
 
 

 

Z przyjemnością informujemy o zmianach jakie nastąpiły w spółce 
BRASTER S.A. 

 

W dniu 5 sierpnia 2019 roku nową Członkinią Zarządu 
BRASTER S.A. została dr n. med. Agnieszka Byszek, 
Dyrektor Medyczna. Posiada długoletnie doświadczenie we 
współpracy ze środowiskiem medycznym. Jest autorką 
publikacji w polskiej oraz zagranicznej prasie branżowej. 
W spółce BRASTER S.A. wdraża plany medyczne oraz 
realizuje badania kliniczne. Nadzoruje wszystkie aspekty 
dopuszczenia do użytku wyrobu medycznego, poprzez 
rejestrację i certyfikację urządzania Braster. Odpowiada 
również za komunikację z liderami opinii i ekspertami 
medycznymi. 

 

Od 7 sierpnia 2018 obowiązki Dyrektora Handlowego w 
BRASTER S.A. pełni Grzegorz Ornowski, który od  04.2018 
był Dyrektorem Sprzedaży. Odpowiadał za rozwój sprzedaży 
firmy, w tym wybór partnerów zagranicznych, negocjacje 
warunków współpracy z dystrybutorami i wdrożenie na rynkach 
lokalnych.  

Grzegorz ma wieloletnie doświadczenie w branży 
farmaceutycznej w Polsce, Rosji i Ukrainie. Jest ekspertem w 
zarządzaniu usługami medycznymi oraz FMCG. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 We are pleased to inform about changes that have taken place in 
BRASTER S.A. 

 

On August 5, 2019, Medical Director Agnieszka 
Byszek, MD was appointed a new Member of the 
Management Board of BRASTER S.A.. 

Agnieszka Byszek has many years of experience in 
cooperation with the medical community. She is the 
author of scientific papers in Polish and foreign trade 
press. At BRASTER S.A. she has been responsible 
for implementing medical plans and for clinical trials. 
She has supervised all aspects of marketing 
authorisation  of the medical device, including the 
registratoin and certification of Braster device. She 
has also been responsible for communication with 
opinion leaders and medical experts. 

 

From August 7, 2018 Grzegorz Ornowski  took over the 
duties of the Commercial Director at BRASTER S.A. after 
being Sales Director from 04.2018. Grzegorz Ornowski has 
been responsible for the international development of the 
company's sales, including selection of foreign partners, 
negotiating terms of cooperation with distributors and 
implementing product sales in the local markets. 
Grzegorz has many years of experience in the 
pharmaceutical industry in Poland, Russia and Ukraine. He is 
an expert in managing medical services and FMCG. 

 

 

 


