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-DYREKTOROW
polsKl lrusrrrur oynrrroRÓw stwierdza, że kandydat/ka na profesjonalnego członka rad

nadzorczych / rad dyrektorów reprezentuje wysokie kwalifikacje, kompetencje i zaufanie rynku, a

na tej podstawie został/a przyięty/a do Korpusu PlD.

Wpis na Listę kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych / rad dyrektorów został
dokonany na pięć lat, do 2018 r., na warunkach określonych w Regulaminie

Listy kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych / rad dyrektorów: www.pid.org.pl-
zakładka Korpus PlD.

Prezes
Polskiego lnstytutu Dyrektorów

l- l AndrzejS. Nartowski

Ankieta kandvdata/ki na profesionalnego członka
rad nadzorczvch 'rad dvrektorów

Formularz przeznaczony do rnrypelnienia elektronicznego. Pole wyboruzaznacza się klikając w odpowiedni
kwadrat. Po wypełnieniu formularz naleĘ wydrukować, podpisać, zebrać podpisy od osób

rekomendujących i dostarcryć do Polskiego tns$utu Ęrektorów

l.
lmię (imiona): Krąysztof Józef

Nazwisko: Grabowski

Nazwisko rodowe:

Rok urodzenia: t953

Wykształcenie:
Uczelnia Kierunek Stopień i rok

uzvskania

Uniwersytet
wrocławski

Uniwersytet
warszawski

Chemia

Prawo

Magister
1976

Doktor nauk
prawnych
20|3

Aktualne miejsce/a pracy
(nazwa instytucji stanowisko):

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - Związek
Pracodawców,
Donrdca ds. Ładu Korporaryjnego
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Uczestnik / Członek organizacji
promujących corporate
governance:

X

n

tak European Cotporate Govemance Codes Network;
Polski Insftut Ęrelctorów;
Konferencja Pnedsiębiorstw Finansowych w Polsce
nie

Członek innych organizacji

fiakich?)

Secuńties and Markets §takeholder Group (SM§G) przy
European Securities and Markets Authońty (tr§MA) -
cdonek;
ZwiązekMaklerów i Doradcrów - Sędzia Sądu
Ęscyplinarn€o;
Sąd Polubowny plzy Komisji Nadzoru Finansowego - Arbiter
i Mediator;
Towarzystwo Akademickie Ins§rtutu Allerhanda - członek;
Towarzystwo Naukowe Prakseologii - czlonek

[ finansista

f] prawnik

! risk manager

f] biesły rewident

I unędnik państwowy / samorządowy

! menedżer - członek zarządu społki kapitałowej

Ę konsultant

Ę inny (na przykład analityk finansowy, doradca finansowy)
Doradca ds. Ładu Korporacyjn€o;
Ekspert rynku kapitałowąo;
Makler papierów wańościowych;

zzawesu obrofu nanieremi wa

proszę zaznaczy ć - można
więcej niż jedna pozycję

lll.
Członkostw o w zarządach I
radach nadzorczych (oraz

komitetach rad nadzorczvch)
społek kapitałowych w
ostatnich 5 latach:

Nazwa i siedziba
sptółki

funkcia od roku do roku

Jakie kwalifikacje i/ lub
kompetencje do prary w
komitecie a udytu reprezentuje
ka ndydat/ka |zaznaczy ć
wszystkie właściwe
odpowiedzi):

U uprawnienia ipraktyka biegłego rewidenta

n kwalifikacje ACCA

D kwalifikacje CGPA

n kwalifikacje CFA

n kwalifikacje CFE

n kwalifikacje CFSA

n kwalifikacje CGAP

n kwalifikacje ClA

n kwalifikacje C|MA

t kwalifikacje CMA

D kwalifikacje CPA
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fff
dyplom wyższej uczel n i w za kresie rachunkowości

§ltuł naukowy z dziedziny rachunkowości

ukończenie podyplomowych studiów w zakresie

udokumentowane odbycie
wielogodzinnych
specjalisĘcznych kursów z
zakresu:

X
n
n

rachunkowości,
międzynarodowych standardów rachunkowości,

międzyna rodowych standardów sprawozdawczości
finansowej.

doświadczenie i osiągnięcia w
komitetach audytu lub na
stanowisku dyrektora
finansowego w spółkach
notowanych na GPW:

X ratGietda Papierów Wańościowych w Warszawie §A -
Rada Giełdy - Komitet Audytu (2002-2005)

L_] Nie
Jakie kwalifikacje lub
kompetencje do pracy w
innych komitetach rady
nadzorczej [wynagrodzeń,
nominacji, strategii,
compliance, corporate
governance itd.] reprezentuje
kandydat/ka

Ekspeń ładu korporaryjnego;
Teoretyczna i prakĘczna znajomość prawa spólek akcyjnych
i prawa rynku kapitalowego

Czy ka ndydat/ ka ukończvł l a
kurs dla czlonków rad
nadzorczych spółek z udziałem
skarbu państwa?

