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Wojciech Cetnarski 
 

Prezes Zarządu PSEW. Funkcję szefa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej (PSEW) objął w kwietniu 2013 r., po 13 latach aktywnej 
działalności w branży OZE w Polsce. W tym czasie pełnił szereg funkcji 
kierowniczych i z powodzeniem prowadził własną firmę w zakresie 
doradztwa inwestycyjnego i zarządzania „Wojciech Cetnarski 
Consulting”. Jest też prezesem zarządu Wento sp. z o.o. – 
wyspecjalizowanej firmy inwestycyjnej powołanej do życia przez 
Enterprise Investors, wiodącą firmę zarządzającą funduszami private 
equity i venture capital. W latach 2009–2012 pełnił funkcję członka 
zarządu Norvento Polska sp. z o.o., która jako przedstawiciel inwestora 
strategicznego realizującego projekty inwestycyjne w energetyce 
odnawialnej przygotowała projekty wiatrowe na terenie Polski o łącznej 
mocy około 70 MW. Do grudnia 2005 r. piastował stanowisko wiceprezesa 
Polish Energy Partners S.A. oraz prezesa Saturn Management sp. z o.o. 
Jako jeden z założycieli, od lipca 1997 r. do grudnia 2003 r., pełnił funkcję 
prezesa i dyrektora generalnego Polish Energy Partners S.A. Studiował na 
Wydziale Inżynierii Lotniczej Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie oraz 
Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Biegle włada językiem 
angielskim, włoskim i rosyjskim. 

 
 

Rafał Gawin 
 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Doktor nauk technicznych ze 
specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Swoją 
karierę od początku związał z energetyką. W Urzędzie Regulacji Energetyki 
od 2004 roku. Urzędnik służby cywilnej (od 2007 r.). Ma doświadczenie w 
sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem nadzoru w zakresie sprawozdawczości finansowej  
i audytu oraz inwestycji i rozwoju. Posiada szerokie doświadczenie we 
współpracy międzynarodowej – był m.in. członkiem grup roboczych 
Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu 
ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (Komisja Europejska) 
oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów 
ościennych UE i kandydujących do UE). Wykładowca. Jako ekspert prawa 
energetycznego jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących 
funkcjonowania rynków energii elektrycznej, w tym zasad dostępu do 
sieci, mechanizmów bilansowania systemu oraz regionalnych rynków 
energii elektrycznej, współautor komentarza do ustawy Prawo 
energetyczne. 

 
 



Aleksandra Gawlikowska-Fyk 
 

Kierownik projektu Elektroenergetyka w Forum Energii. Specjalizuje się  
w polityce i regulacjach energetycznych Unii Europejskiej, w szczególności 
w obszarach rynku wewnętrznego energii elektrycznej, bezpieczeństwa 
energetycznego oraz niskoemisyjnej transformacji. Przez pięć lat była 
kierownikiem najpierw projektu „Energia”, a następnie programu 
„Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna”  
w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jednym z najbardziej 
uznanych zespołów analitycznych w Europie Środkowej. Wcześniej przez 
wiele lat zajmowała się problematyką sektora krajowego oraz 
regionalnych rynków energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki. 
Doktor nauk ekonomicznych, magister administracji. Jest autorką wielu 
publikacji dotyczących energetyki, łączących perspektywę polityczną  
i ekonomiczną. Regularnie komentuje sprawy energetyczne  
i międzynarodowe w mediach. 

 
 

Adam Guibourgé-Czetwertyński 
 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jest 
absolwentem HEC Paris oraz wydziałów historii Uniwersytetu Paris IV-
Sorbonne i Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. rozpoczął pracę  
w Ministerstwie Środowiska w zespole negocjatorów klimatycznych 
podczas Szczytu klimatycznego ONZ COP19 w Warszawie. Wcześniej 
doświadczenie zdobył w obszarze finansów w sektorze prywatnym. W 
latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska w Stałym 
Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej  
w Brukseli, w którym negocjował w grupach roboczych Rady projekty 
legislacji w obszarze środowiska i klimatu. W 2018 r. pełnił rolę głównego 
negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując 
pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice 
Rulebook. Od 2019 r. ponownie kierował referatem ds. Środowiska  
w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. 

