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Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda. W latach 1993–97 
w Banku Światowym. W latach 2001–05 szef zespołu doradców ekonomicznych 
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Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest największą krajową branżową organizacją 
reprezentującą sektor na arenie krajowej i międzynarodowej. PIPC jest najważniejszym 
przedstawicielem firm i instytucji związanych z polskim przemysłem chemicznych w relacjach 
z organami administracji państwowej, europejskiej i organizacjami  branżowymi. Izba jest 
członkiem kluczowych stowarzyszeń biznesowych i naukowych w Polsce oraz jako jedyna 
organizacja ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na arenie 
międzynarodowej. PIPC zrzesza ponad 140 członków.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest ogólnopolską organizacją branżową 
samorządu gospodarczego. Organizacja stawia sobie za ważny cel organizowanie pomocy 
członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych.

Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć 
w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych 
technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego 
i promocji odnawialnych źródeł energii.

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie powstało w 1990 r. jako stowarzyszenie 
działające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Aktualnie Towarzystwo zrzesza 
155 osób o charakterze członków zwyczajnych, mających duży dorobek menedżerski lub 
zawodowy oraz 11 spółek wytwórczych o charakterze członków wspierających, o łącznej 
mocy zainstalowanej przekraczającej 25 000 MW. TGPE reprezentuje interesy swoich 
członków w licznych procesach legislacyjnych, tj.: Rynek Mocy, Pakiet Zimowy, Prawo Wodne, 
Konkluzje BAT itd., a także prowadzi działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju (m.in. poprzez Program Bloki 200+). Ponadto Towarzystwo organizuje 
liczne narady umożliwiające wymianę poglądów środowisk kierowniczych i naukowych 
związanych z wytwarzaniem i gospodarką energią elektryczną.


