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Pan Mirosław Kowalik  od ponad 20 lat związany jest z branżą energetyczną, pełniąc funkcje 
zarządcze na szczeblu operacyjnym i strategicznym. W 2015 r. kierował firmą  
SNC Lavalin Sp. z o.o. Polska w randze Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Rozwoju 
Biznesu. W latach 1999-2015 pracował na różnych stanowiskach menedżerskich dla Grupy 
ALSTOM Power, ostatnio jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1995-1998 
związany z koncernem ABB. Pan Mirosław Kowalik jest absolwentem Wydziału 
Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni. Ukończył studia menedżerskie MBA (program 
Rotterdam School of Management we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańską 
Fundacją Kształcenia Menedżerów) uzyskując tytuł Executive Master of Business 
Administration. Jest absolwentem studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami 
Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył również wiele 
specjalistycznych szkoleń produktowych oraz w zakresie zarządzania, w tym ostatnio 
czteroletnie niestacjonarne studia doktoranckie oraz dwuletnie podyplomowe studia Executive 
Doctor of Business Administration na Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 
Nauk. Od 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu ENEA S.A. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mirosław Kowalik nie prowadzi w żadnej formie 
działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce 
konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej 
organu. Pan Mirosław Kowalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
Pan Piotr Adamczak jest związany z branżą energetyczną od ponad 25 lat. Karierę zawodową 
rozpoczął w Zakładzie Energetycznym Poznań. Kierował Wydziałem Organizacji Rynku  
w EnergoPartner Wielkopolska. W latach 2002-2011 pracował w Energetyce Poznańskiej,  
a po konsolidacji w Grupie Energetycznej ENEA S.A., na stanowiskach Kierownika Biura, 
Kierownika Wydziału i Dyrektora Pionu, zajmował się centralizacją i realizacją zadań  
w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną, zadań operatora handlowo- technicznego, 
operatora handlowego, a także współpracą handlową z OZE. Od 2011 r. pracował na 
stanowisku Kierownika Biura, a od 2013 roku Dyrektora Departamentu Obrotu w ENEA 
Trading, gdzie zajmował się działalnością handlową na rynkach energii elektrycznej, praw 
majątkowych do świadectw pochodzenia, uprawnień do emisji oraz współpracą handlową  
z OZE na rzecz spółek Grupy ENEA. Pan Piotr Adamczak jest absolwentem Politechniki 
Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym. Ukończył również Studia 
Podyplomowe w zakresie Ekonomicznych Problemów Transformacji Elektroenergetyki  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studium Zarządzania obrotem 
energii elektrycznej w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Od 2016 roku pełni funkcję 
Wiceprezesa Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych. Od 2017 roku pełni również funkcję 
Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Adamczak nie prowadzi w żadnej formie 
działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce 
konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej 
organu. Pan Piotr Adamczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
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Pan Jarosław Ołowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Polityka 
Gospodarcza i Finanse. Ukończył studia podyplomowe na Akademii L. Koźmińskiego  
w Warszawie w zakresie Prawo podatkowe, Finanse, Prawo gospodarcze, MSSF. Pan Jarosław 
Ołowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym zarządzaniu strategicznym  
i operacyjnym, zarządzaniu finansami w środowisku międzynarodowym. Jest certyfikowanym 
księgowym, ekspertem z dziedzin: rachunkowości zarządczej i kontrolingu, 
międzynarodowych standardów rachunkowości, prawa podatkowego, zarządzania 
strategicznego oraz handlu międzynarodowego. W trakcie kariery zawodowej był między 
innymi: Wiceprezesem Zarządu ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. ds. Ekonomiczno-
Finansowych, Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Prezesem Zarządu 
Optimus S.A., Członkiem Zarządu PKS Polonus w Warszawie S.A., Zastępcą Prezesa Agencji 
Rynku Rolnego, Dyrektorem Finansowym Grupy (CFO) Courtaulds-Packaging Division/ Betts 
Poland. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Ołowski nie prowadzi w żadnej formie 
działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce 
konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej 
organu. Pan Jarosław Ołowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
Pan Zbigniew Piętka z branżą energetyczną związany jest od prawie 40 lat. Od 2016 roku był 
zastępcą Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. technicznych. W latach 2009-2014 
pracował jako oficer elektro-automatyk w Polskiej Żegludze Morskiej, z którą był również 
związany na początku swojej kariery w latach 1981-1994. W latach 2007-2008 był 
Wiceprezesem ENEA ds. Infrastruktury. Doświadczenie menadżerskie zdobywał również  
w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście, gdzie w latach 1994-2007 był 
kierownikiem Działu Energetycznego – Głównym Energetykiem. Pan Zbigniew Piętka jest 
absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Ukończył również studia 
podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 
energetycznym w warunkach rozwoju rynków energii. Od 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa 
Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Piętka nie prowadzi w żadnej formie 
działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce 
konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej 
organu. Pan Zbigniew Piętka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 


