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SZANOWNI CZYTELNICY
Od lat poruszamy różne kwestie związane z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi
czy zieloną energią. Zauważamy, jak bardzo zmienił się świat w ciągu ostatnich 20 lat.
Żyjemy w czasach, w których otacza nas coraz więcej rzeczy ekologicznych i coraz
częściej kupujemy ekologiczne produkty żywnościowe: dżemy, herbaty, kurczaki z chowu
ekologicznego itd. itp. Są już ekologiczne farby, a nawet ekologiczne domy. Można
też prowadzić, a raczej starać się prowadzić ekologiczne życie na różne sposoby, ale
środowisko wokół nas jest tak zanieczyszczone, że czasami nie sposób to realizować.
Rządy wielu państw na całym świecie zapowiedziały realizację planów oczyszczania
powietrza i redukcji emisji szkodliwych związków – pozostaje mieć nadzieję, że z czasem
doprowadzi to do wymiernych efektów. Są takie miejsca na świecie, w których ze względu
na smog, nie da się normalnie żyć. Wśród najbardziej zanieczyszczonych miast świata
przodują: Pasakha w Buthanie, Bamenda w Kamerunie, Wielki Kair w Egipcie oraz
wiele miast w Pakistanie i Iranie. Wielokrotne przekraczanie dopuszczalnych norm
stężenia szkodliwych substancji, jest tam na porządku dziennym - to zatrważające.
Najwyższa pora podjąć skuteczną walkę ze śmiercionośnym smogiem.

REDAKTOR NACZELNY:

Roman Gembarzewski
naczelny@biznesiekologia.com

REDAKTOR WYDANIA:

Krzysztof Wietecha
redakcja@biznesiekologia.com

DYREKTOR BIURA:

ROMAN GEMBARZEWSKI
Redaktor Naczelny
Magazyn „biznes&EKOLOGIA” jest niezależnym czasopismem na rynku od roku 1997.
Miesięcznik o zasięgu ogólnokrajowym, czytany przez profesjonalistów zajmujących się
ochroną środowiska w administracji wszystkich szczebli, biznesie, przemyśle, nauczycieli, młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich, którzy interesują się problemami
środowiska i jakości życia.

W TYM WYDANIU

4
6
8
10
12
16
18
20

ADAM STRUZIK
WITOLD M. ORŁOWSKI
BEATA RADOMSKA
ELIGIUSZ KRZEŚNIAK
JOLANTA SAWIŃSKA
MONIKA MIŁOWSKA
I MARIA SHMELOVA
PIOTR SKUBAŁA
JĘDRZEJ KOWALCZYK

22
24
26
28
30
32
34

URSZULA KRAWCZYK
ZIELONE INWESTYCJE

Elizabeth Korzynsky

WSPÓŁPRACA:

Ewa Milewska
Witold Żymierski
Ilona Stawicka
Marzena Łucja Stell
Arkadiusz Sempołowski
Bożena Ratajczak

BIURO REKLAMY:

PIOTR SKUBAŁA
ANNA DOLSKA
PAWEŁ STEFAŃSKI
POLSKIE ROLNICTWO
WSPÓŁPRACA
GOSPODARCZA
Z PAŃSTWAMI
ARABSKIMI

Karim Jawed
Zoﬁa Strzelecka
tel. +48 22 398 81 41
marketing@biznesiekologia.com

PROJEKT GRAFICZNY / SKŁAD:
Imprimatur Agata Ogrocka
www.imprimatur.com.pl

DRUK:

Drukarnia ADVERT
ul. Krakowska 21, 41-503 Chorzów

SERWIS ZDJĘCIOWY:

Freepik, Unsplash, Pixaby,
materiały prasowe

F / Magazyn-Biznes-i-Ekologia

REDAKCJA:

ul. Piękna 24/26a
00-549 Warszawa
tel. +48 22 398 48 48
fax +48 22 398 48 49
redakcja@biznesiekologia.com
www.biznesiekologia.com

WYDAWCA:

Grey Partnerships Sp. z o. o.
ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa
tel. +48 22 398 81 40
NAKŁAD: 5000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów bez naruszenia zasadniczych myśli autora i do dokonywania streszczeń.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia
zamówienia na reklamy niezgodne z filozofią czasopisma. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania niezbędnych
poprawek, uzupełnień, skrótów nadesłanych tekstów, dołączania cytatów, śródtytułów, treści w ramkach.

