
CURRICULUM  VITAE 

Sylwia Grzegorzewska 

Funkcja: członek Rady Nadzorczej Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi   

Upływ kadencji: czerwiec 2020 r.  

Data urodzenia: 

 

01 lutego 1975 r. 

 

 

WYKSZTAŁCENIE 

1999  

 
2001  

 

 

2005  

 

 

2008  

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek Pedagogika 

studia podyplomowe w zakresie ekonomiczno-prawnym i cywilizacyjno-

kulturowym , Ośrodek Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego,  

studia podyplomowe w zakresie metod i treści edukacji środowiskowej 

(ekologicznej), Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, 

Uniwersytet Warszawski 

tytuł doktora nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński, Wydział 

Filozoficzny   

 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

2014 - nadal          dyrektor ds. rozwoju i innowacji,  BIOGENED SA 

2009 - 2014           adiunkt, Uniwersytet Łódzki 

2004 - 2014           prezes zarządu „SAY – Investment” Sp. z o.o. 

2004 - nadal          wspólnik „SAY – Investment” Sp. z o.o. 

2001 - 2009           asystent, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu  

                               Łódzkiego. 

 

 

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

 
- w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej była członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem 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 Rady Nadzorczej, ani nie otrzymała w okresie 

co najmniej ostatnich 5 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;  

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

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

- w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej 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, jest  

wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki kapitałowej, 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.  


