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Prokurent 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na 

jaką dana osoba została powołana, 

Kadencja prokury obowiązuje do odwołania. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Ponad 30 lat kariery zawodowej dotyczącej reform, strategii rozwoju i restrukturyzacji systemów transportowych oraz 

infrastruktury. Transport kolejowy, drogowy, morski i śródlądowy, a także intermodalne systemy transportowe 

(doradztwo, zarządzanie, badania). 

• Finansowanie transportu i infrastruktury: Opracował modele finansowania infrastruktury transportu w Polsce, 

USA, Rosji oraz Unii Europejskiej Negocjacje i pozyskiwanie finansowania od międzynarodowych instytucji 

finansowych i banków dla kolei, dróg, oraz portów. Doświadczenie w zakresie PPP (Partnerstwo Publiczno Prywatne) w 

transporcie oraz inżynierii finansowej dla projektów kolejowych, portowych i drogowych. Przygotowywałschematy 

finansowania inwestycji infrastrukturalnych w ramach finansowania tradycyjnego (publicznego), prywatnego, lub 

Public-Private Partnership. Ocena projektów transportowych i infrastrukturalnych w ponad 30 krajach: Ameryka 

Północna. Ameryka Środkowa i Południowa, Azja, Centralna Azja i Europa w tym Polska. Analiza finansowo-

ekonomiczna, ocena popytu i potoków ładunkowych, analiza techniczna i środowiskowa. Przygotowywanie i 

weryfikacja planów inwestycyjnych dla kolejnictwa, transportu drogowego i morskiego oraz śródlądowego w Polsce, 

USA, Rosji oraz Unii Europejskiej. Analiza systemu transportu lotniczego i programu rozwoju lotnisk (USA).  

• Zarządzanie przedsiębiorstwami: (systemy finansowe, strategie rozwoju, inwestycje kapitałowe oraz projekty 

infrastrukturalne). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu firmami transportowymi (organizacja, sprawy 

pracownicze, ocena zarządów, plany strategiczne, systemy motywacyjne). Wprowadzanie systemów zarządzania 

strategicznego. Przygotował plany restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych (w tym kolejowych) w 10 krajach. 

Członek Rady Nadzorczej największej państwowej firmy transportu kolejowego w Polsce, członek pięciu Board of 

Directors w Stanach Zjednoczonych w firmach prywatnych. Ocena strategii rynkowych i wdrażania nowych form 

marketingu. Ocena form dialogu społecznego w przedsiębiorstwie. 

• Polityka i strategia transportowa: Przygotował założenia polityki transportowej dla stanów USA, rządu federalnego 

USA oraz w jedenastu innych krajach. Wraz z zespołem ekspertów przygotował plan rozwoju systemu autostrad i dróg 

publicznych w jednym z krajów UE. Członek zespołu eksperckiego przygotowującego strategię transportową Polski. 

• Reformy systemów finansów publicznych (transport i infrastruktura): Przygotowywanie założeń reformy finansów 

publicznych w szczególności w odniesieniu do wieloletniego budżetowania, metod finansowania infrastruktury, 

świadczeń socjalnych Państwa. 

• Międzynarodowe stosunki gospodarcze: ocena globalnych trendów w gospodarce światowej oraz zmian 

strategicznych w międzynarodowych systemach transportowych. 

• Zarządzanie projektami inwestycyjnymi i doradczymi: Kierował zespołami międzynarodowych ekspertów 

w projektach wykonywanych dla rządów i sektora prywatnego w zakresie infrastruktury transportowej dla takich 

instytucji finansowych jak EBRD, The World Bank, AIB. 

• Publikacje profesjonalne oraz działalność szkoleniowa i badawcza na tematy transportu i infrastruktury. Ponad 100 

badawczych i doradczych raportów w zakresie transportu i rozwoju infrastruktury na temat projektów inwestycyjnych 

w ponad 30 krajach. Inne tematy: transport kolejowy – restrukturyzacja i prywatyzacja, rozwój portów oraz systemów 

autostrad; PPP jako metoda finansowania inwestycji i rozwoju transportu, rozwój systemów transportu lądowego 

i morskiego, analiza kosztów i korzyści, rola koncesji w transporcie, inteligentne systemy transportowe. Wykłady na 

temat transportu i logistyki w ponad 15 krajach. Zorganizował i przeprowadził wraz z zespołem ponad 100 kursów 

treningowych oraz szkoleń dla profesjonalistów z ponad 30 krajów. Sponsorzy kursów: The United Nations (ONZ), 

USTDA, US AID, The World Bank, EBRD, USIA (Departament Stanu). Tematyka: ocena projektów inwestycyjnych w 

transporcie, finansowanie infrastruktury, prywatyzacja, zastosowanie PPP w transporcie. 

 

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

dla Emitenta, 

nie dotyczy 

 



d) 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, 

nie dotyczy 

 

e) 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, 

nie dotyczy 

 

f) 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, 

nie dotyczy 

 

g) 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, 

nie dotyczy 

 

h) 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 

  