MAZOWSZE
STAWIA NA
WSPÓŁPRACĘ
ROZMOWA
Z ADAMEM STRUZIKIEM,
MARSZAŁKIEM
WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

Przez ostatnich kilkanaście miesięcy słowa
pandemia czy COVID-19 odmienialiśmy
w zasadzie przez wszystkie przypadki. Nie mogę
więc zacząć naszej rozmowy od pytania o to, jak
Mazowsze poradziło sobie z pandemią?

W walce z pandemią pomogła Unia Europejska?
Zgadza się. I dziś z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć,
że mazowieckim szpitalom udało się przetrwać ten najtrudniejszy czas tylko dzięki unijnej pomocy. W marcu ubiegłego
roku, jako pierwszy region w Europie, sięgnęliśmy po środki
unijne na walkę z pandemią. Dziś wartość unijnego projektu
to niebagatelne 480 mln zł. Doposażyliśmy placówki medyczne
w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej. Stacjom
pogotowia zapewniliśmy ambulanse oraz busy do przewozu osób
zakażonych niewymagających asysty medycznej. Pomogliśmy
również medykom, przyznając im tzw. dodatki covidowe.

Stoimy u progu czwartej fali zachorowań, więc ciągle
jeszcze walczymy. Jako samorząd Mazowsza zrobiliśmy
wszystko, aby przygotować mazowieckie szpitale do
walki z COVID-19. Tysiące sztuk sprzętu, w tym
respiratorów, aparatów RTG, USG, pomp powietrza,
ale też miliony środków ochrony osobistej – to jest bardzo
konkretny wkład. Pandemia nas zaskoczyła, ale nie
sparaliżowała. Wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Postawiliśmy na współpracę i dobrą organizację. COVID-19
to ogromne wyzwanie logistyczne i f inansowe. Taka
niespodziewana sytuacja jest trudna i wymaga szybkich, zdecydowanych rozwiązań. I patrząc na efekty
naszych działań, uważam, że nie tylko się da, ale przede
wszystkim warto było podjąć rękawicę.
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Idea wsparcia jest niejako wpisana
w genotyp samorządu Mazowsza
i z tego, co wiemy, nie ogranicza się tylko
do kwestii dotyczących służby zdrowia.
Oczywiście, a to wynika z zasad, którymi kierujemy się
w naszej polityce równomiernego rozwoju. Chodzi o solidarność,
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subsydiarność i pomocniczość. Pomagamy nie tylko naszym
instytucjom, czyli np. szpitalom, muzeom czy szkołom, ale też
wspieramy inne mazowieckie samorządy. Nasze autorskie
programy wsparcia pomagają realizować gminom, powiatom i miastom najważniejsze dla mieszkańców inwestycje.
Mamy świadomość, że każdy samorząd ma inne potrzeby
dlatego przekazujemy dofinansowanie w różnych obszarach.
Wspieramy OSP, budowę dróg, sołectwa, działkowców, ochronę
powietrza, budowę obiektów sportowych, zdrowie, edukację
czy zabytki. Tylko w tym roku na realizację programów
wsparcia przeznaczyliśmy rekordowe pół miliarda złotych!

ubiegają się o wsparcie na przeprowadzanie akcji informacyjnych. W tym roku związanych z inwentaryzacją źródeł ciepła,
kluczową z punktu widzenia naszej uchwały antysmogowej.
Organizowane są też dla dzieci i młodzieży, które mają uświadamiać młodych ludzi jak ważna jest troska o środowisko.
Jako samorząd Mazowsza również sami
włączacie się w promowanie innowacyjnych
rozwiązań w służbie środowisku.
W tym roku w naszym konkursie dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorców „Startuj z Mazowsza” nagrodziliśmy
start-upowców, którzy zaproponowali zamiast plastikowych
opakowań – wegańskie jadalne naczynia. Nagrodę otrzymała
też firma pracująca nad rozwojem technologii, która może
długofalowo pomóc w stworzeniu gospodarki cyrkularnej, czyli
takiej w której zasoby mogą być nieustannie wykorzystywane
ponownie. Nagrodzone przez kapitułę konkursu – koreczki
do upraw bezglebowych umożliwiają nie tylko oszczędność
wody, ale także uzyskanie lepszej jakości plonów.

Taka kwota robi wrażenie. To duży impuls rozwojowy.
Zainteresowanie naszymi autorskimi programami wsparcia
absolutnie przekracza oczekiwania. Jest tak duże, że już kilkukrotnie w tym roku zwiększaliśmy pulę środków w ramach
niektórych. Jesteśmy świadomi, że bez naszej pomocy wiele
samorządów lokalnych nie mogłoby zrealizować inwestycji
– kluczowych dla jakości i komfortu życia mieszkańców.
Samorząd Mazowsza pomaga również
w proekologicznych inwestycjach. W jakich?

