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ROZDZIAŁ II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte 
w Prospekcie

1. Emitent

1.1. Informacje o Emitencie  
Firma: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna

Siedziba: Poznań

Adres: ul. Warszawska 39/41

Telefon: 0 (prefix) 61 650-32-32

Faks: 0 (prefix) 61 650-32-16

E-mail: dgasa@dga.pl

Strona WWW: www.dga.pl

1.2. Osoby działające w imieniu Emitenta
– Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu

– Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu

– Waldemar Przybyła – Wiceprezes Zarządu

– Paweł Radziłowski – Wiceprezes Zarządu

– Jacek Musiał – Wiceprezes Zarządu

Informacja o adresach osób działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została 
przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. 

1.3. Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta

Niniejszym oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów 
ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że, zgodnie z najlep-
szą naszą wiedzą nie istnieją poza ujawnionymi w Prospekcie istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które 
mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego 
wyniki finansowe. 

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu

Anna Szymańska
Wiceprezes Zarządu

Waldemar Przybyła
Wiceprezes Zarządu

Paweł Radziłowski
Wiceprezes Zarządu

Jacek Musiał
Wiceprezes Zarządu
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2. Podmiot dominujący
Nazwisko: Głowacki

Imię: Andrzej

Telefon: 0 (prefix) 61 650-32-32

Faks: 0 (prefix) 61 650-32-16

E-mail: dgasa@dga.pl

Informacja o adresie podmiotu dominującego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona 
w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. 

2.1. Oświadczenie podmiotu dominującego

Oświadczenie podmiotu dominującego

Niniejszym oświadczam, że zawarte w Prospekcie informacje dotyczące podmiotu dominującego są prawdziwe 
i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepi-
sami prawa. 

Andrzej Głowacki

3. Podmioty sporządzające Prospekt

3.1. Emitent
Firma: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 

Siedziba: Poznań

Adres: ul. Warszawska 39/41

Telefon: 0 (prefix) 61 650-32-32

Faks: 0 (prefix) 61 650-32-16

E-mail: dgasa@dga.pl

Strona WWW: www.dga.pl

3.1.1. Osoby działające w imieniu Emitenta
– Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu

– Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu

– Waldemar Przybyła – Wiceprezes Zarządu

– Paweł Radziłowski – Wiceprezes Zarządu

– Jacek Musiał – Wiceprezes Zarządu

Odpowiedzialność z tytułu sporządzania Prospektu wyżej wymienionych osób jest ograniczona do następujących 
części Prospektu: Rozdział I, Rozdział II, Rozdział III pkt 1., 2., 3.1., 4.1., tabela z pkt 5.1., 8. i 9., Rozdziały IV, V, VI, 
VII, IX, Rozdział X załączniki nr 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 

3.1.2. Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta jako sporządzającego Prospekt

Oświadczamy, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje 
zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Emitent, są prawdziwe i rzetelne i nie 
pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnianie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu

Anna Szymańska
Wiceprezes Zarządu

Waldemar Przybyła
Wiceprezes Zarządu

Paweł Radziłowski
Wiceprezes Zarządu

Jacek Musiał
Wiceprezes Zarządu
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3.2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Bankowy Dom Maklerski 
Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 

 Bankowy Dom Maklerski

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Telefon: 0 (prefix) 22 521-80-00, 521-80-12

Faks: 0 (prefix) 22 521-79-46

E-mail: infobdm@pkobp.pl

Strona WWW: www.pkobp.pl/bdm

3.2.1. Osoby działające w imieniu Bankowego Domu Maklerskiego Powszechnej Kasy 
Oszczędności Banku Polskiego S.A. 

– Jan Kuźma – Dyrektor

– Jacek Tyszko – Zastępca Dyrektora

Informacja o adresach osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. została objęta wnioskiem o niepublikowanie 
i została przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. 

3.2.2. Opis powiązań Bankowego Domu Maklerskiego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 
Polskiego S.A. oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem

BDM PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem: 

1) umową o współpracy zawartą w dniu 7 sierpnia 2003 roku, na podstawie której zobowiązał się do świadczenia 
następujących usług: 

– doradzania Spółce i wspierania jej w negocjacjach do czasu zakończenia transakcji sprzedaży akcji i ich 
wprowadzania do obrotu na GPW, 

– sporządzenia niezbędnej dokumentacji w celu wprowadzenia spółki do obrotu publicznego i giełdowego, 

– przygotowania analizy Spółki wraz z jej wyceną, 

2) umową z dnia 29 października 2003 roku, której przedmiotem jest: 

– przygotowanie prospektu emisyjnego Emitenta, 

– wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji oferującego akcje w publicznym obrocie. 

Poza wyżej wymienionym powiązaniem pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi 
w jego imieniu a Emitentem nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne. 

Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu BDM PKO BP S.A. jako sporządzającego Prospekt jest ograniczona do 
następujących części Prospektu: wstęp, Rozdział I pkt 11., Rozdział III pkt 3.7., 3.8. i 4.7., Rozdział IX załączniki 9., 10. 

3.2.3. Oświadczenie osób działających w imieniu Bankowego Domu Maklerskiego Powszechnej 
Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. 

Oświadczenie osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. jako sporządzających Prospekt

My niżej podpisani oświadczamy, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej 
oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BDM PKO BP S.A., 
są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wyma-
gane przepisami prawa. 

Jan Kuźma
Dyrektor

Jacek Tyszko
 Zastępca Dyrektora
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3.3. Doradca Prawny 
Firma: Kancelaria Prawna Marcin Piszcz i Wspólnicy spółka komandytowa

Siedziba: Poznań

Adres: ul. Warszawska 39/41

Telefon: 0 (prefix) 61 650-32-12, 650-32-80

Faks: 0 (prefix) 61 650-32-13

E-mail: kancelaria@piszcz.pl

3.3.1. Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego

Marcin Piszcz – Wspólnik Zarządzający, radca prawny

Informacja o miejscach zamieszkania osób działających w imieniu Kancelarii Prawnej Marcin Piszcz i Wspólnicy 
sp.k. została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem 
o niepublikowanie. 

3.3.2. Opis powiązań Doradcy Prawnego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu 
z Emitentem 

Doradca Prawny – Kancelaria Prawna Marcin Piszcz i Wspólnicy sp. k. jest podmiotem stowarzyszonym z Emi-
tentem. Emitent jest komandytariuszem Kancelarii Prawnej Marcin Piszcz i Wspólnicy sp. k. posiadającym wkład 
stanowiący 20% wkładów wniesionych do spółki przez wspólników. Wspólnicy Kancelarii zawarli umowę dotyczącą 
podziału zysku wypracowywanego przez Kancelarię. 

Kancelaria wynajmuje pomieszczenia biurowe od Emitenta. 

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno bezpośrednio na rzecz Emitenta, jak też na rzecz innych podmio-
tów, przy obsłudze których Emitent współpracuje z Kancelarią. Istotne umowy opisane zostały w Rozdziale V 
Prospektu. 

Marcin Piszcz jest akcjonariuszem Emitenta – posiada 3000 akcji. Małgorzata Łukowiak-Verschelden, wspólnik 
Kacelarii, jest także akcjonariuszem Emitenta – posiada 3000 akcji. 

3.3.3. Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego

Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego

Niniejszym oświadczamy, że części Prospektu, za które odpowiedzialny jest Doradca Prawny, zostały sporządzone 
z zachowaniem należytej staranności zawodowej, oraz że zawarte w nich informacje są prawdziwe i rzetelne i nie 
pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następują-
cych części Prospektu: Rozdział III z wyłączeniem punktów: 1., 2., 3.1., 3.7., 3.8., 4.1., 4.7., 8. oraz 9., a także tabeli 
z pkt 5.1.

Marcin Piszcz
Wspólnik Zarządzający – radca prawny
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4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
Firma: Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. 

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Solec 22

Telefon: 0 (prefix) 22 522-23-80, 522-23-90

Faks: 0 (prefix) 22 522-23-81

E-mail: kba@kba.com.pl

Strona WWW: www.kba.com.pl

4.1. Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego i badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz uprawnionego do badania porównywalnych danych 
finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych

Ewa Orkwiszewska
Prezes Zarządu

Biegły rewident nr ewid. 2890/323

4.2. Biegły rewident dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta 
oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej 
Emitenta za okres 1.01-2.07.2003 r. 

Ewa Orkwiszewska
Prezes Zarządu

Biegły rewident nr ewid. 2890/323

4.3. Powiązania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz osób fizycznych 
działających w jego imieniu i na jego rzecz z Emitentem

W imieniu firmy Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. w zakresie odpowiedzialności za opinię o prawidłowości, 
rzetelności i jasności jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01.-2.07.2003 r. oraz skon-
solidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres 1.01.-2.07.2003 r. zawartych w Prospekcie 
działa pani Ewa Orkwiszewska, Prezes Zarządu, Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nume-
rem 2890/323. 

Badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta 
za okres 1.01-2.07.2003 r. dokonała pani Ewa Orkwiszewska, Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów 
pod numerem 2890/323. 

Informacja o adresach osób działających w imieniu firmy Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. oraz Biegłego 
Rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie 
i została przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. 

