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Właścicielem 100% akcji spółki jest Skarb Państwa.
Rada Nadzorcza
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Zarząd spółki
Tomasz Stępień - Prezes Zarządu

Tomasz Stępień to doświadczony manager odnoszący sukcesy w sektorze energetycznym. Od grudnia 2015 roku pełni funkcję prezesa GAZ-SYSTEM.
W spółce pracuje od 2008 roku, na różnych stanowiskach. Był odpowiedzialny za koordynację projektu budowy terminalu LNG w Świnoujściu i nadzór w
łaścicielski nad spółką Polskie LNG. Kierował Działem Analiz, z którym aktywnie uczestniczył w pracach nad strategią GAZ-SYSTEM. Kierował także
projektem budowy podziemnego magazynu gazu.
W latach 2007-2008 pracował w PGNiG, gdzie zajmował się strategicznymi projektami dywersyfikacyjnymi, takimi jak projekt budowy terminalu LNG czy
gazociągu Baltic Pipe.
W latach 2005-2007 był zastępcą dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Odpowiadał między innymi
za przygotowanie rządowych dokumentów dotyczących sektora gazu ziemnego i przemysłu naftowego. Nadzorował także wdrożenie tych dokumentów przez
spółki z sektora. Z ramienia Ministerstwa Gospodarki był również odpowiedzialny za tworzenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013 w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.
Był członkiem rad nadzorczych spółek Nafta Polska (wiceprzewodniczący) i Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt.
Tomasz Stępień jest absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Artur Zawartko - Wiceprezes Zarządu

W GAZ-SYSTEM od 31 grudnia 2015 roku.
Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” oraz Wiceprezesa Zarządu spółki Nafta Polska. Członek rad
nadzorczych szeregu spółek sektora energetycznego i chemicznego: Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia”, Zakładów Azotowych
Kędzierzyn (Przewodniczący Rady), Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” (Przewodniczący Rady). Wieloletni mianowany pracownik Najwyższej Izby
Kontroli, w której m.in. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Strategii oraz Departamentu Metodyki Kontroli Rozwoju Zawodowego.
W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa
nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju; uczestniczył w pracach Międzyrządowych
Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup

W okresie swojej pracy zawodowej na wyższych stanowiskach menedżerskich w spółkach akcyjnych przeprowadzał procesy reorganizacji przedsiębiorstwa
nadającej mu charakter spółki prawa handlowego zorientowanej na wypracowywanie i realizację strategii rozwoju; uczestniczył w pracach Międzyrządowych
Grup Roboczych negocjujących międzynarodowe umowy o współpracy w sektorze energetycznym (Polska, Ukraina, Litwa, Azerbejdżan, Gruzja) oraz grup
roboczych negocjujących umowy między spółkami: PERN Przyjaźń z Uktransnafta (Ukraina), State Oil Company od Azerbejdżan Republic („SOCAR”),
Georgian Oil and Gas Corporation Ltd. („GOGC”), Klaipedos Nafta (Litwa) o przystąpieniu do spółki MPR Sarmatia sp. z o.o. W ramach prac w organach
nadzorczych spółek prawa handlowego pracował przy procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek branży chemicznej.
Artur Zawartko jest absolwentem Wydziału Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i dwu studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej
(Zarządzania Wartością Firmy oraz Rozwoju Kapitału Ludzkiego) a także kursów menedżerskich na Akademii im. Leona Koźmińskiego i ICAN Institute.
Krzysztof Jackowski - Wiceprezes Zarządu

W GAZ-SYSTEM od 1 stycznia 2019 roku.
Krzysztof Jackowski do grudnia 2018 r. był dyrektorem Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, a od lipca
2017 r. członkiem rady nadzorczej GAZ-SYSTEM S.A. Był odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami PSE S.A., GAZ-SYSTEM S.A. i PERN
S.A., w tym nad strategicznymi inwestycjami tych spółek. Opracowywał akty prawne dotyczące sektora energetycznego oraz odpowiadał za obszar współpracy
międzynarodowej.
W okresie swojej pracy zawodowej pracował w kancelariach prawniczych. Kierował Wydziałem Legislacji i Ochrony Złóż w Departamencie Nadzoru
Geologicznego Ministerstwa Środowiska. Sprawował również funkcję członka rady nadzorczej Naftoserwis sp. z o.o.
Nowy wiceprezes GAZ-SYSTEM jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kurs prawa amerykańskiego w
Centrum Prawa Amerykańskiego UW. Posiada uprawnienia adwokackie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu energetyki.

