
 

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 

 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Network.pl 

oraz Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju  

działającym na Wydziale Zarządzania UŁ 

 

  
 

zapraszają na II Seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” pt.: 
 

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD - ASPIRACJE, WYZWANIA, 

REALIZM PODEJŚCIA 
 

które odbędzie się we wtorek, 23.03.2021 r. 

w godz. 11.00 – 13.00 w formie online na platformie Mircosoft Teams 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
 

Celem seminarium jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat ekonomicznych, 

menedżerskich, finansowych i społecznych wyzwań wynikających z implementacji koncepcji 

Europejskiego Zielonego Ładu.  

 

Żyjemy w czasach zielonej rewolucji, która niesie ze sobą różne szanse i zagrożenia. Dotyczą 

one także nauki, która stanęła wobec konieczności wypracowania nowego paradygmatu.  

Aby osiągnąć postęp, nieodzowne stało się też odejście od starych schematów myślowych na 

temat metod gospodarowania i wprowadzenie do kryteriów decyzyjnych kwestii 

ekologicznych. Koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu jest zinstytucjonalizowaną reakcją 

na tę zieloną rewolucję, próbą przyspieszenia i ukierunkowania jej przebiegu. Wymaga tego 

dramatycznie pogarszająca się jakość środowiska, w którym żyjemy. Przekształcenie 

wyzwań związanych z ochroną klimatu i środowiska przyrodniczego w nowe możliwości we 

wszystkich obszarach polityki wydaje się być najbardziej atrakcyjną opcją działania na rzecz 

trwałego i zrównoważonego rozwoju.  

 

W ramach dyskusji poruszone zostaną między innymi następujące tematy: 

 rola nowych technologii i współdziałania we wdrażaniu Europejskiego Zielonego 

Ładu, 

 perspektywa finansowa UE w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0fce7beb6793484c80d3388feb041bd2%40thread.tacv2/1615469464540?context=%7b%22Tid%22%3a%2255096df4-bded-4457-97d4-8ece40c61fdd%22%2c%22Oid%22%3a%226d6620ce-ac9f-44d4-8dd5-691a6bbbff46%22%7d


 rozwój działań solidarnościowych i budowanie wspólnot lokalnych jako narzędzia 

kształtowania Europejskiego Zielonego Ładu, 

 bezpieczeństwo i systemy antykryzysowe w kontekście Europejskiego Zielonego 

Ładu, 

 rola współpracy, nauki, otwartej wymiany wiedzy i potencjału lokalnego we 

wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu, 

 nowe wyzwania dla organizacji gospodarczych, publicznych i pracowników 

wynikające z koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu, 

 energetyka obywatelska, dywersyfikacja europejskich źródeł energii i zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. 

 

Paneliści: 

 dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ – pracuje na stanowisku 

profesora Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomii Rozwoju na Wydziale 

Ekonomiczno-Socjologicznym. Aktywnie działa w krajowych i międzynarodowych 

towarzystwach naukowych takich jak: Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów 

Środowiska i Zasobów Naturalnych, European Association of Environmental and 

Resource Economists, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Società Italiana per le 

Scienze del Clima. Jest także członkinią Prezydium Komitetu Prognoz Polskiej 

Akademii Nauk „Polska 2000 Plus”, Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego i ekspertką NCBiR, 

 Zespół Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju WZ UŁ w składzie dr hab. 

Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk i dr hab. inż. Marek 

Matejun, prof. UŁ realizujący badania na temat wykorzystania praktyk zielonego 

zarządzania zasobami ludzkimi (green HRM) we współczesnych organizacjach, 

 dr inż. Anna Dyląg - doktor nauk ekonomicznych, która angażuje mieszkańców  

w procesy zarządzania energią w gminach. Prezeska firmy ABC ENERGIA 

zajmującej się doradztwem z zakresu energii odnawianej i zarządzania energią. 

Obecnie w kilku polskich gminach wdraża sprawne zarządzanie energią oparte na 

partycypacji społecznej w lokalnej energetyce - energetykę obywatelską. Zewnętrzna 

ekspertka Komisji Europejskiej ds. energii w programie Horyzont 2020. Reprezentuje 

Fundację Czyste Powietrze jako Przewodnicząca Rady Naukowej oraz członkini 

zarządu; pełni też funkcję członkini Rady Fundacji Ambitna Polska, 

 dr Ewa Kochańska – doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja: cybernetyka 

ekonomiczna, Prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Wydawca 

czasopisma naukowego „Acta Innovations”, Ekspert Komisji Europejskiej, 

Niemieckiej Agencji Kosmicznej, Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, 

 dr Emil Łężak – doktor nauk chemicznych z zakresu nanotechnologii (CBMiM PAN 

w Łodzi). Uzyskał również tytuł inżyniera ochrony środowiska na Politechnice 

Łódzkiej. Posiada dobrą znajomość procesów i produktów B + R (ponad 8 lat  

w działach B+R – Polska/Hiszpania) w zakresie nowatorskich wielofunkcyjnych 

złożonych nanomateriałów, związanych m.in. z sektorem Wytwarzania, Energii  

i Środowiska. Kierownik Projektów (7PR; H2020; BBI JU; Projekt i / lub Propozycje 

GreenDealEU), 

 mgr Julia Majewska – ekspert ds. wdrażania funduszy unijnych w sektorze 

środowiska z ponad 12-letnim doświadczeniem, w sektorze publicznym oraz 

prywatnym. Ukończyła SGGW w Warszawie z tytułem magistra inżyniera ochrony 



środowiska. W latach 2008-2015 pracownik Ministerstwa Środowiska. Od 2017 roku 

pracuje w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej  

i Miejskiej, gdzie zajmuje się wdrażaniem funduszy Polityki Spójności w Polsce, 

 mgr Marcin Podgórski – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,  

aktywny od 25 lat na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie 

rozwoju polityki regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer 

międzynarodowych projektów w ramach programów Horyzont 2020, 

 mgr Michał Tratkowski – doradca w dziale komunikacyjnym Dyrekcji ds. Energii 

Komisji Europejskiej. 25 lat doświadczenia zawodowego w sektorze energetycznym 

prywatnym i publicznym na ternie Ameryki Północnej (US, Canada) & EU. 

Absolwent Boston University (ekonomia/finanse), UQAM (MBA) i Politechniki 

Lubelskiej. 

 

Rada programowa seminarium: 

 prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Szkoła Główna Handlowa  

w Warszawie 

 prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 

 prof. dr hab. Maciej Urbaniak  – Uniwersytet Łódzki 

 prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka 

 dr hab. Anna Adamik, prof. PŁ – Politechnika Łódzka 

 dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 

 dr hab. Dorota Burzyńska, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 

 dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ  – Uniwersytet Łódzki 

 dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki 

 dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak – Uniwersytet Łódzki 

 dr inż. Anna Dyląg – ABC ENERGIA Sp. z o.o. 

 dr Ewa Kochańska – Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia 

 dr Jarosław Marczak  – Uniwersytet Łódzki 

 dr Izabela Różańska-Bińczyk  – Uniwersytet Łódzki 

 dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 

 dr Franciszek Sitkiewicz – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 

 mgr Marcin Podgórski – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi 

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do połączenia za pośrednictwem 

platformy MS Teams Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
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