
 

 

Ryszard Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej 

a)    termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,  

kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej 

wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
rok 2022. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Wykształcenie/kwalifikacje: 

1. Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu - mgr ekonomii – 1978 r., specjalizacja: prawo cywilne i 

gospodarcze, 

2. Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu - studia podyplomowe- rachunkowość - 2003r. 
3. Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – certyfikat Ministerstwa  

Finansów nr 5040/2004, 
4. Uprawnienia do badana bilansów bankowych w  Banku PBG S.A., 

5. Nadzór i odpowiedzialność za pierwsze w sektorze spółek komunalnych przejście w 2006 roku 

na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i MSFF spółki -  grupa - Holdikom S.A . 
 

Doświadczenie zawodowe: 
1. XII 2014- 30 VI.2018  Prezes MZGM  Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, 

2. 2013 -doradca  Starosty Ostrzeszowskiego, 
3. 2007-2013 - Kierownik Sądu Rejonowego  w Ostrzeszowie- powołanie przez Ministra 

Sprawiedliwości, 

4. 2005-2007 -  Prezes Zarządu Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, 
5. 2003-2005 - Główny Księgowy MZGM  Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, 

6. 1999-2001- Dyrektor ds. Klienta detalicznego – Bank Pekao S.A. – I/O Kalisz, 
7. 1994-1999   - Dyrektor ds. komercji – Bank PBG S.A. – I /O Kalisz, 

8. 1992-1993 - Główny Księgowy - Bank PBG S.A. – I/O Kalisz, 

9. 1986-1992- Główny Księgowy – KZG „Kalskór” – Kalisz, 
10. Rady nadzorcze: 

- VIII 2003- XI 2004 - OTBS sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski – sekretarz Rady Nadzorczej 
- XI 2004- XI 2005 – PIK  „Centrum-Ostrów” sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej 

- XI 2005 – III 2007 –Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów 

Wielkopolski – przewodniczący RN 
- VI 2011- V 2014 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej- Ostrzeszów- z-za przewodniczącego RN, 

- I 2015 – IX 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolski, 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności. 

 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, 

ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem, 

- VIII 2003 - XI.2004 – OTBS Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski – sekretarz Rady Nadzorczej, 
- XI 2004 – XI.2005 – PIK „Centrum-Ostrów” Sp. z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- XI.2005 – III.2007 – WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów 
Wielkopolski – przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- VI.2011 – V.2014 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Ostrzeszów – zastępca 
przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

- II 2014- 30 VI.2018  Prezes MZGM  Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, 

- I 2015 – IX 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolski, 
- VI 2018 – WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ostrów Wielkopolski – 

członek Rady Nadzorczej, 
 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18  paragraf 2 Kodeksu Spółek handlowych 
lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzyma 

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego,– nie został skazany. 



f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego  -  brak. 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność emitenta, oraz czy jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, - nie dotyczy. 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje  w 

rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 


