
Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech 
 
Doświadczenie: 
• 20 lat wykładania tematyki ekonomii i zarządzania w j. polskim i angielskim na studiach licencjackich, 

magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w Polsce i za granicą.  
• Kilkanaście zrealizowanych projektów badawczych o charakterze teoretycznym i praktycznym, krajowych i 

międzynarodowych, dla ministerstw i innych instytucji publicznych w Polsce oraz w Rumunii.  
• Prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji – jednego z nielicznych w kraju niepublicznych instytutów badawczych. 
• Ekspert ds. modelowania i prognozowania makroekonomicznego. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi.  
• Jeden z głównych autorów prognoz rynku ubezpieczeń w Polsce. 
• Staż typu job-shadow u b. ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Davida Millibanda. 
• Teoretyczna i praktyczna znajomość tematyki polityki gospodarczej i społecznej, w tym wpółtworzenie 

programów dwóch partii politycznych oraz kierowania zespołami eksperckimi (w tym ponad 100-
osobowymi).  

• Autor, redaktor i współredaktor ponad 30 książek naukowych, w tym kilku wydanych w Londynie. 
• Komentator różnych stacji TV, radiowych, gazet i czasopism. Wywiady dla mediów zagranicznych, 

szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii (blockchain i kryptowaluty) oraz kryzysów i 
makroekonomii.  

 
Wykształcenie: 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów:  
• stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany na 

podstawie jednotematycznego cyklu publikacji książkowych pt. „Pomiary innowacyjności i gospodarki 
opartej na wiedzy” 

 
National University of Singapore 
• academic visitor w Lee Kuan Yew School of Public Policy (główne centrum kształcące w zakresie polityki 

publicznej w Azji Południowo-Wschodniej) 
 
University College London 
• honorary visiting fellow w School of Slavonic and East European Studies (główne centrum studiów nad 

krajami transformacji systemowej w Europie Zachodniej) 
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów: 
• dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej pt. 

„Światowe recesje i polityka antykryzysowa a gospodarka Polski” 
• Podyplomowe Studium Kształcenia Pedagogicznego SGH (jeden semestr), Dzienne Studia Doktoranckie 

Studium Pedagogiczne SGH, dyplom  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; kierunek: Metody Ilościowe i 
Systemy Informacyjne  

• praca magisterska pt. „Analiza możliwości wykorzystania metod heurystycznych w polityce gospodarczej”  
 
Pan Krzysztof Piech sprawuje następujące funkcje: 
• Rady nadzorcze (aktualnie pełnione funkcje): Ethy S.A. (przewodniczący RN), Horum S.A. (członek RN), Instar 

Energy Lab S.A. (członek RN).  
• Zarządy spółek: Blockchain Technologies sp. z o.o. (prezes zarządu – do dziś), e-niania sp. z o.o. (członek 

zarządu – do 2019 r., udziałowiec – do dziś). 
 
Pan prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne 
znaczenie dla Emitenta. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech nie został skazany prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo 
za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 



 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech pełnił funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego. 
 
Pan prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 
spółki kapitałowej. Nie jest także członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Pan prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Hubert Młodzianowski 
 
Ukończył wydziały Fizyki Teoretycznej i Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. 
Zajmuje się oprogramowaniem wspierającym procesy biznesowe w branży finansowej, w szczególności 
wdrożeniami systemów informatycznych pomagających ubezpieczycielom, bankom a także firmom leasingowym 
w transformacji i adaptacji nowych technologii. Obecnie współpracuje z międzynarodową firmą doradczą Sollers 
Consulting. 
 
W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Hubert Młodzianowski nie był członkiem organów zarządzających 
lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. 
 
Pan Hubert Młodzianowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 
Emitenta. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Hubert Młodzianowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 
o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Hubert Młodzianowski pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
 
Pan Hubert Młodzianowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej. Nie jest także członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Pan Hubert Młodzianowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Jan Brykczyński 
 
Ukończył wydziały Fizyki Teoretycznej i Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat jest zaangażowany 
w tworzenie i zarządzenie sieciami sprzedaży bezpośredniej. Współpracował ze światowymi liderami rynku MLM 
w tym między innymi: Darwin International Malta, Akuna Polska, MonaVie USA, Jeunesse Global Holdings USA, 
Souvre International. 
 
Pan Jan Brykczyński pełni funkcję Prezesa Zarządu Medical Advanced Researches Company sp. z o.o. 
 
Pan Jan Brykczyński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla 
Emitenta. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jan Brykczyński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 
o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 



Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jan Brykczyński pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
 
Pan Jan Brykczyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej. Nie jest 
także członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Pan Jan Brykczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Konrad Lerski 
 
Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od początku swojej kariery związany  z największymi 
międzynarodowymi firmami działającymi na rynku produktów medycznych (Stryker, Biomet), działający w ich 
strukturach krajowych i międzynarodowych. Współzałożyciel i akcjonariusz firmy Massmedica S.A., zarządzający 
jej działalnością operacyjną w latach 2011 – 2019, pełnił funkcję Prezesa zarządu i członka zarządu. 
 
Pan Konrad Lerski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Konrad Lerski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Konrad Lerski pełnił funkcje członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego. 
 
Pan Konrad Lerski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej. Nie jest 
także członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Pan Konrad Lerski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński 
 
Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński jest ortopedą. W 1972 roku ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku. 
Pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej zdobył w 1977 roku, a drugi trzy lata 
później. 
 
Tytuł doktora nauk medycznych obronił w 1976 roku na Akademii Medycznej w Białymstoku, a habilitację uzyskał 
osiem lat później. W 1995 roku został mu przyznany tytuł profesora nauk medycznych. Dwukrotnie otrzymał 
nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe i był wielokrotnie nagradzany przez Rektora Akademii 
Medycznej w Białymstoku za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Jest autorem i współautorem licznych publikacji 
naukowych z zakresu ortopedii. 
 
Zdobywał wiedzę i doświadczenie na licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą. Pełnił funkcje prorektora 
białostockiej Akademii Medycznej i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. 



Zawodowo związany z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, 
gdzie pełni funkcję kierownika. 
 
Przeprowadza konsultacje w zakresie ortopedii i traumatologii. Diagnozuje i leczy między innymi złamania i urazy 
kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe i zniekształcenia stawów, uszkodzenia więzadeł, 
deformacje ręki i stóp, paluchy koślawe, choroby i ubytki chrząstki stawów oraz dyskopatie szyjne i lędźwiowe. 
Specjalizuje się w zakresie chirurgii ręki i chirurgii kręgosłupa. Przeprowadza zabiegi między innymi stabilizacji 
transpedicularnej, odbarczenia rdzenia i korzeni nerwowych, vertebroplastyki, discektomii i artroskopii. Zajmuje 
się zespołami uciskowymi rowka nerwu łokciowego i kanału nadgarstka, naprawą ścięgien i nerwów oraz 
naprawą chrząstki stawów za pomocą komórek macierzystych. Wykonuje zabiegi wszczepienia endoprotezy. 
Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński jest właścicielem prywatnego szpitala ortopedycznego ALFA w Białymstoku. 
W szpitalu tym organizowane były i są planowane szkolenia w zakresie implantów sprzedawanych przez 
Massmedica S.A. 
 
W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński nie był członkiem organów 
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. 
 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński nie został skazany prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 
w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo 
za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono wobec niego sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  
 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński pełnił funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego.  
 
Pan prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
 
Pan prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 


