
Katarzyna Czerniak – Członek Rady Nadzorczej 
 

Katarzyna Czerniak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierunek Finanse 
i rachunkowość (2002). Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta nr 11497. Jest wspólnikiem 
i wiceprezesem zarządu ADK Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. – podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych wpisanego na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
w Warszawie pod numerem 3858. Pani Katarzyna Czerniak posiada wiedzę i umiejętności w zakresie 
rachunkowości (PSR, MSSF/MSR), sprawozdawczości finansowej, badania sprawozdań finansowych, 
prawa podatkowego i bilansowego oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. 

Przebieg pracy zawodowej: 

• 2000 – 2005 – Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. – Asystent Biegłego Rewidenta, 

•  2006 - 2007 – Urząd Kontroli Skarbowej, Pracownik Działu Kontroli VAT i CIT,  

• 2007 - 2008 – Sarnowski i Wiśniewski Sp. z o.o. – Menedżer w Dziale Audytu,  

• 2007 - 2011 – 4AUDYT Sp. z o.o. – Menedżer i Biegły Rewident, 

• 2012 – do nadal – ADK Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, Wspólnik. 

Pani Katarzyna Czerniak w ciągu ostatnich pięciu lat pełniła następujące funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 

• ADK Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, Wspólnik – od 01.08.2012 r. , funkcję 

sprawuje do nadal. 

Wykonywana przez Panią Katarzynę Czerniak działalność poza Bowim S.A. nie jest konkurencyjna w 

stosunku do Bowim S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem powołany członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej w stosunku do Bowim S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Bowim S.A. osobie prawnej 

jako członek jej organu ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na 

podstawie ustawy o KRS.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 oraz § 19 ust. 1 pkt. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 

2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757). 

 


