
Prezes i Członkowie Zarządu  

Członkowie Zarządu wnoszą równowagę pomiędzy kwalifikacjami i pochodzeniem w rozważanych przez 
siebie przypadkach środowiskowych. Dysponując specjalistyczną wiedzą prawniczą, inżynierską, 
biologiczną, geologiczną i środowiskową, Rada corocznie analizuje setki spraw środowiskowych.  

Zarząd składa się z pięciu Członków, z których jeden jest wyznaczany przez Gubernatora na 
Przewodniczącego. Każdy członek jest mianowany przez Gubernatora i zatwierdzany przez Senat Stanu 
Illinois na trzyletnią kadencję.  

 

 

Barbara Flynn Currie, Przewodnicząca  
Barbara Flynn Currie niedawno przeszła na emeryturę z Izby Reprezentantów stanu Illinois. Barbara służyła 
jako przywódczyni większości w Domu, pierwsza kobieta na tym stanowisku. Sponsorowała pierwszą 
stanową Ustawę o Wolności Informacji oraz Illinois Earned Income Tax Credit. Była mistrzynią czystego 
powietrza i wody; była inicjatorem reform w finansowaniu przez państwo edukacji publicznej oraz w 
systemie sądownictwa dla nieletnich. Została uhonorowana przez wiele organizacji, w tym Illinois ACLU, 
Planned Parenthood, Illinois AFL-CIO, Illinois Environmental Council, Friends of the Parks, Illinois Council 
Against Handgun Violence oraz Illinois Campaign for Political Reform. Barbara uzyskała stopnie 
licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie w Chicago.  
 
 

 

Jennifer Van Wie  
Członek Zarządu Jennifer Van Wie została powołana do Zarządu przez gubernatora JB Pritzkera w sierpniu 
2020 r. Wcześniej pracowała jako Asystent Prokuratora Generalnego w Biurze Prokuratora Generalnego 
stanu Illinois. W Biurze Ochrony Środowiska AGO zajmowała się licznymi istotnymi sprawami dotyczącymi 
zanieczyszczenia powietrza, wody i ziemi oraz szkód w zasobach naturalnych. Pani Van Wie ma również 
doświadczenie w prywatnej praktyce w Illinois i Wisconsin, gdzie doradzała klientom w zakresie 
stanowych i federalnych przepisów ochrony środowiska, w tym spraw specyficznych dla ustawy o czystym 
powietrzu, ustawy o czystej wodzie, ustawy o ochronie i odzysku zasobów (RCRA) i kompleksowej Ustawa 
o reagowaniu na środowisko, odszkodowaniach i odpowiedzialności (CERCLA).  



Pani Van Wie była aktywna w stanowych i lokalnych stowarzyszeniach adwokackich i była 
współprzewodniczącą Komisji Prawa Ochrony Środowiska przy Chicagowskiej Izbie Adwokackiej. Ponadto, 
pani Van Wie jest współautorem wczesnej wersji ustawy Senate Bill 0550 (obecnie ustawa publiczna 99-
0922), która wymagała, aby szkoły testowały swoje źródła wody pitnej pod kątem zanieczyszczenia 
ołowiem oraz aby wodociągi miejskie dostarczały ołów w wodzie pitnej powiadomienia i inwentaryzacje. 
Pani Van Wie od ponad 18 lat koncentruje swoją praktykę prawniczą wyłącznie na kwestiach 
środowiskowych.  
Pani Van Wie uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie polityki publicznej na Uniwersytecie Indiana. Uzyskała 
tytuł doktora nauk prawnych i tytuł magistra prawa ochrony środowiska w Vermont Law School.  
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Członek zarządu Gibson został powołany do zarządu przez gubernatora JB Pritzkera w listopadzie 2021 r.  
Jest zarejestrowanym specjalistą ds. zdrowia środowiskowego z ponad 15-letnim doświadczeniem w 
konsultingu środowiskowym, dywersyfikacji odpadów, zarządzaniu zasobami i środowiskowego zdrowia 
publicznego. Michelle wdrożyła  programy recyklingu i redukcji odpadów w szpitalach, uniwersytetach, 
obiektach mieszkalnych, bazach wojskowych, zakładach produkcyjnych i dużych kompleksach biurowych. 
Doradzała ogólnokrajowym  organizacjom ekologicznym w zakresie strategii postępowania z odpadami. 
Michelle zarządzała również  programem odpadów stałych w hrabstwie Dekalb, w ramach którego 
współpracowała ze składowiskami i przewoźnikami odpadów w celu zmniejszenia ilości odpadów 
mieszkaniowych. Ponadto  nadzorowała zespół inspektorów ochrony środowiska Boone County w celu 
egzekwowania norm dotyczących czystej wody pitnej, prywatnych przydomowych systemów oczyszczania 
ścieków oraz bezpieczeństwa żywności, a także warunków sanitarnych w szczytowym momencie pandemii 
COVID-19. Michelle uzyskała tytuł Bachelor of  Science w dziedzinie nauk o środowisku na Illinois State 
University.  


