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Załącznik do  
raportu bieżącego nr 21/2022 
z dnia 10.05.2022 r. 
 

Tomasz Cudny - Prezes Zarządu  
 
Ukończył studia o specjalności Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż na Wydziale Górniczym 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zamówień 
Publicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Posiada uprawnienia do 
zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 
 
Po ukończeniu studiów pracował w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu, gdzie przeszedł 
wszystkie szczeble kariery zawodowej, od stażysty do Kierownika Działu Robót Górniczych, 
Zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Pracował w oddziałach wydobywczych robót 
przygotowawczych oraz likwidacji i zbrojeń. Współtworzył sposób eksploatacji silnie nachylonego 
pokładu węgla, oraz wraz z zespołem opracował możliwości utrzymania wyrobisk korytarzowych 
w sąsiedztwie zrobów. 
 
W latach 2007-2010 pracował jako Główny Specjalista w Zespole Logistyki i Przetargów w Biurze 
Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW S.A.) Następnie pełnił funkcje kierownicze 
w KWK Murcki-Staszic oraz w KWK Wujek. W 2016 roku został Prezesem Zarządu KHW S.A., 
a w 2017 roku Prezesem Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., gdzie pracował do 2018 roku. 
W latach 2019-2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Tauron Wydobycie S.A. 
 
Od 28 sierpnia 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu JSW S.A. X kadencji, oraz jest p.o. Zastępcy 
Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. 
 
Tomasz Cudny - President of the Management Board of JSW S.A. and acting as the Vice-
President of the Management Board for Development 
 
Mr. Tomasz Cudny graduated from the AGH University of Science and Technology in Kraków, 
majoring in Underground Deposit Mining Technique at the Mining Department. Completed 
postgraduate studies in Public Procurement at the Department of Organization and Management at 
the Silesian University of Technology. He is qualified to sit on supervisory bodies of companies with 
a State Treasury shareholding. 

After graduation he worked at the Kazimierz-Juliusz mine in Sosnowiec, where he passed through 
all the professional career levels, from trainee to Manager of the Mining Works Department and 
Deputy Head of Mine Operations. He worked in mining development and decommissioning and 
reinforcement departments. He co-created the mining method for a strongly sloping coal seam and, 
together with a team, he worked out the possibility of maintaining roadway excavations adjacent to 
goafs. 

In 2007-2010, he worked as Chief Specialist in the Logistics and Tender Team in the Management 
Office of Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW S.A.). Then he held managerial positions in KWK 
Murcki-Staszic and KWK Wujek mines. In 2016 he became the President of the Management Board 
of KHW S.A. and in 2017 the President of the Management Board of Spółka Restrukturyzacji Kopalń 
S.A., where he worked until 2018. From 2019 to 2021, he served as President of the Management 
Board of Tauron Wydobycie S.A. 

Since 28 August 2021 he has been serving in the capacity of President of the Management Board 
of JSW S.A. in its 10th term of office, and he is the acting Vice-President of the Management Board 
responsible for Development. 
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Sebastian Bartos - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu 
 
Ukończył studia o specjalności Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne i Problemy Globalne na 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), 
stypendysta na uczelni Fachhochschule Frankfurt am Main (marketing oraz prawo gospodarcze - 
Wydział Ekonomiki Przedsiębiorstw). 
Absolwent studiów podyplomowych Executive MBA w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie 
oraz studiów podyplomowych z zakresu Nowoczesnych Metod Zarządzania i Technologii 
w Koksownictwie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania 
w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. 
 
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 r. od pracy w redakcji gazety giełdowej „Die Telebörse” 
Grupy  Handelsblatt we Frankfurcie nad Menem. Od roku 2002 związany z Grupą Kapitałową 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. W Biurze Handlu w spółce Polski Koks S.A., a następnie 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej począwszy 
od Specjalisty ds. Handlu po Dyrektora Biura Handlu Koksem i Węglopochodnymi. 
 

Od początku kariery zawodowej w Grupie JSW S.A. związany z handlem, na stanowiskach 
kierowniczych różnych szczebli odpowiedzialny za sprzedaż produktów Grupy Kapitałowej JSW, 
tj. węgla koksującego, koksu, węglopochodnych, węgla energetycznego oraz logistykę i analizy 
rynkowe. 
 

