
 

 

Życiorysy osób, których kandydatury na stanowiska członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. 

zostały wybrane przez pracowników Grupy Kapitałowej ENEA 

 
Michał Jaciubek 

Michał Jaciubek jest absolwentem Politechniki Radomskiej. Ukończył studia na kierunku elektrotechnika, 

specjalność elektroenergetyka uzyskując tytuł mgr inż., a także studia podyplomowe na Politechnice 

Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa o kierunku eksploatacja elektrowni  

i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo parowych. 

Doświadczenie zawodowe: 

 Od 1991 roku zatrudniony w Elektrowni „Kozienice”. Od 2008 roku na stanowisku Dyżurnego Inżyniera 

Ruchu Elektrowni. 

 Od 2013 roku Członek Rady Nadzorczej ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. wybrany przez pracowników  

(w tym od 2016 roku Sekretarz Rady Nadzorczej ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.). 

Wybrane szkolenia i kursy: 

Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych - Komunikacja, audyt finansowy i prawo spółek dla 

Związków Zawodowych. 

MatEdukacja - Negocjacje, rozwiązywanie konfliktów oraz wywieranie wpływu. 

IBD Business School - Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych zakończony zdanym 

egzaminem w 2017 roku. 

 

Maciej Mazur 

Maciej Mazur jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty  

i Gazu, kierunek – Górnictwo i Geologia, w zakresie Wiertnictwo i Geoinżynieria.  

W 2016 roku ukończył także Studia Podyplomowe w zakresie Górnictwa Podziemnego również na Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Od ponad 13 lat związany jest z branżą górniczą. 

W latach 2005-2006 pracował na stanowisku stażysta inżynier wiertnik pod ziemią w Śląskim Towarzystwie 

Wiertniczym „Dalbis” Sp. z o.o. W 2006 roku podjął pracę w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. na 

stanowisku stażysty, następnie nadgórnika, sztygara zmianowego, a obecnie pełni obowiązki sztygara 

oddziałowego w Oddziale Wierceń Dołowych i Kotwienia. Od listopada 2010 jest czynnym ratownikiem 

górniczym.  

W 2016 roku uzyskał kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności 

górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.   

W listopadzie 2015 roku został wybrany na Członka Zarządu Związku Zawodowego „Kadra” Lubelski 

Węgiel „Bogdanka” S.A. 

 

Mariusz Pliszka 

Mariusz Pliszka ukończył studia magisterskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na Wydziale 

Telekomunikacji i Elektrotechniki o kierunku Elektrotechnika, a także Podyplomowe Studia Menedżerskie na 

Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

Doświadczenie zawodowe: 

 Od 1986 roku zatrudniony w strukturach Grupy Kapitałowej ENEA i jej poprzednikach prawnych na 

stanowiskach kierowniczych i dozoru. 

 Aktualnie zatrudniony w ENEA Operator Sp. z o.o. na stanowisku kierownika Działu Majątku Sieciowego 

w Rejonie Dystrybucji Chojnice. 

Ważniejsze uprawnienia, szkolenia i kursy: 

 10.2013 r.- Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w ENEA Operator Sp. z o.o. 



 10.2010 r.- Kurs przygotowujący do złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad 

nadzorczych spółek Skarbu Państwa – Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. – kurs zakończony zdanym 

egzaminem państwowym w Ministerstwie Skarbu Państwa. 

 03.2002 r.- Zawieranie umów handlowych – Centrum Kształcenia Kadr ALFA-CONSULTING. 

 


