
a) nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Marek Trawiński  
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
 

Absolwent Politechniki  Wrocławskiej  z wyróżnieniem, studiów MBA European 

University w Montreux, oraz kilku studiów podyplomowych  i  szkoleń 

specjalistycznych w zakresie zarządzania i finansów m.in.: studia „Finanse, 

Rachunkowość Zarządcza, Bankowość” w Wyższej Szkole Zarządzania we 

Wrocławiu, studium  Komunikowania Biznesowego i PR w Szkole Głównej 

Handlowej, Międzynarodowy Certyfikowany Program Prosperity Coach, Canadian 

International Management Institute (ICAN) a także ukończył podyplomowe 

studium tłumaczy naukowo-technicznych języka angielskiego na Uniwersytecie 

Wrocławskim.  

 

Posiada  zróżnicowaną praktyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie zarządcze  

w przemysłowej działalności biznesowej na najwyższych stanowiskach 

operacyjnych  jak również  w zarządach spółek prawa handlowego z kapitałem 

krajowym, zagranicznym w tym notowanych na GPW takich jak: Elektromontaż 

Wrocław  S.A.;  ABB Instal Wrocław sp. z o.o.; Alstom T&D Protection & Control 

S.A.W Świebodzicach; Energetyka sp. z o.o Lubin;  MPWiK Sp. z o.o Wrocław; 

PGE SA Warszawa; SEFAKO SA w Sędziszowie; Elektrobudowa SA w 

Katowicach oraz DP CleanTech Busines Service Poland w Jędrzejowie. Pełnił 

również funkcje członka rad nadzorczych m.in. w  spółkach  Elektromontaż S.A. 

Wrocław; ZWSE Nysa S.A.; KGHM Polska Miedź S.A.; Elektro-Tim S.A.; 

Telefonia Lokalna Dialog S.A.; MPWiK Wrocław Sp. z o.o.; o Elektromontaż 

Poznań S.A.; Polkomtel SA; PGE Elektrownia Opole SA, CBPK Tarnowskie Góry 

SA, SPEC sp z o.o. w Sędziszowie.  

 

W okresie swojej pracy definiował oraz wdrażał zarówno strategie jak i 

organizował szczegółowe procesy biznesowe i/lub organizacyjne. Wielokrotnie 

efektywnie  zarządzał całym łańcuchem budowania wartości w  organizacji oraz 

przeprowadził liczne programy rozwojowe i restrukturyzacyjne (w tym również  

działania wobec  sytuacji kryzysowych). Przykładowo należą do nich realizacje 

takie jak: tworzenie nowej działalności gospodarczej ( „green field”), 

wprowadzanie na rynek nowych  usługi  i produktów, zarządzanie dużymi 

projektami  inwestycyjnymi, konsolidacje obszarów biznesowych, wprowadzenie 

spółki na GPW w Warszawie, restrukturyzacje kosztowe procesów produkcyjnych 

( tym znaczące restrukturyzacje kosztów pracy), realizacje kapitałowych decyzji 

właścicielskich (kupno i/lub sprzedaż), wdrażanie konkurencyjnych ofert 

rynkowych i modeli biznesowych /organizacyjnych, poprawy zyskowności i jakości 

realizowanych operacji, działania  proefektywnościowe, organizacyjne i inne.. 



 

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu 
Państwa -dyplom wydany dnia 29.05.92 przez Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych ( poprzednie  do Ministerstwa Skarbu Państwa) z pozytywnego 
złożenia egzaminu dla Kandydatów Rad Nadzorczych 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy  
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 
 
Marek Trawiński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta 
  
d) 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: 
 
Marek Trawiński w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów 
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem 
 
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została 
skazana prawomocnym wyrokiem 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, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała 
sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego: 
 
Marek Trawiński  w okresie ostatnich pięciu lat , ani nigdy wcześniej, nie został 

skazany za przestępstwo oszustwa. 
W okresie ostatnich pięciu lat, ani nigdy wcześniej, Pan Marek Trawiński  nie 
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 Pan Marek 
Trawiński  pełnił 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: 



 
Pan Marek Trawiński  nie prowadzi konkurencyjnej działalności 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. 
 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym: 
 
Pan Marek Trawiński  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
 


