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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 najwyŜszych 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 niezaleŜnych 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”, aŜeby ułatwić poszukiwanie kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych, 

zagwarantować dostęp i umoŜliwić 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

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

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

PID.

TELEWIZJA POLSKA

Stanowisko Nazwa instytucji

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

SENIOR VICE PRESIDENT DS. 
PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

VISA USA INC.

JULIAN ANDRZEJ LUBOWSKI

ANKIETA PROFESJONALNEGO CZŁONKA RAD NADZORCZYCH

A.1. Podaj zajmowane stanowiska w organach spółek

CITIBANK, N.A.,Nowy Jork. W centrali największej instytucji finansowej świata odpowiedzialny za wyznaczanie celów i 
usprawnianie procesów zarządzania. Kierował zespołem analityków i konsultantów. Opiniował dla Komitetu Zarzadzającego 
propozycje akwizycji i sprzedaŜy aktywów. Wprowadził do praktyki banchmarking i pilotował go w USA, Europie, Azji i Ameryce 
Łacińskiej.

CITIBANK, F.S.B., California. Odpowiedzialny za sieć dystrybucji, planowanie, analizy ekonomiczne, oraz komórki jakości i PR w 
organizacji o 118 oddziałach i 12 mld USD aktywów. Restrukturyzowal sieć detaliczną w Citibanku w Kalifornii.                                                                                   

B.NajwaŜniejsze dokonania w pracy

B.1.W okresie pracy w spółkach

VISA,USA, Inc. Odpowiedzialny za planowanie i analizę rynku w największym systemie płatniczym na świecie (obroty 1,3 bln USD 
rocznie). Przewodniczyłem multi-dyscyplinarnemu zespołowi rekomendujacemu radzie nadzorczej alokację środków w budŜecie 
siegającym 1,2 mld USD.

REDAKTOR I prowadzący program 
"FORUM EKONOMISTÓW". Moderator 
debat "Solidarność" - rząd PRL 

Stanowisko Nazwa instytucji

REDAKTOR DZIAŁU 
ZAGRANICZNEGO

śYCIE GOSPODARCZE, WARSZAWA

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

VICE PRESIDENT, SZEF SZTABU 
ZACHODNIEGO REGIONU

CITICORP, U.S.CONSUMER BANKING 
GROUP, SAN FARNCISCO

ASYSTEN PREZESA I 
PRZEWODNICZACEGO RADY 
NADZORCZEJ

KAISER DEVELOPMENT,OAKLAND 
(część Kaiser Aluminium & Chemicals)

CITIBANK, F.S.B., CALIFORNIA

BIOPALIWA

CZŁONEK RADY DORADCZEJ CENTRLAWINGS

CZŁONEK RADY DORADCZEJ ARISTASOFT CORPORATION

VICE PRESIDENT, GLOBAL 
BENCHMARKING CHAMPION

CITIBANK, N.A., NOWY JORK

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

zawarte w poniŜszej ankiecie.

DORADCA TECHNOSERVE

VICE PRESIDENT, GŁÓWNY 
EKONOMISTA, SZEF AKWIZYCJI I 
INICJATYW STRATEGICZNYCH
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D.5.Odbyte nieobligatoryjne szkolenia zalecane przez PID (rodz.V. "Regulaminu.."

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

ASPEN INSTITUTE

Nazwa

D.3.Studia podyplomowe i specjalistyczne

Nazwa szkoły / kursu

STUDIUM DZIENNIKARSKIE

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

HARVARD BUSINESS SCHOOL

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

D.Wykształcenie

D.1.Wykształcenie formalne

Tytuł / nazwa

STANFORD UNIVERSITY WYDZIAŁ MEDIÓW I KOMUNIKACJI

SGPiS (obecnie SGH) WYDZIAŁ HANDLU ZAGRANICZNEGO

Nazwa szkoły wyŜszej Nazwa wydziału (kierunku)

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 
BERKELEY

CITICORP, U.S. Consumer Banking Group, San Francisco. Odpowiedzialny za fuzje i akwizycje, planowane i wprowadzanie 
nowych produktów. Negocjował z rządem USA przejęcia instytucji finansowych w Teksasie, Kalifornii, Arizonie, Utah i Newadzie. 
Przy współpracy z Urzędem Rezerw Federalnych i Departamentem Mieszkalnictwa i Urbanistyki (HUD) opracował nowy instrument 
hipoteczny.

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

HARVARD BUSINESS SCHOOL

Nazwa szkoły / kursuNazwa

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



Nazwisko LUBOWSKI Imię JULIAN Imię(2) ANDRZEJ

Nazwisko rodowe Data urodzenia 
(rrrr-mm-dd)

Miejsce urodzenia WARSZAWA

Nazwa zakładu 
pracy

Zajmowane 
stanowisko

Od kiedy 
(rrrr-mm-dd)

Kod pocztowy Miejscowość Województwo

Gmina Ulica Nr domu

Stopień znajomości                                         
w skali od 1 do 5

Certyfikaty

rosyjski

D.6.Znajomość języków obcych 

angielski 5

5

Język

E.Dane personalne

Aktualne miejsce pracy



Wiesław Rozłucki

Krzysztof Stupnicki

F.Oświadczenie i zobowiązania

G.Udzielone rekomendacje

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

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

do rad nadzorczych.

5 . WyraŜm 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 upowaŜniony 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 Ŝądania 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.). 

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

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

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

szczególności przestępstw wymienionych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. 

1 . Polski Instytut Dyrektorów oświadcza, Ŝe 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, Ŝe nie jestem wpisany do rejestru dłuŜników 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). 


