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MGGP na nowe czasy. Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej MGGP S.A.

MGGP S.A. – wiodąca polska spółka inżynieryjna, oferująca usługi z zakresu konsultingu,
projektowania oraz geoinformacji – zmieniła zarząd. Funkcję prezesa zarządu objął Paweł
Grad, dotychczasowy wiceprezes, na stanowisko wiceprezesa do zarządu dołączył Jarosław
Gryboś, który do tej pory pracował w obszarze geoinformacji oraz przy kontraktach nadzoru
inwestorskiego. Dotychczasowy prezes, Franciszek Gryboś, przeszedł do rady nadzorczej,
gdzie będzie piastował stanowisko przewodniczącego.

Spółka MGGP S.A. oraz cała Grupa MGGP przechodzą w ostatnim czasie reorganizację, która pozwoli na
większą synergię i podniesienie efektywności działań Grupy. Spółka wprowadza zmiany, aby w dalszym
ciągu dostarczać klientom produkty najwyższej jakości na każdym etapie inwestycji. Od planowania poprzez
projektowanie, nadzór, aż po przekazanie do użytkowania.
– Spółka ma wypracowane bardzo solidne fundamenty. Dzięki temu możemy odważnie myśleć o dalszym

rozwoju i realizować ambitne plany. Dla nowego zarządu priorytetem jest nie tylko kontynuacja
dotychczasowych działań, ale poszukiwanie nowych obszarów i narzędzi, które pozwolą MGGP S.A. rozwijać
się w Polsce i poza jej granicami – powiedział Paweł Grad, Prezes MGGP S.A.
– Ta zmiana w Zarządzie i Radzie Nadzorczej to odpowiedź na nowe wyzwania stojące przed MGGP S.A.

Przez 23 lata swojej działalności zebraliśmy wokół siebie prawie 1000 ekspertów i stworzyliśmy jedną
z najważniejszych grup w branży inżynieryjnej. To połączenie doświadczenia, wiedzy i energii pozwala nam
pozostać elastyczną organizacją, która potrafi dostarczać klientom rozwiązań najwyższej jakości –
powiedział Franciszek Gryboś, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
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Notki biograficzne członków Zarządu:

Paweł Grad:
Absolwent kierunków Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Finanse
i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Z MGGP S.A. związany od czerwca 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę na
dużych
projektach
nadzorowych
prowadzonych
przez
Spółkę.
W listopadzie 2012 r. objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura
Zarządzania Inwestycjami, a w listopadzie 2014 r. stanowisko Zastępcy
Dyrektora Obszaru Inżynierii i Środowiska. Od 25 października 2016 r.
pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 1 sierpnia 2021 r. Prezes Zarządu
MGGP S.A.

Jarosław Gryboś:
Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia na Akademii Górniczo - Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie.
W 2016 roku rozpoczął współpracę z MGGP S.A. przy geodezyjnych
obsługach inwestycji. Od 2017 r. pracował przy projektach modernizacji
baz: EGiB, BDOT500 oraz GESUT. Brał również udział w projektach dot.
systemów monitoringu odkształceń konstrukcji mostów oraz pozyskiwania
i przetwarzania danych dotyczących dna zbiorników wodnych. Od stycznia
2021 r. pracował w biurze Inżyniera Projektu przy nadzorze nad
przebudową stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Od 1 sierpnia 2021 r.
pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu MGGP S.A.

