
1.  Barbara Gruszka – Członek Rady Nadzorczej 

Pani Barbara Gruszka jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (mgr). Pani Barbara 

Gruszka była pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Od 1980 roku Pani Barbara Gruszka 

zajmowała stanowiska kierownicze w dziale księgowości w Astor S.A., a obecnie w Rotsa Sales Direct.  

 

2. Henryk Kwiecień – Członek Rady Nadzorczej 

Posiada wykształcenie średnie, techniczne.  

Z zawodu górnik, obecnie rencista.  

 

3. Janina Kwiecień – Członek Rady Nadzorczej 

Wykształcenie średnie. 

Od listopada 1968 r. do 15 maja 1994 r. pracowała w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w 

Katowicach, na stanowisku: inspektor finansowy,  

Od 16 maja 1994 r. do 30 listopada 2003 r. w Banku Przemysłowo Handlowym, Oddział w Katowicach 

na stanowisku inspektora ekonomicznego. 

 

4. Dagmara Kamińska – Członek Rady Nadzorczej 

Pani Dagmara Kamińska jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku 

filologii angielskiej. Ponadto Pani Dagmara Kamińska ukończyła studia na Akademii Pedagogicznej 

w Krakowie na wydziale historii. Pani Dagmara Kamińska pracuje jako nauczyciel i tłumacz języka 

angielskiego.  

 

5. Ewa Kwiecień – Członek Rady Nadzorczej 

Pani Ewa Kwiecień jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (mgr). Pani Ewa Kwiecień 

pełniła funkcje dyrektorskie w AON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (międzynarodowy broker 

ubezpieczeniowy) oraz w Towarzystwie Ubezpieczeniowe AVIVA. Pani Ewa Kwiecień posiada licencję 

brokera ubezpieczeniowego.  

 

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani w skład Rady przez Walne Zgromadzenie w dniu 

26 czerwca 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej 4 lata. 

 

Żadna z w/w osób w okresie ostatnich pięciu lat: 

Nie był członkiem organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego, za wyjątkiem 

zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta poprzedniej kadencji przez osoby wymienione w pkt. 1, 3-5. 



Nie został skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 

2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub 

ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego,  

Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. 

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani 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. 

 

 


