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

oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 
 
Pan Stanisław Brzeziński, Członek Rady Nadzorczej. Powołany na okres wspólnej 
pięcioletniej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024. 
 

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
1972-1983 Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Naczelnik Wydziału 
1983-1987 Konsul w Konsulacie Generalnym PRL w Ostrawie, Czechosłowacja 
1987-1991 Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Naczelnik Wydziału,  

Rzecznik Prasowy – Doradca Ministra 
1991-1994 Przedsiębiorstwo Obsługi PKS – Zakład w W-wie, 

 Doradca Prezesa Zarządu 
1996 - 2010  Nauczyciel akademicki, adiunkt na Wydziale Zarządzania 

 Politechniki Częstochowskiej 
10.12.2009  Nadanie tytułu doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 
od 01.07.2010  Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Politechniki Częstochowskiej 
09.01.2017    Nadanie tytułu profesora nauk ekonomicznych  

postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
od 01.02.2017  Profesor zwyczajny Politechniki Częstochowskiej  
od 01.10.2012  Zastępca Dyrektora Instytutu Marketingu Wydziału    
       Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 
Wykształcenie:  

 - 1968-1972 - Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Społecznych 
 - 1981 - Uzyskanie stopnia doktora nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
 - 2009 - Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych  
 
Dodatkowa działalność ekspercka:  
    
1997-2001        Ekspert Polsko – Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III i IV kadencji   
    

2002 Uzyskanie Dyplomu Ministra Skarbu Państwa potwierdzającego nabycie 
uprawnień dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa  

 
od 09.09.2013  Redaktor naczelny miesięcznika naukowego „Przegląd Organizacji”  

wydawanego przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
(TNOiK) w Warszawie. 

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

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 
 

Nie występują 
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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. 
 
Pan Stanisław Brzeziński jest członkiem organów zarządzających, nadzorczych, 
wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 
 
 
Aktualnie: 
Udziałowiec Telesto Sp. z o.o. 
 
 

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. 


