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Życiorysy członków Rady Nadzorczej 

Pan Zygmunt Solorz jest jednym z największych inwestorów prywatnych w Polsce, prowadzącym od niemal 30 

lat działalność biznesową w różnych dziedzinach gospodarki. Został powołany na stanowisko Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r.  

Jest powszechnie uznawany za jednego najbardziej renomowanych, skutecznych i osiągających sukcesy 

przedsiębiorców, który zbudował od podstaw największe polskie przedsiębiorstwo prywatne, powstałe na bazie 

polskiego kapitału.  

Największym osiągnięciem i ukoronowaniem drogi biznesowej Zygmunta Solorza jest zbudowanie największej 

polskiej prywatnej firmy - Grupy Polsat Plus. Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o. (których Zygmunt 

Solorz jest również założycielem), Polkomtel Sp. z o.o. (operator sieci Plus), Netia S.A. i Grupa Interia tworzą dziś 

największą w Polsce i regionie grupę medialno-telekomunikacyjną. 

Zygmunt Solorz koncentruje swoją działalność na mediach i telekomunikacji, jednak w obszarze działalności 

inwestycyjnej Pana Solorza znajdują się również spółki zajmujące się między innymi produkcją energii elektrycznej 

(ZE PAK S.A.)., finansów i bankowości (Plus Bank S.A.), nieruchomości (Port Praski Sp. z o.o.) oraz największa 

polska linia lotnicza prywatnych odrzutowców (Jet Story). 

Poza wymienionymi obszarami działalności biznesowej, Zygmunt Solorz angażuje się również w wiele różnych 

działalności filantropijnych. Jest między innymi pomysłodawcą i twórcą Fundacji Polsat, jednej z największych w 

Polsce organizacji pozarządowych, która pomaga w leczeniu chorych dzieci, a także wspiera szpitale i ośrodki 

medyczne w całym kraju.  

W 2019 roku Zygmunt Solorz powołał do życia Stowarzyszenie Program Czysta Polska. Jest to jeden z elementów 

realizacji wizji Zygmunta Solorza, której celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Polsce, a w 

szczególności jakości powietrza.  

Zygmunt Solorz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego, 

obecnie jest m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej takich spółek jak: Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel Sp. 

z o.o. (operator sieci Plus), ZE PAK S.A. czy Grupa Interia. 

Pan Zygmunt Solorz, oprócz działalności wskazanej powyżej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku 

do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik 

spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

 

Pan Marek Kapuściński wszedł w skład Rady Nadzorczej Spółki dnia 1 października 2016 roku, a od października 

2016 roku do czerwca 2021 roku pełnił funkcję jej Przewodniczącego, wchodząc także w skład Komitetu ds. 

Wynagrodzeń. W czerwcu 2021 został powołany na stanowisko Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w 

Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe w SEHNAP we współpracy 

ze Stern School of Business – New York University. 

Do końca września 2016 roku przez ponad 25 lat związany był z firmą Procter&Gamble. Od lipca 2011 roku jako 

Dyrektor Generalny i Wiceprezydent (czyt. Prezes Zarządu/CEO) dla kluczowych 9 rynków Europy Środkowej, a 

przedtem od stycznia 2007 roku dla Polski i krajów bałtyckich. Obecnie sprawuje również funkcję członka rad 

nadzorczych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz Cydrownia S.A. oraz zajmuje się działalnością doradczą 

w ramach Essences Consulting Group. Zaangażowany jest także w działalność organizacji pożytku publicznego 
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działających na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy 

Polsat S.A. w latach 2016-2021. 

Pan Marek Kapuściński, oprócz działalności wskazanej powyżej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

 

Pan Józef Birka wszedł w skład Rady Nadzorczej Spółki w kwietniu 2015 roku. Jest adwokatem, absolwentem 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Od samego początku związany z Telewizją Polsat, pełnił funkcję Prezesa Zarządu 

Telewizji Polsat w okresie pierwszego procesu koncesyjnego, w wyniku którego Polsat otrzymał koncesję na 

nadawanie pierwszego niezależnego ogólnopolskiego kanału telewizyjnego. Od momentu powstania Członek 

Rady Fundacji Polsat, jednej z największych charytatywnych organizacji pozarządowych w Polsce. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego. Jest Członkiem 

Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz Elektrim S.A. W latach 2004-2006 był 

Członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Aktywnie działał w Związku Pracodawców 

Prywatnych Mediów w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan". Uhonorowany przez 

Naczelną Radę Adwokacją odznaczeniem „Adwokatura zasłużonym”. 

