
 
Aneta Mostowska, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z zakresu 

dziedzin prawa: gospodarczego, handlowego, cywilnego, administracyjnego, autorskiego, 

transportowego, ochrony środowiska, a także w prowadzeniu postępowań sądowych, 

głównie z zakresu prawa gospodarczego. Od 2010 roku praktyka została ukierunkowana 

głównie na zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska, szczególnie w odniesieniu do 

prawa odpadowego oraz uzyskiwania decyzji środowiskowych. 

Zatrudnienie: 

Aktualnie –  

Grudzień 2013 

 

Listopad 2013 –  

Maj 2012 

ekokancelaria Aneta Mostowska radca prawny,  

radca prawny, właściciel Kancelarii, Opole 

 

Kancelaria Prawna Mostowska i Wspólnicy spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie, Polska 

Radca prawny, komplementariusz w Spółce. 

 

Kwiecień 2012--

Grudzień 2010 

ekokancelaria Aneta Mostowska radca prawny,  

radca prawny, właściciel Kancelarii, Opole 

  

Listopad 2010 – 

Marzec 2007 

CDM Kancelaria Radców i Adwokatów spółka partnerska z 

siedzibą w Opolu, 

Radca prawny, Partner w Spółce 

  

Luty 2007 – 

Październik 1999 

Biuro Prawne LEXIS W. Rudnik i spółka, spółka komandytowa 

z siedzibą w Opolu, 

od January 2006 jako radca prawny, pracownik spółki 

od 2003 -2006 jako aplikant radcowski, pracownik spółki 

od 2000-2007 jako kierownik zespołu aplikantów prawnych. 

 

  



Wykształcenie: 

 

2003-2005 

 

 

2001-2002 

 

1994-1999 

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, aplikacja radcowska, 

uzyskanie uprawnień radcy prawnego 

 

University Wrocławski, Wydział Prawa I Administracji, 

Podyplomowe Studia podatkowe. 

 

University Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo, 

Wrocław, tytuł magister prawa. 

 

Uczestnictwo we władzach spółek: 

2003-2011   Przewodnicząca Rady Nadzorczej Atmoterm S.A. w Opolu 

2008-2014   Prezes Zarządu M.A. MOSTOWSKI Sp. z o.o. w Opolu 

 

Publikacje: 

Jest jednym z trzech współautorów komentarza do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach, ukazującego się w miesięcznych odcinkach w dodatku dla prenumeratorów 
Dziennika Gazeta Prawna (maj 2013-luty 2014), a także współautorem i redaktorem 
publikacji pod tytułem Ustawa o odpadach. Komentarz, (seria Krótkie Komentarze Becka) 
wydanej nakładem Wydawnictwa C.H.Beck, który ukazał się w czerwcu 2014.  

 
Zgodnie z Oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej SFD S.A.: 

 

.         nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie 

dla Spółki. 

 

.         nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za 

wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, 

w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej. 

 

.         W stosunku do niej nie zostały wydane żadne wyroki związane z 

przestępstwami oszustwa. 

 

.         nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 



.         nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego 

ani likwidacji. 

 

.         nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 

 

.         nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 


