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DR MACIEJ BUKOWSKI
 Prezes WiseEuropa

Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Pracownik
naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013
prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów
strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania
rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030
(Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności).
Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów
prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki
energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku
pracy.

PAWEŁ CZYŻAK
 Kierownik ds. energii i klimatu, członek zarządu, Instrat

Ekonomista i analityk danych w Fundacji Instrat, specjalizujący się
w sektorze odnawialnych źródeł energii. Odpowiada za rozwój
zaawansowanych narzędzi programistycznych na potrzeby analizy i
wizualizacji danych, kieruje rozwojem platformy energy.instrat.pl
oraz zespołem modelowania energetycznego. Doktorant w
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, absolwent Politechniki
Warszawskiej. Konsultant, analityk i programista z 10-letnim
doświadczeniem, pracował dla największych przedsiębiorstw z
sektora energetycznego, finansowego i telekomunikacyjnego.
Autor licznych publikacji naukowych i raportów.
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DR ALEKSANDRA GAWLIKOWSKA-FYK
Kierowniczka projektu Elektroenergetyka, 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.

ROBERT JESZKE
Koordynator projektu LIFE Climate CAKE, KOBiZE

Kieruje Zespołem Strategii i Analiz oraz Centrum Analiz
Klimatycznych i Energetycznych (CAKE) w Krajowym Ośrodku
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Posiada blisko 
20-letnie doświadczenie w zakresie polityki klimatyczno-
energetycznej i zrównoważonego rozwoju, m.in. jako ekspert
rządowy w trakcie negocjacji unijnego pakietu klimatyczno-
energetycznego w 2008 r. i w trakcie jego implementacji 2009-
2019. Współautor architektury mechanizmu finansowania w Polsce
ochrony klimatu opartego na protokole z Kioto – Green Investment
Scheme (GIS). Polski ekspert krajowy ds. oceny polityk 
i działań nominowanych do listy wiodących ekspertów UNFCCC.
Redaktor naczelny miesięcznika “Raport z rynku CO2”
wydawanego przez KOBiZE. Autor i współautor analiz i publikacji
dotyczących zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej.
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KAMIL KLISZCZ
Dyrektor Departamentu Analiz, mBank S.A.

Analityk DM mBanku, potwierdził swoją dominację, jeśli chodzi 
o sektor energetyczny. W obecnej edycji rankingu nie pozostawił 
absolutnie żadnych wątpliwości, kto jest najlepszym analitykiem
w tej dziedzinie. Jego przewaga nad resztą stawki była bardzo
wyraźna. Drugie miejsce w tym sektorze zajął Tomasz Duda z Erste
Securities. W porównaniu z poprzednią edycją oznacza to dla niego
awans o jedną pozycję. Duda z drugiego miejsca zepchnął Pawła
Puchalskiego z Santander BM, który tym razem musiał się
zadowolić trzecią lokatą.

MAŁGORZATA KOZAK
Dyrektorka Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich,
Urząd Regulacji Energetyki

Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
URE, odpowiada m.in. za kwestie wdrażania kodeksów sieciowych
na rynku energii elektrycznej i gazu, rozwoju rynków detalicznych,
REMIT oraz realizację programów pomocy publicznej takich jak
rozwiązanie KDT oraz rynek mocy. Aktywnie uczestniczy w
pracach Council of European Energy Regulators oraz Agencji Unii
Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).  
W latach 2006 – 2008 Dyrektor Generalny URE. W latach 2008 –
2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą
publiczną oraz nadzorem rynku.
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DR JOANNA MAĆKOWIAK-PANDERA
Prezeska 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. 

MAGDALENA MAJ
Kierowniczka Zespołu Energii i Klimatu, Polski Instytut Ekonomiczny

Z PIE związana od maja 2019 r. Doświadczenie zdobywała pracując
w Holandii w startupie technologicznym, w czeskim
przedsiębiorstwie energetycznym i firmach konsultingowych 
w Polsce. Jej główne obszary zainteresowań dotyczą technologii
energetycznych, miksu energetycznego i w szczególności
energetyki wodorowej. Absolwentka Politechniki Warszawskiej 
z tytułem inżyniera energetyki oraz Politechniki Śląskiej i Instituto
Superior Técnico w Lizbonie z tytułem magistra energetyki 
i zarządzania.
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MONIKA MORAWIECKA
Prezeska Zarządu, PGE Baltica

Od 2006 roku 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. 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.