Pan Józef Birka, oprócz działalności wskazanej powyżej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 

działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie 

prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego 

przez Sąd Rejestrowy. 

 

Pan Jarosław Grzesiak został powołany na Członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r. Jest 

partnerem zarządzającym warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig. Absolwent Wydziału Prawa 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1995 r. adwokat. 

W latach 1999-2012 pełnił funkcję partnera zarządzającego warszawskiego biura kancelarii Dewey & LeBoeuf. 

Wcześniej, w latach 1995-1999 był Dyrektorem Departamentu Prawnego PepsiCo, Inc. odpowiedzialnym za Polskę 

i Europę Środkowo-Wschodnią.  

Prowadził szereg transakcji na rynkach kapitałowych, w tym emisje i oferty publiczne akcji oraz obligacji, w Polsce 

oraz na rynkach międzynarodowych; fuzji i przejęć; private equity, a także restrukturyzacje i prywatyzacje 

przedsiębiorstw. Za działalność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i rynku kapitałowego został odznaczony 

Złotym Krzyżem Zasługi.  

Najważniejsze międzynarodowe i polskie rankingi prawne: Chambers and Partners, IFLR, EMEA Legal 500, a 

także Rzeczpospolita od ponad 15 lat wskazują Jarosława Grzesiaka, jako czołowego prawnika w Polsce w 

zakresie fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, private equity oraz bankowości i finansów. W 2011 r. magazyn 

American Lawyer przyznał mu prestiżowe wyróżnienie „Dealmaker of the Week”.  W 2018 r. został wyróżniony 

tytułem „Prawnik Trzydziestolecia” przyznanym przez dziennik Rzeczpospolita oraz Polski Związek Pracodawców 

Prawniczych. 

Jest członkiem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych, członkiem Polskiej Rady Biznesu, Young 

Presidents’ Organization oraz American Chamber of Commerce. Zasiada w Executive Committee kancelarii 

Greenberg Traurig, odpowiedzialnym za najważniejsze decyzje dotyczące strategii kancelarii na poziomie 

globalnym. 
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Pan Jarosław Grzesiak, oprócz działalności wskazanej powyżej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

 

Pan Marek Grzybowski został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki w lipcu 2020 roku, pełniąc rolę 

Przewodniczącego Komitetu Audytu. Doc. dr Marek Grzybowski jest pracownikiem w Katedrze Prawa 

Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od roku 1977. 

Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych: monografii, komentarzy do Ustawy o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, artykułów do fachowych czasopism oraz interpretacji prawnych. Przedmiotem jego 

szczególnego zainteresowania są zagadnienia publicznego prawa bankowego, a przede wszystkim kwestie 

regulacyjne i nadzorcze dotyczące rynku finansowego oraz systemów gwarantowania depozytów bankowych. 

Dr Marek Grzybowski jest radcą prawnym i, począwszy od roku 1983, członkiem Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Warszawie. W latach 1987-2000 był partnerem w kancelariach: Consultor LC and T. Komosa, C. 

Wiśniewski, M. Grzybowski and Wspólnicy sp.k. W latach 2001-2003 był partnerem w międzynarodowej kancelarii 

Linklaters LP, a następnie, do 2020 r., radcą prawnym i prokurentem reprezentującym tę kancelarię. W okresie od 

1995 do 1999 roku zasiadał w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i został powołany na stanowisko 

Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na kadencję 1999-2003. 

W 2005 roku dr Marek Grzybowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz polskiego 

systemu bankowego. 

Od 1997 roku dr Marek Grzybowski jest redaktorem naczelnym czasopisma „Glosa – Prawo Gospodarcze w 

Orzeczeniach i Komentarzach” – do 2005 roku miesięcznika, a następnie kwartalnika prawniczego wydawanego 

przez Wolters Kluwer. W latach 1999-2007 był członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika “Bezpieczny Bank”, a 

w latach 1999-2003 jego redaktorem naczelnym. Obecnie zasiada w komitecie redakcyjnym czasopisma The 

European Journal of Legal Education. 

