
JAROSŁAW MYJAK - PROFIL RAD NADZORCZYCH 

Kontakt  
jaroslaw.myjak@gmail.com  
www.linkedin.com/in/jaroslaw-myjak-5954b975   

Najważniejsze umiejętności  
Strategia biznesowa, zarządzanie, zarządzanie zmianą, wywieranie 
wpływu, sieć relacji, współpraca międzysektorowa - przemysł - 
budownictwo - bankowość i ubezpieczenia: Zarządzanie ryzykiem, 
Nadzór finansowy, Doświadczenie międzynarodowe. 

STRATEGIA - ZARZĄDZANIE  ŁAD KORPORACYJNY — NADZÓR 
FINANSOWY - REGULACJE - RELACJE 

Doświadczony niezalezny członek rad nadzorczych, przewodniczący rad i 
komitetów audytu. Były prezes zarządów z 30-letnim doświadczeniem 
biznesowym i regulacyjnym, polskim i międzynarodowym, w zakresie 
zarządzania i nadzoru.  Obejmuje ono publiczne banki, ubezpieczenia, 
usługi finansowe i ich spółki zalezne, jak również duże polskich i 
międzynarodowe firmy sektora prywatnego.  
Łączy strategiczne przywództwo i wiedzę z zakresu bankowości 
korporacyjnej, a także wielu sektorów działalności gospodarczej nabytą 
przez kadencje wiceprzewodniczenia komitetowi kredytowemu banku. 
Posiada szerokie doświadczenie w działalności regionalnej w sektorze 
bankowym i usług finansowych w całej UE. 

Wykazuje solidne zrozumienie procesu podejmowania decyzji przez radę 
nadzorczą, procesu strategicznego, zarządzania ryzykiem, wyników 
finansowych i wartości. Wykazuje się uznaniem dla talentów i 
różnorodności oraz umiejętnością przekładania zagadnień na język sali 
posiedzeń organów i komitetów spółek.  
Doświadczony lider biznesowy, skoncentrowany na kliencie, budowaniu 
efektywnych zespołów i prężnych organizacji.  
i prężnych organizacji. Posiada doświadczenie w zapewnianiu wzrostu i 
innowacji przy jednoczesnym utrzymaniu wyników końcowych. 
Doświadczenie po obu stronach transakcji fuzji i przejęć w sektorze 
bankowym i ubezpieczeniowym oraz w zarządzaniu rozwojem, zmianami i 
integracją na dużą skalę. 
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Reprezentuje solidną wiedzę specjalistyczną w zakresie spraw 
europejskich, gospodarki realnej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, 
polityki rządowej, kwestii społecznych, wnosząc szeroką wiedzę na 
temat sytuacji i perspektyw rozwoju różnych gospodarek, sektorów 
przemysłu i branż, a także zarządzania ryzykiem politycznym. 
Wiedzę ekonomiczną i polityczną w połączeniu z rozległą siecią 
kontaktów w Polsce i Europie wśród przedstawicieli rządów, biznesu, 
Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i 
społeczeństwa obywatelskiego; od dziesięcioleci utrzymuje dobre 
relacje z ustawodawcami, rządami i organami regulacyjnymi.  
Posiada znaczne doświadczenie prawne na poziomie JD. 

Publikuje w dzienniku "Rzeczpospolita".  
Autor artykułów w Polsce i USA na temat stosunków z UE, Ukrainy, 
kapitalizmu państwowego, liberalizmu gospodarczego, demokracji 
nieliberalnej, socjopolityki, dziedzictwa postkomunizmu i religii, a także 
licznych publikacji na temat reformy bankowości, ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych 

DOŚWIADCZENIE W PRACY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH I 
NADZORCZYCH  

Credit Agricole Bank Polska S.A.   2020 - do chwili obecnej  
Dyrektor niewykonawczy, niezależny członek Rady Nadzorczej i 
przewodniczący Komitetu Audytu, nadzorujący kwestie strategiczne, 
zarządcze, finansów oraz audytu. 

Ghelamco Invest     2018 do chwili obecnej  
Dyrektor niewykonawczy zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 
członek Komitetu Audytu, sprawujący nadzór nad finansowaniem 
projektów Ghelamco, audytem oraz procesem zarządzania ryzykiem i 
ładem korporacyjnym w jednostce zainteresowania publicznego (PIE). 

ZPUE S.A.       2017 r. do chwili obecnej  
Przewodniczący Komitetu Audytu, niezalezny członek Rady Nadzorczej, 
zaangażowany w nadzór nad strategią, operacjami i finansami 
wiodącego producenta podzespołów  energetycznych w Polsce. 

Grupo Lar Holding  Polonia     2017 do chwili obecnej  
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Członek Zarzadu, Dyrektor niewykonawczy, nadzorujący strategię, 
działalność operacyjną, finanse i audyt, procesy ładu korporacyjnego. 

