
 

Andrzej Gajda 

 

1) zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 

osoba została powołana 

Wiceprezes Zarządu Plasma SYSTEM S.A. powołany uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. 

w dniu 13.06.2016r. 

Termin upływu kadencji –  z dniem zatwierdzenia przez WZA Spółki sprawozdania finansowego za rok 2018. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

  

Przebieg kariery zawodowej: 

2013 – Dyrektor Kontraktu w Tyski Sport S.A.  

2008-2012 – Zastępca Dyrektora w Dyrekcji Budownictwa Ekologicznego w WARBUD S.A. 

2007-2008 – Pełnomocnik Prezesa Zarządu a następnie - Dyrektor Wykonawczy – Członek Zarządu Spółki 

UNISERV Budownictwo Przemysłowe S.A. 

2004-2007 – Kierownik Zespołu Budów w Hydrobudowa 6 S.A. 

2003-2004 – Prezes Zarządu KOPEX GmbH 

2003 – Prezes Zarządu Noma-SwissPrene Sp. z o.o. 

2002-2003 – Dyrektor ds. Technicznych w Noma PB Sp. z o.o. jednocześnie – Pełnomocnik Zarządu ds. 

Budownictwa Noma Sp. z o.o. 

2001-2002 – Dyrektor Zakładu Budowlanego Noma Sp. z o.o. 

1997-2001 – Inżynier ds. Inwestycji w Esso Polska Sp. z o.o. 

1996-1997 – Starszy Handlowiec w Przedsiębiorstwie Eksportu i Importu KOPEX S.A. 

1995-1996 – Prezes Zarządu Spółki PRInż-Bau Sp. z o.o. 

1994-1995 – Zastępca Dyrektora Biura Eksportu w PRInż S.A. 

1993-1994 – Przedstawiciel Handlowy i Doradca Techniczny w PCI Augsburg GmbH  

1991-1993 – Specjalista ds. Przygotowania Ofert w Przedsiębiorstwie Eksportu i Importu KOPEX S.A. 

1988-1991 – Starszy Asystent Projektanta w Biurze Studiów i Projektów Przeróbki Węgla Separator 

1986-1987 – Inspektor Nadzoru Budowlanego w KWK Katowice 

1984-1986 – Starszy Mistrz a następnie Zastępca Kierownika Budowy w PRInż – Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego w Katowicach. 

 

Pan Andrzej Gajda od września 2013 roku jest zatrudniony w Plasma SYSTEM S.A., gdzie objął stanowisko 

Dyrektora ds. Inwestycji, od 05.09.2013. do 31.03.2014r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i 

Inwestycji a od 01.04.2014r. do 13.06.2016r. - Prezesa Zarządu.  

 

Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia średniego dozoru górniczego. 

 

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

znaczenie dla emitenta 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Gajda nie prowadzi poza Spółką działalności, która 

miałaby dla Plasma SYSTEM S.A. istotne znaczenie. 



 

4) 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Gajda nie jest członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem spółki prawa handlowego.  

 

5) 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Gajda nie został prawomocnie skazany za przestępstwa 

oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

6) 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Gajda nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat żadnych 

funkcji zarządczych lub nadzorczych w podmiotach w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. 

 

7) informacja, 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Gajda nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do Plasma SYSTEM S.A. oraz nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki konkurencyjnej 

w stosunku do Plasma SYSTEM S.A. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Pan Andrzej Gajda nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


