Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds.
Regulacji
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że 18 sierpnia
2020 r. Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu pani Wandy Buk w skład Zarządu XI
kadencji od 1 września 2020 r. i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji.
Pani Wanda Buk posiada tytuł adwokata, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers
we Francji. Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki
Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej
Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem
Harvarda - prestiżowego programu Leadership Academy for Poland. Rozpoczęła studia
doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej.
Od lipca 2018 r. pani Wanda Buk pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.
Sprawowała nadzór nad Departamentami: Telekomunikacji, Prawnym, Polityki Międzynarodowej
oraz Biurem Ministra (w zakresie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra
Centrum Projektów Polska Cyfrowa). Jednocześnie wchodziła w skład Komitetu ds. Unii
Europejskiej, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
Od stycznia 2016 r. była dyrektorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zarządzała instytucją
odpowiedzialną za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju.
Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld zł, obejmujących
m.in.: budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu,
rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości, cyfryzację w administracji i kulturze,
poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju ze szczególnym naciskiem na kodowanie, a także
upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych.
Pracowała w kancelariach prawnych, gdzie realizowała projekty infrastrukturalne, w tym również
te finansowane ze środków publicznych oraz doradzała podmiotom z rynku regulowanego.
Zasiadała w Radach Nadzorczych: Nask 4 Innovation sp. z o.o., NUW sp. z o.o. i Mana Solid Invest
sp. z o.o.
Pani Wanda Buk biegle włada językami: angielskim i francuskim.
Pani Wanda Buk 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 Wanda Buk 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. 2019, poz. 1500 z późn. zm.).
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
roku 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).
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