
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

dr Tomasz Jerzy Kopczyński – członek Rady Nadzorczej. Kadencja powołanego 
członka Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 
rok 2020. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Doktor nauk ekonomicznych (2003) 
1993-1997 Studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
1992-1993 Studia na Wydziale Prawa i Administracji – Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
1988-1992 IX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 
 
Doświadczenie zawodowe 

2015–obecnie Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami - Spółka Celowa 

Uniwersytetu Ekonomicznego W Poznaniu 

2003–obecnie Partner Zarządzający firmy konsultingowej Synergia 

2008–2009 Współwłaściciel firmy doradczej Umano Solutions sp. z o.o. – 

Wiceprezes Zarządu 

1997–2017 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Systemów i Technik 

Zarządzania, Zarządzania Strategicznego, Adiunkt, Wykładowca m.in. przedmiotów:  

„Zarządzanie projektami”, Zarządzanie zespołem” „Systemy nadzoru i kontroli” i 

„Zarządzanie kadrami”. Twórca i Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzania 

Projektami. Wykładowca Project Management -  MBA Atlanta AE w Poznaniu, 

Studiach Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania 

Przedsiębiorstwami, oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

2007-2008 Niezależny konsultant w zakresie zarządzania projektami, zespołami 

ludzkimi, szkolenia 

2005–2007 IDS Scheer Polska, Departament Business Consulting, Starszy 

Konsultant. 

1995-2003 FOCUS – Agencja Marketingowa, starszy konsultant. 
 

Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset 

szkoleń) z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami. Jest 

certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania 

analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s 

Personal Profile Analysis - PPA). 

Od 22 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz 

innych uczelni biznesowych. Twórca i wykładowca Project Management na studiach 



MBA (Atlanta, Georgia State University) oraz założyciel i wykładowca Studiów 

Podyplomowych Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznych w 

Poznaniu. Jest autorem i współautorem wielu artykułów i 5 książek dotyczących 

zarządzania. 

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

Nie dotyczy. 

d) 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, 

2003–obecnie Partner Zarządzający firmy konsultingowej Synergia 

e) 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. 

f) 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. 

g) informację, 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, 
 

Nie dotyczy. 

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

Nie dotyczy. 


