
ALEKSANDRA DZIADYKIEWICZ
Communications Manager, Forum Energii

Przez ponad dekadę w Radiu TOK FM zajmowała się gospodarką,
m.in. podatkami, rynkiem pracy, systemem emerytalnym, rynkami
finansowymi, danymi statystycznymi, energetyką. Za swoją pracę
była wyróżniania m.in. w Konkursie NBP im. Władysława
Grabskiego dla najlepszych dziennikarzy ekonomicznych oraz          
 w konkursach Urzędu Patentowego. Absolwentka filologii polskiej
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i studiów
podyplomowych "Bezpieczeństwo energetyczne" na Collegium
Civitas. W Forum Energii - odpowiedzialna za strategię komunikacji
oraz treści cyfrowe. 

ANDRZEJ KAŹMIERSKI
Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej,
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 

Wcześniej Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej            
w Ministerstwie Energii. W przeszłości dyrektor sprzedaży,            
a następnie konsultant w firmach z branży IT. Pracował również            
w firmach związanych z produkcją telewizyjną (ATM i TVP).
Karierę zawodową zaczął w Zeto, przedsiębiorstwie IT.
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https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia


DR JOANNA MAĆKOWIAK-PANDERA,
 Prezes Zarządu, Forum Energii

Specjalizuje się w europejskich regulacjach energetycznych                
i klimatycznych, rynkach energii, OZE i wyzwaniach transformacji
energetycznej. Przez 3 lata była szefową projektu współpracy
energetycznej w Europie wschodniej w berlińskim think tanku
Agora Energiewende. W przeszłości pracowała jako dyrektorka ds.
rozwoju rynku w duńskim koncernie DONG Energy (obecnie
Orsted). Podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej jako
podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska była
odpowiedzialna za negocjacje klimatyczne i środowiskowe.
Zajmowała się także negocjacjami klimatycznymi. Autorka wielu
publikacji w zakresie energetyki, rynków energii i modernizacji
energetyki. Ma doktorat w zakresie nauk środowiskowych.

PAWEŁ LACHMAN
Prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Ukończył inżynierię środowiska na Politechnice Krakowskiej.              
W latach 1992-1994 zatrudniony jako specjalista ds. techniki
grzewczej w firmie Hydrosolar w Krakowie.  Od 1995 r. do 2021 r.
był zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier
Duval Sp. z o.o. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie             
z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów
branżygrzewczej oraz OZE.  Od 2011 roku pełni funkcję prezesa
Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
czołowego stowarzyszenia branży pomp ciepła. Od roku 2014
prowadzi kursy certyfikowanego Europejskiego Instalatora OZE             
w zakresie pomp ciepła w ramach europejskiego systemu szkoleń
„Eucert”. Autor ponad 50 specjalistycznych artykułów o tematyce
odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.
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MAŁGORZATA MIKA-BRYSKA
Dyrektor ds. regulacji Veolia Energia Polska SA

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 Unii Europejskiej w Brukseli oraz
zastępca dyrektora departamentu energii w Ministerstwie
Gospodarki. Od lipca 2016 r. dyrektor ds. regulacji i relacji
publicznych w Veolii Energii Polsce.
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BOGUSŁAW REGULSKI
Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 

Od początku swojej ponadtrzydziestoletniej kariery zawodowej
związany z ciepłownictwem i energetyką. Długoletni działacz
stowarzyszeń i organizacji branżowych.  Aktywny uczestnik wielu
gremiów opiniotwórczych z zakresu gospodarki energetycznej,
legislacji branżowej na poziomie krajowym i europejskim. członek
grupy ekspertów ds. energetyki Narodowego Banku Polskiego. Od
1999 jest wiceprezesem Zarządu Izby Gospodarczej
Ciepłownictwo Polskie.



ANDRZEJ RUBCZYŃSKI 
Dyrektor ds. strategii ciepłownictwa, Forum Energii

Manager branży energetycznej z wieloletnią praktyką            
 w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, m.in. w PGNIG
TERMIKA, Vattenfall i GIE – Ansaldo. W początkowym okresie
swojej kariery zawodowej piastował funkcje operacyjne,            
 by następnie podjąć się kierowania działalnością inwestycyjną.
Miniona dekada to okres związany z wykonywaniem analiz
fundamentalnych dla rynku energii oraz makrootoczenia sektora
energetyki, a także z tworzeniem strategii rozwoju            
i długoterminowych planów inwestycyjnych macierzystej firmy.
Wiedza ekspercka z zakresu rynków energii i ciepła oraz legislacji
sektorowej pozwala mu na aktywne uczestnictwo w działalności
organizacji branżowych nakierowanych na tworzenie koncepcji
rozwoju nowoczesnej energetyki krajowej i sektora ciepłownictwa.
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PIOTR SPRZĄCZAK
Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Obszarem jego aktywności zawodowej są przede wszystkim
kwestie związane z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego do
Polski. W ramach swoich obowiązków służbowych zajmuje się m.in.
negocjacjami aktów prawnych UE w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Koordynuje działania
wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
międzynarodowych organizacjach i porozumieniach
energetycznych oraz wynikające ze współpracy międzynarodowej.
W latach 2011-2014 zajmował się również opracowaniem             
i aktualizacją Oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem dostaw
gazu ziemnego, Planu działań zapobiegawczych oraz Planu na
wypadek sytuacji nadzwyczajnej.



DR KAROL WAWRZYNIAK
Kierownik Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 Inicjator i dyrektor Narodowego Centrum Analiz Energetycznych
(NCAE) założonego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
PSE oaz PSE Innowacje. Współzałożyciel spółki Enercode, której
misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju energetyki dla
dobra ludzkości i planety Ziemi. Nominowany rozporządzeniem
Ministra Klimatu do kierowania pracami "Lokalny wymiar energii",
mającego zapostulować ścieżkę transformacji dla krajowej
energetyki rozproszonej. Kierownik oraz wykonawca
kilkudziesięciu projektów aplikacyjnych realizowanych dla
krajowych i zagranicznych podmiotów z sektora energetyki. Jego
zainteresowania dotyczą zagadnień stochastycznej optymalizacji    
 w zagadnieniach energetycznych. 
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PAWEŁ WRÓBEL
Prezes Gate Brussels

Ekspert ds. regulacji UE, Specjalizuje się w polityce energetycznej,
klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Założyciel     
i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. W latach 2015-2018
pracował jako Dyrektor Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej
(PKEE) w Brukseli reprezentując interesy sektora
elektroenergetycznego. Wcześniej  pracował w dwóch gabinetach
Komisarzy ds. budżetu UE, a także w Dyrektoriacie KE ds. budżetu
– zajmując się regulacjami energetycznymi, klimatycznymi              
i środowiskowymi. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu
regulacji tworzących ramy prawne dla sektora energetycznego w
UE, m.in. EU ETS, Dyrektywy OZE, Dyrektywy nt. efektywności
energetycznej, rozporządzenia i dyrektywy dot. rynku energii
elektrycznej, a także wieloletnich budżetów UE. 


