
WOJCIECH STEFANIAK  – KANDYDAT NA Członka Rady Nadzorczej INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku 

 

Wykształcenie: Ukończone wyższe – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku; specjalność - gospodarowanie w turystyce. 
 
Do dnia dzisiejszego  - Podyplomowe studia na Uniwersytecie Gdańskim – Wydział 
Zarządzania – Szkoła menedżerów  
 
 

Przebieg pracy zawodowej: 
 
12.2013 – do dziś     Hotel Oliwski Sp. z o.o. z-ca dyrektora hotelu 
03.2011 - 11.2013 Hotel Oliwski Sp. z o.o. z-ca kierownika hotelu 
09.2010 - 02.2011 Hotel Oliwski Sp. z o.o. specjalista ds. marketingu 
08.2009 – 08.2010 Hotel Oliwski Sp. z o.o., Recepcjonista 
05.2008 – 06.2008 OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, dostarczanie i odbiór arkuszy  

egzaminacyjnych na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego; 
05.2007 – 09.2007 Dom Zdrojowy Sp. z o.o., pomoc w kuchni, kelner, kierownik pokojowych, portier,  

dział techniczny, kierowca, recepcja 
05.2006 – 10.2006 Agencja Pracy w Londynie – Prace budowlane: renowacja, wykończenia 
05.2005 – 09.2005 “Park Cake” – Fabryka ciastek i deserów, Manchester, UK, Asystent menadżera linii produkcyjnej 
05.2004 – 09.2004 Przedsiębiorstwo Budowlane INPRO Sp. z o.o., Dział sprzedaży, przedstawiciel handlowy 
05.2003 – 09.2003 Renowacja i dekoracja mieszkań oraz domów w Londynie, UK 
06.2002 – 08.2002 “Komandor” – zabudowy, szafy i okna, Gdańsk, przygotowanie materiałów  
06.2001 – 08.2001 „Eko - blok” – firma budowlana, prefabrykaty, Gdańsk, monter 
 

UZASADNIENIE 

Zgłaszam kandydaturę Pana Wojciecha Stefaniaka na członka RN Spółki INPRO S.A. z uwagi na jego chęć 

poznawania i nabrania doświadczenia w zakresie projektów deweloperskich. Jest on osobą, która od lat 

obserwuje rozwój rynku deweloperskiego, co skłoniło go do dalszej edukacji w tym zakresie. W związku z 

powyższym wiedza ta może zostać wykorzystana do wypełniania obowiązków stojących przed Radą Nadzorczą. 

Wykształcenie nabyte na Akademii Wychowania Fizycznego zostało szeroko wykorzystane przy pracy w Hotelu 

Oliwskim. Jest on osobą godną zaufania. Reprezentuje wysoki poziom moralny i etyczny. W związku z 

powyższym z pełną odpowiedzialnością zgłaszam kandydaturę Pana Wojciecha Stefaniaka na członka RN 

INPRO S.A. 

 

 

Gdańsk, 2014-05-14 

Osoba zgłaszająca kandydaturę 

 

Zbigniew Lewiński 

 