Od 2012 roku pełni funkcję prodziekana ds. finansowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

W 2014 roku dr Marek Grzybowski został wybrany na członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów 

Prawa (ELFA), gdzie od kwietnia 2019 roku pełni funkcję Prezesa. 

Pan Marek Grzybowski, oprócz działalności wskazanej powyżej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w 

stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako 

wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

Pan Marek Grzybowski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art.129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 

r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk 

2016. 

 

Pan Alojzy Nowak został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki w czerwcu 2021 roku. W 1984 r. ukończył 

studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); w 1991 r. uzyskał tytuł doktora, 

a w 1995 r. — doktora habilitowanego; oraz w 1992 r. studiował ekonomię na University of Illinois w Urbana-

Champaign, USA; w 1993 r. studia w zakresie bankowość, finanse i ubezpieczenia na Uniwersytecie w Exeter 
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w Wielkiej Brytanii; w 1996 r. odbył studia w zakresie ekonomii międzynarodowej na Free University of Berlin, 

a w 1997 r. studia w zakresie International Economics at RUCA (Antwerpia). W 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk 

ekonomicznych. 

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 r.), 

Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt.: "Integracja europejska. Szansa dla Polski?" oraz książkę pt. „Banki 

a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju". Jest członkiem licznych organizacji naukowych i rad programowych 

czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego "Foundations of Management", "Journal of Interdisciplinary 

Economics", "Yearbook on Polish European Studies" oraz "Mazovia Regional Studies"; członkiem Rady 

Programowej "Gazeta Bankowa"; recenzent PWE SA Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła "Teraz Polska" 

oraz członek Rady Naukowej „Studia Europejskie". 

Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków 

Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej 

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu 

Warszawskiego, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą, 

dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy 

Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 15 lat był także kierownikiem Katedry Finansów w Akademii Leona 

Koźmińskiego. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach, w Korei, w Niemczech 

i w Rosji. 

Ponadto pełnił bądź pełni funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, Ministra Finansów, prezesa 

Akademickiego Związku Sportowego w Polsce, jak również na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu 

doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członka Rady 

Fundacji Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego. Na 

przestrzeni lat był lub jest członkiem rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., 

PZU S.A., Banku Millennium S.A. Był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej EUROLOT S.A. 

Jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę. 

W grudniu 2018 r. wraz z 22 wybitnymi ekonomistami z całego świata — wśród których jest 4 laureatów Nagrody 

Nobla — został członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie. 

Pan Alojzy Nowak, oprócz działalności wskazanej powyżej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku 

do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik 

spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

Pan Alojzy Nowak spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art.129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o 

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk 2016. 

 

Pan Tobias Solorz został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki w czerwcu 2021 roku. Jest absolwentem 

Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach telekomunikacji, finansów i kontrolingu. Karierę 

zawodową rozpoczął w 2003 roku w Telewizji Polsat Sp. z o.o. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Menedżera ds. 

Promocji w Cyfrowym Polsacie. W latach 2008-2010 pełnił funkcję Członka Zarządu Sferia S.A., gdzie do marca 

2011 roku pełnił również funkcję Dyrektora ds. Marketingu, Reklamy, Sprzedaży i Operacji. Od listopada 2011 roku 

zasiadał w Zarządzie spółki Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus, w której od lutego 2014 roku do marca 2019 

pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Tobias Solorz zasiadał również w latach 2014-2019 w Zarządzie Cyfrowego 

Polsatu S.A., początkowo w randze Członka Zarządu, od grudnia 2014 Wiceprezesa Zarządu, a od 2016 roku do 
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2019 roku Prezesa Zarządu. Od 2019 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółek Polkomtel Sp. z o.o. i Telewizja 

Polsat Sp. z o.o., a od 2020 roku w Radzie Nadzorczej Grupy Interia Sp. z o.o. Jest również Członkiem Rad 

Nadzorczych m.in. takich spółek jak Liberty Poland S.A. oraz Polkomtel Business Development Sp. z o.o. Ponadto 

jest Członkiem Rady Fundacji Polsat, jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych, która pomaga 

w leczeniu chorych dzieci, a także wspiera szpitale i ośrodki medyczne w całym kraju.  

