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Pan Grzegorz Julian Kania jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki 
Wrocławskiej oraz członkiem ACCA od 2001 r. 
 
Pan Grzegorz Julian Kania jest specjalistą w dziedzinie zarządzania finansami z blisko 
dwudziestoletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach. Karierę rozpoczął 
w PricewaterhouseCoopers, specjalizując się w usługach doradztwa i audytu dla podmiotów z sektora 
nowych technologii, mediów i rozrywki. W latach 2003-2008 pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
finansowego UPC Polska. W latach 2008-2011 kierował finansami w skandynawskiej Grupie 
Kapitałowej BLStream (obecnie Intive), będącej dostarczycielem aplikacji mobilnych i innych 
rozwiązań informatycznych.  
 
Pan Grzegorz Julian Kania od 2012 r. pełnił funkcję CFO w Ringier Axel Springer Polska, a od 2014 r. - 
w Grupie Onet-RAS Polska. Od 8 listopada 2017 r. wchodzi w skład zarządu Agora S.A., w ramach 
swoich obowiązków nadzoruje pion Finanse i Administracja oraz Technologii, a także dział Audytu 
Wewnętrznego. Ponadto zasiada w Radzie Nadzorczej spółki AMS S.A.  
 
Zgodnie z oświadczeniem złożonym Pan Grzegorz Julian Kania, nie prowadzi działalności 
konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik 
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub 
członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Pan Grzegorz Julian Kania posiada zdolności do czynności prawnych. Nie figuruje w Rejestrze 
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  
o  Krajowym Rejestrze Sądowym.  Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 
o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie 
o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo 
za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.  W okresie ostatnich pięciu lat 
Pan Grzegorz Julian Kania nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
 
W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Grzegorz Julian Kania nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego, w spółkach objętych procesem upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji.  
 
 
 
 
 


