
Pan Stefan Radomski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej M Development SA. 

Pan  Stefan  Radomski  posiada  wykształcenie  wyższe;  jest  absolwentem  Uniwersytetu 

Gdańskiego,  (specjalność:  handel  zagraniczny,  kierunek:  międzynarodowe  stosunki 

gospodarcze  -  mgr  ekonomii)  oraz  Politechniki  Gdańskiej  -  Wydziału  Chemicznego 

(specjalność: chemiczne uzdatnianie wody, kierunek:  korozja morska).

Pan Stefan Radomski  w 2007 roku uczestniczył  w kursie  sztuk negocjacji  organizowanym 

przez UNITAR (ONZ) w Genewie.

Pan Stefan Radomski zdobywał doświadczenie zawodowe kolejno pracując:     

 [2010-2012] - Ambasada RP w Aszchabadzie  - Turkmenistan – Ambasador;

 [2008-2010] - Ministerstwo Rolnictwa w Warszawie - Radca Ministra;

 [2004-2007]  -  Stałe  Przedstawicielstwo  RP  przy  Biurze  ONZ  w  Wiedniu  -  Radca, 

zastępca Kierownika Placówki;

 [1996-2004] - RADOMSKI & Son, Inc., Łódź, doradztwo gospodarcze – właściciel

 [1991-1996] - Biuro Radcy Handlowego RP w Sydney - Radca Handlowy w Australii i  

Oceanii;

 [1988 – 1991] - PAGED Westphalen GmbH Hamburg - Starszy Rzeczoznawca;

 [1986 – 1987] - Zakłady Celulozy i Papieru Kwidzyn - Główny Specjalista ds. Importu;

 [1978 – 1986] - PHZ Transpol S.A. Warszawa - Inżynier sprzedaży dla NALCO Chemical 

Company (USA/Austria);

 [1976 – 1977] - Petrochemia Płock (PKN Orlen S.A.) - Kierownik Działu Importu dla 

Utrzymania Ruchu;

 [1974-1975] - Instytut Włókien Chemicznych Łódź - Starszy Ekonomista;

 [1972-1973] - ZPHZ Textilimpex Łódź - Starszy Referent Ekonomiczny.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Stefan Radomski oświadczeniem: 

 Pan Stefan Radomski nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem 

wyżej opisanych podmiotów, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, ani 

wspólnikiem w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej; 

 w okresie ostatnich 5 lat, w stosunku do Pana Stefana Radomskiego nie zostały wydane 

żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa; 

 w  okresie  ostatnich  5  lat,  Pan  Stefan  Radomski  nie  otrzymał  sądowego  zakazu 

działania  jako członek organów zarządzających lub  nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego; 



 w  okresie  ostatnich  5  lat,  Pan  Stefan  Radomski  nie  pełnił  funkcji  członka  organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, 

zarządu komisarycznego ani likwidacji; 

 Pan Stefan Radomski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku 

do  działalności Spółki,  oraz nie jest wspólnikiem członkiem organu konkurencyjnej 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 Pan  Stefan  Radomski  nie  jest  wpisany  do  Rejestru  Dłużników  Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


