
Zenon Skowroński  

 

Pan Zenon Skowroński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (magister 

ekonomii na specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych) oraz 

absolwentem Państwowej Szkoły Technicznej w Zielonej Górze. Posiada bogate 

doświadczenie zdobyte w przemyśle wytwórczym na stanowiskach związanych z organizacja 

procesu produkcyjnego, jak również na stanowiskach zarządczych.  

Pan Zenon Skowroński zdobywał doświadczenie zawodowe w następujących podmiotach: 

- 1972 - 1974: Spółdzielnia Pracy „ELEKTROMETAL” w Żarach – Kierownik Produkcji, 

- 1974 - 2008: Żarskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego, Lusatia Noble Mode S.A., - szereg 

stanowisk związanych głównie z organizacją i utrzymaniem procesu produkcyjnego, w tym: 

elektryk, mistrz służby utrzymania ruchu, z-ca Kierownika Działu Głównego, Szef 

    Logistyki, Kierownik Działu Technicznego, 

- 2008 – 2012 r.: Pasaż Łużycki Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

- W 2010 r.: LZMO S.A. - Wiceprezes Zarządu, 

- 2010 – 2014 r.: Baltic Ceramics S.A. - Prokurent, 

- 2011 – 2014 r.: HOME CERAMICS S.A. w Lubsku - Prezes Zarządu. 

- 2013 – 2014 r.: Industry Technologies S.A. – Wiceprezes Zarządu  

 

Zgodnie z oświadczeniem Pan Zenon Skowroński: 

-         w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie kadencji jego osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji 

lub w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny, 

-         nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS, 

-         nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 

590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, 



-         nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niego postępowania 

cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe, 

-         nie został skazany za przestępstwo oszustwa, 

-         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 jest ani w okresie ostatnich 3 lat nie był za wyjątkiem wyżej opisanych członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej. 

 