Pan Tobias Solorz, oprócz działalności wskazanej powyżej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku 

do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik 

spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 

 

Pan Tomasz Szeląg jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki od października 2016 roku, pełniąc rolę 

Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz wchodząc w skład Komitetu Audytu. Ukończył Akademię 

Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, kierunek Międzynarodowe Stosunki 

Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja Handel Zagraniczny. Z Cyfrowym Polsatem związany jest od 2009 roku. 

W 2016 roku został powołany w skład Rad Nadzorczych spółek Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o. 

oraz ZE PAK S.A. 

Posiada obszerną wiedzę i umiejętności w zakresie sektora mediowego i telekomunikacyjnego, jak również 

finansów, bankowości oraz sporządzania i weryfikowania sprawozdań finansowych.  

W latach 2000-2003 był asystentem w Katedrze Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, by 

w maju 2003 roku obronić doktorat na temat transakcji hedgingowych stosowanych przez światowych producentów 

miedzi i zostać adiunktem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu. W latach 2003-2004 zajmował też stanowisko adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Równolegle z karierą naukową rozwijał karierę 

zawodową, zdobywając doświadczenia na stanowiskach menadżerskich w obszarze finansów i inwestycji. Od 2003 

roku pełnił funkcję Głównego Specjalisty Wydziału Ryzyka Walutowego w KGHM Polska Miedź S.A., a następnie 

Departamentu Analiz i Ryzyka Rynkowego, by we wrześniu 2004 roku zostać Dyrektorem tego Departamentu. W 

grudniu 2004 roku został Dyrektorem Departamentu Zabezpieczeń KGHM i funkcję tę pełnił do marca 2007 roku. 

Od kwietnia 2007 roku do czerwca 2008 roku pracował jako Dyrektor Oddziału Banku Société Générale we 

Wrocławiu. W lipcu 2008 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów Telefonii Dialog S.A., które 

sprawował do marca 2009 roku. W Telefonii Dialog S.A. odpowiadał za zarządzanie finansami, księgowość, 

kontroling i budżetowanie, nadzór właścicielski i inwestycje kapitałowe, logistykę i zakupy, zarządzanie projektami 

oraz IT. 

Od maja 2009 roku do września 2016 roku pełnił w Cyfrowym Polsacie funkcję Członka Zarządu ds. Finansów i 

odpowiadał za szeroko rozumiane finanse w całej grupie kapitałowej. W latach 2010-2016 roku zasiadał w 

zarządach licznych spółek z Grupy Polsat, w tym: Telewizja Polsat (październik 2011 - październik 2014), INFO-

TV-FM (lipiec 2012 - listopad 2016), CPSPV1 i CPSPV2 (kwiecień 2013 - listopad 2016), Plus TM Management 

(kwiecień 2014 - grudzień 2016) oraz Polkomtel (wrzesień 2014 - grudzień 2016). Zajmował także stanowiska 

Prezesa Zarządu w Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. (2010-2016) oraz Telewizji Polsat Holdings Sp. z o.o. 

(2012-2016). Był również członkiem Rady Nadzorczej Plus Banku S.A. (2016-2018).  

Pan Tomasz Szeląg oprócz działalności wskazanej powyżej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku 

do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik 

spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. 
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Pan Piotr Żak został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki w czerwcu 2018 roku. Ukończył studia 

ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie między innymi budowania i wpierania 

przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności 

tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i 

tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach 

skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również w 

opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży 

mediów i telekomunikacji. 

Jest twórcą między innymi takich firm jak Frenzy Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającego się podmiotu z branży E-

sportu, zajmującą się od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games, oraz Golden Coil Sp. z o.o., 

prowadzącej działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej. 

Od marca 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o., a od czerwca 2018 roku w Radzie 

Nadzorczej Netii S.A., w której obecnie pełni funkcję Przewodniczącego. Od czerwca 2018 roku zasiada w Radzie 

Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat. W kwietniu 2019 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., 

operatora sieci Plus. W Radzie Nadzorczej Asseco Poland S.A. zasiada od lipca 2020 roku. W lipcu 2020 roku 

został powołany do Rady Nadzorczej Mobiem Polska Sp. z o.o. Od listopada 2020 roku zasiada w Radzie 

Nadzorczej w Grupa Interia.pl Sp. z o.o. 

Pan Piotr Żak, oprócz działalności wskazanej powyżej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 

działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie 

prawnej, jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego 

przez Sąd Rejestrowy. 

 


