
 

 ŻYCIORYS CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI – RYSZARDA BUDZIKA 
 
 
 
 
 
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnio ne w ramach emitenta  

oraz termin upływu kadencji, na jak ą dana osoba została powołana. 
 

 

Ryszard Budzik – Członek Rady Nadzorczej, powołany na mocy uchwały Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 29 
września  2015 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. 
 

2. Opis kwalifikacji i do świadczenia zawodowego. 
 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
2008 - nadal    Politechnika Częstochowska – Profesor - Kierownik Katedry Zarządzania 
Produkcją,  
 
2010 – nadal   Politechnika Opolska – Profesor - pełnione funkcje: Po. Kierownika Katedry 
Logistyki      Politechniki Opolskiej, wykładowca 
 
1992 – 2008  Politechnika Częstochowska – Profesor – pełnione funkcje m.in. Z-ca 
Kierownika Katedry Metalurgii Żelaza, Kierownik Zakładu Wielkopiecowego, Z-ca Kierownika 
Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki, Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Zaocznych, 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 
 
 1972 – 1992  Politechnika Częstochowska – pracownik naukowy 
 
1969 – 1972   Zakłady Górniczo-Hutnicze w Sabinowie - Technolog 
 

3. Wskazanie działalno ści wykonywanej przez dan ą osob ę poza emitentem, gdy 
działalno ść ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 

 
Biegły Sądowy ds. szacowania przedsiębiorstw,  nieruchomości, zorganizowanych części 
przedsiębiorstw oraz określania wartości: patentów, znaków towarowych, znaków 
firmowych,  akcji i udziałów  w spółkach prawa handlowego. 
 
PROFCEN – Biuro Wyceny Mienia i Wdrożeń – Ryszard Budzik  specjalista ds. organizacji i 
zarządzania, dyplomowany rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia państwowe nr 2519, 
uprawnienia bankowe nr 1874/XXXIII/01). Członek Śląskiego Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców Majątkowych. 
 
Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Bielsku-Białej na 
podyplomowych studiach do rad nadzorczych. 



 
Wykonawca ponad 200 opracowań dot. polskich przedsiębiorstw do prywatyzacji i 
przekształceń własnościowych dla Ministerstwa Skarbu i Urzędów Wojewódzkich. 
 
Wykonawca ponad 20 opracowań restrukturyzacyjnych polskich firm 

 
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co 

najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była czło nkiem organów zarz ądzających 
lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, cz y dana osoba nadal pełni 
funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem. 
 

2010 – nadal      Członek Rady Nadzorczej Unimot Express Sp. z o.o. 

 

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na moc y których dana osoba 
została skazana za przest ępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu 
lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostat nich pi ęciu lat osoba taka 
otrzymała s ądowy zakaz działania jako członek organów zarz ądzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
Brak. 

 
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadło ści, zarz ądu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pi ęciu lat, w odniesieniu do podmiotów, 
w których dana osoba pełniła funkcje członka organu  zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 
Brak. 

 
7. Informacj ę, czy dana osoba prowadzi działalno ść, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalno ści emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjn ej 
spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby  prawnej. 

 
 

Brak takiej działalności.  

 
8. Informacj ę, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłu żników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze S ądowym. 

  

Nie figuruje. 

 

 


