
Leszek Jurasz  

Członek Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. 

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. 

Wykształcenie 

Pan Leszek Jurasz jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra 
inżyniera i absolwentem studiów podyplomowych (kierunek menedżerski) na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu 
zarządzania strategicznego, zarządzania zgodnie z systemami jakości, zarządzania 
i organizacji procesów produkcyjnych, wprowadzenia i funkcjonowania spółki na giełdzie 
papierów wartościowych, wystąpień publicznych oraz innych. 

Doświadczenie zawodowe 

W roku 1987 rozpoczął pracę w Fabryce Śrub w Żywcu, gdzie kolejno zajmował stanowiska 
Specjalisty Elektronika, Kierownika Działu Elektrycznego oraz Głównego Energetyka.  
W latach 1992 – 1994 był współwłaścicielem i Prezesem Spółki Larex. W roku 1994 
rozpoczął pracę w spółce „Śrubena” S.A. w Żywcu, kolejno na stanowiskach Kierownika 
Wydziału Energetycznego, Głównego Technologa, Dyrektora ds. Komputeryzacji, Dyrektora 
ds. Produkcji – Członka Zarządu, następnie Prezesa Zarządu. Od roku 1999 pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu „Śrubena – Produkcja” Sp. z o.o. Od 2000 roku zawiązany z 
ZETKAMĄ S.A., w której w latach 2000-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, 
a od maja 2001 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu spółki.  
Jednocześnie w latach 2001-2007 Pan Leszek Jurasz brał udział w kilku projektach 
restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych prowadzonych przez Fundusz Inwestycyjny Riverside 
jako Industry Expert, którego rolą było opiniowanie zasadności podejmowanych inwestycji, 
udział w procesach restrukturyzacyjnych oraz prace w organach tych podmiotów zarówno 
w kraju, jak i za granicą, w tym w Niemczech i w Czechach.  
 
Ponadto Pan Leszek Jurasz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej ŚRUBENA UNIA S.A., 
Przewodniczącym Rady Nadzorczej MCS Sp. z o.o., Prezesem Zarządu ARMAK Sp. z o.o. 
oraz Prezesem Stowarzyszenia Polska Armatura Przemysłowa.  
 
Pan Leszek Jurasz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki 
TECHMADEX S.A. jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej  
w stosunku do TECHMADEX S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 



W okresie ostatnich pięciu lat Pan Leszek Jurasz nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Leszek Jurasz nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji. 

 

Michał Zawisza 
Członek Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. 

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. 

Wykształcenie 

Pan Michał Zawisza jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny na Uniwersytecie 
Łódzkim oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stp. w Łodzi. Ukończył wiele kursów 
i szkoleń z zakresu finansów, strategii, doradztwa inwestycyjnego, zintegrowanych systemów 
informatycznych oraz zarządzania. 

Doświadczenie zawodowe 

Pracował w PBG Bank S.A. w Łodzi w Departamencie Skarbu (dealer walutowy) i Grupie 
Zarządzającej ŁÓDŹ Sp. z o.o. Grupie PBG Bank (inwestycje private equity). Następnie był 
odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik 
S.A.w Łodzi. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju 
(prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli, gdzie odpowiadał za restrukturyzację 
spółki i projekty strategiczne (m.in.: restrukturyzacja finansowo-majątkowa, organizacyjna, 
budżetowanie, wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP - SAP). Od 2001 roku 
współzałożyciel i wiceprezes zarządu w AVALLON Sp. z o.o. w Łodzi. Od 2007 roku 
wspólnik (partner, członek komitetu inwestycyjnego) w AVALLON Partners i AVALLON 
Partners II – firmach zarządzających funduszami private equity AVALLON MBO FUND 
i AVALLON MBO FUND II. Uczestnik i doradca w transakcjach lewarowanych i wykupów 
menedżerskich, członek Klubu MBI&MBO, a także współorganizator corocznej konferencji 
„Wykupy Menedżerskie i Transakcje Lewarowane w Polsce”. 