 

 
Eryk Kłossowski 
 

Prezes Zarządu PSE S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz 
Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na 
Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 roku ukończył aplikację adwokacką 
w warszawskiej Izbie Adwokackiej. Do 2015 roku pracował w kancelariach 
adwokackich. W latach 2000-2003 związany z Ernst&Young Sp. z o.o. 
Ekspert w Instytucie Jagiellońskim w latach 2011-2012. Od 2014 roku 
prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia. 
Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Civitas, 
Politechnice Warszawskiej i Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny 
Chodkowskiej. Zajmuje się głównie prawem energetycznym i europejskim 
prawem konkurencji.  

 
 
 
 
 



 
Radosław Kwiecień 
 

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Absolwent Wydziału 
Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych 
z controllingu i inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w 
Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-
prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów 
menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył ponadto 
program Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Swoją pracę w 
sektorze bankowym rozpoczął w roku 1996 w Banku Zachodnim SA    
(obecnie Santander Bank Polska SA), a następnie w Powszechnym Banku 
Kredytowym SA.  Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach 
menadżerskich w różnych obszarach w Banku Gospodarki Żywnościowej 
S.A. w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas). W latach 2012 – 2016 
odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A. za obszar operacji banku pełniąc 
funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był 
również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości 
działania banku. Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku 
Banków Polskich. 

 

 
 
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera 
 

Prezes Forum Energii. Specjalizuje się w europejskich regulacjach 
energetycznych i klimatycznych, rynkach energii, OZE i wyzwaniach 
transformacji energetycznej. Przez 3 lata była szefem projektu współpracy 
energetycznej w Europie wschodniej w berlińskim think tanku Agora 
Energiewende. W przeszłości pracowała jako dyrektor ds. rozwoju rynku 
w duńskim koncernie DONG Energy (obecnie Orsted). Podczas 
Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za negocjacje klimatyczne  
i środowiskowe. Wcześniej również w Ministerstwie Środowiska była 
szefem zespołu, który przeprowadził w ramach Protokołu z Kioto pilotowe 
transakcje sprzedaży jednostek AAU rządom Irlandii i Hiszpanii, dzięki 
którym Polska zarobiła ponad 500 mln złotych na realizację 
niskoemisyjnych inwestycji. Zajmowała się także negocjacjami 
klimatycznymi (konferencja ONZ COP 14 w Poznaniu) jako 
współpracownik Prof. Nowickiego, Ministra Środowiska i Prezydenta 
COP14 w Poznaniu. Autorka i współautorka wielu publikacji w zakresie 
energetyki, rynków energii i modernizacji energetyki. Doktorat w zakresie 
nauk środowiskowych. Studiowała i pracowała na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz w Kilonii i Poczdamie. Laureatka kilku 
międzynarodowych stypendiów (Erasmus, KAS, DBU, MMF). 
 
 

 
 
 
 



Remigiusz Nowakowski 
 

 
Prezes Zarządu Fundacji Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. 
Wcześniej Prezes Zarządu, PILE ELBUD SA; Member of the Board, 
EURELECTRIC – Unia Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie; 
Wiceprezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2015-
2016 – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia SA oraz Przewodniczący 
Rady Nadzorczej Tauron Dystrybucja SA. W latach 2015-2016 – 
Przewodniczący Komitetu Strategii, Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN 
SA. W latach 2006-2008 – Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny 
Energiapro SA (obecnie Tauron Dystrybucja SA) oraz Wiceprezes Zarządu 
Tauron Polska Energia SA. Absolwent Zarządzania na Wydziale 
Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz 
absolwent Prawa, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i 
wdrażaniu strategii biznesowych, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami 
oraz projektami inwestycyjnymi w branży energetycznej i ciepłowniczej, a 
także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad 
działania rynków energii i ciepła. Potwierdzone w praktyce zdolności 
przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu 
międzynarodowym.  

