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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.

Fundator Fundacji Sztuki PRO-ART.

Uniwersytet Warszawski

zastępca redaktora naczelnego

asystent

ANKIETA PROFESJONALNEGO CZŁONKA RAD NADZORCZYCH

A.1. Podaj zajmowane stanowiska w organach spółek

Członek załoŜyciel Stowarzyszenia Autorów Dzieł Naukowych

Członek załoŜyciel Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych

B.NajwaŜniejsze dokonania w pracy

B.1.W okresie pracy w spółkach

Restrukturyzacja i prywatyzacja licznych przedsiębiorstw i banków m.in.. Banku Zachodniego, Banku Gdańskiego

Wydawnictwo Prawnicze

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

Szkoła Główna Handlowa d.SGPiS

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

Stanowisko Nazwa instytucji

Wiceprezes Zarządu NICOM Consulting Ltd

Wiceprzewodniczący Rady Banku Powszrechny Bank Kredytowy S.A.

Stanowisko Nazwa instytucji

Członek zespołów doradczych restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki oraz odbiurokratyzowania administracji przy Ministrze 

Przemysłu i Handlu, Ministrze Przekształceń Własnościowych, Prezesie Rady Ministrów

Autor ponad 100 publikacji naukowych i komentarzy w tym: Umowa wydawnicza, Kodes handlowy (4 wydania), Kodeks spółek 

handlowych (3 wydania), Prawo wekslowe i czekowe

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

naukowej)

Członek Komisji kodyfikacyjnej prawa autorskiego przy Ministrze Kultury i Sztuki (1989-1994)

Czlonek Rady Bankowy Fundusz Gwarancyjny

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

zawarte w poniŜszej ankiecie.

sekretarz redakcji Zagadnienia Wykroczeń

Prokurent Proexim Sp. z o.o.

Przewodniczacy Rady Nadzorczej Izomar Sp. z o.o.

nauczyciel akademicki, profesor tyt.

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

preferencje kandydata przy obsadzie rad nadzorczych

Prawo handlowe, prawo cywilne, prawo gospodarcze administracyjne

D.Wykształcenie

D.1.Wykształcenie formalne



Tytuł naukowy

Rok ukończenia

(rrrr)

mgr prawa 1951

profesor tytularny 1994

Rok ukończenia

(rrrr)

1968

Rok ukończenia

(rrrr)

Rok ukończenia

(rrrr)

Rok ukończenia

(rrrr)

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

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

Nazwa

Wydział Prawa

D.3.Studia podyplomowe i specjalistyczne

Uniwersytet Warszawski

Nazwa szkoły / kursuNazwa

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

radca prawny

Tytuł / nazwa

Nazwa szkoły / kursu

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

Nazwa wydziału (kierunku)

Szkoła Główna Handlowa Kolegium Zarządzania i Finansów

Nazwa szkoły wyŜszej



Nazwisko Wiśniewski Imię Andrzej Imię(2)

Nazwisko rodowe Data urodzenia 

(rrrr-mm-dd)

1929-01-01 Miejsce urodzenia Częstochowa

Nazwa zakładu 

pracy

Kancelaria 

Prawnicza

Zajmowane 

stanowisko

radca prawny Od kiedy 

(rrrr-mm-dd)

1997-07-02

Kod pocztowy 00-586 Miejscowość Warszawa Województwo mazowieckie

Gmina Ulica Flory Nr domu 9 lok.10

niemiecki 3

D.6.Znajomość języków obcych 

rosyjski 4

Język Stopień znajomości                                         

w skali od 1 do 5

Certyfikaty

E.Dane personalne

Aktualne miejsce pracy



Maria Pasło-Wiśniewska

Henryka Bochniarz

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.

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. 

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.). 

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). 


