
  

    Mirosław Stanisławski   

    Prezes Zarządu, powołany na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku 

  

a)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa Lądowego.  Posiada tytuł 

magistra inżyniera konstrukcji budowlanych – 1987 rok .   

Studia Doktoranckie na Akademii Ekonomicznej  we Wrocławiu  od 2003 roku.  

Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości i bankowości na  Wyższej Szkole 

Zarządzania i Finansów we Wrocławiu – 2000 rok. 

Studia Podyplomowe  w zakresie podatków na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – 

1995 rok.  

Ukończył szereg kursów i szkoleń w zakresie rachunkowości, podatków i  rynków 

kapitałowych. 

Jest Doradcą Podatkowym o wpisie 07438 na liście Ministra Finansów - 1998 rok. 

Posiada certyfikat księgowy  Nr 20735  Egzamin Ministerstwo Finansów -2008 rok. 

Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy na NewConnect Nr 46/2012, egzamin 

Giełda Papierów Wartościowych – 2012 rok. 

Egzamin państwowy i wpis na listę kandydatów na Członków  Rad Nadzorczych w 

Spółkach Skarbu Państwa wpisany przez Ministerstwo Skarbu Państwa - 1999 rok. 

Wpis na listę syndyków Sądu Okręgowego we Wrocławiu w latach 2001-2010. 

Posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie zarządzania, rachunkowości, finansów, 

prawa i podatków. Samodzielnie pełnił i pełni w dalszym ciągu szereg 

odpowiedzialnych funkcji w organach zarządzających jak i też nadzorczych. 

Niejednokrotnie występował jako pełnomocnik  przed sądem gospodarczym, przed 

WSA i NSA, przed organami kontroli  z UKS, US, ZUS-u i Inspekcji Pracy. Przez wiele 

lat był czynnym syndykiem w upadłościach prowadzonych przez Sąd  Gospodarczy  ds.  

Upadłościowych i Naprawczych  Wrocław- Fabryczna.     

 

 

b)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Czynny Doradca Podatkowy wykonujący działalność na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej.  

c)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 
ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, 

 

Zarządy Spółek: 

Fast Engineering Group Sp. z o.o.  Prezes Zarządu      od 2012 roku 

Biznes Platforma.pl  Sp. z o.o.        Prezes Zarządu      od 2009 roku 

Mediator  Polska Sp. z o.o.             Członek  Zarządu  od 2009 roku 



Blue Tax Net            Sp. z o.o.         Prezes Zarządu      od 2008 roku 

Blue Tax Capital      Sp. z o.o.         Członek Zarządu   od 2008 roku 

Blue Tax Doradca    Sp. z o.o.         Prezes Zarządu      od 2006 roku 

Agroserwis               Sp. z o.o.         Prezes Zarządu      od 2009 roku 

 

Rady Nadzorcze: 

Interchemol S.A.                              Członek Rady Nadzorczej  od 2010 roku 

West Real Estate S.A.                      Członek Rady Nadzorczej  od 2010 do 2012 roku 

Glass Product Sp. z o.o.                   Członek Rady Nadzorczej  od 2009 do 2012 roku 

 

Prokura: 

DWU Engineering Polska Sp. z o.o.  Prokurent      od 2007 roku  

Data First Polska  Sp. z o.o.                Prokurent      od 2009 do 2011  roku  

 

  

d)informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

Brak 

e)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 

Glass Product Sp. z o.o.   Członek Rady Nadzorczej,  upadłość likwidacyjna zakończona 

w 2012 roku   

f)informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej, 

Prowadzona działalność osobista jest uzupełnieniem działalności emitenta, w żaden 

sposób i nie jest do niego konkurencyjna.  

 
g)informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

  

Nie figuruje 

 

 

 

 

 

 



  Malwina Stanisławska    

    Wiceprezes Zarządu, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku 

  

a)opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwentka XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.   

Absolwentka  Politechniki Wrocławskiej – Wydział Informatyki i Zarządzania  studia 

licencjackie  o specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem, otrzymany licencjat w roku 

2012. 

Obecnie studentka Politechniki Wrocławskiej – Wydział Informatyki i Zarządzania  

studia magisterskie   o specjalności Inżynieria finansowa,  

Posiada Certyfikat Autoryzowanego Doradcy na NewConnect, egzamin Giełda 

Papierów Wartościowych – 2012 rok. 

Wiedza teoretyczna i  praktyczna w zakresie finansów, zarządzania i rynków 

kapitałowych pozwoliła objąć  odpowiedzialne funkcje w zarządach spółek.    

  

b)wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 

Brak  

c)wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 
ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, 

     Członek Zarządu: 

E-Budowniczy Sp. z o.o.   od  2011 roku ( Prezes Zarządu) 

d)informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

Brak 

e)szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 

Brak 

f)informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej, 

Brak 

g)informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 

  

Nie figuruje 

 

 

     


