
 
 

Zbigniew Staszewski 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 

Pan Zbigniew Staszewski ma doświadczenie kierownicze w firmach związanych z wysokimi 

technologiami (telekomunikacja, teleinformatyka, informatyka i medycyna).  Pracując w Siemens 

Sp. z o.o. w latach 2004 – 2015 był między innymi odpowiedzialny za proces przejmowania spółek 

oraz za współtworzenie strategii firmy, a następnie, w latach 2009-2015, prowadził dział sprzedaży 

sprzętu radiologicznego. 

 

W latach wcześniejszych wprowadzał na polski rynek nowatorskie technologie telekomunikacyjne i 

teleinformatyczne oraz współuczestniczył w sprzedaży i realizacji projektów z nimi związanych. 

 

Od 2015       Wspólnik i Członek Zarządu CJS Acqua Electric Sp. z o.o. 

 

2009 – 2015 Siemens Sp. z o.o.  (Branża Healthcare) - Dyrektor Działu Sprzedaży 

 

2004 – 2009 Siemens Sp. z o.o. (Biuro Zarządu, Dział Strategii) – Business Development Manager 

 

2002 – 2004 SchlumbergerSema Sp. z o.o.  – Key Account Manager  

 

1993 – 2002 Grupa Siemens  (Siemens Sp. z o.o., ZWUT S.A oraz Siemens AG Germany) 

stanowiska specjalistyczne i kierownicze związane ze sprzedażą,  wsparciem sprzedaży  oraz 

realizacją projektów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 

 

W  1992 roku Pan Zbigniew Staszewski ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie J.W. 

Goethe we Frankfurcie nad Menem z tytułem magistra. 

 

 
Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla Emitenta:  
 
Pan Zbigniew Staszewski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta.  
 
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:  
 
W okresie ostatnich trzech lat Pan Zbigniew Staszewski był członkiem organów zarządzających, 
nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów: 
� CJS Acqua Electric Sp. z o.o.: 

Wspólnik (1/3 udziałów)  i Członek Zarządu od 2015-07-15 

 
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:  
 
Pan Zbigniew Staszewski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy 
prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał 



sądowego zakazu działania, jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach 
prawa handlowego  
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego:  
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pan Zbigniew Staszewski pełnił funkcję członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego. 
 
Informacje, 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:  
 
Pan Zbigniew Staszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 
Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem 
organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej.  
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
 
Pan Zbigniew Staszewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  



 