 
 
 
 

Monika Morawiecka 
 

Prezes Zarządu PGE Baltica. Od 13 lat związana z PGE. W lutym 2019 roku 
została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE 
koordynującej budowę pierwszych morskich farm wiatrowych na Bałtyku. 
Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, 
odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za 
analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie 
długoterminowych planów rozwoju Grupy zarówno w zakresie energetyki 
konwencjonalnej, jak i OZE. W latach 2013-2018 była także członkiem 
Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej 
organizacji sektora energetycznego w Polsce. Wcześniej pracowała m.in. 
w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze 
elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką 
Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także 
posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International 
Management, przyznawanego przez europejskie stowarzyszenie szkół 
ekonomicznych CEMS. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Robert Tomaszewski 
 

Starszy analityk ds. energetycznych w Polityka Insight. Odpowiada za 
sektor energetyczny i paliwowy. Związany z Polityką Insight od jej 
początków, jest głównym autorem serwisu PI Energy. Ukończył stosunki 
międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe studia 
z funkcjonowania rynku energii w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie. Stypendysta Northeastern Illinois University w Chicago oraz 
Radboud University Nijmegen. 

 
 

 
 
Paweł Wróbel 
 

Ekspert w Forum Energii. Założyciel Gate Brussels. Ekspert ds. regulacji UE 
z 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli, w tym 5 lat pracy w Komisji 
Europejskiej, 5 lat w Parlamencie Europejskim oraz 5 lat dla sektora 
energetycznego. 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  
w latach 2010-2015 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 2014-2020 oraz 
2021-2027. Autor analizy Forum Energii pt. "Małymi krokami do wielkich 
zmian. Wpływ pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków". 

 
 
 
 

Ireneusz Zyska 
 

Polski polityk, prawnik, przedsiębiorca i samorządowiec, poseł na Sejm 
VIII i IX kadencji. Od 2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu. 
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole 
Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007 – 2011 odbył aplikację radcowską 
w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2011 roku zdał 
egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych. W 
wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm 
RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji 
ds. Energii i Skarbu Państwa, jak również założył i przewodniczył pracom 
Parlamentarnego Zespołu 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). 27 listopada 2019 został sekretarzem stanu w Ministerstwie 
Klimatu. W styczniu 2020 został pełnomocnikiem rządu ds. odnawialnych 
źródeł energii. 



Grzegorz Żarski  
 

Doradca zarządu ds. rynków energii Towarowej Giełdy Energii. Związany 
jest z sektorem energetycznym od 1993 r. Doświadczenie zdobywał jako 
makler giełd towarowych w Zakładzie Energetycznym w Legnicy, 
EnergiaPro i EnergiaPro Gigawat we Wrocławiu, gdzie współtworzył 
funkcje handlu hurtowego w spółkach. W latach 2003-2017 aktywnie 
uczestniczył w tworzeniu nowych obszarów w TAURON Polska Energia 
S.A. takich jak zarządzanie ryzykiem i portfelem, a także analiz rynkowych 
oraz odpowiadał za ich reorganizację pełniąc kolejne funkcje kierownicze. 
W spółce TAURON Polska Energia pełnił obowiązki m.in. Dyrektora 
Zarządzania Portfelem oraz Dyrektora Wykonawczy ds. Analiz  
i Planowania. W latach 2016-2017 zasiadał w radzie nadzorczej Tauron 
Sprzedaż Sp. z o.o. pełniąc funkcję sekretarza, a w 2017r. 
wiceprzewodniczącego rady nadzorczej MAGENTA Grupa Tauron Sp.  
z o.o. Jako ekspert w zakresie rynku energii, paliw, systemu handlu 
emisjami i członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz 
Towarzystwa Obrotu Energią brał czynny udział w pracach nad rozwojem 
i kreowaniem polskiego sektora energii. Ukończył Politechnikę 
Wrocławską na kierunku przyrządy i systemy pomiarowe, jest także 
absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2006r. 
ukończył studia podyplomowe związane z zarządzaniem logistyką. Jest 
absolwentem programu MBA na Akademii Leona Koźmińskiego  
w Warszawie. 
 


