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Sekretarz stanu
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Jest absolwentem prestiżowej paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki
kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and
Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama D.
Phillips’a. W trakcie studiów specjalizował się również w ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji rynku pod przewodnictwem profesora Jean Tirole, laureata nagrody Nobla z ekonomii w
2014 roku. W obszarze ekonomii międzynarodowej studiował na uniwersytecie w Louvain La Neuve
oraz uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obronił pracę doktorską na
Uniwersytecie Warszawskim. Był wykładowcą w zakresie zarządzania zmianą, ekonomii, organizacji
rynku i strategii przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas, Oxford
Programme On Modern Poland. Jest współautorem koncepcji prowadzenia skutecznych zmian w
przedsiębiorstwie, opisanej w książce „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania”, jak również
autorem książki „Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskiego sektora
elektroenergetycznego w latach 1990-2009”.
Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana
Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie
prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu.
Następnie prowadził modernizację wielu polskich firm, w których wspierał dostosowanie do wyzwań
europejskiego i globalnego rynku. Był promotorem europejskiej współpracy w zakresie zmian
przemysłowych i dostosowania przemysłu w Europie do wyzwań globalizacji m.in. w ramach
Europejskiego Uniwersytetu Pracy oraz Fundacji Dublińskiej.
Jest autorem rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce, opisanego po raz pierwszy
jako koncepcja w książce napisanej w latach 2013-2015, wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New
Electricity and New Cars”. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu
Elektromobilności.
Od 1 stycznia 2016 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był bezpośrednio
odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację
polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji
międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Do jego obowiązków
należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach

energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą
„Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i
paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu będą mogły się dynamicznie rozwijać.
27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24.

