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Opis kwalifikacji 

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w strategicznym zarządzaniu firmami z różnych 

branż. W swojej karierze pełnił kluczowe stanowiska zarządcze, między innymi był prezesem zarządu 

największej polskiej spółki energetycznej PGE, członkiem zarządu Polkomtela i innych. 

Był członkiem licznych organizacji, branżowych, społecznych i gospodarczych, między innymi 

Prezesem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, członkiem Stowarzyszenia Europejskiego 

Przemysłu Elektroenergetycznego – Eurelectric, gdzie pełnił także funkcję wiceprezydenta. Był 
członkiem Akademii Górniczo-Hutniczej, Rady Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Izby 

Gospodarczej Gazownictwa. Jest członkiem światowego stowarzyszenia finansistów ACCA. Pełnił 

funkcję wiceprezydenta ACCA w Polsce, współodpowiedzialnego za kierowanie stowarzyszeniem i jego 

popularyzację na rynku. 

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Międzynarodowych Stosunków 

Gospodarczych i Politycznych na Uniwersytecie Łódzkim. 

Informacje o kadencji 

Powołanie nastąpiło na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

29 czerwca 2020 roku do aktualnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej, która wygasa z dniem 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.  



 

 

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 

Neo Bio Energy Sp. z o.o. – jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej od 2019 roku 

RES Power S.A. – jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem od 2019 roku 

Ursus S.A. – był Prezesem Zarządu od 2018 roku do 2019 roku 

Ursus Dystrybucja Sp. z o.o. – był Przewodniczącym Rady Nadzorczej od 2018 roku do 2019 roku 

Yawal S.A. – był Prezesem Zarządu w 2018 roku 

Gaselle Sp. z o.o. – był członkiem Zarządu i wspólnikiem w 2017 roku 

Caldoris Sp. z o.o. – był członkiem Zarządu w 2017 roku 

Effi Investments Sp. z o.o. – był członkiem Zarządu i wspólnikiem od 2017 roku do 2018 roku 

Polkomtel Business Development Sp. z o.o. – był członkiem Zarządu od 2015 roku do 2017 roku 

ZEPAK S.A. – był członkiem Zarządu od 2015 roku do 2017 roku 

KWB Konin S.A. – był członkiem Rady Nadzorczej od 2015 roku do 2017 roku 

KWB Adamów S.A. – był członkiem Rady Nadzorczej od 2015 roku do 2017 roku 

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 

Nie dotyczy 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku 
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 

Nie dotyczy 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Nie dotyczy  



 

 

Informacja, 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 dotyczy 

Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Nie dotyczy 


