Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej
dr hab. Marcin Szewczak
Wykształcenie:
2015 – wpis na listę radców prawnych, OIRP w Lublinie
2014 – stopień dr hab. nauk prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
2007 – stopień dr nauk prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
2000-2005 – studia na kierunku: stosunki międzynarodowe, Wydział Politologii, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2004 – studia na kierunku: Master of Arts in European Studies and Global Affairs, Uniwersytet
Świętego Serca w Mediolanie (Włochy) i Katolicki Uniwersytet Petera Pazmany w Budapeszcie (Węgry)
1998-2003 – studia na kierunku – prawo; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Doświadczenie zawodowe:
2021 – obecnie – członek rady nadzorczej, Cargotor sp. z o.o.
2019 - obecnie – Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Pełnomocnik Zarządu ds. Compliance
2019 – obecnie – członek rady nadzorczej, Puławski Park Naukowo-Technologiczny
2017-2019 – ekspert, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
2016 – obecnie – właściciel kancelarii radcy prawnego
2007- 2010 – kierownik Działu Koordynacji Programów Europejskich, Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II
2006 - obecnie – pracownik naukowy, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sprawowane funkcje:
2019 - obecnie, prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego
2016 - obecnie, członek rady Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo”
2015 - członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego
2013 – obecnie, członek międzynarodowej sieci badawczej z zakresu prawa administracyjnego
Unii Europejskiej (ReNUAL – Research Network on EU Administrative Law)
2013 – obecnie, członek międzynarodowej organizacji badawczej Eastern Regional Organization
for Public Administration (EROPA)
Kursy i szkolenia:
2020 – certyfikowany kurs Advanced Compliance Officer
2019 – certyfikowany kurs COACHINGU

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej wyraził zgodę na powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki oraz złożył
oświadczenie, z którego wynika, że:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie występują w stosunku do niego okoliczności stanowiące przeszkodę do bycia członkiem Rady Nadzorczej
Spółki, związane z wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ograniczeniami i zakazami
bycia członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem oraz
ograniczeniami i zakazami w prowadzeniu działalności konkurencyjnej;
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII
Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
- nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania karne w sprawach przestępstw określonych we
wskazanych powyżej przepisach;
- posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka;
- nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów w Spółce;
- jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki,
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.
Pan Marcin Szewczak złożył również oświadczenie w zakresie wymogów dla członków komitetu audytu
określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Z wyżej wskazanego oświadczenia wynika, że
kandydat na Członka Rady Nadzorczej spełnia wszystkie wymogi dla członków komitetu audytu wynikających
z w/w ustawy.
Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera także deklarację kandydata na Członka Rady Nadzorczej,
że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
W dniu 14.10.2021 r. Pan Marcin Szewczak uzyskał pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu
Państwa i państwowych osób prawnych.
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