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WOJCIECH GĄTKIEWICZ

MACIEJ FORMANOWICZ
prezes zarządu Fabryki Mebli FORTE SA

prezes zarządu w spółkach Pfleiderer Grajewo
SA i Pfleiderer Prospan SA

ADAM KRZANOWSKI

MAREK KRZYKOWSKI

Absolwent Wydziału Technologii Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. W latach 1972–1978 w Wyszkowskiej Fabryce
Mebli i Urządzeń Wnętrz pełnił kolejno funkcje: technologa,
kierownika Działu Rozwoju i Inwestycji, kierownika laboratorium i kierownika wydziału. W latach 1978–1981 był dyrektorem technicznym FORMAT Sp. z o.o., w latach 1981–1987
dyrektorem naczelnym HASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich, w latach 1987–1990 zastępcą dyrektora MAKRO
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w latach 1991–1993 dyrektorem Korporacji MF. Począwszy od 1 kwietnia 1993 r. pełni funkcję prezesa zarządu Fabryk Mebli FORTE SA.

prezes zarządu, współwłaściciel firmy Nowy Styl

Od 1993 r. pełnił funkcję członka zarządu, następnie został prokurentem firmy. Stanowisko prezesa objął w 2009 r.
Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej, jednak naukę przerwał wyjazd do USA i pracę w firmie Whyte. Podróż stała się głównym motywatorem do otworzenia własnej
firmy. Zdobyte doświadczenie zaowocowało powstaniem nowego przedsiębiorstwa. W 1992 r. z bratem Jerzym wspólnie
zdecydowali o rejestracji firmy Nowy Styl sp. z o.o.

MACIEJ KUNDA

prezes zarządu Mondi Świecie SA, szef Dywizji Containerboard Grupy Mondi
Europe & International

W 1989 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Rolniczą w Poznaniu na Wydziale Technologii
Drewna. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Świeciu, kolejno na stanowiskach kierownika
zmiany i technologa w pionie produkcji, zaś od 1992 r. objął kierownicze stanowisko na Wydziale
Produkcji Celulozy. Następnie w latach 1999–2001 pełnił funkcję dyrektora wydziału mas włóknistych. Od 2001 r. był zastępcą dyrektora ds. produkcji, a od 2003 r. dyrektorem ds. produkcji.
Od 1 listopada 2004 r. pełni funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Mondi Świecie SA.
W 2012 r. został awansowany i obecnie pełni dodatkową funkcję szefa Dywizji Containerboard
Mondi Europe & International. Od lat należy do Stowarzyszenia Papierników Polskich.

LUCJANA KUŹNICKA-TYLENDA

prezes zarządu i właściciel TFP Sp. z o.o.

Ukończył studia magistersko-inżynierskie w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada tytuł MBA, uzyskany
w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Od stycznia
2008 r. pełni funkcję prezesa zarządu Monier Sp. z o.o. W latach 2004–2007 pełnił funkcję prezesa zarządu Lafarge Dachy
Sp. z o.o., a wcześniej prezesa zarządu Braas Polska Sp. z o.o. oraz
prezesa Kopalni Melafiru w Czarnym Borze. Od 2005 r. do dnia
dzisiejszego jest wykładowcą zarządzania strategicznego na studiach MBA, organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

prezes zarządu International Paper Kwidzyn

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej,
gdzie rozpoczął swoją pierwszą pracę. Od 1983 r. związany
jest z fabryką, która nosiła niegdyś nazwę Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Kwidzynie, a obecnie International
Paper Kwidzyn. Przeszedł w niej wszystkie szczeble kariery.
W latach 1996–2005 pełnił funkcję zastępcy prezesa i dyrektora ds. technicznych, a w listopadzie 2005 r. objął stanowisko prezesa zarządu International Paper Kwidzyn. Ukończył
wiele szkoleń i studia podyplomowe z zakresu komunikacji interpersonalnej, efektywnego zarządzania zespołem,
aspektów prawnych, zarządzania czasem, a także finansów
oraz negocjacji. Członek rad nadzorczych firm związanych
z działalnością korporacji International Paper w Polsce. Jest
również członkiem w Radzie Stowarzyszenia Sekcji Papieru
w Stowarzyszeniu Papierników Polskich. Swoją działalnością
wspiera Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pełniąc
w niej funkcję wiceprezydenta. W 2011 r. uhonorowany tytułem „Ambasadora Fair Play w Biznesie”, w 2013 r. Liderem Polskiego Biznesu. Od 2013 r. członek prezydium Loży
Gdańskiej Business Centre Club. Odznaczony Srebrnym
oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2002, 2012).

