
Paweł STRĄCZYŃSKI, absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 

(obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: finanse 

i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie 

średnim i dużym przedsiębiorstwem. Od 2018 do obecnie Wiceprezes Zarządu ZOWER Sp. z o.o. 

(spółka z grupy PGE Energia Ciepła S.A.). Od 2016 do 2018 członek zarządu Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej S.A. oraz Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., a następnie PGNiG Termika 

Energetyka Przemysłowa S.A. W latach 2010-2012 członek zarządu PROTEKTOR S.A., a następnie 

spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Biogazowej. W latach 2005-2010 dyrektor finansowy 

i prokurent polskiej dywizji Steinhoff International Holding. W latach 2002-2005 główny księgowy 

w firmie ASP Polska sp. z o.o. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Strączyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

w stosunku do KOGENERACJI S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani w 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 2018 r. poz. 986 z późn. zm.). 

 

 

 

 

*** 

 
Paweł STRĄCZYŃSKI, graduated from University of Economics in Wrocław, Faculty of National 

Economy, major: finance and banking and Master of Business Administration - Executive MBA, 

specialization in management of medium and large enterprises. From 2018 until now, Vice President of 

the Management Board of ZOWER Sp. z o.o. (a company from the PGE Energia Ciepła S.A. group). 

From 2016 to 2018, Member of the Management Board of Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., 

of Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A., and of PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. In the 

years 2010-2012, he was a Member of the Management Board of of PROTEKTOR S.A., and then of 

the companies in Polska Grupa Biogazowa (the Polish Biogas Group_. In 2005-2010, he was the finance 

director and proxy of the Polish division of Steinhoff International Holding. In the years 2002-2005, he 

was the Chief Accountant in the company ASP Polska sp. o.o. 

 

 
According to his statement Mr. Paweł Strączyński 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. 

 


