
 

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY NADZORUJĄCEJ  
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A. W RESTRUKTURYZACJI: 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
Marek Łuczkiewicz, Członek Rady Nadzorczej, powołany do pełnienia funkcji na okres 
trzyletniej kadencji, tj. do dnia 24 stycznia 2025 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Marek Łuczkiewicz jest prawnikiem, adwokatem prowadzącym własną kancelarię adwokacką 
w formie Spółki Komandytowej z siedzibą w Częstochowie, jest członkiem Izby Adwokackiej 
w Częstochowie od roku 1993. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego. Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej przez wiele lat pracował 
jako kierownik Wydziału Obsługi Prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w 
Częstochowie, dzięki czemu posiada rozległą, praktyczną wiedzę z zakresu prawa 
ubezpieczeń społecznych. Przygotowywał i opiniował złożone projekty prawne (w tym fuzje, 
przejęcia oraz emisje obligacji) dla spółek działających m.in. w branży ubezpieczeń, handlu i 
dystrybucji, stale figurujących w zestawieniach największych przedsiębiorstw w Polsce. 
Wieloletni członek Rady Nadzorczej spółki NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna /obecnie 
ORBICO/ – wiodącego dystrybutora produktów Procter&Gamble na terenie Polski. Zajmując 
się obsługą prawną przedsiębiorstw, nie traci z pola widzenia prawa karnego, którym się 
pasjonuje – z powodzeniem prowadząc obrony w dużych procesach karnych, w 
szczególności dotyczących przestępczości zorganizowanej. Obszary zainteresowania: prawo 
handlowe, cywilne oraz karne, karne skarbowe. Jego wiedza i wieloletnie doświadczenie w 
stosowaniu prawa potwierdzone są rzeszą stałych klientów Kancelarii. Jest również 
Członkiem Rady Nadzorczej Laboo Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna. Wielokrotnie 
organizował i przewodniczył Walnym Zgromadzeniom w spółkach prawa handlowego.  

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
Nie dotyczy. 

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 
1. CERTA IURIS ADWOKACI M. ŁUCZKIEWICZ, M. LADA, Spółka komandytowa z 

siedzibą w Częstochowie (Wspólnik – nadal) 
2. CERTA FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (Wspólnik – nadal) 
3. CERTA FINANSE sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie (Wspólnik 

– nadal) 
4. LABOO Spółka z o.o. Spółka Komandytowa-Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (Członek 

Rady Nadzorczej – nadal)  
5. Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie 

(Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal); 
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 
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA w restrukturyzacji z siedzibą w 
Skoczowie – w dniu 5 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy 
postanowił o otwarciu postępowania sanacyjnego. 

g) 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. 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
Nie figuruje. 

 
 

 


