Szanowny/a Panie/i,
Fundacja im. Stefana Batorego wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym podjęły działania w
celu przybliżenia opinii publicznej roli i zadań Rady Polityki Pieniężnej i jaki wywiera wpływ na
sytuację gospodarczą kraju, a co za tym idzie, na sytuację każdego Polaka. Wypełniając nasze
statutowe cele, w których mieści się edukacja i wspieranie instytucji demokratycznych, jesteśmy
przekonani, że obywatele potrzebują takiej wiedzy.
Przybliżenie sylwetek kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej, to pierwszy krok naszych działań
edukacyjnych. Dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie i odesłanie
na adres op@batory.org.pl poniższej ankiety w ciągu 3 dni od daty otrzymania.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety na komputerze. Gdyby jednak wolał/a Pan/i wypełnić ją
odręcznie załączamy również wersję przeznaczoną do wydrukowania i ręcznego.
Odpowiedzi posłużą nam do stworzenia sylwetek kandydatów, które następnie opublikujemy na
stronach internetowych Fundacji i Towarzystwa oraz w mediach społecznościowych, wraz z opisem
kompetencji samej Rady i innymi materiałami informacyjnymi.
Będziemy również aktywnie zachęcać media i opinię publiczną do zapoznawania się z tymi
materiałami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorką, p.
Grażyną Czubek, tel. 22 536 0271, e-mail: gczubek@batory.org.pl .
Z góry bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety i aktywny udział w tej inicjatywie.
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PODSTAWOWE DANE OSOBOWE
M1.

Imię:
Prosimy o podanie informacji w okienku poniżej.

Marek

M2.

Nazwisko:
Prosimy o podanie informacji w okienku poniżej.

Chrzanowski

M3.

Rok i miejsce urodzenia:
Prosimy o podanie informacji w okienku poniżej.

25.01.1981, brak danych

M4.

Stan cywilny:
Prosimy o podanie informacji w okienku poniżej.

brak danych
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EDUKACJA

1. Szkoły wyższe / uczelnie, które ukończył/a kandydat/ka w kolejności chronologicznej
zacząwszy od szkoły ukończonej ostatnio:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

- studia doktoranckie, Szkoła Główna Handlowa, Wydział Ekonomii, 2006
źródło: druk senacki nr 61
Brak informacji o innych

2. Prosimy o podanie tytułów prac oraz lat, w których zostały obronione prace licencjackie,
magisterskie, doktorskie kandydata/tki:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

- 2006, brak danych
źródło: druk senacki nr 61

3. Prosimy o podanie lat w których kandydat/a uzyskał/a habilitację oraz profesurę oraz ich
dziedziny:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

Nie dotyczy

4. Prosimy o podanie ukończonych przez kandydata/tkę kursów, szkoleń, praktyk zawodowych
lub staży:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

- Brak danych
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5. Znajomość języków obcych potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, ukończonymi kursami
lub studiami filologicznymi:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

- Brak danych

ZATRUDNIENIE

6. Miejsca pracy:
Prosimy o podanie wszystkich miejsc, w których kandydat/ka pracował/a dotychczas lub jest
aktualnie zatrudniony na umowę o pracę, w tym również informacji o ‘samozatrudnieniu’,
prowadzeniu działalności gospodarczej, etc., w oddzielnych punktach, wg wzoru.

- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Zarządzania i Finansów; Instytut Ekonomii
Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej (wcześniej Katedra Polityki Gospodarczej), 2004 (wg
informacji z profilu GoldenLine) lub 2005 (wg informacji z profilu LinkedIn) do teraz
- MCC Grupa spółka z o.o., 2011 do teraz
- Stowarzyszenie Instytut Gospodarki Narodowej, 2009 do teraz
- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003-2005
źródło: https://www.goldenline.pl/marek-chrzanowski9/
https://www.linkedin.com/in/marek-chrzanowski000b44?authType=NAME_SEARCH&authToken=ctea&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertic
al%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A2827008%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-11%2CtarId%3A1453433363306%2Ctas%3Amarek%20chrzan
http://www.monitorfirm.pl/nip-mcc-grupa
druk senacki nr 61
7. Zajmowane w okresie ostatnich 5 lat stanowiska we władzach (zarządach, radach
nadzorczych, programowych, etc.):






spółek prywatnych,
przedsiębiorstw państwowych,
spółdzielni,
stowarzyszeń,
fundacji,

Prosimy o podanie wszystkich funkcji, które kandydat/ka sprawował., w oddzielnych punktach,
wg wzoru.

