Grzegorz Dzik
Założyciel, w 1990 roku, największej w Polsce grupy firm specjalizujących się w
outsourcingu usług dla przedsiębiorstw i największego polskiego prywatnego pracodawcy.
Główny akcjonariusz Impel S.A. W latach 1999 - 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej
spółki. Od 5 stycznia 2004 roku Prezes Zarządu Impel S.A.
Od 2007 roku Członek Rady Nadzorczej TIM S.A.
Od 2006 roku Przewodniczący Rady Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą
nowotworową", z której działalnością związany jest od roku 1998. Inicjator budowy kliniki
dla dzieci „Przylądek Nadziei". Od 2000 roku Członek Rady Społecznej Akademickiego
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Uhonorowany przez Stowarzyszenie Klubu Ludzi
Życzliwych Victorią 2006 w uznaniu szczególnych zasług w ratowaniu życia i zdrowia dzieci
oraz działalności humanitarnej.
W latach 1998 - 2012 Prezes, a od września 2012 roku Przewodniczący Rady Zachodniej Izby
Gospodarczej, organizacji zrzeszającej dolnośląskich przedsiębiorców, fundatora Nagrody
Gospodarczej Dolnośląski Gryf.
W roku 2003 powołany przez Jana Nowaka - Jeziorańskiego na Członka Rady Kolegium
Europy Wschodniej. Od listopada 2008 roku pełni funkcję Konsula Honorowego Ukrainy we
Wrocławiu. Promuje kulturę i sztukę ukraińską. Jego stypendystą jest młody, zdolny,
ukraiński skrzypek Viktor Kuznietsov.
Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień: Zasłużony dla Wrocławia 2015 (za działalność
charytatywną i zainicjowanie budowy Przylądka Nadziei, nowoczesnej kliniki dla dzieci
chorych na raka), Nagroda Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza 2015 (za działalność
biznesową, sportową i charytatywną), Złoty Krzyż Zasługi w 2010 (odznaczenie nadane przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju
gospodarczego w Polsce, za działalność społeczną i charytatywną), Nagroda Ministra
Gospodarki 2010 (w uznaniu dla wieloletniej pracy twórców Impela), Wektorów 2005 (za
stworzenie od podstaw skutecznej i liczącej się w Europie firmy outsourcingowej IMPEL
S.A.), BYK Sukcesu 2002 (w uznaniu za stworzenie 18 tysięcy miejsc pracy w oparciu o
polski kapitał). Kawaler Orderu Uśmiechu za podejmowanie działań przynoszących dzieciom
radość - jedynego odznaczenia przyznawanego przez dzieci.
Od 1997 zaangażowany (poprzez spółkę Impel S.A.) w rozwój siatkówki żeńskiej –
rozpoczynając od wsparcia drużyny juniorskiej, poprzez Gwardię Wrocław aż po przejęcie
roli właściciela zespołu, który od 2011 roku nosi nazwę Impel Wrocław. W sezonie
2013/2014 Impel Wrocław po raz pierwszy w historii zespołu został wicemistrzem Polski.
Spółka wspiera Fundację Młoda Gwardia, która prowadzi profesjonalne szkolenie dzieci
i młodzieży w piłce siatkowej na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.
Z wykształcenia inżynier budownictwa - Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na
Politechnice Wrocławskiej, ma dwójkę dzieci, pasjonuje się literaturą, filozofią i psychologią.

