
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŻYCIORYS ZAWODOWY  
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  

ABPOL COMPANY POLSKA S.A.  

 

 

  



Przemysław Kaczorowski –Członek Rady Nadzorczej 
 

Pan Przemysław Kaczorowski został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Abpol Company 
Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) dniu 7 lipca 2015 roku. Mandat członka Rady Nadzorczej obecnej 
kadencji upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
Spółki za 2016 rok. 

Pan Przemysław Kaczorowski, ur. 10.06.1974r., posiada wykształcenie wyższe, ukończył w roku 2003 
Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną. Jest od roku 2010 Dyrektorem Generalnym w 
przedsiębiorstwie Sieć Handlowa Prince.  
 
W ciągu ostatnich trzech lat Pan Przemysław Kaczorowski nie pełnił funkcji w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych i nie był wspólnikiem spółek prawa handlowego. 

Ponadto Pan Przemysław Kaczorowski : 

 wykonuje działalność poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Abpol Company Polska S.A., tj. 
pełni funkcję Dyrektora Generalnego w przedsiębiorstwie Sieć Handlowa Prince, 

 nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 
otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  
których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 
lub likwidacja, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki 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. 

  



Emilia Mosur –Członek Rady Nadzorczej 
 

Pani Emilia Mosur została powołana na funkcję członka Rady Nadzorczej Abpol Company Polska 
Spółka Akcyjna („Spółka”) w dniu 7 lipca 2015 roku. Mandat członka Rady Nadzorczej obecnej 
kadencji upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
Spółki za 2016 rok. 

Pani Emilia Mosur, ur. 29.09.1983r., posiada wykształcenie wyższe, ukończyła w roku 2007 Szkołę 
Główną Gospodarstwa Wiejskiego, a w roku 2010 Szkołę Główną Handlową. Pani Emilia Mosur 
pracuje na stanowisku Księgowej w Abpol Company Polska S.A. od roku 2006.  
 
W ciągu ostatnich trzech lat Pani Emilia Mosur nie pełniła funkcji w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych i nie była wspólnikiem spółek prawa handlowego. 

Ponadto Pani Emilia Mosur : 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Abpol Company Polska 
S.A., 

 nie została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 
otrzymała w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowy zakaz działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  
których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 
lub likwidacja, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki 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. 

  



Arkadiusz Ostrowski –Członek Rady Nadzorczej 
 

Pan Arkadiusz Ostrowski został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Abpol Company Polska 
Spółka Akcyjna („Spółka”) w dniu 7 lipca 2015 roku. Mandat członka Rady Nadzorczej obecnej 
kadencji upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
Spółki za 2016 rok. 

Pan Arkadiusz Ostrowski, ur. 08.02.1974r., posiada wykształcenie wyższe, ukończył w roku 2003 
Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, a w roku 2009 Szkołę Głowną 
Handlową w Warszawie Wydział Zarządzania i Finansów Studia Manedżerskie MBA.  
W lata 2005-2010 był Krajowym Szefem Sprzedaży ds. współpracy z klientami w BIC Polska sp. z o.o.  
Od roku 2010 do chwili obecnej pracuje na stanowisku National Sales Manager w Scandinavian 
Tobacco Group Polska. Pan Arkadiusz Ostrowski doświadczenie zawodowe zdobywał również w 
przedsiębiorstwach ASA sp. z o.o. , Scandinavian Tobacco S.A. oraz Kompania Piwowarska S.A.  
 
W ciągu ostatnich trzech lat Pan Arkadiusz Ostrowski nie pełnił funkcji w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych i nie był wspólnikiem spółek prawa handlowego. 

Ponadto Pan Arkadiusz Ostrowski : 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Abpol Company Polska 
S.A., 

 nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 
otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  
których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 
lub likwidacja, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki 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. 

  



Maciej Staniek –Członek Rady Nadzorczej 
 

Pan Maciej Staniek został powołany na funkcję członka Rady Nadzorczej Abpol Company Polska 
Spółka Akcyjna („Spółka”) w dniu 7 lipca 2015 roku. Mandat członka Rady Nadzorczej obecnej 
kadencji upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
Spółki za 2016 rok. 

Pan Maciej Staniek, ur. 20.01.1972r., posiada wykształcenie wyższe, ukończył w roku 1997 Akademię 
Rolniczą w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Specjalność Inżynieria Wodna.  
W latach 1997 – 2011 pracował w Rem-Wod sp. z o.o. pełniąc samodziele funkcje techniczne w 
budownictwie, a następnie funkcję Dyrektora ds. technicznych. W latach 2012-2014 pracował na 
stanowisku Dyrektora w ESC Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki. Od roku 2014 
do chwili obecnej Pan Maciej Staniek jest Dyrektorem Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K.  
 
W ciągu ostatnich trzech lat Pan Maciej Staniek nie pełnił funkcji w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych i nie był wspólnikiem spółek prawa handlowego. 

Ponadto Pan Maciej Staniek : 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Abpol Company Polska 
S.A., 

 nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 
otrzymał w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  
których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 
lub likwidacja, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki 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. 

  



Aldona Trzcianowska –Członek Rady Nadzorczej 
 

Pani Aldona Trzcianowska została powołana na funkcję członka Rady Nadzorczej Abpol Company 
Polska Spółka Akcyjna („Spółka”) w dniu 7 lipca 2015 roku. Mandat członka Rady Nadzorczej obecnej 
kadencji upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
Spółki za 2016 rok. 

Pani Aldona Trzcianowska, ur. 04.07.1982r., posiada wykształcenie wyższe, ukończyła w roku 2007  
Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji. Pani Aldona Trzcianowska pracuje na stanowisku 
Kierownika Działu Handlowego w Abpol Company Polska S.A..  
 
W ciągu ostatnich trzech lat Pani Aldona Trzcianowska nie pełniła funkcji w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych i nie była wspólnikiem spółek prawa handlowego. 

Ponadto Pani Aldona Trzcianowska: 

 nie wykonuje działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Abpol Company Polska 
S.A., 

 nie została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie 
otrzymała w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat sądowy zakaz działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, w przypadku  
których w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat miały miejsce upadłość, zarząd komisaryczny 
lub likwidacja, 

 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki 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. 


