
Jakub Baran 

 

Prezes Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.  i jeden z pięciu założycieli spółki. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał : 

(i) w latach 1997 – 2003 w Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowiskach 

Staff Engineer, VAB Developer, Sales Specialist i Senior Account Manager, 

(ii) w latach 2003 – 2005 w IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku dyrektor 

sprzedaży w sektorze telekomunikacji, 

(iii) od 2005 r. jako Dyrektor Wykonawczy i Dyrektor Operacyjny w Polskim Banku Komórek 

Macierzystych S.A., 

Jakub Baran jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera 

elektronika. W trakcie swojej kariery  odbył kilkadziesiąt szkoleń w Polsce i zagranicą z zakresu m.in.: 

technicznych dot. sprzętu IT i oprogramowania, sprzedaży, technik negocjacji, sztuki prezentacji, budowania 

zespołu, motywowania, rozwoju miękkich umiejętności, różnic kulturowych oraz prowadzenia akwizycji spółek. 

W trakcie pracy w branży IT znacząco umocnił pozycję odpowiednio HP oraz IBM u klientów 

telekomunikacyjnych zawsze realizując wielomilionowe plany sprzedaży. 

Posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy w Polskim Banku Komórek Macierzystych związane z 

organizacją finansowania rozwoju spółki, w tym poprzez private equity oraz wprowadzenie spółki na GPW (IPO) 

oraz późniejsze SPO. Przeprowadził również niemal 20 akwizycji w wielu krajach doprowadzając do zdobycia 

przez PBKM pozycji absolutnego lidera w swojej branży w Europie. PBKM zdobył liczne nagrody w tym w 

szczególności został laureatem pierwszej edycji konkursu Poland Go Global a w roku 2018r zwyciężył w kategorii 

Star of Innovation w konkursie organizowanym przez organizację europejskich giełd FESE.  

Jakub Baran jest członkiem Rady Nadzorczej spółek  

• Krio Int Zrt. z siedzibą w Budapeszcie, 

• DBKM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 

• Regenmed sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

• Devoteam S.A. z siedzibą w Warszawie, 

 

oraz członkiem Rady Dyrektorów spółek: 

• Stemlab S.A. z siedzibą w Cantanhede,  

• Sevibe Cells SL z siedzibą w Cerdanyola de Valles, 

• Yasam Bakasi z siedzibą w Ankarze, 

 

Prywatnie Jakub Baran interesuje się grami strategicznymi, ekonomią oraz literaturą Sci-Fi. 

 
 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem działalność członka Rady Nadzorczej wykonywana poza 

przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie 

Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako 

członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek 



ich organów. Członek Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


