sp. z o.o. w likwidacji.   

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jarosław Jarzyński: 

▪ nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w 
spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej 
PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie 
prawnej jako członek jej organu, 

▪ nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS. 
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Janusz Szczęśniak 

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Architektury, dyplom 
ukończenia w roku 1988, mgr inż. arch). W roku 1990 został zatrudniony w spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku 
asystenta projektanta odpowiedzialnego za wdrażanie systemów komputerowego 
wspomagania projektowania (CAD). W roku 1992 został Prezesem Zarządu firmy WM 
Centrum CAD Sp. z o.o. Po zmianie przez nią nazwy na WM ProCAD Studio, w roku 
1994 został Prezesem Zarządu tej spółki. W 2003 roku został odwołany z tej funkcji i 
objął stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu, które pełnił do końca maja 2006 roku.  
W 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki WM PROCAD Studio na PROCAD Sp. z 
o.o. Po przekształceniu w czerwcu 2006 roku PROCAD spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w PROCAD Spółka Akcyjna Pan Janusz Szczęśniak został 
powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na stanowisko Wiceprezesa 
Zarządu i pełnił tę funkcję nieprzerwanie od 2006 roku. Pełni także funkcje Prezesa 
Zarządu w spółce zależnej Projekt Biz Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej w 
spółce zależnej AutoR KSI Sp. z o.o. w likwidacji. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Szczęśniak: 

▪ nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w 
spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej 
PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie 
prawnej jako członek jej organu, 

▪ nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS. 

 

Maciej Horeczy 

Ukończył pięć lat studiów na Politechnice Gdańskiej w Gdańsku (Wydział 
Mechaniczny, Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych) nie podchodząc do 
egzaminu magisterskiego. W roku 1994 (na piątym roku studiów) został zatrudniony w 
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Centrum CAD na stanowisku 
wykładowcy systemów CAD, odpowiedzialnego za prowadzenie szkoleń z zakresu 
oprogramowania Autodesk. W listopadzie 1994 roku WM Centrum CAD zmieniła 
nazwę na WM ProCAD Studio i profil działalności ze szkoleniowej (której kontynuację 
podjęła WM Centrum CAD spółka cywilna) na handlową, zajmującą się wdrażaniem 
systemów CAD. Maciejowi Horeczemu powierzono obowiązki handlowca mającego za 
zadanie rozwinięcie sprzedaży systemów CAD na rynku mechanicznym. W roku 1997 
objął stanowisko Zastępcy Dyrektora, a następnie w roku 2003 przyjął funkcję Członka 
Zarządu WM ProCAD Studio sp. z o.o. oraz stanowisko Dyrektora Handlowego. W 
2004 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na PROCAD Sp. z o.o. Po przekształceniu 
w czerwcu 2006 roku PROCAD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w PROCAD 
Spółka Akcyjna został powołany na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej na 
stanowisko Wiceprezesa Zarządu i pełnił tę funkcję nieprzerwanie od 2006 roku. Od 
roku 2019 prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Sea Jay Charter świadczącą 
usługi w branży jachtowej. Pełni także funkcję Likwidatora w spółce zależnej AutoR 
KSI Sp. z o.o. w likwidacji. 
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Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Horeczy: 

▪ nie prowadzi działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczy w 
spółce konkurencyjnej wobec PROCAD SA oraz spółek Grupy Kapitałowej 
PROCAD jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie 
prawnej jako członek jej organu, 

▪ nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS. 

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 


