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Wykształcenie 

 2008 - doktor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

 1997-1999 - WEMBA executive, program MBA SGH/University of Minnesotta 

 1990-1991 - studia na Uniwersytecie New of Lizbon, Finanse Międzynarodowe w ramach 

programu TEMPUS. 

 1987-1992 - Politechnika Warszawska, wydział Mechaniczny Technologiczny; Organizacja 

i Zarządzanie Przemysłem, W latach 1989-1992 indywidualny tok studiów, wśród nich 

studia w zakresie mikro i makroekonomii, prawa na Szkole Głównej Handlowej w 

Warszawie oraz zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Praca Zawodowa 

 Mabion S.A. (od 2007 – 2016) Prezes Zarządu  

 Celon Pharma S.A. (od 2002 - obecnie) Prezes Zarządu 

 Adamed Sp z o.o., Adamed Pharma S.A (1994-2002) Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes 

Zarządu, odpowiedzialny za strategię, badania i rozwój i bieżące operacje. 

 Bank Rozwoju Eksportu S.A. w Warszawie (1991-1993)  Oficer kredytowy specjalizujący 

się w finansowaniu przedsięwzięć przemysłowych 

 CDS Sp z o.o. (1993-1994) Konsultant w branży chemicznej i farmaceutycznej 

 

Dr Maciej Wieczorek jest autorem wdrożeń kilku najlepiej sprzedawanych leków w Polsce (np. 

Amlozek®, Ketrel®, Salmex®) jak również autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych 

w renomowanych pismach naukowych. Dr Maciej Wieczorek jest autorem kilku wdrożeń produktów, 

które obecnie są najlepiej sprzedawanymi lekami w Polsce (np. pierwszej odtwórczej formy leku 

wykorzystującą substancję aktywną olanzapina).  Dr Maciej Wieczorek jest również Prezesem 

Zarządów takich firm farmaceutycznych jak: Celon Pharma S.A. czy Novazil Therapeutics, które to 

będąc zintegrowanymi firmami biofarmaceutycznymi zajmują się badaniami, rozwojem, 

wytwarzaniem, a także sprzedażą i promocją produktów farmaceutycznych.  

 

Dr Maciej Wieczorek jest twórcą oraz współtwórcą kilkudziesięciu zgłoszeń patentowych w zakresie 

klasycznych leków chemicznych oraz biotechnologicznych także w ramach działalności w spółce Celon 

Pharma, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu posiada szerokie portfolio zgłoszeń patentowych 

dotyczących własnych rozwiązań innowacyjnych, które niewątpliwie powinny wpłynąć korzystnie na 

ocenianą kategorię.   

 

Uzyska również patent Europejski dotyczący nowej technologii otrzymywania quetiapiny, 

nowoczesnego atypowego leku przeciw-psychotycznego stosowanego w schizofrenii i chorobie 

afektywnej dwubiegunowej.   


