
 

EKSPERCI I EKSPERTKI PROGRAMU LEADAIR 
 

 

Patryk Białas 

Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-

Centrum w Katowicach. Prezes stowarzyszenia BoMiasto, jeden z założycieli Śląskiego 

Ruchu Klimatycznego, krajowy koordynator polskich liderów The Climate Reality 

Project. Ponadto koordynator kampanii „Czyste Powietrze” w Katowicach i radny rady 

tego miasta. Wcześniej był też koordynatorem Katowickiego Alarmu Smogowego i 

członkiem Polskiego Alarmu Smogowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych 

z rozwojem regionalnym i ekologią miejską: czystą energią, czystym powietrzem, 

ochroną drzew i klimatu. Absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Rozwoju 

Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Krzysztof Bolesta 

Wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, w latach 2015-2018 dyrektor 

ds. badań w Polityce Insight, w latach 2012-2015 doradca w gabinecie ministra 

środowiska. W latach 2004-2012 pracownik Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna 

ds. Konkurencji oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii). Autor wielu publikacji 

dotyczących m.in. pomocy publicznej, rynków energii, klimatu oraz elektromobilności. 

Absolwent programów US Marshall Memorial Fellow oraz International Visiting 

Program Fellow. 

 

Ryszard Cetnarski 

Od 2017 r. pracuje w zespole Interdisciplinary Division for Energy Analyses (IDEA), 

który jest częścią Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Specjalizuje się w 

zastosowaniu zaawansowanych metod analizy danych do tworzenia nowych rozwiązań 

biznesowych dla rynku energetyki w Polsce i na świecie. Obecnie koordynator działań 

w projekcie „KlastER”, którego celem jest rozpoznanie strategii rynkowych oraz 

stworzenie nowoczesnych narzędzi analityczno-informatycznych dla energetyki 

rozproszonej i obywatelskiej. Doświadczenie zdobywał w projektach dla operatora 

sieci przesyłowej (PSE) w obszarach takich jak predykcja przepływów niegrafikowych, 

planowanie rozwoju sieci lub ocena stanu technicznego infrastruktury. Absolwent 

socjologii na City University w Londynie i neurokognitywistyki na Uniwersytecie 

Pompeu Fabra w Barcelonie. 

 

Aleksandra Dziadykiewicz 

Jako digital content manager odpowiada w Forum Energii za treści cyfrowe. Do Forum 

Energii przeszła po 13 latach pracy w mediach. Przez ponad dekadę w Radiu TOK FM 

jako dziennikarka zajmowała się gospodarką, w tym podatkami, rynkiem pracy, 

systemem emerytalnym, rynkami finansowymi, danymi statystycznymi, energetyką. Za 

swoją pracę była wyróżniana m.in. w Konkursie NBP im. W. Grabskiego dla najlepszych 

dziennikarzy ekonomicznych oraz w konkursach Urzędu Patentowego. Absolwentka 

filologii polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza i studiów podyplomowych 

„Bezpieczeństwo energetyczne” na Collegium Civitas. Z fascynacją obserwuje rozwój 

odnawialnych źródeł energii i elektromobilności. 



 

Radosław Domagała 

Doradca w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Od 9 lat wspiera polskie podmioty w przygotowaniu i realizacji projektów LIFE, a także 

wniosków aplikacyjnych do Komisji Europejskiej, szczególnie w obszarze innowacji w 

zakresie ochrony środowiska i klimatu. Odpowiedzialny również za koordynację 

Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Współfinansowanie Programu LIFE” – 

mechanizmu umożliwiającego współfinansowanie projektów LIFE ze środków 

krajowych. 

 

Szymon Firląg 

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w zespole 

zrównoważonego rozwoju. Zajmował się projektami związanymi z efektywnością 

energetyczną budynków, współpracując z Narodową Agencją Poszanowania Energii, 

Krajową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii. Był 

zaangażowany w proces projektowania, budowy i certyfikacji z pierwszych budynków 

pasywnych i energooszczędnych w Polsce. Kilkukrotny stypendysta — Fundacji im. 

