Wiktor Ostrowski

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2010-216 Działalność doradcza w ramach firmy jednoosobowej DG MEDIA. Praca w
zarządzie Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim .
2014 - obecnie doradca zarządu Matras S.A.
2010 –
1999

Sfera Intermedia Sp. z o.o. Portal Internetowy ( www.ksiazka.net.pl
) Wrocław Partner, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju i relacji z
otoczeniem
Koordynator rozwoju portalu internetowego poświęconego ruchowi
wydawniczemu , książkom i publikacjom o książkach.
Planowanie rozwoju i relacje z otoczeniem. Organizacja publikacji
dotyczących rynku wydawniczego i nowych trendów w dystrybucji treści.
Wywiady z autorami i wydawcami.

20102000

Przewodniczący Rady Nadzorczej Matras S.A. www.matras.pl
Katowice, sieci księgarni w całej Polsce

20101997

DGMEDIA działalność gospodarcza, doradztwo gospodarcze w
zakresie kojarzenia partnerów i relacji z otoczeniem. Doradztwo w
zakresie branżowych projektów prywatyzacyjnych.
W latach 91-98 w Zarządzie Holding Centrum i innych spółek Grupy
Matras. W latach 1998-2012 w Radzie Nadzorczej spólki Matras
sp.zoo i Matras SA
1991-1997- Dystrybucja Wydawnictw Matras s.c. Praca w zarządzie Matras
Sp. z o.o. i spółek zależnych. Rozwój grupy przez prywatyzację
przedsiębiorstw państwowych, fuzje i przejęcia.

1990 –
1989

Członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Region
Katowice ,
Śląsko-Dąbrowski,
Informacja
i
Polityka
Polska
informacyjna NSZZ Solidarność Biuletyn Zarządu
Regionu Nadzór nad Biurem Informacyjnym
Tworzenie polityki informacyjnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego redakcja
Biuletynu Informacyjnego, kontakty z Komisjami Zakładowymi NSZZ
Solidarność w Regionie, współpraca z TV, Radiem i prasą. Inicjowanie
kampanii informacyjnych związku.

1982 1989
197982

Pracownik różnych przedsiębiorstw w przemyśle,
Polska, Śląsk ,
górniczym , hutniczym i koksowniczym ,m.in. firm polonijnych rywatnych:
Górnik , pracownik PRG Gliwice,Kopalni Węgla Kamiennego w
Zabrzu

WYKSZTAŁCENIE
197679

Mechanik Maszyn Górniczych , Technikum Górnicze
Zabrze

JĘZYKI
PŁYNNIE : ROSYJSKI
KOMUNIKACYJNIE: ANGIELSKI

Zabrze ,

HOBBY
Publicystyka , na tematy cyfryzacji książek w
Polsce i na Świecie , polityka ,gospodarka,
podróże Ameryka ,Europa , Rosja
Działalność w stowarzyszeniach Europa –
Wschód, Szachy,
Literatura

Pan Wiktor Ostrowski oświadczył, iż:
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Mennicy Skarbowej S.A.
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie zaistniały przypadki ogłoszenia upadłości lub wprowadzenia zarządu
komisarycznego, w okresie co najmniej pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w
których pełnił funkcję członka zarządu organu zarządzającego lub nadzorczego,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

