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ANKIETA PROFESJONALNEGO CZŁONKA RAD NADZORCZYCH
Polski Instytut Dyrektorów realizując swoją misję w zakresie podnoszenia standardów ładu korporacyjnego w Polsce, uznaje za rzeczywistą i 

autentyczną coraz większą potrzebę profesjonalizacji zarządzania na poziomie najwyŜszych organów przedsiębiorstwa. Jednym z istotnych 

składników ładu korporacyjnego jest jakość pracy rad nadzorczych w spółkach publicznych, co znajduje wyraz w zaleceniach Komisji 

Europejskiej dotyczących roli niezaleŜnych członków rad nadzorczych i w „Kodeksie Dobrych Praktyk 2005” przyjętym przez GPW. PID 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich inwestorów zainteresowanych lokowaniem pieniędzy na GPW prowadzi „Listę kandydatów na 

profesjonalnych członków rad nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów”, aŜeby ułatwić poszukiwanie kandydatów na profesjonalnych 

członków rad nadzorczych, zagwarantować dostęp i umoŜliwić obiektywny wybór najlepszych kandydatów na wysokim poziomie profesjonalnym 

i moralnym, i w ten sposób zapewnić zaufanie do rynków finansowych i bezpieczeństwo inwestowania. 

KaŜdy, kto spełnia wymagania formalne zawarte w "Regulaminie listy (korpusu)  kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych 
Polskiego Instytutu Dyrektorów" moŜe ubiegać się o status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych PID.

Podstawę przyznania statusu profesjonalnego kandydata na niezaleŜnego członka rad nadzorczych PID stanowią informacje zawarte w 

poniŜszej ankiecie.

A.Doświadczenia zawodowe

A.1. Podaj zajmowane stanowiska w organach spółek

Stanowisko Nazwa instytucji
Prezes Zarządu. Do czerwca 2003 r. 
Wiceprezes Zarządu.

MTS-CeTO S.A., do roku 2004 Centralna Tabela 
Ofert S.A.

Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu 
Banku. Do czerwca 1996 r. Wiceprezes 
Zarządu Banku.

Credit Lyonnais Bank Polska S.A.

Sprawowane funkcje: Dyrektor Centrum 
Operacji Zagranicznych, Dyrektor Banku - 
Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu, 
Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu

Bank Polska Kasa Opieki S.A., Warszawa

Dyrektor Wydziału Operacji PienięŜnych i 
Kapitałowych

Bank Handlowy International, Luxemburg

Praca w Departamentach:
- Obsługi transakcji handlu 
zagranicznego;
- Gospodarki PienięŜnej do stanowiska 
Chief Dealera w 1982 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

A.2. Inne doświadczenia zawodowe (np. praca w administracji rządowej, w instytucjach międzynarodowych, w konsultingu)

Stanowisko Nazwa instytucji
Członek Rady Rozwoju Rynku 
Finansowego przy Ministrze Finansów

Ministerstwo Finansów

Członek Rady Rynku Kapitałowego przy 
Ministrze Finansów

Ministerstwo Finansów

Członek Rady Bankowy Fundusz Gwarancyjny 

Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjnej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Członek Rady Programowej Miesięcznik "BANK"

Członek dwóch kadencji Zarządu Związek Banków Polskich

Członek Rady Nadzorczej 

Członek Rady Nadzorczej 

Członek Rady Nadzorczej 

Mitteleuropaische Handelsbank AG - Frankfurt 
n/Menem, Niemcy, 

"ORBIS" S.A.

"ORBIS" S.A.



Bank Polska Kasa Opieki S.A., Warszawa                                                                                                                                                                  

W ramach nadzoru zrealizowano następujące projekty:
- przekształcenie Banku Pekao S.A. z walutowej kasy oszczędnościowej w uniwersalny bank korporacyjno-detaliczny;
- utworzenie struktur dla operacji pienięŜnych i kapitałowych w walucie lokalnej;
- utworzenie systemu zarządzania i monitorowania ryzyk finansowych;
- zrealizowanie projektu inwestowania środków walutowych w zagraniczne papiery dłuŜne;
- utworzenie biura maklerskiego i rozwój jego operacji;
- uzyskanie przez Bank funkcji agenta Ministerstwa Finansów w zakresie dystrybucji obligacji skarbowych.

