
Dariusz Cegielski – Prezes Zarządu 

Pan Dariusz Cegielski ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny w Sopocie uzyskując 

dyplom magistra ekonomii o specjalizacji „Polityka transportowa” w Katedrze Transportu i Logistyki. 

W 2002 roku zdobył uprawnienia Ministra Skarbu kwalifikujące do członkostwa w radach nadzorczych 

spółek Skarbu Państwa, a w 2003 roku uprawnienia Ministra Infrastruktury do zarządzania krajowymi 

i międzynarodowymi przedsiębiorstwami transportowymi zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. 

Od 1999 roku zajmuje się budowaniem rynku przewozów produktów chemicznych. Swoją karierę 

zawodową w tym zakresie rozpoczął w Malborskich Zakładach Chemicznych Organika S.A. W latach 

2001-2002 pełnił funkcję Dyrektora Spedycji Międzynarodowej w Organika Trans sp. z o.o., a następnie 

Wiceprezesa Zarządu w Organika Trans sp. z o.o. (lata 2002-2005). Współpracował w swojej karierze z 

największymi, światowymi producentami branży petrochemicznej. Jest autorem nowatorskich 

rozwiązań w zakresie transportu i logistyki ciekłej chemii, wykorzystywanych w logistyce 

interkontynentalnej. Kierował międzynarodowym przedsiębiorstwem transportowo - spedycyjnym w 

momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W grudniu 2004 roku założył spółkę Trans Polonia, 

w której objął funkcje Prezesa Zarządu. 

 

Krzysztof Luks – Wiceprezes Zarządu 

Pan Krzysztof Luks jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, na którym to 

ukończył tytułem magistra specjalizację Ekonomika Przedsiębiorstw. Z Emitentem związany jest od 

2009 r., piastując kolejno stanowisko Analityka Finansowego, a następnie Dyrektora Finansowego. 

Funkcje Wiceprezesa Zarządu Emitenta sprawuje od grudnia 2010 roku. Jako Wiceprezes Zarządu do 

spraw finansowych pełni nadzór nad całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i 

rachunkowej firmy, w szczególności w zakresie spraw dotyczących polityki finansowej, 

sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, controlingu. Pan Krzysztof Luks posiada również 

siedmioletnie doświadczenie w obszarze bankowości, które zdobył w Banku Millennium S.A. gdzie 

pracował między innymi w Wydziałach Administracji Kredytów Detalicznych i Korporacyjnych oraz w 

Wydziale Analiz i Decyzji Kredytowych. 

 

Adriana Bosiacka – Członek Zarządu 

Pani Adriana Bosiacka jest absolwentką Wydziału Administracyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, który 

ukończyła uzyskując stopień magistra inżyniera w zakresie Organizacji Przedsięwzięć Handlowych. 

Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej o 

specjalizacji Menadżer Personalny. Pani Adriana Bosiacka ze Spółką Trans Polonia S.A. związana jest od 

2007 roku, zajmując stanowisko Spedytora Międzynarodowego, a od roku 2008 stanowisko Dyrektora 

Operacyjnego. Funkcje Członka Zarządu Emitenta sprawuje od grudnia 2010 roku. W Grupie Trans 

Polonia Pani Adriana Bosiacka pełni również funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie 

towarów niebezpiecznych, a swoje kompetencje może potwierdzić poprzez Certyfikat Kompetencji 

Zawodowych w drogowym transporcie rzeczy. Jako Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny nadzoruje 

Pion Handlowy i Pion Operacyjny jest w szczególności odpowiedzialny za: współudział w kreowaniu 

oraz czynny udział w realizacji polityki sprzedażowej, bezpośrednie kierownictwo nad realizacją 

operacji logistycznych w poszczególnych liniach biznesowych. Pani Adriana Bosiacka karierę zawodową 

rozpoczęła w 2004 w Telekomunikacji Polskiej S.A. pracując jako Kierownik Sekcji oraz Koordynator ds. 

szkoleń. Następnie zatrudniona była w latach 2006-2007 w Domu Finansowym QS jako specjalista ds. 

szkoleń. 



Mirosław Zubek – Członek Zarządu 

Pan Mirosław Zubek jest absolwentem Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie, specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania w obszarze spedycji i marketingu usług 

transportowych. Ukończył wiele kursów i szkoleń, zdobywając międzynarodowe certyfikaty  

potwierdzające kompetencje zawodowe w transporcie drogowym. Pan Mirosław Zubek pełni funkcję 

Prezesa Zarządu spółki zależnej od Emitenta, tj. OTP S.A. od 28 sierpnia 2008 r., poprzednio pełnił 

funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar operacyjny. Pan Mirosław Zubek ma duże 

doświadczenia w branży transportowej, z którą związany jest od początku swojej kariery zawodowej. 

Jest menedżerem wysokiego szczebla, posiadającym wieloletnią praktykę w zarządzaniu biznesem i 

prowadzeniu zespołów roboczych. Przez 6 lat kierował firmą serwisową, następnie w przedsiębiorstwie 

z kapitałem zagranicznym odpowiadał za spedycję samochodową, zdobywając doświadczenie w 

planowaniu strategicznym dostaw paliw do sieci światowych i europejskich koncernów paliwowych. 

Kolejne lata pracy zawodowej związał z jedną z największych w Polsce firm specjalizujących się w 

przewozie materiałów niebezpiecznych. Jako Dyrektor Generalny odpowiadał za realizację strategii 

działającego w międzynarodowym środowisku przedsiębiorstwa oraz zarządzaniem kontraktami z 

kluczowymi klientami. Nadzorował również wdrożenie nowatorskich rozwiązań dotyczących wysokich 

standardów HSSE oraz systemów transferu danych. 


