
Życiorys zawodowy 
 

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 
imię i nazwisko:  Rafał Stroiński 
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak 
termin upływu kadencji: 17 stycznia 2019 r. 
 
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
Rafał Stroiński ma ponad 20 letnie doświadczenie w praktyce prawniczej i jest adwokatem przy 
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz adwokatem amerykańskim w stanie Nowy 
Jork, USA. Posiada dyplom LL. M. Uniwersytetu Harvarda oraz stopień doktora nauk prawnych 
uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, był także stypendystą 
Komisji Fulbrighta i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Uniwersytecie Stanforda. W swojej 
pracy naukowej zajmuje się analizą ekonomiczną prawa (law and economics) oraz problematyką 
prawa spółek, w tym corporate governance. W ramach swojej praktyki prawniczej specjalizuje się 
w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji M&A 
i restrukturyzacji, w tym w transakcjach z udziałem funduszy Private Equity i Venture Capital 
oraz komercjalizacji badań naukowych. . 
 
Przebieg pracy zawodowej: 
 
2011 - do chwili obecnej Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal Adwokacka Spółka 

Partnerska, Partner i jeden z dwóch założycieli 
 
1997 - 2011 CMS Cameron McKenna (biuro w Warszawie), Partner lokalny 

(od 2007-2011) 
 
1996 - do chwili obecnej Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, adiunkt 

(do roku 2011), a następnie Wykładowca (od 2012 do chwili 
obecnej) 

 
1994 -1997 Clifford Chance (biuro w Warszawie), Prawnik 
 
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 
 
Pan Rafał Stroiński nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
4. 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, 

 
Funkcje pełnione obecnie: 
 
nazwa spółki: Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal Adwokacka Spółka 

Partnerska 



funkcja/wspólnik: Partner 
 
nazwa spółki: ARP Venture spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
funkcja/wspólnik: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 
nazwa spółki: US-Polish Trade Council (spółka non-profit z siedzibą w Kalifonii, 

USA) 
funkcja/wspólnik: Członek rady dyrektorów (niewykonawczy - non-executive director) 
 
nazwa spółki: Beata Naruszewicz-Stroińska spółka jawna 
funkcja/wspólnik: wspólnik 
 
Funkcje w okresie ostatnich trzech lat, które obecnie już nie są pełnione: 
 
Członkostwo w organach nadzorczych wybranych spółek w związku z wykonywaną działalnością 
w ramach kancelarii Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal Adwokacka Spółka Partnerska. 
 
5. 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 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Stroiński nie został skazany za przestępstwo oszustwa. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Stroiński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
6. 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 

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja 
podmiotu, w którym Pan Rafał Stroiński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 
7. Informacje, 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, 

 
Pan Rafał Stroiński nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 
Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
8. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 
 
Pan Rafał Stroiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


