
 

Pan Marcin Łukaszewicz 

Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 27 maja 2023 r. 

 

a) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 

Pan Marcin Łukaszewicz uzyskał tytuł magistra na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we 

Wrocławiu (1990) oraz magisterium na wydziale Sciences Naturelles Appliquées, na Université Catho-

lique de Louvain (1992). Studia doktoranckie: Université Catholique de Louvain, Sciences Naturelles Ap-

pliquées, Unité de Biochimie Physiologique (1992-96). W 2005 r. uzyskał habilitację. 

Od 1990 r. jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie sprawował kolejno funkcje: asystenta w 

Instytucie Mikrobiologii, adiunkta, zastępcy dyrektora Instytutu. 

Od 2006 r. pełni funkcję Kierownika Zakładu Biotransformacji na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

W latach 2008-2012 Członek Senackiej Komisji Kadr i Zatrudnienia. W latach 2012-2016 dziekan Wydzia-

łu Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Członek Senackiej Komisji Finansowej. Pełnomocnik 

Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw GMO. Pełnomocnik Rektora do 

reprezentowania Uniwersytetu Wrocławskiego w klastrze Nutribiomed przy Wrocławskim Parku Techno-

logicznym. Kierownik Wrocławskiego Centrum Biotechnologii KNOW. Od 2015 r. profesor nadzwyczajny 

na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji naukowych, głównie z 

dziedziny biotechnologii. Laureat wielu nagród naukowych. Specjalizacja: biotechnologia przemysłowa, 

biotransformacja, transfer technologii do przemysłu, biotransformacja biomasy (przemysłowych produk-

tów ubocznych i odpadów, budowa i sterowanie bioreaktorami, biotechnologia i biologia molekularna (w 

szczególności regulacja transkrypcji i translacji), modyfikacje genetyczne roślin uprawnych (właściwości 

antyoksydacyjne, lipidy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe), izolacja, identyfikacja i charakteryzacja 

mikroorganizmów, izolacja, charakteryzacja, produkcja i zastosowanie biosurfaktantów.. 

 

b) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy  działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta 

 Pan Marcin Łukaszewicz nie prowadzi takiej działalności. 

 



c) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspól-

nikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal 

wspólnikiem 

Pan Marcin Łukaszewicz jest wspólnikiem / udziałowcem / akcjonariuszem w następujących spółkach 

prawa handlowego: 

BIOCHEMIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; REGON: 

380230850, NIP: 9532749329 

BORUTA-ZACHEM BIOCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; REGON: 

362077315, NIP: 9532652073 

"GENET RESEARCH BADANIA, EKSPERTYZY, WDROŻENIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-

WIEDZIALNOŚCIĄ; REGON: 932680855 

LeanLife Health Inc., Vancouver, BC 

 

Pan Marcin Łukaszewicz jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spół-

kach prawa handlowego:  

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: 360296711, NIP: 8971803757 

GRUPA JOBME SPÓŁKA AKCYJNA; REGON: 364989820, NIP: 8971826557 

Poza stanowiskami wymienionymi w opisie doświadczenia zawodowego powyżej, Pan Marcin Łukasze-

wicz nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych lub wspólnikiem w innych spółkach 

prawa handlowego. 

 

d) 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,  

Pan Marcin Łukaszewicz nie został skazany za przestępstwa czy oszustwa, nie otrzymał również sądo-

wego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa han-

dlowego. 

 

e) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okre-

sie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełni-

ła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 

pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marcin Łukaszewicz pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 



f) Informację, 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,  

Marcin Łukaszewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emi-

tenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu 

spółki kapitałowej, nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

 

g) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym  Rejestrze Sądowym 

Marcin Łukaszewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


