
Pan Piotr FRĄSZCZAK, lat 53, absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczno – 

Energetyczny (1985 – 1990). Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Gospodarki Narodowej 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek - Zarządzanie firmą w gospodarce rynkowej) oraz 

Politechnice Częstochowskiej (kierunek - Czyste i Zrównoważone Systemy Energetyczne). 

 

Od 1997 r. związany z Elektrownią „Turów” (obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 

Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Turów): Operator nastawni blokowej (1997-1999), Dyspozytor 

bloków (1999-2004), Dyżurny Specjalista Eksploatacji – Inspektor Nadzoru (2004-2016), Dyrektor 

Oddziału (2016 – marzec 2018). W latach 2007-2010 sprawował dodatkowo stanowisko Pełnomocnika 

Starosty Zgorzeleckiego ds. energetyki i ekoenergetyki oraz współpracował z firmami z branży 

ekoenergetyki w zakresie monitoringu odnawialnych źródeł energii oraz analizy i wykorzystania 

systemu wsparcia źródeł odnawialnych w powiecie Zgorzeleckim. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Frąszczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

w stosunku do KOGENERACJI S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek 

cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. 

poz. 700 z pozn. zm.). 
 

 

 

*** 

 

Mr. Piotr FRĄSZCZAK, age 53, graduated from Wrocław University of Science and Technology, the 

Faculty of  Mechanical and Power Engineering (1985 – 1990). He also completed post-graduate studies 

at Department of National Economy of Wrocaw Academy of Economics (field of study – company 

management in market economy) and Czestochowa University of Technology (field of study – clean 

and sustainable energy production). 

 

Since 1997 Mr. Piotr Frąszczak has been professionally involved with Turów Power Plant (currently  

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – Branch Turów Power Plant): block 

control room Operator (1997-1999), blocks Dispatcher (1999-2004), specialist for operation - 

Supervision Inspector (2004-2016), Branch Director (2016 – march 2018). In years 2007-2010 he 

additionally was a proxy of Zgorzelec Governor for energy sector and eco-energy and cooperated with 

the companies from energy sector in the field of monitoring the renewable energy sources and analysis 

and use of the support system for renewable sources in Zgorzelec distric. 

 

According to his statement Mr. Piotr Frąszczak is not engaged in any business competing with 

KOGENERACJA S.A., does not participate in any companies competitive against KOGENERACJA S.A. 

as a shareholder of civil private partnerships and partnerships or as a member of any body of an 

association of capital or in any other legal entity competitive against KOGENERACJA S.A. as a member 

of its body; he is not registered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the Act on 

the National Court Register. 
 


