
CURRICULUM VITEA 

 

Nazwisko                         Czarnecki 

Imiona                             Henryk Tadeusz Andrzej 

Miejsce urodzenia               Warszawa 

Wykształcenie                     wyższe 

  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi 

                                      Wydział Reżyserski 

                                      1954-1959 (studia 5-letnie) 

Tytuł zawodowy                    Reżyser Filmów Fabularnych 

                                       Przyznany przez Ministra Kultury i Sztuki 

Praca zawodowa: 

1. 1960-1978 

Praca w zawodzie artystycznym w filmie i w telewizji oraz w teatrze 

2. 1979.01-1979.10  

 

Telewizyjna Wytwórnia Filmowa „POLTEL” w Warszawie 

            PEŁNOMOCNIK  

1) Prezesa Komitetu d.s. Radia i Telewizji „ Polskie radio i Telewizja” 

2) Dyrektora Naczelnego TWF „POLTEL” 

do spraw realizacji filmów telewizyjnych 

ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorstw Państwowych prowadzonym                   

w Ministerstwie Finansów 

(pełnomocnictwo odwołane po wprowadzeniu do Komitetu d.s. Radia                   

i Telewizji faktycznego zarządu wojskowego). 

     3.   1986.12-1990.07  

           Dom Handlowy „DIANA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

1) DYREKTOR przedsiębiorstwa spółki (10 oddziałów) 

a po ogłoszeniu przez Sąd upadłości oraz ustanowieniu syndyka masy 
upadłości w osobie adwokata Jolanty Szymanek-Deresz  



2) ZASTĘPCA  SYNDYKA – zarządzający przedsiębiorstwem upadłego 
dłużnika 

D.H. „Diana” była jedną z pierwszych spółek kapitałowych powstałych            w 
konsekwencji uchwalenia „optymistycznej” tzw. „ustawy Wilczka” i stała się 
pierwszą spółką, której upadłość ogłoszono po 40-letniej przerwie                           
w stosowaniu przepisów Prawa Upadłościowego. 

  4.     1991-1993  

         SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 

         ustanawiany przez Sądy Gospodarcze 

1) w Warszawie – w postępowaniach upadłościowych; 
a) dotyczących 15. spółek kapitałowych („z o.o.”  - i „S.A.”) 
b) jednego dotyczącego przedsiębiorstwa państwowego „Zakład Transportowy 

Przemysłu Maszynowego „POLAM” 

2) w Gdańsku – w postępowaniu upadłościowym spółki kapitałowej (S.A.) 
prowadzącej SKŁAD CELNY (tj. jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa 
dłużnika formalno-prawnie znajdującą się poza granicą celną państwa – czego 
„przedwojenne prawo o postępowaniu upadłościowym nie przewidywało). 

5.        1991-1994 

WYKŁADOWCA 

1) Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie  

Założona przez „Fundację na rzecz Prywatyzacji” (finansowana przez UE), 
działająca przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych  

oraz 

2) Ośrodek Kształcenia Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu  
w Konstancinie-Jeziornej.    
Szkolenia z zakresu zachowań organizacyjnych w zarządzaniu 
kryzysowym – na kursach dla kandydatów na syndyków masy upadłości, 
nadzorców realizacji układów sądowych, sądowych zarządców 
tymczasowych (w postępowaniu zabezpieczających w egzekucji), członków 
rad nadzorczych spółek kapitałowych.                     

 6.      1992.02-2000.02  

          BH Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

          WICEPREZES ZARZĄDU 

Spółka utworzona przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. w celu         
„zagospodarowania portfela wierzytelności trudnych” oraz zarządzania 
nieruchomościami odzyskanymi przez Bank z tytułu zabezpieczenia kredytu              
(p. hasło  „Upadłość. Szansa Ratowania…” w : oprac. cytowane tom 2, str. 
1058). 



7.      1992.10-1997.04  

          MEX-HAN Co. Ltd. (Sp.z o.o.) z siedzibą w Warszawie  

          PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 

W konsekwencji prywatyzacji państwowych central handlu zagranicznego spółka 
MEX-HAN przejęła część kontaktów handlowych i kontraktów C.H.Z. METAL-
EXPORT   

8.       1993-2018 

          Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi 

          PREZES ZARZĄDU 

9.      2001.10-2009 

         Movex Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie 

         PREZES ZARZĄDU 

         Wydawnictwo – prasa (dwutygodnik, miesięczniki), książki 

10.      2002.03-2006.06 

           Rafineria Orneta S.A. w Warszawie 

           CZŁONEK ZARZĄDU 

Spółka Rafineria Orneta nabyła nieruchomość w miejscowości Orneta – część 
poradzieckiej bazy wojskowej (lotnisko z magazynem paliw i infrastrukturą 
rurociągu. Opracowano projekt budowy małej rafinerii paliw (produkt niszowy 
benzyna lotnicza małych prywatnych samolotów i aeroklubów). 

11.      2002.12-2003.10 

        Celt S.A.  z siedzibą w Krakowie  

            PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR GENERALNY 

            Fabryki mebli w Krakowie i Częstochowie 

12.       2005.06-2006.12 

           Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego S.A. w Ciechanowie 

           WICEPREZES ZARZĄDU 

           Chłodnia składowa – zamrażalnictwo owoców i warzyw  

13.       2009.04-2010.12 

            Lavapol Sp. z o.o. z siedzibą w Kurzętniku  

            PROKURENT - DYREKTOR  



            Przedsiębiorstwo urządzeń technicznych na eksport.  

 


