
Urszula Żyznowska 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Urszula Żyznowska: 

1) nie spełnia wymogów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415  

późn. zm.), 

2) ma rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby 

głosów w Mercator Medical S.A. („Spółka”), 

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za 

przestępstwa określone w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, 

4) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 poz. 112 z późn. zm.), 

5) nie jest osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1110 z późn. 

zm.), 

6) żaden sąd nie wydał wobec niej zakazu i nie pozbawił jej prawa pełnienia funkcji w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk 

kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki, 

7) nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki i nie uczestniczy 

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie 

uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Jarosław Karasiński  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jarosław Karasiński: 

1) spełnia wymogi niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415  późn. 

zm.), 

2) nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów w Mercator Medical S.A. („Spółka”), 

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za 

przestępstwa określone w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, 

4) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 poz. 112 z późn. zm.), 

5) nie jest osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1110 z późn. 

zm.), 



6) żaden sąd nie wydał wobec niego zakazu i nie pozbawił go prawa pełnienia funkcji w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk 

kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki, 

7) nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki i nie uczestniczy 

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie 

uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Witold Kruszewski 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Witold Kruszewski: 

1) nie spełnia wymogów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415  

późn. zm.), 

2) nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów w Mercator Medical S.A. („Spółka”), 

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za 

przestępstwa określone w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, 

4) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 poz. 112 z późn. zm.), 

5) nie jest osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1110 z późn. 

zm.), 

6) żaden sąd nie wydał wobec niego zakazu i nie pozbawił go prawa pełnienia funkcji w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk 

kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki, 

7) nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki i nie uczestniczy 

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie 

uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Maciej Knych 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maciej Knych: 

1) spełnia wymogi niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415  późn. 

zm.), 

2) nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów w Mercator Medical S.A. („Spółka”), 

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za 

przestępstwa określone w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, 



4) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 poz. 112 z późn. zm.), 

5) nie jest osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1110 z późn. 

zm.), 

6) żaden sąd nie wydał wobec niego zakazu i nie pozbawił go prawa pełnienia funkcji w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk 

kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki, 

7) nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki i nie uczestniczy 

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie 

uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Piotr Solorz 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Solorz: 

1) nie spełnia wymogów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415  

późn. zm.), 

2) nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów w Mercator Medical S.A. („Spółka”), 

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za 

przestępstwa określone w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych, 

4) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 poz. 112 z późn. zm.), 

5) nie jest osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1110 z późn. 

zm.), 

6) żaden sąd nie wydał wobec niego zakazu i nie pozbawił go prawa pełnienia funkcji w organach 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk 

kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki, 

7) nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna wobec działalności Spółki i nie uczestniczy 

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie 

uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 


