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Członek Rady Nadzorczej ZAP-PETRO sp. zo.o. w 

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Relpol S.A. w śarach

Elzab S.A. w Zabrzu

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

Prowadzenie seminariów i wykładów dla przedsiębiorców, zarządów, członków rad nadzorczych oraz studentów w zakresie roli 
doradcy prawnego w procesie IPO, w tym na zaproszenie GPW S.A. 

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.

Wielkopolski Bank Kredytowy

Radca Prawny

Radca Prawny

Tell S.A. w Poznaniu

Członek Rady Nadzorczej

MARIOLA WIĘCKOWSKA                                                                                        

ANKIETA PROFESJONALNEGO CZŁONKA RAD NADZORCZYCH

A.1. Podaj zajmowane stanowiska w organach spółek

B.NajwaŜniejsze dokonania w pracy

B.1.W okresie pracy w spółkach

Kancelaria Prawna 

Stanowisko Nazwa instytucji

Stanowisko Nazwa instytucji

Członek Rady Nadzorczej

Doradztwo prawne i pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy dla spółek wprowadzonych na rynek NewConnect

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

naukowej)

Kompleksowa obsługa prawna fuzji Cefarmu Poznań z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A.

ATON - HT S.A. we Wrocławiu

Kierownik Działu Prawnego Biuro Usług Konsultingowych i Obsługi 
Kapitału

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

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

zawarte w poniŜszej ankiecie.

Radca Prawny, Partner Celichowski - Szyndler - Więckowska i 
Partnerzy Kancelaria Adwokatów i 
Radców Prawnych

Sporządzenie części prawnej prospektów emisyjnych w zwiazku z ofertą publiczną dla: Talex S.A., PGF S.A., PBG S.A., Tell S.A., 
Profi S.A., NFI Piast S.A., BBI Development S.A., Hardex S.A., NFI Foksal S.A. (Zeneris S.A.), ATREM S.A..



Tytuł naukowy
Rok ukończenia
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Rok ukończenia
(rrrr)

Rok ukończenia
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2008

2008

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarządzanie ryzykiem w spółce publicznej

PID

PID

Dobre Praktyki 2008 PID

Zasady Ładu Korporacyjnego PID

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

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

Nazwa szkoły / kursu

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

Nazwa

Nazwa szkoły wyŜszej

Wydział Prawa i Administracji

D.3.Studia podyplomowe i specjalistyczne

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

RADCA PRAWNY

D.Wykształcenie

D.1.Wykształcenie formalne

Tytuł / nazwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

C.Profesjonalne zainteresowania zawodowe (dziedzina zarządzania, sektor - branŜa gospodarki) - 
preferencje kandydata przy obsadzie rad nadzorczych
Profesjonalne zainteresowania zawodowe pokrywają się z charakterem świadczonego doradctwa prawnego, 
głównie dla zarządów spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych. Skupiają się w szczególności na roli 
profesjonalnego zarządzania i nadzoru w osiąganiu efektywności działania. Budowanie i stosowanie 
odpowiednich instrumentów zarządzania, w tym aktów wewnętrznych- regulaminów organów, zasad ładu 
korporacyjnego, przejrzystych programów motywacyjnych, jasnych zasad realizacji strategii właścicielskiej i 
relacji podmiotu z kontrahentami i rynkiem, postrzega jako najistotniejsze elementy funkcjonowania spółek. 
Profesjonalny skład zarządu i rad nadzorczych, funkcjonujących w oparciu o najwyŜsze standardy zasad i 
instrumentów zapewniających skuteczność i przejrzystość działania pokazują w praktyce, znaczenie tych cech 
dla efektywności i pozycji podmiotu na rynku. Świadczone doradztwo prawne i działanie w ramach rad 
nadzorczych pozwala na współtworzenie i nadzorowanie tych instrumentów w praktyce. BranŜa gospodarki, w 
ramach której funkcjonuje przedsiębiorstwo, nie ma w tym zakresie znaczenia.

Nazwa wydziału (kierunku)



Nazwisko Więckowska Imię Mariola Imię(2)

Nazwisko rodowe Skibiak Data urodzenia 
(rrrr-mm-dd)

1956-10-15 Miejsce urodzenia Poznań

Nazwa zakładu 
pracy

Celichowski 
Szyndler 
Więckowska i 
Partnerzy KAiRP

Zajmowane 
stanowisko

Partner Kancelarii Od kiedy 
(rrrr-mm-dd)Kod pocztowy 61-832 Miejscowość Poznań Województwo Wielkopolskie

Gmina Poznań Ulica Szkolna Nr domu

Język Stopień znajomości                                         
w skali od 1 do 5

Certyfikaty

rosyjski 3

angielski 2

D.6.Znajomość języków obcych 

niemiecki 3

E.Dane personalne

Aktualne miejsce pracy



Poznań 14 maja 2008 r.

Maria Pasło - Wiśniewska

Stanisław Sołtysiński

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.

Data wypełnienia Podpis

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 

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 

Miejscowość

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). 

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 


