
Życiorys zawodowy Pawła Łapińskiego 

 

1) Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta, termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

Imię i nazwisko: Paweł Łapiński 

Zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu 

Inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie pełni 

Termin upływu kadencji: 03 września 2024 roku 

 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Paweł Łapiński posiada ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe jako Prezes Zarządu, CFO i Dyrektor 

Zarządzający w przedsiębiorstwach z branży energetycznej, chemicznej, spożywczej. W swojej pracy 

skupiał się głównie na budowaniu wartości dla akcjonariuszy, poprawie efektywności, budowaniu 

relacji z rynkiem kapitałowym, opracowywaniu i wdrażaniu strategii, realizacji projektów 

inwestycyjnych, rozwoju organicznym i akwizycjach. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu 

spółkami giełdowymi oraz w utrzymywaniu i rozwijaniu relacji z rynkiem kapitałowym. W ramach 

Grupy Azoty przeprowadził udaną akwizycję niemieckiej Grupy Compo Expert, której wartość transakcji 

przekroczyła 1 mld zł. Ponadto w ramach Grupy Kapitałowej Grupy Azoty przeprowadził operację 

organizacji finansowania międzynarodowego Equity i Senior Debt dla projektu Polimery Police w 

formule Project Finance – wartość projektu ponad 7 mld zł. Był odpowiedzialny za obszar księgowości, 

finansów i controlingu, przygotowanie i realizację inwestycji, IT i cybersecurity, public affairs, relacje 

inwestorskie i raportowanie w ramach Grupy Kapitałowej. W firmie Stelmet S.A. przeprowadził 

optymalizację procesów produkcyjnych oraz rozwijał obszar innowacji. W Struga S.A. jako Prezes 

Zarządu przeprowadził głęboką restrukturyzację firmy, w efekcie w ciągu 8 lat powiększył wartość firmy 

kilkunastokrotnie, co zostało potwierdzone transakcją sprzedaży spółki. Był wieloletnim wiceprezesem 

zarządu największej europejskiej organizacji zrzeszającej producentów nawozów Fertilizers Europe z 

siedzibą w Brukseli, gdzie prowadził z powodzeniem działania lobbingowe prowadzące do istotnych 

zmian legislacyjnych wspierających biznes nawozowy. 

Wykształcenie: 

1993-1998 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Studia 

stacjonarne, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność I – zarządzanie procesami produkcyjnymi, 

specjalność II – zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym 

1999-2000 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji – Podyplomowe Studium 

Prawa Handlowego 



2005-2006 – Szkoła Główna Handlowa – Podyplomowe Studium "Zarządzanie Wartością Firmy" 

2007-2008 – Szkoła Główna Handlowa - Podyplomowe Studium "Kompetencje psychologiczne i 

negocjacyjne w firmie" 

2016-2017 – Uniwersytet SWPS – Podyplomowe Studium „Business English” 

2020-2021 – Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University – MBA 

 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność 

tama istotne znaczenie dla Emitenta: 

Nie dotyczy. 

 

4) 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: 

Zarządy 

2022 – obecnie  Płynne Złoto sp. z o.o. Prezes Zarządu 

2021 – 2022  Stelmet S.A. Prezes Zarządu (do 08.2021 Wiceprezes Zarządu) 

2021 – 2022  Mr Garden sp. z o.o. Prezes Zarządu (do 08.2021 Wiceprezes Zarządu) 

2016 – 2020  Grupa Azoty S.A. Wiceprezes Zarządu 

2016 – 2020  Fertilizers Europe Brussels, Vice President of Management Board 

2007 – 2016  Struga S.A. Prezes Zarządu 

2005 – 2007 „Elana-Energetyka” sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych 

1997 – 2007  Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Dyrektor ds. 

Ekonomicznych, Prokurent 

Rady Nadzorcze 

2013 – 2016 VEROBUD S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2008 – 2013 BUMAR-HYDROMA S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2006 – 2007 ELANA-PET sp. z o. o. Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

5) 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. 

 

6) 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. 

 

7) Informacja, 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. 

 

8) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

Nie dotyczy. 


