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Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania specjalności zarządzanie gospodarcze, 

gdzie uzyskał tytuł magistra organizacji i zarządzania oraz absolwent Politechniki Warszawskiej na 

Wydziale Elektrycznym, gdzie zdobył tytuł inżyniera elektryka. W 2002 roku ukończył studia 

podyplomowe w zakresie integracji europejskiej. 

 

W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa 

z siedzibą w Warszawie. 

 

W latach 2008 – 2010 był Prezesem Zarządu PGE Dystrybucja Warszawa –Teren sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie. 

 

Jako Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Spółki  pracował od 2007 roku do 2008 roku w ZEORK 

Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. W 2007 roku był również Prezesem Zarządu – 

Dyrektorem Naczelnym ZEORK S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. 

 

W latach 2005-2006 był wykładowcą na AGH na studium podyplomowym w zakresie finansowania 

projektów w zakresie energetyki i ochrony środowiska. 

 

W latach 2001 – 2007 zajmował liczne stanowiska w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, począwszy od Stanowiska Dyrektora Departamentu 

Finansowego (2000-2002), gdzie  prowadził sprawy związane  z nadzorem właścicielskim i działalnością 

kapitałową, wykonywał oceny ekonomiczno – finansowe wniosków oraz zajmował się  zabezpieczeniami 

i umorzeniami. Następnie był ekspertem w Departamencie Ochrony Powietrza (2002-2003), gdzie brał 

udział w przygotowaniu projektów do Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych oraz ekspertem 

w Departamencie Projektów Strukturalnych (2004-2006), a ostatecznie p.o. Dyrektora Departamentu 

Finansowego (2006-2007). 

 

Od 1988 roku do 2000 roku pracował w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt 

Warszawa” S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie do 1990 roku kontynuował pracę na budowie Elektrowni 

Jądrowej „Żarnowiec”, do 1998 roku pracował przy analizach ekonomiczno – finansowych dla sektora 

energetycznego i innych, a także współpracował z renomowanymi firmami doradczymi o zasięgu 

międzynarodowym oraz światowymi instytucjami finansowymi, brał bezpośredni udział jako konsultant 

w kontraktach długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej. W latach 1993 – 1994 kierował  

pracami grupy założycielskiej Spółki w ramach przekształceń przedsiębiorstwa państwowego, a 

ostatecznie od 1999 roku do 2000 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 

 

W latach 1996-1998 był członkiem grupy zadaniowej do spraw tworzenia podstaw rynku energii w Polsce 

w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, „Energoprojekt Consulting” S.A.  z siedzibą w Warszawie oraz 

wykładowcą  na SGH na studiach podyplomowych dla kadry menadżerskiej energetyki w zakresie oceny 

procesów inwestycyjnych w energetyce.  

 

 

W okresie od 1979 roku do  1988 roku pracował na stanowisku Starszego Specjalisty w Ośrodku 

Badawczo – Rozwojowym Budowy Elektrowni i Przemysłu w Warszawie, gdzie w latach 1979 – 1983 



pracował na budowie Elektrowni Bełchatów, w tym zajmował się organizacją stacji                              

sterowania budową z zastosowaniem metod sieciowych i wdrażaniem nowoczesnych technologii 

zarządzania procesami inwestycyjnymi, a w latach 1986 – 1988 wykonywał pracę o podobnym 

charakterze, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania jakością procesów inwestycyjnych  

na budowie Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”. 

 

Pełnił następujące funkcje w organach spółek prawa handlowego: 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrociepłowni-Kielce (2007-2008), 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej ZEORK S.A. ze Skarzyska-Kamiennej (2006-2007), 

 Członek Rady Nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu 

Świętokrzyskim (2000-2001), 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej Energoprojekt Warszawa S.A. (1997-1998). 

 

Ukończył liczne kursy i szkolenia: 

 

 Studium Doskonalenia Organizacji Budownictwa Elektrowni (1982 r.), 

 Konkurencja i regulacja w przemyśle elektroenergetycznym (1996 r.), 

 Najwyższe Kierownictwo Przedsiębiorstwa w Systemie Jakości (1998 r.), 

 Dyplom dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2000 r.), 

 Warunki dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla Przedsiębiorców (2003 r.), 

  Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej (2004 r.), 

 Jakość w Elektroenergetyce (2008 r.),  

 Służebność przesyłu w realizacji energetycznych inwestycji liniowych (2008 r.), 

 Współpraca gmin i przedsiębiorstw energetycznych (2008 r.),  

 Stan potrzeb i kierunki rozwoju energetyki polskiej do 2030 r. (2008 r.), 

 Polityka wspierania rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce (2009 r.),  

 Strategiczne wyzwania dla branży elektroenergetycznej (2009 r.), 

 Rachunkowość dla kadry zarządzającej (2010 r.),  

 Zaawansowane systemy pomiarowe smart meetering (2010 r.).           

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej 
spółki cywilnej lub osobowej  albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

 

 