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe oraz unikalną wiedzę w zakresie handlu 
surowcami masowymi na bardzo zmiennych i wymagających rynkach, znajomość specyfiki 
odbiorców  oraz zmian obecnie zachodzących w sektorze stalowniczym w Europie i na świecie. 
Uczestnik oraz prelegent wielu specjalistycznych konferencji surowcowych w Polsce i na świecie. 
Włada biegle językiem niemieckim oraz angielskim. 
 
Od 30 lipca 2021 r. pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu JSW S.A. X kadencji. 
Od listopada 2021 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki JSW KOKS S.A. 
 
Sebastian Bartos - Vice-President of the Management Board for Sales 
 

Graduated from the Faculty of International Economic Relations and Global Problems at the 
Academy of Economics in Katowice (now the University of Economics in Katowice), a scholarship 
holder at the Fachhochschule Frankfurt am Main (marketing and business law - Faculty of Business 
Economics). Completed Executive MBA postgraduate studies at Warsaw Management University 
and postgraduate studies in Modern Management Methods and Technologies in Coking Industry at 
the AGH University of Science and Technology in Kraków. He is qualified to sit on supervisory bodies 
of companies with a State Treasury shareholding. 

He started his professional career in 1999 at the editorial office of the stock exchange newspaper 
"Die Telebörse" of the Handelsblatt Group in Frankfurt am Main. Since 2002, he has been associated 
with the Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Group. In the Sales Department of Polski Koks S.A. and 
later on in Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. he worked his way up the career ladder from Sales 
Specialist to Director of the Coke and Hydrocarbons Sales Department. 

Since the beginning of his professional career in the JSW S.A. Group, he has been associated with 
trade, working in managerial positions at various levels responsible for the sale of the JSW Group's 
products, i.e. coking coal, coke, hydrocarbons, steam coal, as well as logistics and market analysis. 

He has 20 years of professional experience and unique knowledge in trading bulk commodities in 
highly volatile and demanding markets, knowledge of specific customers and the changes currently 
taking place in the steel sector in Europe and globally. 

Participant and speaker of numerous specialist conferences on raw materials in Poland and abroad. 
He is fluent in German and English. 
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Since 30 July 2021, he has been serving in the capacity  of Vice-President of the JSW S.A. 
Management Board for Sales in its 10th term of office. Since November 2021 he is the Chairman of 
Supervisory Board of the JSW KOKS Company. 
 
Robert Ostrowski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych 
 
Absolwent studiów Executive MBA oraz Wydziału Gospodarki Narodowej na Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studium inwestycji w zakresie Inwestycji 
Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy oraz podyplomowe studium w zakresie 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej 
Handlowej/Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz 
z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach 
Skarbu Państwa. 
 
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, m.in. 
w branży wydobywczej, stalowej i energetycznej, zarówno w spółkach z udziałem Skarbu Państwa 
jak i prywatnych. 
 
Po studiach Robert Ostrowski pracował dla prywatnych funduszy w branży wydobywczej. W latach 
1998-2002 był dyrektorem finansowym w Hucie Katowice S.A., w latach 2002-2006 był dyrektorem 
finansowym a także dyrektorem biura projektów finansowych w Mittal Steel Poland S.A. (wcześniej: 
Huta Katowice S.A., Polskie Huty Stali S.A., obecnie ArcelorMittal), w latach 2006-2008 pełnił funkcję 
Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w latach 2008-
2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Minerals Mining Group S.A., w latach 2014-2015 był członkiem 
zarządu ds. ekonomicznych w Polskich Kolejach Linowych S.A. i Polskich Kolejach Górskich S.A. 
Od lutego 2016 był członkiem Rady Nadzorczej JSW S.A. oddelegowanym do pełnienia funkcji 
członka Zarządu JSW S.A. a następnie od czerwca 2016 do lutego 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy 
Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW. W tym okresie odpowiadał m.in. za opracowanie założeń 
i wdrożenie planu restrukturyzacji finansowej JSW oraz zbudowanie długoterminowej struktury 
finansowania opartej o utworzenie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Stabilizacyjnego, którego 
celem było wsparcie bieżącej płynności Spółki oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen 
węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej  i inwestycyjnej Grupy 
Kapitałowej JSW. Był odpowiedzialny również za pozyskanie i sfinalizowanie długoterminowego 
finansowania bankowego amortyzowanego i rewolwingowego. 
 
