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Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Energa SA VI wspólnej kadencji powołanych  
w dniu 29 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energa SA 

 

Pani Paula Ziemiecka-Księżak 

Paula Ziemiecka-Księżak ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona 
Koźmińskiego. W roku 1996 rozpoczęła pracę w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracowała w 
departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z sektorów: komunikacji 
samochodowej, żeglugi morskiej, a także energetycznego. W latach 2016- 2019 była zatrudniona w 
Ministerstwie Energii gdzie pełniła funkcję naczelnika wydziału nadzoru w Departamencie Nadzoru i 
Polityki Właścicielskiej. Do zakresu jej obowiązków należało nadzorowanie całości zagadnień 
ekonomicznych i prawnych związanych z działalnością spółek Skarbu Państwa z sektora m.in. górnictwa 
węgla kamiennego oraz energetycznego. Obecnie pełni funkcje naczelnika wydziału w Departamencie 
Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Dodatkowo doświadczenie związane z nadzorem 
właścicielskim zdobywała od roku 2002 pełniąc funkcję w organach nadzorczych takich spółek jak SIP-
MOT SA w Zamościu, PKS Ostrołęka SA, Opakomet SA z siedzibą w Krakowie oraz PERN SA z siedzibą w 
Płocku. Od dnia 12 listopada 2015 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Energa SA. 
Obecnie pełni również  funkcję  Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w Fabryce Elementów 
Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. 

Pani Paula Ziemiecka-Księżak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do 
Energa SA, 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, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Pani Agnieszka Terlikowska-Kulesza 

Agnieszka Terlikowska-Kulesza ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz ukończyła 
studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów i ekonomiczno-
prawnych stosunków europejskich. W 1997 r. została zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa w 
Departamencie Komercjalizacji i Prywatyzacji Bezpośredniej. Od 1997 do 2002 r. zatrudniona była w 
Agencji Prywatyzacji jako główny specjalista, a następnie Kierownik Sekcji. W tym okresie nadzorowała 
i realizowała projekty prywatyzacyjne spółek z udziałem Skarbu Państwa, weryfikowała analizy 
ekonomiczno-finansowych i wyceny prywatyzowanych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od lipca 
2002 r. do czerwca 2016 r. ponownie była zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa jako główny 
specjalista w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z branży: 
ceramicznej, budownictwa, komunikacji samochodowej. W latach 2009-2016 nadzorowała spółki 
branży chemicznej, w tym takie podmioty jak spółki z  Grupy Azoty S.A. Do jej głównych obowiązków 
należała analiza, przygotowywanie i wykonywanie nadzoru właścicielskiego wobec spółek z udziałem 
Skarbu Państwa oraz przygotowywanie decyzji właścicielskich w stosunku do nadzorowanych spółek. 
Od lipca 2016 r. do listopada 2019 r. zatrudniona była jako główny specjalista w Ministerstwie Energii 
gdzie pełniła nadzór nad spółkami strategicznymi z branży wydobywczej. Obecnie zatrudniona jest w 
Ministerstwie Aktywów Państwowych jako główny specjalista w Departamencie Nadzoru I. Dodatkowe 
doświadczenie zdobywała pełniąc w latach 2001-2016 funkcje w organach nadzorczych spółek z 
udziałem Skarbu Państwa, takich jak: „Chłodnia Szczecińska” Sp. z o.o., Zakłady Ceramiczne 
„Bolesławiec” w Bolesławcu Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku 
S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. o.o. w Mielcu, Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót 
Instalacyjnych „ELTOR-Warszawa” Sp. z o.o. w Wołominie. Od 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej 
Energa SA. 
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Pani Agnieszka Terlikowska-Kulesza nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w 
stosunku do Energa SA, 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, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Pan Trajan Szuladziński 

Trajan Szuladziński jest absolwentem Wydziału Prawa, w 2009 roku uzyskał tytuł Master of Business 
Administration na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański i Business 
Centre Club oraz RSM Erasmus University jako instytucją walidującą. W 2004 roku uzyskał tytuł 
doradcy podatkowego. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu księgowości, 
finansów i rachunkowości. W okresie od sierpnia 2017 roku do listopada 2019 roku pełnił funkcję 
prezesa Zarządu w Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol SA - odpowiedzialny był 
za pion finansowo-księgowy, prawny oraz zakład górniczy i kolejowy. Prezes Zarządu w Bankowym 
Towarzystwie Kapitałowym S.A. w latach 2006 do 2007 - spółka private equity zajmująca się realizacją 
inwestycji kapitałowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2007 do 2008 
Wiceprezes Centrum Finansowego Puławska Sp. z o.o. - odpowiedzialny za pion finansowo-księgowy 
- spółka zajmująca się zarządzaniem i inwestycjami w nieruchomości. W latach 2008-2010 Zastępca 
Dyrektora w Gabinecie Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przewodniczący lub członek rad 
nadzorczych takich spółek jak: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A., Zakłady 
Chemiczne „Zachem” S.A., Agencja Inwestycyjna CORP S.A., Konsorcjum Ochrony Kopalń sp. z o.o., 
Finder S.A., PL Energia sp. z o.o., Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., Holding Wars S.A. Autor 
artykułów i opracowań dotyczących prawa podatkowego. Wykładowca prawa podatkowego między 
innymi na aplikacjach notarialnych. 

