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Andrzej Szweda-Lewandowski
p.o. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski urodził się 1972 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, specjalizacji biologia środowiskowa oraz absolwentem Wydziału
Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. Ukończył także – w SGGW
– podyplomowe studia w zakresie oceny i wyceny zasobów przyrodniczych na Międzyuczelnianym
Podyplomowym Studium Oceny i Wyceny Zasobów oraz podyplomowe studia w zakresie
Kompensacji Przyrodniczej w Katedrze Kształtowania i Ochrony Krajobrazu.
Pracował w Biurze Urządzania Lasu, gdzie zajmował się tworzeniem operatów glebowosiedliskowych dla nadleśnictw. Jest autorem kilku planów ochrony przyrody dla nadleśnictw
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Łodzi. Był Naczelnikiem Wydziału Ochrony
Środowiska dla Dzielnicy Mokotów, gdzie zajmował się utrzymaniem terenów zieleni i wydawaniem
decyzji dot. ochrony środowiska.
W latach 2006-2007 oraz 2015-2018 sprawował funkcję Głównego Konserwatora Przyrody w randze
podsekretarza stanu. Tworzył sieć obszarów Natura 2000 na terenie Polski. Pracował także w biurze
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, zajmując się wszystkimi zagadnieniami
dotyczącymi ochrony lasu. Jest współautorem raportów i analiz dotyczących inwestycji wodnych.

Marek Kajs
Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Marek Kajs jest absolwentem magisterskich studiów na Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie, kierunek – leśnictwo. Ukończył także studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie w
Gospodarstwie Leśnym” na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
Uczestnik wielu szkoleń z zakresu ochrony środowiska, stosowania prawa krajowego oraz
wspólnotowego, zarządzania personelem i zarządzania projektami.
Od początku pracy zawodowej związany z ochroną przyrody. Karierę zaczynał w Ministerstwie
Środowiska, w Departamencie Krajowych Form Ochrony Przyrody. Z Generalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska związany od początku jej istnienia. Był Członkiem Korpusu Prezydencji RP w Radzie UE,
Naczelnikiem Wydziału Obszarów, Siedlisk Chronionych i Krajobrazu w Departamencie Ochrony
Przyrody, Naczelnikiem Wydziału Planowania Ochrony w Departamencie Zarządzania Zasobami
Przyrody, a od 2014 r. - Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody w
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Beata Nowosielska
Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Z pierwszego wykształcenia socjolog – ukończyła stacjonarne magisterskie studia na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dodatkowo ukończyła: studia podyplomowe - zarządzanie
strategiczne w podmiotach łączności, studia podyplomowe z zakresu polityki ochrony środowiska –
ekologia i zarządzanie. Wciąż się kształci – obecnie jest na etapie pisania pracy dyplomowej z
zakresu polityki ochrony środowiska oraz studiuje relacje międzynarodowe i dyplomację.
Karierę zawodową rozpoczęła zaraz po skończeniu pierwszych studiów – w 2002 roku. Od 2005 r.
stawiała pierwsze kroki na stanowiskach kierowniczych w dużych międzynarodowych ﬁrmach i
korporacjach. Tam przez ponad 12 lat zdobywała doświadczenie w negocjacjach i projektach oraz
kierowaniu ludźmi. W 2016 r. podjęła pracę w administracji rządowej. Przez ponad rok była
dyrektorem Biura Ministra w Ministerstwie Środowiska.
Posługuje się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym, oraz intensywnie uczy się trzech
innych języków: rosyjskiego, francuskiego oraz hiszpańskiego.
Prywatnie żona i mama dwóch córek, które są dla niej całym światem. Pasjonatka historii i jazdy na
rowerze.

