
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Tomasz Wasilewski członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 23.03.2026 r.  

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Dr hab. inżynier (w trakcie procedowania wniosku o tytuł profesora nauk ekonomicznych) 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania 
Produktem. Posiada także stopień doktora nauk technicznych Wydziału Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Materiałoznawstwa i 
Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej (na kierunku technologia chemiczna, o 
specjalności: chemia i techn. polimerów). Od początku kariery realizujący się zarówno w 
ścieżce zawodowej jak i naukowej, pełniąc funkcje akademickie na wielu uczelniach. Obecnie 
profesor Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w 
Radomiu. W latach 2016 – 2019 pełnił funkcje dziekana, a w latach 2012-2016 prodziekana ds. 
naukowych Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Uniwersytet 
Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Jest zaangażowany 
również̇ dydaktycznie na Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz Wyższej 
Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Naukowo pełni funkcje jako główny 
specjalista w Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej 
„Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, V-ce Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Towaroznawczego oraz V-ce Przewodniczący Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o 
Jakości O/PAN w Poznaniu. Od 2015 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą 
CosMedChem Tomasz Wasilewski. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. jako technolog, 
konsultant naukowy w firmach: Mondo Minerals B.V., AllFil Filter Technologies Polska Sp. Z 
o.o., Grupa INCO S.A., PCC Exol S.A. Autor 174 artykułów naukowych, 2 książek oraz 3 
rozdziałów w ogólnoświatowych książkach. Na swoim koncie ma 95 wystąpień na 
konferencjach naukowych, blisko 40 patentów, a także kilkunastokrotny udział w projektach 
badawczych, w tym kilku w roli kierownika. Odbył 10 zagranicznych stażów/wyjazdów 
naukowych, w tym m.in. w Chinach, Francji czy Holandii. Zdobywca licznych nagród 
targowych w obszarze wynalazków i innowacyjnych technologii, ale także akademickich za 
osiągniecia naukowe.  

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta  

Nie dotyczy.  

4) Wskazane 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  

Nie dotyczy.  



5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o 
ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie,  
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego  

Nie dotyczy.  

 

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 

Nie dotyczy.  

7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, 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 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


