
Pan Dariusz Cegielski 
 
Pan Dariusz Stanisław Cegielski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet 
Gdański, Wydział Ekonomiczny w Sopocie uzyskując dyplom magistra ekonomii o 
specjalizacji „Polityka transportowa” w Katedrze Transportu i Logistyki. W 2002 roku zdobył 
uprawnienia Ministra Skarbu kwalifikujące do członkostwa w radach nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa, a w 2003 roku uprawnienia Ministra Infrastruktury do zarządzania 
krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami transportowymi zgodnie z ustawą o 
transporcie drogowym. Od 1999 roku zajmuje się budowaniem rynku przewozów produktów 
chemicznych. Współpracował w swojej karierze z największymi, światowymi producentami 
branży petrochemicznej. Jest autorem nowatorskich rozwiązań w zakresie transportu i 
logistyki ciekłej chemii, wykorzystywanych w logistyce interkontynentalnej. Kierował 
międzynarodowym przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym w momencie przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. 
 
Przebieg kariery zawodowej:  

• 06.2008 r. – nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. 
• 2005 – 2008 pełnił funkcje Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Trans Polonia 

S.A. - Trans Polonia sp. z. o.o. w Tczewie, 
• 2002 – 2006 Członek Rady Nadzorczej Okręgowego Zespołu Gospodarki 

Turystycznej PTTK sp. z o.o. w Olsztynie, 
• 2002 – 2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Organika Trans sp. z o.o. , 
• 2001 – 2002 pełnił funkcję Dyrektora Spedycji Międzynarodowej w Organika Trans 

sp. z o.o., 
• 1999 - 2001 świadczył usługi w zakresie obsługi międzynarodowego transportu 

surowców chemicznych, reprezentacji w Ministerstwie Transportu i Gospodarki 
Morskiej, czynności rejestracyjnych, tworzenia i prowadzenia dokumentacji w 
Malborskich Zakładach Chemicznych Organika S.A. 

• 1998 – 2002 Członek Zarządu odpowiedzialny za realizację budowy centrum 
handlowego przez Index sp. z o.o. z siedzibą w Malborku. 

• 1996 – 1998 praca w biurze architektonicznym jako koordynator projektu. 
• 1994 – 1996 odbył praktykę w Agencji Filmowej PROFILM w Gdańsku w zakresie 

funkcjonowania biura reklamy, szczególnie zajmował się poszukiwaniem klientów na 
rynku mediów, współuczestniczył w realizacji programów telewizyjnych oraz dużych 
przedsięwzięć medialnych i widowisk 
 

Pan Dariusz Cegielski nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w 
stosunku do działalności Trans Polonia S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie 
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Pan Dariusz Cegielski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 
prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Pan Krzysztof Luks 
 
Pan Krzysztof Luks jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, na 
którym to ukończył tytułem magistra specjalizację Ekonomika Przedsiębiorstw. Ze spółką 
Trans Polonia S.A. związany jest od 2009 roku, pierwotnie piastując stanowisko Analityka 
Finansowego a następnie Dyrektora Finansowego. Był osobą odpowiedzialną za proces 
zmiany rynku notowań akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect na rynek 



regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od dnia 21 grudnia 2010 roku 
pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A. , a od dnia 12.11.2012 pełni również 
funkcje Wiceprezesa Zarządu TP Sp. z o.o. – spółki z Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. 
Pan Krzysztof Luks posiada również siedmioletnie doświadczenie w obszarze bankowości, 
które zdobył w Banku Millennium S.A. gdzie pracował między innymi w Wydziałach 
Administracji Kredytów Detalicznych i Korporacyjnych oraz w Wydziale Analiz i Decyzji 
Kredytowych. Jako lider zespołu był osobą odpowiedzialną za proces kredytowania zakupu 
papierów wartościowych. 
 
Pan Krzysztof Luks nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku 
do działalności Trans Polonia S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik 
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy 
w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Pan Krzysztof Luks nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym 
na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Pani Adriana Bosiacka 
 
Pani Adriana Bosiacka jest absolwentką Wydziału Administracyjnego Akademii Morskiej w 
Gdyni, który ukończyła uzyskując stopień magistra inżyniera w zakresie Organizacji 
Przedsięwzięć Handlowych. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej o specjalizacji Menadżer Personalny. Ze 
Spółką Trans Polonia S.A. związana jest od 2007 roku, zajmując stanowisko Spedytora 
Międzynarodowego, a od roku 2008 stanowisko Dyrektora Spedycji. Od dnia 21 grudnia 
2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu, a od dnia 12.11.2012 pełni również funkcje 
Prezesa Zarządu TP Sp. z o.o. – spółki z Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A.. Trans 
Polonia S.A. Pani Adriana Bosiacka karierę zawodową rozpoczęła w 2004 w 
Telekomunikacji Polskiej S.A. pracując jako Kierownik Sekcji oraz Koordynator ds. szkoleń. 
Następnie zatrudniona była w latach 2006-2007 w Domu Finansowym QS jako specjalista ds. 
szkoleń. 
 
Pani Adriana Bosiacka nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w 
stosunku do działalności Trans Polonia S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie 
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
Pani Adriana Bosiacka nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 
prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 


