
Jarosław Grzegorz Zubrzycki – 50 lat 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji (praca dyplomowa z zakresu 
prawa cywilnego i administracji gospodarczej napisana pod kierunkiem dr Hanny Gronkiewicz – Waltz 
oraz dr Bohdana Zdziennickiego. Od 2002 radca prawny. 

Praca zawodowa: 

1992 – 1999  świadczenie usług tłumaczenia z j. angielskiego i w późniejszym okresie porad 
prawnych dla „EL-AL Israel Airlines” – praca wykonywana poprzez prowadzoną 
własną działalność gospodarczą; 

1996 – 2001 „Kancelaria Prawnicza M. Łukowicz i Partnerzy” Spółka Komandytowa stowarzyszona 
z „Deloitte & Touche” Central Europe – do końca 1997 na stanowisku asystenta i 
starszego asystenta, następnie od 1998 do 2001 na stanowisku kierownika w zespole 
Nieruchomości i Inwestycji. Zakres prac: 

 obsługa procesów prywatyzacyjnych (m.in. Orbis S.A., Zakłady Odzieżowe 
Próchnik S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polfa Kutno S.A., Kombinat Rolny 
„Głubczyce” oraz Zakłady Opakować Drukowanych „Olimp-Flex S.A.”); 

 nabywanie podmiotów gospodarczych w różnych formach prawnych przez 
zagranicznych inwestorów w tym British Petrolium (BP) – m.in. kilkanaście 
rozlewni gazu na południu i południowym – wschodzie Polski oraz Sunoptic – 
przejęcie trzech sieci sklepów optycznych; 

 nabywanie nieruchomości dla zagranicznych inwestorów, głównie British 
Petrolium (BP) – około 120 stacji paliw oraz McDonald’s Polska – ponad 80 
restauracji; 

 prowadzenie spraw z zakresu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych bądź 
znacjonalizowanych w okresie PRL, w tym negocjacje ze Skarbem Państwa i 
jednostkami samorządu terytorialnego; 

 negocjowanie i zawieranie umów dzierżawy i najmu dużych powierzchni 
lokalowych w centrach handlowych, budowanych przez takie firmy jak: Metro, 
King Cross Center, Casino 

2002 – do dziś „Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Zubrzycki”- własna działalność gospodarcza, 
właściciel. Zakres prac: 

 świadczenie kompleksowej pomocy i usług prawnych dla podmiotów 
gospodarczych, głównie z udziałem kapitału zagranicznego (zatrudnienie 16 osób, 
w tym 13 prawników) 

Większe projekty: 

Cinema City International N.V. - nabycie (w drodze przejęcia udziałów w spółkach oraz nabycia 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kc) głównego konkurenta na rynku, tj. grupy Ster Century, w 
wyniku którego Grupa Cinema City osiągnęła dominujący udział w rynku multipleksów kinowych na 
terytorium Polski. 

Cinema City International N.V. – doradztwo prawne przy sporządzaniu prospektu emisyjnego I 
wprowadzaniu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Cinama City Poland – doradztwo prawne przy zawieraniu umów, budowie i otwarciu 31 multipleksów 
kinowych w Polsce. 

Cinema City Romania, Cinema City Hungary – doradztwo prawne przy zawieraniu umów, budowie i 
otwarciu ponad 50 multipleksów kinowych na terenie Rumunii i Węgier. 



Ronson Development – doradztwo prawne przy nabywaniu nieruchomości, zawieraniu umów, 
budowie oraz realizacji ponad 30 projektów osiedli mieszkaniowych na terenie Polski (Warszawa, 
Wrocław, Szczecin, Poznań). 

Ronson Europe N.V. – doradztwo prawne przy sporządzaniu prospektu emisyjnego i wprowadzaniu 
spółki na GPW. 

Grupa Neocity – doradztwo prawne przy nabywaniu nieruchomości, zawieraniu umów, budowie oraz 
realizacji projektów osiedli mieszkaniowych na terenie Warszawy. 

Germanos S.A. – nabycie (w drodze przejęcia udziałów w spółkach praz nabycia przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 551 Kc, także połączenia spółek) 4 największych konkurentów na rynku agentów 
telefonii komórkowej w sieci T-Mobile (dawniej ERA), w wyniku których firma osiągnęła 35% 
udziałów w sieci sprzedaży T0Mobile (dawniej ERA). 

Germanos S.A. – transakcja polegająca na wniesieniu przedsiębiorstwa grupy Germanos i utworzenie 
czwartego operatora telefonii komórkowej P4 (PLAY) w zamian za przejęcie udziałów w głównej 
spółce tego operatora. 

