
Piotr KOLBUSZ – Prezes Zarządu 

 

Studiował mechanikę na Politechnice Wrocławskiej oraz fizykę i informatykę na Uniwersytecie 

Wrocławskim, gdzie w 1987 roku otrzymał dyplom z fizyki teoretycznej.  Skończył także podyplomowe 

studia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 

 

Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Inter Mind, obecnie działającej  pod  nazwą Black Point S.A. 

W latach 1988 – 2006 kierował firmą na stanowisku Prezesa i Członka Zarządu. Następnie zasiadał w 

Radzie Nadzorczej Black Point. 

Od 1 stycznia 2013 r. ponownie objął funkcję Prezesa Zarządu Black Point S.A. Aktualna kadencja 

upływa 25 czerwca 2014 r. 

 

W swojej bogatej historii zawodowej pracował także w Zarządach i Radach Nadzorczych blisko 

dziesięciu innych spółek. Udziałowiec spółki World Finance Sp. z o.o., Collegium Wratislaviense sp. z 

o.o. oraz Waffen Investments Ltd, w której pełni także funkcję Dyrektora. 

 

Anna SKAŁECKA - Wiceprezes Zarządu 

 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, specjalistka 

w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła Studia European MBA w Wyższej Szkole 

Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego  w Warszawie  i   University   of   Bardford   

w  Anglii.   

Wiceprezesem zarządu spółki BLACK POINT S.A. została w 2007 roku. Aktualna kadencja upływa 25 

czerwca 2014 r. 

Ze spółką BLACK POINT związana od początku swej kariery zawodowej. Pracę w firmie rozpoczynała 

jako specjalistka ds. logistyki. Dwa lata później awansowała na stanowisko menadżera logistyki.  

W 2004 roku została powołana do zarządu spółki, gdzie odpowiadała za działalność back office. 

Wdrożyła ideę Lean Thinking  i  sprawowała nadzór nad procesami sprzedaży.   

Od stycznia 2013 r. Prezes Zarządu Exclusive World Sp. z o.o. Jest także członkiem Zarządu Spółki 

SCOT, oraz Członkiem Rady Nadzorczej Eco Service – obie spółki należą do Grupy Kapitałowej Black 

Point. 

 

 

 



Marcin ADAMSKI - Wiceprezes Zarządu 

 

Jest absolwentem zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Z Grupą Black 

Point jest związany od 2002 roku. W 2004 roku powierzono mu misję stworzenia i rozwoju spółki Eco 

Service, zajmującej się pozyskiwaniem i sprzedażą pustych kartridży. Od momentu założenia spółki 

do dzisiaj pełni funkcję Prezesa Eco Service, aktualnie wchodzącej w skład Grupy Black Point. W 

styczniu 2009 roku został Członkiem Zarządu Black Point S.A. Aktualna kadencja upływa 25 czerwca 

2014 r. 

Od 2008 r. prokurent spółki TBG należącej do Grupy Kapitałowej Black Point S.A. 

 

Jednocześnie informujemy,  iż żaden z Członków Zarządu: 

-   nie ma  prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa w 

okresie ostatnich pięciu lat oraz żaden z powyższych w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał  

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego, 

- nie miał przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu 

lat, w odniesieniu do podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego, 

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


