
Aleksander Stojek - życiorys 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, 
na jaką dana osoba została powołana, 

Aleksander Stojek, Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 19 czerwca 2022 r. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Pan Aleksander Stojek jest absolwentem - Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka i Zarządzanie 
oraz Studiów Podyplomowych Telekomunikacja Cyfrowa na Wydziale Elektroniki, ukończył również Wyższą 
Szkołę Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na Kierunku Zarządzanie i Informatyka oraz Studium Krajowej 
Izby Gospodarczej w Warszawie. 
 
Pracę zawodową rozpoczął w 1995 r. w pionach Grupy TP S.A. (obecnie Orange Polska S.A.), gdzie zajmował 
kolejno stanowiska Instruktora, Głównego Specjalisty w Pionie Klientów Biznesowych, Kierownika Działu 
Sprzedaży w Regionie Zachodnim, następnie od 2005 r. Kierownika Wydziału Jakości Sieci i Usług w 
Departamencie Jakości Grupy TP w Warszawie. Był odpowiedzialny za wprowadzenie procesu prewencyjnego 
utrzymania sieci teletechnicznych na terenie całego kraju przy współpracy z France Telecom. Odbył liczne 
szkolenia w Polsce i za granicą z dziedziny zarządzania, jakości, technologii cyfrowej, usług mobilnych, 
komunikacji i rynku kapitałowego. Posiada tytuły Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością 
TUVPOL i Audytora Wiodącego systemu zarządzania jakością ISO 9000:2000 BSI Management Systems – 
Londyn, Analityka Systemu biznesowego IGrafx. 
Od 2011 r. jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego 
„TELGAM” S.A., przeprowadzając Spółkę przez proces restrukturyzacji, upublicznienia oraz zapewniając jej 
długoletni plan rozwoju.  
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta, 

Pan Aleksander Stojek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 
Emitenta. 

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, 

Tel Mobile sp. z o.o. – Prezes Zarządu. 
 
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem 
za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 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 otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego, 

Nie dotyczy. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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, 

Nie dotyczy. 

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. 

 