Delay Fix S.A.        2016 - 2021 
Przewodniczący Rady Nadzorczej i anioł biznesu - od momentu 
powstania i anioł biznesu, nadzorujący i wspierający młody zarząd 
czołowej polskiej firmy z branży prawno-technologicznej. Wspierał 
wzrost organiczny, rozwój kanałów dystrybucji, relacje z UE i APPRA, 
projekty partnerskie i M&A. 

PKO Bank Polski S.A.      2006 - 2016 
Zastępca Prezesa Zarządu Banku: 
(i) Odpowiedzialny za obszar bankowosci korporacyjnej - rozwinął 

portfel biznesowy działalnosci korporacyjnej we wszystkich liniach, 
PKO BP uzyskał największy portfel korporacyjny w Polsce. Od czasu 
kryzysu finansowego po 2008 roku zwiększył wartość aktywów 
przedsiębiorstw PKO o 44% do 49 mld zł.  W zakresie rozwoju biznesu 
obszar korporacyjny  Banku stał się również liderem w Polsce pod 
względem oferty dla nowych przedsiębiorstw. 

(ii)  Był współautorem programów restrukturyzacji i finansowania w 
polskim sektorze chemicznym, budowlano montazowym, 
stoczniowym, a także trzech złożonych pakietów gwarancji dobrego 
wykonania w największych projektach inwestycyjnych w sektorze 
energetycznym w Polsce.  

(iii)  Zbudował silne relacje z klientami we wszystkich gałęziach 
polskiego przemysłu, w instytucjach rządowych i samorządowych 
oraz z polskimi regulatorami. 

(iv)  Odpowiedzialny za obszar bankassurance - z sukcesem rozwijał 
działalność bankassurance w PKO Banku Polskim, projektując i 
wdrazając modelowy interfejs sprzedażowy z obszarem delalicznym. 
Uczestniczył w przejęciu Nordea Bank przez PKO Bank Polski. 

(v) przeprowadził głęboki proces zmiany w nabytej spółce Nordea TUnŻ 
SA łacząc ją systemowo z dystrybucją PKO BP i redykalnie 
zwiększając jej portfel produktowy. Założył i rozwinął spółkę 
majątkową PKO TU SA. 
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PKO Bank Polski S.A.      2013 - 2016 
Przewodniczący Rad Nadzorczych PKO TUnŻ S.A. oraz PKO TU S.A. 
Wiceprzewodniczący Komitetów Audutu 
Uczestniczył w procesie akwizycji, projektował, oceniał i nadzorował 
rozwój ubezpieczeń bankowych w sieci dystrybucji PKO oraz tworzenie 
od podstaw działalności ogólnej. Nadzorował proces wdrażania Solvency 
II i innych ustawowych zmian regulacyjnych.  

PKO Bank Polski LeasingS.A. i  
PKO Bank Polski Faktoring S.A.    2009 - 2013 
Przewodniczący Rad Nadzorczych  
Kierował strategią połączonych usług bankowo-finansowych oraz nadzór 
nad jej realizacją w celu zdobycia 7,2% rentownego i zrównoważonego 
udziału w rynku.  Zarządzanie.  

PZU Życie S.A.        2008 - 2012 
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komiteów: 
Strategicznego i Audytu  
Nadzorował tworzenie i wdrażanie strategii i zarządzanie w 
dynamicznym świecie zmian rynkowych i regulacyjnych największego 
polskiego ubezpieczyciela, zarówno w okresie współudziału EUREKO, jak 
i po pełnej transakcji przejęcia. 

BGŻ /Rabobank S.A.      2007-2008 
Dyrektor Niewykonawczy, członek Rady Nadzorczej, współkierujący 
procesem prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem zasad ładu 
korporacyjnego. 

Polpharma S.A.       2007-2008 
Dyrektor Niewykonawczy nadzorujący proces IPO i private placement.  

Citibank Handlowy S.A.     2004-2006  
Dyrektor Niewykonawczy, Członek Rady Nadzorczej i Komitetu 
Strategicznego; nadzór nad kwestiami strategicznymi i ładu 
korporacyjnego.  

