Małgorzata Irena Wiśniewska
__________________________________________________________________________________________

Małgorzata Irena Wiśniewska uzyskała tytuł magistra inżyniera na Politechnice Poznańskiej.
W 2004 roku uzyskała dyplom Master of Business Administration. Działalność gospodarczą
rozpoczęła w 1994 roku, tworząc rodzinne przedsiębiorstwo świadczące usługi w branży
gazowniczej, które dzisiaj tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzą spółki realizujące
największe projekty budowlane w branży gazowej, naftowej, kubaturowej i energetycznej.
Od początku funkcjonowania firmy, a później Grupy Kapitałowej PBG, Pani Małgorzata
Wiśniewska wdraża nowoczesne systemy i narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie.
Patronuje akcjom charytatywnym oraz wspierającym kulturę i sztukę– od 2010 roku jako Prezes
Fundacji PBG (obecnie Fundacja RAFAKO). Promuje ideę społecznie odpowiedzialnego
biznesu w każdym obszarze działania.
Z ramienia rad nadzorczych w spółkach z Grupy PBG, w których zasiada, nadzoruje, a często
również inicjuje działania zmierzające do doskonalenia procesów i optymalizacji zarządzania
zasobami. Doprowadziła do jednego z pierwszych w polskich spółkach budowlanych wdrożeń
systemu zarządzania TQM, który został nagrodzony w latach 2001 i 2002 Polską Nagrodą
Jakości a w 2004 roku poddany certyfikacji. Doprowadziła do wdrożenia w 2004 roku systemu
zarządzania obiegiem dokumentów v-desk, który następnie stał się elementem projektu
standaryzacji systemów zarządzania w Grupie Kapitałowej. Jest pomysłodawcą systemu
i jednocześnie

stale

pełni

nadzór

nad

jego

doskonaleniem.

Skonstuowała

system

raportowania, wspierający procesy zarządcze w spółkach z Grupy. Koordynuje trwające od
2012 roku działania restrukturyzacyjne w obszarze struktury organizacyjnej oraz procesów
i narzędzi wspierających, mając swój udział w doprowadzeniu do zawarcia przez PBG Układu
z wierzycielami w 2015 roku oraz przeprowadzanej w latach 2016-2019 reorganizacji RAFAKO
S.A.
Od roku 1997 - Prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Oświatowego, które założyło i od niemal
trzydziestu lat sprawuje opiekę nad funkcjonowaniem jednej z pierwszych poznańskich szkół
społecznych.

Pani Małgorzata Wiśniewska zasiada w Radach Nadzorczych m.in. następujących spółek:
•

PBG S.A.,

•

PBG Dom Sp. z o.o.,

•

PBG Erigo Sp. z o.o.,

•

RAFAKO S.A.,

•

RAFAKO ENGINEERING Sp. z o.o.,

•

ENERGOTECHNIKA ENGINEERING Sp. z o.o.
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