
SŁAWOMIR POŁETEK 

Pan Sławomir Połetek posiada wykształcenie średnie, jest z zawodu technikiem-mechanikiem 

pojazdów samochodowych. Na przestrzeni lat Pan Sławomir Połetek zajmował stanowiska 

menadżerskie, poszerzał swoją wiedzę oraz kompetencje zawodowe, skutecznie rozwijał 

swoje umiejętności zarządzania dużymi zespołami. W latach 1999-2000 pracując dla Kompanii 

Piwowarskiej SA. uruchomił w nowej lokalizacji Centrum Dystrybucji Szczecin. Jednostka ta 

została stworzona od podstaw, zwielokrotniła  w kolejnych latach swoje wyniki sprzedażowe.  

W latach 2005-2007 Pan Sławomir Połetek brał czynny udział w modernizacji i restrukturyzacji 

zakładu TOP 2000 we Włocławku, co związane było z zakupem zakładu przez rodzinną firmę 

Hamelin z Francji. Jednym z ważniejszych zadań w tamtym okresie było stworzenie własnych, 

ogólnopolskich sił sprzedaży spółki oraz uruchomienie bezpośredniej obsługi klientów 

detalicznych firmy. Następnie w latach 2007-2017, jako dyrektor pionu logistyki i administracji 

w Pekabex SA Pan Sławomir Połetek uczestniczył w restrukturyzacji spółki, tworząc od 

podstaw pion logistyki i administracji. Ponadto w ramach spółki Pekabex S.A. uczestniczył w 

przejęciach zakładów produkcyjnych w Bielsko-Białej, w Gdańsku oraz w Mszczonowie pod 

Warszawą, współtworząc w tych lokalizacjach zespoły pracownicze oraz zaplecze techniczne 

do prowadzenia działalności produkcyjnej. Wyniki osiągane przez Pekabex SA pozwoliły spółce 

stać się liderem w branży oraz na powrót spółki do grona spółek notowanych na parkiecie 

głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 

Pan Sławomir Połetek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 

albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 

osoby prawnej. Sławomir Połetek nie wykonuje poza Emitentem działalność, która ma istotne 

znaczenie dla Emitenta. Pan Sławomir Połetek nie został skazany za przestępstwa oszustwa, a 

także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istnieją przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Połetek w 

ostatnich pięciu latach pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan 

Sławomir Połetek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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