Commercial Union (Aviva) Polska   1994 - 2004 
Prezes Zarządu TUnŻ (1998-), Country Manager, Członek Zarządu 
Europejskiego CU- CGU- Aviva 

Przez kilka kadencji stał się jednym z polskich liderów i strategów rynku 
ubezpieczeń na życie i oszczędności długoterminowych. Odpowiedzialny 
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za utworzenie od podstaw i rozwój jednej z największych grup usług 
finansowych w Polsce i na Litwie oraz za rozwój działalności 
bankassurance z AIB - Bank BZ WBK (obecnie Santander w Polsce). 
W celu wzbogacenia oferty dla klientów, będąc jednym z pionierów 
promujących reformę emerytalną w Polsce, był odpowiedzialny za 
strategiczną wizję, założenie i sukces rynkowy drugiego filaru OFE 
Commercial Union, który stał się liderem rynku zarządzającym 32% 
polskich rentownych aktywów emerytalnych. 
Rozwijając strategię obrony portfela klientów, zapewniając odpowiednie 
usługi dla klientów i przyciągając nowe segmenty rynku, stworzył firmę 
zarządzającą aktywami, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, segment 
ubezpieczeń osobistych, agenta transferowego i firmę dystrybucyjną, 
które z powodzeniem zapewni ły CU pozycję nr 1 na r ynku 
indywidualnych ubezpieczeń na życie i emerytalnych oraz umożliwiły 
ekspansję zagraniczną. 
Zarządzając grupą finansową, zrestrukturyzował ją, wprowadzając pełne 
zarządzanie holdingowe, wykorzystujące efekty synergii. Grupa CU 
zarządzała aktywami o wartości ponad 40 mld zł. Zbudował w Polsce 
sieć od 200 do 1000 specjalistów i sieć dystrybucji liczącą 4500 osób. 
Uczestniczył w fuzji i przejęciu CGU - NU. 

Commercial Union (Aviva) Polska i Litwa  1998-2004 
Przewodniczący Rad Nadzorczych 
(i)CU Polska Towarzystwo Funduszy Emerytalnych,  
(ii)CU Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,  
(iii)CU Polska Firma Agenta Transferowego,  
(iv)CU Litwa Towarzystwo Un Życie i PTE,  
CU Polska Firma Zarządzająca Aktywami (Wiceprzewodniczący) 

Będąc w gronie pionierów promujących reformę emerytalną w Polsce, 
przyczynił się do opracowania strategii kampanii 
strategii kampanii, zwiekszając zaangażowane w program częściowej 
prywatyzacji polskiego systemu emerytalnego oparty na kapitale o 
zdefiniowanej składce, 
był odpowiedzialny za strategiczną wizję, założenie i sukces rynkowy 
drugiego filaru CU OFE, który stał się liderem rynku zarządzającym 32% 
polskich aktywów emerytalnych. 
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AKADEMIA: 

1982-1990 Szkoła Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań - 
starszy wykładowca i pracownik naukowy. 

PRAWNIK  

1990-1993, 1997 Jako radca prawny i adwokat pracował w kancelariach 
Altheimer & Gray, Dewey & Ballantine, Dewey & LeBouef jako 
międzynarodowy doradca świadczący usługi doradcze i projektowe dla 
organizacji komercyjnych w USA i Europie, w tym w zakresie 
postępowań prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych, relacji 
regulacyjnych, zgodności z prawem bankowym, doradztwa 
inwestycyjnego i ubezpieczeniowego, reprezentując zarówno Skarb 
Państwa, jak i inwestorów zagranicznych. Do grona moich klientów 
należały między innymi Citibank, Commercial Union, Amoco, Amway i 
Cargill.  

KWALIFIKACJE NADZORCZE i FINASOWE 

Dyplom w programie dla dyrektorów międzynarodowych INSEAD, 2018 r.  
Dyplom z Zarządzania Ogólnego, CEDEP, 1998  
Dyplom w zakresie Przywództwa dla Przyszłości, Columbia Business 
School, 2002 - 2003 
Diplome de Droit Compare, Strasbourg Institute de Droit Compare-
Universita' di Trento, 1986 
Uczestnictwo w programie letnim prawa amerykańskiego Columbia-
Leyden-Amsterdam 1985 

Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Poznań 1981, egzamin radcowski z wyróznieniem, 
sędziowski;  
Magister filologii angielskiej - specjalność amerykanistyka, Wydział 
Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1978, 

Płynna znajomość języka angielskiego, umiarkowana rosyjskiego, 
lektura francuskiego.  
Obywatelstwo polskie (UE) 
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KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 

RELACJE ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM  
Stefana Batorego, Warszawa, AJC, NYC, Forum Dialogu, Warszawa, 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności; 

RELACJE Z ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW: 
Lewiatan, Pracodawcy.pl, BCG 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA: 
Muzeum Warszawy, Członek Zarządu, Członek Przyjaciół Forum Dialogu 
AJC  

ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA W POLSCE 
Złoty Krzyż Zasługi za rozwój polskiego rynku usług ubezpieczeniowych i 
finansowych (cywilne odznaczenie państwowe nadane przez Prezydenta 
RP); Medal za Zasługi dla Polskiej Energetyki (odznaczenie resortowe za 
projekt i pomoc w finansowaniu modernizacji branży); odznaczenia izb 
branżowych; 
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