
 

Tadeusz Sosgórnik  

Pan Tadeusz Sosgórnik posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier elektryk górniczy), w 1989 roku ukończył 

Politechnikę Śląską (Specjalność „Elektryfikacja i automatyzacja kopalń”) oraz w 1992 r. studia podyplomowe na 

Politechnice Śląskiej na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. 

Pan Tadeusz Sosgórnik rozpoczynał karierę zawodową w KWK Wawel, gdzie w latach 1990 – 1992 pracował 

w dozorze elektrycznym, następnie od 1992 roku był związany ze spółką Apator SA, w której do 2000 r. pracował 

jako Dyrektor Handlowy. Jednocześnie od 1996 roku do czerwca 2020 roku obejmował funkcję Prezesa Zarządu 

Apator Mining Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (spółka wchodząca w skład grupy Apator). 

Pan Tadeusz Sosgórnik posiada również wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych: 

− w latach 2000 - 2003 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator SA, 

− w latach 2004 - 2008 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator-KFAP Sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład 

grupy Apator, włączona do Apator Powogaz SA), 

− od 2005 roku do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej FAP Pafal SA (spółka wchodząca w skład 

grupy Apator), 

− od 2008 roku – do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej, a od maja 2020 r. Przewodniczący Rady 

Nadzorczej Apator Powogaz SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator), 

− w latach 2013 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej Indos SA, 

− od 2014 roku – do chwili obecnej  – Członek Rady Nadzorczej Apator Elkomtech SA (spółka wchodząca w skład 

grupy Apator), 

− od czerwca 2019 roku do czerwca 2020 roku – Członek Rady Nadzorczej Energoaparatura SA. 

Ponadto Pan Tadeusz Sosgórnik jest znaczącym, długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA. 

Pan Tadeusz Sosgórnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki 

kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Tadeusz Sosgórnik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

Ustawy o KRS. 

 