A więc na Mazowszu jest przestrzeń dla innowacji
w służbie klimatu, a co z edukacją młodych,
uczniów czy może nawet przedszkolaków.
Czy prowadzicie takie działania?

Tak, mamy program wsparcia, który skupia się na ochronie
powietrza, ale też różnego rodzaju prośrodowiskowych przedsięwzięciach. Stoimy u progu potężnego kryzysu klimatycznego.
Globalne ocieplenie, susze, anomalie pogodowe – tak niestety
zaczyna wyglądać nasza codzienność. Dlatego jako samorząd
Mazowsza, co roku w budżecie rezerwujemy pieniądze, które
pozwalają mazowieckim samorządom realizować inwestycje
chroniące klimat. Ich zakres jest ogromny. Od zakładania
nowych parków, nasadzeń drzew i krzewów, przez stacje
meteorologiczne po tężnie solankowe, zbiorniki retencyjne
czy ogrody deszczowe. Gminy i powiaty z Mazowsza mają
mnóstwo pomysłów. To buduje i dlatego chętnie dotujemy takie
inwestycje. Samorządy sięgają też po coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. Dlatego na Mazowszu mamy coraz
więcej zielonych przystanków czy stacji ładowania pojazdów
elektrycznych. Tylko w tym roku pomogliśmy w ponad 200
inwestycjach związanych z ochroną powietrza i mikroklimatu.
A wartość pomocy to ponad 11 mln zł.

Uważamy, że edukację ekologiczną trzeba zaczynać jak
najwcześniej. Muszą to być propozycje dostosowane do wieku.
Dlatego przedszkolaków prosimy o prace plastyczne, w zależności od tematyki konkursu, o wodzie, powietrzu czy lasach.
Starsi uczniowie przygotowują prezentacje, proponują
eksperymenty związane z ochroną środowiska czy też piszą
wiersze. Każda aktywność, którą podejmują młodzi, a która
daje im wiedzę o otaczającym świecie, jest równie cenna.
Od lat wspólnie z młodzieżą zbieramy makulaturę, a od kilku
lat surowce wtórne. W ubiegłym roku uczniowie zebrali
blisko 67 ton makulatury oraz 5 ton butelek PET.
Jesteśmy przekonani, że nasze inicjatywy skierowane
do młodych ludzi kształtują w nich odpowiednie postawy,
nie tylko uwrażliwią na otaczającą przyrodę, ale też pokazują zagrożenia, które niesie nieodpowiedzialna polityka
środowiskowa. Młodzi Mazowszanie są coraz bardziej
świadomi. I to jest największy sukces.

Równie ważna co inwestycje infrastrukturalne jest dla nas
edukacja, w tym młodych Mazowszan. Samorządy z sukcesami
5
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WITOLD M.
ORŁOWSKI
CZY BIZNES
MOŻE ŻYĆ
W ZGODZIE
ZE ŚRODOWISKIEM?

P

ytanie nie jest wcale banalne. Oczywiście,
na poziomie deklaratywnym trudno byłoby
znaleźć dziś wielką firmę, która nie twierdzi
że to nie tylko możliwe – ale że ma to dla niej wręcz
fundamentalne znaczenie. W rzeczywistości sprawy są
bardziej skomplikowane, bo w końcu firmy odpowiadają
przed swoimi akcjonariuszami, którym zależy na
zyskach. I nie ma co udawać, że tak nie jest.

Skoro działo się tak od zawsze, skąd taka panika?
Wiele osób mówi, że nie ma w tym nic niezwykłego, skoro człowiek zawsze prowadził działalność
gospodarczą kosztem zasobów planety. Owszem, jest.
Problem leży w tym, że od czasów rewolucji przemysłowych aktywność produkcyjna gwałtownie wzrosła.
W roku 2021 wytwarzana na całym świecie produkcja
wynosi 144 biliony dolarów. Jest to tyle, ile człowiek
wytworzył łącznie w ciągu 500 lat średniowiecza.
Niewiarygodne przyspieszenie wzrostu produkcji
nastąpiło w ciągu ostatnich dwóch wieków, od
czasu wybuchu kolejnych rewolucji przemysłowych:
wytwarzana dziś roczna produkcja jest stukrotnie
większa, niż była w roku 1820. W ślad za tym wzrosło
zużycie zasobów: zużycie energii wzrosło z 6 tys.
TWh w roku 1820 (głównie ze spalania drewna)
do 180 tys. TWh obecnie (w 80% pochodzących
ze spalania węgla, gazu i ropy). Od dwóch wieków

