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POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW stwierdza, że kandydat/ka na profesjonalnego członka rad 
nadzorczych / rad dyrektorów reprezentuje wysokie kwalifikacje, kompetencje i zaufanie rynku, a 

na tej podstawie został/a przyjęty/a do Korpusu PID. 
 
Wpis na Listę kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych / rad dyrektorów został 
dokonany na pięć lat, do 2018 r., na warunkach określonych w Regulaminie  
 
Listy kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych / rad dyrektorów: www.pid.org.pl – 
zakładka Korpus PID. 
 

Prezes 
Polskiego Instytutu Dyrektorów 

/ – / Beata Binek 
 

Ankieta kandydata/ki na profesjonalnego członka  
rad nadzorczych / rad dyrektorów 

 
Formularz przeznaczony do wypełnienia elektronicznego. Pole wyboru zaznacza się klikając w odpowiedni 

kwadrat. Po wypełnieniu formularz należy wydrukować, podpisać, zebrać podpisy od osób 
rekomendujących i dostarczyć do Polskiego Instytutu Dyrektorów 

 
I. DANE OSOBOWE 

Imię (imiona):   Piotr 
 

Nazwisko:   Rybicki 
 

Nazwisko rodowe:         
 

Rok urodzenia:   1974  
 

Wykształcenie: 
 Uczelnia Kierunek Stopień i rok 

uzyskania 
(1) Szkoła Główna 
Handlowa w 
Warszawie  
(2) Wyższa Szkoła 
Zarządzania 
Marketingowego i 
Języków Obcych w 
Katowiach  
 

(1) Podyplomowe 
Studia Menedżerskie 
(2) Zarządzanie i 
marketing  
 

(1) 2005 
(2) Magister, 2000  
 

Aktualne miejsce/a pracy 
(nazwa instytucji  stanowisko): 

NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o. - Prezes Zarządu  
 

Uczestnik / Członek organizacji  tak  www.nadzorkorporacyjny.pl 
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promujących corporate 
governance: 

 nie 

Członek innych organizacji 
(jakich?) 

Biegły Rewident nr 11241 - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów  
 

 
II. PROFIL ZAWODOWY 

proszę zaznaczyć – można 
więcej niż jedna pozycję 
 

 ekonomista 
 finansista 
 prawnik 
 risk manager 
 biegły rewident 
 urzędnik państwowy / samorządowy 
 menedżer - członek zarządu spółki kapitałowej  
 konsultant 
 inny (na przykład analityk finansowy, doradca finansowy) 

<proszę wpisać szczegóły> 
 
III. DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE: 

Członkostwo w zarządach / 
radach nadzorczych (oraz 
komitetach rad nadzorczych) 
spółek kapitałowych w 
ostatnich 5 latach: 

Nazwa i siedziba 
spółki funkcja od roku do roku 

(1) Hefal Serwis S.A. 
Wodzisław Śląski  
(2) Introl S.A. 
Katowice  
(3) Bomar S.A. 
Mysłowice 
(4) Mennica Finance 
S.A. Warszawa  
(5) Mennica Śląska 
Sp. z o.o. Czarków 
k/Pszczyny 
(6) MG Leasing S.A. 
Katowice 
(7) Hefal Serwis S.A. 
Wodzisław Śląski 
(8) ERG S.A. Dąbrowa 
Górnicza 
(9) JCommerce S.A. 
Katowice 
(10) ELKOP S.A. 
Chorzów 
(11) Alumast S.A. 
Wodzisław Śląski 
(12) Sunex S.A. 
Racibórz  
 

(1) Wiceprezes 
Zarządu ds. 
Finansowych; członek 
rady nadzorczej 
oddelegowany do 
czasowego 
wykonywania 
czynności członka 
zarządu 
(2) Członek RN 
(3) 
Wiceprzewodniczący 
RN 
(4) Członek RN 
(5) Przewodniczący 
RN 
(6) Członek RN 
(7) Przewodniczący 
RN 
(8) Członek RN oraz 
członek Komitetu 
Audytu 
(9) Przewodniczący 
RN 
(10) Członek RN 
(11) Członek RN 
(12) Członek RN  
 

