
Nota biograficzna 

Pan Jonasz Drabek jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie na kierunkach: Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż oraz Zarządzanie 

i Marketing. Ukończył studia podyplomowe z zakresu inżynierii finansowej prowadzone przez Szkołę 

Główną Handlową w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami na 

Politechnice Śląskiej.   

Po studiach pracował w oddziałach robót przygotowawczych na wszystkich stanowiskach od stażysty 

do wyższego dozoru górniczego, jest ratownikiem górniczym. Jest autorem rozporządzeń regulujących 

bezpieczeństwo pracy w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, 

ratownictwa górniczego oraz środków strzałowych. Jest również autorem rozwiązań prawnych 

regulujących jakość paliw stałych oraz rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowania 

i transformację górnictwa.  

W latach 2010-2019 zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Energii a następnie 

w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie realizowała zadania związane z restrukturyzację 

i zarządzaniem sektorem górnictwa węgla kamiennego. Autor programu dla sektora górnictwa węgla 

kamiennego, odpowiedzialny za realizację Programu dla Śląska w części dot. energii. Odpowiedzialny 

za program promocji polskiego sektora maszyn i urządzeń górniczych na arenie międzynarodowej. 

Autor umów międzynarodowych i organizator misji gospodarczych do krajów Azji, Ameryki 

Południowej i Australii. Odpowiedzialny za kontakt międzynarodowe w branży górniczej.  

Posiada doświadczenie w zakresie techniki górniczej, zarządzania, i wdrażania innowacji. Ma również 

doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami projektowymi, brał udział w realizacji projektów 

wdrożeniowych w branży górniczej.  

Ostatnio zatrudniony w Ministerstwie Aktywów Państwowych na stanowisku Dyrektora Departamentu 

Górnictwa i Pełnomocnika do spraw górnictwa węgla kamiennego. Na tym stanowisku sprawuje 

nadzór nad sektorem górniczym, spółkami górniczymi, instytutami branżowymi i fundacjami. 

Odpowiada za obszar regulacji i finansowania górnictwa oraz wykonywania praw z akcji spółek 

z obszaru górnictwa i hutnictwa.  

W Ministerstwie odpowiedzialny również za realizacja zadań wynikających z przyjętej przez Radę 

Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego i górnictwa niewęglowego oraz 

zadań związanych z przemysłem koksowniczym, a także prowadzenie spraw z zakresu gospodarki 

złożami kopalin. Odpowiedzialny na notyfikowanie programów pomocowych Komisji Europejskiej oraz 

prowadzenie spraw racjonalnej gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla 

kamiennego, siarki, soli  i miedzi. Prowadził sprawy związanych z problematyką technologii czystego 

węgla, w zastosowaniu do przetwórstwa węgla i produkcji syntetycznych paliw z węgla, jak również 

realizował zadania z zakresu wydobycia metanu z pokładów węgla.   


