
Imię i nazwisko Członka RN: Agnieszka Kosik 
 

Wykształcenie: 
 
Politechnika Warszawska 
1987 – 1993 Mechatronika  
Wydział Inżynierii Materiałowej  
 
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej 
1992 – 1993 studia MBA Master of Business Administration / Podyplomowe studia z zakresu 
Zarządzenie Biznesem 
 
Aktywność i stowarzyszenia: współpraca z HEC School of Management Paris, London Business 
School and NHH - Norwegian School of Economics and Business Administration in Bergen 
 
Szkoła podyplomowa skupiła się na trzech filarach: rozwijaniu wiedzy i umiejętności, wykorzystaniu 
wiedzy w praktyce, rozwoju osobistym uczniów. Kurs MBA obejmował bloki programowe, takie jak: 
otoczenie biznesowe, rachunkowość dla kadry kierowniczej, zarządzanie operacyjne, otoczenie 
prawne i polityczne, interakcje między biznesem a jego otoczeniem, marketing, analiza finansowa, 
strategia i zarządzanie międzynarodowe, zasoby ludzkie, przedsiębiorczość i innowacje, przedmioty 
do wyboru, projekt akademicki, Projekt Venture, Projekt doradczy, Rozwój osobisty. 
 
Chartered Institute of Marketing największa na świecie organizacja zrzeszająca marketerów pod 
Patronatem Korony Brytyjskiej oraz z akredytacją Rządu Brytyjskiego 
2012 Chartered Postgraduate Diploma in Marketing  
Marketing Management, General, Foundation Certificate in Marketing 
 
Aktywność i stowarzyszenia: Umiejętności i wiedza w zakresie zasad marketingu, komunikacji z 
klientami i podstaw cyfrowych. 
 

Doświadczenie zawodowe: 
 
Doświadczony dyrektor generalny z udokumentowaną historią pracy w branży marketingowej i 
reklamowej. Wysokiej klasy specjalista ds. Rozwoju biznesu, posiadający umiejętności w zakresie 
strategii cyfrowej, optymalizacji witryn pod kątem wyszukiwarek (SEO), zarządzania marketingiem, 
zakupów mediów i badań rynku. 
 
Head of Poland at Facebook Sp. z o. o. 
Okres zatrudnienia sierpień 2018 – obecnie 
Lokalizacja: Warszawa 
 
MediaCom Warszawa - 2014 Media Agency of the Year 
CEO Chief Executive Officer / Prezes Zarządu 
Okres zatrudnienia maj 2008 – obecnie 
Lokalizacja: Warszawa 
 
W 2008 roku powołała nowy zarząd w MediaCom Warszawa i objęła stanowisko Prezesa Zarządu. 
Odpowiada za ustalanie strategii, modelowanie kultury firmy, dbanie o rozwój biznesu i wizerunek 
firmy, budowanie doskonałych relacji na rynku, kierowanie zespołem wykonawczym wyższego 
szczebla i zarządzanie firmą. 
 
Guideline (MediaCom) 
Dyrektor Zarządzający 
Okres zatrudnienia styczeń 2007 – kwiecień 2008 
Lokalizacja: Warszawa 
 
Będąc świadkiem rosnącej potrzeby stworzenia agencji medialnej z inną docelową grupą klientów, w 
2006 roku założyła Guideline - niezależną agencję należącą do MediaCom Dusseldorf. Po sukcesie w 
tworzeniu nowych marek - Guideline została połączona z Maxus (GroupM Company). Była w pełni 
odpowiedzialna za połączenie i zarządzanie całą organizacją po tej fuzji. 



 
MediaCom Warszawa 
Dyrektor Zarządzający 
Okres zatrudnienia maj 2003 – grudzień 2006 
Lokalizacja: Warszawa 
 
Dołączyła do MediaCom Warsaw w 2003 roku jako dyrektor współzarządzający i dzieliła obowiązki 
Dyrektora Zarządu i Dyrektora ds. Nowych przedsiębiorstw. Współpracowała z takimi klientami jak 
Procter & Gamble, Mars, Danone, Bayer, Skoda czy McDonald's. 
 
Optimum Media OMD 
od planisty do Dyrektora Zarządzającego 
Okres zatrudnienia listopad 1993 – kwiecień 2003 
Lokalizacja: Warszawa 
 
Rozpoczęła karierę zawodową w 1993 roku jako media planner w OMD. przez kolejne lata 
kontynuowała pracę w obsłudze klienta, wzbogacając wiedzę, doświadczenie i umiejętności. W 2001 
roku została Dyrektorem Zarządzającym - odpowiedzialnym za budowanie strategii firmy i rozwój 
biznesu. 
 
OMD Poland 
Dyrektor Zarządzający 
Okres zatrudnienia 2001 – 2003 

 
 
Zgodnie z Oświadczeniem: 
 

 Pan/i Agnieszka Kosik nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla 
Spółki 

 Pan/i Agnieszka Kosik jest obecnie członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
innych spółek kapitałowych 

 Pan/i Agnieszka Kosik w okresie ostatnich pięciu lat nie został/a skazana 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, oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał/a sądowego zakazu 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

 Pan/i Agnieszka Kosik nie pełnił/a funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 
podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego 
lub likwidacji, 

 Pan/i Agnieszka Kosik nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej 
albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej 
osoby prawnej 

 Pan/i Agnieszka Kosik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 


