
 

 Andrzej Gerhardt - Członek Rady Nadzorczej 

konsultant, ekspert i doradca w zakresie zarządzania dużymi projektami, administracji 
rządowej, zarządzania jakością, zamówień publicznych, badania rynków zagranicznych, 
działalności organizacji pozarządowych 

Profil zawodowy, doświadczenie: 
 

 konsultant, ekspert i doradca w zakresie: 
o zarządzania dużymi projektami ( w tym: inwestycji i handlu zagranicznego, 

ochrony środowiska oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, facility 
management (FM), przekazu masowej informacji, promocji gospodarczej)- 
Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej, 

o administracji rządowej  i samorządu gospodarczego -Dyrektor Generalny, 
Dyrektor Departamentu, 

o zarządzania jakością (TQM), środowiskiem (EM) oraz problemami społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR) 

o zamówień publicznych ( projekt Krajowego Systemu Poboru Oplat 
Drogowych)  - doradca operatora systemu, 

o badania rynków zagranicznych (w tym ekspert ds. rynków Azji Południowo- 
Wschodniej) – Wiceprezes Państwowej agencji Inwestycji Zagranicznych, 
Radca Handlowy Ambasady, 

o działalności organizacji pozarządowych (NGO) na poziomie krajowym i 
międzynarodowym oraz systemu ONZ 

 Dyplomata- Radca Handlowy Ambasady w Kuala Lumpur i Brunei Darusalam, 
Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Przygotowawczego Światowej 
Konferencji ONZ nt, Środowiska i Rozwoju (Rio de Janeiro 1992), Pełnomocnik 
Prezesa RM, Komisarz Generalny Polski na EXPO’98 w Lizbonie oraz EXPO 2000 w 
Hanowerze,   

 Prezes Centrum Środowiska i Rozwoju, członek Światowej Rady Ekorozwoju 
(WBCSD) 

 Prezes i członek zarządu spółek prawa handlowego (akcyjnej i z o.o.) – obecnie 
przedsiębiorca działalność gospodarcza. 

 
Wykształcenie: 
 

 Magister inżynier energetyk (Politechnika Śląska) – ekonomista (Szkoła Główna 
Handlowa) 

Języki obce: 
 

 angielski, niemiecki, rosyjski – biegle, hiszpański i chiński dla komunikacji. 

   

1. Oświadczam niniejszym, że nie wykonuję poza Emitentem działalności zawodowej 
mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 



 2. Oświadczam niniejszym, że w okresie ostatnich trzech lat nie byłem członkiem organów, 
zarządu lub rad nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego, poza udziałami w 
spółce OTP S.A. w likwidacji, oraz poza spółką BIOMASS ENERGY PROJECT gdzie byłem 
członkiem Rady Nadzorczej. 

5. Oświadczam niniejszym, że w okresie ostatnich pięciu lat nie zostałem skazany za 
przestępstwa oszustwa prawomocnym wyrokiem ani nie otrzymałem zakazu działania jako 
członek organów spółek prawa handlowego.  
 
6. Oświadczam niniejszym, że w okresie ostatnich pięciu lat nie byłem członkiem zarządu, 
rady nadzorczej, spółek w upadłości ani w reżimie zarządu komisarycznego lub w likwidacji., 
poza funkcją likwidatora spółki OTP S.A. w likwidacji i informuję, że ww. spółka nie 
rozpoczęła działalności w związku z niemożności realizacji celu statutowego (nie otrzymała 
koncesji).. 
 
7. Oświadczam niniejszym, że nie prowadzę działalności konkurencyjnej ani nie jestem 
członkiem organu spółki prawa handlowego lub cywilnego prowadzącej działalność 
konkurencyjną w stosunku do Emitenta. 
 
8. Oświadczam niniejszym, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 

 

Andrzej Gerhardt 
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