
Kazimierz Adam Ostatek, posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Technologii 

Obuwia i Garbarstwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, uzyskał tytuł - inżynier chemik. W latach 

1972 – 1973 był zatrudniony w PZPS Chełmek jako mistrz produkcji. Następnie w latach 1973 – 1987 

był zatrudniony w NZPS Podhale kolejno jako mistrz produkcji, kierownik wydziału, szef produkcji, a w 

latach 1987 – 1992 jako dyrektor ds. Handlowych. W latach 1992 do 1994 pełnił funkcję zarządcy NZPS 

Podhale. W okresie od kwietnia 1994 r. do lutego 2007 r. był zatrudniony w ZPH “Wojas” jako dyrektor 

ds. handlu oraz zastępca dyrektora generalnego. Od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r. Kazimierz 

Adam Ostatek był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki LZPS “Protektor” S.A. w Lublinie. 

Od lutego 2007 r. do 14.08.2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki “Wojas” S.A. z siedzibą 

w Nowym Targu. 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Kazimierza Adama Ostatek brak jest powiązań rodzinnych 

pomiędzy nim a Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla 

Emitenta. 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Kazimierza Adama Ostatek w okresie ostatnich 5 lat w 

stosunku do niego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa. Kazimierz 

Adam Ostatek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie pełnił funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 

podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji. Kazimierz Adam Ostatek nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu 

Spółek Handlowych. Przeciwko Kazimierzowi Adamowi Ostatkowi nie wniesiono aktu oskarżenia. 

Kazimierz Adam Ostatek nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów państwowych lub 

samorządowych, a także żadnych organizacji zawodowych i korporacyjnych. 

 


