
Białowąs Bogusław – Członek Rady Nadzorczej 

 
a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej 

wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
rok 2019. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie: 

1. Szkoła Główna Handlowa – Kolegium Zrządzania i Finansów Studia Zaoczne III stopnia – 2001 r. 
2. Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Studia Zaoczne II stopnia – magister 

1997r. 
3. Szkoła Główna Handlowa – Wydział Ekonomiczno-Społeczny Studia zaoczne I stopnia – licencjat 

1993 r.  

Doświadczenie zawodowe: 
czerwiec 2017 r. – (obecnie) Bank Ochrony Środowiska S.A. 

- Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu, 
- Prezes Zarządu 

2. grudzień 2002 r. – czerwiec 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego 
- Z-ca Dyrektora Departamentu Kredytów Trudnych, 

- Dyrektor Departamentu Kredytów Trudnych, 

- Z-ca Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych, 
3. wrzesień 2001r. – listopad 2002 r. – Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego BUD-BANK S.A. 

- Dyrektor Departamentu Kredytów Trudnych i Windykacji 
4. lipiec 1999 r. – październik 2000 r. – PROSPER-BANK S.A. 

- Zastępca Dyrektora  Oddziału ds. Restrukturyzacji. 

Szkolenia: 
1. Szkolenie(egzamin zdany z wynikiem pozytywnym) dla kandydatów na członków rad 

nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – Dyplom MSP 3323/2008, 
2. Szkolenie (egzamin zdany z wynikiem pozytywnym) Dyplomowany Pracownik Bankowy 

(certyfikat ZBP Nr 7456/2010), 
3. Szkolenie zakończone uzyskaniem Międzynarodowego Certyfikatu Biznesu-International 

Education Society (2014 r.) 

4. Szkolenie MoP Foundation Certificate in Portfolio Management (2015 r), 
5. Szkolenie – zarządzanie projektami metodyką AGILE (2015 r.), 

6. Szkolenie PRINCE 2 – Skuteczne Zarzadzanie Projektami (2010 r.), 
7. Szkolenie – Certyfikat umiejętności Zarządzanie przez cele ( 2009 r.), 

8. Certyfikat International Education Society London Set Academy Trainer of Business (2014 r.), 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności. 

 
d) 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 - brak 

e) 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 został skazany. 

f) 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  – brak. 

g) 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 dotyczy. 

 

h) 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  w 

rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


