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

w poniŜszej ankiecie.

Członek Rady Nadzorczej ZO „INTERMODA” S.A. (zakłady 
odzieŜowe)

Członek Rady Nadzorczej ŚZLiD "LINODRUT" S.A. (fabryka lin i 
drutów)

TETA SA (notowany na GPW dostawca 
zaawansowanego oprogramowania dla 
przedsiębiorstw )

Członek Rady Nadzorczej ZO "BYTOM" S.A. (zakłady odzieŜowe)

Członek Rady Nadzorczej ZO „MODENA” S.A. (zakłady odzieŜowe)

Dyrektor Finansowy Członek zarządu ElektromontaŜ Poznań SA (usługi 
elektromontaŜowe i produkcja urządzeń 
elektoenergetycznych)

NiezaleŜny Członek Rady Nadzorczej ; 
Członek Komitetu Audytu.

Opoczno SA (notowany na GPW 
producent płytek ceramicznych )

Członek Rady Nadzorczej „Kablobeton” S.A. (budownictwo)

Wiceprezes Zarządu (ds. finansowych i 
operacyjnych)

Powszechne Towarzystwo Emerytalne 
ERGO HESTIA S.A

JERZY KROK

ANKIETA PROFESJONALNEGO CZŁONKA RAD NADZORCZYCH

A.1. Podaj zajmowane stanowiska w organach spółek

NiezaleŜny Członek Rady Nadzorczej 

Wiceprezes Zarządu (Dyrektor ds. 
finansowych i operacyjnych)

PBK ATUT Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

Stanowisko

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. 

A.Doświadczenia zawodowe

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.

Nazwa instytucji
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Polski Bank Rozwoju S.A.

Członek Rady Nadzorczej "PREFABET-LISÓW" Sp. z o.o. (fabryka 
materiałów budowlanych)

Dyrektor Generalny Międzynarodowa Fundacja Rozwoju 
Rynku Kapitałowego i Przek. Włas.  - 
Centrum Prywatyzacji

Członek Rady Nadzorczej ZPT "BRZEG" S.A. (zakłady tłuszczowe)

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

Stanowisko Nazwa instytucji

Wicedyrektor Oddziału Zarządzanie 
Funduszami 

Doradca Ministra (zlecenie m. in.- 
współautor ustawy o fund. 
Inwestycyjnych, program SRP)

Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych

Kierownik projektu realizowanego na 
zlecenie Ministerstwa Finansów i 
finansowanego przez PHARE 

Międzynarodowa Fundacja Rozwoju 
Rynku Kapitałowego i Przek. Włas.  - 
Centrum Prywatyzacji

Główny specjalista/Naczelnik Wydziału w 
Departamencie Prywatyzacji Kapitałowej

Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych

Ministerstwo FinansówDoradca Ministra 

Kierownik działu (Uczelniany Klub 
Studencki "Hades")

Szkoła Główna Planowania i Statystyki



Tytuł naukowy
Rok ukończenia

(rrrr)

Magister 1987

Technik Ekonomista 1981

Rok ukończenia
(rrrr)

Rok ukończenia
(rrrr)

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

preferencje kandydata przy obsadzie rad nadzorczych

Wprowadzenie na rynek jednocześnie trzech funduszy powierniczych (pierwszy przypadek wprowadzania na rynek więcej 

niŜ jednego funduszu) typu no-load (pierwsze w Polsce fundusze nie pobierające opłat przy nabywaniu i umarzaniu  

uczestnictwa) i uzyskanie w ciągu  miesięca 1,2% rynku (przez podmiot wcześniej nieobecny na rynku).

Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnosciowych oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw 

państwowych i analizy moŜliwości prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, a nastepnie w oparciu o wnioski, wspóludział 

w przygotowaniu i wprowadzeniu przepisów umoŜliwiajacych komercjalizacje z konwersją wierzytelności.

Współudział w opracowaniu ostatecznej wersji programu "Stabilizacja, Restrukturyzacja, Prywatyzacja" i związanej z 

programem dokumentacji (z udziałem EBOR i banków polskich),

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

naukowej)

Opracowanie wraz z 3 prawnikami ustawy o funduszach inwestycyjnych (ustawa z 28 sierpnia 1997 r.). Ustawa wprowadziła - 

fundusze otwarte, specjalistyczne fundusze otwarte (zgodne z Dyrektywą UE), fundusze mieszane (będące odpowiednikiem 

amerykańskich funduszy hybrydowych) i fundusze zamknięte.

Zapewnienie najbardziej efektywnego (kryterium koszt/zakres obsługi/jakość) na rynku OFE systemu obsługi rejestrów 

członków fundusz. Przeprowadzenie migracji Rejestru Członków Funduszu od Agenta Transferowego postawionego w stan 

likwidacji do nowego Agenta Transf. bez Ŝadnych zakłóceń w funkcjonowaniu OFE i PTE.

