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Wojciech Chmielewski 
 
Wykształcenie: 
• 2002 - 2003 Studium Integracji Europejskiej (zorganizowane przez Krajową Szkołę Administracji 

Publicznej i Ecole Nationale d’Administration w Paryżu). 
• 1998-2000 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie. 
• 1995-1997 Uniwersytet Strasbourg III, studia podyplomowe „Polityki Publiczne w Europie”. 
• 1994-1998 Uniwersytet Wrocławski, mgr politologii.  
• 1989-1995 Uniwersytet Wrocławski, mgr filologii polskiej. 
• 10.06.2000 Zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. 
• od 1.10.2000 Urzędnik służby cywilnej. 
  
Doświadczenie zawodowe: 
• od kwietnia 2000 r. do chwili obecnej pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, aktualnie Dyrektor 

Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji. 
• od stycznia 2012 r. do chwili obecnej Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 
• od lutego 2009 r. do chwili obecnej Przewodniczący Rady Nadzorczej ENEA S.A. 
• luty 2008 r. - luty 2009 r. członek Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
• styczeń 2008 r. - lipiec 2011 r. członek Rady Nadzorczej spółki Stocznia Gdynia S.A. 
• grudzień 2007 r. - styczeń 2008 r. członek Rady Nadzorczej spółki PKS Przemyśl Sp. z o.o. 
• maj 2005 - styczeń 2008 r. członek Rady Nadzorczej spółki Dragmor Sp. z o.o. w Szczecinie. 
• maj 2000 r. - październik 2005 r. członek Rady Nadzorczej spółki Mostostal Wrocław S.A. we Wrocławiu. 
• październik 2000 - marzec 2005 r. członek Rady Nadzorczej spółki Koniecpolskie Zakłady Płyt 

Pilśniowych S.A. w Koniecpolu. 
• czerwiec 2000 r. - maj 2001 r. członek Rady Nadzorczej spółki Fabryka Wyrobów Blaszanych  

Polmetal S.A. w Małomicach. 
• sierpień 2005 r. - grudzień 2005 r. - staż w Komisji Europejskiej w Brukseli (Dyrekcja do spraw 

Konkurencji). 
• październik 1999 r. - grudzień 1999 r. - staż administracyjny w Rennes w prefekturze regionu Bretanii, 

Francja. 
 
Wojciech Chmielewski 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. 
Wojciech Chmielewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy o KRS. 
 
Sandra Malinowska                                                    

Sandra Malinowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji 
(10.1992r.-10.1996r.), radca prawny (aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych  
w Warszawie 10.1998r.-06.2002r.). Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. 
Wieloletni pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa zatrudniony w Departamentach sprawujących nadzór 
właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, a obecnie radca prawny w Departamencie 
Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Sandra Malinowska była m.in. członkiem Rad Nadzorczych spółek  
z udziałem Skarbu Państwa: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Śląskie Zakłady Aparatury 
Przemysłowej ARMAK Sp. z o.o., Textilipex Sp. z o.o., Lubinex Sp. z o.o., Huta Andrzej S.A., Zakłady 
Przemysłu Odzieżowego S.A. w Świebodzicach, Uzdrowisko Świnoujście S.A., Drogowa Trasa 
Średnicowa S.A. w Katowicach i innych.  

Doświadczenie zawodowe: 
• 03. - 11.1996 r. - Huston & Williams – Paralegal. 
• 11.1996 r. - 03.1997 r. - Kancelaria adwokacka Smoktunowicz & Partners – Prawnik. 
• 03.1997 r. - 09.1998 r. - Społeczne Towarzystwo Oświatowe – Prawnik. 
• 10.1998 r. - obecnie - Ministerstwo Skarbu Państwa - pełnione w tym okresie stanowiska: główny 

specjalista, radca prawny w Departamentach: Nadzoru Właścicielskiego, Prywatyzacji, 
asystent/doradca Ministra Skarbu Państwa, p.o. zastępcy dyrektora w Departamencie Prawnym, 
obecnie radca prawny w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. 
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Inne, w tym publikacje i szkolenia: 
• 2005 - 2010 - Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. 
• 2011 - obecnie - Egzaminator na egzaminie dla kandydatów na członków rad nadzorczych. 
• 1997 - 2000 - Wykładowca w Wyższej Szkole Menedżerskiej SIG. 
• 1996 - 1998 - Współpraca z tygodnikiem "Prawo i Życie" (artykuły o tematyce prawniczej, wywiady). 
 
Sandra Malinowska 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. 
Sandra Malinowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 
o KRS. 
 
Tadeusz Mikłosz 
 
Tadeusz Mikłosz 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. 
Tadeusz Mikłosz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy  
o KRS. 
 
Małgorzata Niezgoda 
 
Małgorzata Niezgoda posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na 
Kierunku Inżynieria Środowiska.   
 
Doświadczenie zawodowe: 
Małgorzata Niezgoda posiada łącznie 19 lat doświadczenia zawodowego, na które składa się współpraca  
z następującymi podmiotami: 
• od 2001 r. - pełni funkcję członka Rad Nadzorczych w Spółkach z udziałem Skarbu Państwa (obecnie pełni 

funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej S.A.). 
• II 2015 r. - Ministerstwo Skarbu Państwa – Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej - Zastępca 

Dyrektora. Nadzór nad spółkami sektora górnictwa węgla kamiennego – przygotowanie, analiza szeregu 
zagadnień oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem sektora górnictwa węgla kamiennego, nadzór 
nad realizacją procesów restrukturyzacji w spółkach sektora. 

• XI 2014 r. - Ministerstwo Gospodarki - Dyrektor Departamentu Górnictwa. Nadzór nad sektorem górnictwa 
węgla kamiennego – udział w pracach nad przygotowaniem procesu restrukturyzacji. 

• XI 2010 r. - Ministerstwo Skarbu Państwa – Departament Spółek Kluczowych, Departament Projektów 
Strategicznych, Naczelnik Wydziału. Nadzór głównie nad spółkami sektora energetycznego (tj. TAURON 
Polska Energia S.A., ENERGA S.A. ENEA S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A), w tym 
nadzorowanie całości zagadnień ekonomicznych i prawnych związanych z nadzorem nad działalnością 
spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym analiza dokumentacji i przygotowywanie rekomendacji oraz 
decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek. 

• XI 2008 r. - Ministerstwo Skarbu Państwa – Departament Nadzoru Właścicielskiego II, Główny Specjalista, 
Naczelnik Wydziału; nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa z sektora budownictwa, przemysłu 
metalowego, stoczniowego, wydawnictw i poligrafii oraz podmioty takie jak Mennica Polska S.A., KGHM 
Polska Miedź S.A., ARP S.A., PWPW S.A. 

• X 1996 r.  - Ministerstwo Skarbu Państwa - Biuro Ministra. 
• IV 1996 r. - X 1996 r. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych.  
 
Kwalifikacje: 
• od 2005 r. - urzędnik mianowany;  
• 9 czerwca 2001 r. - złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu 

Państwa. 
 

Małgorzata Niezgoda 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. 
Małgorzata Niezgoda nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy  
o KRS. 
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Rafał Szymański 
 
Rafał Szymański 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. 
Rafał Szymański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy  
o KRS. 