Nowickiego oraz DBU (prowadził badania w Passivhaus Institut); Centrum Studiów 

Zaawansowanych PW (w ramach stypendium pracował nad algorytmami kontroli dla 

inteligentnych okien w Lawrence Berkeley National Laboratory w USA). Reprezentuje w 

Polsce Buildings Performance Institute Europe. Brał udział w kampaniach promujących 

budownictwo energooszczędne. 

 

Michał Hetmański 

Analityk ds. energii i klimatu oraz współzałożyciel Fundacji Instrat, konsultant. Zajmuje 

się rynkami energii, sprawiedliwą transformacją energetyczną oraz analizą danych z 

sektora energii, ochrony środowiska, górnictwa i klimatu. Autor publikacji nt. miksu 

energetycznego oraz udziału samorządów w transformacji energetycznej. Współautor 

Zielonego Renesansu. Samorządowego podręcznika transformacji energetycznej. 

 

Beata Jędrzejewska-Kozłowska 

Dyrektor Biura Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Lublin. Odpowiada za politykę 

energetyczno-klimatyczną miasta, rozwój elektromobilności i zakup mediów. 

Wykładała zagadnienia z zakresu ochrony powietrza na szkoleniach dla pracowników 

administracji, przemysłu, wojska i biur projektowych, a wiedzę o rozprzestrzenianiu się 

zanieczyszczeń i sposobach ograniczania emisji — na studiach dziennych i 

podyplomowych lubelskich uczelni. W latach 2014-2015 przeszkoliła ponad 800 osób 

z zasad tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej. Razem ze współpracownikami z 

urzędu miasta opracowuje dokumenty strategiczne takie jak Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Lublina, Założenia do planu zaopatrzenia Lublina w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe oraz Strategię rozwoju elektromobilności dla miasta Lublin. 

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, specjalność: systemy ochrony atmosfery. 



 

Marek Józefiak 

Rzecznik prasowy Greenpeace Polska. Z fundacją współpracuje od 2017 r., był 

koordynatorem kampanii „Klimat i energia”. W przeszłości zaangażowany m.in. w 

kampanię na rzecz czystego powietrza na Podhalu. Współpracował z Polską Zieloną 

Siecią, portalem Chrońmy Klimat i Grupą TVN. Ukończył prawo (specjalizacja: prawo 

ochrony środowiska UE) na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Prawa 

Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu w Cambridge. Jest doktorantem w 

Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

Maciej Konieczny 

Działacz społeczny, polityk, poseł IX kadencji Sejmu, kulturoznawca. Jeden z założycieli 

Partii Razem (2015), obecnie zasiada w jej zarządzie krajowym i jest liderem w okręgu 

gdyńskim. Pełnił funkcję pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Razem. 

Jest członkiem Młodych Socjalistów. W 2013 r. wstąpił do Partii Zielonych. Z jej listy 

bezskutecznie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego (2014). W 

przeszłości należał do ruchu ATTAC Polska działającego na rzecz demokracji, praw 

pracowniczych i opodatkowania spekulantów. Był polskim przedstawicielem w ATTAC 

Europa. Absolwent Wydziału Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim (2005). 

 

Agata Kowalska 

Dziennikarka Radia TOK FM. Prowadzi codzienną audycję publicystyczną „Analizy”. 

Pomysłodawczyni audycji „Skołowani” o ruchu drogowym w mieście. Laureatka 

nagrody Amnesty International — Pióro Nadziei. 

 

Magdalena Kozłowska 

Aktywistka społeczna, z ruchem antysmogowym związana od 2013 r. jako 

współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego. Obecnie prowadzi działania 

także na poziomie centralnym w ramach Polskiego Alarmu Smogowego. Adiunktka w 

Centrum im. Anielewicza Instytutu Historycznego UW. 

 

Dagmara Kubik 

Prezeska Fundacji Rzecz Społeczna. Organizatorka społecznościowa (community 

organizer) i prekursorka wykorzystywania metody organizowanie społecznościowe w 

Polsce. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w angażowaniu mieszkańców i 

aktywistów w działania na rzecz ich otoczenia.  Superwizorka (także superwizorka 

pracy zespołów organizatorów społecznościowych), trenerka i konsultantka. Autorka 

ogólnopolskich i międzynarodowych programów edukacyjnych dla liderów lokalnych. 

