
Pan Radosław WOSZCZYK,  jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także 
ukończył podyplomowe studium organizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz Ernst&Young 
Academy of Businness z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W 2007 roku zdobył uprawnienie do pełnienia funkcji 
członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.  

Pan Radosław Woszczyk posiada ponad 23-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, 
kontrolingu finansowego, procesów restrukturyzacyjnych i przekształceniowych oraz planowania 
strategicznego i operacyjnego. Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach produkcyjnych, 
energetycznych oraz teleinformatycznych. W trakcie swojej kariery zawodowej odpowiadał za tworzenie 
i wdrażanie strategii, optymalizację procesów zarządzania, przygotowywał plany finansowe oraz programy 
restrukturyzacyjne. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacji sektora energetycznego, w tym 
utworzenia operatora systemu przesyłowego, utworzenia PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz 
wprowadzenia tej spółki na GPW. Od 2003 roku pełni funkcje w radach nadzorczych spółek prawa 
handlowego. 

Swoją działalność zawodową rozpoczął w 1993 roku. Pracował m.in. jako główny kontroler finansowy 
w Zakładach Płyt Wiórowych SA w Grajewie oraz Wieruszowie, członek Rady Dyrektorów spółki SwePol 
Link AB z siedzibą w Sztokholmie oraz jako zastępca dyrektora i dyrektor jednostek organizacyjnych 
kontrolingu i finansów w spółkach Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A., PGE Energia Natury Sp. z o.o. W latach 2015 – 2016 był członkiem zarządu Exatel 
S.A. Od stycznia 2018 roku jest Członkiem Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. 
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Mr. Radosław WOSZCZYK is a graduate of the Warsaw School of Economics, and also completed a 
postgraduate study organized by the Warsaw School of Economics and the Ernst & Young Academy of 
Business in the field of International Financial Reporting Standards and International Accounting 
Standards. In 2007, he obtained the right to act as a member of the supervisory board in state-owned 
companies. 
Mr. Radosław Woszczyk has over 23 years of professional experience in management, financial 
controlling, restructuring and transformation processes as well as strategic and operational planning. He 
worked in managerial positions in manufacturing, energy and ICT companies. During his professional 
career he was responsible for creating and implementing strategies, optimizing management processes, 
preparing financial plans and restructuring programs. He participated in many projects of restructuring 
the energy sector, including the creation of a transmission system operator, the creation of PGE Polska 
Grupa Energetyczna and the introduction of this company on the WSE. Since 2003, he has been a 
member of the supervisory boards of commercial law companies. 
 
He started his professional activity in 1993. He worked, among others as the main financial controller in 
Zakłady Płyt Wiórowych SA in Grajewo and in Wieruszów, a member of the Board of Directors of SwePol 
Link AB based in Stockholm and as the deputy director and director of the organizational units of 
controlling and finance in the companies: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, PGE Polska Grupa 
Energetyczna SA, PGE Energia Natury Sp. z o.o. In the years 2015 - 2016 he was a member of the 
management board of Exatel S.A. From January 2018, he has been a member of the Management Board 
of PGE Energia Ciepła S.A. 

 


