
Mikołaj Kostka – 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 2022. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadający tytuł magistra na 
kierunku Komunikacja społeczna i samorządność, specjalizacja samorząd lokalny. 

Ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji europejskiej o specjalności zarządzanie 

projektem Unii Europejskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na 
Wydziale Rachunkowości i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o specjalności 

zarzadzanie zasobami środowiska naturalnego. 

- absolwent Collegium Humanum ukończone Studia Podyplomowe MBA (Executive Master of 

Business Administration) jedne z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie 

kwalifikacji menadżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności 
przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu. 

Od stycznia 2019r. Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

Odpowiedzialny i nadzorujący pracę takich wydziałów jak: Wydział Rozwoju Miasta, Wydział 
Administracji Przestrzennej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a także 

Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie pełniący nadzór Właścicielski nad spółkami 
miejskimi. 

W latach 2015-2019 prezes Zarządu Spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w 

Ostrowie Wielkopolskim, w latach 2012-2015 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jarocin 
odpowiedzialny między innymi za sektor komunalny miasta i gminy, zamówienia publiczne, 

inwestycje, nieruchomości oraz ochronę środowiska naturalnego. Pełniący nadzór właścicielski 
nad spółkami prawa handlowego. 

W latach 2004-2012 specjalista w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , agencji 

rządowej zajmującej się wdrażaniem programów pomocowych dla polskiego rolnictwa. 

Ukończony w 2013 roku kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu 

państwa realizowany przez Europejską grupę Doradczą. 

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, 

Ostrowski Park Przemysłowych Sp. z o.o. – Prezes Zarządu w latach 2015-2019, 
Oświetlenia Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.  – Członek Rady Nadzorczej od roku 2020. 

 
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18  paragraf 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 otrzyma 
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 emitenta, oraz czy jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiegokolwiek 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. 


