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Członek  Rady Nadzorczej Genomed S.A.  
Powołany do Rady Nadzorczej w ramach wspólnej 5-letniej kadencji, która rozpoczęła się 25 
czerwca 2015 roku i upłynie 25 czerwca 2020 roku.  

Wykształcenie 

 1981-1986 studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego 
(kierunek: biologia molekularna) 

 1986 tytuł magistra biologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (z 
wyróżnieniem) 

 1992 stopień doktora nauk biologicznych, miedzyuczelniany: University of Wisconsin-
Madison, USA (promotor prof. Wacław Szybalski) / Uniwersytet Gdański w zakresie 
nowych technologii inżynierii genetycznej (z wyróżnieniem) 

 2011 habilitacja - Uniwersytet Gdański, w zakresie nowych technologii inżynierii 
genetycznej 

 2014 profesor nauk biologicznych 

Przebieg pracy zawodowej 

 1985-1993 asystent, adiunkt - Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Geografii i 
Oceanologii, Uniwersytet Gdański 

 1989-1991 doktorant (stypendium) - McArdle Laboratory for Cancer Research, 
Department of Oncology, University of Wisconsin-Madison (USA) 

 1992-1994 specjalista d/s klonowania molekularnego i ekspresji białek - Molecular 
Biology Resources Inc. (USA) (firma biotechnologii molekularnej, dział badań i 
rozwoju) 

 1994-1998 kierownik zespołu badawczego d/s klonowania molekularnego i ekspresji 
białek – CHIMERx (USA) (filia Molecular Biology Resources Inc.) 

 1998-2001 – adiunkt, Katedra Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika 
Gdańska 

 1998-2007 dyrektor naukowy, v-ce prezes zarządu, współwłaściciel - EURx Sp. z o.o. 
(amerykańsko-polska firma biotechnologii molekularnej) 

 2007-obecnie kierownik i założyciel Pracowni Biotechnologii Molekularnej 
Środowiska (organizowana nowa katedra), Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański 

 2009-obecnie kierownik konsorcjum naukowo-przemysłowego Uniwersytet Gdański-
POCh S.A. 

 2010-obecnie doradca naukowy Vivantis Technologies Sdn Bhd / Revongen 
Corporation / BSTM Group Sdn Bhd (Malezja) 

 2011-obecnie dyrektor badań i rozwoju, prezes zarządu, współwłaściciel – 
BioVentures Institute Sp. z o.o. (firma biotechnologii molekularnej) 

 2012-profesor nadzwyczajny, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański 
 2014-profesor zwyczajny, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański 

Pan Piotr Mariusz Skowron nie prowadzi działalności wykonywanej poza Genomed S.A., 
która ma istotne znaczenie dla emitenta. 
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Mariusz Skowron nie został skazany za przestępstwa  
oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających  



lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała  
miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Piotr Mariusz 
Skowron pełnił funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego. 
Pan Piotr Mariusz Skowron nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A.,  
jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki  
osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu  
jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Mariusz Skowron nie jest wpisany w 
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Według oświadczenia członka Rady Nadzorczej brak jest powiązań pomiędzy nim a  
akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. 
 


