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FORMULARZ CZŁONKA ZARZĄDU 
 

Imię i Nazwisko Piotr Danielski 
Zajmowane 
stanowisko / 
pełniona funkcja 

Wiceprezes Zarządu 

Kadencja Od 11 grudnia 2020 roku do 10 grudnia 2023 roku 
Kwalifikacje i 
doświadczenie 
zawodowe 
(opisowo) 

Doktor nauk technicznych. Absolwent studiów doktoranckich w 
Zakładzie Elektroenergetyki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Wrocławskiej. Tytuł pracy doktorskiej „Audyt 
efektywności energetycznej w ramach polskiego rynku energii”. 
Zajmuje się naukowo i w praktyce branżą energetyki przemysłowej 
oraz energochłonnością przemysłowych odbiorców energii. W 
trakcie studiów magisterskich podjął pracę w AREVA T&D Stafford, 
realizując grant w zakresie wdrożenia w produktach AREVA 
dyrektywy RoCHS (eliminacji lutów zawierających ołów) i zasad Eco-
design (budujących kartę wpływu na środowisko i LCA tj. oceny 
cyklu życia dla każdego z produktów). Pełni funkcję 
przewodniczącego zespołu ds. efektywności energetycznej Forum 
Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (z ramienia Izby Energetyki 
Przemysłowej i Odbiorców Energii). Był członkiem External Advisory 
Board projektu Green Nets. Projekt ten miał za zadanie wykazanie 
możliwości redukcji zapotrzebowania energii w sieciach telefonii 
komórkowej, dzięki inteligentnemu zarządzaniu infrastrukturą. Był 
jednym z wykonawców polskiej części projektu ENBUS. Projekt ten 
miał za zadanie stworzenie platformy porównawczej dla 
innowacyjnych produktów rynku budowlanego, mających wpływ na 
redukcję zużycia energii przez odbiorców komunalnych. Prowadził 
zajęcia z zakresu efektywności energetycznej w ramach programu 
EUREM – Europejski Menedżer Energii. Był wykładowcą studiów 
podyplomowych „Efektywność inwestycji w OZE” na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Jest autorem oraz współautorem wielu publikacji z 
zakresu bezpieczeństwa elektrycznego i efektywności 
energetycznej. W ramach swojej pracy zawodowej (DB Energy) 
prowadził projekty z zakresu efektywności energetycznej dla ponad 
250 polskich dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Obecnie 
kontynuuje tą działalność, prowadząc również prace B+R z dziedziny 
diagnostyki maszyn oraz pomiarów elektroenergetycznych. 

Doświadczenie 
zawodowe 
(wskazanie spółek, 
w których co 
najmniej w ostatnich 
3 latach pełniona 
była funkcja 

Od 2010 r. - nadal DB Energy SA – akcjonariusz, Wiceprezes 
Zarządu 

Od 2013 r. - nadal APPS sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 
Od 2019 r. - nadal Willbee Energy GmbH – Członek Zarządu 
Od 2020 r. – nadal Jednoosobowa działalność gospodarcza 

Fande Piotr Danielski 
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zarządcza, 
nadzorcza lub 
istotny pakiet 
udziałowy/akcji)   

  
  

Działalność 
prowadzona poza 
Spółką, która ma 
istotny wpływ na 
działalność Emitenta 

Nie dotyczy 

Informacje na temat czy w okresie ostatnich 
pięciu lat osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych lub przestępstwa określone w 
Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub 
ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 
giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów 
prawa obcego, oraz wskazanie, czy w 
okresie ostatnich pięciu lat osoba taka 
otrzymała sądowy zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

Nie  był skazany. 

szczegóły wszystkich przypadków 
upadłości, restrukturyzacji, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu 
do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego 

Brak 

informację, czy dana osoba prowadzi 
działalność, która jest konkurencyjna w 
stosunku do działalności emitenta, oraz czy 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 
cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej, 

Nie prowadzi. 

informację, czy dana osoba figuruje w 
rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

Nie figuruje. 

 
 


