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2014. 
 
OPIS KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO 

Doświadczenie zawodowe: 

- 16 lat doświadczenia w zarządzaniu w sektorze międzynarodowych badań 

klinicznych 

- zarządzanie międzynarodowym zespołem współpracowników 

- kilkuletnie doświadczenie w prywatnym NZOZ jako Dyrektor ds Medycznych 

- 15 lat doświadczenia w pracy jako lekarz kardiolog w wiodącym centrum 

kardiologicznym w Warszawie. 

- ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w prywatnej praktyce lekarskiej.  

 

Scieżka zawodowa: 

     -  06.2006 – nadal: Global Research Services Polska - Executive Director Clinical   

                                    Operation in Europe, 

- 12.2005 - 06.2006 Premier Research Polska – Regional Director CEE. 

- 09.1998 – 12.2005 Imform Polska – Managing Director and Regional Director 

for Russia, Ukraine and Baltic States. 

- 06.1998 – 09.1998 Procter & Gamble Pharmaceutical, UK – Consultant. 

- 01.1998 – 05.1998 Parexel Polska – Clinical Research Associate. 

- 09.1983 – 01.1998 Instytut Kardiologii w Warszawie – lekarz kardiolog. 

 

WYKSZTAŁCENIE 

- 1996 specjalizacja z kardiologii 

- 1987 II stopien specjalizacjii z chorob wewnetrznych 

- 1985 I stopien specjalizacji z chorob wewnetrznych 

- 1983 ukonczenie Akademii Medycznej w Warszawie 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta. 



Nie dotyczy. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co 

najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

Nie dotyczy. 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba 

taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających 

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: 

Nie dotyczy 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do 

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego: 

Nie dotyczy. 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Nie dotyczy. 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym: 

Nie dotyczy. 

 


