
CURRICULUM  VITAE 

Barbara Biegańska 

Funkcja: Wiceprezes Zarządu Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi   

Upływ kadencji: czerwiec 2020 r.  

Data urodzenia: 

 

13 maj 1962 r 

WYKSZTAŁCENIE 

1986   

1999 

 

2002 

magister, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny  

studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami, 

Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania 

studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, Wyższa Szkoła 

Administracji Publicznej w Łodzi 

 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

1987 - 1995             specjalista ds. ekonomicznych, a następnie jako główny księgowy oraz Pełnomocnik  

                               Zarządu, POLON Spółdzielnia Pracy  ( obecnie BIOGENED SA ) 

1996  - 1998            główny księgowy,  Luxmat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

1998  - 2000            główny specjalista ds. ekonomicznych,  pełnomocnik Zarządu , ŁPF POLON  

                               Sp. z o.o. ( obecnie BIOGENED SA ) 

2000  - nadal         dyrektor finansowy, wiceprezes Zarządu  BIOGENED SA 

 

 DODATKOWE OŚWIADCZENIA (stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO): 

 

- w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Zarządu nie była członkiem organów zarządzających w innych spółkach 

prawa handlowego niż wymienione powyżej;  

- nie została skazana żadnym prawomocnym wyrokiem, na mocy którego zostałaby skazana za przestępstwo 

oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat przed powołaniem do Zarządu, ani nie otrzymała w okresie co 

najmniej ostatnich 5 lat przed powołaniem do Zarządu sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;  

- w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Zarządu nie pełniła funkcji w organach zarządzających lub 

nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość lub były objęte postępowaniem likwidacyjnym; 

- w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Zarządu nie pełniła funkcji w organach zarządzających lub 

nadzorczych podmiotów, w stosunku do których ustanowiono zarząd komisaryczny; 

- nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;  

- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, nie jest  

członkiem organu zarządzającego konkurencyjnej osoby prawnej;  

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  

o Krajowym Rejestrze Sądowym.  


