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Prezes Zarządu Bogusław Kisielewski 
nadzoruje i jest odpowiedzialny za 
następujące działy wewnętrzne Spółki 
oraz obszary działalności: 
 dział księgowy, 
 dział audytu, 
 dział controllingu, 
 dział relacji inwestorskich, 
 dział licencji (na rynku polskim), 
 sprzedaż i relacje z klientami  

(na rynku polskim), 
 marketing (na rynku polskim), 
 programming (na rynku polskim), 
 planowanie i zarzadzanie płynnością 

finansową Spółki, 
 wyznaczanie dyrektorów  

i managerów poszczególnych 
działów, 

 tworzenie i likwidacja działów 
funkcjonalnych, 

 analiza i akwizycja nowych 
projektów, 

 kontrolowanie rocznego planu 
finansowego Spółki. 

 
 
 

Członek Zarządu Marcin Kowalski 
nadzoruje i jest odpowiedzialny za 
następujące działy wewnętrzne Spółki 
oraz obszary działalności: 
 dział studio post-produkcji, 
 dział emisji,  
 dział IT, 
 dział wersji językowych, 
 nadzór nad technologicznymi 

aspektami działalności Grupy 
Kapitałowej Kino Polska TV S.A., 

 kontrola planów zakupów 
podporządkowanych działów, 

 akceptacja propozycji 
podporządkowanych komórek  
i jednostek, dotyczących rocznego 
planu finansowego. 

 

Członek Zarządu Berk Uziyel nadzoruje  
i jest odpowiedzialny za następujące 
działy wewnętrzne Spółki oraz obszary 
działalności: 
 międzynarodowy Dział sprzedaży, 
 marketing i PR na rynku 

zagranicznym, 
 sprzedaż i relacje z klientami na 

rynku zagranicznym, 
 analiza i akwizycja nowych 

projektów na rynkach 
zagranicznych, 

 nadzór nad zagranicznymi spółkami 
z Grupy Kapitałowej Kino Polska  
TV S.A., 

 akceptowanie propozycji 
podporządkowanych komórek  
i jednostek, dotyczących rocznego 
planu finansowego. 
 

Członek Zarządu Alber Uziyel nadzoruje  
i jest odpowiedzialny za następujące 
działy wewnętrzne Spółki oraz obszary 
działalności: 
 rozwój innowacyjnych technologii 

stosowanych w Grupie Kapitałowej 
Kino Polska TV S.A., 

 wzmocnienie pozycji Spółki na 
rynkach zagranicznych, 

 nadzór obecności Spółki na rynku 
tureckim. 

 


