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ŻYCIORYSY 
CZLONKÓW RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A. POWOŁANYCH W DNIU 17 CZERWCA 2011 
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A. 
 
Pan Dariusz Jankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. 
 

Pan Dariusz Jankowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki – Wydział 

Prawa i Administracji, uzyskując tytuł magistra prawa oraz Wydział Filologiczny, na kierunku 

filologia romańska, uzyskując tytuł magistra filologii romańskiej. 

Dodatkowo Pan Dariusz Jankowski ukończył aplikację adwokacką i obecnie jest adwokatem. 

Pomiędzy Panem Dariuszem Jankowskim, a innymi członkami Rady Nadzorczej oraz 

Prezesem Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 

Doświadczenie zawodowe: 

1998 – 2000 Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny – doktorant 

IV 2000 – IX 2001 Urząd Ochrony Państwa – Delegatura w Łodzi – oficer śledczy 

X 2001 – II 2004 Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. – lektor języków obcych 

II 2002 – VI 2007 Centrum Nauczania Języków Obcych PROEUROPA S.C. Dariusz Jankowski, 

Adam Sitarek – wspólnik spółki cywilnej 

2002 – VI 2007 Centrum Nauczania Języków Obcych PROEUROPA Dariusz Jankowski – osoba 

prowadząca działalność gospodarczą 

I 2003 - IX 2009 Centrum Rachunkowości PROEUROPA Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

2005 – do chwili obecnej 

Agencja Informacji i Pośrednictwa Prawnego Lex Dariusz Jankowski - osoba prowadząca 

działalność gospodarczą 

I 2006 – 2008 „Lima Colection” Mariusz Lisik – prawnik 

XII 2006 – 2009 „Trenkwalder & Partner” Sp. z o.o. – prawnik 

VIII 2006 - XII 2006 J&L Creditor Zarządzanie Wierzytelnościami Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

I 2007 – X 2007 J&L Creditor Zarządzanie Wierzytelnościami Sp. z o.o. – kierownik działu 

prawnego spółki 

XII 2006 – II 2008 MIRBUD S.A. – członek Rady Nadzorczej 

V 2008 – X 2010 SFMUiK SFMASZ Jan Dziedzic – prawnik 

2010 – do chwili obecnej 

Kancelaria Adwokacka Adw. Dariusz Jankowski – własna praktyka adwokacka 

Pan Dariusz Jankowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka 

Adw.Dariusz Jankowski z siedzibą w Łodzi (90-410), przy ul. Piotrkowskiej 29, jednakże nie 

świadczy usług prawnych na rzecz MIRBUD S.A. 

Pan Dariusz Jankowski zasiada w Radzie Nadzorczej spółki JHM DEVELOPMENT S.A. oraz 

spółki Marywilska 44 Sp. z o.o. w Warszawie, - spółka JHM DEVELOPMENT S. A. jest spółką 

zależną Emitenta zaś spółka Marywilska 44 Sp. z o.o. jest spółką zależną JHM DEVELOPMENT 

S.A. Wspomniane spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do 

działalności Emitenta. 

Pan Dariusz Jankowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ani 

nie zasiada w organie podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do 

Emitenta. 
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Pan Dariusz Jankowski posiadał w okresie ostatnich 5 lat akcje MIRBUD S.A. – spółki 

publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pakiet akcji 

posiadanych przez Pana Dariusza Jankowskiego nie przekracza 5% kapitału zakładowego, ani 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki MIRBUD S.A. Pan Dariusz Jankowski może 

przeprowadzać drobne transakcje na akcjach notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. Pan Dariusz Jankowski nie posiada akcji na innych giełdach 

światowych. 

Pan Dariusz Jankowski jest jedynym udziałowcem spółki Sequester Sp. z o.o. z siedzibą w 

Łodzi. 