Pan Michał Zawisza jest Członkiem Rad Nadzorczych w AVALLON MBO S.A. w Łodzi, 
FITEN S.A. w Katowicach, ZETKAMA S.A. w Ścinawce Średniej, ŚRUBENA UNIA S.A. 
w Żywcu, ARMAK Sp. z o.o. w Sosnowcu, MCS Sp. z o.o. w Żorach, OTWARTY RYNEK 



ELEKTONICZNY S.A. w Warszawie, KUŹNIA POLSKA S.A. w Skoczowie, LIMITO S.A. 
w Grudziądzu, CEKO S.A. w Goliszewie. 

Pan Michał Zawisza nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki 
TECHMADEX S.A. jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej 
w stosunku do TECHMADEX S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Zawisza nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Zawisza nie pełnił funkcji członka organu 
nadzorczego podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji, poza wskazanym poniżej. 

Pan Michał Zawisza jest członkiem rady nadzorczej KUŹNI POLSKIEJ S.A. w Skoczowie, 
która jest w upadłości układowej. Zakończenie upadłości układowej tej spółki jest planowane 
do końca 2014 roku. 

Tomasz Jurczyk  
Członek Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. 

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. 

Wykształcenie 

Pan Tomasz Jurczyk posiada wykształcenie handlowo-ekonomiczne, w 1996 zdał egzamin 
państwowy i otrzymał Dyplom Członka Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu 
Państwa oraz w Spółkach z Udziałem Skarbu Państwa. 

Doświadczenie zawodowe 

Pan Tomasz Jurczyk pracował w latach 1990 - 1996 w PHPU „TiM” Sp. z o.o jako 
Specjalista obrotu towarowego, następnie w latach 1995 – 1998 CIN CIN Sp. z o.o Dyrektor 
ds. organizacji i produkcji i Członek Zarządu, kolejno w latach 1995 – 2001 w PHPU „TiM” 
Sp. z o.o jako Dyrektor ds. organizacji i produkcji i Członek Zarządu, w latach 1998 – 2005 
w „Rodzinny Dom” Sp. z o.o jako Wiceprezes Zarządu, w latach 2001 – 2004 w „TiM” S.A 
jako Dyrektor ds. organizacji i produkcji i Wiceprezes Zarządu, od 2005 do chwili obecnej 
w „TiM” S.A jako Dyrektor ds. organizacji i produkcji i Prezes Zarządu. 



Ponadto Pan Tomasz Jurczyk zasiada w Radzie Nadzorczej ŚRUBENA UNIA S.A. w Żywcu 
od roku 2006, Radzie Nadzorczej ZETKAMA S.A. od 2007 roku, Radzie Nadzorczej MCS 
Sp. z o.o. od roku 2009, Radzie Nadzorczej ARMAK Sp. z o.o. od roku 2011, Radzie 
Nadzorczej Avallon MBO S.A. w Łodzi od 2005 roku oraz Radzie Nadzorczej Funduszu 
Avalon MBO FUND CV. 

Pan Tomasz Jurczyk jest udziałowcem lub akcjonariuszem wyżej wymienionych spółek, 
w których pełni funkcję Prezesa lub zasiada w Radzie Nadzorczej. 

Pan Tomasz Jurczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem spółki 
TECHMADEX S.A. jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej 
w stosunku do TECHMADEX S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Jurczyk nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Jurczyk nie pełnił funkcji członka organu 
nadzorczego podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji, poza wskazanym poniżej.  

Pan Tomasz Jurczyk jest członkiem rady nadzorczej KUŹNI POLSKIEJ S.A. w Skoczowie, 
która jest w upadłości układowej. Zakończenie upadłości układowej tej spółki jest planowane 
do końca 2014 roku. 

Dariusz Kucel 
Członek Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. 

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. 

