
Andrzej Moś 

Radca prawny. Posiada tytuł doktora nauk prawnych, jest absolwentem Wydziała Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także studia doktoranckie na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie 
z zakresu prawa kanonicznego. Jest również magistrem teologii na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. 

Zawodowo związany z działalnością prawniczą. Prowadził w latach 2010-2017 kancelarie prawa 
kanonicznego obsługującą prawno-księgowo polskie i włoskie podmioty. Obecnie zajmuje się własną 
działalnością obejmującą usługami poprzednio wymieniony obszar, w ramach współpracy z włoską 
kancelarią Studio Legale Caruso z siedzibą w Rzymie. Od 2017 r. pełni stale funkcję Prezesa Zarządu w 
Kancelarii Prawno-Księgowej Abiuris sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a od 2020 r. Prezesa Zarządu w 
Zakładzie Wyrobów Jubilerskich Ravia sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu. 

Włada biegle językiem włoskim. 

Tomasz Wasilewski 

Dr hab. inżynier (w trakcie procedowania wniosku o tytuł profesora nauk ekonomicznych) 
Uniwersytetu w Krakowie, Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem. Posiada także tytuł 
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, zaangażowany również 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, Redaktor Naczelny Czasopisma 
Towaroznawcze Problemy Jakości oraz V-ce Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Towaroznawczego. 
 
Od 2015 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą CosMedChem Tomasz Wasilewski. 
Swoje doświadczenie zdobywał m.in. jako technolog, konsultant naukowy w  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. 

Mariusz Korczyński 

Dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedry Higieny Środowiska 
i Dobrostanu Zwierząt, obecnie pełniący stanowisko Lidera Wiodącego Zespołu Badawczego 
„Drobiarstwo” w ramach działalności akademickiej. Wcześniej zdobywał swoje doświadczenie jako 
Specjalista naukowo-techniczny Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badań Biomateriałów, 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także Specjalista ds. badań 
przedklinicznych na zwierzętach w CarbonMed sp. z o. o. 



Odbył 3 staże naukowe, ukończył liczne kursy i szkolenia. Posiada uprawnienia do planowania 
i wykonywania procedur w doświadczeniach na zwierzętach, uśmiercania zwierząt wykorzystywanych 
w doświadczeniach naukowych. 17-letni staż pracy w badaniach na zwierzętach. Członek organizacji 
naukowych: International Society for Animal Hygiene, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, 
World's Poultry Science Association. 

Brał udział w realizacji 22 grantów badawczych i badawczo-rozwojowych. Współautor trzech patentów 
oraz laureat pięciu nagród w dziedzinie innowacyjności. 

 


