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ZMIANY W ZARZĄDZIE HSW
Ogłoszony przez Radę Nadzorczą Huty Stalowa Wola S.A. dnia 26 października 2018 r. konkurs
na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Huty Stalowa Wola S.A. nie został
rozstrzygnięty z uwagi na nie uzyskanie przez żadnego z kandydatów wymaganej minimalnej liczby
punktów - informuje spółka. Obowiązki prezesa pełni od 1 grudnia Bartłomiej Zając. Wcześniej spółka
przekazała, że z funkcji członka zarządu i dyrektora ﬁnansowego rezygnuje Jacek Kosiński.
Jak podaje polska spółka, rada nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwaliﬁkacyjne bez
wyłaniania kandydata na stanowisko prezesa zarządu HSW, a pełnienie jego obowiązków dyrektora
generalnego HSW powierzyła od 1 grudnia Bartłomiejowi Zającowi, czyli członkowi zarządu i
dyrektorowi rozwoju. Bartłomiej Zająć będzie pełnił tę funkcję aż do rozstrzygnięcia postępowania
kwaliﬁkacyjnego.
Bartłomiej Zając jest zawodowo związany z Hutą Stalowa Wola od 2007 roku. Od 2015 roku jest
dyrektor rozwoju HSW S.A. Od lipca 2016 r. to również członek zarządu.
Jako inżynier odpowiedzialny jest między innymi za projekty, realizację i wprowadzenie na uzbrojenie
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 120 mm samobieżnego moździerza RAK i 155 mm samobieżnej
haubicy KRAB. Jako manager - za budowę potencjału technologiczno-rozwojowego spółki, w tym
realizację projektów rozwojowych, m.in.: Zdalnie Sterowany System Wieżowy 30 mm, Nowy Bojowy
Pływający Wóz Piechoty. Odpowiadał za projekt pozyskania, integracji i polonizacji haubicy KRAB
produkowanej obecnie w HSW S.A. Uczestniczył również w procesie negocjacyjnym na dostawę
czterech dywizjonowych modułów ogniowych o kryptonimie „REGINA”.
Przypomnijmy, że postępowanie zostało wszczęte przez radę nadzorczą HSW pod koniec października
w związku z rezygnacją ze stanowiska przez poprzedniego prezesa, Bernarda Cichockiego. W dniu
14 września br. Prezes Huty Stalowa Wola S.A. Bernard Cichocki złożył rezygnację z funkcji Prezesa
Zarządu HSW S.A. W związku z tym Bernard Cichocki z dniem 30 września br. kończy pracę w HSW
S.A. - informowała wtedy spółka. Bernard Cichocki został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Huty
Stalowa Wola S.A. w dniu 15 lipca 2016 r. Jak przypomina w komunikacie HSW, w grudniu 2016 roku
podpisał jeden z największych kontraktów w historii polskiego przemysłu obronnego na dostawy przez
HSW S.A. dywizjonowych modułów ogniowych o wartości około 4,5 mld zł.
Czytaj też: Seryjne Kraby już czekają
Kolejne zmiany
30 listopada HSW poinformowała, że z funkcji członka zarządu i dyrektora
ﬁnansowego zrezygnował Jacek Kosiński, i "tym samym kończy pracę w HSW S.A.". Kosiński z Hutą

Stalowa Wola S.A. związany był od 2016 roku najpierw jako dyrektor ﬁnansowy, a od 2018 r. jako
członek zarządu.
W Hucie Stalowa Wola sprawował bezpośredni nadzór nad obszarem ﬁnansowym, inwestycyjnym,
IT oraz działem sprzedaży. Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu planu restrukturyzacji; opracował,
wprowadził i sprawował nadzór nad systemami ograniczającymi ryzyko utraty płynności,
bezpieczeństwa podatkowego i poprawnego rozliczania produkcji. Kosiński uczestniczył również
w negocjacjach największych kontraktów sprzedażowych, zakupowych oraz umów z dostawcami
kapitału.

