
Paweł SZCZESZEK, absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie 
dyplomacji w Toruniu. W latach 2017–2018 Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG Termika Energetyka 
Przemysłowa S.A. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie, gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w administracji publicznej 
oraz Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za kontrolę 
majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie. Uczestniczył w licznych konferencjach o tematyce 
energetycznej i środowiskowej, m.in. w 55 sesji plenarnej ONZ dotyczącej zmiany klimatu.  
 
Uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na 
członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących 
spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., Agencja Rozwoju 
Regionalnego w Częstochowie S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., SEJ-
Serwis sp. z o.o. oraz PEC Geotermia Podhalańska S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej 
Jelcz Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Szczeszek 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 SZCZESZEK, graduated from University of Technology in Częstochowa, Faculty of 
Mechanical Engineering and IT and Faculty of Management. He also completed post-graduate studies 
in diplomacy in Toruń. In 2017-2018, the Deputy President of the Management Board of PGNiG 
Termika Energetyka Przemysłowa S.A. From 2016 to August 2017, the President of the Management 
Board of Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. in Jastrzębie-Zdrój, previously Vice-President of 
the Management Board of Agencja Rozwoju Regionalnego (Regional Development Agency) in 
Częstochowa, where he carried out more than a dozen projects co-financed from the European Union 
structural funds. He also gained professional experience in public administration and in 
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" Sp. z o.o., where he was responsible for the control of 
the assets of Warsaw Okęcie airport. He participated in numerous conferences on energy and 
environmental issues, including the 55th UNO plenary session on climate change. 
 
He received a diploma of the Minister of Treasury confirming passing the examination for candidates 
for members of supervisory boards of State Treasury companies. He was a member of the Supervisory 
Boards in the following companies: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach 
Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego in Częstochowa, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A., SEJ-Serwis sp. o.o. and PEC Geotermia Podhalańska S.A. Currently, he is a member of 
the Supervisory Board of Jelcz Sp. z o.o. in Jelcz-Laskowice. 
 
According to his statement Mr. Paweł Szczeszek 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. 



 


