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Powołanie Wiceprezesa Zarządu 

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30  czerwca 2022 r. podjęła 
uchwałę w sprawie powołała Grzegorza Bartlera do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu 
na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2022 r. Wiceprezes 
Zarządu będzie odpowiedzialny za Pion Telekomunikacji i Mediów. 

* 

Grzegorz Bartler posiada ponad 20-letnie doświadczenie z zarządzaniu strategicznymi projektami IT przede 
wszystkim dla firm z sektora telekomunikacyjnego. 

Od 2018 roku pracuje w Netia jako Członek Zarządu, Dyrektor Generalny ds. Technologii. Odpowiada za obszary 
sieci, IT i bezpieczeństwa. 

Od 2010 związany z Polkomtelem, jako Dyrektor Departamentu Business Intelligence (w latach 2014 - 2015 tę samą 
funkcję pełnił również w spółce Cyfrowy Polsat), dbając o to, aby rozwiązania informatyczne skutecznie wspierały 
realizację strategii organizacji i osiąganie celów biznesowych. W tym okresie skonsolidował obszar Business 
Intelligence dla Polkomtela i Cyfrowego Polsatu, realizował projekty regulacyjne (MSSF 15, RODO) i transformacyjne 
Grupy Cyfrowy Polsat. 

Wcześniej, przez ponad 15 lat pracował w SAS Institute, gdziem.in. jako Dyrektor Konsultingu dla sektora Telco 
dostarczał szerokie spektrum rozwiązań IT i BI (m.in. hurtownie danych, systemy raportowania i MIS, rozwiązania 
integracji danych, systemy analitycznego CRM). Realizował również projekty dla firm telekomunikacyjnych poza 
Polską, a także dla firm z sektora publicznego, finansowego czy energetycznego. 

Grzegorz Bartler jest absolwentem Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego. 

Grzegorz Bartler nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w 
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki 
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (z wyłączeniem 
sprawowania różnych funkcji w spółkach z Grupy Kapitałowej Polsat Plus). 

Grzegorz Bartler nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o 
Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Podstawa prawna:  

Zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) 


