
Maciej TOMASZEWSKI, magister ekonomii,  absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 

(1996), studia podyplomowe: Zarządzanie Systemami Przemysłowymi - Studium Polskie - 

Politechnika Wrocławska – „Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne” (2002-2003). 

 

Od ukończenia studiów związany z Elektrociepłownią „Zielona Góra” S.A. Początkowo z obszarem 

finansów. W 1997 roku uczestniczył w przygotowaniu i wdrożeniu  controllingu w Elektrociepłowni 

Zielona Góra a od 2004 roku  kierownik Wydziału Budżetu i Controllingu. Od 2009 roku objął 

funkcje  zastępcy dyrektora ds. handlu i jakości  a od 2010 roku  dyrektora ds. handlu i jakości. 

W latach 2006-2009 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Remontowego Elektrociepłowni „ECeRemont” Spółka z o.o.      

 

Zaangażowany w rozwój kogeneracji, działając miedzy innymi na rzecz Polskiego Towarzystwa 

Elektrociepłowni Zawodowych. Brał udział w pracach legislacyjnych nad ustawą rozwiązującą 

Kontrakty Długoterminowe w 2008 roku. Lider wielu projektów prowadzonych w ramach grupy EDF.  

Dyrektor ds. handlu i jakości w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. w latach 2010-2016. Członek 

Zarządu KOGENERACJI S.A. od 26 czerwca 2014 r. 

 

 

 

*** 
 

Maciej TOMASZEWSKI, MSc in Economics, graduated from the Academy of Economics in 

Wrocław (1996), postgraduate studies: management of Industrial Systems - Polish Studies - the 

Wrocław Technical University-"Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne" (2002-2003).  

Since graduation Mr Maciej Tomaszewski has been working for Heat and Power Plant "Zielona 

Góra" S.A., originally, in the area of finance. In 1997 he participated in the preparation and 

implementation of controlling in the plant in Zielona Góra and in 2004 he became the Head of the 

Budget and Controlling Department. In 2009 he assumed the function of the assistant manager for 

trade and quality and the following year he was promoted to trade and quality manager.  

 

In 2006-2009, he served as the chairman of the Supervisory Board for the Repair Company in the 

Plant “ECeRemont” Sp. z o.o. Highly involved in the development of cogeneration, acting, inter alia, 

for the Polish society of the CHP. He took part in the legislative works on the law dissolving  long-

term contracts in 2008. 

 

At the forefront of many projects carried out within the framework of the EDF Group. Trade and Quality 

Manager in Elektrociepłownia  “Zielona Góra S.A.” in 2010-2016. From 26 June 2014 Member of the 

Management Board of KOGENERACJA S.A. 
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