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Marcin Chludziński -  Prezes Zarządu 

(powołany 16 kwietnia 2021 r.) 

Od 6 lipca 2018 roku Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

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. 
 

Adam Bugajczuk - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju 

(powołany 16 kwietnia 2021 r.) 

Od 24 sierpnia 2018 r. Wiceprezes ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. 
 
Od stycznia 2011 roku związany z PKO Bank Polski S.A., gdzie pełnił funkcje kierownicze oraz 
dyrektorskie. Był odpowiedzialny m.in. za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, 
optymalizację procesów biznesowych, a także opracowanie planów rozwoju i usprawnień w 
nadzorowanych obszarach. Współodpowiedzialny za realizację  strategii biznesowej banku w 
obszarze optymalizacji kosztów. Odpowiedzialny za wdrożenie polityki zakupów w spółkach 
Grupy Kapitałowej. W latach 2002-2010 zatrudniony w spółce Bank Zachodni WBK S.A., gdzie 
współpracował przy realizacji projektów inwestycyjnych. Był również odpowiedzialny za 
optymalizację oraz nadzór nad realizacją kontraktów sieciowych. 

Absolwent Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 
Ukończył studia Executive MBA – Business Trends w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze standaryzacji i normalizacji procesów 
biznesowych. 
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Paweł Gruza - Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych 

(powołany 16 kwietnia 2021 r.) 

Od 10 września 2018 roku Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych.  

Od listopada 2016 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Współtwórca reformy 
podatkowej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w okresie kwiecień – listopad 
2016 roku. Zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów 
osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Ekspert i członek 
zarządu Fundacji Republikańskiej w latach 2007 – 2016. Jako przedstawiciel ministra właściwego 
do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Był 
wspólnikiem oraz członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem kancelarii 
doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007- 2016. Pracował w firmach doradczych Arthur 
Andersen i Ernst & Young w latach 2000 – 2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi projektami 
doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicznych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Autor i współautor licznych publikacji w obszarze podatków oraz ubezpieczeń społecznych. 

 

Andrzej Kensbok - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 

(powołany 16 kwietnia 2021 r.) 

Od 6 lutego 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, gdzie 
odpowiadał m.in. za konsolidację grupy wokół kluczowych technologii. Wcześniej (2019-2020) 
związany z KGHM Polska Miedź S.A. Był dyrektorem naczelnym ds. projektów strategicznych firmy 
oraz prezesem KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie. Prowadził tam program zwiększenia 
wydobycia i przerobu rudy w kopalni Robinson/Nevada oraz przygotowania złoża Victoria do 
rozpoczęcia prac eksploracyjnych. Od 2018 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A.  
W okresie od marca 2017 roku do czerwca 2019 roku był wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju 
Przemysłu, odpowiadając za pion finansów, nadzoru właścicielskiego i transakcji kapitałowych. 
Od 2015 roku zasiadał w radzie nadzorczej i był pełnomocnikiem zarządu ds. restrukturyzacji 
spółek „Masfrost”. W latach 1989-2013 pełnił funkcje kierownicze i dyrektorskie w 
przedsiębiorstwach z branży przemysłowej. 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, magister filozofii oraz fizyki teoretycznej. 
Ukończył studia MBA w INSEAD Business School specjalizacja w zarządzaniu kosztami  
i reorganizacji procesów biznesowych.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa gospodarczego I finansowego.  
 

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. 
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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) 


