
Anna Kowalik 

 

Anna Kowalik jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

radcą prawnym (po ukończeniu aplikacji radcowskiej w Warszawie) z wieloletnim doświadczeniem w 

zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym spółek o istotnym 

znaczeniu dla gospodarki państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pełniła funkcję dyrektora Biura 

Prawnego w Ministerstwie Energii oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie 

Aktywów Państwowych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa handlowego, spółek publicznych oraz 

ekonomii. Wykładowca prawa handlowego na szkoleniach dla kadry menadżerskiej i dla kandydatów 

na członka rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pełniła funkcje w radach 

nadzorczych min.: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Pabianickie 

Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A., Zakłady 

Chemiczne Rudniki S.A., Metalplast Złotów S.A. oraz funkcję Pełnomocnika Wspólnika w Fabryce 

Obrabiarek do Drewna sp. z o.o. w Bydgoszczy. W radzie nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej 

S.A. zasiada od czerwca 2013 r. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Anna Kowalik jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie 

mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie 

w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

 

Pani Anna Kowalik złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna 

w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w 

spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w 

innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Pani Anna Kowalik oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

(Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.). 

  



Artur Składanek 

 

Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na 

Politechnice Warszawskiej w 1983 roku. W latach 1983–1985 odbywał studia indywidualne na 

Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2008 roku Artur 

Składanek odbył kurs i zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek 

Skarbu Państwa. 

Od stycznia 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Produkcji w Finpol Rohr sp. z o. o., z którą związany jest 

od czerwca 2007 roku, początkowo jako Specjalista ds. Produkcji. W latach 1994 - 2007 Artur Składanek 

prowadził działalność gospodarczą jako AWI – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Od stycznia 2018 

roku pracował jako główny specjalista ds. rozwoju biznesu w Radpol S.A., a od 2020 roku kieruje 

działem badań i rozwoju w Radpol S.A. W radzie nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. 

zasiada od marca 2016 r. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Artur Składanek spełnia kryteria niezależności członka rady 

nadzorczej. 

 

Pan Artur Składanek złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Pan Artur Składanek oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

(Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.). 

  



Janina Goss 

 

Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego. 

Od 2012 roku Janina Goss pełni funkcję członka zarządu w spółce Srebrna sp. z o.o. W latach 2009-

2010 była członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. W latach 2006-2009 członek Rady 

Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. W 

radzie nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zasiada od marca 2016 r. 

W latach 1990–2003 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1991-2003 

radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi. 

W latach 1968 – 1990 praca w Zarządzie Społem, w tym 20 lat jako radca prawny. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Janina Goss spełnia kryteria niezależności członka rady 

nadzorczej. 

 

Pani Janina Goss złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna 

w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik  

w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w 

innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Pani Janina Goss oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

(Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.). 

  



Tomasz Hapunowicz 

 

Tomasz Hapunowicz jest absolwentem wydziału humanistycznego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach 

oraz podyplomowych studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie 

Warszawskim. Od roku 2010 pełni funkcję wójta gminy Zbuczyn. Od listopada 2016 roku członek Rady 

Nadzorczej Torpol S.A. Wcześniej zarządzał instytucją kultury i pracował na stanowisku specjalisty ds. 

funduszy. Posiada doświadczenie w obszarze realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków 

unijnych. Autor i koordynator kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków unijnych. 

Tomasz Hapunowicz posiada dyplom potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla 

kandydatów na członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W radzie nadzorczej PGE 

Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zasiada od stycznia 2018 r. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Tomasz Hapunowicz spełnia kryteria niezależności członka rady 

nadzorczej. 

 

Pan Tomasz Hapunowicz złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Pan Tomasz Hapunowicz oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mieczysław Sawaryn 

 

Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację 

adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta  i Gminy 

Gryfino. W latach 2011-2014 oraz 1999-2007 prowadził w Gryfinie własną Kancelarię Adwokacką. W 

latach 2006-2011 Mieczysław Sawaryn był zatrudniony w Elektrowni Dolna Odra, najpierw pełniąc 

funkcję Dyrektora Naczelnego, a następnie Dyrektora do Spraw Pracowniczych i Prawnych, będąc 

odpowiedzialnym za konsolidację Elektrowni Dolna Odra w ramach Grupy Kapitałowej PGE. 

W latach 1998-2014 Mieczysław Sawaryn był Radnym Rady Miejskiej w Gryfinie, w tym w latach 2006-

2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. W latach 2006-2007 Mieczysław Sawaryn był Członkiem 

Rady Nadzorczej Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. W latach 2002-2004 Członek Okręgowej 

Rady Adwokackiej przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej, w latach 1998-1999 Członek Zarządu Gminy 

Gryfino, a w latach 1996-1998 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 

w Gryfinie. Członek Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Gryfinie w latach 2012-2014. W radzie 

nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zasiada od marca 2016 r. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Mieczysław Sawaryn spełnia kryteria niezależności członka rady 

nadzorczej. 

 

Pan Mieczysław Sawaryn złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Pan Mieczysław Sawaryn oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.). 

  



Marcin Kowalczyk 

 

Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w 

Warszawie. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Karierę zawodową 

rozpoczął jako asystent w gabinecie politycznym Ministra Obrony Narodowej i pełnomocnik do spraw 

ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Prezydenta RP. Pełnił również funkcję zastępcy prezesa 

Agencji Mienia Wojskowego (AMW) i zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW. Pracował na stanowisku 

menadżerskim w PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2018 - 2020 był wiceprezesem Wojskowego 

Przedsiębiorstwa Handlowego sp. z o.o. Od maja 2020 roku związany był z PGE Dystrybucja S.A. 

najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od września 2020 roku jako Prezes Zarządu spółki. Obecnie pełni 

funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Aktywów Państwowych. W radzie nadzorczej PGE 

Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zasiada od stycznia 2021 r. 

 

Pan Marcin Kowalczyk złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Pan Marcin Kowalczyk oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 

2019, poz. 1500 z późn. zm.). 

  



Radosław Winiarski 

 

Radosław Winiarski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Od 

2001 roku jest pracownikiem naukowym UW, Wydziału Zarządzania (Katedra Systemów Finansowych 

Gospodarki, Zakład Bankowości i Rynków Pieniężnych). W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UW. 

Od 2019 roku związany z Ministerstwem Aktywów Państwowych, gdzie sprawuje funkcję naczelnika 

Wydziału w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości. W latach 2016-2019 zatrudniony w 

Ministerstwie Energii, natomiast w latach 2007-2016 w Ministerstwie Skarbu Państwa. Radosław 

Winiarski od września 2017 roku zasiada również w radzie nadzorczej spółki Lotos Upstream sp. z o.o. 

W poprzednich latach zasiadał w radach nadzorczych m.in. ENEA S.A., H. Cegielski S.A. oraz Polfa 

Tarchomin S.A. W radzie nadzorczej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zasiada od listopada  

2018 r. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Radosław Winiarski jest powiązany z akcjonariuszem 

dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, 

przez zatrudnienie w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

 

Pan Radosław Winiarski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 

uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

 

Pan Radosław Winiarski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz. U. 2019, poz. 1500 z późn. zm.). 


