
Dane Członka Rady Nadzorczej 

imię: Leszek 

nazwisko: Kołoczek 

zajmowane stanowisko: członek Rady Nadzorczej 

termin upływy kadencji: 26.06.2022 

1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: wykształcenie wyższe techniczne – dyplom mgr inż. 

transportu – absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach, (kierunek: Transport, specjalność: Eksploatacja i utrzymanie 

pojazdów) 

Ponadto: 

 studia doktoranckie – Akademia Ekonomiczna w Katowicach (Wydział Ekonomii, Katedra 

Polityki Społecznej); 

 podyplomowe studium ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie. 

Aktualnie: Dyrektor – Pełnomocnik Zarządu ds. Nadzoru Właścicielskiego w spółce GSU S.A. 

z siedzibą w Gliwicach. 

Poprzednio kierował / współkierował (prezes / wiceprezes / członek Zarządu): 

 JSU (wtedy: Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa) sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju; 

 GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych (organizacja pożytku publicznego) z siedzibą w Gliwicach; 

 Fundacja Wsparcia Profilaktyki Medycznej z siedzibą w Gliwicach. 

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta: nie dotyczy 

3. 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: 

 Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – członek Rady Nadzorczej od 2010 roku do 

nadal; 

 Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (spółka publiczna) – członek / 

przewodniczący Rady Nadzorczej – do nadal; 

 GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. z siedzibą w Gliwicach – wiceprezes Zarządu do 

30 czerwca 2014 roku. 

4. 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: nie był karany / skazany za przestępstwa oszustwa, nie 

otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego 

5. 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: nie dotyczyj 

6. Informacje, 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: nie 



7. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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