Global City Holdings – doradztwo prawne i ekonomiczne przy realizacji transakcji nabycia ponad 
5.000 nieruchomości o łącznej powierzchni 420 ha na terenie gminy Mszczonów koło Warszawy oraz 
pełna obsługa projektu budowy pierwszego w Europie Centralnej i Wschodniej parku tematycznego i 
centrum rozrywkowego. 

Selvaag Eiendom – doradztwo prawne przy realizacji wszystkich projektów grupy Selvaag w Polsce, w 
tym w szczególności budowie obiektów komercyjnych „City Self Storage”, zawierających biura oraz 
powierzchnie magazynowe na wynajem a także projektów biurowych i mieszkaniowych.  

Inchcape Motor Polska – doradztwo prawne przy wprowadzaniu grupy na rynek polski, doradztwo 
przy zawieraniu umów i budowie salonów BMW w Polsce, w tym największego salony firmowego w 
Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia. 

Chipita International – bieżąca obsługa grupy kapitałowej działającej w branży spożywczej (m.in. 
rogaliki Seven Days), w tym przy nabywaniu nieruchomości i budowie głównego zakładu 
produkcyjnego. 

Asus Polska – bieżąca obsługa producenta i dystrybutora komputerów i innych urządzeń mobilnych 
na terytorium Polski.         

Udział w organach podmiotów gospodarczych: 

2009 – do dziś  członek zarządu Global Parks Poland Sp. z i.i. i 13 innych spółek z grupy Global City 
Holdings, inwestora projektu budowy pierwszego w Europie Centralnej i Wschodniej 
parku tematycznego i centrum rozrywkowego oraz projektu mieszkaniowego. 

2012 – do dziś członek zarządu szeregu spółek z grupy kapitałowej Bonus Vitae oraz New Media 
Development – podmiotów z przeważającym udziałem kapitału niemiecko – 
amerykańskiego, z udziałem w 1/3 właścicieli Enel Med., działających w branży 
medycznej (centra rehabilitacji i długotrwałej opieki nad pacjentami) 

2014 – do dziś członek rady nadzorczej Ronson Europe N.V., spółki – matki grupy Ronson 
Development 

Członkowstwo w pozostałych organizacjach: 

2005 – 2012  członek a następnie przewodniczący Wydziały Gier Polskiego Związku Piłki Nożnej 
2007 – 2012 przewodniczący Wydziału Prawnego Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 
2016 – do dziś sędzia Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej  

 



Pan Jarosław Grzegorz Zubrzycki oświadczył, że: 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A., w żadnej formie 
wymienionej w art. 380 § 1 KSH 

 poza podmiotami wskazanymi w curriculum vitae, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej 
wobec Skyline Investment S.A. spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu 
spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A. 
osoby prawnej, 

 nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 
Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie są spełnione przesłanki takiego wpisu. 

 



Maciej Rey – 52 lata 

Wykształcenie średnie techniczne, absolwent Policealnego Studium Zawodowego - elektronik ze 
specjalnością radiotechnika i telewizja. 

 
Praca zawodowa: 

2016 – do dziś Skyline Investment S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2013 – do dziś Polski Instytut Data Center S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2007 – do dziś Skyline Teleinfo S.A. – Wiceprezes Zarządu 

2007 – do dziś Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Ad Astra – Prezes Zarządu 

1997 - 2007 Skyline Investment S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy i Finansowy  

1996 - 1999 Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o. – Członek Zarządu  

1995 - 1998 Skyline BPS Investment Sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy I Finansowy 

1993 - 1996 SMB Pantograf – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

1991 - 1998 Skyline BPS Investment Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 

1988 - 1995 Skyline BPS Investment Sp. z o.o. – Dyrektor Techniczny 

1987 – 1988 PZ Arton w Pułtusku O/Warszawa – Dyrektor Techniczny 

1986 - 1987 ZETO ZOWAR Warszawa – specjalista systemów mikrokomputerowych 

 
Pan Maciej Rey oświadczył, że: 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A., 

 nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A. spółce cywilnej lub 
osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A. osoby prawnej, 

 nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 
Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 



Maciej Edward Srebro – 51 lat 

Magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu. Jest w trakcie przygotowania pracy doktorskiej dotyczącej praktyki zarządzania i realizacji 
strategii gospodarczej w spółkuj z udziałem Skarbu Państwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Dodatkowe szkolenia, uprawnienia i umiejętności zawodowe: 

 Advanced Management Program (AMP); IESE Business School, Barcelona, 2007-2008, 

 Zarządzanie projektami w oparciu o metodologię Prince 2, WK Consult, 2008, 

 Zasady zarządzania jakością wg ISO 9001: 2000 z uwzględnieniem zarządzania procesowego i 
dokumentacji systemowej; Doradca Consultans Ltd., 2007, 

