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Wiesław Piosik 

Związany z energetyką zawodową od ponad 30 lat. W ostatnim czasie zarządzał prywatnymi 

przedsiębiorstwami z obszaru dystrybucji energii, projektowania i wykonawstwa robót sieciowych 

oraz OZE. W latach 1998-2005 pełnił funkcje członka zarządu oraz prezesa zarządu Energetyki 

Poznańskiej S.A. (obecnie: ENEA S.A.), w latach 2007-2009 kierował pracami Zarządu Polenergia 

Dystrybucja Sp. z o.o. Posiada duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w sektorach 

paliwowo-energetycznym, bankowym oraz IT – pełnił funkcje członka rady nadzorczej  

m.in. w Kompanii Węglowej S.A., CIECH S.A., Exatel S.A. oraz LG Petro Bank. 

Pracę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Zachodnim Okręgu Energetycznym w Poznaniu na 

stanowisku specjalisty w Wydziale Urządzeń Elektrycznych. W latach 1990-1993 kierował Wydziałem 

Wykonawstwa Własnego i następnie Wydziałem Napraw Bieżących w Rejonie Energetycznym 

Poznań. Następnie, już w ramach struktur Energetyki Poznańskiej S.A., pełnił kolejno funkcje: 

Głównego Inżyniera Zakładu Poznań Centrum (1993-1997), Dyrektora Zakładu Poznań Północ  

(1997-1998) oraz członka zarządu (1998-2005). W latach 2001-2002 był prezesem zarządu Energetyki 

Poznańskiej S.A., a w okresie 2007-2009 prezesem zarządu Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.  

Od 2009 r. do 01.12.2015 r. zarządzał spółką zajmującą się projektowaniem oraz wykonawstwem 

energetycznym z zakresu SN i nn. 

W czasie pełnienia funkcji członka zarządu Energetyki Poznańskiej S.A., w latach 1998-2001 

odpowiadał m.in. za kreowanie kierunków rozwoju strategicznego Spółki, kreowanie polityki 

rozwojowej w zakresie zagadnień technicznych oraz nadzór nad jej realizacją, planowanie 

inwestycyjne w zakresie inwestycji sieciowych, wytyczanie kierunków polityki informatycznej, 

transportowej i telekomunikacyjnej oraz kontakty międzynarodowe. Następnie, w latach 2002-2005, 

w toku procesu inkorporowania do Energetyki Poznańskiej S.A. (ENEA S.A.) oraz konsolidacji 

działalności pięciu spółek energetycznych był członkiem zarządu odpowiedzialnym za całość 

zagadnień związanych z realizacją zakupu i sprzedaży energii elektrycznej i usług przesyłowych, 

politykę taryfową spółki, politykę finansową i rachunkowości, księgowość i sprawozdawczość 

finansową, politykę konsolidacji zakupów i zamówień, współpracę z URE oraz koordynację 

działalności spółek zależnych. W okresie tym zajmował się również rozwojem rynku w obszarze 

handlu energią cieplną, paliwami i mediami infrastrukturalnymi, rozwojem systemów wytwarzania 

energii elektrycznej oraz rozwojem nowych produktów i usług multienergetycznych. 

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym w zakresie 

elektrotechniki o specjalności: elektroenergetyka. Ukończył również Studium Podyplomowe 

Politechniki Poznańskiej w zakresie systemów i sieci elektroenergetycznych w warunkach przejścia do 

gospodarki rynkowej oraz Studium Podyplomowe Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 

Posiadane kompetencje rozwijał w toku wielu szkoleń z zakresu zarządzania. Odbył kurs dla 

kandydatów na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem  

i uzyskaniem dyplomu. 

Wiesław Piosik 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. Wiesław Piosik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 


