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Zbigniew Fałek

Prezes Zarządu
Absolwentka Wydziału Ekonomii i Wydziału Prawa Uniwersytetu w
Białymstoku. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania
uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wielokrotna
stypendystka staży zagranicznych, m.in. na Illinois University of Chicago
czy Long Island University of New York.
Od 2007 roku związana gazownictwem, zaczynała jako kierownik Działu
Inwestycji w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa. Od 30 marca 2016 roku
Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Warszawie, od października 2017 do
stycznia 2020 pełniła funkcje Członka Zarządu ds. rozwoju i inwestycji
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Nauczyciel akademicki, praktyk gospodarczy, a także ekspert
ekonomiczny administracji publicznej, wieloletni członek Rad Nadzorczych
w spółkach kapitałowych. Pełnomocnik Dziekana do Spraw Współpracy z
Przedsiębiorstwami i Administracją Publiczną na Wydziale Zarządzania
Politechniki Białostockiej. Innowator i wdrożeniowiec prac badawczorozwojowych w przedsiębiorstwach. Autorka wielu książek i ponad 70
publikacji, w tym międzynarodowych z zakresu zarządzania,
przedsiębiorczości technologicznej, a także inwestycji infrastrukturalnych.
Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i ICT
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie
ryzykiem w energetyce). Absolwent studiów doktoranckich i studiów
magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (nadzór
korporacyjny w spółkach kapitałowych Skarbu Państwa). Ukończył również
studia magisterskie na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego o
specjalności informatyka, a także program o treści MBA The Strategic
Leadership Academy, Executive Development Program Management II
prowadzony przez Canadian International Management Institute we
współpracy z Harvard Business School Publishing. Od 1994 roku
nieprzerwanie w branży energetycznej. W latach 2006-2009 był Prezesem
Zarządu Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. (Obecnie PGE
Dystrybucja S.A.). Następnie zajmował się działalnością doradczą z
zakresu modelowania i optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania
ryzykiem oraz zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach. W latach
2015-2019 był Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Łódź Miasto i jednocześnie Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren S.A.
Ekspert European Cybersecurity Forum (CYBERSEC) oraz projektów B&R w
branży energetycznej. Twórca rozwiązań z zakresu ochrony środowiska
pracy w elektrowniach węglowych i elektrociepłowniach (zapylenie, hałas,
mikroklimat) oraz budowy i interpretacji złożonych modeli ryzyka, audytu
procesów biznesowych i analizy przepływów ﬁnansowych
przedsiębiorstwa. Autor kilkunastu opracowań z zakresu bezpieczeństwa
infrastruktury krytycznej, projektowania systemów ICT/OT oraz publikacji
w magazynach branżowych i magazynach dla kadry zarządzającej
przedsiębiorstw.

Norbert Grudzień

Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem
Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze
specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada
ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży
energetycznej i ciepłowniczej, w tym od ponad piętnastu lat piastuje
stanowiska menedżerskie.
Od 2016 roku związany jest z Polską Grupą Energetyczną - zajmował
stanowisko Dyrektora Oddziału PGE Obrót w Skarżysku Kamiennej, a od
maja 2017 roku Dyrektora Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra w PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, gdzie odpowiadał m.in. za
realizację projektów związanych z dostosowaniem Elektrowni Dolna Odra i
Pomorzany do konkluzji BAT oraz projekt budowy nowych mocy w
Elektrowni Dolna Odra.

Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia
Profesor nauk technicznych. Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie w 1975 r.
Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 r. na
Politechnice Wrocławskiej. Tytuł naukowy doktora habilitowanego
otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków, a
profesora nauk technicznych w 2013 r.
Od 2007 r. pracuje w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego Wydziału
Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jako
profesor nadzwyczajny, zajmując obecnie stanowisko kierownika Katedry
Górnictwa Odkrywkowego. Był promotorem pięciu rozpraw doktorskich
oraz szeregu prac inżynierskich i magisterskich. Jest kierownikiem studiów
podyplomowych: górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego.
Zbigniew Kasztelewicz
Od początku swej działalności zawodowej związany był z Kopalnią Węgla
Brunatnego Konin. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe od nadgórnika
do dyrektora ds. technicznych i członka zarządu. W latach 1999-2006 był
członkiem zarządu oraz dyrektorem ds. technicznych w Kopalni Węgla
Brunatnego Konin w Kleczewie.
Znany i ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie górnictwa
odkrywkowego i propagator dalszego rozwoju górnictwa oraz energetyki
opartej na węglu brunatnym w czynnych okręgach górniczych oraz
perspektywicznych złożach węgla brunatnego.
Autor i współautor 400 publikacji w czasopismach naukowych i naukowotechnicznych w kraju i zagranicą, w tym jest twórcą czterech monograﬁi
dotyczących górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego oraz
współautorem dalszych czterech monograﬁi. Autor i współautor szeregu
prac dla górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego.

Andrzej Kopertowski

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej na kierunku
projektowanie i budowa kopalń. Ukończył również studia podyplomowe z
zakresu zarządzania kopalnią węgla brunatnego na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Od 1985 r. związany z Kopalnią Węgla Brunatnego
Bełchatów, gdzie rozpoczął pracę na stanowisku samodzielnego referenta,
a później inspektora technicznego w dziale technologii górniczej. Pracował
również na stanowisku sztygara oddziałowego w oddziale zdejmowania
nadkładu i kierownika robót górniczych odkrywki. Ostatnio pełnił funkcję
głównego inżyniera Centrum Kierowania Ruchem. W latach 2005-2011 był
przewodniczącym Związku Zawodowego KADRA w KWB Bełchatów.
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