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WYKSZTAŁCENIE
06.2016- Zdany egzamin dla kandydatów do Rad Nadzorczych.
2015- Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa
i Administracji.
2009-2014 Studia Magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim kierunek: prawo, ukooczone
z wynikiem dobry plus, tytuł pracy magisterskiej: „Problem żeglugi międzynarodowej w
Cieśninie Piławskiej i na Zalewie Wiślanym”.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
06.2016- członek Rady Nadzorczej Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.
06.2016- członek Rady Nadzorczej Euro-Eko Sp. z o.o.
06.2016- doradca Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
- wsparcie merytoryczne Prezesa Zarządu w wykonywaniu bieżących obowiązków,
03.2016-05.2016 ekspert Biura Analiz Strategicznych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
- wsparcie merytoryczne Dyrektora Biura Analiz Strategicznych w realizacji bieżących zadao,
09.2015-02.2016 specjalista ds. umów w ZEUS S.A. grupa kapitałowa Elektrotim S.A.
- kompleksowa obsługa prawna Spółki, w szczególności sporządzanie pism oraz umów,
merytoryczne doradztwo w zakresie Prawa zamówieo publicznych, udział w procesach
negocjacyjnych z kontrahentami, obsługa prawna Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
05.2015-08.2015 prawnik w Vector Sp. z o.o. z/s w Gdyni
- sporządzanie projektów umów (także w języku angielskim), tworzenie pism
procesowych, prowadzenie postepowao sądowniczych i windykacyjnych, kontakt z
komornikami oraz nadzór nad obiegiem dokumentów.
06.2014- ekspert Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki, zrzeszającej młodych
naukowców oraz prawników działających na rzecz rozwoju gospodarczego Polski oraz
likwidacji barier prawnych dla przedsiębiorców
- publikacje artykułów i opinii z zakresu prawa gospodarczego oraz podatkowego,
wsparcie merytoryczne Fundacji, uczestnictwo w pracach programowych.
05.2014- autor szeregu artykułów o tematyce prawniczej na portalu wgospodarce.pl.
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U .Nr 133 poz.883).”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
03.2014-06.2016 Prezes Zarządu Taxxon Consulting Sp. z o.o.
02.2014-03.2014 staż w redakcji Infor.pl
- redakcja artykułów z zakresu prawa finansowego oraz deregulacji zawodów.
12.2012-01.2014 Współpracownik zespołu ds. zarządzania wiedzą prawno-podatkową w
J.W. Konsulting
- osobiste monitorowanie spraw podatkowych, przygotowywanie analiz i sprawozdao z
zakresu prawa podatkowego.
07.2013 Praktyki w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdaosku
- kompleksowe wsparcie pracy wydziału podatkowego i celnego, między innymi;
sporządzanie stanów faktycznych oraz projektów uzasadnieo.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
2014 Wiceprezes Koła Naukowego „Ius et Civitas” na Uniwersytecie Warszawskim
- działalnośd naukowa na Wydziale Prawa i Administracji.
10.2014-06.2014 koordynator sekcji historycznej w NZS UW
- zarządzanie zespołem 35 os., koordynacja akcji ogólnopolskich np. „Upominamy się o was”,
nadzór nad dużymi obchodami wydarzeo historycznych np. Rocznica 13 grudnia.
UMIEJĘTNOŚCI
Zdany egzamin dla kandydatów do Rad Nadzorczych.
Język angielski – bardzo dobra znajomośd w mowie i piśmie,
Język rosyjski i niemiecki– podstawowa znajomośd w mowie i piśmie,
Microsoft Office – dobra znajomośd.
ZAINTERESOWANIA
- gospodarka, ekonomiczna analiza prawa, geopolityka.

Pan Kasjan Wyligała oświadczył, iż:
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego;
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Mennicy Skarbowej S.A. oraz nie
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie zaistniały przypadki ogłoszenia upadłości lub wprowadzenia zarządu komisarycznego, w
okresie co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcję członka
zarządu organu zarządzającego lub nadzorczego,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