 Zarządzanie strategiczne w oparciu o BSc (balanced scorecard); Francuski Instytut 
Zarządzania, 2007 

 Chartered Financial Analyst (CFA); Ernst&Young, 2003, 

 Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych; Instytut Rozwoju Biznesu, 2001, 

 System podatkowy w krajach Europy Środkowej; Pannell, Kerr, Forster, Rzym, 1996 

 Studium Doradców Podatkowych; ZDF Tax-Audytor, 1996 

 poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych 
oznaczonych klauzulą ściśle tajne (wygasło w 2012 – do odnowienia), tajne (wygasło w 2014 
– do odnowienia) i poufne (do 2017), 

 tytuł doradcy podatkowego (1996 – 2007), 

 znajomość programów komputerowych w środowisku Microsoft Office 

 znajomość programów księgowych i analityczno – finansowych, 

 publikacje w zakresie telekomunikacji i rynku kapitałowego - artykuły naukowe w 
Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie i publicystyczne w dzienniku Rzeczpospolita 
 

Praca zawodowa: 

1989 – 1997 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Asystent na Wydziale Prawa i 
Administracji. 

1991 – 1998 Zespół Doradców Finansowych „Tax-Audytor” Sp. z o.o., Prezes Zarządu. Zakres 
odpowiedzialności: zarządzanie firmą doradczą w zakresie prowadzenia księgowości, 
doradztwa podatkowego i audytu finansowego dla kilkudziesięciu firm i spółek prawa 
handlowego. 

1998 – 1999 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Członek Zarządu. Zakres odpowiedzialności: w 
ramach działalności zarządu odpowiedzialność za projekty strategiczne związane z 
przemysłem obronnym i kwestie międzynarodowe. 

1999 – 2000 Minister Łączności. Osiągnięcia: wprowadzenie konkurencji na rynek telefonicznych 
połączeń międzymiastowych, zwiększenie udziału kapitałowego Poczty Polskiej w 
Banku Pocztowym, nadzór nad przygotowaniem strategii Poczty Polskiej, udział w 
wypracowaniu właściwego modelu prywatyzacji TP SA z wyłączeniem z prywatyzacji 
infrastruktury przesyłowej (Emitel) – koncepcja została odrzucona; przygotowanie 
planu rozdziału częstotliwości radiowych z uwzględnieniem nadawców niezależnych 
(m.in. rozwoju sieci częstotliwości dla Radia Maryja). 

2000 – 2002  Synergies Sp. z o.o., Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności: zarządzanie firmą 
doradczą i inwestycyjną świadczącą usługi w zakresie doradztwa strategicznego i 
finansowego oraz inwestującą w projekty infrastrukturalne, teleinformatyczne i 
telekomunikacyjne. 



2002 – 2006 Goodwill Investment & Finance Sp. z o.o., Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności: 
zarządzanie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie doradztwa strategicznego i 
finansowego w projektach dotyczących rynku telekomunikacyjnego, energetycznego i 
transportowego.  

2006 – 2008 TkTelekom, Telekomunikacja Kolejowa – Sp. z o.o., Prezes Zarządu. Zakres 
odpowiedzialności: zarządzanie ogólnopolską infrastrukturalną firmą 
telekomunikacyjną prowadzącą działalność we wszystkich obszarach usług 
telekomunikacyjnych. 

2008 – 2009 Biatel S.A., Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności: zarządzanie integratorem 
technologicznym (polsko-amerykańskie joint venture) prowadzącym projekty 
inwestycyjne w obszarze infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej, wodnej i 
gazowej oraz projekty specjalne w sektorze związanym ze sprawami wewnętrznymi i 
obronnością państwa. 

2010 – 2014 Fidea Effect Sp. z o.o., Członek Zarządu. Zakres odpowiedzialności: nadzór nad 
wdrożeniami narzędzi informatycznych do prowadzenia i nadzorowania projektów 
inwestycyjnych (P2Ware, Microsoft Project) realizowanych głównie w modelu SaaS 
(software as a service). 

2013 – 2015 Keratronik Advanced Solutions Sp. z o.o., Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności: 
prowadzenie projektów wykorzystujących technologie telemetryczne do wdrażania 
systemów zarządzania majątkiem przedsiębiorstw, monitorowania  bezpieczeństwa i 
optymalizowania kosztów zarządzania przepływem danych i informacji w 
przedsiębiorstwach. 

