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Treść raportu: 

Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje, Ŝe dnia 27.04.2009r. Rada Nadzorcza Spółki 
podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 04.06.2009r. obecnego Zarządu na kolejną, drugą 
kadencję na lata 2009-2014. 
Na Prezesa Zarządu powołany został Pan Wojciech Rybka, na Wiceprezesów Zarządu: Pani 
Irena Kruszewska oraz Pan Grzegorz Dołkowski.  
Wojciech Rybka posiada wykształcenie wyŜsze. Ukończył z wyróŜnieniem Akademię 
Ekonomiczną w Poznaniu w 1988r., na wydziale Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. 
Swoją wiedzę rozwijał i aktualizował na licznych kursach i szkoleniach: kursy językowe oraz 
z zakresu handlu zagranicznego i finansów, kurs członków władz spółek kapitałowych, 
negocjacji, czasu pracy, zarządzania personelem. W latach 1988-92 ekonomista w 
Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Bydgoszczy. W latach 1992-93 prowadził 
własną działalność gospodarczą, od 1993 był dyrektorem i współwłaścicielem P.W. 
"Drozapol - Profil" s.c., od maja 2001 sp. jawna, a od 01.06.2004 jest głównym 
akcjonariuszem i Prezesem Zarządu „DROZAPOL-PROFIL” S.A. Wojciech Rybka posiada 
54,46% udziałów w "INFOFIN" Sp. z o.o., w której jest teŜ prezesem. Wojciech Rybka nie 
prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie został wpisany do Rejestru 
DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Wojciech Rybka 
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. 
 
Irena Kruszewska posiada wykształcenie wyŜsze ekonomiczne. Ukończyła Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W 1994 
roku ukończyła kurs organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział 
Okręgowy w Bydgoszczy potwierdzający przygotowanie do zajmowania stanowiska 
głównego księgowego. Otrzymała w 2001 roku wyróŜnienie w Półfinale Konkursu 
„Księgowy Roku 2001” organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 
Matrix.PL, Grupę Wydawniczą INFOR. W 2006 roku otrzymała Certyfikat Księgowy nr 
14082/ 2006, wydany przez Ministerstwo Finansów. 
Irena Kruszewska kolejno pracowała:  

• w latach 1969 – 1972 – P.P. „Arged” w Gdyni jako referent,  
• w latach 1972 – 1975 – PZU Oddział Powiatowy w Bydgoszczy jako starszy referent,  
• w latach 1975 – 1991 – P.P. („Arged”, WPHW) następca prawny „Domar” w 

Bydgoszczy jako zastępca kierownika działu księgowości ogólnej,  
• w latach 1991 – 1995 P.P. – „Transmeble” w Bydgoszczy jako główny księgowy,  



• od 1995 – P.W. „Drozapol – Profil” S.c., P.W. „Drozapol – Profil” Sp.j., „Drozapol – 
Profil ” S.A. jako główna księgowa i Z-ca dyrektora ds. finansowo - księgowych. 

Irena Kruszewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie została 
wpisana do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o 
KRS. Irena Kruszewska 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. 
 
Grzegorz Dołkowski posiada wykształcenie wyŜsze techniczne. Ukończył WyŜszą Szkołę 
InŜynierską w Bydgoszczy. Ukończył równieŜ m.in. Bydgoską Szkołę MenedŜerów – 1989-
1990 „Studium Restrukturyzacji, Strategii Rozwoju i Przekształceń Własnościowych 
Przedsiębiorstw” – 1990, „Kurs dla członków rad nadzorczych” – oraz liczne inne szkolenia, 
konferencje i seminaria. 
Jest laureatem wielu konkursów i wyróŜnień:  

• II miejsce w rankingu menedŜerów giełdowych spółek przemysłowych za 1994 rok 
tygodnika CASH,  

• „Biznesmen Roku” w latach 1995 i 1996 w konkursach Izby Przemysłowo-Handlowej 
„Superbiznesmen Roku 1997” w konkursie Izby Przemysłowo- Handlowej,  

• Złota Statuetka „Lidera Polskiego Biznesu” Business Centre Club – 1997 rok,  
• Diament do Złotej Statuetki BCC – 1998 rok,  
• laureat w konkursach o Złoty Grosz tygodnika Przekrój i Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu w 1995 i 1996 roku,  
• finalista i laureat konkursu „MenedŜer Roku 1997 w Polsce” Stowarzyszenia 

MenedŜerów w Polsce,  
• „Bydgoszczanin Roku” za rok 1997,  
• Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy – 1998 rok,  
• Srebrny KrzyŜ Zasługi – 2000 rok,  
• Drugi Diament do Złotej Statuetki BCC – 2004 rok. 

Pracował kolejno:  

• w latach 1974 - 1992 - Zakłady Rowerowe ROMET w Bydgoszczy:  
o staŜysta  
o technolog  
o kierownik sekcji  
o zastępca kierownika wydziału  
o kierownik działu  
o kierownik wydziału  
o zastępca dyrektora d/s technicznych - od 01.03.1990r.  
o dyrektor naczelny (po wygraniu konkursu) - od 01.11.1990r.  
o prezes zarządu (po przekształceniu w spółkę), do rezygnacji przyjętej 

11.02.1992r. 
• w latach 1992 – 2004 roku - Przedsiębiorstwo Cukiernicze JUTRZENKA S.A.  

o dyrektor naczelny (po wygraniu konkursu)  
o prezes zarządu (po przekształceniu w spółkę) od 13.02.1993 do 2.06.2004 

• od 01.11.2004 roku do teraz – DROZAPOL-PROFIL S.A. 
o Wiceprezes Zarządu d.s. Rozwoju. 



Grzegorz Dołkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie 
został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 
Ustawy o KRS. Grzegorz Dołkowski 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. 
 

 

 

 
 
 
 


