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Załącznik do raportu bieżącego nr 35 /2017 

 

Krzysztof Kasprzycki, Prezes Zarządu FERRUM S.A. 
 

 

Wykształcenie: 

 

Pan Krzysztof Kasprzycki jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, gdzie uzyskał tytuł 

inżyniera w zakresie zarządzania produkcją i jakością oraz magistra w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem. Obecnie Pan Kasprzycki jest doktorantem na wydziale Inżynierii Materiałowej, 

Procesowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej oraz słuchaczem studiów 

podyplomowych Executive MBA organizowanych w Warszawie przez Gdańską Fundację Kształcenia 

Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Business Centre Club, walidowanych 

przez RSM Erasmus University, akredytowanych przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej 

FORUM. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

Pan Krzysztof Kasprzycki rozpoczął pracę zawodową w „Hucie Częstochowa” S.A. (od roku 2000 ISD 

Trade Częstochowa Sp. z o.o.), gdzie wykonywał pracę na stanowiskach: pracownik młodociany, 

elektromonter, specjalista ds. prefabrykacji, mistrz produkcji ESAB, kierownik oddziału prefabrykacji 

– CED, specjalista planowania, specjalista handlowiec, kierownik działu kontroli i systemów jakości, 

kierownik kontroli jakości, kierownik Hali R, kierownik wydziału konstrukcji metalowych, szef 

konstrukcji metalowych. Dodatkowo w spółce „Prefmet” wyodrębnionej z Huty Częstochowa pełnił 

funkcję Członka Rady Nadzorczej. 

W kwietniu 2011 r. rozpoczął współpracę z FERRUM S.A., obejmując stanowisko Dyrektora ds. 

Produkcji, a następnie Dyrektora Zakładu. Od grudnia 2015 r. Pan Kasprzycki pełnił w FERRUM S.A. 

funkcję Wiceprezesa Zarządu, a w dniu 13 kwietnia 2017 r. został powołany na stanowisko Prezesa 

Zarządu Spółki. 

 

Od lipca 2011 r. Pan Krzysztof Kasprzycki związany jest też ze spółką zależną ZKS FERRUM S.A., gdzie 

objął funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Produkcji, a od dnia 6 czerwca 2017 r. pełni 

funkcję Prezesa Zarządu. 

 

Pan Krzysztof Kasprzycki nie prowadzi w zakresie innym niż wskazany powyżej żadnej działalności, 

w szczególności działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan 

Krzysztof Kasprzycki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS. 
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Włodzimierz Kasztalski, Wiceprezes Zarządu FERRUM S.A. 
 

Wykształcenie: 

 

Pan Włodzimierz Kasztalski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również 

studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie handlu zagranicznego oraz 

zarządzania firmą. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

Pan Włodzimierz Kasztalski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży wyrobów 

stalowych, pracował na stanowisku Specjalisty Konstruktora w Hucie Khor Al.-Zubair Basra w Iraku 

oraz w Hucie Katowice S.A., gdzie w kolejnych latach pełnił także funkcję Specjalisty ds. Handlu. 

 

Następnie w roku 1997 Pan Kasztalski podjął współpracę z FERRUM S.A., gdzie objął stanowisko 

Kierownika Biura Handlowego, a następnie Dyrektora ds. Handlu. W roku 2013 objął funkcję Członka 

Zarządu, a od stycznia 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. Jednocześnie od 2011 

r. Pan Kasztalski pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej FERRUM MARKETING Sp. z o.o. 

 

Pan Włodzimierz Kasztalski nie prowadzi w zakresie innym niż wskazany powyżej żadnej 

działalności, w szczególności działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy 

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej 

organu. Pan Włodzimierz Kasztalski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
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Grzegorz Kowalik, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Restrukturyzacji 
 

Wykształcenie: 

 

Pan Grzegorz Kowalik jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie. 

 

 

Doświadczenie zawodowe: 

 

Pan Grzegorz Kowalik posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości, finansów 

i kontrolingu, pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego m. in. w DHL International Poland, 

Polcard, Pekaes i Neopa. Przed podjęciem współpracy z FERRUM S.A. był Wiceprezesem Zarządu w OT 

Port Świnoujście. Od kwietnia 2017 r. w FERRUM S.A. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. 

Finansowych i Restrukturyzacji oraz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej ZKS 

FERRUM S.A. 

 

Pan Grzegorz Kowalik nie prowadzi w zakresie innym niż wskazany powyżej żadnej działalności, 

w szczególności działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan 

Grzegorz Kowalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS. 

 


