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ŻYCIORYS CZŁONKA RADY NADZORCZEJ – PIOTRA PRUSAKIEWICZA 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 
 
PIOTR PRUSAKIEWICZ - Członek Rady Nadzorczej, powołany na mocy uchwały Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem dnia 7 października 
2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Członek Rady Nadzorczej został powołany na 
okres wspólnej, aktualnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej, która upływa z dniem zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 
 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
 
Wykształcenie: 
 
Politechnika Szczecińska (studia magisterskie)                                                                                 1995-2000 
Kierunek Technologia Chemiczna 
  
Szkoła Managerów Politechniki Szczecińskiej (studia podyplomowe)                                         1999-2000 
Zarządzanie i Marketing 
 
Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego                                           2002-04 
i University of Illinois 
 
 

Doświadczenie zawodowe: 
 
Rafineria Trzebinia S.A. – specjalista technolog                                                                                   2000-05 

Rafineria Trzebinia S.A. – kierownik ds. produkcji                                                                               2005-06 

Rafineria Trzebinia S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji                                                        2006-11 

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. - Zastępca Dyrektora Jednostki Biznesowej                           2012-13 
 
Bestchem Consulting - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa                    2012 - nadal 
 
 
 

Dodatkowa działalność: 
 
Członek Zespołu Rzeczoznawców przy Stowarzyszeniu Techników Przemysłu Naftowego          2002-04 
i Gazowniczego  
 
Członek CEN WG24/TF FAME przy Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej                                2006-12 
Udział w tworzeniu standardów jakości dla biokomponentów i biopaliw ciekłych na szczeblu Unii 
Europejskiej, w tym normy EN 14214 
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Członek Podkomisji ds. Paliw Komitetu Technicznego nr 222                                                            2006-12             
przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym  
Udział w tworzeniu standardów jakości dla biokomponentów i biopaliw ciekłych na szczeblu 
krajowym, w tym norm: PN EN 14214, dla biopaliw B20 i B30 
 
 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta.  
 
Brak takiej działalności. 
  

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.  
 
Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Członek Rady Nadzorczej                                                 2010-11 
Orlen Asfalt Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej                                                        2009-11 
 
 

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. 
 

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. 
 

Informacja, 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 takiej działalności. 
 

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

 

 


