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WEWNĘTRZNY PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POSZCZEGÓLNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 

KINO POLSKA TV S.A. („SPÓŁKA”) POMIĘDZY CZŁONKÓW ZARZĄDU 

Bogusław Kisielewski 
Prezes Zarządu 

Marcin Kowalski 
Członek Zarządu 

Levent Gultan 
Członek Zarządu 

Berk Uziyel 
Członek Zarządu 

Alber Uziyel 
Członek Zarządu 

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, 

 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 Levent Gultan 

nadzoruje i jest odpowiedzialny za 

następujące działy wewnętrzne 

Spółki oraz obszary działalności: 

 dział On-Air, 

 marketing i PR (na rynku 
polskim), 

 sprzedaż i relacje z klientami (na 
rynku polskim), 

 programming, 

 digital i VOD, 

 kontrola planów zakupów i 
wydatków, 
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 i polski 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. 

 

 



The internal distribution of responsibilities for specific areas of business of Kino Polska TV S.A. (“the Company”) in accordance with the specific rule II.Z.1 of Code of Best Practice Rules for WSE Listed Companies 

THE INTERNAL DISTRIBUTION OF RESPONSIBILITIES FOR SPECIFIC AREAS OF BUSINESS  

OF KINO POLSKA TV S.A. (“THE COMPANY”) AMONG MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD 

Bogusław Kisielewski 
President of the Management 

Board 

Marcin Kowalski 
Member of the Management 

Board 

Levent Gultan 
Member of the Management 

Board 

Berk Uziyel 
Member of the Management 

Board 

Alber Uziyel 
Member of the Management 

Board 
Bogusław Kisielewski – President of 

the Management Board supervises 

and is responsible for the following 

internal departments and areas of 

the Company's business: 

 accounting department, 

 audit department, 

 controlling department, 

 IR department, 

 license department, 

 planning and management of 
financial liquidity of the 
Company, 

 appointment of directors and 
managers of each department, 

 creation and liquidation of the 
functional departments, 

 analysis and acquisition of new 
projects, 

 control of annual financial plan 
of the Company. 

Marcin Kowalski – Member of the 

Management Board supervises and 

is responsible for the following 

internal departments and areas of 

the Company's business: 

 studio post-production 
department, 

 broadcasting department,  

 IT department, 

 language version department, 

 supervision of the technological 
aspects of business of the Kino 
Polska TV S.A. Capital Group, 

 control of purchase plans of 
subordinated departments, 

 acceptance of the proposals of 
subordinated sections and 
units for the annual financial 
plan. 

 

Levent Gultan – Member of the 

Management Board supervises and 

is responsible for the following 

internal departments and areas of 

the Company's business: 

 On-Air department, 

 marketing and PR (on the Polish 
market), 

 sales and customer relations 
(on the Polish market), 

 programming,  

 digital and VOD, 

 control of purchase plans or 
spendings of subordinated 
departments, 

 acceptance of the proposals of 
subordinated sections and units 
for the annual financial plan. 

 

Berk Uziyel – Member of the 

Management Board supervises and 

is responsible for the following 

internal departments and areas of 

the Company's business: 

 international and Polish Sales 
Team, 

 marketing and PR on 
international markets, 

 sales and relationships with 
clients on international 
markets, 

 analysis and acquisition of new 
projects on international 
markets 

 supervision of international 
entities of Kino Polska Group, 

 acceptance of the proposals of 
subordinated sections and 
units for the annual financial 
plan. 

 

Alber Uziyel – Member of the 

Management Board supervises and 

is responsible for the following 

internal departments and areas of 

the Company's business: 

 development of innovative 
technologies used in the Kino 
Polska TV S.A. Capital Group, 

 strengthening of the 
Company's position on 
international markets, 

 supervision of the Company's 
presence on the Turkish 
market. 

 

 


