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Michał Michalski prezesem Polenergii
Rada Nadzorcza Polenergii S.A. („Polenergia”) największej polskiej, prywatnej,
pionowo zintegrowanej grupy energetycznej powołała w dniu 23 stycznia 2019 roku
Michała Michalskiego na stanowisko prezesa Zarządu Spółki. Rada przyjęła
rezygnację Jacka Głowackiego sprawującego dotychczas funkcję prezesa. Jacek
Głowacki pozostaje w Grupie Polenergia na jednym z kluczowych stanowisk
kierowniczych i będzie dalej wspierał Zarząd oraz Radę Nadzorczą swoją wiedzą,
i doświadczeniem. Rada Nadzorcza zdecydowała również o powołaniu do Zarządu
Polenergii Iwony Sierżęgi, która kierowała do tej pory Elektrociepłownią Nowa
Sarzyna.
Jednym z podstawowych celów Rady Nadzorczej Polenergii jest zapewnienie profesjonalnej
i harmonijnej współpracy w ramach Zarządu oraz pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki.
Sprawna realizacja strategii Polenergii pozwoli budować trwałą wartość dla Akcjonariuszy, przyjazne
otoczenie pracy oraz stałą poprawę jakości usług dla wszystkich klientów.
Michał Michalski pełnił dotychczas obowiązki członka Zarządu Polenergii i był odpowiedzialny za
rozwój Grupy. Od 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Grupie Polenergia.
Z Grupą Kulczyk Investments związany jest od osiemnastu lat, gdy rozpoczął współpracę jako
Dyrektor Inwestycyjny w ramach działalności private equity Grupy Kulczyk Investments w branży
oil&gas, energy. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Handel
Zagraniczny oraz absolwentem podyplomowych studiów „Executive Studies in Finance”
organizowanych przez SGH. W 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.
Iwona Sierżęga pełniła dotychczas obowiązki Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego
Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, należącej do Grupy Polenergia. Jest jedną z niewielu kobiet
w Polsce zarządzającą przez wiele lat spółką z sektora elektroenergetycznego. Iwona Sierżęga
od dwudziestu lat związana jest z Polenergią Elektrociepłownią Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
Uczestniczyła w projektowaniu i budowie gazowego bloku o mocy 116 MW, organizowała struktury
i pracę rozbudowanej elektrociepłowni oraz przez wiele lat kierowała finansami spółki w randze
Dyrektora Finansowego – członka Zarządu. Od 2011 do 2018 roku sprawowała funkcję prezesa
Zarządu Elektrociepłowni Nowa Sarzyna, a od 2013 roku zasiada także w zarządzie Polskiego
Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Jest absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie na kierunku finanse i bankowość, studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości
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oraz MBA w Stockholm University of Business. Trzykrotnie, w latach 2011, 2013 i 2015 znalazła się
wśród „100 Kobiet Biznesu” – prestiżowego rankingu prowadzonego przez Puls Biznesu.
Jacek Głowacki pozostaje w strukturach Grupy Polenergii na jednym z kluczowych stanowisk
kierowniczych. Rada Nadzorcza bardzo pozytywnie oceniła zakończoną misję Jacka Głowackiego.
W szczególności doceniła profesjonalne przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji Spółki,
w tym uporządkowanie struktury aktywów, struktury organizacyjnej, ograniczenie kosztów oraz
wprowadzenie efektywnych procesów zarządczych dobrze przygotowując Spółkę wobec stojących
przed nią wyzwań w przyszłości. Równolegle do nowej roli w Grupie na jednym z kluczowych
stanowisk kierowniczych, Jacek Głowacki będzie dalej wspierał Zarząd i Radę Nadzorczą Polenergii
swoją bogatą wiedzą i unikatowym doświadczeniem.

****
Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających
w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych oraz konwencjonalnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią
elektryczną. Więcej informacji: www.polenergia.pl
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