
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Paweł Lis 

Członek Zarządu 

Termin upływu kadencji: czerwiec 2020 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Jest absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył specjalizację geologia 

stratygraficzno-poszukiwawcza. Był stypendystą UW oraz fundacji American Association of Petroleum 

Geologists (AAPG). W roku 2005 rozpoczął prace w Państwowym Instytucie Geologicznym na 

stanowisku młodszego specjalisty, następnie specjalisty i starszego specjalisty. W 2006 r. rozpoczął 

prace naukową, którą w Instytucie kontynuował do 2012 r. W roku 2008 studiował sedymentologię i 

stratygrafię sekwencji w Svalbardzkim Centrum Uniwersyteckim w Norwegii. W latach 2007-2012 

ukończył kursy i szkolenia w Polsce, USA, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii, udoskonalając narzędzia 

potrzebne do poszukiwań, szacowania zasobów oraz możliwości eksploatacji złóż kopalin. Od 2009 

roku był związany głównie z projektami węglowodorowymi, realizował projekty dla kilkunastu 

podmiotów z sektora oil&gas (Total, PGNiG, Lotos Petrobaltic), w tym dla największych firm z ameryki 

północnej (ExxonMobil, Marathon Oil, Chevron, Talisman Energy, Hunt Oil). Podczas kariery naukowej, 

oprócz kooperacji z firmami komercyjnymi, współpracował z jednostkami naukowo-badawczymi, w 

tym między innymi z USGS (amerykańska służba geologiczna), Uniwersytetem Texas at Austin, 

Instytutem Geologii i Geochemii Ukraińskiej Akademii Nauk, Polską Akademią Nauk. W latach 2009-

2012 realizował oraz koordynował projekt dotyczący węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych dla 

firmy ExxonMobil. W roku 2013 świadczył usługi eksperckie pracownikom Departamentu Geologii i 

Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska. W latach 2012-2014, będąc country managerem, 

kierował w Polsce działaniami spółki Polski Potas zdobywając, jako pierwszy podmiot koncesję na 

poszukiwanie złóż soli potasowo-magnezowych w rejonie Zatoki Puckiej. W roku 2014 był członkiem 

komitetu naukowego międzynarodowej konferencji GeoShale organizowanej przez państwową służbę 

geologiczną. W latach 2011-2015 pełnił funkcje przewodniczącego sesji naukowych/eksperta na 

kilkudziesięciu konferencjach polskich oraz międzynarodowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji 

naukowych oraz opracowań komercyjnych. W latach 2006-2015 wygłosił kilkadziesiąt prezentacji 

dotyczących badań geologicznych w aspektach rozpoznawania złóż kopalin. Od 2012 roku prowadzi 



działalność gospodarczą koordynując i współrealizując projekty z zakresu poszukiwania i 

rozpoznawania złóż kopalin. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

 

Jest członkiem zespołu badawczego projektu Blue Gas koordynowanego przez Akademię Górniczo-

Hutniczą w Krakowie. Projekt dotyczy badania skał łupkowych pod kontem poszukiwania 

niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. 

 

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

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

 

Brak. 

 

5) 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 

 

brak 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 

brak 

 

7) 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 

 

Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu doradztwa z zakresu poszukiwania, 

rozpoznawania oraz produkcji kopalin. Na czas współpracy z Prime Minerals współpraca ograniczona 

jest do następujących podmiotów: 

- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

 

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

nie figuruje 
 


