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NOVAGO Sp. z o.o. 

NOVAGO specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane 

technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na przetworzenie ponad 1 000 

000 ton odpadów rocznie. Spółka jest również największym producentem wysokokalorycznego paliwa 

alternatywnego z ang. Refused Derived Fuel (RDF) wytworzonego z odpadów komunalnych. Zdolność 

produkcyjna zakładów NOVAGO wynosi 300 tys. ton RDF rocznie, a odbiorcą paliwa są cementownie.  

Wysoki stopień zintegrowania infrastruktury, a także unikatowe rozwiązania w zakresie przetwarzania 

odpadów, plasują spółkę na pozycji lidera wśród firm z sektora zagospodarowania odpadów w Polsce. 

Technologia NOVAGO jest w pełni przyjazna środowisku i dostosowana do najwyższych standardów Unii 

Europejskiej (w perspektywie wykraczającej poza rok 2020 w zakresie odpadów biodegradowalnych). 

 

 

 

 

Dossier Zarządu: 

NOVAGO jest zarządzane przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem i dogłębną znajomością 

branży odpadów komunalnych. 

 

• Janusz Arent – Prezes Zarządu  

Janusz Arent jest doświadczonym przedsiębiorcą mającym na swym koncie wiele sukcesów zawodowych. 

Zbudował największą w Polsce firmę paliwową, która w 2003 roku została kupiona przez Grupę Lotos. Od 

14 lat związany jest z branżą odpadów komunalnych i zaangażowany w budowę NOVAGO. Janusz Arent 

odpowiada za zarządzanie, rozwój nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów oraz wdrożenie 

strategicznych projektów inwestycyjnych. 
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• Michał Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu | Dyrektor Zarządzający 

 

Michał Dąbrowski jest doświadczonym i charyzmatycznym menedżerem. Od 35 lat pracuje w branży 

związanej z gospodarką odpadami. Zajmował kluczowe stanowiska zarówno w firmach z sektora 

publicznego (MPO Warszawa), jak i w firmach prywatnych (Grupa Lobbe, Rethmann, Remondis). Działacz 

gospodarczy, współzałożyciel Polskiej Izby Gospodarki Odpadami (PIGO). 

 

• Bartosz Szałek – Wiceprezes Zarządu | Dyrektor Finansowy 

 

Bartosz Szałek posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu wartości dynamicznie rozwijających się 

firm prywatnych oraz spółek giełdowych. Pracował w ThyssenKrupp, Danone i SAP. Do NOVAGO dołączył  

w 2013 roku. Jest odpowiedzialny za obszar finansów i administracji. 

 

 

 

 

 

 

Kadra kierownicza NOVAGO: 

 
 

• Wojciech Piesik – Dyrektor ds. Energetyki 

 

Wojciech Piesik posiada gruntową wiedzę, wieloletnie doświadczenie potwierdzone licznymi sukcesami  

w obszarach innowacyjnego zastosowania technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. 

Wcześniej związany m.in. z Grundfos Pompy, AxFlow, Lennox Polska, ENER-G Polska. W NOVAGO jest 

odpowiedzialny za projekt, budowę i eksploatację systemów energii odnawialnej. Stworzył specjalistyczną 

elektrociepłownię kogeneracyjną zasilaną biogazem wytwarzanym w bioreaktorze. Aktywnie uczestniczy  

w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze nowoczesnych metod przetwarzania odpadów 

komunalnych w celu nakreślania nowych kierunków wykorzystania energii zawartej w odpadach na 

potrzeby energetyki rozproszonej. 
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• Piotr Jeromin – Dyrektor Operacyjny 

 

Piotr Jeromin posiada rozległą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami. 

Od 10 lat związany w NOVAGO. Uczestniczy w zarządzaniu i koordynowaniu wielu obszarów działalności 

firmy. Odpowiada za koordynację prac między działami spółki w zakresie rozwijania i podnoszenia 

efektywności produkcji. Usprawnia wewnętrzne procesy i organizację pracy. Uczestniczy także  

w planowaniu i realizowaniu projektów dotyczących budowy, funkcjonowania i modernizacji obiektów 

firmy. 

 

• Cezary Koziorowski – Dyrektor ds. Infrastruktury i Gospodarki Odpadami 

 

Cezary Koziorowski specjalizuje się w technicznych i technologicznych rozwiązaniach stosowanych  

w zakładach NOVAGO. Inicjuje i nadzoruje wdrażanie projektów dotyczących budowy i funkcjonowania 

instalacji przetwarzania odpadów. Bierze udział w uzyskiwaniu zezwoleń z zakresu ochrony środowiska. Jest 

także odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości produkcji poprzez kontrolowanie stanu technicznego maszyn, 

urządzeń i sprzętu ciężkiego oraz zarządzanie procesami technologicznymi. Współpracę  

z NOVAGO rozpoczął w 2005 r.   

 

• Sławomir Szumkowski – Dyrektor Handlowy 

 

Sławomir Szumkowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył m.in. pracując dla 

koncernów z branży surowców wtórnych m.in. Mondi Świecie S.A., Stora Enso, BBG Recykling. W NOVAGO 

jest odpowiedzialny za realizację strategii sprzedażowej, w tym za zarządzanie relacjami z klientami 

strategicznymi. 

 

• Grzegorz Czechoński – Dyrektor Handlowy 

 

Magister Zarządzania i Marketingu z dziesięcioletnim doświadczeniem w gospodarce odpadami  

i wieloletnim doświadczeniem w realizacji usług B2B. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mazowieckiej Higieny 

Komunalnej (Grupa Trans-Formers) oraz kierował największym w Polsce Zakładem Remondis  

w Warszawie. W latach 2013-2014 zasiadał w Radzie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. 
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• Monika Krzeszewska – Dyrektor ds. Ochrony Środowiska 

 

Radca prawny,  specjalista w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Polski i Unii 

Europejskiej. Przez ponad 10 lat doradzała przedsiębiorcom oraz organom samorządu w sprawach 

dotyczących polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami. 

Prowadzi liczne postępowania administracyjne. Przez wiele lat radca prawny oraz członek rady 

nadzorczej grupy kapitałowej British Sugar Overseas – wiodącego podmiotu branży spożywczej  

w Wielkiej Brytanii i jednego z  największych podmiotów z kapitałem brytyjskim  w Polsce. 

Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadziła liczne 

szkolenia dla organów samorządu oraz przedsiębiorców poświęconych problematyce prawa 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Autorka licznych publikacji z tego zakresu. 

Absolwentka prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz szkoły prawa 

amerykańskiego na University of Florida. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych  

w Warszawie. 

 

 

 

 


