
 

Sławomir Stanowski 

 

1) zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Spółki oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 

osoba została powołana 

Prezes Zarządu Plasma SYSTEM S.A. powołany uchwałą nr 6 Rady Nadzorczej Plasma SYSTEM S.A. z dnia 

25.10.2016r. 

Termin upływu kadencji –  z dniem zatwierdzenia przez WZA Spółki sprawozdania finansowego za rok 2018. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Finanse i Bankowość.  

Ukończył studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów oraz Zarządzania personelem 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Executive Studies in Finance (Szkoła Główna Handlowa 

w Warszawie oraz Ernst and Young Academy of Business), Executive Master of Business Administration 

(University of Minnesota, USA oraz SGH w Warszawie) oraz Executive Doctor of Business Administration 

(Polska Akademia Nauk w Warszawie) 

 

Legitymuje się uprawnieniami do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.  

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest członkiem The Association of Chartered Certified 

Accountants (tytuł FCCA).  

Certyfikowany Project Manager PRINCE2 Foundation. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

Od 25.10.2016r. – Prezes Zarządu w Plasma SYSTEM S.A. Siemianowice Śląskie, Grupa Avallon  

2014-2016 – Wiceprezes Zarządu w Fabryce Kotłów Sefako S.A. w Sędziszowie, Grupa FIZ Mars 

2011-2014 – Wiceprezes Zarządu w FS Holding S.A. w Lublinie, Grupa FIZ Mars  

2007-2011 – Biegły Rewident, Audit Manager w Biurze Biegłych Rewidentów Adac w Krakowie 

1997-2008 – Dyrektor Ekonomiczny, Prokurent Zarządu w Siemens VAI Metals Technologies w Krakowie 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sławomir Stanowski nie prowadzi poza Spółką działalności, która 

miałaby dla Plasma SYSTEM S.A. istotne znaczenie. 

 

4) 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 

 

Fabryka Kotłów Sefako S.A. w Sędziszowie – Wiceprezes Zarządu w okresie 2014-2016, obecnie nie pełni tej 

funkcji 

Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Sędziszowie – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej w okresie 2014-2016, obecnie nie pełni tej funkcji 

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach – Zastępca Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej w okresie 2014-2016, obecnie nie pełni tej funkcji 

FS Holding S.A. w Lublinie – Wiceprezes Zarządu w okresie 2011-2014 

Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej w okresie 2011-2014 



 

5) 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sławomir Stanowski nie został prawomocnie skazany za 

przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

6) 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sławomir Stanowski nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat 

żadnych funkcji zarządczych lub nadzorczych w podmiotach w upadłości, zarządzie komisarycznym lub 

likwidacji. 

 

7) informacja, 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 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sławomir Stanowski nie prowadzi działalności, która jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności Plasma SYSTEM S.A., ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Pan Sławomir Stanowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o KRS. 

 


