
Wiktor Andraszak 

lat 47, wykształcenie wyższe (magister), ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek prawo. 

Ponadto ukończył studia podyplomowe – Zarządzanie Przedsiębiorstwami, na Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu. 

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska: 

1) w latach 1999-2001 asystent w Kancelarii Prawnej dr M. Działyńska i Partnerzy w Poznaniu 
zajmującej się świadczeniem usług prawnych, odpowiedzialny za udzielanie porad prawnych, 
przygotowywanie projektów umów oraz pism w sprawach cywilnych, gospodarczych i 

administracyjnych, 

2) w latach 2001 – 2002 asystent, a następnie aplikant w Kancelarii Komornika Sądowego przy 
Sądzie Rejonowym w Poznaniu, odpowiedzialny za przygotowywanie projektów pism w 
sprawach egzekucyjnych oraz asystowanie przy czynnościach egzekucyjnych, 

3) w latach 2002 -2008 specjalista ds. prawnych, a następnie Kierownik Działu Prawnego w 
ONYKS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu zajmującej się obrotem paliwami stałymi, 
odpowiedzialny za udzielanie Zarządowi porad prawnych, przygotowywanie projektów umów 
oraz pism w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, reprezentację 
przedsiębiorstwa przed sądami, urzędami i organami administracji oraz innymi podmiotami, 

4) w latach 2002 – 2007 Kierownik Działu Prawnego w ONYKS POZNAŃ Sp. z o. o. z siedzibą 

w Poznaniu, zajmującej się obrotem paliwami płynnymi, transportem oraz budowaniem autostrad 

i obiektów przemysłowych, odpowiedzialny za udzielanie Zarządowi porad prawnych, 

przygotowywanie projektów umów oraz pism w sprawach cywilnych, gospodarczych i 

administracyjnych, reprezentację przedsiębiorstwa przed sądami, urzędami i organami 

administracji oraz innymi podmiotami, 

5) w latach 2002 – 2007 Kierownik Działu Prawnego w firmie CRIS z siedzibą w Tarnowie 

Podgórnym, zajmującej się obrotem paliwami płynnymi, odpowiedzialny za udzielanie porad 

prawnych, przygotowywanie projektów umów oraz pism w sprawach cywilnych, gospodarczych i 

administracyjnych, reprezentację przedsiębiorstwa przed sądami, urzędami i organami 

administracji oraz innymi podmiotami, 

6) w latach 2004 – 2008 Kierownik Działu Prawnego, następnie Członek Zarządu i dalej Prezes 

Zarządu Młodzieżowej Szkoły Piłkarskiej SZAMOTUŁY z siedzibą w Szamotułach, zajmującej 

się prowadzeniem szkoły piłkarskiej, odpowiedzialny za udzielanie porad prawnych, 

przygotowywanie projektów umów oraz pism w sprawach cywilnych, gospodarczych i 

administracyjnych, a następnie prowadzenia spraw Szkoły i jej reprezentowanie, 

7) w latach 2004 – 2007 Członek Rady Nadzorczej „OPAŁ – Zygmunt Zawiślak” S.A. z siedzibą 

w Poznaniu zajmującej się m.in. wykonywaniem usług bydowlanych, wraz z pozostałymi osobami 

wchodzącymi w skład rady nadzorczej odpowiedzialny za stały nadzór nad działalnością Spółki 

we wszystkich dziedzinach jej działalności, 

8) w latach 2004 – 2005 Członek Wydziału Organizacyjno – Prawnego Wielkopolskiego Związku 

Piłki Nożnej, zajmującego się organizacją, rozwojem i popularyzacją sportu piłki nożnej, 



odpowiedzialny za udzielanie porad prawnych, przygotowywanie projektów umów oraz pism w 

sprawach prowadzonych przez Związek, 

9) w latach 2006 – 2008 Prezes Zarządu ANREST Sp. z o. o. z siedzibą w Wąsowie zajmującego 

się działalnością hotelarską i gastronomiczną, odpowiedzialny za prowadzenia spraw Spółki i jej 

reprezentowanie, 

10) w latach 2008 – 2011 Kierownik Działu Prawnego w Toyota Service Roman Fietz w 

Poznaniu zajmującej się skupem, sprzedażą i wynajmem pojazdów mechanicznych oraz ich 

serwisowaniem, odpowiedzialny za udzielanie porad prawnych, przygotowywanie projektów 

umów oraz pism w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, reprezentację 

przedsiębiorstwa przed sądami, urzędami i organami administracji oraz innymi podmiotami, 

11) w latach 2011 – 2013 aplikant adwokacki w Reichelt, Gutowski i Partnerzy Spółka Adwokacka 

zajmującej się świadczeniem usług prawnych, odpowiedzialny za udzielanie porad prawnych, 

przygotowywanie projektów umów oraz pism w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i 

administracyjnych oraz z upoważnienia adwokata zastępstwem procesowym w sprawach 

cywilnych, gospodarczych, karnych i administracyjnych, 

12) od 2013 adwokat zajmujący się świadczeniem usług prawnych w ramach prowadzonej 

Kancelarii Adwokackiej. 

 

         Wiktor Andraszak 

Według złożonego oświadczenia Pan Wiktor Andraszak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 

Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem 

organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan 

Wiktor Andraszak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na 

podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Wiktor Andraszak nie pełnił funkcji osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie 

likwidacji. 

Pan Wiktor Andraszak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek 

Handlowych. 

 

 

 


