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Akademia Ekonomiczna w Katowicach 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w 

Warszawie                                                   

Wyższa Szkoła Zarządzania 

Marketingowego i Języków Obcych w 

Katowicach

współuczestnictwo w badaniach 

naukowych oraz współpracy 

międzynarodowej 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

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 najwyższych 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 niezależnych 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”, ażeby ułatwić poszukiwanie kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych, 

zagwarantować dostęp i umożliwić 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

Każdy, kto spełnia wymagania formalne zawarte w "Regulaminie listy (korpusu)  kandydatów na profesjonalnych członków rad 

nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów" może ubiegać się o status kandydata na profesjonalnego członka rad nadzorczych 

PID.

ANKIETA PROFESJONALNEGO CZŁONKA RAD NADZORCZYCH

A.1. Podaj zajmowane stanowiska w organach spółek

prowadzenie działalności naukowo-

dydaktycznej na uczelniach

Stanowisko Nazwa instytucji

Stanowisko Nazwa instytucji

Dyrektor Zarządzający

członek Komisji Rewizyjnej Pioneer Pekao Investments

Bank Pekao SA

Dyrektor Biura Projektów - podlegający 

członkowi Zarządu

Bank Pekao SA

Z-ca przewodniczącego Rady 

Nadzorczej

Pomorski Fundusz Kapitałowy

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

członek Rady Nadzorczej Pekao Ochrona

członek Komisji Etyki Bankowej Komisja 

VII kadencji (lata 2011-2014)

Związek Banków Polskich 

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

zawarte w poniższej ankiecie.



1992 1997

2006

2002 2004

Tytuł naukowy

Rok ukończenia

(rrrr)

dr habilitowany 1991

doktor 1979

Nazwa szkoły wyższej

Wydział Nauk Ekonomicznych

Nazwa wydziału (kierunku)

D.Wykształcenie

D.1.Wykształcenie formalne

Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warszawski

Opracowanie metodologii obliczania efektywnościpodmiotowych centrów zysku, produktów i klientów - Lider Zespołu ds.. 

Zarządzania centrami zysku, kosztów i sprzedaży oraz systemu rozliczeń - w ramach fuzji czterech banków

wdrożenie zarządzania kapitałem w banku z uwzględnieniem regulacji Bazylei II w banku po fuzji (2007-2008) - istotny wpływ na 

wzrost współczynnika wypłacalności Banku

Przygotowanie do wdrożenia alokacji kosztów metodą SLA - kierowanie projektem w ramach fuzji banków (2007-2008)

B.Najważniejsze dokonania w pracy

B.1.W okresie pracy w spółkach

wdrożenie zaawansowanych narzędzi analitycznych (data mining) do optymalizacji alokacji kapitału oraz EVA (współpraca z SAS 

Institut i firmą Delloitte) w Banku Pekao SA (2009-2010) - wpływ na wzrost efektywności relacji z klientami oraz obniżenie ryzyka

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

naukowej)

kierowanie w Polsce międzynarodowym projektem badawczym "Społeczne koszty transformacji gospodarczej w krajach Europy 

Środkowej" koordynowanego i finansowanego przez Institut of Humane Research w Wiedniu (1994-1995)

banki i inne instytucje finansowe, a także firmy badań marketingowych oraz usługowe- 

zarządzanie finansowe (kapitałem, controlling, optymalizacja kosztów), marketingowe, ryzykiem 

fuzje i przejęcia

członek Senatu Uczelni WSZMiJO w Katowicach

udział we wdrażaniu scentralizowanego systemu informatycznego (Koordynator Pionu Finansowego oraz Zarządzania Ryzykiem i 

Skarbu w ramach Projektu Standaryzacji procedur) oraz systemu ERP

nagroda Prezesa PAN za udział w cyklu badań nt. warunków życia i potrzeb społeczeństwa polskiego w sytuacji kryzysu lat 

osiemdziesiątych

stypendystka Fundacji im. Alexander von Humboldt na uniwersytetach niemieckich w Stuttgarcie i Kiel, Paderborn, Saarbruecken, w 

ośrodkach zajmujących się marketingiem, a szczególnie badaniem zachowań konsumentów (w tym ekologicznych) oraz 

mikroekonomią (1988-1989)

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

preferencje kandydata przy obsadzie rad nadzorczych

członek Rady Naukowej Instytut Filozofii i Socjologii PAN

członek Senatu Uczelni WSZiP w Warszawie



magister 1972

Rok ukończenia

(rrrr)

Rok ukończenia

(rrrr)

Rok ukończenia

(rrrr)

Rok ukończenia

(rrrr)Nazwa Nazwa szkoły / kursu

DePaul University; Bank of Irland; 

Deutsche Bank AG; SAS Institute; 

Institute for International Research, WIB; 

The Institute of Chartered Accountants; 

Gdańska Akademia Bankowa; CEDUR

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

Nazwa

D.3.Studia podyplomowe i specjalistyczne

liczne konferencje krajowe i międzynarodowe nt. zarządzania, 

bankowości, ryzyka, rachunkowości zarządczej, marketingu, 

etyki biznesu (referent, prowadzący konferencję, organizator, 

Nazwa

Nazwa szkoły / kursu

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

Tytuł / nazwa

Akademia Ekonomiczna w Katowicach Wydział Handlu Wewnętrznego i 

Ekonomiki Żywienia

Nazwa szkoły / kursu

kilkadziesiąt szkoleń w zakresie bankowości, ryzyka, 

rachunkowości, zarządzania, marketingu, w tym i coraporate 

governance 

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

członek klubu wiedzy Harvard Business Review Polska Club



Nazwisko Milic-Czerniak Imię Róża Imię(2) Urszula

Nazwisko rodowe Milic Data urodzenia 

(rrrr-mm-dd)

1949-08-25 Miejsce urodzenia Siemianowice Śl.

Nazwa zakładu 

pracy

WSZMiJO

Zajmowane 

stanowisko

Profesor nzw Od kiedy 

(rrrr-mm-dd)

1998-03-01

Kod pocztowy 40-594 Miejscowość Katowice Województwo śląskie

Gmina Ulica Gallusa Nr domu 12

Język Stopień znajomości                                         

w skali od 1 do 5

Certyfikaty

Język angielski 3

Język rosyjski 1

D.6.Znajomość języków obcych 

Język niemiecki 4

E.Dane personalne

Aktualne miejsce pracy



5 . Wyrażam 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 upoważniony 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 żądania 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.). 

Miejscowość

Maria Wiśniewska 

Krzysztof Pietraszkiewicz

F.Oświadczenie i zobowiązania

G.Udzielone rekomendacje

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

nieprawdziwych informacji Polski Instytut Dyrektorów będzie uprawniony do wykluczenia mnie z grona profesjonalnych kandydatów 

do rad nadzorczych.

Podpis

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

2 .Oświadczam, że nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne, nie zostałam(em) skazana(y) (również nieprawomocnym) 

wyrokiem za przestępstwa, których popełnienie uniemożliwia sprawowanie funkcji w organach spółek kapitałowych, w 

szczególności przestępstw wymienionych w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. 

Data wypełnienia

1 . Polski Instytut Dyrektorów oświadcza, że 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. 

3 . Oświadczam, że nie jestem wpisany do rejestru dłużników 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). 