Pan Trajan Szuladziński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do 
Energa SA, 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, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Pan Jarosław Dybowski 

Jarosław Dybowski jest doświadczonym menedżerem z ponad 20-letnim stażem na stanowiskach 
zarządczych w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej, na której 
ukończył kierunek elektroenergetyka. Dodatkowo ukończył Podyplomowe Studium Menadżerskie w 
Szkole Głównej Handlowej oraz The management Training Program for Eastern Europe w Lovanium 
Internation Management Center. Od 1985 roku zawodowo związany z sektorem 
elektroenergetycznym. Aktywny uczestnik strategicznych procesów rozwojowych polskiej i 
europejskiej energetyki. Jest współtwórcą pierwszego w Polsce Zintegrowanego Planu Rozwoju 
Systemu Elektroenergetycznego. Wprowadzał nowe standardy handlu energią elektryczną oparte na 
umowach EFET. Negocjował umowy długoterminowe umożliwiające modernizację i rozwój źródeł 
wytwórczych w Polsce, w tym umowy w procesie Project Finance. Posiada szeroką wiedzę ekspercką 
na temat rynków energii (energia elektryczna, gaz, węgiel, certyfikaty) w Polsce i w krajach Europy 
Środkowej i Południowej. Współtworzył i wdrażał strategie wytwarzania, handlu i sprzedaży energii w 
wielu firmach krajowych i zagranicznych. 

Pan Jarosław Dybowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do 
Energa SA, 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, 
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jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

 

Pani Agnieszka Żyro 

Agnieszka Żyro jest absolwentką Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy) na kierunku administracja oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: rachunkowość, analiza ekonomiczna i 
controlling (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz zintegrowane systemy informatyczne 
(Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), a także Akademię Zarządzania Kapitałem Ludzkim w 
IBD Business School Sp. z o.o. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem, zwłaszcza w zakresie 
zarządzania spółkami energetycznymi. Na początku kariery zawodowej związana z ENEA Serwis sp. z 
o.o. (1998-2017), w której rozwijała obszar personalny, a następnie objęła stanowisko Wiceprezesa 
Zarządu ds. Pracowniczych. Kolejno, od kwietnia 2017 roku Prezes Zarządu ENERGA Logistyka sp. z 
o.o., a od marca 2018 r. Prezes Zarządu ANWIL S.A., spółki należącej do Grupy ORLEN. 

Pani Agnieszka Żyro nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa 
SA, 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, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS. 

 

Pani Sylwia Kobyłkiewicz 

Sylwia Kobyłkiewicz jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej, na której ukończyła kierunki z 
zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz studia 
podyplomowe z dziedziny podatków oraz rachunkowości. Dodatkowo ukończyła program Executive 
MBA na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. W latach 1992-1995 pełniła funkcje kierownicze, 
w tym zajmowała stanowisko Głównego Księgowego oraz była Członkiem Zarządu w spółkach prawa 
handlowego. Posiada także bogate doświadczenie zawodowe w administracji rządowej jak i 
samorządowej, z którą była związana przez ponad 15 lat. Między 2001 a 2007 rokiem pracowała w 
Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach zdobywając uprawnienia Inspektora Kontroli Skarbowej. 
W latach 2014-2015 zajęła się doradztwem z zakresu finansów i zamówień publicznych oraz 
postępowań administracyjnych, a także prawa podatkowego dla samorządów w województwie 
małopolskim. Z początkiem 2016 roku objęła stanowisko p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w 
Katowicach, następnie funkcję p.o. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. W 2017 roku 
dołączyła jako Dyrektor Audytu i Bezpieczeństwa do spółki ENERGA Wytwarzanie S.A., a następnie 
piastowała stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów Energa SA. W PKN ORLEN S.A. piastowała 
stanowisko Dyrektora Biura Audytu, Kontroli Finansowej i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym. 
Aktualnie pełni funkcję Członka Zarządu spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o. Sylwia Kobyłkiewicz 
ukończyła szereg szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Jest także Laureatką 
Konkursu Ministra Finansów z zakresu harmonizacji podatku dochodowego w świetle zasad 
wynikających z Dyrektyw UE. 

Pani Sylwia Kobyłkiewicz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do 
Energa SA, 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, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 


