Wojciech Dąbrowski prezesem zarządu PGE Polskiej
Grupy Energetycznej. Prezes Grupy PGE zapowiada
zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej
podstawy.
Rada nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej powołała zarząd XI kadencji. Na stanowisko prezesa zarządu został
powołany Wojciech Dąbrowski, na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych Ryszard Wasiłek, wiceprezesa
zarządu ds. finansowych Paweł Strączyński, wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Paweł Cioch, wiceprezesa ds.
innowacji Paweł Śliwa. Kadencja wspólna zarządu trwa 3 lata.
PGE Polska Grupa Energetyczna potrzebuje silnego impulsu zarządczego, aby realizować wyzwania jakie ma przed sobą.
Unijna polityka klimatyczna, zielony ład, dekarbonizacja, społeczne oczekiwania to elementy, które już wpływają na sektor
energetyczny i będą determinować pracę zarządu PGE. Zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy to
cel, który stawiam przed sobą – mówi Wojciech Dąbrowski.
PGE jest częścią ekosystemu społecznego i gospodarczego i nie może funkcjonować w oderwaniu od niego. Przy czym
transformacja energetyczna musi być przeprowadzona w sposób niezagrażający polskiej gospodarce, a Grupa Kapitałowa
PGE z racji swojej siły ma wyznaczać trendy w sektorze. Będziemy chcieli wykorzystać mechanizmy finansowe służące
celowi neutralności klimatycznej w oparciu o racjonalny harmonogram. Za kluczowy element powodzenia w realizacji celów
uznaję nastawienie pracowników spółki i ich zorientowanie na współpracę. Transformacja w kierunku OZE musi być i będzie
realizowana ze stroną społeczną – dodaje Wojciech Dąbrowski.
Zarząd PGE planuje audyt projektów i pilną, w perspektywie dwóch miesięcy, prezentację działań Grupy Kapitałowej PGE.
Wojciech Dąbrowski od 10 lat pełni funkcje menadżerskie w sektorze energetycznym. Od listopada 2017 r. do lutego 2020 r.
pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła, gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych
zakupionych przez Grupę PGE od francuskiego EDF. Zbudował silną linię biznesową zajmującą się ciepłownictwem w
ramach Grupy Kapitałowej PGE. W 2019 r. przeprowadził proces integracji aktywów ciepłowniczych wydzielonych w
procesie integrowania aktywów w Grupie Kapitałowej PGE. Od stycznia 2016 r. do listopada 2017 r. pełnił funkcję prezesa
zarządu PGNiG Termika, gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję
rynkową PGNiG Termika. W latach 2011-2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w
Wołominie.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych.
Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w
zakresie Eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Akademii Leona
Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania – Zarządzanie w Administracji Publicznej.
Posiada wieloletnie doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w administracji rządowej i
samorządowej. Zajmował się doradztwem inwestycyjnym i prawnym w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i
kierowania zespołami ludzkimi przy realizacji projektów inwestycyjnych. Nadzorował przygotowywanie i realizację projektów
inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz projekty z obszaru M&A, a także działania restrukturyzacyjne oraz rozwojowe w
przedsiębiorstwach poprawiające ich funkcjonowanie i rentowność.
W 2019 r. został ponownie wybrany przez Krajowe Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni
Zawodowych (PTEZ) na prezesa zarządu. Jest członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej
(PKEE) oraz członkiem Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i
obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Wojciech Dąbrowski jest uczestnikiem debaty publicznej na temat kierunków rozwoju energetyki, ochrony środowiska,
gospodarki odpadami i bezpieczeństwa energetycznego. Jako prezes PGE Energia Ciepła, spółki z Grupy PGE, występował
jako zwolennik aktywnej współpracy z samorządem terytorialnym i lokalnymi dystrybutorami ciepła, co przyczyniło się do
rozwoju rynków ciepła i wzrostu liczby przyłączonych do systemu odbiorców, a w konsekwencji poprawy jakości powietrza i
komfortu życia mieszkańców. Wspierał i promował technologię kogeneracyjną jako najbardziej wydajny i bezpieczny dla
środowiska sposób wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Brał udział w pracach nad wypracowaniem systemu wsparcia
dla kogeneracji.

