
  

Raport bieżący nr 10/2022 

Data sporządzenia: 2022-06-22 

Temat: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

Treść: 

Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki 

powołała z  dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

rok obrotowy 2021, zwołanego na 24 czerwca 2022 r., do Zarządu Emitenta na kolejną  5-letnią kadencję 

Pana Piotra Trzonkowskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Panią Kamillę Bok i Pana 

Mariusza Jabłońskiego do pełnienia funkcji Członków Zarządu.   

 

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, 

wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. osób.  

 

• Pan Piotr Trzonkowski – Prezes Zarządu 

Pan Piotr Trzonkowski pełni funkcję Prezesa Zarządu od 1 maja 2019 r.  

Współzałożyciel i akcjonariusz spółki PolTREG, która została powołana jako spin-off z Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego w celu rozwoju i komercjalizacji opatentowanej Metody TREG. 

Piotr Trzonkowski jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyplom lekarza uzyskał w 

1999 r., tytuł doktora nauk medycznych w 2003 r., a tytuł profesora nauk medycznych w 2014 r. W 

początkowym okresie działalności badawczej jego zainteresowania dotyczyły zaburzeń odporności u ludzi 

starszych i ich wpływ na szczepienia ochronne, a następnie indukcji tolerancji immunologicznej w 

przeszczepach i chorobach autoimmunologicznych. Jego zespół jako pierwszy na świecie wprowadził do 

kliniki człowieka terapię komórkową opartą o immunosupresyjne limfocyty T regulatorowe. Jest też 

kierownikiem Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 

2005-2006 odbywał staż podoktorski na Uniwersytecie w Oksfordzie. W 2010 r. był profesorem 

wizytującym na Uniwersytecie w Chicago. 

W 2017 roku za swoje badania otrzymał najważniejszą polską nagrodę naukową: Nagrodę Fundacji Na 

Rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk o życiu i o Ziemi. 

Piotr Trzonkowski był również Zastępcą Prezesa Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i 

Klinicznej. Jest również członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Nagród Naukowych Polskiego 

Towarzystwa Diabetologicznego oraz Komisji Immunoprofilaktyki Komitetu Immunologii i Etiologii 

Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk. 

  

• Pani Kamilla Bok – Członek Zarządu / Dyrektor ds. Operacyjnych  

Pani Kamilla Bok pełni funkcję Członka Zarządu od 1 lipca 2018 r.  

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu w spółkach branży medycznej, FMCG oraz 

gastronomii, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym. Od roku 2015 związana z funduszami 

inwestycyjnymi, gdzie jej rolą jest udział w organach nadzorujących oraz zarządzanie operacyjne 

działalnością spółek portfelowych. Odpowiedzialna za działania w ramach procesów pozyskiwania, 

zarządzania i obsługi programów dotacyjnych z obszaru B+R, sprzedaży, księgowości, zarządzania 



  

personelem, marketingu, kontroli wewnętrznej, zamówień publicznych, zagadnień formalno-prawnych, 

procesów patentowych, administracji. 

Uczestniczka wielu interdyscyplinarnych projektów w obszarach tworzenia strategii spółek, 

restrukturyzacji organizacyjnej i optymalizacji procesów, systemów wspierających zarządzanie, 

wprowadzania ładu korporacyjnego. 

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 r. uzyskała międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami 

„PRINCE 2 – Foundation – Examination”. 

 

• Pan Mariusz Jabłoński – Członek Zarządu  

Pan Mariusz Jabłoński pełni funkcję Członka Zarządu od 9 grudnia 2017 r.  

Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarze biznesu medycznego. Jest absolwentem 

Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uzyskał tytuł lekarza. 

W latach 1992-1993 pełnił funkcję asystenta na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. W latach 1993-2007 

pracował dla amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Eli Lilly. W tym czasie pełnił wiele funkcji 

zarządczych w obszarach sprzedaży i marketingu w Polsce, jak Dyrektor Sprzedaży oraz na poziomie 

międzynarodowym, jako Business Unit Manager w Republice Czeskiej czy Sales Force Capability Manager 

na obszar Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W latach 2007-2012 pracował w 

firmie Philips pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego Philips Healthcare na Europę Środkowo-Wschodnią 

oraz Finlandię, Cypr i Irlandię. W tym samym okresie był członkiem zarządu Philips Polska. 

Obecnie Pan Mariusz Jabłoński jest Partnerem w funduszu inwestycyjnym PAAN CAPITAL, który jest 

znaczącym akcjonariuszem spółki PolTREG. 

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, ww. osoby nie prowadzą konkurencyjnej działalności wobec Spółki, 

nie są wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, oraz nie uczestniczą w 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto ww. osoby nie figurują w Rejestrze 

Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