Wykształcenie 

Pan Dariusz Kucel jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
gdzie uzyskał tytuł magistra oraz absolwentem studiów podyplomowych w zakresie 
Finansów, Zarządzania projektami, Funduszy UE, Psychologii Biznesu. Uczestniczył 
w licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości, finansów, podatków oraz IT. 

Doświadczenie zawodowe 

Pracę zawodową rozpoczął w 1993 r. w sektorze bankowym (Bank Millennium a następnie 
Dom Maklerski mBank) gdzie realizował projekty w obszarze rynku kapitałowego (emisje 



akcji i obligacji; procesy prywatyzacyjne). W latach 1999-2003 był Członkiem Zarządu 
i Dyrektorem Finansowym Mennicy Państwowej, gdzie prowadził wszystkie sprawy 
finansowe spółki publicznej. Od 2004 do 2008 r. pełnił funkcję Głównego Ekonomisty 
w Holdingu Biopaliwowym Brasco, gdzie odpowiadał za pozyskiwanie finansowania 
projektów inwestycyjnych oraz kontroling finansowy Grupy. W latach 2008 do 2013 pełnił 
funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego Grupy Kapitałowej Polenergia, gdzie 
był odpowiedzialny za realizację projektów inwestycyjnych w obszarze energii odnawialnej 
i kogeneracji oraz prowadził procesy restrukturyzacyjne. Od czerwca 2013 r. związany 
z ZETKAMA S.A. Jako Dyrektor Finansowy odpowiada za zarządzanie finansami Grupy 
Kapitałowej oraz koordynuje jej politykę finansową. 

Pan Dariusz Kucel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki 
TECHMADEX S.A. jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej 
w stosunku do TECHMADEX S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Dariusz Kucel nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Dariusz Kucel nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji. 

Lucjan Gałecki 

Członek Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. 

3-letnia kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy urzędowania. 

Wykształcenie 

Pan Lucjan Gałecki ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie 
SGH) oraz wiele kursów w zakresie zarządzania i finansów, w tym kurs dla członków rad 
nadzorczych zakończony egzaminem państwowym i Dyplomem Członka Rad Nadzorczych 
Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa oraz w Spółkach z Udziałem Skarbu Państwa. Był 
członkiem Rad Nadzorczych w trzech spółkach Skarbu Państwa. 

Doświadczenie zawodowe 

Pan Lucjan Gałecki pracę zawodową rozpoczął w 1956 r. W latach 1956-1959 pracował  
w Zakładach Porcelitu Stołowego „Pruszków” w Pruszkowie jako Zastępca Głównego 
Księgowego. W latach 1959-1965 pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Ceramicznego 
w Warszawie jako Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania. Kolejno w latach 1965–1979 



pracował w Przedsiębiorstwie Projektowania i Dostaw Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi 
„Ponar–Bipron” w Warszawie jako Kierownik pracowni badań ekonomicznych a następnie 
Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych. W latach 1979-1982 pełnił funkcję Dyrektora 
ekonomicznego w Zjednoczeniu Modernizacji Przemysłu Maszynowego „TECHMA” 
w Warszawie. W latach 1982–1989 był Dyrektorem Zrzeszenia Przedsiębiorstw Modernizacji 
Obiektów Przemysłowych „TECHMADEX” w Warszawie, przekształconego w 1989 
w PPHU TECHMADEX Sp. z o.o. a w 2011 w TECHMADEX S.A. W latach 1989–2011 był 
Dyrektorem Spółki i Prezesem Zarządu TECHMADEX Sp. z o.o., a w latach 2011–2014 był 
Doradcą Zarządu i prokurentem Spółki TECHMADEX S.A. 

Pan Lucjan Gałecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki 
TECHMADEX S.A. jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej 
w stosunku do TECHMADEX S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Lucjan Gałecki nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Lucjan Gałecki nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego podmiotu postawionego w stan upadłości, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji. 

 


