
Karol Cisarż 

Karol Cisarż jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu w specjalizacji Ekonomika i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie, którą ukończył z tytułem 

magistra w 2004 roku. W roku 2005 ukończył podyplomowe studia z Zarządzania Projektami na 

Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczynał w 2003 roku, jeszcze w czasie 

studiów, w firmie Torf Corporation Fabryka Leków Sp. z o.o. gdzie doszedł do stanowiska Produkt 

Menedżera. W latach 2006 – 2007 pracował w firmie Impel S.A. Od roku 2007 zawodowo związany jest 

z Grupą Selena, w której obecnie jako Senior Product Manager (Selena FM S.A.) odpowiada za całą 

kategorię uszczelniaczy. 

Pan Karol pełnił następujące funkcje: 

1) Od 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej IBC Polska, 

2) Od dnia 31 maja 2016 Pan Karol Cisarż pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki 

Core Services Sp. z o.o.   

Do dnia 22 stycznia 2016r. Pan Karol Cisarż posiadał udziały w spółce Core Services Sp. z o.o - obecnie 

nie posiada udziałów spółki Core Services Sp. z o.o. 

Pan Karol nie wykonuje działalności wykonywanej poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla 

emitenta. 

Wobec Pana Karola nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za 

przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Karol nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W stosunku do spółek, w których Pan Karol pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze nie wystąpiły 

przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. 

Pan Karol nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Karol nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

 

Andrzej Kustra 

Pan Andrzej jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył w 1994 r. zdobywając 

tytuł magistra Prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas aplikacji radcy prawnego w 

OIRP we Wrocławiu do roku 1998, a następnie od 1999 roku na stanowisku radcy prawnego w tej 

firmie. Kwalifikacje obejmują specjalizację w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa 

gospodarczego, prawa handlowego oraz zarządzanie i obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie 

procesów restrukturyzacyjnych i windykacyjnych. 

Obecnie od 2004 r. Pan Andrzej jest wspólnikiem i pełni funkcję prezesa zarządu UCFS sp. z o.o., jest 

wspólnikiem i pełni funkcję prezesa zarządu w AGRO PACTUM sp z o.o., jest wspólnikiem w PACTUm 

sp. z o.o.  oraz jest wspólnikiem (komplementariuszem) kancelarii prawniczej \"G. Białowąs, T. 



Dunikowski, A. Kustra, E. Trybuchowska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów\" sp. 

komandytowa, a także jest członkiem rady nadzorczej W TFI Fincrea S.A. Od 2013 roku pełni funkcję 

Członka Rady Nadzorczej IBC Polska F&P S.A. 

Pan Andrzej nie wykonuje działalności wykonywanej poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla 

emitenta. 

Wobec Pana Andrzeja nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za 

przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Andrzej nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W stosunku do spółek, w których Pan Andrzej pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze nie wystąpiły 

przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. 

Pan Andrzej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Andrzej nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

 

Kalina Plak 

Pani Kalina Plak jest absolwentką wydziału informatyki Politechniki Wrocławskiej. Jej wiedzę, 

doświadczenie oraz umiejętność zarządzania doceniła firma COMARCH, której jest pracownikiem. Pani 

Kalina prowadzi projekty informatyczne rozwijane przez firmę COMARCH. 

Od 2011 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej IBC Polska F&P S.A. 

Pani Kalina nie wykonuje działalności wykonywanej poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla 

emitenta. 

Wobec Pani Kaliny nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za 

przestępstwa oszustwa. Ponadto Pani Kalina nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W stosunku do spółek, w których Pani Karolina pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze nie wystąpiły 

przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. 

Pani Kalina nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pani Kalina nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

 

Kazimierz Plak 



Pan Kazimierz Plak jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Większość swojego zawodowego życia 

poświęcił producentowi maszyn budowlanych FMB FADROMA, gdzie zarządzał wdrożeniami 

innowacyjnych rozwiązań oraz kierował technologią produkcji. 

Od 2011 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej IBC Polska F&P S.A. 

Pan Kazimierz nie wykonuje działalności wykonywanej poza emitentem, mającej istotne znaczenie dla 

emitenta. 

Wobec Pana Kazimierza nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za 

przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Kazimierz nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego 

zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

W stosunku do spółek, w których Pan Kazimierz pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze nie wystąpiły 

przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego. 

Pan Kazimierz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Kazimierz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

 

 

 


