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Curriculum Vitae 
 
 

Imię i nazwisko: 

Jerzy Mieczysław Wiśniewski 

Data i miejsce urodzenia: 

01.01.1957r., Włocławek 

Obywatelstwo: 

polskie 

 

Wykształcenie: 

1984 rok - Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa Lądowego - w zakresie 

budownictwa, specjalność: drogi, ulice i lotniska. (mgr inŜ. Budownictwa) 

 

2000 rok - Canadian International Management Institute - zaświadczenie o ukończeniu 

rocznego programu rozwoju umiejętności menedŜerskich „Management 2000" 

 

W 2004 roku ukończył Podyplomowe Studia MenedŜerskie - Executive MBA uzyskując dyplom 

Master of Business Administration. Studia prowadzone były przez Gdańską Fundację 

Kształcenia MenedŜerów, Uniwersytet Gdański oraz Rotterdam School of Management 

Erasmus Graduate School of Business. 

 

Przebieg pracy zawodowej: 
 

28.09.1984 - 05.12.1997: PGNiG S.A., O. Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa 

w Poznaniu - Kierownik Eksploatacji Systemu Transportu Gazu; 

1994 - 1998: Piecobiogaz J.Wiśniewski, M.Wiśniewska s.c., właściciel; 

1998 - 2004: Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. o.o. Prezes Zarządu, załoŜyciel, 

udziałowiec; 

2004 - obecnie: PBG S.A. członek Rady Nadzorczej, załoŜyciel i jednocześnie większościowy 

akcjonariusz . 



str. 2 

Uprawnienia zawodowe: 

- 1989 rok: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inŜynieryjnej w zakresie 

instalacji i sieci gazowych; 

- 1990 rok: tytuł InŜynier Górnictwa III Stopnia decyzją Ministra Przemysłu; 

- 1993 rok: uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inŜynieryjnej w zakresie 

sieci, przyłączy i instalacji gazowych; 

 

-1994 rok: tytuł InŜynier Górnictwa II Stopnia decyzją Ministra Przemysłu i Handlu; 

- 1997 rok: uprawnienia rzeczoznawcy z zakresu gazownictwa w ramach Zespołu 

Rzeczoznawców SITPNiG; 

- 2002 rok: uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu 

Państwa udzielone przez Ministerstwo Skarbu. 

 

WyróŜnienia i nagrody: 

• 1997 rok - w uznaniu zasług dla górnictwa i jego rozwoju odznaczony decyzją Ministra 

Gospodarki Brązową Odznaką „ZasłuŜony dla Górnictwa RP"; 

• 2002 rok - w uznaniu zasług dla rozwoju Miasta Myślibórz - tytuł Honorowego 

Obywatela Myśliborza; 

• 2004 rok - odznaczony Srebrnym KrzyŜem Zasługi przez Prezydenta RP; 

• 2007 rok - w uznaniu dla osiągnięć PBG S.A. i talentów menedŜerskich jako prezesa 

firmy przyznanie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu Godności 

Lidera Pracy Organicznej oraz Honorowej Statuetki Hipolita; 

• 2007 rok - tytuł "Najbardziej ceniony menedŜer spółki giełdowej" przyznany decyzją 

analityków i zarządzających aktywami największych polskich instytucji finansowych w 

rankingu Warsaw Scan2007; 

• 2008 rok - 2 miejsce w rankingu prezesów spółek wchodzących w skład WIG 20 

zorganizowanym przez Gazetę Prawną ; 

• 2009 rok - 5 miejsce za „najlepiej przygotowaną na kryzys polską firmę budowlaną" w 

rankingu „Liderzy Biznesu 2009" organizowanym przez magazyn Forbes; 

• 2009 rok - zakwalifikowany do finałowej piątki największych osobowości kapitalizmu w 

Polsce, nominowany za cierpliwość, umiejętność wyławiania perełek oraz dzielenie 
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się sukcesem i wiedzą z rodziną, w Konkursie na Asa XX-lecia Kapitalizmu w Polsce 

organizowanym przez Puls Biznesu; 

• 2009 rok - za wieloletnie wsparcie dla idei Marszów Pamięci organizowanych przez 

Stowarzyszenie tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem 

Memoramus; 

• 2010 rok - za wpływ na rozwój i promocję Wielkopolski oraz sukces gospodarczy 

regionu tytuł Wielkopolski Przedsiębiorca XX-lecia 1990-2010 w konkursie 

zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego i Gazetę Wyborczą; 

• 2010 rok - za działania charytatywne na rzecz Gminy tytuł „Honorowy Obywatel 

Gminy Włocławek" przyznany decyzją Rady Gminy Włocławek; 

• 2010 rok - za zwycięskie wyjście z kryzysu firmy i ciągłą poprawę wyników finansowych 

tytuł „Najbardziej Efektywny Prezes" od magazynu „HOME&MARKET"; 

• 2011 rok - za całokształt działań, a przede wszystkim działalność 

charytatywną „Złoty KrzyŜ Zasługi" nadany przez Prezydenta RP; 

• 2011 rok - za wkład w rozwój wielkopolskiej koszykówki „Złota Odznaka Polskiego 

Związku Koszykówki" od Polskiego Związku Koszykówki; 

• 2011 rok - za wkład pracy na rzecz branŜy górniczej, „Generalny Dyrektor Górniczy III 

stopnia", nadane przez Ministra Gospodarki na wniosek Izby Gospodarczej 

Gazownictwa. 

 

Zainteresowania: 
 

narciarstwo, Ŝeglarstwo, turystyka, tenis, 

kocha sztukę, ceni realistyczne malarstwo lubi dobre i szybkie samochody, z 

przyjemnością pali cygara. 

Współpracownicy mówiq o nim: 

"silna osobowość, wizjoner - widzi dalej i więcej niŜ inni, najlepszy prezes w Polsce, zawsze 

identyfikuje się z tym co robi". 

 
 

Wkład w rozwój gospodarki, kultury i sportu: 

Pan Jerzy Wiśniewski, jako prywatny przedsiębiorca - osobiście oraz poprzez spółki, którymi 

zarządza, wspiera rozwój polskiej gospodarki, angaŜuje się w promocję kultury polskiej oraz w 

promocję sportu. Był inicjatorem załoŜenia w 2010 roku Fundacji PBG, której Prezesem 

pozostaje Małgorzata Wiśniewska. 


