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Marcin Chludziński 

Prezes Zarządu 

Od stycznia 2016 roku członek Rady Nadzorczej PZU S.A. i jednocześnie prezes zarządu Agencji 

Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia.  

Definiował strategiczne kierunki rozwoju ARP. Przeprowadził restrukturyzację między innymi 

w spółkach Przewozy Regionalne, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Świętokrzyskie 

Kopalnie Surowców Mineralnych. Współtwórca i prezes zarządu Invent Grupa Doradztwa 

i Treningu Sp. o.o. w latach 2006 – 2015. Prezes think tanku gospodarczego Fundacja 

Republikańska w latach 2011 – 2015.  

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej oraz Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego 

i Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia MBA w Instytucie Nauk 

Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.  

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego, w projektach 

restrukturyzacyjnych oraz nadzorze właścicielskim. 

Członek Narodowej Rady Rozwoju, gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz kapituły nagród gospodarczych Prezydenta RP. 

 

Katarzyna Kreczmańska – Gigol  

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 

Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła 

studium doktoranckie Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, gdzie zdobyła tytuł doktora nauk 

ekonomicznych oraz tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.  

Wieloletni pracownik sektora bankowego. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie od 2007 r. Profesor Nadzwyczajny w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstwa 

w Instytucie Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Kierownik studiów podyplomowych 

„Windykacja należności” oraz „Bezpieczeństwo finansowe w obrocie gospodarczym”  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej AMW Invest Sp. z o.o. oraz 

Banku Pocztowego S.A. Związana z Pocztą Polską S.A., gdzie pełniła funkcję dyrektora 

zarządzającego Pionem Finansów w latach 2016 – 2017, dyrektor Biura Skarbowości od stycznia 

2018 roku.  

Posiada doświadczenie w obszarze finansów, planowania, budżetowania, zarządzania 

wierzytelnościami i sprawozdawczości finansowej. Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, 

źródeł finansowania, faktoringu i windykacji należności. 

Autor i współautor licznych publikacji w obszarze finansów, między innymi: „Finanse spółki 

akcyjnej”, „Podstawy finansowania spółki akcyjnej”, „Aktywne zarządzanie płynnością finansową 

przedsiębiorstwa”, „Płynność finansowa. Istota, pomiar, zarządzanie”, „Windykacja należności – 

ujęcie interdyscyplinarne”, „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena 

wierzytelności”, „Faktoring w prawie cywilnym, podatkowym i bilansowym”, „Skarbnik 

korporacyjny”.   
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Radosław Stach 

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji 

Absolwent Wydziału Górniczego krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej na kierunku 

Górnictwo i Geologia - podziemna eksploatacja złóż. Ukończył studia MBA  Wielkopolskiej Szkoły 

Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz KGHM Executive Academy, 

prowadzoną wspólnie z IMD Business School w Szwajcarii. Obecnie doskonali umiejętności 

menadżerskie w ICAN Institute jako uczestnik programu Personal Leadership Academy.   

Związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. od początku kariery zawodowej. Zdobywał 

kolejne stopnie awansu w Oddziale Zakłady Górnicze Polkowice  - Sieroszowice, począwszy od 

stażysty, poprzez nadgórnika, sztygara zmianowego, sztygara oddziałowego, kierownika działu 

robót górniczych, do głównego inżyniera górniczego/ zastępcy kierownika ruchu zakładu 

górniczego. Pełnił funkcję wiceprezesa ds. rozwoju operacji w spółce KGHM International 

w Kanadzie, odpowiadając za portfel aktywów zagranicznych w Ameryce Północnej i Południowej 

w latach 2015 - 2016. Następnie objął stanowisko dyrektora naczelnego O/ZG Polkowice – 

Sieroszowice. Pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa zarządu MBA CLUB Wielkopolskiej Szkoły 

Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od 2017 roku. 

Od 2000 roku czynny członek drużyny ratowniczej KGHM. Zdobył trzecie miejsce drużynowo w 

Mistrzostwach Świata w Ratownictwie organizowanych w USA (2008 rok). Jako kapitan 

poprowadził  drużynę do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie w Australii, 

w zawodach w wirtualnej komorze kopalni (Virtual Comory,  2010).  

Współautor publikacji pt. „Wdrożenie zarządzania procesowego w KGHM Polska Miedź S.A.” oraz 

„Koncepcje biznesowe branży wydobywczej. Studium KGHM Polska Miedź S.A.”.  

Powołani Członkowie Zarządu nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec działalności 

przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej wobec KGHM 

Polska Miedź S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organów, jak również nie 

figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym. 

 

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) 


