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Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka) informuje , że w dniu 16 kwietnia 2015 r. 
Rada Nadzorcza Spółki odwołała z tym samym dniem ze stanowiska Członka Zarządu Spółki Pana Roberta 
Jankowskiego. Rada Nadzorcza nie wskazała przyczyn odwołania ww. osoby ze składu organu zarządzającego.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 16 kwietnia 2015 r. z tym samym dniem na stanowisko 
Członka Zarządu Spółki Pana Dariusza Cieślika. Kadencja powołanego Członka Zarządu jest kadencją wspólną z 
dotychczasowymi Członkami Zarządu.
Poniżej zaprezentowano informacje nt. doświadczenia i wykształcenia Pana Dariusza Cieślika. 
Wykształcenie:
- Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, studia podyplomowe: 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (2013 – 2014);
- Politechnika Warszawska, studia podyplomowe: Akademia Kaizen (2010 – 2011);
- Politechnika Rzeszowska, studia podyplomowe: Zarządzanie Logistyczne (2007 – 2008);
- Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., kierunek: zarządzanie przedsiębiorstwem (1998 – 
2003).

Przebieg kariery zawodowej:
- 2013 - 2015 - Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w Stąporkowie, stanowisko: kierownik ds. produkcji a 
następnie dyrektor ds. produkcji;
- 2012 - 2013 - Własna działalność gospodarcza: usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie zarządzania produkcją;
- 1989 - 2011 - PZG-ZSP ELKOM Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., stanowisko: szef produkcji (wcześniej brygadzista 
wydziału produkcyjnego, starszy mistrz wydziału produkcyjnego, kierownik działu przygotowania produkcji i 
kooperacji);
- 1984 - 1989 - Zakład Remontowo-Budowlany „Społem” w Ostrowcu Św., stanowisko: mistrz warsztatów 
produkcyjnych (wcześniej ślusarz-spawacz).
Dodatkowe informacje
Cała kariera zawodowa Pana Dariusza Cieślika związana jest z obszarem produkcji. Posiada doświadczenie w 
organizowaniu od podstaw wydziałów produkcyjnych, przeprowadzaniu zmian systemowych i dostosowawczych w 
zakresie efektywnego zarządzania pionem produkcji. Pełnił funkcję koordynatora wdrażania systemów ERP w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jego główne zainteresowania zawodowe to obniżanie kosztów poprzez 
wdrażanie produkcji odchudzonej (koncepcja Lean) oraz systemowa likwidacja marnotrawstwa (Kaizen).
Pan Dariusz Cieślik nie prowadzi innej niż wskazana powyżej działalności, w tym takiej, która mogłaby zostać 
uznana za konkurencyjną wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej czy też innej konkurencyjnej osoby prawnej. 
Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 - 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
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