
Marzena Drozdowska-Konarska 

Związana z Prospector Sp. z o.o od 2008 roku jako Dyrektor biura w Legnicy. W dniu 5 listopada  

2013  roku, na mocy uchwały nr 2/11/2013 Zwyczajnego Walnego Wspólników Prospector Sp. z o.o 

powołana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Prospector Sp. z o.o, Spółki w 100% zależnej od 

Emitenta.  

Marzena Drozdowska-Konarska ma wykształcenie wyższe. Ukończyła Zarządzanie i Marketing  na 

Akademii Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej. 

Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu , kierunek: 

Pośrednictwo i Zarządzanie Nieruchomościami. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała począwszy od 1995 roku. W latach 1995 – 1996 pracowała jako 

Specjalista ds. Marketingu  w SERWISIE GOSPODARCZYM EDB – w Głogowie. W okresie 1997 – 2000 

pracowała w  DZWP DOLPAKART S.A. w Chojnowie, początkowo jako Specjalista ds. Marketingu , 

następnie jako Kierownik Działu Marketingu-tworząc  marketingowe plany taktyczne, wdrażając  

System Jakości wg normy PN-ISO 9002 w kierowanej komórce, monitorując działania sprzedaży i 

marketingu, wreszcie jako Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży kiedy to do jej obowiązków 

należało  stworzenie strategii marketingowej, reorganizacja działu sprzedaży, stworzenie nowego 

systemu obsługi klienta 

W latach 2000 – 2007 pracowała w PW CAPRICORN ZPChr s.j. w Świebodzicach najpierw jako 

Manager ds. Marketingu i Handlu, potem jako Szef Marketingu i Handlu –zajmując się opracowaniem 

strategii rozwoju firmy (krótko i długoterminowej), wejściem na rynki zagraniczne (udział w sprzedaży 

za ostatni rok 26%) utrzymaniem sprzedaży na rynku krajowym na wysokim poziomie dzięki aktywnej 

pracy działów marketingu (badania rynku, kampanie promocyjne, akcje lojalnościowe itp.) i sprzedaży 

- przy bardzo dużej konkurencji, pozyskaniem środków z funduszy UE na działalność firmy oraz 

stworzeniem nowej struktury organizacyjnej pionu handlowego (wprowadzenie na rynek 

przedstawicieli handlowych),  

W latach 2007 – 2008 jako Dyrektor Marketingu i Handlu w Dolzamet Fabryka Łańcuchów Sp. – 

Chojnów odpowiedzialna była za  opracowanie strategii marketingowej, tworzenie planów 

sprzedażowych oraz ich weryfikację, reorganizację działu, wprowadzenie planowania, koordynacji, 

kontroli oraz motywowania pracowników działu handlu, zaopatrzenia i magazynu, nadzór nad 

windykacją należności, negocjacje z głównymi klientami i dostawcami zbudowanie z nimi dobrych 

relacji, odbudowę rynku łańcuchów w sektorze rolniczym poprzez umocnienie marki handlowej firmy 

oraz pozyskanie klientów na usługi, planowanie i wdrażanie akcji marketingowych, przygotowanie 

działu do auditu recertyfikacyjnego ISO 9001:2000 itp. 

Od 2008 roku związana z Prospector Sp. z o.o  z siedzibą w Legnicy-jako Dyrektor Biura w Legnicy, 

odpowiedzialna za funkcjonowanie placówki w Legnicy, w tym zarówno nadzór nad częścią 

administracyjną ale także operacyjną. Odpowiedzialna  za pozyskiwanie nowych powierzchni do 

zarządzania, utrzymywanie klientów dotychczasowych, stworzenie działu pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami w tym otwarcie nowej placówki w Lubinie a także wdrożenie nowych systemów, w 

tym bankowego, do obsługi wspólnot mieszkaniowych czy korporacyjnej strony internetowej. 



Marzena Drozdowska-Konarska posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz 

zarządcy nieruchomości. 

Marzena Drozdowska-Konarska nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Prospector Sp. z o.o., żadnej 

innej działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Marzena Drozdowska-Konarska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej  lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej. 

Marzena Drozdowska-Konarska w ciągu ostatnich 3 lat, nie była członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych albo wspólnikiem żadnych spółek prawa handlowego. 

W okresie ostatnich 5 lat Marzena Drozdowska-Konarska: 
•nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa 
•nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 
•nie pełniła funkcji członka organów zarządzających lub nadzorczych w podmiotach,  w odniesieniu 
do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub likwidację. 
 
Marzena Drozdowska-Konarska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

 