B.NajwaŜniejsze dokonania w pracy

B.1.W okresie pracy w spółkach

MTS-CeTO S.A.                                                                                                                                                                                                        

W okresie pracy w w/w instytucji:
- współautor utworzenia i dalszego rozwoju krajowego systemu dealerów skarbowych papierów wartościowych;
- współrealizator przekształcenia CeTO S.A. w zespół elektronicznych platform obrotu papierami dłuŜnymi;
- realizator kapitałowego wprowadzenia spółki w 2004 roku w skład największej paneuropejskiej grupy MTS S.p.A., zarządzającej 
elektronicznym rynkiem obrotu obligacjami. Przedsięwzięcie powyŜsze umoŜliwiło wprowadzenie na transakcyjną platformę elektroniczną MTS-
CeTO S.A. banków zagranicznych a takŜe pozwoliło bankom zagranicznym na wejście do grona dealerów polskich skarbowych papierów 
wartościowych;
- pomysłodawca i realizator systemu alokacji przychodów i kosztów społki w podziale na prowadzone rynki i produkty;                             
- inicjator przyjęcia zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005" dla spółek akcyjnych 
będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacj z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone
do obrotu na Rynku Papierów Wartościowych CeTO; 
- autor i realizator systemu ocen pracowniczych.

Credit Lyonnais Bank Polska S.A.                                                                                                                                                                                     

W ramach nadzoru zrealizowano następujące projekty:
- wprowadzenie systemu współczynnikowego mierzenia i zarządzania ryzykami finansowymi jak: płynność, stopa procentowa i kurs walutowy;
- wyodrębnienie w strukturach banku jednostki podległej regionalnemu centrum, kontrolującej w sposób ciągły ekspozycję banku na ryzyka 
finansowe;
- zarządzanie kapitałami własnymi Banku i środkami z nimi zrównanymi;
- budŜetowanie poszczególnych komórek banku a takŜe poszczególnych produktów banku.

Bank Handlowy International, Luxemburg                                                                                                                                                                  

W okresie tym rozbudowano system  monitorowania ekspozycji banku na ryzyka finansowe a takŜe poszerzono współpracę z klientami banku 
o zarządzanie powierzonymi środkami.

B.2.W innej pracy zawodowej (np. w administracji rzadowej, w instytucjach międzynarodowych, w konsultingu , w dydaktyczno - naukowej)

Autor szeregu opracowań i publikacji z zakresu teorii i praktyki kształtowania kursu walutowego oraz stopy procentowej - ekspert Związku 
Banków Polskich w powyŜszym zakresie.

Autor szeregu opracowań dotyczących transformacji i kierunków przekształceń polskiego systemu bankowego i jego roli w gospodarce 
narodowej.

Współautor pierwszej ustawy o prawie dewizowym z 1990 r.
W latach 1990 -1994 szef zespołu Doradców Finansowych w sprawie wyboru źródeł finansowania wejścia przez PLL „LOT” w posiadanie 
zachodniego sprzętu latającego;
1990 - 1991 trzy maszyny typu Boeing 767,
1991 - 1992 dziewięć maszyn typu ATR-72,
1993 - 1994 osiem maszyn typu Boeing 737.

Odznaczenia i odznaki:                                                                                                                                                                                                            

2006 – Złota Odznaka NBP – ZasłuŜony dla Systemu Bankowego RP
2003 – Odznaka Honorowa Związku Banków Polskich
1998 – KrzyŜ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1991 – Odznaka Honorowa I stopnia z trzema diamentami – ZasłuŜony dla PLL LOT
1990 – Złota Odznaka - ZasłuŜony dla Finansów RP

C.Profesjonalne zainteresowania zawodowe (dziedzina zarządzania, sektor - branŜa gospodarki) - preferencje kandydata przy 

obsadzie rad nadzorczych

- sektor instytucji finansowych;

- transport;

- hotelarstwo.