2013 – 2015  Doradca Zarządu Grupy Dominion Global  – Beroa Deutschland GmbH, Beroa Polska 
Sp. z o.o. Zakres odpowiedzialności: doradztwo realizowane na rzecz hiszpańskiej 
grupy kapitałowej i jej niemiecko-polskiej spółki infrastrukturalno – budowlanej w 
zakresie pozyskiwania i realizacji inwestycji w Polsce i krajach Europy Środkowo – 
Wschodniej w obszarach budownictwa energetycznego i branży automotive. 

2010 – do dziś Advanced Technology Solution sp. z o.o., Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności: 
nadzór nad prywatnym mini funduszem inwestycyjnym zaangażowanym w 
inwestycje na rynku telekomunikacyjnym, informatycznym, infrastrukturalnym i 
telemetrycznym. 

2016 – do dziś Ursus S.A, Doradca ds. Innowacji Technologicznych. Zakres odpowiedzialności: 
doradztwo w zakresie budowania obszarów elektromobilności i telemetrii w spółce. 

Udział w radach nadzorczych: 

1992 – 1993 Wielkopolski Dom Maklerski S.A. w Poznaniu 
1999 Polskie Zakłady Lotnicze S.A. w Mielcu 
2001 Pro Futuro S.A. w Warszawie 
1996 – 1999 Fundacja Edukacji Prawnej i Ekonomicznej 
2006 Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o 
2014 – do dziś Pentacomp Sp. z o.o. 
2016 – do dziś PTE OFE Pocztylion – Arka 

Działalność polityczna i społeczna: 

 v-ce prezes stowarzyszenia absolwentów w Polsce IESE Business School w Barcelonie (IESE 
Alumni Association) 

 członek International Project Management Association (IPMA) 

 członek Rady Stowarzyszenia -  Mariański Komitet Gospodarczy. 

 członek założyciel Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny Sternik 



 poseł na Sejm I kadencji (1991-1993) – v-ce przewodniczący Komisji Przekształceń 
Własnościowych 

 członek założyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko – Narodowego. 

 założyciel pierwszego niezależnego stowarzyszenia studentów Związek Akademicki Młoda 
Polska (1988) i pierwszego niezależnego tygodnika studenckiego o profilu prawicowym 
„Tygodnik Młoda Polska” (1989). 

 

Pan Maciej Srebro oświadczył, że: 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A., 

 nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A. spółce cywilnej lub 
osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A. osoby prawnej, 

 nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 
Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 



Sławomir Halaba – 54 lat 

Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS w Warszawie (obecnie SGH); 

tytuł magister ekonomii. 

Przez ostatnie dwadzieścia osiem lat pracował na stanowiskach kierowniczych w pionach 

finansowych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych polskich i zagranicznych.  

Od lutego 1991 roku do chwili obecnej Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ Fides” 

spółka z o.o. 

Od lipca 2014 r. do grudnia 2015 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.(obecnie MDI 

Energia S.A.). Uczestniczył w negocjacjach, które zaowocowały połączeniem dokonanym przez 

przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (MDI S.A.) na Spółkę Przejmującą (MDI Energia 

S.A.) w ramach tak zwanego przejęcia odwrotnego. Od grudnia 2016 r. jest Zastępcą 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A.  

Od 1991 roku aktywny inwestor na GPW w Warszawie.  

Pan Sławomir Halaba oświadczył, że: 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A., 

 nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A. spółce cywilnej lub 

osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej 

konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A. osoby prawnej, 

 nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 

Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 



Tomasz Andrzej Karaś – 44 lat 

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa i Administracji.   

 

Dodatkowe uprawnienia zawodowe: 

 Od 2006 uprawnienia doradcy podatkowego 
 

Praca zawodowa: 

1996 – 2004 Bank Rozwoju Energetyki i Ochrony Środowiska S.A. MEGABANK – specjalista ds. 
windykacji, współpraca z likwidatorem banku we wszelkich sprawach związanych z 
likwidacją banku. 

1997 – 1998 Polsko - Amerykański Bank Hipoteczny S.A. - doradca prawny. 

1998 – 2006 Grant Thornton Sp. z o.o. konsultant podatkowy, doradca podatkowy, dyrektor 
zespołu podatkowego. 

2010 – 2014 Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

2016 – do dziś Stała współpraca jako doradca podatkowy z kancelarią Marciniuk i Wspólnicy Sp. z 
o.o. Doradztwo Podatkowe i Prawne Współautor komentarzy do ustaw o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych - wydania za lata 2007 - 2016. 

Udział w radach nadzorczych: 

2003 – 2007 Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Łomianki Równoległa, od 2004 
roku jej przewodniczący. 

 
Pan Tomasz Karaś oświadczył, że: 

 nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A., 

 nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A. spółce cywilnej lub 
osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej 
konkurencyjnej wobec Skyline Investment S.A. osoby prawnej, 

 nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 
Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


