Informacje o autorach

Paulina Legutko-Kobus, dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt
w Katedrze Polityki Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Sekretarz
naukowy i członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (od 2015 roku). Autorka ok. 60 publikacji naukowych (rozdziałów w monografiach, monografii, artykułów w czasopismach). Zainteresowania
naukowe (programowanie rozwoju, partycypacja społeczna, rozwój zrównoważony)
łączy z praktyką współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Ekspert w wielu
projektach krajowych i międzynarodowych, w tym m.in.: Ocena stanu i znaczenia
zielonej infrastruktury jako przyrodniczego i społecznego zasobu małych i średnich
miast w Polsce (2020-2023); MPA 44 Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (2017-2019); CLIMCITIES CLIMate change
adaptation in small and medium size CITIES (2017).
ORCID: 0000-0003-0380-8913
paulina.legutko-kobus@sgh.waw.pl.

Agnieszka Rzeńca, dr nauk ekonomicznych, mgr ochrony środowiska, adiunkt
w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy naukowej łączy tematykę ekonomiczną z ochroną środowiska, szczególnie w kontekście rozwoju zrównoważonego.
Przedmiotem zainteresowań jest miasto m.in.: instytucjonalne uwarunkowania rozwoju
miast, zasobooszczędne gospodarowanie miast, współdziałanie. Współrealizator
projektów naukowo-badawczych i naukowo-edukacyjnych, krajowych i międzynarodowych. Uczestniczka zagranicznych staży i stypendiów naukowych (m.in. w Montpellier, Tarnopolu, Bańskiej Bystrzycy, Miszkolcu). Promotor wielu nagradzanych prac
licencjackich i magisterskich, współautor innowacyjnego kierunku studiów EkoMiasto.
W swoim dorobku ma liczne projekty o charakterze aplikacyjnym z zakresu planowania zintegrowanego, rewitalizacji i ochrony środowiska realizowane we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi.
ORCID: 0000-0003-1167-1363
agnieszka.rzenca@uni.lodz.pl
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Piotr Skubała, prof. dr hab. – profesor nauk biologicznych, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką
roztoczy Oribatida), autor 145 artykułów naukowych, 47 rozdziałów w monografiach
lub monografii, 38 komunikatów naukowych oraz 135 artykułów popularnonaukowych, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody;
aktywista klimatyczny, lider Climate Reality (fundacja wiceprezydenta Al Gore’a),
„ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek
komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska (2014-2019), stały współpracownik
miesięcznika „AURA Ochrona środowiska” i miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono Mi”, organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej.
ORCID: 0000-0002-9209-0167
piotr.skubala@us.edu.pl

Agnieszka Sobol, dr nauk ekonomicznych, naukowiec, nauczyciel akademicki,
pracownik Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół interdyscyplinarnych zagadnień zrównoważonego rozwoju miast. Autorka
ponad 60 publikacji naukowych. Zdobywczyni nagrody w ogólnopolskim konkursie
wydawnictwa Wolters Kluwer oraz redakcji ‘Samorządu Terytorialnego’ na najlepsze
prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego w 2010 r. Stypendystka międzynarodowych szkół letnich. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej. Ponadto doświadczenie w pracy i we współpracy z samorządem
terytorialnym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Ekspert instytucji publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów
Naturalnych. Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Zagajnik. Radna jednostki pomocniczej. Zaangażowana w podnoszenie świadomości obywatelskiej i ekologicznej.
ORCID: 0000-0002-4363-8923
agnieszka.sobol14@gmail.com
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