Wieloletnia członkini zarządu Europejskiej Sieci Organizatorów Społecznościowych, 

największej sieci, która zrzesza profesjonalistów stosujących metodę organizowanie 

społecznościowe w Europie. 



 

dr Michał Kurtyka 

Minister Klimatu w rządzie Mateusza Morawieckiego; stanowisko to objął w  

listopadzie 2019 r. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r., dołączając do zespołu Jana 

Kułakowskiego w trakcie negocjacji akcesyjnych rządu RP z Unią Europejską — 

zajmował się wtedy obszarem energetyki i transportu. Do 2012 r. kierował polskim 

oddziałem grupy BPI. Był członkiem i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Gaz-

Systemu (2006–2008). 1 stycznia 2016 r. powołany na podsekretarza stanu w 

Ministerstwie Energii w rządzie Beaty Szydło. Odpowiadał za przygotowanie Szczytu 

Klimatycznego ONZ w Polsce w grudniu 2018 r. Wtedy też został prezydentem COP na 

okres rocznej kadencji. Absolwent paryskiej École Polytechnique i Szkoły Głównej 

Handlowej. Doktor nauk ekonomicznych od 2012 r. (Wydział Nauk Ekonomicznych 

UW). 

 

dr Adam Krzyśków 

Poseł na Sejm VI kadencji, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej. W 

latach 1990–1998 pełnił funkcję wójta gminy Świętajno. W 1993 wstąpił do Polskiego 

Stronnictwa Ludowego i zasiadł w jego radzie naczelnej. Od 1998 trzykrotnie uzyskiwał 

mandat radnego sejmiku warmińsko-mazurskiego. W latach 1998–2002 przewodniczył 

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska sejmiku oraz radzie 

nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zajmował stanowisko prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (2002–2017). 

 

Gabriela Lenartowicz 

Polityk i samorządowiec, posłanka VIII i IX kadencji Sejmu z ramienia Koalicji 

Obywatelskiej. Prezes Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach (2008-2014), następnie członek zarządu województwa śląskiego, a w 2015 

r. wicewojewoda śląski. Doświadczenie samorządowe zdobywała wcześniej jako 

naczelniczka wydziałów rozwoju urzędów miast Raciborza i Rybnika oraz jako sekretarz 

powiatu raciborskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem 

inwestycji w infrastrukturę i ekologię oraz zarządzaniem funduszami europejskimi. Była 

wielokrotnie doceniana, zdobywając m.in. tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii i nagrodę 

Czarnej Perły za wyjątkowo skuteczną i nowoczesną realizację misji czystego 

ekologicznie Śląska. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim. 

 

Marcin Lewenstein 

Od 2016 r. w zespole InnoEnergy jako innovation officer i lider obszaru „Energia dla 

gospodarki o obiegu zamkniętym”. Pracował w PGNiG S.A. jako dyrektor 

departamentu strategii (od 2008 r.), a wcześniej (od 2004 r.) odpowiadał za 

zagadnienia wpływu integracji europejskiej na otoczenie regulacyjne sektora 

gazowego. W latach 2006-2007 pracował w Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa 

Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej. Po powrocie do kraju był dyrektorem 

biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. W początkach kariery zajmował się 

public affairs, pracował w Ambasadzie Kanady w Warszawie oraz Sekretariacie 

Generalnym Komisji Europejskiej (2000-2004). Absolwent WPiA UW, Programu 

Studiów Europejskich SGH i paryskiego Instytutu Nauk Politycznych. W 2016 r. uzyskał 

dyplom MBA SGH i University of Quebec at Montreal. 



 

Rafał Macuk 

Zajmuje się wyszukiwaniem, badaniem oraz analizą danych. Pierwsze kroki stawiał na 

praktykach i stażach w PGE GiEK, PGNiG Termika oraz PKN Orlen. Obecnie studiuje na 

anglojęzycznym kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i 

Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Absolwent programu dyplomowego Matury 

Międzynarodowej — International Baccalaureate. Wolontariusz i działacz społeczny. 

