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Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 

 

 

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Spółka", "XTB") informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. do 

Spółki wpłynęło oświadczenie od Pana Jakuba Zabłockiego, zgodnie z którym korzystając  

z uprawnienia określonego w § 15 ust. 4 [a] Statutu Spółki, Pan Jakub Zabłocki powołał Pana Jana 

Byrskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Rady 

Nadzorczej od dnia 22 listopada 2021 r. do końca dnia 19 listopada 2024 r. 

Poniżej Spółka zamieszcza informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, 

wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. osoby. 

Pan Jan Byrski 

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym  

i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic 

zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, 

Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom 

i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. 

Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu 

Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu 

FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz 

grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych 

dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee  

(IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach 

płatniczych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Członek Rady 

Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji. 

Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica 

prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie 



 

 

 

 
 

 

Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy 

habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018). Indywidulane 

rekomendacje w rankingu Chambers&Partners Europe 2020 2021 Banking& Finance: Regulatory Poland, 

FinTech Legal Poland 2020 i 2021 oraz Legal 500 EMEA Poland 2020 i 2021 w kategorii: Data privacy and 

data protection. 

Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent I stopnie 

naukowe na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz 

Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu 

Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. 

Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz  

w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem ww. osoba nadzorująca nie prowadzi w żadnej formie działalności 

konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik 

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

konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

W związku z powołaniem ww. osoby skład osobowy Rady Nadzorczej XTB nowej kadencji przedstawia 

się następująco: 

• Jan Byrski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Jakub Leonkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, 

• Łukasz Baszczyński - Członek Rady Nadzorczej, 

• Bartosz Zabłocki - Członek Rady Nadzorczej, 

• Grzegorz Grabowicz - Członek Rady Nadzorczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 


