
Dane Członka Rady Nadzorczej 

imię: Leszek 

nazwisko: Kołoczek 

1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Posiada wykształcenie wyższe techniczne – jest absolwentem Wydziału Inżynierii 

Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ponadto 

ukończył podyplomowe studium ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. Studiował także w Katedrze Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studia doktoranckie). Uczestniczył również 

w szkoleniach z zakresu zarządzania ryzykiem, produktów ubezpieczeniowych, prawa zamówień 

publicznych, technik sprzedażowych i negocjacji handlowych oraz ochrony danych osobowych 

organizowanych przez zakłady ubezpieczeń i różne instytucje szkoleniowe. 

W ramach obowiązków służbowych odpowiadał za zarządzanie, nadzór właścicielski, ład 

korporacyjny, marketing oraz sprzedaż. Zarządzał / współkierował jako prezes / wiceprezes / 

członek Zarządu spółkami prawa handlowego, stowarzyszeniami i fundacją. 

Aktualnie pracuje jako Dyrektor – Pełnomocnik Zarządu ds. Nadzoru Właścicielskiego 

w spółce GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach i jest Prezesem Zarządu spółki Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Ania” sp. z o.o. z siedzibą w Pszowie. 

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

znaczenie dla emitenta: nie dotyczy. 

3. 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: 

− Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – członek Rady Nadzorczej od 2010 roku 

(Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady minionej kadencji); 

− Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Ania” sp. z o.o. z siedzibą w Pszowie – 

Prezes Zarządu od 15 kwietnia 2021 roku do nadal; 

− akcjonariusz spółek publicznych. 

4. 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 był karany / skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego . 

5. 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:  

− Hefal Serwis S.A. w upadłości z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (spółka publiczna) – członek / 

przewodniczący Rady Nadzorczej. 

6. Informacje, 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 

7. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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


