
Wojciech Wajda 

Założyciel i główny akcjonariusz WASKO S.A., były pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach. W 1988 roku założył Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego WASKO 

Sp. z o.o., które zostało przekształcone w spółkę akcyjną, a po połączeniu z HOGA.PL S.A. pierwszym 

portalem internetowym na GPW, jej akcje zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. w 2006 r. 

Pan Wojciech Wajda pełnił funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A. od momentu założenia do dnia 

17.05.2016 r. Od 06 czerwca 2017 r. do 07 czerwca 2018r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej WASKO S.A. Od listopada 2019r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej FONON 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest spółką zależną od WASKO S.A. 

Posiada on również w swoim portfelu spółki nie należące do Grupy Kapitałowej WASKO S.A., które 

realizują projekty z dziedziny elektroniki, informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji oraz 

medycyny. Jest m.in. głównym akcjonariuszem operatora telekomunikacyjnego NOVUM S.A. z siedzibą 

w Warszawie oraz producenta urządzeń elektronicznych i automatyki przemysłowej ENTE Sp. z o.o. z 

siedzibą w Gliwicach. 

W swej 30 letniej działalności biznesowej, jak również społecznej i naukowej został uhonorowany 

wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, do których należą m.in. Platynowy Laur Umiejętności i 

Kompetencji, odznaka „Zasłużony dla nauki polskiej” oraz medalami: „Za zasługi dla obronności kraju”, 

Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi, 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Pan Wojciech Wajda aktywnie uczestniczył w szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju 

gospodarki i nauki kraju. Jest m.in. członkiem i założycielem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Gliwicach oraz Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, członkiem Rady 

Programowej Centrum Technologii Obronnych Politechniki Śląskiej, członkiem Komitetu Elektroniki i 

Telekomunikacji PAN, czy też członkiem Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa 

Religi oraz wielu innych. 

Wojciech Wajda jest również współzałożycielem Fundacji Ochrony Głuszca oraz przewodniczącym jej 

Rady od 2007 r., której celem jest ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem. Jest sponsorem wielu 

inicjatyw sportowych, charytatywnych i kulturalnych. 

Od dnia 07 czerwca 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A. 

Pan Wojciech Wajda nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

  



Andrzej Rymuza 

Absolwent Technikum Łączności w Warszawie. Od roku 1992 do 1994 pracował jako inżynier 

serwisowy systemów UNIX w ICL Poland LTD, następnie od roku 1995 do roku 2000 pracował w Sun 

Microsystem Poland Sp. z o.o. jako inżynier systemowy baz danych oraz jako dyrektor handlowy 

odpowiedzialny za rynek telekomunikacyjny w Polsce. 

W latach 2000 - 2006 Pan Andrzej Rymuza pracował w EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. na 

stanowisku Dyrektora Handlowego. 

Od sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2016 r. Pan Andrzej Rymuza pełnił funkcję Wiceprezesa 

Zarządu WASKO S.A. Od 06 czerwca 2017 r. do 07 czerwca 2018r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej WASKO S.A. Pan Andrzej Rymuza jest Członkiem Rady Nadzorczej NTT S.A. z siedzibą 

w Warszawie, Członkiem Rady Nadzorczej FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest spółką 

zależną od WASKO S.A.  oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG S.A. z siedzibą w 

Katowicach, która jest spółką zależną od WASKO S.A.  

Od dnia 07 czerwca 2018 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A.  

Pan Andrzej Rymuza nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan 

Andrzej Rymuza posiada 1.762.500 akcji Spółki, stanowiących 1,93 % w kapitale zakładowym Spółki i 

uprawniających do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

  



Paweł Kuch 

Paweł Kuch jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył Wydział Automatyki, 

Elektroniki i Informatyki. Paweł Kuch rozpoczynał pracę zawodową jako programista w firmie OBREAM 

Zabrze, w której pracował przez dwa lata od 1990 roku.  

Od roku 1992 do chwili obecnej Pan Paweł Kuch związany jest z Grupą Kapitałową WASKO S.A. 

