
Maria Kopytek 
Członek Zarządu Hollywood S.A 
 
 
Wykształcenie: 

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na 

kierunku Pedagogika Specjalna oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczosci i Zarządzania im Leona Koźmińskiego w Warszawie- 

kierunek Polityka Rynku Pracy i Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

Doświadczenie: 

 

Pani Maria Kopytek pracowała / pełniła funkcję w: 

- w latach 02.2015 -  nadal Prezes Zarządu spółki Pralmed sp. z o.o. 

- w latach 02.2013 – 06.2014 Wiceprezes Hollywood Rental Sp. zo.o., 

- w latach 02.2005 - 01.2013 dyrektor administracyjny w "Hollywood 

Textile Service" sp. z o.o. (dawniej PHU "Hollywood" A.Konieczkowski, 

R. Konieczkowska sp. jawna) " –  

- w latach 03.1990 – 01.2005 Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu – 

Kierownik Działu Runku Pracy, 

- w latach 10.1988 – 03.1990 Urząd Miasta w Sierpcu – inspektor, 

- w latach 12.1976 – 09.1988 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Sierpcu – 

referent zaopatrzenia. 

 

 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Maria 

Kopytek: 

- nie była i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani 

wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie 

prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, 

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i 

jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu 

lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, 

- nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat wobec 

podmiotów w których Pani Maria Kopytek pełniła funkcje członka organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo była 

wspólnikiem, nie ogłoszono upadłości, nie ustanowiono zarządu 

komisarycznego i nie otwarto likwidacji.  

 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat 

organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie 

wnosiły przeciwko Pani Marii Kopytek oficjalnych oskarżeń publicznych 

ani nie nałożyły na nią sankcji. 

 

 