Tytuł naukowy
Rok ukończenia

(rrrr)

mgr 1976

doktor 2007

Rok ukończenia
(rrrr)

2004

Rok ukończenia
(rrrr)

2005

Rok ukończenia
(rrrr)

2001

1989

Rok ukończenia
(rrrr)

Nazwisko Czarzasty Imię Janusz Imię(2) Marek

Nazwisko rodowe Czarzasty Data urodzenia (rrrr-
mm-dd)

1953-11-23 Miejsce urodzenia Warszawa

Nazwa zakładu 
pracy

MTS-CeTO S.A.

Zajmowane 
stanowisko

Prezes Zarządu Od kiedy 
(rrrr-mm-dd)

2003-02-24

Kod pocztowy 00-609 Miejscowość Warszawa Województwo mazowieckie

Gmina - Ulica Al.Armii Ludowej Nr domu 26

International Banking Summcr School - Dublin

D.5.Odbyte nieobligatoryjne szkolenia zalecane przez PID (rodz.V. "Regulaminu.."

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

D.6.Znajomość języków obcych 

D.Wykształcenie

D.1.Wykształcenie formalne

Nazwa szkoły wyŜszej Nazwa wydziału (kierunku)

Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji 

D.2.Inne uprawnienia zawodowe  (np. radca prawny, rzeczoznawca majatkowy, biegły rewident, makler gieldowy itp.)

Tytuł / nazwa
Dyplom złoŜenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

D.3.Studia podyplomowe i specjalistyczne

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu 
Białostockiego

D.4.Odbyte szkolenia w dziedzinie prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości i Corporate Governance

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

Liczne szkolenia dla członków zarządów organizowane w ramach 
Grupy Credit Lyonnais w dziedzinie:
1.  zarządzania aktywami i pasywami
2.  marketingu bezpośredniego
3.  zarządzania zasobami ludzkimi
4.  ryzyka kredytowego korporacji i instytucji finansowych.

Język Stopień znajomości w skali od 1 do 5 Certyfikaty

angielski 5

francuski 4

rosyjski 4

E.Dane personalne

Aktualne miejsce pracy

F.Oświadczenie i zobowiązania

1 . Polski Instytut Dyrektorów oświadcza, Ŝe nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty i szkody powstałe na skutek przesyłania 

danych objetych ankietą drogą elektroniczna. Przesyłanie danych drogą elektroniczna odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność 

przesyłającego ankietę. 

2 .Oświadczam, Ŝe nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne, nie zostałam(em) skazana(y) (równieŜ nieprawomocnym) wyrokiem za 

przestępstwa, których popełnienie uniemoŜliwia sprawowanie funkcji w organach spółek kapitałowych, w szczególności przestępstw 

wymienionych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. 

3 . Oświadczam, Ŝe nie jestem wpisany do rejestru dłuŜników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami). 



Warszawa 23 marca 2007 r.

4 .Oświadczam, Ŝe podane w ankiecie informacje sa zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomosci, Ŝe w razie podania nieprawdziwych informacji 

Polski Instytut Dyrektorów będzie uprawniony do wykluczenia mnie z grona profesjonalnych kandudatów do rad nadzorczych.

5 . WyraŜm zgodę na przetwarzanie, weryfikację i udostępnienie moich danych osobowych przez Polski Instytut Dyrektorów dla potrzeb 

promowania członków PID jako kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych. Polski Instytut Dyrektorów zostaje niniejszym 

upowaŜniony do udostępnienia tych danych podmiotom poszukującym kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych, m.in. 

poprzez umieszczenie tych danych na stronach internetowych Polskiego Instytutu Dyrektorów. Nie wyłącza to prawa do weryfikacji, 

przeglądania, poprawiania oraz Ŝądania usunięcia tych danych osobowych z ww. bazy danych (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych; dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.). 

6 .Zobowiazuję sie do aktualizowania moich danych umieszczonych w ankiecie w bazie PID. 

G.Udzielone rekomendacje

Krzysztof Pietraszkiewicz

Marek Wierzbowski

Miejscowość Data wypełnienia Podpis


