
Dr KRZYSZTOF PRZYBYŁOWSKI 

Pan Krzysztof Przybyłowski posiada wykształcenie wyższe (doktor nauk ekonomicznych), w 

latach 1984-1990 ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej 

Planowania i Statystyki w Warszawie (specjalizacja: Ekonomika i Organizacja Obrotu 

Towarowego i Usług). Ponadto Pan Krzysztof Przybyłowski w latach 1994 – 1995 ukończył 

studia doktoranckie na University of Minnesota, Carlson School of Management i H. Humprey 

Institute of Public Affairs oraz w 1997 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w 

Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie.  

Pan Krzysztof Przybyłowski jest współautorem podręczników marketingu wydanych w Polsce, 

Rosji i na Ukrainie, artykułów naukowych z zakresu zarządzania, publikowanych w Polsce i 

USA. Ponadto prowadził wykłady z przedmiotów „Marketing Management” w programie 

Canadian Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej i „Strategic Marketing” w programie 

CEMS w Szkole Głównej Handlowej.  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

Pan Krzysztof Przybyłowski kolejno pracował:  

− w latach 1989 - 2007 w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie jako kolejno asystent i adiunkt,  

− równocześnie w latach 1995 – 1999 był menadżerem projektów uczelni ekonomicznych z 

Polski USA i Ukrainy, których celem było unowocześnienie edukacji menedżerskiej w 

Polsce oraz na Ukrainie,  

− w roku 2000 w McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako marketing 

manager,  

− w latach 2003 – 2006 w agencji reklamowej Goldfinger Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

oraz agencji PR, Propublic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako dyrektor strategii oraz 

członek zarządu,  

− w latach 2004 – 04.2020 pełnił funkcję członka Zarządu w LARQ S.A. (dawniej CAM MEDIA 

S.A.) z siedzibą w Warszawie. 

 
Poniżej wskazano wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich 3 lat Pan Krzysztof Przybyłowski był członkiem organów zarządzających lub 
nadzorczych albo wspólnikiem: 
 

Podmiot Pełniona funkcja Czy funkcja jest pełniona 
na dzień sporządzenia 

raportu? 

Nextbike Polska S.A.  
z siedzibą w Warszawie 

członek rady nadzorczej Nie 

Brand 24 S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu 

członek rady nadzorczej Nie 

LARQ Fund Management sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie 

członek zarządu Nie 

Media Power sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie 

członek zarządu Nie 

InteliSoft sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie 

wiceprezes zarządu Nie 



Aponadto sp. z o.o. (dawniej 
Cam Media Creative Works  

sp. z o.o.) z siedzibą w 
Warszawie 

prezes zarządu Nie 

AWL VIII sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie 

prezes zarządu Nie 

Harbinger Capital Ltd. 
z siedzibą w Valetta, Malta 

wspólnik Nie 

Biaritz Ltd.  
z siedzibą w Valetta, Malta 

dyrektor zarządzający Tak 

Biaritz Ltd.  
z siedzibą w Valetta, Malta 

wspólnik Tak 

Robius Ltd.  
z siedzibą w Valetta, Malta 

wspólnik Tak 

Glorioso LP  
z siedzibą w Valetta, Malta 

wspólnik / komandytariusz Tak 

Lamuar LP  
z siedzibą w Valetta, Malta 

wspólnik / komandytariusz Tak 

DIU sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie 

wspólnik Tak 

 
Poza wskazanymi wyżej spółkami, w okresie ostatnich 3 lat Pan Krzysztof Przybyłowski nie był 
wspólnikiem ani członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w żadnej innej spółce 
prawa handlowego, czy też wspólnikiem w spółce osobowej. 
 
Pan Krzysztof Przybyłowski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza 
przedsiębiorstwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w 
przedsiębiorstwie Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce 
osobowej lub spółce kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej 
jako członek jej organu. 
 
Pan Krzysztof Przybyłowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 
 


