
  

    Gabriela Stanisławska   

    Przewodnicząca  Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 

     2015 roku 

  

a)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu  na Wydziale Rachunkowości 

i auditingu  oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii. Posiada tytuł magistra ekonomi menedżerskiej. Ukończyła szereg kursów i 

szkoleń w zakresie rachunkowości i podatków. Posiada Certyfikat Księgowego nr 

299380/2008 wydany przez Ministra Finansów. W okresie 2001- 2008 pełniła w Blue 

Tax Group  S.A. funkcję  Dyrektora Finansowego. Posiada doświadczenie i wiedzę w 

zakresie rachunkowości, finansów i podatków umożliwiającą wykonywania 

samodzielnych  funkcji Księgowego i Dyrektora finansowego w spółkach 

kapitałowych.   

 

 

b)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Brak 

c)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 
ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, 

Brak 

d)informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

Brak 

e)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 

Brak 

f)informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej, 

Brak 

 
g)informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

  

Nie figuruje 

 

 

 



  Robert Tkacz   

    Członek Rady Nadzorczej, powołany na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku 

  

a)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł magistra 

inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Rozpoczął studia MBA na Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1993-1997 zajmował stanowiska   Product 

Managera w Selena S.A.; latach 1997-2001 Kierownika Sprzedaży Glaspol Saint – 

Gobain S.A, w latach 2001-2005 Dyrektora Sprzedaży w Schollglas Polska Sp. z 

o.o.;  w latach 2005-2011 Prezes Zarządu Glass Product Sp. z o.o., Od lipca 2011 

roku Sales Manager w BASF Polska Sp. z o.o., gdzie jest odpowiedzialny za sprzedaż 

produktów chemii budowlanej koncernu  na terenie Polski. Związany zawodowo 

z branżą budowlaną, zdobył doświadczenie zawodowe pracując w globalnych 

koncernach o światowej marce. 

  

b)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Jest aktywnym członkiem Rady Nadzorczej, gdzie jako doradca przekazuje swoje cenne 

doświadczenia zawodowe. 

c)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 
ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, 

     Członek Rady Nadzorczej: 

Blue Tax Group S.A.  – od 2007   

     Członek Zarządu: 

Glass Product Sp. z o.o. od 2005 do 2011 roku ( Prezes Zarządu) 

Fast Engineering Group Sp. z o.o. od 2009 do 2012 roku ( Prezes Zarządu) 

d)informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

Brak 

e)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 

Glass Product Sp. z o.o. Upadłość likwidacyjna w 2011 roku  ( Prezes Zarządu) 

f)informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej, 

Brak 

g)informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

  

Nie figuruje 



 

 

    Mirosław Krawiec   

    Członek Rady Nadzorczej, powołany na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku 

  

a)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Przedsiębiorca, od 1991 roku prowadził przedsiębiorstwa związane z obróbką szkła. 

Początkowo na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, później jako 

spółki jawnej przekształconej w  spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zajmował 

się między innymi importem szkła z Azji. Obecnie jest wspólnikiem spółki cywilnej 

zajmującej się obróbką szkła dla przemysłu meblowego. 

  

b)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Jest aktywnym i doświadczonym indywidualnym inwestorem giełdowym. 

c)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 
ze wskazaniem, czy Dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, 

Członek Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A.  - od 2007  roku 

 Członek Rady Nadzorczej Glass Product Sp. z o.o. - od 2005 do 2011 roku 

d)informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

Brak 

  

e)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 

Glass Product Sp. z o.o. 2011 rok – upadłość likwidacyjna ( Członek Rady Nadzorczej) 

 

 

f)informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej, 

Brak 

  
g)informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

  

Nie figuruje 

  

 

 



    Janusz Rzewuski   

    Członek Rady Nadzorczej, powołany na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku 

  

a)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania, gdzie 

uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”. W latach 

1997- 2005 związany zawodowo z salonami sprzedaży samochodów VW – Audi, gdzie 

początkowo pełnił funkcję Sprzedawcy, a następnie Kierownika Salonu 

Sprzedaży  VW-AUDI we Wrocławiu. Od roku 2007 związany z rynkiem kapitałowym, 

będąc doradcą  ds. rynków kapitałowych. Odbył szereg szkoleń organizowanych przez 

Giełdę Papierów Wartościowych przygotowujących do egzaminu na doradcę 

inwestycyjnego. 

  

b)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Aktywnie działa jako indywidualny inwestor giełdowy.  Jest uczestnikiem spotkań, 

szkoleń oraz sympozjów związanych z rynkiem kapitałowym. 

c)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 
ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, 

Członek Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A.  – od 2007   

d)informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

Brak 

e)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 

Brak 

f)informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej, 

Brak 

  
g)informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

  

Nie figuruje 
 
 
 
 
 
 
 



    Marek Cukrowski   

    Członek Rady Nadzorczej, powołany na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku 

  

a)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, 

gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Absolwent  Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu - uzyskany tytuł magistra rehabilitacji ruchowej, turystyki i 

rekreacji. W latach1984-1990 nauczyciel w Szkole podstawowej;  w latach 1991-1993 

Specjalista, a następnie Dyrektor w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym; w 

latach 2002-2005 z-ca Dyrektora MOSiR "Orbita” we Wrocławiu. W roku 2006 pełnił 

funkcję Pełnomocnika Zarządu Klubu Sportowego KGHM Zagłębie Lubin. W latach 

2006-2010 Wicestarosta w Starostwie Powiatowym w Wołowie. Obecnie prowadzi 

jednoosobową działalność gospodarczą. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie 

zarządzania dużymi zespołami ludzkimi. 

b)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Brak 

c)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 
ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, 

Członek Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A.  – od 2012 roku. 

d)informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

Brak 

e)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 

Brak 

f)informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej, 

Brak 

  
g)informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

Nie figuruje 
 


