
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta  oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.  

Lesław Puczniewski, Członek Rady Nadzorczej. Powołany na okres wspólnej nowej pięcioletniej 

kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za rok 2024.  

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.  

Pan Lesław Puczniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie 

(obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), w której w roku 1970 uzyskał tytuł magistra 

ekonomiki przemysłu.  

Doświadczenie zawodowe:  

1970-1973 - Elektromontaż Warszawa – stanowisko: Zastępca Kierownika Zakładu Produkcji 

Pomocniczej  

1973-1980 - Centralny Zakład Budownictwa Rolniczego – stanowisko: Naczelnik Wydziału Planowania, 

Główny specjalista ds. Analiz ekonomicznych  

1981-1983 - Mazowieckie Zrzeszenie Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego – Dyrektor Zrzeszenia  

1983-1989 - Ministerstwo Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa – Dyrektor Departamentu  

1989-1993 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Vice Prezes Zarządu, 

Prezes Zarządu                        

– Bank Ochrony Środowiska - Przewodniczący Rady Nadzorczej   

1993-1996 - Bank Ochrony Środowiska – Vice Prezes, Doradca Prezesa Banku ds. ekologii   

1997-1999 - Ministerstwo Środowiska – Dyrektor Generalny  

1999-2001 Ekoleasing S.A. w Warszawie - Vice Prezes Zarządu  

2002 - 2017 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Kierownik Zespołu ds. 

Współpracy Regionalnej  

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta.  

Nie prowadzi takiej działalności.  

4. 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.  

W okresie ostatnich trzech lat oraz aktualnie nie jest członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.  



5. 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.  

Nie występują takie okoliczności.  

6. 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.  

Nie wystąpiły takie przypadki.  

7. 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. 

Nie występują te okoliczności.  

8. Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.            

Nie figuruje.  

 

 


