SUKCES UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO
„ODPOWIEDZIALNIE Z NATURĄ – EKO-INSPIRACJA 2015”

PROGRAMU

Uniwersytet Łódzki, reprezentowany przez Katedrę Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej zdobył w głosowaniu
internautów drugie miejsce w kategorii „Edukacja”. Studenckie Koło Naukowe „Ekobiznes” działające przy Katedrze
zdobyło II miejsce w kategorii „Partnerstwo”, otrzymując wyróżnienie godłem „Eko-Inspiracja 2015” w swojej kategorii.
Ponadto Redakcja portalu Ekorynek.com wyróżniła Katedrę Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej nagrodą
specjalną, przyznając statuetkę „Eko-Inspiracja 2015 – Mecenas Edukacji Ekologicznej”. Udział w plebiscycie został
zrealizowany w ramach projektu „Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie
ekonomii ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim) w Uniwersytecie Łódzkim” współfinansowanego ze
środków funduszy norweskich i krajowych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos w Plebiscycie „Eko-Inspiracje 2015” na Uniwersytet Łódzki
reprezentowaną przez Katedrę Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej oraz na SKN Ekobiznes. To dzięki Państwa
zaangażowaniu Uniwersytet Łódzki otrzymał tak zaszczytne wyróżnienie.

W dniu 25 lutego, w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie odbyła się Gala Finałowa
ogólnopolskiego programu „Odpowiedzialnie z Naturą”, organizowanego przez redakcję portalu Ekorynek.com. Podczas
gali ogłoszono wyniki III edycji internetowego plebiscytu „Eko Inspiracja 2015”.
W ramach programu redakcja wyróżniła ponad 60 firm oraz instytucji zaangażowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju
i poszanowania środowiska naturalnego. Wyróżnienia otrzymały również innowacyjne, ekologiczne produkty i rozwiązania.
Wszystkie wyróżnione podmioty i produkty otrzymały możliwość prezentacji w otwartym plebiscycie internetowym.
W kategorii „Firma” najwięcej głosów internautów uzyskała firma PepsiCo Poland. W kategorii „Produkt” zwyciężył
innowacyjny palnik na pellet UNI-MAX firmy Eco-palnik. Laureatem w kategorii ekologicznych programów partnerskich
został projekt „EKOstudent” Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich SGH w Warszawie. Nagrodę w kategorii
„Edukacja” otrzymał Program Edukacji Morskiej w Gdańsku realizowany przez Fundację Gdańską. Z kolei Hotel Anders w
Starych Jabłonkach zwyciężył w kategorii „Wypoczynek”. Redakcja portalu tradycyjnie przyznała nagrody specjalne w
dziedzinie innowacji ekologicznych. W tym roku otrzymały je firmy Husqvarna, FreeVolt oraz Energy Invest Group SA.

Ceremonię rozdania nagród poprzedziła debata ekspercka pod hasłem „Cele zrównoważonego rozwoju - wyzwania dla
polskich firm”. W debacie udział wzięli: Pani Profesor zw. dr hab. Zofia Wysokińska - prorektor ds. współpracy z
zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego, Pani dr Agnieszka Drzymała – adiunkt Katedry Gospodarki Światowej i Integracji
Europejskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Pani Monika Walencka - Senior Consultant w firmie Deloitte, Pani Grażyna
Kaczyńska - Kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma
SA oraz Pan Marcin Orkisz - Prezes Zarządu Energy Invest Group SA. Debatę przygotowała i poprowadziła Pani Magdalena
Andrejczuk z ramienia Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Partnerem merytorycznym Programu była firma Deloitte, a patronat medialny nad projektem sprawował portal
OdpowidzialnyBiznes.