 

dr Joanna Maćkowiak-Pandera 

Ekspertka ds. energetyki i klimatu, urzędniczka państwowa, dr nauk środowiskowych. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podczas polskiej prezydencji w UE 

(2011), odpowiedzialna za negocjacje ws. klimatu i środowiska. Wcześniej szefowa 

zespołu w MŚ, który przeprowadził pilotaż sprzedaży jednostek AAU rządom Irlandii i 

Hiszpanii, na czym Polska zarobiła 500 mln zł na realizację niskoemisyjnych inwestycji. 

Kierowała projektem współpracy energetycznej w Europie Wschodniej w think-tanku 

Agora Energiewende (Berlin); była dyrektor ds. rozwoju rynku w duńskim koncernie 

DONG Energy (obecnie Ørsted). Specjalizuje się w regulacjach energetycznych i 

klimatycznych, rynkach energii, OZE i wyzwaniach transformacji energetycznej. 

Studiowała i pracowała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w Kilonii i 

Poczdamie. Kilkukrotna stypendystka (Erasmus, KAS, DBU, MMF). 

 

Małgorzata Mika-Bryska 

Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych w Veolia Energia Polska S.A. od lipca 2016 r. 

W latach 1993-2016 pracowała w administracji rządowej, zajmując się zagadnieniami 

energetycznymi, m.in. jako radca minister w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym w 

Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE (Bruksela) oraz zastępca dyrektora 

Departamentu Energii w Ministerstwie Gospodarki. 

 

Kacper Nosarzewski 

Partner w firmie foresightowej 4CF i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów 

nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego firmom, instytucjom 

publicznym, międzynarodowym. Jest autorem metodologii i facylitatorem projektów 

foresightowych dla Ministerstw Obrony Narodowej Polski oraz Holandii, ekspertem 

NATO. Prowadził warsztaty, wykłady i prezentacje dla firm i instytucji rządowych na 

całym świecie, m.in. dla polskiego sektora zbrojeniowego, brazylijskich koncernów 

górniczych, agencji rządowych w Europie, Afryce i Ameryce Południowej. Wśród jego 

klientów znaleźli się Veolia Energia Polska S.A. i Tauron Polska Energia S.A. Absolwent 

UW, alumn Rockefeller Foundation Bellagio Program. Członek Association of 

Professional Futurists (USA) oraz World Future Society (USA). 



 

Anna Petroff-Skiba 

Socjolożka, urzędniczka, pasjonatka partycypacji. Kieruje Wydziałem Konsultacji 

Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami Centrum Komunikacji Społecznej 

Urzędu m.st. Warszawy. Zorganizowała lub wspierała organizację ponad 100 procesów 

konsultacji społecznych (2009-2011). Autorka i współautorka szeregu projektów 

unijnych na rzecz rozwoju konsultacji w samorządzie. Pod jej redakcją powstały książki 

Tak konsultowaliśmy —Warszawa dzieli się dobrymi praktykami i Konsultacje społeczne. 

24 inspiracje z Warszawy. Szkoliła urzędników oraz przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w zakresie konsultacji i partycypacji. Zastępca dyrektora Sekretariatu 

Ministra oraz Departamentu Zagranicznej Polityki Kulturalnej w MKiDN (2005-2008). 

Współautorka Raportu o szkolnictwie artystycznym (Kongres Kultury Polskiej, 2009). 

Działaczka Stowarzyszenia Harcerskiego. Ukończyła studia podyplomowe „Konsultacje 

społeczne i rozwiązywanie konfliktów społecznych” (ISNS UW). 

 

Tomasz Pietrusiak 

Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego. Zaangażowany w projekty ochrony jakości powietrza w 

województwie małopolskim oraz w prace dotyczące systemu opłat za korzystanie ze 

środowiska i sprawozdawczości środowiskowej. Ekspert w programie TAIEX Komisji 

Europejskiej. Członek Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. W obszarze jego 

zainteresowań leżą realne sposoby polepszenia jakości powietrza, źródła finansowania 

ochrony środowiska, jej ekonomiczne i prawne aspekty, poprawa jakości życia 

mieszkańców w oparciu o zrównoważony rozwój. Absolwent ochrony środowiska na 

UJ. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i biznesu, zarządzania w 

administracji publicznej, prawa administracyjnego i ochrony środowiska, a także 

Program Rozwoju Menedżerów HBR Polska. Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i 

DBU. 

