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

zawarte w poniższej ankiecie.

Gł. Specjalista, następnie naczelnik 

Wydziału Prywatyzacji i Biurze Nadzoru 

Właścicielskiego 

Gł. Specjalista, następnie naczelnik 

Wydziału Rynków Kapitałowych w Dep. 

Funduszy Kapitałowych ( następnie 

Dep.Instytucji Finansowych) 

Ministerstwo Skarbu Państwa

POZBAC SA w Poznaniu

Rada Rozwoju Rynku Finansowego przy 

Ministrze Finansów

Zastępca dyrektora Departamentu, 

nastepnie dyrektor Sekretariatu Prezesa 

Rady Ministrów, radca generalny

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Nazwa instytucji

Członek Rady

Członek Komisji i Zastępca 

Przewodniczacego

Stanowisko Nazwa instytucji

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Pasmanta SA w Białymstoku

Złote Tarasy Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Robót kolejowych i 

Inżynieryjnych SA we Wrocławiu

Przewodniczacy Rady Nadzorczej SPTHW Sp. z o.o.

Urząd m. st. Warszawy

ANKIETA PROFESJONALNEGO CZŁONKA RAD NADZORCZYCH

A.1. Podaj zajmowane stanowiska w organach spółek

B.Najważniejsze dokonania w pracy

B.1.W okresie pracy w spółkach

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.

Komisja Nadzoru Finansowego

Intermoda SA we WrocławiuCzłonek Rady Nadzorczej

Stanowisko

Reprezentujacy KNF jako członek 

Komitetu 

Committee of European Securities 

Regulators (CESR) - Paryż

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

Członek Rady Nadzorczej

Pasmanta SA , PRKiI SA - efektywne reprezentowanie interesów SP do momentu ostatecznego zakończenia procesu prywatyzacji 

spółek.

Intermoda Sa - aktywny udział w mionitorowaniu procesów restrukturyzacji majątkowej, organizacyjnej i finansowej Spółki oraz 

tworzenia grupy kapitałowej. Współuczestnictwo w doskonaleniu wysokiej kultury zarządzania korporacyjnego w Spółce. Udana 

reorientacja Spółki na rynku poprzez zmianę profilu i dywersyfikację działalności operacyjnej.
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B.2.W innej pracy zawodowej (np. w administracji rzadowej, w instytucjach międzynarodowych, w konsultingu , w dydaktyczno - 

naukowej)

Przespieszenie prywatyzacji i przeprowadzenie udanych transakcji sprzedaży akcji/udziałów Skarbu Państwa w ponad 30 spółkach 

portfelowych NFI, w tym także na rynku publicznym, w okresie 1999-2000. Skuteczne przeprowadzenie negocjacji w przypadku 

szeregu spółek parterowych w celu uzyskania korzystniejszych od zaoferowanych  warunków transakcji sprzedazy.

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

Sektor: finanse, handel, usługi, infrastruktura.

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

preferencje kandydata przy obsadzie rad nadzorczych

Opracowanie projektu strategii prywatyzacji dla wybranych spółek z udziałem m.st.Warszawy. Skuteczne zakończenie prywatyzacji 

jednej spółki. W sferze nadzoruwłascicielskiego wzmocnienie pozycji m.st.Warszawy jako wspólnika mniejszosciowego w 

wybranych spółkach.

Zintensyfikowanie obecności KNF w strukturach europejskich m.in.. Dzieki aktywnemu czestnictwu w pracach CESR i IOSCO oraz 

współpracy dwustronnej z wybranymi partnerami. Rezultatem tych działań było wzmocnienie pozycji KNF, poprawa wizerunku 

polskiego nadzoru finansowego oraz poprawa postrzegania interesów krajowego rynku kapitałowego na tych forach unijnych.

Zainteresowania: zarządzanie korporacyjne spółki/grupy kapitałowej, restrukturyzacja majątkowai 

finansowa przedsiębiorstwa, M & A, private equity.

Preferencje: instytucje finansowe, spółki publiczne; wehikuły PE.

Studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Kolegium 

Zarządzania i Finansów

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Akt mianowania urzędnika służby cywilnej

Nazwa wydziału (kierunku)

SPTHW Sp. z o.o. - Współwypracowanie koncepcji całościowej restrukturyzacji Spółki włącznie z odzyskaniem płynności i zdolności 

do działań operacyjnych. Scisły monitoring przeprowadzenia kompleksowego programu naprawczego, umożzliwiającego następnie 

połączenie Spółki z innym podmiotem przez przejecie.

D.Wykształcenie

D.1.Wykształcenie formalne

Tytuł / nazwa

National Graduate Institute for Policy 

Studies w Tokio

YLP - economy and public policy

Nazwa szkoły wyższej

Wydział Filologiczny

Nazwa szkoły / kursu

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Nazwa

Nazwa szkoły / kursu

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

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie strategiczne

AMF&European Institute of Financial Regulation Certificate Credit Risk Transfer

U.S.  SEC Certificate of Completion

Studia stacjionarne Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 

w Warszawie

Dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków RN z udziałem SP

Nazwa

D.3.Studia podyplomowe i specjalistyczne

Studium bankowosci

Osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu profesjonalizmu i operacyjnej sprawności w działaniach Sekretariatu Prezesa Rady 

Ministrów służacych realizacji zadań Prezesa Rady Ministrów.

Efektywne wdraznie zasad zarządzania korporacyjnego w spółkach z udziałem podmiotów publicznych. Aktywne nadzorowanie 

działalności spółek.

Podjete przez nadzór nad rynkiem kapitałowym działania przyczyniły się do eliminacji zjawiska nieprawidłowej wyceny rynkowej 

niektórych spółek spowodowanej uzależnieniem ceny rynkowej akcji tych spółek od ich skrajnie niskiej wartości nominalnej; 

Doprowadzenie przez KNF do publikacji informacji o strukturze rynku terminowego umożliwiło wszystkim inwestorom uzyskanie 

równego, choć wciąż niesatysfakcjonującego dostepu do danych dot. koncentracji liczby otwartych pozycji na rynku.

International Institute for Securities 

Market Development

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



Rok ukończenia

(rrrr)

2008

2009

2010

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

Systematyczne uczestnictwo w seminariach i konferencjach 

organizowanych przez PID

Fundacja Polski Instytut Dyrektorów

5th Taipei Corporate Governance Forum Financial Supervisory Commission

Odpowiedzialność na rynku kapitałowym Akademia Polskiego Instytutu 

Dyrektorów



Nazwisko Kluczny Imię Artur Imię(2) Krzysztof

Nazwisko rodowe Data urodzenia 

(rrrr-mm-dd)

1964-11-12 Miejsce urodzenia Wrocław

Nazwa zakładu 

pracy

ARIOCO Sp. z o.o.

Zajmowane 

stanowisko

Wiceprezes Zarzadu Od kiedy 

(rrrr-mm-dd)

2010-02-16

Kod pocztowy 02-511 Miejscowość Warszawa Województwo Mazowieckie

Gmina Warszawa Ulica B.Prusa Nr domu 2

E.Dane personalne

Aktualne miejsce pracy

Japoński 1

D.6.Znajomość języków obcych 

Angielski 4

Stopień znajomości                                         

w skali od 1 do 5

Certyfikaty

Rosyjski 3

Niemiecki 4,5

Język



Warszawa 17.02.2010 r.

PodpisData wypełnienia

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

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. 

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). 

Miejscowość

Marek Wierzbowski

Wiesław Rozłucki

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.

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. 

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.). 


