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Zmiany w składzie Zarządu Spółki  

Zarząd Selvita S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała 

w skład Zarządu Spółki dr inż. Mirosławę Zydroń oraz mianowała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu 

dr Krzysztofa Brzózkę. 

Wobec powyższego aktualny skład Zarządu Selvita S.A. przedstawia się następująco: 

 Paweł Przewięźlikowski  – Prezes Zarządu, 

 Bogusław Sieczkowski  – Wiceprezes Zarządu,  

 Krzysztof Brzózka  – Wiceprezes Zarządu, 

 Miłosz Gruca  – Członek Zarządu, 

 Sebastian Kwaśny  – Członek Zarządu, 

 Mirosława Zydroń  – Członek Zarządu. 

 

Promowanie do rangi Wiceprezesa Zarządu Spółki dr Krzysztofa Brzózki jest związane z sukcesami 

i rozwojem pionu własnych projektów innowacyjnych Spółki. 

Powołanie dr inż. Mirosławy Zydroń na Członka Zarządu związane jest z dynamicznym rozszerzeniem 

skali działalności Spółki w obszarze usług chemicznych.  

Obie nominacje mają ułatwić utrzymanie dotychczasowych i nawiązywanie nowych kontaktów 

z partnerami biznesowymi Spółki oraz wzmocnić odpowiedzialność za wynik finansowy 

nadzorowanych przez Nominowanych działów Spółki tj.: Działu Badań i Rozwoju projektów własnych 

oraz Działu Chemii Kontraktowej. 

Dr Mirosława Zydroń, związana ze spółką Selvita od grudnia 2009 r., jest odpowiedzialna za 

funkcjonowanie Działu Chemii Kontraktowej, strategiczny rozwój usług chemicznych, rozwój oferty 

Spółki oraz budowanie relacji z międzynarodowymi klientami z branży farmaceutycznej, 

biotechnologicznej, chemicznej i agrochemicznej. Nadzoruje toczące się projekty w celu zapewnienia 

najwyższej jakości ich usług. 

Dr inż. Mirosława Zydroń jest absolwentką Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra chemii 

ze specjalizacją w chemii polimerów oraz tytuł doktora chemii. Jej praca doktorska uzyskała 

wyróżnienie Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepszą rozprawę doktorską z obszaru chemii 

analitycznej w Polsce w latach 2004 - 2005. W 2009 r. ukończyła dwuletnie studia MBA w Rotterdam 

School of Management, na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. 

Doświadczenie w prowadzeniu projektów, tworzeniu struktur badawczo-rozwojowych oraz 

w zarządzaniu zespołami R&D w międzynarodowych organizacjach zdobywała najpierw w środowisku 

naukowym, a następnie w firmie Pliva (później Barr Pharmaceuticals, TEVA) jako Kierownik 

Laboratorium R&D, nadzorując prace analityczne i preformulacyjne laboratorium badawczego na 



etapie rozwoju leków oraz procesy pakowania podczas produkcji pilotażowych w środowisku GMP. 

Następnie, na etapie transformacji firmy, jako Kierownik Projektów Optymalizacyjnych nadzorowała 

projekty efektywnościowe, ukierunkowane na  obniżenie kosztów operacyjnych spółki. 

 

Dr Krzysztof Brzózka, posiada tytuł doktora Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz 

tytuł magistra biotechnologii ze specjalizacją biologii molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie. Ukończył również dwuletnie studia Executive MBA Stockholm University School of 

Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego. W latach 203 - 2007 prowadził 

badania na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w obszarze sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, 

mechanizmów obronnych patogenów prowadzących do inhibicji układu odpornościowego oraz 

wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. W 2007 r. rozpoczął pracę w firmie Selvita w Dziale Badań 

i Rozwoju  zajmując się ewaluacją oraz in-licensingiem projektów badawczych. W 2009 r. objął 

stanowisko kierownika pierwszego projektu przeciwnowotworowego, a w następnych latach 

zainicjował rozpoczęcie kolejnych projektów badawczych w kolejnych obszarach terapeutycznych. 

W styczniu 2012 r. został powołany na stanowisko Dyrektora ds. Naukowych oraz członka Zarządu 

Selvita S.A i aktualnie nadzoruje całość badań naukowych mających na celu stworzenie 

innowacyjnych, małocząsteczkowych terapii w obszarach takich jak onkologia, choroby ośrodkowego 

układu nerwowego (w tym choroba Alzheimera) czy choroby autoimmunologiczne i zapalne. 

Dr Brzózka posiada unikalne interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie rozwoju projektów w fazie 

przedklinicznej poczynając od badań in silico, po chemię medyczną, badania in vitro i in vivo oraz 

badania toksykologiczne. 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

„Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

Osoby reprezentujące spółkę: 

• Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu  

• Tomasz Nocuń – Prokurent 


