
Pan dr inż. Sławomir Nowak – Wiceprezes Zarządu 

W ramach umowy kontraktowej Pan Sławomir Nowak zajmował dotychczas stanowisko Zastępcy 
Dyrektora Generalnego MIRBUD S.A. oraz Dyrektora Kontraktu budowy hotelu Hilton w Warszawie. 

Pan Sławomir Nowak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1993), 
specjalność Automatyzacja Procesów Technologicznych. W 1999 roku Rada Wydziału Elektrycznego 
nadała mu tytuł Doktora Nauk Technicznych na podstawie przygotowanej rozprawy doktorskiej 
„Zastosowanie Sieci Neuronowych do Rozwiązywania Równań Macierzowych, Stosowanych w Teorii 
Sterowania”, obronionej z wyróżnieniem. 

Od 2008 roku posiada Uprawnienia Budowlane bez ograniczeń do Kierowania Robotami i 
Projektowania, w zakresie Sieci i Instalacji Elektrycznych. 

Biegle w mowie i piśmie posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. 

Doświadczenie Zawodowe: 

 w latach 1993-1996 Asystent w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki 
Warszawskiej. Wychowanek Prof. Tadeusza Kaczorka - światowej sławy autorytetu w dziedzinie 
Teorii Sterowania i Systemów, 

 w latach 1999-2006, 2007-2010 Adiunkt w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 
Politechniki Warszawskiej, 

 założyciel firmy realizującej projekty informatyczne i techniczne (sieci i instalacje elektryczne i 
teletechniczne) dla krajowych i międzynarodowych potentatów w tych dziedzinach, 

 w latach 2000-2002 współtwórca portalu OKNO (Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki 
Warszawskiej), stanowiącego zaplecze techniczne dla prowadzenia pierwszych w Polsce 
Inżynierskich Studiów przez Internet. Główny Informatyk portalu OKNO, 

 w latach 2002-2006 Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Politechniki Warszawskiej, 
odpowiedzialny za utrzymanie serwisów IT i wprowadzanie innowacji w systemach 
informatycznych Uczelni. Autor projektu informatyzacji uczelni "e-Campus", 

 w latach 2006-2007 Kanclerz Politechniki Warszawskiej, zarządzający Administracją, mieniem i 
finansami Uczelni, odpowiedzialny za zarządzanie zasobami Uczelni oraz przygotowanie i 
realizację nowych inwestycji. 

 W latach 2008 do 25.05.2012r. Zastępca Dyrektora Generalnego MIRBUD S.A.. 

Pan Sławomir Nowak nie został w ciągu ostatnich pięciu lat skazany wyrokiem sądu za przestępstwo.  
W czasie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani 
likwidacji podmiotów, w których Sławomir Nowak pełnił w tym czasie funkcję członka organów, a także 
w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

W ciągu ostatnich pięciu lat nie zostało wysunięte przeciwko Sławomirowi Nowakowi jakiekolwiek 
oficjalne oskarżenie publiczne, ani nie zostały zastosowane jakiekolwiek sankcje ze strony organów 
administracji publicznej, sądów ani żadnych innych organów państwowych. 
W czasie ostatnich pięciu lat nie został orzeczony sądownie w stosunku do Sławomira Nowaka żaden 
zakaz pełnienia funkcji w spółkach handlowych, zakaz prowadzenia określonej działalności ani zakaz 
zajmowania się określonymi sprawami. 
 

 

Pan mgr Wacław Jankowski – Członek Zarządu 

W ramach stosunku pracy w MIRBUD S.A. Pan Wacław Jankowski zajmuje stanowisko Kierownika 
Działu Prawnego. 

Adres miejsca pracy: ul. Unii Europejskiej 18, Skierniewice (96-100). 

Pan Wacław Jankowski posiada wykształcenie wyższe magisterskie, jest absolwentem Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (rok ukończenia 1987). 
Doświadczenie zawodowe: 

 w latach 1967-1973 pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego w 
Rybniku i Katowicach,  

 w latach 1973-1975 pracował w Zakładzie Inwestycji i Budownictwa W.Z.G.S. „Samopomoc 
Chłopska” w Skierniewicach, 

 w latach 1976-1986 pracował w Spółdzielni Rzemieślniczej Usług Różnych w Skierniewicach, 



 w latach 1989-1992 oraz 1995-1997 był pracownikiem Izby Skarbowej w Skierniewicach, 

 w latach 1999-2004 był pracownikiem na części etatu jednocześnie w MIRBUD Sp. z o.o.; 
SPRAWNOŚĆ Sp. z o.o. oraz MIRBUD-BIS Sp. z o.o. 

 od grudnia 2006 do chwili obecnej jest pracownikiem MIRBUD S.A. w Skierniewicach 

 w latach 2005-2006 był likwidatorem „J.J. Direct” Spółki z o.o. w likwidacji w Otwocku, 

 w latach 2004-2006 był likwidatorem MIRBUD-BIS Spółki z o.o. w likwidacji w Skierniewicach, 

 w latach 2005-2007 był likwidatorem Zakładu Mechanizacji Rolnictwa i Ogrodnictwa FUMOS 
Spółki z o.o. w likwidacji w Skierniewicach, 

 w latach 2005 – 2008 był likwidatorem SPRAWNOŚĆ Spółki z o.o. w likwidacji w Skierniewicach, 

 w latach 2003-2008 – był Członkiem Rady Nadzorczej U-CAR sp. z o.o. w Skierniewicach, 

 w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2008 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w 
Skierniewicach 

Pan Wacław Jankowski 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 Wacław Jankowski 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 Wacławowi Jankowskiemu 
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 Wacława Jankowskiego 
sądownie żaden zakaz pełnienia funkcji w spółkach handlowych, zakaz prowadzenia określonej 
działalności ani zakaz zajmowania się określonymi sprawami. 

 