W latach 2019-2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. – największego wytwórcy energii elektrycznej w Polsce pokrywającego ponad 
39% zapotrzebowania na energię elektryczną. Następnie od maja 2020 pełnił obowiązki Prezesa 
Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. (wcześniej PGE EJ 1 Sp. z o.o.). 
 
Od 3 sierpnia 2021 r. pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW S.A. 
X kadencji. 
 
Robert Ostrowski - Vice-President of the Management Board for Financial Matters 
 
Graduate of Executive MBA studies and the Faculty of National Economy at the Wrocław University 
of Economics. He also completed postgraduate studies in Capital Investments and Company 
Development Projects and postgraduate studies in International Financial Reporting Standards at 
the Warsaw School of Economics/Ernst&Young. He also participated in a course for investment 
advisors and passed an exam for candidates for supervisory board members in State Treasury 
companies. 
He has many years of experience in management positions, mainly in finance, among others in the 
mining, steel and power industry, in companies owned by the State Treasury as well as in private 
companies. 
 
After university, Robert Ostrowski worked for private funds in the mining industry. From 1998 to 2002 
he was Finance Director at Huta Katowice S.A., from 2002 to 2006 he was Finance Director and 
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Director of the Financial Projects Department at Mittal Steel Poland S.A. (previously: Huta Katowice 
S.A., Polskie Huty Stali S.A., now ArcelorMittal), from 2006 to 2008 he was Deputy President for 
Economics and Finance at Jastrzębska Spółka Węglowa, from 2008 to 2014 he was President of 
the Management Board of Minerals Mining Group S.A., from 2014 to 2015 he was a member of the 
Management Board for Economics at Polskie Kolejach Linowe S.A. and Polskie Kolejach Górskie 
S.A. From February 2016, he was a member of the JSW S.A. Supervisory Board seconded to serve 
as a member of the JSW S.A. Management Board and then from June 2016 to February 2019, he 
served as Vice-President of the Management Board for Financial Matters at JSW. In this period he 
was responsible for, among other things, developing the assumptions and implementing the financial 
restructuring plan for JSW and building a long-term financing structure based on the creation of the 
Closed Stabilization Investment Fund, the purpose of which was to support the Company's current 
liquidity and reduce the impact of coal and coke price volatility risk on continuity of the JSW Group’s 
operating and investment activity. He was also responsible for obtaining and finalizing long-term 
amortized and revolving bank financing. 
From 2019 to 2020, he served as President of the Management Board of PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna S.A. - the largest power producer in Poland covering over 39% of the 
demand for electricity. Then, from May 2020, he was President of the Management Board of Polskie 
Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. (previously PGE EJ 1 Sp. z o.o.). 
Since 3 August 2021, he has been serving in the capacity  of Vice-President of the JSW S.A. 
Management Board for Financial Matters in its 10th term of office. 
 
Edward Paździorko - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych 
 
Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Górnictwa i Geologii. Jest także 
absolwentem podyplomowych studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył 
również studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Ukończył także kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek 
Skarbu Państwa. 
 
Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą górniczą. W 1992 roku, rozpoczął pracę 
w Kopalni Węgla Kamiennego „Wesoła” w Mysłowicach, początkowo jako stażysta pod ziemią, 
a następnie pracując przeszedł poszczególne szczeble dozoru od nadgórnika, przez sztygara 
zmianowego, kierownika oddziału, nadsztygara górniczego do kierownika robót górniczych 
i zastępcy głównego inżyniera górniczego. W okresie pracy w KWK Wesoła do 2007 roku uzyskał 
także kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.  
 
Doświadczenie górnicze zdobywał w rejonach największych zagrożeń naturalnych m.in. przy 
występowaniu zagrożeń metanowych, tąpaniowych, pożarowych, wodnych, kierując dużymi 
zespołami ludzkimi. Sprawdził się także w roli ratownika górniczego i kierującego bezpośrednio 
akcjami jako kierownik Akcji. W latach 2007-2008 pracował w dozorze ruchu w Zakładzie Górniczym 
„Lubin” KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2008-2016 zatrudniony był w KWK „Murcki-Staszic” 
należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW), gdzie m.in. pracował na stanowisku 
Głównego Inżyniera Górniczego, a od 2015 roku jako Dyrektor Techniczny tej kopalni. Od lipca 2016 
roku pracując na stanowisku Naczelnego Inżyniera Spółki KHW, brał udział w przygotowaniach 
i przekazaniu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, KWK „Śląsk” i KWK „Wieczorek”, oraz przy 
połączeniu KHW z Polską Grupą Górniczą (PGG). Po włączeniu KHW w struktury PGG współtworzył 
Dział Zagrożeń Naturalnych przy Zarządzie Spółki. 
 
