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Monika Macewicz 

Wykształcenie 

2011 r. - Wpis na listę radców prawnych po złożeniu egzaminu radcowskiego w czerwcu 2011 r. 

2007 r. - 2011 r. - Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie 

2009 r. - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa  

2000 r. – 2005 r. - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa; egzamin 

magisterski w 2005 r. 

Doświadczenie         

maj 2006r. – nadal - zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa  

Departament Projektów Strategicznych, następnie po reorganizacji w 2013 r.: Departament Spółek Kluczowych 

(rozszerzenie listy podmiotów nadzorowanych przez Departament) (kwiecień 2012 r. – nadal) (na stanowisku 

Radcy Prawnego)  

 świadczenie pomocy prawnej na rzecz Departamentu, do którego zadań należy m.in. wykonywanie 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami realizującymi projekty strategiczne, następnie nad spółkami 

uznanymi za kluczowe (w szczególności spółkami sektora energetycznego), w tym udzielanie porad i 

konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych dotyczących m.in.: 

- projektów uchwał Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników, 

- projektów umów, 

- projektów aktów prawnych (m.in. prawa energetycznego, prawa gazowego oraz ustawy o odnawialnych 

źródłach energii), 

- innych dokumentów wymagających oceny  prawnej 

oraz udział w pracach powołanych przez Ministra Skarbu Państwa Zespołów: ds. analizy rozwiązań 

prawnych przyjętych w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz ds. nowelizacji ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu 

Departament Spółek Kluczowych (wrzesień 2010 r. – kwiecień 2012 r.) (na stanowisku Specjalisty, następnie 

Starszego Specjalisty)  

 wykonywanie czynności nadzoru właścicielskiego tj. praw i obowiązków Skarbu Państwa, 

wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, w tym czynności związanych z 

wykonywaniem prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza 

oraz innych czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza oraz udział 

w pracach powołanego przez Ministra Skarbu Państwa Zespołu ds. opracowywania propozycji 

rozwiązań prawnych dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni 

jądrowych 

Departament Zastępstwa Procesowego (maj 2006 r. – wrzesień 2010 r.) (na stanowisku Referenta Prawnego, 

następnie Specjalisty)  

 wykonywanie, w imieniu i w zakresie działania Ministra, zastępstwa procesowego przed sądami 

powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, w tym:  

- wydawanie opinii w sprawie zasadności wszczęcia postępowania sądowego, 



- przygotowywanie projektów pism procesowych, 

- występowanie w imieniu Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi 

wrzesień 2005 r. - marzec 2006 r. - staż w Ministerstwie Skarbu Państwa Departament Zastępstwa Procesowego  

Udział w organach spółek 

kwiecień 2013 r. – lipiec 2015 r. - Sekretarz Rady Nadzorczej - Enea Trading sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach 

Górnych 

lipiec 2012 r. – nadal - Członek Rady Nadzorczej - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z 

siedzibą w Szczecinie 

czerwiec 2010 r. - listopad 2012 r. - Członek Rady Nadzorczej - Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW 

sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 

lipiec 2009 r. -  lipiec  2012 r. - Członek Rady Nadzorczej - Siarkopol Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku 

Szkolenia (wybrane) 

2012 r. - Identyfikacja sygnałów ostrzegawczych manipulacji księgowych w raporcie finansowym (Centrum 

Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.) 

2011 r.  - Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa (Eurofinance Training sp. z o.o.) 

2011 r. - Rachunkowość w spółce kapitałowej (Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Centrum 

Szkoleniowe sp. z o.o.) 

2011 r. - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji – praktyczne zagadnienia (Forum Edukacyjne Centrum 

Zamówień publicznych sp. z o.o. z siedziba Warszawie) 

2009 r. - Wstęp do komunikacji interpersonalnej (Centrum Edukacji Infor Training) 

2007 r. - Przygotowanie administracji rządowej do sporządzenia zadaniowego planu wydatków na rok 2008 – 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dobre rządzenie” (CRA Centrum Rozwoju Administracji) 

2007 r. Sądownictwo Unii Europejskiej z uwzględnieniem postępowań przed Trybunałem (Urząd Komitetu 

Integracji Europejskiej) 

2006 r. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (Krajowa Szkoła Administracji 

Publicznej) 

 

Monika Macewicz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A. 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. Monika 

Macewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 