 

Aleksandra Przygoda 

Dyrektor zarządzająca Forum Energii od 2016 r. Ekspertka w zakresie PR i menadżerka 

projektów. Wcześniej zajmowała się public affairs w sektorach ICT/edukacji i energii. 

Była zaangażowana w projekty z dziedziny polityki zagranicznej, rozwoju przywództwa 

oraz dużych konferencji w German Marshall Fund of the United States (GMF) w 

Warszawie. Członkini kilku klubów absolwentów, m.in. Polskiego Instytutu Spraw 

Międzynarodowych oraz Wyszehradzkiej Szkoły Studiów Politycznych Europejskiej 

Akademii Dyplomacji. Jest dwujęzyczna (polski i angielski), biegle posługuje się 

językiem hiszpańskim i francuskim. 

 

Bogusław Regulski 

Aktywny audytor energetyczny. Od początku 30-letniej kariery zawodowej związany z 

ciepłownictwem i energetyką. Wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo 

Polskie, długoletni działacz stowarzyszeń i organizacji branżowych. Wykładowca 

zagadnień związanych z ciepłownictwem na studiach podyplomowych w Szkole 

Głównej Handlowej i na Politechnice Warszawskiej. Członek grupy ekspertów ds. 

energetyki Narodowego Banku Polskiego. Absolwent Wydziału Mechaniczno-

Energetycznego Politechniki Wrocławskiej (magister inżynier mechanik o specjalności 

termoenergetyka) oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej w 

zakresie zrównoważonych systemów zaopatrzenia w energię i świadectw 

energetycznych budynków. 



 

Andrzej Rubczyński 

Menadżer i ekspert branży energetycznej z wieloletnią praktyką w przedsiębiorstwach 

krajowych i zagranicznych, m.in. w PGNiG Termika, Vattenfall i GIE — Ansaldo. Karierę 

zawodową zaczynał od funkcji operacyjnych, by potem kierować działalnością 

inwestycyjną. Przez ostatnie 10 lat wykonywał analizy o fundamentalnym znaczeniu dla 

rynku energii oraz makrootoczenia sektora energetyki, a także tworzył strategie 

rozwoju i długoterminowe plany inwestycyjne macierzystej firmy. Uczestniczy w 

pracach organizacji branżowych, których celem jest na tworzenie koncepcji rozwoju 

nowoczesnej energetyki w kraju i sektora ciepłownictwa. Autor i współautor raportów 

branżowych opracowywanych przez Forum Energii. 

 

Michał Siegieda 

Dyrektor ds. komunikacji i PR Wirtualnej Polski. Konsultant i szkoleniowiec. Wcześniej, 

przez 18 lat dziennikarz m.in. Telewizji Polskiej, Telewizji Puls i Radia Eska. W 2013 r. 

nagrodzony tytułem Publicysta Ekonomiczny Roku przyznawanym przez 

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Uczestnik International Visitor Leadership 

Program organizowanego przez Departament Stanu USA. W 2019 r. ukończył London 

School of Public Relations. Absolwent politologii na UMCS w Lublinie. 

 

Renata Siwkowska 

Zastępca dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pracowała przy tworzeniu 

założeń do programu "Czyste Powietrze". Obecnie kieruje pracami Wydziału Czystego 

Powietrza, który koordynuje program i przygotowuje uproszczenia, mające na celu 

przyśpieszenie jego realizacji. Ekspertka z 20-letnim doświadczeniem w realizacji 

wielomilionowych projektów i programów finansowanych ze środków krajowych i 

zagranicznych w obszarze środowiska i efektywności energetycznej. Absolwentka 

Szkoły Głównej Handlowej (polityka handlu zagranicznego). 

 

Sylwia Słomiak 

Od 12 lat zajmuje się współpracą międzynarodową i programami rozwojowymi w 

aspektach takich jak: zmiany klimatu, energia odnawialna i ochrona środowiska. 