B.NajwaŜniejsze dokonania w pracy

B.1.W okresie pracy w spółkach

Przeprowadzenie restrukturyzacji PTE - likwidacja całej struktury terenowej i ograniczenie zatrudnienia do kilkuset osób  (do 

połowy 2000 r.) i do 45 osób (bez uwzględnienia osób objętych ochroną i nieświadczących pracy) w 2001 r.

Zrealizowanie projektu dla Ministerstwa Finansów (finansowanego przez PHARE) składającego się z opracowania 

komentarza do ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków  oraz zorganizowania i przeprowadzenia 

szkoleń dla  pracowników banków państwowych i pracowników ministerstw.

Współudział w opracowaniu załoŜeń programu promocji prywatyzowanych przedsiębiorstw. Program został opracowany i 

wdroŜony jako wspólny program Ministerstwa Przekształceń Własnościowych i UNIDO w Warszawie 

Wpowadzenie nowatorskiego rozwiązania bezpośredniego nabywanie jednostek uczestnictwa w funduszach poprzez wpłatę 

środków na rachunek funduszu  (bez konieczności dodatkowego składania tzw. Zlecenia nabycia). Wymagało to istotnych 

zmian w systemach obsługi  Rejestrów Uczestników i przekonania Komisji Papierów Wartościowych.

D.Wykształcenie

D.1.Wykształcenie formalne

Tytuł / nazwa

Liceum Ekonomiczne Nr 3, Warszawa Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Nazwa szkoły wyŜszej Nazwa wydziału (kierunku)

Szkoła Główna Planowania o Statystyki 
(obecnie Szkoła Główna Handlowa)

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

Nazwa

Wydział Handlu Wewnętrznego

D.3.Studia podyplomowe i specjalistyczne

Nazwa szkoły / kursu

Stworzenia w przeciągu trzech miesięcy od podstaw PTE i OFE wraz z 72 oddziałami i biurami regionalnymi w pełni 

gotowych do rozpoczęcia działaności (zatrudniających na umowę o pracę w momencie rozpoczęcia akwizycji ponad 2 

tysiące osób; w całym 1999 roku zatrudninych zna umowe o pracę zostało około 6 tysięcy osób).

Opracowaniu koncepcji i współudział w opracowaniu załoŜeń bazy danych CEPONT-GOSPODARKA (aktualizowanej 5 razy w 

roku) na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej w gospodarce polskiej  (9 sektorów, 63 branŜe, 278 przemysłów) opisującej 

za pomocą 66 wskaźników (wartości średnie wskaźników i ich rozkłady empiryczne - decyle).



2002

Rok ukończenia
(rrrr)

1997

1997

1994

Rok ukończenia
(rrrr)

2006

Nazwisko Krok Imię Jerzy Imię(2) Dariusz

Nazwisko rodowe Data urodzenia 
(rrrr-mm-dd)

1962-12-19 Miejsce urodzenia Berlin (Niemcy)

Nazwa zakładu 
pracy

ElektromontaŜ 
Poznań S.A.

Zajmowane 
stanowisko

Członek Zarzadu 
Dyrektor Finansowy

Od kiedy 
(rrrr-mm-dd)

2006-10-01

Kod pocztowy Miejscowość Województwo

Gmina Ulica Nr domu

Aktualne miejsce pracy

E.Dane personalne

Rola i miejsce audytu w  corporate governance

Nazwa

Kurs dla doradców inwestycyjnych, 

Nazwa

D.5.Odbyte nieobligatoryjne szkolenia zalecane przez PID (pkt.6 i pkt.11 "Regulaminu.."

Zaoczne Studium Doktoranckie Ubezpieczeń i Funduszy 
Emerytalnych

Szkoła Główna Handlowa

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

Nazwa szkoły / kursu

Szkolenie dla Doradców Podatkowych

Fundacja - Centrum Prywatyzacji

Instytut Studiów Podatkowych, 
Warszawa.

Stopień znajomości                                         
w skali od 1 do 5

Certyfikaty

D.6.Znajomość języków obcych 

Nazwa szkoły / kursu

Konferencja Polskiego Instytutu 
Dyrektorów

Instrumenty pochodne Fundacja Rozwoju Rachunkowości, 
Londyn.

język angielski 3

Język



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

przesyłania danych objętych ankietą drogą elektroniczną. Przesyłanie danych drogą elektroniczną odbywa się na wyłączne ryzyko i 

odpowiedzialność przesyłającego ankietę. 

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). 

Jacek Chwedoruk

Andrzej Nartowski

F.Oświadczenie i zobowiązania

G.Udzielone rekomendacje

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 kandydatów 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. 

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. 


