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Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A.

Polski Instytut Dyrektorów realizując swoją misję w zakresie podnoszenia standardów ładu korporacyjnego w Polsce, uznaje za 

rzeczywistą i autentyczną coraz większą potrzebę profesjonalizacji zarządzania na poziomie najwyższych organów 

przedsiębiorstwa. Jednym z istotnych składników ładu korporacyjnego jest jakość pracy rad nadzorczych w spółkach 

publicznych, co znajduje wyraz w zaleceniach Komisji Europejskiej dotyczących roli niezależnych członków rad nadzorczych i w 

„Kodeksie Dobrych Praktyk 2005” przyjętym przez GPW. PID wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich inwestorów 

zainteresowanych lokowaniem pieniędzy na GPW prowadzi „Listę kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych 

Polskiego Instytutu Dyrektorów”, ażeby ułatwić poszukiwanie kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych, 

zagwarantować dostęp i umożliwić obiektywny wybór najlepszych kandydatów na wysokim poziomie profesjonalnym i 

moralnym, i w ten sposób zapewnić zaufanie do rynków finansowych i bezpieczeństwo inwestowania. 

A.Doświadczenia zawodowe

Każdy, kto spełnia wymagania formalne zawarte w "Regulaminie listy (korpusu)  kandydatów na profesjonalnych członków rad 

nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów" może ubiegać się o status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych 

PID.

MOTOROLA POLSKA Sp. z o.o.Dyrektor Regionalny na Europę 

Centralną i Bałkany

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Mennica Polska S.A.

ANKIETA PROFESJONALNEGO CZŁONKA RAD NADZORCZYCH

A.1. Podaj zajmowane stanowiska w organach spółek

Kierowałem programem rozwoju sprzedaży firmy doradczej KPMG wobec kluczowych klientów, 2004 - 2005

Kierowałem całością sprzedaży telefonów komórkowych firmy Motorola w Europie i na Bałkanach - 100 mlm Euro rocznego obrotu, 

1993 - 2003

B.Najważniejsze dokonania w pracy

B.1.W okresie pracy w spółkach

Dokonałem restrukturyzacji sprywatyzowanej spółki Calisia - jedynego polskiego producenta pianin i fortepianów, 2005 - 2006

Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A.

Prezes Zarządu

Stanowisko Nazwa instytucji

Stanowisko Nazwa instytucji

Sekretarz Rady Nadzorcze

Dyrektor Zarządzający, Prokurent UNITRA Towarzystwo Handlowo-

Przemysłowe S.A.

A.2. Inne doświadczenia zawodowe (np. praca w administracji rządowej, w instytucjach międzynarodowych, w konsultingu)

Członek Rady Nadzorczej CALISIA Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej FRAMPOL AgmbH Frankfurt/Main

Członek Rady Nadzorczej

C.Profesjonalne zainteresowania zawodowe (dziedzina zarządzania, sektor - branża gospodarki) - 

preferencje kandydata przy obsadzie rad nadzorczych

B.2.W innej pracy zawodowej (np. w administracji rzadowej, w instytucjach międzynarodowych, w konsultingu , w dydaktyczno - 

naukowej)

UNITRA Towarzystwo Handlowo-

Przemysłowe S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

S.A.

Prezes Zarządu ALFA TRADING Sp. z o.o.

Prezes Zarządu CALISIA Sp. z o.o.

Podstawę przyznania statusu profesjonalnego kandydata na niezależnego członka rad nadzorczych PID stanowią informacje 

zawarte w poniższej ankiecie.

DIORA-ŚWIDNICA Sp. z o.o.

UNIMOR S.A.

Dyrektor ds. Sprzedaży KPMG Sp. z o.o.



Tytuł naukowy

Rok ukończenia

(rrrr)

Magister ekonomii 1989

Bachelor of Arts 1984

Rok ukończenia

(rrrr)

1986

Rok ukończenia
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Rok ukończenia

(rrrr)

2000

2000

2005

Rok ukończenia

(rrrr)

2005

2006

Szkolenie CORPORATE GOVERNANCE KPMG

Udział w konferencjach PID dot. Ładu Korporacyjnego Fundacja PID

D.5.Odbyte nieobligatoryjne szkolenia zalecane przez PID (rodz.V. "Regulaminu.."