Początkowo pracował jako programista, następnie był zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora 

Zakładu Informatyki, a w latach 1996 – 2005 pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Informatyki, a od roku 

2005 jest także Zastępcą Dyrektora Generalnego WASKO S.A.  

Od lutego 2003 roku do dnia 15 września 2016 r. Pan Paweł Kuch pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu 

WASKO S.A. Od kwietnia 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu COIG S.A. oraz od listopada 2019r. jest 

Członkiem Rady Nadzorczej FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które są spółkami zależnymi od 

WASKO S.A. 

Od dnia 30 czerwca 2020 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. 

Pan Paweł Kuch nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, 

spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Paweł Kuch 

posiada 2 625 000 akcji Spółki, stanowiących 2,88 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających 

do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

 

  



Michał Mental 

Michał Mental, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale 

Elektroniki, uzyskując w roku 1998 tytuł magistra inżyniera telekomunikacji. 

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2000, gdzie zaczynał jako analityk systemów 

komputerowych, później od 2002 roku jako Zastępca Dyrektora Zakładu Teleinformatyki , następnie 

od roku 2005 jako Zastępca Dyrektora Departament Integracji i Wdrożeń, Dyrektora Sektora 

Transportu i Dyrektora Departamentu Telematyki. 

Pan Michał Mental posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu i realizacji projektów 

informatycznych, z dziedziny automatyki, telematyki drogowej i inżynierii ruchu oraz projektów 

systemów niskoprądowych. 

Od dnia 15 września 2016 roku do 30 czerwca 2020 roku pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora 

Departamentu Telematyki WASKO S.A. Od kwietnia 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu ENTE Sp. z 

o.o., która jest spółką powiązaną z WASKO S.A. 

Od 30 czerwca 2020 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Departamentu Automatyki i 

Telematyki WASKO S.A. Posiada 1042 akcje WASKO S.A. 

Pan Michał Mental nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, 

spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 



Włodzimierz Sosnowski 

Włodzimierz Sosnowski, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na 

Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku Elektronika o specjalizacji Telekomunikacja, 

uzyskując w 1999r. tytuł magistra elektroniki. 

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 1999, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów 

komputerowych, później od 2005 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży, a następnie 

od roku 2007 jako Dyrektor Oddziału Warszawa. 

Włodzimierz Sosnowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w budowie i zarządzaniu 

zespołami sprzedawców, kreowaniu i realizacji strategii sprzedażowych, pozyskiwaniu nowych 

klientów oraz sprzedaży usług i rozwiązań do klientów w sektorach publicznym, telekomunikacyjnym, 

przemysłu oraz transportu. Był odpowiedzialny za pozyskanie największych kontraktów realizowanych 

przez WASKO S.A. 

 

Od dnia 23 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora 

Oddziału Warszawa. Od 29 stycznia 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie od 9 

listopada Prezesa Zarządu FONON Sp. z o.o., która jest spółką zależną od WASKO S.A. 

Od 30 czerwca 2020 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Oddziału Warszawa.  

Pan Włodzimierz Sosnowski nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej 

wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej 

oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie 

figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym. 

 

  



Tomasz Macalik 

Tomasz Macalik, jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, gdzie studiował na Wydziale Prawa i Administracji. 

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2002, gdzie pracował jako Kierownik, a następnie 

od roku 2005 roku jako Dyrektor Działu Prawnego. W roku 2013 został powołany w skład Zarządu 

WASKO S.A. 

 

Jest członkiem Rady Nadzorczej COIG S.A. - spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej 

WASKO.  

Pan Tomasz Macalik posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze i doradztwie prawnym w zakresie 

realizacji usług w sektorze IT, jak również negocjowaniu i prowadzeniu projektów infrastrukturalnych, 

w szczególności co do inwestycji dofinansowywanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Prawnego WASKO S.A. 

Pan Tomasz Macalik nie posiada akcji WASKO S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec 

Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz 

nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie 

figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym. 

 


