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Doświadczenie zawodowe 

 IESE Business School – Dyrektor Programu IESE PMD Warsaw (od maja 2016). 

 Alliance Media Polska S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej ( 2007 – 2015).  

 Fundacji Współpracy Międzynarodowej w Warszawie – Prezes Zarządu (1995  –  
2007) 

 Wołowski & Partners Studio, Sp. z oo., Warszawa  (Fotografia reklamowa) - 
udziałowiec w spółce – Dyr. ds. Marketingu  (1992 – 1995) 

 Profinver S.A. , Madryt – Przedstawicielstwo w Polsce – jako doradca 
inwestycyjny  (1990 – 1992) 

 Jako geolog – w Niemczech zajmując się problemami ochrony środowiska.  
 

Wykształcenie    Geolog, studia magisterskie na uniwersytecie w Bonn i w Kolonii 
(Niemcy)  

Języki  Polski   - ojczysty 
Niemiecki - drugi ojczysty  
Hiszpański    - bardzo dobrze  
Angielski - dobrze 
Rosyjski - stopień podstawowy 

 
Szkolenia Dla menedżerów wysokiego szczebla (zakres: rachunkowość , strategie 

marketingowe, przywództwo i etyka w biznesie,  zarządzanie, finanse i 
controling): 

 
- IESE Business School   – Advanced Management Program, 2011-2012 

(Barcelona –Warszawa)  
- Kurs księgowości komputerowej –  Centrum Szkolenia i Selekcji Kadr 

AUDIUTOR Sp.z oo., Warszawa, 1996 
 
Zainteresowania  literatura, historia sztuki, muzyka, historia 

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

Nie wykonuje działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla 
emitenta. 

 

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. 

Jak wskazano powyżej.  

 



 

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 

 

Informację, 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 PROWADZI 

 

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym; 

NIE FIGURUJE 

 


