
Życiorys zawodowy 

(zgodnie z § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO „Dokument Informacyjny" w związku z § 3 ust. 
1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"). 

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

 

SYLWESTER REDEŁ - Członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji – 03 września 
2024 r.  
 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Partner w Kancelarii Adwokackiej Redeł Podlasiak Spółka Partnerska z siedzibą 

w Łodzi. Adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, 

zdobywanym w ramach pracy w  w/w Spółce.  

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i karnym. W 1994 roku ukończył studia 

prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W  marcu 

2000 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego 

uzyskując stopień doktora nauk prawnych.  

Od 2005 roku aktywnie uczestniczy w pracach samorządu łódzkiej adwokatury, 

jako członek Komisji Szkolenia Aplikantów ORA oraz zastępca Rzecznika 

Dyscyplinarnego. Od maja 2013 jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w 

Łodzi – Przewodniczącym Komisji Doskonalenia Adwokatów, a od maja 2016 

roku – Kierownikiem Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Łodzi. Był 

delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016 roku. W latach 2014-2017 

zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości został powołany w skład Komisji do 

przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Jest pracownikiem naukowo-

dydaktycznym (adiunktem) oraz członkiem Rady Ekspertów, Kierunku Prawo, 

AHE w Łodzi. Jest wykładowcą przedmiotów związanych z szeroko rozumianym 

prawem gospodarczym (prawo administracyjne, gospodarcze publiczne, 

handlowe, praca i zabezpieczenie społeczne). Wykładowcą dla studentów i 

aplikantów adwokackich, autorem publikacji z zakresu prawa administracyjnego 

i gospodarczego publicznego. Autorem opinii prawnych na zlecenie organów 

jednostek samorządu terytorialnego. Członkiem rad nadzorczych spółek 

publicznych i prywatnych. Czynnie wykonuje zawód adwokata. Jest członkiem 

Kolegium Redakcyjnego magazynu Naczelnej Rady Adwokackiej http://e-

magazynadwokat.pl/ i kwartalnika „Zajrzyj do Adwokata” oraz autorem 

zamieszczanych tam artykułów. 

 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, 
gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: 
 

Nie dotyczy 
 
4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co 
najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających 

http://e-magazynadwokat.pl/
http://e-magazynadwokat.pl/


lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni 
funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 
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5) 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 

Nie dotyczy 

6) 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 

7) 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 

8) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym:  
 

Nie dotyczy 

 