- MCC Grupa spółka z o.o., Prezes Zarządu, brak danych o okresie współpracy
- Stowarzyszenie Instytut Gospodarki Narodowej, Prezes Stowarzyszenia, 2009 do teraz
4
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- Zrzeszenie Studenckich Kół Naukowych, Wiceprezes Zarządu, brak danych o okresie współpracy

źródła: http://www.monitorfirm.pl/nip-mcc-grupa
http://www.monitorfirm.pl/nip-stowarzyszenie-instytut-gospodarki-narodowej
http://www.monitorfirm.pl/nip-zrzeszenie-studenckich-kol-naukowych
druk senacki nr 61

8. Zajmowane w okresie ostatnich 5 lat stanowiska w strukturach akademickich:
Prosimy o podanie wszystkich stanowisk, w oddzielnych punktach, wg wzoru.

- adiunkt w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH, 2012 do teraz
- adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej SGH, 2004 (wg informacji z profilu GoldenLine) lub 2005
(wg informacji z profilu LinkedIn) do teraz
- kierownik Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi SGH, brak danych o
okresie współpracy
- członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, brak danych o okresie współpracy
- redaktor naczelny półrocznika „Polityka Gospodarcza”, brak danych o okresie współpracy
źródła: https://www.goldenline.pl/marek-chrzanowski9/
https://www.linkedin.com/in/marek-chrzanowski000b44?authType=NAME_SEARCH&authToken=ctea&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertic
al%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A2827008%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-11%2CtarId%3A1453433363306%2Ctas%3Amarek%20chrzan
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IEPPPG/struktura/ZPoG/zaklad/sklad/Strony/dr_Marek_
Chrzanowski.aspx
http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/badania/czasopisma/Strony/default.aspx
DZIAŁALNOŚĆ W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

9. Czy kandydat — w przeszłości — ubiegał się już o członkostwo w RPP / prezesurę NBP (jeżeli
tak, to kiedy i kto wskazał jego kandydaturę)?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi
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Wybierz odpowiedź TAK lub NIE lub ODMOWA ODPOWIEDZI
Brak danych
10. Czy kandydat/ka w momencie ubiegania się o miejsce w RPP pełni jakąkolwiek funkcję
publiczną (art. 115 § 13 kodeksu karnego) lub pełnił w okresie ostatnich 5 lat?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi
Funkcje publiczne w rozumieniu prawa:

poseł, senator, radny,

poseł do Parlamentu Europejskiego,

sędzia, ławnik, prokurator,

funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem
postępowania przygotowawczego,

notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca,

osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,

osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego,

osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego,

osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,

funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej,

osoba pełniąca czynną służbę wojskową.



pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie.

Wybierz odpowiedź TAK lub NIE lub ODMOWA ODPOWIEDZI
Brak danych

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA

11. Członkowstwo w polskich i/lub zagranicznych organizacjach, stowarzyszeniach,
towarzystwach naukowych, związkach, korporacjach zawodowych etc.:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru
- Stowarzyszenie Instytut Gospodarki Narodowej, 2009 do teraz
- Zrzeszenie Studenckich Kół Naukowych, brak danych o okresie współpracy
- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, brak danych o okresie współpracy
źródła: http://www.monitorfirm.pl/nip-stowarzyszenie-instytut-gospodarki-narodowej
http://www.monitorfirm.pl/nip-zrzeszenie-studenckich-kol-naukowych
druk senacki nr 61
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12. Członkowstwo w partiach politycznych w okresie ostatnich 5 lat:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

Brak danych

AKTYWNOŚĆ EKSPERCKA I NAUKOWA

13. Prywatne podmioty gospodarcze (firmy), w tym również podmioty zagraniczne lub
międzynarodowe, którym kandydat doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy, opinie,
etc., w okresie ostatnich 5 lat:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

- MCC Grupa spółka z o.o., brak danych o okresie współpracy
źródło: http://www.monitorfirm.pl/nip-mcc-grupa

14. Organy państw, instytucje publiczne, w tym również instytucje zagraniczne lub
międzyrządowe, którym kandydat doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy, opinie,
etc., w okresie ostatnich 5 lat:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru
- członek i koordynator prac w sekcji "Gospodarka, praca, przedsiębiorczość" Narodowej Rady
Rozwoju przy Prezydencie Andrzeju Dudzie, 2015-teraz
- Instytut Badań Edukacyjnych, 2014
http://www.prezydent.pl/kancelaria/nrr/sklad/sekcje/gospodarka-praca-przedsiebiorczosc/marekchrzanowski/
https://www.linkedin.com/in/marek-chrzanowski000b44?authType=NAME_SEARCH&authToken=ctea&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertic
al%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A2827008%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-11%2CtarId%3A1453265257167%2Ctas%3Amarek%20chrzanows

15. Organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, organizacje
pracodawców, partie polityczne, w tym również podmioty zagraniczne lub
międzynarodowe, którym kandydat doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy, opinie,
etc., w okresie ostatnich 5 lat:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru
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- Stowarzyszenie Instytut Gospodarki Narodowej, 2009 do teraz
- Zrzeszenie Studenckich Kół Naukowych, brak danych o okresie współpracy
źródła: http://www.monitorfirm.pl/nip-stowarzyszenie-instytut-gospodarki-narodowej
http://www.monitorfirm.pl/nip-zrzeszenie-studenckich-kol-naukowych
http://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/1569497,Zmiany-w-RPP-znamy-nazwiska
16. Czy kandydat brał kiedykolwiek udział w procedurach tworzenia prawa mającego wpływ na
funkcjonowanie RDPP / NBP, np. jako ekspert, członek organu prawodawczego lub lobbysta,
w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi
Wybierz odpowiedź TAK lub NIE lub ODMOWA ODPOWIEDZI
Brak danych
17. Lista (maks. 20) najważniejszych zdaniem kandydata/tki, własnych publikacji dotyczących
problematyki ekonomicznej, w tym w szczególności publikacji (ekspertyz, raportów, opinii,
etc.) związanych bezpośrednio z działalnością RPP lub NBP.:
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru
- Polska beneficjentem funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013, Polityka
gospodarcza, 2006,
- Wpływ procesów prywatyzacyjnych na rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej, SGH, 2006,
- Budżetowanie zadaniowe w Polsce w kontekście reformy finansów publicznych, SGH 2008,
- Polityka inwestycyjna w Polsce - oddziaływanie państwa na poziom inwestycji w gospodarce [w:] O
Nowy Ład Gospodarczy w Polsce, SGH 2008,
- Budżetowanie zadaniowe w Polsce w kontekście reformy finansów publicznych, Polityka
gospodarcza, 2009,
- Dochodzenie do Euro: studium przypadku gospodarki niemieckiej i austriackiej, wraz z Piotrem
Albińskim, [w:] Europejska Integracja od A do Z, Narodowy Bank Polski, 2009,
- Wpływ kryzysu światowego na gospodarki szczególnie zagrożonych krajów strefy euro - PIIGS, wraz
z Grzegorzem Konat i Michałem Lachowiczem, pod kierownictwem Piotra Albińskiego, SGH, 2010,
- Mierniki realizacji budżetu zadaniowego w Polsce na przykładzie mierników zastosowanych w
Funkcji 5 Ochrona Praw i Interesów Skarbu Państwa, pod kierownictwem Ewy Agnieszki Kosycarz,
SGH, 2010,
- Polityka gospodarcza i zachowanie polityków w okresie rządów koalicji PO-PSL, wraz z Ludmiłą
Słobodzian pod kierownictwem Jana Kaji, SGH, 2010,
- Polityka gospodarcza i zachowanie polityków w okresie rządów koalicji PO-PSL część II, wraz z
Ludmiłą Słobodzian pod kierownictwem Jana Kaji, SGH, 2011,
- Czynniki makroekonomiczne w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011,
- Implementacja budżetu zadaniowego w Polsce - część III, wraz z Ewą Agnieszką Kosycarz i
Tomaszem Cicirko oraz pod kierownictwem Janusza Waldemara Ostaszewskiego, SGH, 2011,
- Ocena korzyści i kosztów wdrażania budżetu zadaniowego przez pryzmat efektywności
wydatkowania środków publicznych w wybranych krajach OECD, Polityki Europejskie, FInanse i
Marketing, 2013,
- Ewolucja dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2004–2011, Acta
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Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2014,
- Szkoła Główna Handlowa, [w:] Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie, wraz z
Jakub Brdulak, Monika Głąb, 2015,
źródła: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=201498&lang=pl
https://recenzenci.opi.org.pl/sssr-web/site/people-details?personId=ad577c567cb4d1f8
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/14793/299_3_Chrzanowski.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y
http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/46-2011/FRFU-46-359.pdf
https://www.nbp.pl/publikacje/integracja_monetarna/raporty.pdf
http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/component/content/article/8-badania/780-szkoly-wyzsze-jakointegratory-uczenia-sie-przez-cale-zycie
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T10_nr59.pdf
http://www.gbv.de/dms/zbw/574025502.pdf
18. Lista ekspertyz dot., polityki pieniężnej, które kandydat/ka przygotował w ostatnich 5
latach?
Prosimy o podanie informacji w oddzielnych punktach, wg wzoru

Brak danych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I KARNA

19. Czy toczą się lub kiedykolwiek toczyły się przeciwko kandydatowi postępowania
prokuratorskie, karno-administracyjne, dyscyplinarne lub sądowe?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi

Wybierz odpowiedź TAK lub NIE lub ODMOWA ODPOWIEDZI
Brak danych

20. Czy kandydat był kiedykolwiek skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną
decyzją sądu dyscyplinarnego) w jakiejkolwiek sprawie?
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi

9

10
Wybierz odpowiedź TAK lub NIE lub ODMOWA ODPOWIEDZI
Brak danych
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