Wanda Pazdan – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
2001 – obecnie
Przewodnicząca Rady Nadzorczej ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu

2016 – obecnie
emi.pl Wanda Pazdan, własna działalność gospodarcza
2007 – 2011
Założyciel, właściciel i twórca EMI Wanda Pazdan z siedzibą w Opolu
Festiwal Zrównoważonego Rozwoju i Muzyki, propagowanie i promowanie
zrównoważonego rozwoju.
lipiec 2001 – styczeń 2008
Współzałożyciel i Prezes Zarządu
Instytutu Zarządzania Informacjami Środowiskowymi EMI sp. z o.o.
Zarządzanie przedsiębiorstwem i konsulting (w tym międzynarodowy konsulting) w
zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Autorka publikacji
książkowych.
czerwiec 2001 – lipiec 2001
Prezes Zarządu ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu
1992 – 2001
Współzałożyciel, Wiceprezes i Dyrektor Generalny ATMOTERM sp. z o.o. Zarządzanie
strategiczne i operacyjne Spółką. Konsulting w ochronie środowiska, w tym
międzynarodowy konsulting. Rozwój softwaru.
1989 – 1992
Współwłaściciel, Zastępca dyrektora ATMOTERM s.c. Zarządzanie i rozwój softwaru
SOZAT. Lider projektu Poland CORINAIR’90.
1983 – 1989
Kierownik ds rozwoju softwaru
Zakład Ciepłownictwa i Ochrony Środowiska ATMOTERM Ryszard Pazdan. Organizacja
działu rozwoju oprogramowania na rzecz zarządzania ochroną środowiska. Pierwsze
programy EKOP do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Program do analizy rozprzestrzeniania się hałasu ze źródeł przemysłowych.
1981 – 1985
Założyciel, właściciel.
Pracownia Informatyczna SPECTRUM

1975 – 1981
Główny specjalista ds. oprogramowania
Wojewódzkie Biuro Projektów Komunalnych w Opolu. Zorganizowanie komórki
obliczeniowej w biurze projektów na bazie mikrokomputera COMPUCORP. Usługi na
rzecz projektantów również z innych biur projektów.

Pani Wanda Pazdan nie prowadzi działalności poza wymienionymi powyżej.
Pani Wanda Pazdan nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie była, za wyjątkiem wyżej
opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej
lub osobowej.
W stosunku do Pani Wandy Pazdan nie zostały wydane żadne wyroki związane z
przestępstwami oszustwa.
Pani Wanda Pazdan nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego i nie figuruje w rejestrze
dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym.

