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Informacje o członkach Zarządu
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE"), w uzupełnieniu raportu nr 18/2016 z
dnia 22 marca 2016 r., przekazuje informacje o nowo powołanych Członkach Zarządu PGE.
Henryk Baranowski – Prezes Zarządu
Pan Henryk Baranowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji
elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami
elektroenergetycznymi w warunkach rynku energii na Politechnice Warszawskiej oraz z zarządzania finansami
przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto ukończył program Executive MBA Szkoły Biznesu
Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management, London Business School i Norwegian School of
Economics and Business Administration.
Od listopada 2015 r. do marca 2016 r. Pan Henryk Baranowski pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w
Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorując pracę Departamentu Spółek Kluczowych oraz Departamentu
Nadzoru Właścicielskiego. W latach 2013-2015 pracował jako Dyrektor ds Rozwoju Biznesu, a następnie jako
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Sektora Energetycznego w Alstom Power Polska. Od roku 2006 do 2008
był Wiceprezesem Zarządu PGE, a w latach 2001-2006 Prezesem Zarządu spółki Polskie Sieci
Elektroenergetyczne-Info Sp. z o.o. W okresie 1990-2001 związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A., w której zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Pionu Telekomunikacji i Informatyki.
Pan Henryk Baranowski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna
w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce
cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Henryk Baranowski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007
r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).
Marta Gajęcka - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych
Pani Marta Gajęcka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne a także polsko- francuski dyplom w ramach Programu
Studiów Europejskich prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową wraz z Instytutem Nauk Politycznych w
Paryżu.
Obecnie p. Marta Gajęcka jest Dyrektorem Wykonawczym w Ernst & Young, Global R&D and Innovation
Services EMEIA Tax Center, gdzie zajmuje się doradztwem w zakresie finansowania inwestycji w krajach UE w
badania, innowacje i rozwój w tym m.in. w branży energetycznej Pani Marta Gajęcka zdobywała doświadczenie
zawodowe zarówno w sektorze prywatnym – w branży finansowej, doradczej jak i w administracji publicznej
oraz w dyplomacji, sprawując funkcje m.in. Prezesa Eques Investments TFI S.A. w latach 2013-2014, Partnera
Ernst & Young w Polsce w latach 2010-2011, Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w
Luksemburgu w latach 2007-2010 , Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2006-2007, Radcy
ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w latach 2004-2006 oraz
Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu w latach 2002-2004.
Pani Marta Gajęcka złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w
stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce
cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Marta Gajęcka oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007
r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Bolesław Jankowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
Dr inż. Bolesław Jankowski jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, a tytuł
doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w
zakresie dyscypliny: budowa i eksploatacja maszyn.
Od roku 1997 pracuje w firmie Badania Systemowe „EnergySys” sp z o.o. na stanowisku wiceprezesa i
kierownika Zespołu ds. Strategii Rozwoju, gdzie m.in. opracowywał i wdrażał strategie rozwoju firm
energetycznych i przemysłowych (m.in. STOEN, SPEC, PERN, KGHM), a także innowacyjne rozwiązania
zarządcze i modele biznesowe w dużych firmach prywatnych oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
Uczestnik licznych projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu energetyki i transformacji rynku energii,
przedstawiciel Polski w pracach międzynarodowych grup ekspertów. Kierował pracami zespołu przy
opracowaniu długoterminowych scenariuszy rozwoju energetycznego kraju, prognoz energetycznych
(cenowych i popytowych) oraz kompleksowej oceny skutków unijnej polityki klimatyczno-energetycznej dla
Polski (m.in. Raport 2030 i Raport 2050).
W latach 1991-1997 był pracownikiem naukowym Zakładu Problemów Energetyki w Instytucie Podstawowych
Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN), gdzie w ramach zespołu kierowanego przez prof. W.
Bojarskiego brał udział w opracowywaniu pierwszej polityki energetyki kraju po transformacji ustrojowej (w
latach 1991-1993).
Dr Bolesław Jankowski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna
w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce
cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Dr Bolesław Jankowski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007
r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).
Paweł Śliwa - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji
Pan Paweł Śliwa jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, filia w Rzeszowie.
Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył aplikację
adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.
Od 1 do 22 marca 2016 r. p. Paweł Śliwa pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PGE. Od 2002 r. p. Paweł
Śliwa prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gorlicach. Od listopada 2011 r. pełni funkcję sędziego Trybunału
Stanu. Od października 2010 radny sejmiku województwa małopolskiego. W latach 2005-2012 prowadził
Kancelarię Adwokacko-Radcowską s.c. w Gorlicach. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Ruch S.A.
Pan Paweł Śliwa złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w
stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce
cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Paweł Śliwa oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007
r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. 2014, poz. 133).
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