
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
 
Sławomir Gawiński, Wiceprezes Zarządu, koniec kadencji: czerwiec 2020 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we 
Wrocławiu. W latach 1986 – 1998 pełnił wiele funkcji w jednostkach resortu Obrony 
Narodowej. Od października 1998 roku pracuje w Spółkach GK Impel na stanowiskach 
związanych z ochroną informacji. Obecnie Wiceprezes Zarządu  w Impel Security Polska Sp. 
z o.o., Security Partner Sp. z o.o. i GWARANT Agencja Ochrony S.A.  
Posiada:  

• Poświadczenia Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli „TAJNE”, „NATO SECRET” i „SECRET UE”; 

• przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych dla Kierownika 
Przedsiębiorcy realizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

• przeszkolenie jako Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; 

• Certyfikat ABI. 
Był wykładowcą Instytutu Szkoleń i Doradztwa Personalnego w Krakowie  w zakresie 
ochrony informacji niejawnych. Jest współautorem publikacji „Instrukcja kancelaryjna dla 
informacji niejawnych” wydanej przez Instytut Szkoleń oraz Fundację Rozwoju 
Samorządności i Prasy Lokalnej w Krakowie. 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta,  
 
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla 
emitenta. 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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, 
 
Członek Zarządu: 

• Impel Security Polska Sp. z o.o.- nadal 

• Security Partner Sp. z o.o.- nadal  
 
e) 
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, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa 
oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
f) 
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, 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
 
 



 
g) 
informację, 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, 
 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) 
informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


