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Dr& Anna& Górczyńska! @! Adiunkt! w! Katedrze! Europejskiego!
Prawa! Gospodarczego! na! Wydziale! Prawa! i! Administracji!
Uniwersytetu! Łódzkiego! Kierownik! Centrum! Zamówień!
Publicznych! i! Partnerstwa! Publiczno@Prywatnego.! Kierownik!
Studiów! Podyplomowych! "Prawo! zamówień! publicznych".!
Specjalizuje! się! w! polskim! i! europejskim! prawie! zamówień!
publicznych,! ze! szczególnym! uwzględnieniem! ochrony!
środowiska.! Realizowała! naukowe! projekty! międzynarodowe!!
i! prowadziła! wykłady! na! uczelniach! zagranicznych! (m.in.! GB,!
Włochy,! Dania,! Niemcy,! Chiny).! Główne! zainteresowania!
badawcze:!prawo!zamówień!publicznych!(zielone!zamówienia!publiczne),!prawo!konkurencji,!
prawo!ochrony!środowiska.!
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Dr&inż.&Agnieszka&Sznyk!–!Prezes!INNOWO,!Instytutu!Innowacji!
i!
Odpowiedzialnego!
Rozwoju!
Ekspert!
od!
spraw!
zrównoważonego! rozwoju! i! rozwoju! społeczno@ekonomicznego!
społeczeństwa.! Od! lat! związana! ze! środowiskiem! NGO,! przez!
wiele!lat!pracowała!dla!WWF.!Inicjatorka!i!koordynatorka!Polish!
Circular! Hotspot,! platformy! mającej! na! celu! podejmowanie!
działań! i! łączenie! różnych! grup! interesariuszy! na! rzecz! zmian!
cyrkularnych! w! Polsce.! Członek! Grupy! Koordynującej! przy!
European! Circular! Economy! Stakeholder! Platform,! inicjatywy!
Komisji! Europejskiej! oraz! Europejskiego! Komitetu! Społeczno@
Gospodarczego.! ! Posiada! wieloletnie! doświadczenie! w! realizacji! projektów!
międzynarodowych! m.in.! w! ramach! Horyzontu! 2020.! Była! członkiem! konsorcjum!
międzynarodowego! projektu! R2PI! tRansition! from! linear! 2! circular:! Policy! and! Innovation! @!
trzyletni! projekt! w! ramach! programu! Horizon! 2020.! ! Jest! inicjatorką! i! koordynatorką!
międzynarodowego!projektu!Circular!Week.!
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Wydarzenie w ramach projektów „Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej
i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw Łódzkie GREEN HUB” (Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020), „Zielone
zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego” GPP4Growth (Interreg Europa) oraz „Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez
udoskonalenie instrumentów polityki regionalnej” - REPLACE (Interreg Europa)

&
Karolina& Szczepaniak! –! Socjolog! i! metodolog! badań!
społecznych.!W!zespole!Biura!Badań!Społecznych!Question!Mark!
opracowuje!metodologię!badań,!przygotowuje!raporty!i!narzędzia!
badawcze.! Odpowiada! za! pozyskiwanie! i! analizę! danych.!
Prowadzi! analizy! statystyczne! i! jakościowe.! Dba! o! poprawność!
metodologiczną! realizowanych! projektów! i! zachowanie!
najwyższych!standardów!badawczych.!
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Dr& inż.& Małgorzata& Hordyńska! @! adiunkt! dydaktyczny,! ekspert!
Czystszej!Produkcji. Katedra!Inżynierii!Produkcji,!Wydział!Inżynierii!
Materiałowej! w! Katowicach,! Politechnika! Śląska! w! Gliwicach!
Zainteresowania! naukowe:! zagospodarowanie! odpadów,!
ekosymbiozy! przemysłowe,! Lean&Green,! marketing! ekologiczny!
Członek! Stowarzyszenia! Polski! Ruch! Czystszej! Produkcji! oraz!
Polskiego!Towarzystwa!Zarządzania!Produkcją.!!

Dr& hab.& Małgorzata& Koszewska@! profesor! uczelni! na! Wydziale!
Zarządzania!i!Inżynierii!Produkcji!Politechniki!Łódzkiej,!na!którym!
od! 2020! roku! pełni! funkcję! Prodziekana! ds.! Rozwoju.! Jej!
zainteresowania! naukowe! dotyczą! zagadnień! zrównoważonej!
produkcji!i!konsumpcji.!Prowadzone!w!ostatnim!okresie!badania!
koncentrowały!się!na!analizie!zachowań!konsumentów!w!obliczu!
wyzwań!związanych!ze!zrównoważonym!rozwojem,!!gospodarką!
o! obiegu! zamkniętym,! eko@innowacjami,! znakowaniem!
ekologicznym.! Specjalizuje! się! w! analizach! rynku! tekstylno@
odzieżowego.!Była!kierownikiem!oraz!realizatorem!wielu!projektów!z!zakresu!zrównoważonej!
produkcji!i!konsumpcji!m.in.:!koordynatorem!międzynarodowego!projektu!“Visegrad!Strategic!
Grant!@!Prospects!of!the!Visegrad!cooperation!in!promoting!a!sustainable!consumption!and!
production! models",! kierownikiem! projektu! badawczo@edukacyjnego! „Ekologia! Tekstyliów! –!
Zrównoważony! Rozwój! w! IKEA”.! Obecnie! koordynuje! z! ramienia! Politechniki! Łódzkiej!
realizację!projektu!„SAPIENS@!Sustainability!and!Procurement!in!International,!European,!and!
National!Systems”!w!ramach!programu!Horyzont!2020:!Innovative!Training!Networks!(ITN).!
Współautorka!wydanej!w!tym!roku!książki!Uszyte'z'klasą.'Przemysł'odzieżowy'wobec'wyzwań'
społecznych'i'środowiskowych.&
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Piotr& Sosnowski! @! Adiunkt! przy! Katedrze! Logistyki! na! Wydziale!
Zarządzania! Uniwersytetu! Łódzkiego.! W! pracy! naukowej! obecnie!
zajmuje! się! ewaluacją! środowiskową! dostawców,! zarządzaniem!
zakupami! oraz! koncepcją! Green! Purchasing,! Autor! publikacji!
naukowych!z!zakresu!zarządzania!łańcuchem!dostaw,!zarządzania!
zakupami! oraz! zarządzania! środowiskowego! w! łańcuchu! dostaw.!
Autor!raportów!i!ekspertyz!w!obszarach!handlu!międzynarodowego,!
polityki! gospodarczej! oraz! polityki! przedsiębiorstwa.! Członek!
Polskiego! Stowarzyszenia! Menadżerów! Logistyki! i! Zakupów! oraz!
Polskiego! Forum! ISO! 14000.! Uczestnik! międzynarodowych! oraz!
ogólnopolskich!konferencji!naukowych!
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MODERATOR:! Barbara& Siestrzeńcewicz.Kuczuk! –! Zastępca! Dyrektora! Departamentu!
Promocji!Urzędu!Marszałkowskiego!Województwa!Łódzkiego!
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