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INFORMACJA O CZŁONKACH RADY
NADZORCZEJ

GEO-TERM POLSKA S.A. 



Pan Dariusz Sulima – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji: 28.06.2022 roku.

Pan Dariusz Sulima jest absolwentem:
- Politechniki Sląskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej

Karierę zawodową rozpoczął w Nutricia Polska sp. z o.o. jako kierownik sprzedaży, następnie był
członkiem zarządu Hartwig S.A. w Warszawie. Aktualnie pracuje w dwóch podmiotach: Orion sp. 
z o.o w Krakowie i Etisoft sp. z o.o. w Gliwicach.

W  ostatnich  trzech  latach  Pan  Dariusz  Sulima  pełnił  funkcje  w  organach  zarządzających
następujących podmiotów:
-  członkiem zarządu Orion sp. z o.o. w Krakowie,
- członkiem zarządu spółki Etisoft sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Dariusz Sulima nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Dariusz Sulima nie otrzymał sądowego zakazu działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie  ostatnich pięciu lat  nie  miała  miejsca upadłość,  zarząd komisaryczny lub likwidacja
podmiotu,  w  którym  Pan  Dariusz  Sulima  pełnił  funkcje  członka  organu  zarządzającego  lub
nadzorczego.

Pan Dariusz Sulima nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności GEO-
TERM POLSKA S.A., ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej  lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej  osoby
prawnej.

Pan  Dariusz  Sulima  nie  figuruje  w  rejestrze  dłużników  niewypłacalnych  prowadzonym  na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Ewa Dubaj – Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji: 28.06.2022 roku.

Ewa Dubaj jest absolwentem:
- Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach, Wydział Filologii Romańskiej,
-  Francuskiego  Studium Podyplomowego  Modernizacji  Przemysłu,  Restrukturyzacji  Przemysłu,
Rozwoju Regionów.

Karierę  zawodową rozpoczęła  w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa  Sląskiego,  wydziale
Współpracy Międzynarodowej oraz w Wydziale Gospodarki

W ostatnich trzech latach Pani Ewa Dubaj pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej GEO-TERM
POLSKA S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Ewa Dubaj nie została skazana za przestępstwo oszustwa.

W okresie  ostatnich  pięciu  lat  Pani  Ewa Dubaj  nie  otrzymała  sądowego zakazu działania  jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie  ostatnich pięciu lat  nie  miała  miejsca upadłość,  zarząd komisaryczny lub likwidacja



podmiotu,  w  którym  Pani  Ewa  Dubaj  pełniła  funkcje  członka  organu  zarządzającego  lub
nadzorczego.
Pani Ewa Dubaj nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności GEO-TERM
POLSKA S.A.,  ani  nie  jest  wspólnikiem  konkurencyjnej  spółki  cywilnej  lub  osobowej  albo
członkiem organu spółki kapitałowej  lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej  osoby
prawnej.

Pani Ewa Dubaj nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Marta Matula – członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji: 28.06.2022 roku.

Marta Matula jest absolwentem:
- Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Filologii Polskiej,
- Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, studia
podyplomowe – zarządzanie informacją.

Karierę  zawodową  rozpoczęła  i  kontynuuje  aktualnie  w  Powiatowym  Zespole  Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

W ostatnich  trzech  latach  Pani  Marta  Matula  nie  pełniła  funkcji  w  organach  zarządzających
żadnych podmiotów.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Marta Matula nie została skazana za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Marta Matula nie otrzymała sądowego zakazu działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie  ostatnich pięciu lat  nie  miała  miejsca upadłość,  zarząd komisaryczny lub likwidacja
podmiotu,  w  którym  Pani  Marta  Matula  pełniła  funkcje  członka  organu  zarządzającego  lub
nadzorczego.

Pani Marta  Matula nie prowadzi  konkurencyjnej  działalności  w stosunku do działalności GEO-
TERM POLSKA S.A., ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej  lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej  osoby
prawnej.

Pani Marta Matula nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Artur Mendyk – członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji: 28.06.2022 roku.

Artur Mendyk jest absolwentem:
- Akademii Medycznej w Katowicach, Wydział Lekarski,
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia w
warunkach integracji z UE.

Karierę  zawodową rozpoczął  w ZZOZ w Oświęcimiu,  następnie  pracował  w Specjalistycznym



Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  Multimed  sp.  z  o.o.  w  Oświęcimiu.  Aktualnie  zatrudniony jest  
w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca S.A. w Ustroniu. Był radnym powiatu oświęcimskiego I 
i II kadencji, członkiem zarządu powiatu oświęcimskiego II kadencji. Pełnił funkcję członka rady
nadzorczej w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Oświęcimiu.
W ostatnich trzech latach Pan Artur Mendyk nie pełnił funkcji w organach zarządzających żadnych
podmiotów.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur Mendyk nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat  Pan Artur Mendyk nie otrzymał sądowego zakazu działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W  okresie  ostatnich  pięciu  nie  miała  miejsca  upadłość,  zarząd  komisaryczny  lub  likwidacja
podmiotu,  w  którym  Pan  Artur  Mendyk  pełnił  funkcje  członka  organu  zarządzającego  lub
nadzorczego.

Pan Artur  Mendyk nie prowadzi konkurencyjnej  działalności  w stosunku do działalności  GEO-
TERM POLSKA S.A., ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej  lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej  osoby
prawnej.

Pan Artur Mendyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Agnieszka Nawrot – Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji: 28.06.2022 roku.

Agnieszka Nawrot jest absolwentem:
- Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Sląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski.

Karierę  zawodową rozpoczęła  w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym na ulicy Borowskiej  we
Wrocławiu,  aktualnie  pracuje  w  Dolnośląskim  Szpitalu  Specjalistycznym  im.  T.  Marcinka  –
Centrum Medycyny Ratunkowej

W ostatnich trzech latach Pani Agnieszka Nawrot nie pełniła funkcji w organach zarządzających
żadnych podmiotów.

W  okresie  ostatnich  pięciu  lat  Pani  Agnieszka  Nawrot  nie  została  skazana  za  przestępstwo
oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Agnieszka Nawrot nie otrzymała sądowego zakazu działania
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie  ostatnich pięciu lat  nie  miała  miejsca upadłość,  zarząd komisaryczny lub likwidacja
podmiotu, w którym Pani Agnieszka Nawrot pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.

Pani Agnieszka Nawrot nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności GEO-
TERM POLSKA S.A., ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej  lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej  osoby
prawnej.



Pani  Agnieszka  Nawrot  nie  figuruje  w  rejestrze  dłużników  niewypłacalnych  prowadzonym  na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


