
Imię oraz nazwisko:  Tomasz Kozłowski 

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

1996-1998 Członek Prezydium Programowego Akademickie Centrum Kultury i Sztuki 

ALMA ART. SEPULARIUM 

1994-1996 Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu  Warszawskiego Filii w 

Białymstoku. Braterska Pomoc - V-ce Prezes 

1998 – 2007 Datara Poland – właściciel 

2000-2001 Agrex Market – Radio BIT Białystok - Dyrektor ds. marketingu 

2001-2006 Kampania muzyczna Promoton EMI – dyrektor regionalny  

2003-2004 Europejskie Centrum Doradztwa – Prezes  

2004-obecnie – Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe – Prezes 

2005-obecnie – EuroFirma Media Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

2005-obecnie – EuroKontakt Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

2014-2015 Polska Eksportowa Misja Budowlana Sp. z o.o. – Vice  Prezes Zarządu 

2014-2015 Związek Pracodawców Klastry Polskie  – Vice Prezes  

2015-obecnie - W Sercu Natury Sp. z.o.o.- Prezes Zarządu 

2015-obecnie - Przewodniczący Rady Nadzorczej Polski Instytut Innowacji Transferu 

Technologii   SA. 

 

 

 Przewodniczący niezależnego panelu ekspertów magazynu przedsiębiorcy 

EuroFirma.pl 2005-2012 

 Rada programowa miesięcznika EuroEkspert 2006-2012 

 Panel monitoryjący Europejskiego Programu Promocji Jakości 

 Główny ekspert ds. funduszy UE portalu openkkontakt.com, eurofirma.pl  

 Członek panelu ekspertów EuroCertyfikat 2006-2016 

 Doradca Polskiego Centrum Certyfikacji 2007-2010 

 Koordynator Regionalnego Programu Promocji Firm 2008-2016 

 Doradca programu PW Rzeczypospolita SA EuroKonsument 2006-2007 

 Organizator ogólnopolskich konferencji i szkoleń 

 Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Wschodniego Klastra 

Budowlanego, Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej 

 Założyciel i Koordynator Centrum Promocji Podlasia  

 Koordynator i realizator projektów dofinasowanych z  funduszy UE  

 Założyciel Klastra Polski Klaster Eksporterów Budownictwa  

 członek stały rady programowej Parku Naukowego w Suwałkach  

 konsultant programów szkoleniowych  

 

 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Pan Tomasz Kozłowski nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby 

istotne znaczenie dla emitenta 

 

 

 



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: 

 

 

Okres pełnienia funkcji:  
Nazwa spółki: 

 
Stanowisko: Od: Do: 

2006 Obecnie  EUROFIRM MEDIA SP ZOO PREZES 

2004 obecnie PSDIK  PREZES 

2015 OBECNIE  PIITT SA  PRZEWODNICZACY RADY 

NADZORCZEJ 

2015 OBECNIE  W SERCU NATURY SP. ZOO     PREZES  ZARZĄDU 

 

 

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: 

 

Pan Tomasz Kozłowski  w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy 

prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie 

otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego.   

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, 

w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego: 

 

 

Pan Tomasz Kozłowski w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których 

wszczęta została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.   

 

 

Informacje, 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: 

 

 

Pan Tomasz Kozłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 

działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 



 

 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

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

Sądowym: 

 

Pan Tomasz Kozłowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym 

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

 

 


