
Załącznik do raportu bieżącego nr 38/2018 

 

Adam Bugajczuk 

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju 

Absolwent Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.  

Od stycznia 2011 roku związany z PKO Bank Polski S.A., gdzie pełnił funkcje kierownicze oraz 

dyrektorskie. Był odpowiedzialny między innymi 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. Wspierał procesy ekspansji biznesowej PKO 

Bank Polski S.A. 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.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze standaryzacji i normalizacji procesów 

biznesowych. 

Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności 

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

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

uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w 

Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym.  

 

Paweł Gruza 

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

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.  

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

Pan Paweł Gruza z chwilą objęcia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych tj. od 

dnia 10 września 2018 r. nie będzie wykonywał działalności poza przedsiębiorstwem KGHM 

Polska Miedź S.A.  
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Powołany Członek Zarządu z chwilą objęcia funkcji nie będzie wykonywał działalności 

konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A., nie będzie 

uczestniczył w spółce konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie będzie uczestniczył w konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organów. Jednocześnie powołany Członek Zarządu nie figuruje 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) 

 


