
Lidia Brzozowska 
 
Powołana: 16.10.2017 roku 

Kadencja: do 2022 roku  

 

Pani Lidia Brzozowska jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie, Wydział Prawa i Administracji. W 2009 roku ukończyła studia z tytułem magister 

prawa i administracji. Od 2007 roku związana z branżą finansową w segmencie bankowości 

detalicznej. Od sierpnia 2008 roku prowadzi, zarządza i odpowiada za rozwój placówek 

bankowych (jako franczyzobiorca francuskiej grupy kapitałowej). Obecnie odpowiada za 

strategię i rozwój placówek franczyzowych. 

 

Pani Lidia Brzozowska nie pełniła w okresie ostatnich 3 lat funkcji zarządczych, ani nadzorczych 

w innych spółkach handlowych. 

 

Pani Lidia Brzozowska nigdy nie była skazana za przestępstwo oszustwa, ani nie został w 

stosunku do niej wydany zakaz działania jako członek organów zarządczych lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. 

 

Pani Lidia Brzozowska nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

podmiotach prawa handlowego będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub 

likwidacji. 

 

Pani Lidia Brzozowska nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w 

stosunku do Emitenta oraz nie jest wspólnikiem spółki cywilnej. 

 

Pani Lidia Brzozowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 
 

Marta Kamieniak 
 

Powołana: 16.10.2017 roku 

Kadencja: do 2022 roku  

 
Pani Marta Kamieniak jest doktorem biologii molekularnej, biomedycyny i biotechnologii 

Uniwersytetu Autonoma w Madrycie. W 2009 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera 

biotechnologii na SGGW w Warszawie, część studiów odbywając w Life Science University w 

Wageningen w Holandii. W czasie swojej kariery naukowej (w latach 2004-2014) realizowała 

wiele projektów naukowych na renomowanych uczelniach zagranicznych m.in. w University 

College Dublin, Wageningen University oraz w instytutach naukowych w kraju m.in. w 

Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz za granicą tj. Centro 



Nacional de Investigaciones Oncológicas w Madrycie, oraz w Queensland Institute of Medical 

Research w Brisbane w Australii. Projekt magisterski, który Pani Marta realizowała w firmie 

biotechnologicznej Wetsus w Holandii został uhonorowany nagrodą Grand Prix firmy Bayer w 

2009 roku. 

Pani Marta Kamieniak jest autorką i współautorką wysoko impaktowanych publikacji 

naukowych w dziedzinie medycyny i biotechnologii, jest również stypendystką wielu polskich 

i zagranicznych grantów m.in. dwukrotnie Stypendium Ministra Edukacji i Szkolnictwa 

Wyższego za osiągniecia naukowe, La Caixa International fellowship, Boehringer Ingelheim, 

Molecular Oncology “Translational Cancer Research” .  

W 2014r. Pani Marta Kamieniak rozpoczęła pracę w badaniach klinicznych realizowanych przez 

firmę Parexel, a następnie Novartis. Od lutego 2016 roku Pani Marta Kamieniak pełni funkcję 

zarządczą (Country Medical Lead) w wiodącym amerykańskim koncernie biotechnologicznym, 

w którym odpowiada m.in. za zarządzanie innowacją, budowanie strategii firmy w dziedzinie 

Immunologii, realizację projektów medycznych oraz budowanie relacji z kluczowymi 

ekspertami w tej dziedzinie. 

 

Pani Marta Kamieniak nigdy nie była skazana za przestępstwo oszustwa, ani nie została w 

stosunku do niej wydany zakaz działania, jako członek organów zarządczych lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego.  

 

Pani Marta Kamieniak nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 

podmiotach prawa handlowego będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub 

likwidacji.  

 

Pani Marta Kamieniak nie prowadzi działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w 

stosunku do Emitenta oraz nie jest wspólnikiem spółki cywilnej.  

 

Pani Marta Kamieniak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

  
 