(1) 2010 
(2) 2007-obecnie 
(3) 2009-2014 
(4) 2013-2015 
(5) 2013-2014 
(6) 2012 
(7) 2007-2008 oraz 
2009-2010 
(8) 2009-2010 
(9) 2008-2010 
(10) 2006 
(11) 2001-2007 
(12) 2014  
 

Jakie kwalifikacje i / lub  uprawnienia i praktyka biegłego rewidenta 
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kompetencje do pracy w 
komitecie audytu reprezentuje 
kandydat/ka (zaznaczyć 
wszystkie właściwe 
odpowiedzi): 
 

 kwalifikacje ACCA 
 kwalifikacje CGPA 
 kwalifikacje CFA 
 kwalifikacje CFE 
 kwalifikacje CFSA 
 kwalifikacje CGAP 
 kwalifikacje CIA 
 kwalifikacje CIMA 
 kwalifikacje CMA 
 kwalifikacje CPA 
 dyplom wyższej uczelni w zakresie rachunkowości 
 tytuł naukowy z dziedziny rachunkowości 
 ukończenie podyplomowych studiów w zakresie  

udokumentowane odbycie 
wielogodzinnych 
specjalistycznych kursów z 
zakresu: 

 rachunkowości,  
 międzynarodowych standardów rachunkowości, 
 międzynarodowych standardów sprawozdawczości  

finansowej. 
doświadczenie i osiągnięcia w 
komitetach audytu lub na 
stanowisku dyrektora 
finansowego w spółkach 
notowanych na GPW: 

 Tak ERG S.A. - Członek Komitetu Audytu (2009-2010); HEFAL 
SERWIS S.A. - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (2010)  

 Nie 
Jakie kwalifikacje lub 
kompetencje do pracy w 
innych komitetach rady 
nadzorczej [wynagrodzeń, 
nominacji, strategii, 
compliance, corporate 
governance itd.] reprezentuje 
kandydat/ka 

- praktyczne doświadczenie w zakresie kontroli wewnętrznej, audytu, 
doradztwa menedżerskiego, controllingu, 
- praktyczne doświadczenie w zakresie współpracy z audytorem   
 

Czy kandydat/ka ukończył/a 
kurs dla członków rad 
nadzorczych spółek z udziałem 
Skarbu Państwa?  

 TAK  w 2008 roku zostałem wpisany do Bazy Kandydatów na 
członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo 
Skarbu Państwa (uprawnienia biegłego rewidenta) 

 NIE 

UDZIAŁ W WARSZTATACH / 
KONFERENCJACH AKADEMII 
PID (nie dotyczy 
popołudniowych otwartych 
seminariów PID) 

ROK TEMAT 
       
2014 

       
seminarium Oskładkowanie członków rad nadzorczych 

 
IV. DOKONANIA 

Szczególne osiągnięcia 
kandydata/ki w pracy w 
zarządach / radach 
nadzorczych w ostatnich 5 
latach: 
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Czy kiedykolwiek kandydat/ka 
nie otrzymał/a absolutorium 
za pracę w organie spółki 
kapitałowej? 

 NIE, zawsze otrzymywał/a absolutorium 
 TAK 

Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, proszę wyjaśnić: 
Nazwa spółki: <proszę wpisać nazwę spółki> 
Brak absolutorium miał miejsce w <proszę wpisać rok> roku 

Najświeższe osiągnięcie 
zawodowe kandydata/ki 
[prestiżowa nagroda, 
publikacja książki, ukończenie 
studiów podyplomowych itd.] 

