
 
 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ spółki INTERSPORT Polska S.A. 
powołanej na 5-letnią kadencję w dniu 17 czerwca 2010 roku. 

Pan Artur Olender studiował na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektroniki 
i Automatyki, a także w London Business School. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 
13 uzyskaną w 1991 roku oraz licencję back-office nr 599/1996 wydaną przez London Clearing House, 
London International Financial Futures and Options Exchange oraz International Petroleum Exchange, 
uzyskaną w 1996 roku. Dwudziestoletni staż pracy na rynku kapitałowym oraz  pełnienie funkcji 
Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR są gwarancją kompetencji i doświadczenia  
p. Artura Olendra w funkcjonowaniu Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. 

Pan Łukasz Gil posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. zarządzania finansami). Ukończył Wydział 
Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej, studia prowadzone  przez Association of Chartered 
Certified Accountants. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants. Kwalifikacje 
zawodowe p. Łukasza Gila, zdobyte uprawnienia międzynarodowe, doświadczenie w pracy jako 
audytora sprawozdań finansowych, kierownika działu Accounting Support w firmie Philip Morris 
Service Center Europe, a obecnie kontrolera finansowego Hewitt Associates Sp. z o.o. są gwarancją 
sprawnej i rzetelnej weryfikacji sprawozdań finansowych spółki.  

Pani Dorota Radwańska  - posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. chemii), ukończyła studia na 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. W pierwszych 
latach istnienia spółki pracowała na różnych stanowiskach dzięki czemu poznała jej potrzeby. Od 1994 
do dzisiaj pracuje w Konsulacie Generalnym USA na urzędniczym stanowisku. Zdobyte w ten sposób 
doświadczenie zawodowe wykorzystuje obecnie w pracach Rady Nadzorczej. 

 Pani  Beata Mikołajko jest z zawodu neurologopedą. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia w zakresie logopedii na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie. Pracowała jako asystent na Wydziale Filozoficzno – Historycznym UJ oraz 
w Krakowskim Centrum Rehabilitacji na stanowisku logopedy. 

Pani Beata Mikołajko pracując przez kilka lat na różnych stanowiskach w INTERSPORCIE poznała 
potrzeby spółki w stopniu doskonałym. Zdobytą wówczas praktyczną wiedzę na temat spółki 
wykorzystuje w pracy Rady Nadzorczej. 

Pani Jolanta Milewska jest magistrem filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Dodatkowe posiadane kwalifikacje to: patent sternika jachtowego Polskiego Związku Żeglarskiego, 
stopień instruktora żeglarstwa deskowego, stopień instruktora narciarskiego Polskiego Związku 
Narciarskiego, jest ratownikiem WOPR i lektorem języka polskiego jako obcego. Pani Jolanta Milewska 
pracując w firmie w latach 1988 - 1998 na różnych stanowiskach – również kierowniczych, poznała 
potrzeby spółki w stopniu doskonałym. Praktyczne doświadczenie zdobyte w ten sposób pozwala jej 
obecnie na rzetelną ocenę sytuacji firmy, które będzie wykorzystywać w pracach Rady Nadzorczej. 

Pan Klaus Jost - obywatel Niemiec pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. Pan Klaus Jost pełni 
funkcję Prezesa Zarządu Intersport Deutschland eG oraz Prezesa Rady Nadzorczej Intersport 
International Corporation. Jego długoletni staż pracy w światowej branży sportowej na stanowiskach 
managerskich, między innymi w korporacjach Sport 2000, koncernie Adidas, a obecnie największej 
sportowej organizacji narodowej INTERSPORT gwarantują fachowość i wnoszenie pozytywnych 
doświadczeń do spółki. 

Pan Piotr Dygas jest absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł 
magistra prawa uzyskał broniąc pracę magisterską pisaną pod opieką prof. Andrzeja Szumańskiego  
w katedrze prawa gospodarczego i handlowego. Obecnie jest adwokatem w Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Krakowie i prowadzi kancelarię „Dygas, Zyder – Adwokaci” spółka partnerska . 
Pracował w kancelarii „Porwisz i Partnerzy” – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie, 
następnie prowadził obsługę prawną Spółek: BROKER FM S.A. z siedzibą w Warszawie, Multimedia sp. 
z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie.  

 
 