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

D.4.Odbyte szkolenia w dziedzinie prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości i Corporate Governance

Nazwa

Kurs Manager of Managers MOTOROLA University Schaumburg, 

Illinois, USA

Cykl szkoleń sprzedażowych KPMG

Handel zagraniczny

Nazwa szkoły / kursu

Liczne szkolenia menadżerskie Management Center Europe - Bruksela

Nazwa

Nazwa szkoły / kursu

D.2.Inne uprawnienia zawodowe  (np. radca prawny, rzeczoznawca majatkowy, biegły rewident, makler gieldowy itp.)

Tłumacz techniczny NOT języki - angielski i francuski

Redukcja i racjonalizacja kosztów

Nazwa wydziału (kierunku)

D.Wykształcenie

D.1.Wykształcenie formalne

Tytuł / nazwa

Georg Mason University, Fairfax,               

Virginia, USA

Ekonomia

Nazwa szkoły wyższej

SGPiS

D.3.Studia podyplomowe i specjalistyczne

Restrukturyzacja firm post-państwowych

Sprzedaż i marketing



Nazwisko BRUKSZO Imię PAWEŁ Imię(2) TOMASZ

Nazwisko rodowe Data urodzenia 

(rrrr-mm-dd)

1964-12-29 Miejsce urodzenia PARYŻ - FRANCJA

Nazwa zakładu 

pracy

UNITRA S.A.

Zajmowane 

stanowisko

Prezes Zarządu Od kiedy 

(rrrr-mm-dd)

2006-06-01

Kod pocztowy 00-695 Miejscowość WARSZAWA Województwo MAZOWIECKIE

Gmina CENTRUM Ulica NOWOGRODZKA Nr domu 50

Egz.państw.,Esol,Sat, Tłum.Tech-Not

Język Stopień znajomości                                         

w skali od 1 do 5

Certyfikaty

Francuski 5 Egz.państw.Tłum.Tech-Not

Rosyjski 4

D.6.Znajomość języków obcych 

Angielski 5

E.Dane personalne

Aktualne miejsce pracy



Warszawa 11 lutego 2007 r.

2 .Oświadczam, że nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne, nie zostałam(em) skazana(y) (również nieprawomocnym) 

wyrokiem za przestępstwa, których popełnienie uniemożliwia sprawowanie funkcji w organach spółek kapitałowych, w 

szczególności przestępstw wymienionych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. 

Krzysztof Stupnicki

6 .Zobowiazuję sie do aktualizowania moich danych umieszczonych w ankiecie w bazie PID. 

Matthew Tebeau

F.Oświadczenie i zobowiązania

G.Udzielone rekomendacje

4 .Oświadczam, że podane w ankiecie informacje sa zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomosci, że w razie podania 

nieprawdziwych informacji Polski Instytut Dyrektorów będzie uprawniony do wykluczenia mnie z grona profesjonalnych kandudatów 

do rad nadzorczych.

Data wypełnienia Podpis

5 . Wyrażm zgodę na przetwarzanie, weryfikację i udostępnienie moich danych osobowych przez Polski Instytut Dyrektorów dla 

potrzeb promowania członków PID jako kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych. Polski Instytut Dyrektorów 

zostaje niniejszym upoważniony do udostępnienia tych danych podmiotom poszukującym kandydatów na profesjonalnych członków 

rad nadzorczych, m.in. poprzez umieszczenie tych danych na stronach internetowych Polskiego Instytutu Dyrektorów. Nie wyłącza 

to prawa do weryfikacji, przeglądania, poprawiania oraz żądania usunięcia tych danych osobowych z ww. bazy danych (ustawa z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.). 

Miejscowość

3 . Oświadczam, że nie jestem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). 

1 . Polski Instytut Dyrektorów oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty i szkody powstałe na skutek 

przesyłania danych objetych ankietą drogą elektroniczna. Przesyłanie danych drogą elektroniczna odbywa się na wyłączne ryzyko i 

odpowiedzialność przesyłającego ankietę. 