Pomiędzy firmą Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. i osobami działającymi w jej imieniu a Emitentem nie ist-
nieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne, z wyjątkiem umowy z dnia 6 lipca 2003 
roku dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za okres 1.01.-2.07.2003 r. oraz doradztwa 
w zakresie przygotowania części prospektu emisyjnego. 
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4.4. Oświadczenia osób działających w imieniu firmy Korycka, Budziak 
& Audytorzy Sp. z o.o. 

Oświadczenie osób działających w imieniu firmy Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. 

Oświadczamy, że firma Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych: 

– został wybrany na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01-2.07.2003 r. 
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 1.01.-2.07.2003 r. zgodnie 
z przepisami prawa, 

– spełnia warunki do wyrażania bezstronnej niezależnej opinii o badaniu jednostkowego i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Emitenta. 

W imieniu firmy Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. 

Ewa Orkwiszewska
Prezes Zarządu

Oświadczenie osoby dokonującej badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Oświadczam, że spełniam warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu jednostkowego i skon-
solidowanego sprawozdania finansowego Emitenta. 

Ewa Orkwiszewska
Biegły rewident nr ewid. 2890/323

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu firmy Korycka, Budziak & Audytorzy 
Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i dokonującego badania 
sprawozdania finansowego Emitenta za okres 1.01.-2.07.2003 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 1.01.-2.07.2003 r. 

Oświadczamy, że: 

1. Sprawozdanie finansowe Emitenta i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 
zamieszczone w Prospekcie, obejmujące okres 1.01-2.07.2003 r. zostały przez nas zbadane zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. 

Na podstawie przeprowadzonego przez nas badania wydaliśmy z datą 26 września 2003 roku opinię bez zastrze-
żeń o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta oraz z datą 30 września 2003 roku 
opinię bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej, których pełna treść jest przedstawiona w oryginalnej formie w części VIII Prospektu. 

2. Zamieszczone w Prospekcie porównywalne dane finansowe jednostkowych sprawozdań finansowych oraz 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywal-
ność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, 
zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta i Grupę Kapitałową za okres 1.01.-
-2.07.2003 r. Korekty błędów podstawowych ujęte zostały w okresach, których one dotyczą, bez względu na 
okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczo-
nych w Prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finanso-
wych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie. Dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wyni-
kają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności 
z tytułu zmian zasad rachunkowości i korekt błędów podstawowych.

3. Forma prezentacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 
1.01.-2.07.2003 r. oraz danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, i zakres ujawnionych w nich 
danych są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie 
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. 

Biegły Rewident W imieniu firmy 
Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. 

Ewa Orkwiszewska
Biegły rewident nr ewid. 2890/323 

Ewa Orkwiszewska
Prezes Zarządu

Podmiot uprawiony do badania sprawozdań 
finansowych wpisany na listę podmiotów 
uprawnionych prowadzoną przez KRBR

pod numerem ewidencyjnym 84
Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. 

00-410 Warszawa, ul. Solec 22 
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5. Oferujący akcje

5.1. Nazwa, siedziba, adres Oferującego
Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 

 Bankowy Dom Maklerski

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Telefon: 0 (prefix) 22 521-80-00, 521-80-12

Faks: 0 (prefix) 22 521-79-46

E-mail: infobdm@pkobp.pl

Strona WWW: www.pkobp.pl/bdm

5.2. Osoby działające w imieniu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku 
Polskiego S.A. Bankowego Domu Maklerskiego 

– Jan Kuźma – Dyrektor

– Jacek Tyszko – Zastępca Dyrektora

Informacja o adresach osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. została objęta wnioskiem o niepublikowanie 
i została przedstawiona w informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. 

5.3. Opis powiązań Oferującego z Emitentem
BDM PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem: 

1) umową o współpracy zawartą w dniu 7 sierpnia 2003 roku, na podstawie której zobowiązał się do świadczenia 
następujących usług: 

– doradzania Spółce i wspierania jej w negocjacjach do czasu zakończenia transakcji sprzedaży akcji i ich 
wprowadzania do obrotu na GPW, 

– sporządzenia niezbędnej dokumentacji w celu wprowadzenia Spółki do obrotu publicznego i giełdowego, 

– przygotowania analizy Spółki wraz z jej wyceną; 

2) umową z dnia 29 października 2003 roku, przedmiotem której jest: 

– przygotowanie prospektu emisyjnego Emitenta, 

– wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji oferującego akcje w publicznym obrocie. 

Poza wyżej wymienionym powiązaniem pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi 
w jego imieniu a Emitentem nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne. 

5.4. Oświadczenie o odpowiedzialności
Oświadczamy, że Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Bankowy Dom Maklerski z siedzibą w War-
szawie, jako Oferujący akcje spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w publicznym obrocie, dołożył należytej 
zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania akcji do publicznego obrotu. 

Jan Kuźma
Dyrektor 

Jacek Tyszko
Zastępca Dyrektora