Posiada ponadto 5 % udziałów w spółce J&L Creditor Zarządzanie Wierzytelnościami Sp. z 

o.o. oraz 49 % udziałów w spółce Centrum Rachunkowości PROEUROPA Sp. z o.o. w 

likwidacji. Zgodnie z informacjami udzielonymi Emitentowi przez Pana Dariusza 

Jankowskiego spółka Centrum Rachunkowości Proeuropa Sp. z o.o. nigdy nie podjęła i nie 

prowadziła działalności gospodarczej. Na chwilę obecną ww. spółka nie posiada żadnych 

należności, ani zobowiązań. Likwidacja spółki została otwarta z dniem 12.10.2009 roku. W 

chwili obecnej przed Sądem Rejonowym w Łodzi, Wydziałem Gospodarczym Krajowego 

Rejestru Sądowego toczy się postępowanie mające na celu wykreślenie Spółki z rejestru 

przedsiębiorców. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Dariusz Jankowski: 

a) nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach 

kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do 

Emitenta, 

b) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

c) nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono 

upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

d) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu 

uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, 

e) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe 

lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Dariuszowi 

Jankowskiemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. 

 
 
Pan Waldemar Borzykowski – Zastępca Przewodniczącego  Rady Nadzorczej 
 

Pan Waldemar Borzykowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki w 

Łodzi – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonomiki Przemysłu. Uzyskał tytuł 

magistra ekonomii. 

Pomiędzy Panem Waldemarem Borzykowskim, a innymi członkami Rady Nadzorczej oraz 

Prezesem Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

1988- 1993 Przedsiębiorstwo Budowlane PREFABUD – Dyrektor Przedsiębiorstwa 
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1994 – 2007 Urząd Miasta Skierniewice - Skarbnik Miasta 

2011 - do chwili 

obecnej 

JHM DEVELOPMENT S.A. – członek Rady Nadzorczej 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Waldemar Borzykowski nie prowadzi działalności 

konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ani nie zasiada w organie podmiotu prowadzącego 

działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Waldemar Borzykowski: 

a) nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych 

spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

w stosunku do Emitenta, 

b) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

c) nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono 

upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

d) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego 

podmiotu, 

e) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe 

lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Waldemarowi 

Borzykowskiemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji.  

 

Pani Agnieszka Maria Bujnowska – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Pani Agnieszka Bujnowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Łódzki – 

Wydział Zarządzania (specjalność: rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstw), 

uzyskując tytuł magistra. Ponadto Pani Agnieszka Bujnowska złożyła z wynikiem pozytywnym 

egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (Dyplom Ministra Skarbu 

Państwa nr 2262/2007). 

Pomiędzy Panią Agnieszką Bujnowską, a innymi członkami Rady Nadzorczej oraz Prezesem 

Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 
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Doświadczenie zawodowe: 

1990 – 2000 SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 4 Akademii Medycznej w Łodzi – pielęgniarka 

IX 2007 – X 

2007 

MIRBUD S.A. – referent do spraw sprzedaży 

2007 – 2008 Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach – członek 

Rady Nadzorczej 

2007 – 2008 Przedsiębiorstwo Usług Renowacyjno-Konserwatorskich i Pogrzebowych 

„ARS” sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej 

XII 2006 – do 

chwili obecnej 

MIRBUD S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej 

VI 2010 – do 

chwili obecnej 

Marywilska 44 – Sekretarz Rady Nadzorczej 

X 2010 - do 

chwili obecnej 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Kobylarni 

– członek Rady Nadzorczej 

2010 – do chwili 

obecnej 

JHM DEVELOPMENT S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej  

III 2011 – do 

chwili obecnej 

Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach – członek 

Rady Nadzorczej 

III 2011 – do 

chwili obecnej 

Miejski Zakład Komunikacji w Skierniewicach sp. z o.o. – Przewodniczący 

Rady Nadzorczej 

Pani Agnieszka Bujnowska sprawowaniem funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce JHM 

DEVELOPMENT S.A., która jest spółką zależną w stosunku do Emitenta. Dodatkowo Pani 

Agnieszka Bujnowska zasiada w radach nadzorczych spółek Marywilska 44, która jest spółką 

zależną w stosunku do JHM DEVELOPMENT oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów 

Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylarni – członek Rady Nadzorczej. Wszystkie ww. spółki nie 

prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Bujnowska nie prowadzi działalności 

konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ani nie zasiada w organie podmiotu prowadzącego 

działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 

Pani Agnieszka Bujnowska nie posiada akcji Emitenta, 

Pani Agnieszka Bujnowska nie posiadała w okresie ostatnich 5 lat akcji spółek notowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ani na innych giełdach światowych, 

poza tym, że posiada 40.000 akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Agnieszka Bujnowska: 

a) nie była i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych 

spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

w stosunku do Emitenta, 

b) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 
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c) nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono 

upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

d) nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego 

podmiotu, 

e) nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe 

lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Pani Agnieszce 

Bujnowskiej oficjalnych oskarżeń publicznych, ani nie nałożyły na nią sankcji. 

 

 

 

Pan Andrzej Zakrzewski – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Andrzej Zakrzewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wojskową Akademię 

Techniczną w Warszawie Wydział Mechaniczny – Mechanika i Budowa Maszyn, kierunek: 

Urządzenia i zastosowania materiałów pędnych i smarów (rok ukończenia: 2003).  

Pomiędzy Panem Andrzejem Zakrzewskim a innymi osobami zarządzającymi i nadzorującymi 

lub posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Emitenta nie 

występują powiązania rodzinne.  

Nie istnieje konflikt pomiędzy obowiązkami Pana Andrzeja Zakrzewskiego wobec Spółki, a 

prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Doświadczenie zawodowe: 

• w latach 1978-1983 Fabryka Urządzeń Odlewniczych FUMOS Skierniewice – Technolog, 

• w latach 1983-1988 Zakład Inwestycji i Budownictwa Skierniewice – Kierownik Grupy 

Robót, 

• w latach 1988-1990 ZPOW Hortex  Skierniewice – Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, 

• w latach 1990-1994 Działalność gospodarcza Skierniewice,  

• w latach 1994-1998 P.P.H.U. Mirbud Skierniewice – Specjalista ds. handlu i zaopatrzenia, 

• w latach 1999-2002 Mostostal Floors & Sernice Warszawa – Doradca Techniczny, 

• w latach 2002-2003 Tedex Oil Piaseczno – Doradca Techniczny, 

• w latach 2004-2004 ZPHU M.J. Chojecki Skierniewice – Dyrektor Produkcji, 

• w okresie od 2004 –VIII.2008 Interoil M.K.A. Skorupa Sieradz – Regionalny Przedstawiciel 

Handlowy, 

• w latach VIII.2008 – nadal Przedsiębiorstwo Handlowe PADER Hurtowa Sprzedaż Paliw 

Warszawa – Regionalny Przedstawiciel Handlowy. 
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Przedsiębiorstwo Handlowe PADER Hurtowa Sprzedaż Paliw jak i osobiście Pan Andrzej 

Zakrzewski nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki 

Emitenta. 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Zakrzewski nie był wspólnikiem ani członkiem 

organu zarządzającego, nadzorczego lub administracyjnego w żadnej spółce kapitałowej, 

osobowej bądź cywilnej, poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce 

Emitenta. 

Pan Andrzej Zakrzewski nie został w ciągu ostatnich pięciu lat skazany wyrokiem sądu za 

przestępstwo. 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu 

komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej 

Zakrzewski pełnił w tym czasie funkcję członka organów, a także, w których był osobą 

zarządzającą wyższego szczebla.  

W okresie ostatnich pięciu lat nie zostało wysunięte przeciwko Panu Andrzejowi 

Zakrzewskiemu jakiekolwiek oficjalne oskarżenie publiczne ani nie zostały wyciągnięte 

jakiekolwiek sankcje ze strony organów administracji publicznej, sądów ani żadnych innych 

organów państwowych. 

W ciągu ostatnich pięciu lat nie został orzeczony w stosunku do Pana Andrzeja 

Zakrzewskiego sądownie żaden zakaz pełnienia funkcji w spółkach handlowych, zakaz 

prowadzenia określonej działalności ani zakaz zajmowania się określonymi sprawami. 

 