Pracowała dla administracji Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Australii, wchodząc w 

kooperacje z polskimi urzędami, samorządami oraz organizacjami. Z ramienia 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nadzorowała wybór i realizację 

projektów z obszaru środowiska i infrastruktury o wartości 145 mln euro, które objęły 

350 gmin i 70 tys. gospodarstw domowych w Polsce. Dzięki programowi ponad 25 tys. 

gospodarstw w rejonach słabo rozwiniętych i silnie zanieczyszczonych wykorzystuje 

energię słoneczną. Koordynowała pierwszy w Polsce program usuwania azbestu z 

domów ponad 2,5 tys. najuboższych rodzin. Członkini Polskiego Towarzystwa 

Ewaluacyjnego. Należała do programu Global Shapers Światowego Forum 

Ekonomicznego. Od 2018 r. doradca zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który 

skupia 22 gminy z województw podkarpackiego i małopolskiego. 



 

Antoni Szlagor 

Burmistrz Żywca od 2002 r. Był radnym, zastępcą przewodniczącego Rady Miasta 

(1994-1998) i przewodniczącym Rady Miasta Żywca (1998-2002). Absolwent Akademii 

Górniczo-Hutniczej (elektronika, odlewnictwo i mechanika) i Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Krakowie. Angażuje się w przedsięwzięcia społeczne i charytatywne. 

 

Wojciech Szymalski 

Prezes Instytut na Rzecz Ekorozwoju od 2015 r., gdzie już wcześniej — od 2009 r. 

zajmował się zagadnieniami ochrony klimatu. Był prezesem stowarzyszenia Zielone 

Mazowsze (2011-2013) i jego członkiem od 2002 r. W pracy w organizacjach 

pozarządowych wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony klimatu, rozwoju 

regionalnego, zrównoważonego transportu i partycypacji społecznej. Od 2014 r. 

koordynuje projekt Life+ „Life_Adaptacity_Pl”, w ramach którego powstała Strategia 

Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. W latach 2010-2014 koordynował projekt Life+ 

„Dobry klimat dla powiatów”, który otrzymał nagrodę BestLIFE 2018.  Prowadził analizy 

w obszarach takich jak ruch drogowy, ocena oddziaływania na środowisko, koszty 

zewnętrzne, planowanie przestrzenne (Zielone Mazowsze). Opracowuje plany 

gospodarki niskoemisyjnej i obliczenia śladu węglowego. Redaktor „Zielonego 

Światła”. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz 

Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW. Kilkukrotny stypendysta 

(Erasmus, DBU, IVLP). 

 

Jacek Szymczak 

Od 17 lat pełni funkcję Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wcześniej 

m.in. Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Mieszkalnictwa i 

Rozwoju Miast oraz ekspert Związku Miast Polskich. Absolwent Wydziału 

Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. 

 

dr Maria Śmietanka 

Od grudnia 2015 r. koordynator w obszarze „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” w 

Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE) przy 

Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora, 

broniąc rozprawy poświęconej zagadnieniom modelowania matematycznego 

procesów środowiskowych. Stypendystka Fundacji im. Nowickiego i DBU; w ramach 

stypendium prowadziła badania w Niemieckiej  Agencji Kosmicznej (DLR). 

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

 

Tomasz Tosza 

Zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, koordynator 

kluczowych projektów unijnych w wydziale inwestycji miejskich (2003-2017). 

Odpowiedzialny za wdrożenie w Jaworznie strategii Vision Zero i zrównoważoną 

mobilność miejską. Reportażysta i felietonista. Politolog o specjalności samorządowej. 



 

Magdalena Tchórznicka 

Przez 18 lat menadżerka, koordynatorka i doradczyni organizacji pozarządowych. 

Kierowała zespołem politycznym Fundacji Szkoła Liderów (2010-2018) i należała do jej 

zarządu. Była też szefową Stowarzyszenia Harcerskiego (2012-2017). Obecnie pod 

własnym szyldem współpracuje z firmami i organizacjami, w tym od 2019 r. z Forum 

Energii — prowadzi dla nich programy edukacyjne i doradcze, szkolenia, coaching i 

tutoring. Od 2013 r. angażuje się w działania na rzecz Warszawy. Pełniła m.in. funkcję 

przewodniczącej Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Śródmieście, 

wprowadzała zespoły dzielnicowe w proces budżetu partycypacyjnego, moderuje 

konsultacje z mieszkańcami. Moderatorka, trenerka umiejętności miękkich — 

komunikacji, wystąpień publicznych, przywództwa opartego na wartościach. 

