EKSPERCI KAMPANII „TWORZYMY ATMOSFERĘ”
dr hab. inż. Artur Jerzy Badyda – doktor habilitowany nauk technicznych, adiunkt i kierownik
Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki
Warszawskiej.
Jego praca naukowa jest ściśle związana z tematyką wpływu środowiska na zdrowie, zwłaszcza
z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza.
Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, prezes Fundacji na rzecz Młodych
Naukowców, przewodniczący Głównej Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej. Jest
członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, ekspertem ds. środowiskowych
uwarunkowań zdrowia w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Choroby Alergiczne
i Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc, członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz European
Respiratory Society (od 2011).

dr inż. Jarosław Olszak – doktor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii
Środowiska w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych.
W pracy naukowej koncentruje się na tematyce źródeł ciepła, ciepłownictwa, materiałoznawstwa
i technologii energooszczędnych. Autor i współautor ponad 100 ekspertyz i audytów energetycznych
oraz podręczników akademickich.

dr inż. Robert Wieszała – doktor nauk technicznych, adiunkt Politechniki Śląskiej na Wydziale
Transportu w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, członek Komisji Transportu Śląskiego
Oddziału PAN.
Specjalizuje się w tematyce ochroną środowiska w transporcie samochodowym, w tym dotyczącej
emisji spalin i pyłu, hałasu komunikacyjnego, zintegrowanych systemów zarządzania w transporcie
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Autor lub współautor ponad 50 publikacji naukowych oraz
podręcznika akademickiego, redaktor techniczny czasopisma naukowego „Hutnik – Wiadomości
hutnicze”. Posiada liczne certyfikaty z zakresu zarządzania jakością.

dr n. med. Wojciech Feleszko – specjalista chorób dziecięcych i immunologii klinicznej.
Od kilkunastu lat zajmuje się naukowo i klinicznie immunologią, zwłaszcza zjawiskami związanymi
z odpornością dzieci. W praktyce lekarskiej koncentruje się na nawracających infekcjach u dzieci ze
zmianami skórnymi o nieznanym pochodzeniu, z częstym zapaleniem oskrzeli i stanami
gorączkowymi o nieznanej przyczynie.

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki – specjalista chorób wewnętrznych i alergologii.
Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP (przewlekła
obturacyjna choroba płuc), wiceprezes Towarzystwa Zdrowiejących z Astmy w Warszawie, członek
EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations), członek zarządu
warszawsko-otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, członek Polskiego
Towarzystwa Alergologicznego.

Prowadzi szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów w zakresie opieki nad chorymi na astmę
i POChP.

