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Jerzy Miller, były prezes NFZ, obecnie wojewoda mał opolski, ma jakoby zast ąpić Grzegorza 
Schetyn ę na stanowisku ministra spraw wewn ętrznych i administracji. Sam zainteresowany nie 
chciał komentowa ć doniesie ń o mo Ŝliwo ści awansu.  

Miller urodził się 7 czerwca 1952 r. w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, 
Elektroniki i Automatyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Był dyrektorem wydziału 
organizacji i nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie, a w latach 1993-1998 wicewojewodą krakowskim. 

Od lutego 1998 r. do lipca 2000 r. pełnił funkcję podsekretarza i sekretarza stanu w Ministerstwie 
Finansów oraz pełnomocnika rządu ds. decentralizacji finansów publicznych. Od marca 2001 r. do 
marca 2003 r. był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, następnie przez trzy miesiące 
prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, później członkiem zarządu oraz 
dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej NBP. 

30 września 2004 r. został powołany przez Marka Belkę na stanowisko prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia. To stanowisku obejmował równieŜ za rządów premiera Kazimierza 
Marcinkiewicza. Z funkcji odwołano go 8 września 2006 r. za czasów, kiedy ministrem zdrowia był 
Zbigniew Religa. 5 grudnia 2006 r. został zastępcą prezydenta Warszawy. 29 listopada 2007 r. 
powołano go na stanowisko wojewody małopolskiego. 

Jak podaje Gazeta Wyborcza, na stanowisku wojewody Miller dał się poznać jako negocjator w 
trudnych sprawach społecznych. ZaangaŜował się w obronę „Farmy śycia”, ośrodka dla osób 
autystycznych pod Krakowem, któremu groziła likwidacja. Mediuje takŜe w sporze samorządowców z 
Limanowej ze społecznością romską, której na tym terenie odmówiono zbudowania w ramach 
programu rządowego świetlicy integracyjnej. 

Ustępujący szef ministerstwa Grzegorz Schetyna podczas wywiadu dla TVN 24 mówił o Millerze, Ŝe 
jest on dobrym wojewodą i byłby świetnym szefem MSWiA. Czy Donald Tusk powoła byłego szefa 
NFZ na to stanowisko okaŜe się w połowie października. 

 


