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Informacje na temat osób powołanych do składu Rady Nadzorczej 
ZE PAK SA w dniu 10 marca 2020  

 

Jarosław Grzesiak  

Jarosław Grzesiak jest głównym doradcą Zygmunta Solorza w obszarze nadzoru 
właścicielskiego kontrolowanej przez Z. Solorza grupy kapitałowej oraz członkiem Rady 
Nadzorczej Cyfrowego Polsatu i członkiem Rady Nadzorczej Portu Praskiego. Absolwent 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1995 r. adwokat. 

W latach 2012-2021 pełnił funkcję partnera zarządzającego kancelarii Greenberg Traurig w 
Polsce, a w latach 1999-2012 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. W 2018 roku został wyróżniony tytułem „Prawnik Trzydziestolecia” 
przyznanym przez dziennik Rzeczpospolita oraz Polski Związek Pracodawców Prawniczych. 
W 2011 roku magazyn American Lawyer przyznał mu prestiżowe wyróżnienie „Dealmaker of 
the Week”.  Najważniejsze międzynarodowe i polskie rankingi prawne: Chambers and 
Partners, IFLR, EMEA Legal 500, a także Rzeczpospolita przez ponad 15 lat wskazywały 
Jarosława Grzesiaka, jako czołowego prawnika w Polsce w zakresie fuzji i przejęć, rynków 
kapitałowych, private equity oraz bankowości i finansów.  

Jest członkiem Young Presidents’ Organization - Gold oraz American Chamber of Commerce. 
Były członek Polskiej Rady Biznesu oraz zarządu Polskiego Związku Pracodawców 
Prawniczych. Zasiadał także w Executive Committee kancelarii Greenberg Traurig, 
odpowiedzialnym za najważniejsze decyzje dotyczące strategii kancelarii na poziomie 
globalnym. 

 

Tobias Solorz 

Tobias Solorz 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 
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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 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. W czerwcu 2021 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej 
Cyfrowego Polsatu. Od 2021 roku pełni funkcje nadzorcze w wybranych spółkach celowych 
należących do Port Praski 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.  

 

Piotr Żak 

Piotr Żak 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 wspierania 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 założycielem między innymi firmy Frenzy Sp. z o.o., zajmującej  się międzynarodową 
realizacją wydarzeń e-sportowych i gamingowych, a od 2018 roku także produkcją audycji 
dla programu Polsat Games. Z końcem 2021 roku Frenzy została sprzedana do ESE 
Entertainment, kanadyjskiej grupy rozrywkowej i technologicznej zajmującej się grami i e-
sportem. Jest również założycielem i współwłaścicielem spółki 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., czołowego 
nadawcy na polskim rynku telewizyjnym. W czerwcu 2018 roku został powołany w skład Rad 
Nadzorczych spółki Cyfrowy Polsat S.A., spółki dominującej Grupy Polsat Plus oraz spółki 
Netia S.A., jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych wchodzącego 
w skład Grupy Polsat Plus, w której pełni funkcję Przewodniczącego. W kwietniu 2019 roku 
został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtel  Sp. z o.o., operatora sieci Plus. Od lipca 2020 
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roku zasiada w Radach Nadzorczych Asseco Poland S.A. oraz Mobiem Polska Sp. z o.o., a od 
listopada 2020 roku także w Radzie Nadzorczej Grupy Interia.pl Sp. z o.o. W maju 2021 roku 
został powołany do Rady Nadzorczej Asseco Cloud Sp. z o.o. Od grudnia 2021 roku pełni 
funkcje nadzorcze w wybranych spółkach celowych należących do Port Praski Sp. z o.o. 


