Dane Członka Rady Nadzorczej
Imię: Tomasz Wojciech
Nazwisko: Siwowski
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Tomasz Siwowski jest profesorem nauk technicznych, kierownikiem Katedry Dróg i Mostów Politechniki
Rzeszowskiej (PRz), przewodniczącym Rady Dyscypliny „Inżynieria Lądowa i Transport” na PRz. Od ponad 30 lat
prowadzi badania naukowe w zakresie wdrożenia nowych materiałów konstrukcyjnych do budowy i
utrzymania obiektów infrastruktury transportu (kompozyty FRP, stopy aluminium, betony niekonwencjonalne
itp.), badań, diagnostyki i monitoringu obiektów infrastruktury transportu, trwałości infrastruktury transportu
w cyklu życia oraz projektowania i budowa infrastruktury transportu, spełniającej wymagania gospodarki w
obiegu zamkniętym. W tych obszarach T.Siwowski kierował wieloma krajowymi i międzynarodowymi
projektami badawczymi (NCBiR, PARP) oraz realizował usługi badawcze dla administracji krajowej i
samorządowej oraz firm prywatnych. T.Siwowski jest autorem ponad trzystu publikacji naukowych z tego
zakresu, w tym kilku książek naukowych, a także kilku patentów.
Jako profesor uczelni technicznej T.Siwowski prowadzi zajęcia dydaktyczne na wszystkich poziomach i we
wszystkich formach wyższych studiów, w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych,
a także podstaw infrastruktury transportu i historii transportu. Jest promotorem ponad 150 prac inżynierskich i
magisterskich oraz 5 prac doktorskich. T.Siwowski jest organizatorem i wykładowcą wielu szkoleń branżowych i
studiów podyplomowych w zakresie infrastruktury transportu, prowadzonych dla pracowników administracji
publicznej oraz firm wykonawczych.
Od 1995 r. T.Siwowski prowadzi aktywną działalność projektową i konsultingową w zakresie projektowania i
zarządzania infrastrukturą transportu w ramach kierowanej przez siebie firmy Promost Consulting, której jest
prezesem i współwłaścicielem (www.promost.pl). Jest projektantem kilkuset obiektów mostowych, a także
zarządzał realizacją wielu inwestycji infrastrukturalnych i osobiście prowadził nadzory inwestorskie i naukowe
przy budowie kilku dużych mostów.
Za swoje osiągnięcia naukowe i zawodowe T.Siwowski otrzymał wiele nagród, w tym prestiżowe Medal
Wasiutyńskich, Nagrodę W.Żenczykowskiego, Nagrodę E.Malinowskiego oraz kilka odznaczeń państwowych i
zawodowych. oraz kilka odznaczeń państwowych i zawodowych. Jest m.in. członkiem Rady Naukowej GDDKiA,
członkiem Rady Uczelni PRz, przewodniczącym i członkiem kilku komitetów technicznych PKN, członkiem kilku
sekcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, wiceprzewodniczącym Związku Mostowców RP itp. Jest także
członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych i naukowych, w tym American Society of Civil
Engineers (ASCE) oraz Structural Engineering Institute w ramach ASCE, International Association for Bridge and
Structural Engineering (IABSE), International Association for Bridge Maintenance and Safety (IABMAS) itp.
2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta:
a) Politechnika Rzeszowska - prowadzenie badań naukowych w zakresie wdrożenia nowych materiałów
konstrukcyjnych do budowy i utrzymania obiektów infrastruktury transportu, w typ kompozytów FRP i
stopów aluminium;
b) Promost Consulting – prowadzenie działalności projektowej i konsultingowej w zakresie projektowania i
zarządzania infrastrukturą transportu, w tym w zakresie wdrażania nowych materiałów konstrukcyjnych
(w typ kompozytów FRP i stopów aluminium) do budowy i utrzymania obiektów infrastruktury transportu;
c) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - członek Rady Naukowej przy Dyrektorze GDDKiA
odpowiedzialny za wdrażania nowych materiałów konstrukcyjnych (w typ kompozytów FRP i stopów
aluminium) do budowy i utrzymania obiektów infrastruktury transportu;
d) Polski Komitet Normalizacyjny – prowadzenie prac normalizacyjnych w zakresie materiałów
kompozytowych jako Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 329 PKN ds. Konstrukcji i Materiałów z
Kompozytów Polimerowych
e) Przegląd Komunikacyjny, Drogownictwo, Mosty – członek komitetów naukowych ww. czasopism
branżowych, kreujący politykę publikacyjną czasopism.

3. 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:
Promost Consulting Sp. z o.o. – wspólnik - aktualnie, prezes zarządu - aktualnie;
Tines Engineering Sp. z o.o. – wspólnik - aktualnie, członek zarządu - nieaktualne;
Tines Composites Sp. z o.o. – wspólnik - aktualnie, członek zarządu - nieaktualne;
4. 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:
Nie dotyczy.
5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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.
6. 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:
T.Siwowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Spółka
Tines Composites Sp. z o.o. w chwili obecnej nie prowadzi już działalności gospodarczej i jest w stanie
restrukturyzacji w ramach grupy TINES Capital Group.
7. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
T.Siwowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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