ROK Opis osiągnięcia 
(1) 2009 
(2) 2007 
(3) 2004 
(4) 2003 
(5) 2015 
(6) 1999-
obecnie 
(7) 2004-
2005    
 
 

(1) Książka "Sprawozdanie finansowe co mówi o firmie" 
Poltext 
(2) Książka "Finanse dla niefinansistów" OnePress 
(3) Książka "Analiza finansowa w oparciu o informację 
dodatkową" Difin 
(4) Książka "Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o 
firmie" Poltext 
(5) Książka "Sprawozdanie finasowe. Jak czytać" 
NadzórKorporacyjny.pl 
(6) Liczne publikacje prasowe m.in. na łamach 
Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, miesięcznika 
Kapitałowego (ponad 400) 
(7) Ukończone Podyplomowe Studia Menedżerskie 
organizowane przez Szkołę Główną Handlową w 
Warszawie  
 
 

Inne informacje, jakie 
kandydat/tka uważa za 
szczególnie istotne: 

(1) Od 2006 prowadzę zajęcia na kursach przygotowawczych do 
egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa z 
następujących zagadnień: (a) rachunkowość i finanse, (b) wprowadzenie 
do rachunkowości zarządczej, (c) metody wyceny mienia 
przedsiębiorstw, (d) marketing, (e) restrukturyzacja 
(2) Wiceprezes Regionalej Izbie Gospodarczej w Katowicach (2014-
obecnie) 
(3) Organizator Konfrencji Rada Nadzorcza (od 2011), a także inicjator 
wyróżnienia Człowiek Corporate Governance (2015)     
 

 
V. REKOMENDACJI UDZIELILI: 

L. 
P. Imię i nazwisko Status w Fundacji PID Podpis 

1. 
 

Zbigniew Błaszczyk  
 

Rekomendacja udzielona w 
2007 roku  
 

 

2. 
 

Grażyna Nelip   
 

Rekomendacja udzielona w 
2007 roku  
 

 

 
VI. DEKLARACJA w sprawie aktualizacji danych 
Deklaruję gotowość stałej systematycznej aktualizacji danych zawartych w ankiecie, nie rzadziej niż raz do 
roku. 
 
VII. KLAUZULA danych osobowych 
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Wyrażam zgodę na ogłoszenie niniejszej ankiety i jej kolejnych aktualizacji na stronie internetowej Fundacji 
Polski Instytut Dyrektorów [www.pid.org.pl] oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski 
Instytut Dyrektorów w celach związanych z promowaniem w środowiskach rynku kapitałowego Listy 
kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych / rad dyrektorów [Korpusu PID]. 
 
VIII. OŚWIADCZENIE w sprawie karalności: 
Oświadczam, że nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne i nie zostałem/am skazany/a (również 
nieprawomocnie) za przestępstwa, których popełnienie uniemożliwia sprawowanie funkcji w organach 
spółek kapitałowych; w szczególności nie dotyczy mnie art. 18 § 2 Ksh.  
 

PODPIS kandydata/ki 
 

 
Data wpisania na Listę 

(wypełnia PID) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________ 
(PID) Ankieta kandydata/ki na profesjonalnego członka rad nadzorczych/rad dyrektorów  6 str. 

IX. INFORMACJE POUFNE 
 Informacje poufne nie zostaną ogłoszone na witrynie internetowej PID i będą służyć jedynie kontaktom PID z 
kandydatem/ką. PID ma prawo udostępnienie adresu elektronicznego i / lub numeru telefonu kandydata/ki 
inwestorowi/om poważnie zainteresowanemu/ym powołaniem kandydata/ki do organu spółki kapitałowej. 

Adres poczty elektronicznej 
(prywatny) 

rybicki@nadzorkorporacyjny.pl  
 

Adres pocztowy – do 
korespondencji (prywatny) 

43-100 Tychy, ul. Zgrzebnioka 22/6  
 

Telefon komórkowy (prywatny): 512-48-40-45  
 

 


