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Informacje na temat osób powołanych w skład Zarządu 

Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA 

w dniu 5 listopada 2020 roku 

 

 

Pan Piotr Woźny 

Wykształcenie 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Ukończył aplikację sędziowską i radcowską, po czym pracował w drugim z zawodów. Do 2015r. 
wspólnik zarządzający kancelarii prawnej GWW oraz szef praktyki telekomunikacyjnej w tej 
kancelarii.  

Przebieg pacy zawodowej 

W latach 2000 - 2001 pełnił funkcję wiceministra łączności w rządzie premiera Jerzego Buzka. 
Od 24 listopada 2015 do końca marca 2017r. wiceminister cyfryzacji w rządzie premier Beaty 
Szydło, odpowiedzialny za kwestie budowy sieci szerokopasmowych finansowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz za koncepcję utworzenia i funkcjonowania 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Od maja 2017r. zaangażowany w sprawy dotyczące walki ze smogiem, najpierw jako doradca 
ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego, później od 17 stycznia 2018r. jako 
wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a od marca 2018r. do 31 maja 
2020r. w charakterze Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze. 
Zajmował się kwestiami tworzenia regulacji prawnych dotyczących standardów emisyjnych 
kotłów na paliwa stałe oraz norm jakościowych paliw stałych używanych do ogrzewania 
domów, jak również implementacją termomodernizacyjnej ulgi podatkowej w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, która została wprowadzona od 1 stycznia 2019r.  

Od czerwca 2018r. do stycznia 2019r. pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a od 31 sierpnia 2019r. do dnia 31 maja 
2020r. pełnił funkcję prezesa zarządu NFOŚiGW. Jako prezes zarządu NFOŚiGW był 
odpowiedzialny za nadzór nad realizowanym przez NFOŚiGW programem wsparcia zakupu 
domowych instalacji fotowoltaicznych Mój Prąd, jak również za modyfikację i wdrożenie 
zmiany programu Czyste Powietrze. 

Od czerwca 2020 roku do listopada 2020 roku Pan Piotr Woźny pełnił funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZE PAK SA. 

 

 



   

 2 

Pan Andrzej Janiszowski  

Wykształcenie 

Pan Andrzej Janiszowski ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość w SGH - Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie.  

Przebieg pacy zawodowej 

2014 – teraz – Associate Partner w EY Business Consulting - Ekspert specjalizujący się w 
usługach doradczych sektora energii, ropy naftowej i gazu ziemnego, przemysłu ciężkiego w 
zakresie strategii i struktur organizacyjnych, poprawy efektywności i zarządzania 
regulacyjnego. 
Główne obszary kompetencji: 

 Rozwój i zarządzanie strategiczne, 

 poprawa efektywności działań operacyjnych - optymalizacja kosztów, usprawnianie 
procesów, przebudowa organizacji, zarządzanie regulacjami, 

 obsługa transakcji M&A (zarówno po stronie zakupu, jak i sprzedaży), 

 detaliczny i hurtowy obrót towarami energetycznymi (ee i gaz), 

 doradztwo strategiczne w zakresie optymalizacji portfela i zarządzanie projektami 
inwestycyjnymi, 

 doradztwo inwestycyjne i finansowe (w tym modelowanie finansowe, analiza finansowa, 
analizy wykonalności, analiz CBA i SWOT), 

 tworzenie i prowadzenie Biura Zarządzania Projektami (PMO). 

2010-2013 Dyrektor Zarządzający w PGNiG Sales&Trading GmbH (Grupa Kapitałowa PGNiG) - 
Menedżer odpowiedzialny za nadzór i wykonywanie wszystkich zadań związanych z 
tworzeniem i prowadzeniem działalności spółki obrotu commodities. 
Główne obszary kompetencji: 

 opracowanie strategii działalności i biznes planu spółki, 

 zbudowanie architektura korporacyjnej i mapy kluczowych procesów organizacyjnych, 

 planowanie finansowe i zarządzanie przepływami pieniężnymi, 

 ceny transferowe i współpraca wewnątrzgrupowa, 

 rekrutacja i budowa zespołu, 

 nadzór nad wyborem i wdrożeniem kluczowych systemów dziedzinowych IT. 

2008-2013 Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym oraz Dyrektor 
Departamentu Zarządzania Portfelem w PGNiG SA - Menedżer odpowiedzialny za realizację 
funkcji zarządzania regulacyjnego we wszystkich kluczowych segmentach działalności Grupy 
Kapitałowej PGNiG. Jako szef zarządzania portfelem odpowiedzialny za konsolidację i 
reorganizację działalności związanej z obrotem energii, gazu i ropy naftowej. 
Główne obszary kompetencji: 

 zarządzanie regulacyjne: 
o określenie kluczowych dźwigni regulacyjnych oraz ocenę ich wpływu na generowane 

wyniki finansowe, 
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o aktywny udział w procesie legislacyjnym (zarządzanie ryzykami regulacyjnymi, udział w 
kształtowaniu przepisów mających wpływ na poziom rentowności GK PGNiG) 

o compliance, 

 budowanie „koalicji biznesowych" w celu promowania porządnych przez GK PGNiG zmian 
regulacyjnych (np. w zakresie wdrożenia akcyzy na gaz ziemny), 

 zarządzanie zmianą, 

 zarządzanie projektami - koordynacja współpracy między różnymi jednostkami 
organizacyjnymi/spółkami zależnymi, 

 negocjacje długoterminowych kontraktów na zakup gazu. 

2004-2008 Deloitte Business Consulting (wcześniej Andersen BC) – Starszy Konsultant 
specjalizujący się w usługach doradczych dla firm naftowych i gazowych, przemysłu ciężkiego 
i ciepłownictwa w obszarze strategii i struktur organizacyjnych, poprawy wydajności i 
zarządzania regulacyjnego. 
Główne obszary kompetencji: 

 opracowywanie strategii działalności i biznes planów, 

 modelowanie finansowe - projekty dotyczące transferów ŚT (infrastruktury sieciowej) oraz 
transakcje M&A, 

 projekty integracyjne - projekty mające na celu włączenie przejmowanych podmiotów w 
struktury modelu zarządzania realizowanego przez spółkę dominującą, 

 projekty doradcze dotyczące przygotowania i wdrożenia metodologii ustalania cen. 

2003-2004 Biuro Komitetu ds. Integracji UE – Audytor wewnętrzny, Członek zespołu ds. audytu 
wewnętrznego i kontroli. 

2002-2003 BGŻ SA (BGŻ BNP Paribas) – Analityk biznesowy specjalizujący się w ocenie 
rentowności produktów. 

Obszary specjalizacji 

Zarządzanie strategiczne, Restrukturyzacja, Zarządzanie finansami, Prawo energetyczne, 
Zarządzanie ryzykiem, Handel commodities, OZE, Compliance, Optymalizacja procesów, 
Taryfy, Generacja rozproszona, M&A, Business development, Negocjacje, Regulacja 
infrastruktury energetycznej, Przemysł obronny, Optymalizacja Cash Flow, Zakupy, Projekty 
inwestycyjne 

Języki 

Polski, Angielski na poziomie C2, Niemiecki na poziomie B1 