WOLFGANG LÜBBERT
prezes Arctic Paper SA

Ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Następnie studium podyplomowe – organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy w Krotoszyńskim Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej oraz podczas 16-letniej pracy w biurze Projektów i Studiów Ceramiki Budowlanej
„Cerprojekt” w Poznaniu. Prezesem zarządu Spółki TFP została
w 1993 r.

W 1988 r. ukończył kierunek ekonomiczny na Uniwersytecie
w Hamburgu. Od początku swojej kariery zawodowej związany
jest z Grupą Arctic Paper w Niemczech. Przez wiele lat sprawował funkcję dyrektora zarządzającego Arctic Paper Deutschland
GMBH, spółki odpowiedzialnej za sprzedaż Arctic Paper na terenie Niemiec. Od marca 2012 r. sprawuje funkcję członka zarządu oraz dyrektora sprzedaży i marketingu Grupy Arctic Paper.
W czerwcu 2013 r. został powołany na stanowisko p.o. prezesa zarządu Arctic Paper SA, natomiast w listopadzie 2013 r. na stanowisko prezesa zarządu Arctic Paper SA.

DANIEL MZYK

JAN SZYNAKA

prezes zarządu Paged SA

W latach 1998–2001 studiował zarządzanie w Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego,
a w 2005 r. ukończył studia IBM na Uniwersytecie w Bradford.
Był uczestnikiem szeregu kursów i szkoleń, zarówno krajowych,
jak i zagranicznych, w zakresie ekonomii, informatyki i finansów.
Kandydat programu CFA. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania, planowania strategicznego, procesów
restrukturyzacyjnych, finansów przedsiębiorstw oraz projekcji finansowych i wycen selekcji projektów. Od 2009 r. pełni funkcję
prezesa zarządu Paged SA.

ADAM WASIAK

dyrektor generalny Lasów Państwowych

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Zawodowo w leśnictwie pracuje od 1991 r.
Przez trzy lata pracował w Republice Federalnej Niemiec. W administracji Lasów Państwowych zajmował wszystkie szczeble we wszystkich jednostkach organizacyjnych, m.in. jako dyrektor radomskiego oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Dwukrotnie był dyrektorem regionalnej
dyrekcji w Radomiu. Od 2012 r. zajmuje stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

prezes zarządu firmy Szynaka Meble Sp. z o.o.

Od początku związany z branżą meblową. Od 1985 r. podejmuje,
wspólnie z żoną Aliną, szereg decyzji związanych z rozwojem i rozbudową odziedziczonego po swoim ojcu zakładu stolarskiego.
Dynamiczny rozwój i determinacja sprawiły, że dziś Szynaka Meble to doskonale prosperująca Grupa Meblowa. Tworzą ją nowoczesne zakłady produkcyjne w: Lubawie, Iławie, Nowym Mieście
Lubawskim, Wolsztynie oraz Centrum Wystawiennicze i Centrum Logistyczne. Pod czujnym okiem Prezesa firma podnosi jakość produkowanych mebli, ciągle zwiększając asortyment i kręgi
odbiorców. Wieloletnia ciężka praca i poświęcenie owocują dziś
szeroką ofertą produktową mebli. Nowoczesne metody zarządzania oraz skuteczna polityka promocyjna pozwoliły na rozwinięcie licznych kontaktów handlowych w Polsce, jak i w ponad 40
krajach na świecie. Jan Szynaka to solidny i godny zaufania pracodawca, zapewniający ponad 2 800 osobom stabilne miejsca
pracy. Jest wielkim autorytetem w regionie i uznanym menedżerem. Chętnie udziela się społecznie i charytatywnie. Laureat wielu
prestiżowych wyróżnień: Branżowy Lider Zmian, Lider Polskiego
Biznesu, Ambasador Firm Rodzinnych, Człowiek Roku, Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej.

