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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.

Ministerstwo Przekształceń 

Własnościowych, Departament 

Prywatyzacji Kapitałowej

Stanowisko Nazwa instytucji

ZałoŜyciel i Prezes Zarządu

Członek Rady Nadzorczej Fabryka Samochodów MałolitraŜowych 

S.A. (FSM)

Miszerak & Associates Sp. zoo (firma 

wyspecjalizowana w corporate finance); 

www.miszerakassociates.it

Staff member

Doradca Ministra

ANKIETA PROFESJONALNEGO CZŁONKA RAD NADZORCZYCH

A.1. Podaj zajmowane stanowiska w organach spółek

Amerykańska Komisja Papierów 

Wartościowych (SEC), dział Corporate 

Finance

Stanowisko Nazwa instytucji

ZałoŜyciel i Prezes Zarządu Personal Finance Polska Sp. zoo (jedna 

z pierwszych polskich firm w zakresie 

finansów osobistych)

Prezes Zarządu ABN-AMRO Asset Management Polska 

S.A. 

Członek Rady Nadzorczej Orbis S.A.

Doradca Ministra Ministerstwo Finansów, biuro instytucji 

finansowych, udział w pierwszych 

prywatyzacjach banków

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. 

Konsultant Hambros Bank Limited

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

zawarte w poniŜszej ankiecie.

Asssistant Director

Rapporteur for various study groups Council on Foreign Relations, Nowy Jork

Prezes Zarządu KP Konsorcjum Sp. zoo (firma 

zarządzająca NFI Octava S.A.)

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pollena-Lechia S.A. (obecnie Beiersdorf-

Lechia)

Peter M. Feldman & Co., Nowy Jork 

(merchant banking boutique)

Asssistant Vice President Manufacturers Hanover Trust, Nowy Jork 

i Mediolan (bank subsequently merged 

with Chase Manhattan)



Tytuł naukowy

Rok ukończenia

(rrrr)

MBA 1986

M.A. 1979

B.A. 1977

Rok ukończenia

(rrrr)

Rok ukończenia

(rrrr)

Rok ukończenia

(rrrr)

Rok ukończenia

(rrrr)

Nazwa

economics and history

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

Nazwa Nazwa szkoły / kursu

Nie dotyczy.

Nazwa

Nazwa szkoły wyŜszej

Nazwa szkoły / kursu

Pierwsza exposure do tematu "corporate governance" podczas 

staŜu pracy w Amerykańskiej SEC, rok 1985

business administration

D.3.Studia podyplomowe i specjalistyczne

Yale School of Management, USA

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

Nie dotyczy.

Nazwa szkoły / kursu

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

W okresie 1995-1997, wylansowanie NFI Octava S.A. jako najwyŜej ocenianego NFI przez analityków i inwestorów giełdowych.

W okresie 1991-1994, przygotowanie Banku Przemysłowo-Handlowego do prywatyzacji.

B.NajwaŜniejsze dokonania w pracy

B.1.W okresie pracy w spółkach

Od roku 2000, załoŜyciel dwóch spółek.  Spółka Personal Finance Polska Sp. zoo miała charakter pionierski na polskim rynku 

doradztwa w zakresie finansów osobistych.  

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

preferencje kandydata przy obsadzie rad nadzorczych

Zainteresowanie spółkami w których niezaleŜny członek rady moŜe wnieść znaczącą wartość 

dodaną.  

Nazwa wydziału (kierunku)

Współautor razem ze Sławomirem Sikorą, "The Privatisation of the Banks in Poland," Transformation of the Banking System: 

Portfolio Restructuring, Privatisation, and the Payments System, OECD, 1993

W okresie współpracy z Ministrem Przekształceń Własnościowych, prowadził szkolenia dla członków rad nadzorczych 

organizowane przez Fundację Prywatyzacji.  

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

naukowej)

W roli doradcy ministra, uczestnictwo w pierwszych dyŜych prywatyzacjach kapitałowych oraz pierwszych prywatyzacjach w 

sektorze bankowym.  

D.Wykształcenie

D.1.Wykształcenie formalne

Tytuł / nazwa

Johns Hopkins School of Advanced 

International Studies, USA and Italy

international economics

Princeton University, USA



Nazwisko Miszerak Imię Martin Imię(2) Anthony

Nazwisko rodowe Data urodzenia 

(rrrr-mm-dd)

1954-05-13 Miejsce urodzenia Katowice

Nazwa zakładu 

pracy

Miszerak & 

Associates Sp. zoo

Zajmowane 

stanowisko

Prezes Zarządu Od kiedy 

(rrrr-mm-dd)

2002-10-01

Kod pocztowy 02-516 Miejscowość Warszawa Województwo

Gmina Ulica Rejtana Nr domu 17

Język Stopień znajomości                                         

w skali od 1 do 5

Certyfikaty

francuski 3

D.6.Znajomość języków obcych 

angielski 5

włoski 5

E.Dane personalne

Aktualne miejsce pracy



Wiesław Rozłucki

Jacek Chwedoruk

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 kandudatów 

do rad nadzorczych.

Podpis

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. 

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.). 

Miejscowość

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). 

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. 

Warszawa 5 grudnia 2007 roku

Data wypełnienia