REMIGIUSZ NOWAKOWSKI
Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych
(DISE) i dyrektor wykonawczy w Fortum w dziale ogrzewania 
i chłodzenia w dywizji City Solutions; od 2016 roku członek
EURELECTRIC – Unii Przedsiębiorstw Energetycznych w Europie 
i wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej –
ogólnopolskiej organizacji pracodawców. Absolwent Wydziału
Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Wrocławskiego. Doktorant w Katedrze Strategii i Metod
Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
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BARBARA OKSIŃSKA
Dziennikarka Business Insider Polska

Zajmuje się przede wszystkim branżą energetyczną i górniczą. 
Do redakcji BIP dołączyła we wrześniu 2021 r. Wcześniej przez 
10 lat związana była z „Rzeczpospolitą” i „Parkietem”, a jeszcze
wcześniej pracowała w "Kurierze Lubelskim". Ukończyła
administrację na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. 

FILIP PIASECKI
Ekspert ds. rynku energii, Aurora Energy Research

Filip jest współpracownikiem berlińskiego zespołu Aurora Energy
Research, gdzie kieruje od strony merytorycznej działaniami na
polskim rynku energii. W ciągu prawie 4 lat działalności w Aurorze
zaangażowany był w tworzenie długoterminowych modeli
prognostycznych oraz doradztwie przy projektach inwestycyjnych,
zarówno w sektorze OZE oraz energetyki konwencjonalnej. 
Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej. Przed
dołączeniem do Aurory pracował w BCG i Fundacji Instrat,
koncentrując się na działaniach polskich grup energetycznych.
Zdobywał również doświadczenie w ramach staży min. w KAPE
oraz Transition Technologies.
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ROBERT TOMASZEWSKI
Starszy analityk ds. energetycznych, Polityka Insight

W Polityce 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.

MARCIN ROSZKOWSKI
Prezes Instytutu Jagiellońskiego

Przedsiębiorca. Poprzednio także pracownik naukowy ISP PAN,
wykładowca Collegium Civitas, dyrektor Departamentu
Komunikacji i Promocji NBP, szef działu PR i rzecznik prasowy
Muzeum Powstania Warszawskiego, rzecznik prezydenta
Warszawy oraz wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w
Kancelarii Prezydenta RP. Główne kierunki badań: energetyka
odnawialna, studia strategiczne i stosunki międzynarodowe.

PAWEŁ WOSZCZYK
Z-ca dyrektora ds. technicznych, Towarzystwo Gospodarcze Polskie
Elektrownie

Inżynier, absolwent Politechniki Częstochowskiej. Studia wyższe
magisterskie dzienne w zakresie Elektrotechniki, specjalność
Elektroenergetyka. Pracował m.in. jako Kierownik Działu Inspekcji
Eksploatacji w Elektrowni Bełchatów, był prezesem spółki
Energoserwis Kleszczów, a także prezesem spółki ELTUR-SERWIS.
Obecnie jest Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych w
Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie. 



AGENDA KONFERENCJI

8 grudnia 2021 roku,  10:00-13:30FORUM DLA TRANSFORMACJI 

DOROTA ZAWADZKA-STĘPNIAK
Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu, 
Konfederacja Lewiatan

Jest członkinią grup roboczych ds. energii i klimatu w
BusinessEurope oraz Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy Rady Dialogu Społecznego. Wspiera przedsiębiorców
prywatnych w realizacji wyzwań strategicznych 
i regulacyjnych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu.
W Ministerstwie Środowiska była odpowiedzialna m.in. za
kreowanie polityki klimatycznej. W WWF Polska odpowiadała za
działania lobbingowe i komunikacyjne w zakresie polityki
środowiskowej. Jako Zastępczyni Prezesa Zarządu w NFOŚiGW
zarządzała programami wsparcia finansowego projektów m.in. 
z obszaru efektywności energetycznej, OZE i ochrony powietrza.
Piastując stanowisko dyrektorki w PwC Advisory zajmowała się
doradztwem biznesowym w zakresie pozyskiwania funduszy 
z międzynarodowych instytucji finansowych. 

RAFAŁ ZASUŃ
redaktor naczelny, Wysokie Napięcie.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Przez
13 lat był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. O energetyce pisze
od 2007 r. W pierwszym tekście poświęconym tej branży pomylił
megawaty z megawatogodzinami, ale od tej pory już się to nie
zdarza. Laureat nagrody w konkursie „Libertas et auxilium”
organizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
za najlepszy artykuł poświęcony ochronie konkurencji w 2011 r.
Tekst dotyczył manipulacji na Towarowej Giełdzie Energii.


