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Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

Tomasz Dziekan 

Wiedza i doświadczenie 

zawodowe 

Pan Tomasz Dziekan posiada prawie 20-letnie doświadczenie z zakresu 

podatków, finansów i rachunkowości oraz jako Dyrektor Finansowy  
w spółkach i grupach z kapitałem zagranicznym. 

Aktualnie, pełni funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Operacyjnego 12 
spółek Dentsu w Polsce oraz Dyrektora Operacyjnego Dentsu w regionie 

CEE (7 rynków, 30 spółek). Jako Chief Financial Officer i Członek Zarządu 

7 spółek z grupy Dentsu w Polsce, odpowiadał w latach 2016-2108 za 
zarządzanie strukturą finansową i administracyjną grupy. Od 2007 roku 

związany był z Burda Media, gdzie od 2008 do 2016 roku pełnił funkcję 
CFO grupy, prokurenta oraz regionalnego CFO Central Europe. Wcześniej, 

Pan Dziekan pracował w Hachette Filipacchi Polska (2004-2007, Kontroler 

Finansowy Grupy) oraz Ernst & Young (2003-2004, Dział Audytu).  
Posiada kwalifikacje finansowe ACCA, tytuł biegłego rewidenta oraz licencję 

na usługowe prowadzenie ksiąg.  
Ukończył program Executive MBA na SGH/ University of Quebec at 

Montreal (2016), studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i podatków 
na Uniwersytecie Warszawskim (2005), studia magisterskie z zakresu 

zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Warszawskim (2003). Był 

stypendystą programu Erasmus (2002-2003) na Aalborg University, Dania. 
 

 

Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 

Artur Lebiedziński 

Wiedza i doświadczenie 

zawodowe 

 

Pan Artur Lebiedziński posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe 
w obszarze doradztwa finansowego uzyskane m.in. w takich instytucjach, 

jak: Creditanstalt Investment Bank Warszawa / Societe Generale 
Warszawa /  Bank of America Londyn.  

W ramach pełnienia funkcji w powyższych instytucjach, Artur Lebiedzinski 

był zaangażowany i odpowiadał za projekty doradcze dla klientów  
z sektora chemii (m.in. Zakłady Azotowe Puławy SA, Zakłady Azotowe 

Kędzierzyn SA, PKN Orlen SA), sektora handlu hurtowego i detalicznego 
(m.in. Eurocash SA) oraz sektora spożywczego (m.in. CEDC Inc, Danisco 

AS).  
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończonej  

z tytułem Magistra (1998 r.), na kierunku: Zarządzanie i Marketing; oraz 

International Institute for Management Development (IMD) Lozanna, 
Szwajcaria z tytułem MBA (2003 r.) 

 

 

Członek Rady Nadzorczej Lilianna Małgorzata Gromkowska 

Wiedza i doświadczenie 

zawodowe 

Lilianna Małgorzata Gromkowska posiada wykształcenie średnie 
ekonomiczne, w 1981 r. ukończyła Liceum Ekonomiczne w Warszawie. 

 
Lilianna Małgorzata Gromkowska posiada doświadczenie w zakresie 

sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej, w spółce Korporacja KGL 

S.A. pełni tę funkcję nieprzerwanie od listopada 2001 r. 
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Członek Rady Nadzorczej Hanna Skibińska 

Wiedza i doświadczenie 
zawodowe 

Hanna Skibińska posiada wykształcenie średnie, w 1983 r. ukończyła 
Liceum Ogólnokształcące im. B. Limanowskiego w Warszawie oraz w roku 

1985 ukończyła studium medyczne dla pracowników socjalnych  

w Warszawie. 
 

Hanna Skibińska posiada doświadczenie w zakresie sprawowania funkcji 
członka Rady Nadzorczej, w spółce Korporacja KGL S.A. pełni tę funkcję 

nieprzerwanie od listopada 2001 r. 

 

Członek Rady Nadzorczej Bożena Okulus 

Wiedza i doświadczenie 
zawodowe 

Bożena Okulus posiada wykształcenie średnie ogólne, w 1979 r. ukończyła 

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Klementa Gottwalda w Warszawie, profil 
– biologiczno-chemiczny. 

 
Bożena Okulus posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawowania 

funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni tę funkcję nieprzerwanie 

od listopada 2001 r. 

  

Członek Rady Nadzorczej Bianka Grzyb 

Wiedza i doświadczenie 

zawodowe 

Bianka Grzyb posiada wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na 

Vrije Universiteit Brussel - Communication Studies: New Media and Society 

in Europe oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Filologia 
Angielska. Stypendystka programu Erasmus (2011-2012) na European 

University Viadrina. 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia 

oraz koordynowania projektów. Od 2018 r. zatrudniona w firmie EG+ 
Worldwide na stanowisku Project Manager. 

W latach 2012-2016 zatrudniona w firmie „Zarządzanie i Doradztwo 

Gospodarcze Zbigniew Okulus” na stanowisku Asystenta ds. kontaktów 
międzynarodowych, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem informacji 

związanych z prowadzoną działalnością tj. trendów rynkowych  
w przemyśle tworzyw sztucznych, analizą zebranych danych oraz ich 

implementacją w zakresie podejmowanych działań biznesowych 

związanych z produkcją i przetwarzaniem tworzyw sztucznych. 

 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, ww. osoby powołane do Rady Nadzorczej oraz Członkowie 

Zarządu powołani na kolejną kadencję, o których mowa w raporcie bieżącym nr 19/2021, nie prowadzą 

w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Korporacja KGL S.A., jak również nie 
uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej 
organu, a ponadto nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS. 


