
 

W skład Rady Nadzorczej PRO-LOG S.A. wchodzą: 
 
 
Jean-Pierre MASSE - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 
Jean-Pierre MASSE posiada dyplom z zakresu nauk ekonomicznych. Ukończył Instytut 
Zarządzania Przedsiębiorstwem (Institut d'Administration des Entreprises CAAE) i 
uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie zarządzania. W roku 1989, w styczniu, 
założył spółkę STACI, która w listopadzie 1998 roku weszła na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Paryżu. W 2006 roku Astorg Partners dokonał zakupu większości 
udziałów w Grupie STACI. Jean-Pierre Masse obejmuje stanowisko Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej i posiada 25% udziałów w spółce. STACI, jako firma zajmująca się 
logistyką detaliczną osiągnęła w 2013 roku obroty wynoszące 200 mln EUR. Jean-Pierre 
Masse we własnym imieniu założył holding Ikat, w skład którego wchodzi dziesięć spółek 
na terenie całej Europy, w tym XBS Logistics, w której posiada większość swoich 
udziałów. 
 
Dariusz JARMIŃSKI – Członek Rady Nadzorczej. 

Wykształcenie wyższe : mgr inż. technolog żywności (SGGW-AR, 1986), absolwent 

Podyplomowego Studium Zarządzania Logistycznego (SGH, 2003). Doświadczenie w 

branży logistycznej od 29 lat , w tym na stanowiskach kierowniczych 25 lat. Karierę 

rozpoczynał w 1989 roku w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego AGROS zajmując się 

obsługą logistyczną  kontraktów eksportowych w Biurze Alkoholi. W latach 1993-1994 

był kierownikiem Działu Eksportu Spirytusu i Półproduktów Rolnych. W latach 1995-

1995 był Logistics Managarem w IDV Poland Sp. z o.o. , jednego z liderów światowego 

rynku alkoholi (obecnie Diageo). W latach 1995-1996 był Dyrektorem Zarządzającym 

VINIMPEX Sp. z o.o. czołowego importera win bułgarskich. Od 1997 założyciel i wspólnik 

PRO-LOG. Po przekształceniu PRO-LOG w spółę akcyjną pełnił funkcję Prezesa Zarządu 

od stycznia 2012 do grudnia 2016 roku. W latach 2015-2017 był członkiem Rady 

Nadzorczej EBC Solicitors S.A. 

 
Andrzej ZAWISTOWSKI - Członek Rady Nadzorczej 
 
Andrzej jest jednym z bardziej cenionych ekspertów w dziedzinie zakupów i logistyki. 
Wiedzę zdobywał zarówno w kraju jak i za granicą, w różnych branżach i kategoriach 
produktów. Jako członek zarządu PSML aktywnie uczestniczy w coachingu polskich 
managerów dzieląc się z nimi najlepszymi praktykami. 
 
Kamila SZWARC-SKUDLARSKA - Członek Rady Nadzorczej 
 
Adwokat w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy sp.k. 
Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego oraz 

podmiotów rynku kapitałowego, nabyte w trakcie pracy w kancelariach adwokackich 

oraz w podmiocie z sektora usług finansowych. Specjalizuje się w zakresie prawa rynku 

kapitałowego, prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego. Zajmuje się w 

szczególności obsługą prawną emisji papierów wartościowych oraz dłużnych papierów 
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wartościowych, doradztwem prawnym w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, 

w tym w szczególności spółek publicznych, przeprowadzaniem procesów przekształcenia 

i łączenia spółek handlowych, prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu prawa 

gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z zaskarżaniem 

uchwał organów spółek prawa handlowego, a także obsługą prawną podmiotów 

gospodarczych wspierających innowacyjne projekty biznesowe (inkubatory 

przedsiębiorczości). Ukończyła Wyższą Szkołę Handlu i Prawa w Warszawie. Jest 

Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Współpracuje z EBC Solicitors S.A. -

Autoryzowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu. Jest członkiem Rady 

Nadzorczej w spółce : HBS S.A. od maja 2016. Jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce: 

Stratego - Doradztwo Księgowe S.A. 

Rafał ROSZKOWSKI - Członek Rady Nadzorczej Adwokat.  

Wspólnik w kancelarii Drzewiecki, Tomaszewski Wspólnicy Spółka komandytowa w 

Warszawie. Przewodniczący Rady Nadzorczej EFIGENCE S.A., P.O. Dyrektora Działu 

prawnego Colgate-Palmolive Poland and Baltics. Specjalista z zakresu prawa cywilnego i 

handlowego. Praktyka zawodowa obejmuje doradztwo na rzecz przedsiębiorców w 

zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w sprawach 

korporacyjnych, reprezentowanie klientów w sprawach spornych przed sądami, ze 

szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu własności intelektualnej. 


