
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

w związku z pełnieniem funkcji w organach zarządzających/nadzorujących 

spółki MEDAPP S.A. (zwanej dalej „Spółką) 

skierowany do  

a) Członków organów zarządzających Spółki, 

b) Członków organów nadzorujących Spółki, 

W brzmieniu zgodnym z § 10 ust. 20 Załącznika 1 do Regulaminu ASO. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 
Imię i nazwisko Włodzimierz Kubiak 

Zajmowane stanowisko w ramach Spółki Członek Rady Nadzorczej  

Termin upływu kadencji na jaką dana osoba 
została powołana 

Aktualna wspólna trzyletnia kadencja Rady 
Nadzorczej trwa do 5.08.2023 r.  

Opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego 

Wykształcenie: 
 
Włodzimierz Kubiak posiada wykształcenie 
wyższe – w 1989 roku uzyskał tytuł lekarza 
medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Poznaniu. W 1997 roku 
ukończył program Executive MBA 
organizowany przez Uniwersytet of Illinois 
oraz Uniwersytet Warszawski (WEMBA), a 
w 1998 roku otrzymał tytuł doktora nauk 
medycznych w dziedzinie medycyny na 
Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Włodzimierz Kubiak ukończył także 
Columbia Senior Executive Program na 
Columbia University (w 2001 roku) oraz 
Harvard University Innovation Program (w 
2014 roku). Włodzimierz Kubiak otrzymał 
także tytuł specjalisty Zdrowia Publicznego. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 
2020 – obecnie    MedApp S.A. – Członek 
Rady Nadzorczej; 
2019 – obecnie    Fundacja Lepsza Terapia – 
Przewodniczący Rady Fundacji, założyciel 
Fundacji; 
2017 – obecnie    Medinofarm Włodzimierz 
Kubiak (jednoosobowa działalność 
gospodarcza) – Partner Zarządzający; 



2009 – obecnie    Indywidualna praktyka 
lekarska w miejscu wezwania Włodzimierz 
Kubiak (jednoosobowa działalność 
gospodarcza); 
2017 – 2019    Fundacja Lepsza Terapia – 
Prezes Zarządu; 
2013 – 2016    Johnson&Johnson Global 
Public Health, USA – Vice President; 
2009 – 2013    Janssen-Cilag Polska Sp. z 
o.o. – Area Managing Director Janssen New 
Europe North; 
2005 – 2009   Johnson&Johnson, USA – Vice 
President, Worldwide Access Programs, 
Virology; 
1996 – 2005    Janssen – Cilag Polska Sp. z 
o.o. – Dyrektor Zarządzający; 
1994 – 1996    J&J Poland Sp. z o.o. – 
Business Unit Manager, Hospital Line; 
1993 – 1994    J&J Poland Sp. z o.o. – 
Product and Regional Manager; 
1991 – 1992    J&J Poland Sp. z o.o. – 
Przedstawiciel Medyczny; 
1989 – 1991    Akademia Medyczna w 
Poznaniu – Lekarz asystent. 

Działalność wykonywana poza Spółką, gdy 
działalność ma istotne znaczenie dla Spółki 

Nie wykonuję działalności poza Spółką, 
która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.  

Spółki prawa handlowego, w których w 
okresie ostatnich 3 lat, osoba 
nadzorująca/zarządzająca była członkiem 
organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub 
jest nadal wspólnikiem wraz ze wskazaniem 
okresu pełnienia funkcji 

2020 – obecnie    MedApp S.A. – Członek 
Rady Nadzorczej; 
2019 – obecnie    Fundacja Lepsza Terapia – 
Przewodniczący Rady Fundacji, założyciel 
Fundacji; 
2015 – obecnie    Stowarzyszenie 
Mieszkańców Osiedla Zielonego II oraz III w 
Chybach – Prezes Zarządu; 
2018 – 2019    Aramed Sp. z o.o. – Prezes 
Zarządu; 
2017 – 2019    Fundacja Lepsza Terapia – 
Prezes Zarządu; 
 
Obecnie Włodzimierz Kubiak posiada 
udziały lub akcje oraz jest wspólnikiem: 
- Aramed Sp. z o.o. 
 
Pan Włodzimierz Kubiak jest inwestorem 
giełdowym na rachunek własny. Posiadane 
przez niego pakiety akcji notowane na 



rynku regulowanym i ASO nie przekraczają 
progu 1%. 

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 nie zostałem 
skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie 
orzeczono sądowego zakazu działania jako 
członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 

Informacja czy w okresie ostatnich 5 lat 
otrzymano sądowy zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego  
 

W okresie ostatnich 5 lat nie otrzymałem 
sądowego zakazu działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego. 

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 wystąpiły 
przypadki upadłości, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu 
do podmiotów, w których pełniłem funkcję 
członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

Informacja 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 prowadzę działalności, która jest 
konkurencyjna w stosunku do działalności 
Spółki oraz nie jestem wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej ani 
osobowej ani członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej. 

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

Nie figuruję w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.  

Poznań, 05.08.2022 r. 

Miejsce, data 

 



Włodzimierz Kubiak 

Podpis osoby wypełniającej Kwestionariusz 