TAK 2000 - egzamin
NlE

X
D

UDZIAŁ W WARsrrATAcH /
KONFERENCJACH AKADEMll
PlD (nie dotyczy
popołudniowych otwafich
seminariów PlD)

RoK TEMAT
od 1992 Regularne uczestnictwo w rozlicznych warsztatach

i konferencjach PID (a wcześniej: Forum
Corporate Governance)

lV.
Szczególne osiągnięcia
kandydata/ki w pracy w
zarządach / radach
nadzorczych w ostatnich 5
latach:
Czy kiedykolwiek ka ndydat/ka
nie otrzymat/a absolutorium
za pracę w organie społki
kapitałowej?

X NlE, zawsze otrzymywał/a absolutorium

I rłrc
Jeżeli odpowiedź brzmiTAK, proszę wyjaśnić:
Nazwa spółki: <proszę wpisać nazwę spółki>
Brak absolutorium miał miejsce w <pro§zę wpisać rok> roku

Najświeższe osiągnięcie
zawodowe kandydata/ki
Iprestiżowa nagroda,
publikacja książki, ukończenie
studiów podyplomowych itd.]

RoK Opis osiągnięcia

za'l

2a12

§tosowanie zasad ladu korporacyinegoo [w:| Rapoń
roczny spółki publicznej, red. naukowa:
\il. FrąckowiaĘ Warszawa;
\ilalne zgromadzenie spółki publicznejn [w:l Prawo
Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat
firnkcionowania Gieldv papierów wańościowvch w

(PlDl Ankieta kandydata/ki na profesjonalnego członka rad nadzorczych/rad dyrektorów 3 str.



2012-
201,4

2013

2a13

2013

20t4

'Warszawie, red.: M. Burgiel, Krłków 2012;
Glosy do uchwal i wyroków §N oraz NSA z zakresu
rynku kapitalowego araz prawa spółek (6 glos),
LE)Vel.;
Corporate harmony and conlidence building
spheres on the linancial market - Joumal of
International Business Ethics, Vo1.6 No.1-2;
Krótka historia prtwa rynku kapitałowego i prawa
spólek akcyinych w powojennej Polsce, Przegląd
Corporate Govemance, 3(35);
}Yybrane problemy i paradoksy rozwoju prawa
rynku kapitałowego w Polscen PIzegląd Corporate
Governance, 4(36);

Ęrektywa o prawach akcjonariusry. Studium
twonenia prawa i przewodnik po dyrektywie,
Ofi cyna Allerhanda, Kraków-Warszawa

lnne informacje, jakie

kandydat/tka uważa za
szczególnie istotne:

Akademia Leona Koźmińskiego - wykładowca ładu
korporaeyjnĘo;
Komisja Europejska, DG Enlargement, TAIEX Expeń
Database - konsulta cje z zakresu rynku kapitałowego
i sprawozdrwczości finansowej, dla państw kandydujących
i rozwijających się;
Financial Services Volunteer Corps - volnnteer expert -
konsultacje z zakresu rynku kapitałowęo, dla państw
rozwiiających się;
Czlonek Kapituły Konkursu The Best Annual Repoń - rapoń
rogzny według MS§F/IVISR;
Czlonek KapituĘ Konkursu na najlepsąpracęz zakresu
etyki w biznesie - Verba Veńtatis

V.
L.

P.
lmię inazwisko Status w Fundacji PlD Podpis

L. wieslaw Rozłucki Przewodniuący Rady
Programowej

2. Jacek chwedoruk CzłonekRady
Programowej

Vl. DEKIARAOA w sprawie aktualizacji danych
Deklaruję gotowość stałej systematycznej aktualizacji danych zawartych w ankiecie, nie rzadziej niż raz do
roku.

Vll. KLAUZULA danych osobowych
Wyrażam zgodę na ogłoszenie niniejszej ankieĘ ijej kolejnych aktualizacji na stronie internetowej Fundacji
Polski lnsfftut Dyrektorów [www.pid.ore.pll oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski
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lnstytut Dyrektorów w celach związanych z promowaniem w środowiskach rynku kapitałowego Listy

kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych / rad dyrektorów [Korpusu PlD].

vlll. oŚWnDczENlE w sprawie karalności:
Oświadczam, że nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne i nie zostałem/am skazany/a (również

nieprawomocnie) za przestępstwa, których popełnienie uniemożliwia sprawowanie funkcji w organach
spółek kapitałowych; w szczególności nie mnie art. 18 § 2 Ksh.

Data wpisania na Listę

{wypełnia PlDl

lx. lNFoRMAoE PoUFNE
lnformacie poufne nie zostana osłoszone na witrvnie internetoweiPlD ibędą służyć jedynie kontaktom PlD z
kandydatem /ką. ?lD ma prawo udostępnienie adresu elektronicznego i / lub numeru telefonu kandydata/ki
inwestorowi/om poważnie zainteresowanemu/ym powołaniem kandydata/kido organu spółki kapitałowe

Adres poczty elektronicznej
(prywatny)

Ęrab@Ęrab.pl

Adres pocztowy - do
korespondencji (prywatny)

ul. Dunikowskiego 3/40
02-784 Warszawa

Telefon komórkowy (prywatny): +48_601_341189
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