
Treść projektu uchwały zgłoszonej w dniu 25 lutego 2013 roku przez akcjonariusza HMS  

Best Managament LTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowo – akcyjna 

 
„Uchwała nr …… 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„Work Service S.A.” 
z dnia ……………… 

w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki 
 

§1. 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „WORK SERVICE” S.A. 
z siedzibą we Wrocławiu na podstawie §10 ust. 1 lit. d Statutu Spółki Work Service S.A. 
powołuje niniejszym Pana Mirosława Krutina w skład Rady Nadzorczej ma wspólną 
trzyletnią kadencję i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Work 
Service S.A. 

§2. 
 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Życiorys kandydata 

Pan Mirosław Krutin jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Uzyskał tytuł 

Conducteur des Travaux w Ecole Spreciale des Travaux Publics w Paryżu oraz tytuł MBA na studiach 

podyplomowych pod patronatem Conference des Grandes Ecoles we Francji (ECP, ECL, ENSMSE). W 1997 roku 

uzyskał uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.  

W 1994 roku rozpoczął pracę w Zakładach Chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym. Połączenie wszechstronnego 

wykształcenia oraz rozwinięcie kompetencji organizacyjnych i komunikacyjnych zaowocowało szybkim 

rozwojem kariery zawodowej. Pracował na stanowisku Specjalisty do spraw Prywatyzacji, Kierownika Biura 

Rynku Kapitałowego, Asystenta Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego.  

W 1998 roku objął stanowisko Dyrektora Kompleksu Środków Ochrony Roślin w ROKITA SA, a od 2000 roku, po 

zmianach organizacyjnych, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Rokita-Agro. W obszarze, który miał głęboką stratę 

oraz problemy produkcyjne, przeprowadził udaną restrukturyzację oraz wdrożył nową strategię, która 

zaowocowała podwojeniem sprzedaży i osiągnięciem dwucyfrowej marży zysku netto w ciągu 3 lat.  

W 2002 roku, po przejęciu spółki Rokita przez prywatnego inwestora branżowego, spółkę PCC z Duisburga, 

stanął na czele Zarządu spółki PCC Rokita. Podstawowym zadaniem było wdrożenie programu poprawy 

efektywności oraz strategii spółki opartej na inwestycjach zwiększających moce produkcyjne w najważniejszych 

obszarach działalności. W ciągu sześciu lat Spółka poprawiła wszystkie parametry ekonomiczne, uzyskała trwałą 

rentowność, podwoiła produktywność.  

W 2008 roku, Mirosław Krutin objął stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź SA. W spółce opracowano i 

wdrożono nową strategię opartą na efektywności kosztowej (zatrzymanie tendencji wzrostowej kosztów 

wydobycia), dywersyfikacji geograficznej złóż (rozpoczęcie poszukiwań niskokosztowych złóż miedzi), 

dywersyfikacji produktów (energetyka) oraz zmianie technologii urabiania złóż niskich (przejście z technologii 

batch na line).  

W 2009 roku został Prezesem Zarządu EnergiaPro SA we Wrocławiu, dystrybutora energii elektrycznej w Grupie 

Tauron. Po połączeniu aktywów dystrybucyjnych Grupy, w 2011 roku, został Prezesem Zarządu Tauron 

Dystrybucja SA w Krakowie. Spółka znacząco podniosła efektywność funkcjonowania, wzrost EBITDA o 50% w 

ciągu 3 lat, zmniejszenie zatrudnienia o 18%. Rozpoczęto restrukturyzację kosztową i organizacyjną, poprzez 

zainicjowanie kilkudziesięciu projektów we wszystkich obszarach firmy. Wdrożono system oceny obszarów 

biznesowych opartych na kluczowych wskaźnikach efektywności. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił do lipca 2012 

roku.  

Miroslaw Krutin ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu średnimi i dużymi organizacjami prywatnymi i 

publicznymi. W codziennej pracy zarządzał działami sprzedaży i zakupów, finansów, produkcji, nadzoru 

właścicielskiego. Odpowiedzialny był za przygotowanie i wdrożenie strategii firm oraz realizację rocznych 

planów finansowych, wdrożył kilka projektów poprawy efektywności firm.  


