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Adam Szczepanik  - wykształcenie wyższe (mgr prawa), ukończył studia na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Adam Szczepanik posiada uprawnienia radcy 

prawnego, ukończona aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. 

 
 
Doświadczenie Zawodowe: 
 
styczeń 2010 r. – nadal własna działalność gospodarcza pod firmą „Szczepanik. Doradztwo 

Prawne” – bezpośrednia współpraca z przedsiębiorcami oraz 

kancelariami prawniczymi, obsługa procesów inwestycyjnych 

 

lipiec 2010r. – marzec 2011r. Prezes Zarz ądu  Gymnasion S.A. (w upadłości likwidacyjnej) – 

właściciela sieci fitness klubów na terenie całego kraju 

 

lipiec 2009r. – sierpień 2010r. Inspektor Nadzoru  w domu maklerskim „SECUS Asset 

Management” S.A.  z siedzibą w Katowicach 

 

luty 2009r. – sierpień 2009 r. Prezes Zarz ądu  „AURES Sp. z o.o.” (spółka - poddostawca 

elementów z tworzyw sztucznych do samochodów osobowych - dla 

podmiotów grupy kapitałowej „FIAT AUTO POLAND”) 

 

luty 2005r. – grudzień 2009 r. Komandytariusz w Kancelarii „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza 

Kamiński” Spółka komandytowa w Warszawie; 

 

maj 2005r. – wrzesień 2008 r.  Towarzystwo Ponad Podziałami w Warszawie  – Główny 

Specjalista ds. Prawnych 

 

maj 2005r.  - nadal  Studium Europejskie Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

 

marzec 2005r. – luty 2007r. Sekretarz Rady Nadzorczej w spółce „Fabryka Opakowa ń 

Różnych FORCAN” S.A.  z siedzibą w Tczewie 

 

luty 2005r. – marzec 2006r. Członek Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Połczyn” S.A.  - 

reprezentant Skarbu Państwa, 

od sierpnia 2005 r. – Wiceprzewodniczący RN 

 

czerwiec 2004r. – styczeń 2007r. Przedsi ębiorstwo Handlowo – Usługowe „WOLA” 

Przedsi ębiorstwo Pa ństwowe  – Główny Specjalista ds. prawnych 

 

luty 2004r. – maj 2005r.  Studium Europejskie Sp. z o.o. – Prokurent 

 

luty 2004r. – luty 2005r. „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kami ński”  Spółka 

komandytowa siedzibą w Warszawie – Prawnik 
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Praktyki, egzaminy, działalno ść naukowa: 

 

od marca 2005r. – nadal  wykładowca na kursach dla maklerów i doradców inwestycyjnych, 

m.in. dla Związku Maklerów i Doradców z siedzibą w Warszawie 

(prawo rynku kapitałowego, prawo cywilne, handlowe, gospodarcze)  

 

czerwiec – wrzesień 2009r. praktyki w Komisji Nadzoru Finansowego  

 (Departament Prawny, Departament Postępowań) 

 

2008r. wykładowca na Politechnice Warszawskiej – przedmiot: Prawo 

handlowe  

 

lipiec 2004r. pozytywnie złożony egzamin na członka rad nadzorczych Spółek 

Skarbu Państwa 

 

Pan Adam Szczepanik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Adam 

Szczepanik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