 

dr Karol Wawrzyniak 

Inicjator i dyrektor Narodowego Centrum Analiz Energetycznych założonego przez 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz PSE Innowacje. Zespół, którym kieruje, 

wykonał 40 projektów aplikacyjnych dostarczających innowacyjnych rozwiązań dla 

sektora energii. Absolwent programu Top 500 z zakresu tworzenia, wdrażania i 

komercjalizacji innowacji w jednostkach przemysłowych na Uniwersytecie Stanforda. 

Laureat stypendium AXA Research Fund, w ramach którego zajmował się wyceną 

ryzyka w systemach elektroenergetycznych. Absolwent inżynierii komputerowej na 

Wydziale Elektroniki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz finansów i 

bankowości na WNE UW. Obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z matematyki 

stosowanej przygotowaną w ramach studium polsko-niemieckiego ICM UW/IWR 

Heidelberg. 

 

Klaudia Wojciechowska 

Koordynatorka projektów, konferencji i szkoleń. W Forum Energii wspiera działania 

komunikacyjne i relacje z partnerami branżowymi. Doświadczenie zawodowe 

zdobywała głównie w administracji publicznej. Przez kilka lat pracowała w Krajowej 

Szkole Administracji Publicznej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie zajmowała 

się zagadnieniami związanymi ze współpracą międzynarodową i z organizacjami 

pozarządowymi. Przewodnicząca jednej z grup roboczych podczas polskiej prezydencji 

w Radzie UE w 2011 r. Absolwentka politologii i zarządzania, a także Szkoły Liderów 

Organizacji Pozarządowych. Certyfikowana facylitatorka LEGO® SERIOUS PLAY®. 

 

Natalia Węgrzyn 

Koordynatorka kampanii w Purpose Climate Lab, które zachęcają ludzi do działania i 

mają wpływ na kształtowanie debaty publicznej w obszarze klimatu. Ma ponad 10-

letnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii, komunikacji i zarządzaniu projektami, 

które zdobyła w organizacjach pozarządowych w Polsce i Wielkiej Brytanii, m.in. 

Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 



 

Piotr Woźny 

Prawnik i urzędnik państwowy. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej od 2019 r., wcześniej jego wiceprezes (2018-2019). Trzykrotnie 

pełnił stanowisko podsekretarza stanu: w Ministerstwie Łączności (2000-2001), 

Ministerstwie Cyfryzacji (2015–2017) oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i 

Technologii (2018). Zaangażowany w wiele inicjatyw na rzecz stworzenia skutecznej 

konkurencji na krajowym rynku telekomunikacji. Współtwórca kwartalnika „Prawo i 

Ekonomia w Telekomunikacji” oraz redaktor programowy tego pisma do 2005 r. 

Dwukrotnie otrzymał tytuł Mecenasa Edukacji Prawniczej od Europejskiego 

Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland za wkład w rozwój edukacji prawniczej 

w Polsce. Ukończył aplikację sędziowską i radcowską, absolwent WPiA Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza. 

 

Ireneusz Zyska 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu od listopada 2019 r. oraz pełnomocnik rządu 

ds. odnawialnych źródeł energii od stycznia 2020 r. Prawnik, przedsiębiorca i 

samorządowiec, poseł VIII i IX kadencji Sejmu. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. 

został wybrany do Sejmu VIII kadencji z okręgu wałbrzyskiego. W tym okresie działał w 

Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, a także założył Parlamentarny Zespół Górnictwa i 

Energii, który stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania 

opinii na temat transformacji polskiej energetyki, w tym rozwoju odnawialnych źródeł 

energii (OZE). Ireneusz Zyska   przewodniczył pracom tego zespołu. Ukończył aplikację 

radcowską. Jest absolwentem WPiA Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów 

podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej (Wrocław). 

 

 