Od czerwca 2017 roku był Dyrektorem Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych (ZGRI) w PGG. 
W tym czasie nadzorował m.in. wdrażanie nowatorskich wierceń kierunkowych z użyciem silników 
wgłębnych wykorzystywanych przy odmetanowaniu kopalń, a także wyspecjalizował działalność 
Zakładu w robotach górniczych niezbędnych dla kopalń spółki. Od grudnia 2019 do 31 sierpnia 2021 
roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych w TAURON Wydobycie S.A. 
 
Od 1 września 2021 r. pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych 
JSW S.A. X kadencji. 
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Edward Paździorko - Vice-President of the Management Board for Technical Matters 
 
Graduated from the AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Mining and 
Geology. He also completed postgraduate MBA studies at the Warsaw School of Economics. 
In addition he completed postgraduate studies in Occupational Health and Safety at the AGH 
University of Science and Technology in Kraków. He also completed a course for candidates for 
Supervisory Board Members of State Treasury Companies. 

From the outset of his career he has been active in the mining industry. In 1992, he started working 
in the "Wesoła" coal mine in Mysłowice, initially as an underground trainee, and then he worked his 
way up the supervisory ladder from the position of overman, through shift foreman, branch manager 
and mining foreman, to mining works manager and deputy chief mining engineer. While working at 
the Wesoła coalmine until 2007, he was also qualified as Head of Mine Operations.  

He gained his mining experience in areas of the greatest natural hazards, including methane, 
crumbling, fire and water hazards, managing large teams of people. He has also proven himself as 
a mine rescuer and managing direct rescue operations as an Operation Manager. In 2007-2008, he 
worked in mining supervision at KGHM Polska Miedź S.A.’s "Lubin" Mine. From 2008 to 2016 he 
worked at the KWK "Murcki-Staszic" mine owned by Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW), where, 
among other things, he worked as Chief Mining Engineer and, since 2015, as Technical Director of 
this mine. Since July 2016, working as the Chief Engineer at KHW, he participated in the preparation 
and transfer of KWK "Śląsk" and KWK "Wieczorek” to Spółka Restrukturyzacji Kopalń, and in the 
merger of KHW with the Polska Grupa Górnicza (PGG). After the incorporation of KHW into the PGG 
structures, he co-founded the Natural Hazards Department at the Company’s Management Board. 

As of June 2017, he was the Director of the Mining Investment Works Department (ZGRI) at 
PGG. During this time he supervised, among others, the implementation of innovative directional 
drilling with the use of plunge engines used in the methane drainage from mines, as well as 
specialized the Department's activity in mining works required for the Company's mines. As of 
December 2019 to August 2021, he has been Vice President of the Management Board for Technical 
Matters at TAURON Wydobycie S.A. 

Since 1 September 2021, he has been serving in the capacity  of Vice-President of the JSW S.A. 
Management Board for Technical Matters in its 10th term of office. 
 
Artur Wojtków - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej 
 
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe 
w zakresie „Społecznego dialogu pracy” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz 
„Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 
 
Z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. związany od 1995 roku. Od 1995 r. pełnił funkcję Kierownika 
Działu Organizacyjno-Prawnego a następnie w latach 1999-2009 Dyrektora ds. Pracy 
KWK „Borynia”. Od 2009 r. pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej 
JSW S.A. 
 
Artur Wojtków - Vice-President of the Management Board for Employment and Social Policy 
 
Lawyer, graduate of the University of Silesia in Katowice. He also completed post-graduate studies 
in social labor dialog at the University of Economics in Katowice and in management of industrial 
occupational health and safety at the Silesian University of Technology in Gliwice. 
 
He has been associated with Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. since 1995. From 1995 he served 
as Head of the Organizational and Legal Department and then from 1999 to 2009 as Director for 
Labor at the Borynia Coal Mine. Since 2009, he has served as Vice-President of the JSW S.A. 
Management Board for Employment and Social Policy. 