Przez tysiącleci człowiek przyzwyczaił się, że zwiększa produkcję kosztem zużycia zasobów Ziemi. Od czasu kiedy
homo sapiens zaczął używać prymitywnych narzędzi do
polowania na zwierzynę, zbierać chrust na ognisko i wypalać
lasy na pola uprawne, aż po czasy kiedy zmienia oblicze
planety, wytwarza gigantyczne ilości energii wywiera wpływ
na środowisko naturalne w stopniu, który każe nazwać obecną
epoką antropocenem – działalność gospodarcza człowieka
odbywała się kosztem zużycia zasobów.
numer specjalny 153/154/2021 Eko Dziecko
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rozwój gospodarczy i zużycie zasobów mają charakter
wykładniczy. A wiadomo, że w naturze nic nie może
rozwijać się w nieskończoność sposób wykładniczy.
Każdy wzrost wykładniczy musi kiedyś wyhamować. A wyhamowanie rozwoju świata, na przykład
w wyniku stopniowego wyczerpywania się części nieodtwarzalnych zasobów, to nic innego jak katastrofa,
która może zakończyć rozwój ludzkiej cywilizacji.
Mówiąc innymi słowy: taki wzrost jak dziś, nie
może trwać w nieskończoność. A to oznacza, że
trzeba szukać nowych ścieżek rozwoju, radykalnie
zmniejszających wpływ człowieka na środowisko.
Dla biznesu to oczywiście przede wszystkim perspektywa rosnących kosztów wytwarzania, bo nie ma
co się oszukiwać – najtaniej jest wytwarzać zużywając
to, co nam dostarcza Ziemia. Masowe bankructwa
firm? Niekoniecznie. Po prostu konsumenci muszą
zaakceptować fakt, że produkty wytwarzane ze
szkodą dla środowiska staną się znacznie droższe. Spadek poziomu życia? Też niekoniecznie.

Raczej zmiana modelu konsumpcji, zwiększenie
zużycia tych towarów i usług, które da się wytwarzać w sposób neutralny środowiskowo, zwłaszcza
że służyć temu może dalszy rozwój technologii.
Nie mówimy więc o końcu gospodarki, ale o konieczności fundamentalnej zmiany modelu konsumpcji
i modelu gospodarowania.
Biznes potrzebuje wsparcia w tych działaniach.
Wsparcia specyficznego, bardziej o charakterze regulacyjnym, niż finansowym. Bo nie ma co się oszukiwać:
gdyby ktoś zaczął dziś płynąć pod prąd i masowo
oferować droższe produkty, za to nieszkodliwe dla
środowiska, a konkurenci nadal działaliby według
dotychczasowych zasad, jego zyski gwałtownie
by spadły. Jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie
takich regulacji, które zmuszą do powszechnego
stosowania zasad produkcji zgodnych z potrzebami
ekologicznymi. Robi się to już dziś, choć wywołuje
to wiele protestów. Ale innego wyjścia nie ma, jeśli
nie ma dojść do katastrofy.

BEATA
RADOMSKA
PREZES
EXECUTIVE CLUB

Jest Pani niezwykle aktywną i skuteczną
Szefową, skąd ta charyzma?
Ile lat działa Executive Club i jaka była geneza
tej obecnie prestiżowej organizacji?

Charyzma jest ogólnie ciekawym tematem do badania dla
psychologów, napisano setki książek o charyzmatycznych
liderach. To miłe, że Pan uważa iż mam charyzmę, nigdy
tak o sobie nie myślałam.

Executive Club jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli biznesu oraz nauki. Klub został powołany do życia
w 2005 roku. Jego powstanie było odpowiedzią na rosnącą
potrzebę konsolidowania się biznesu ze środowiskiem naukowym. Misją klubu było i jest aktywizowanie gospodarki
poprzez wzajemne interakcje. Klub to przede wszystkim
miejsce nawiązywania współpracy. Istotnym elementem
jest możliwość budowania relacji biznesowych oraz spotkań
w gronie czołowych reprezentantów świata nauki i biznesu.

Co do mojej aktywności. Żeby prowadzić biznes trzeba
mieć pewien poziom energii. Jak się prowadzi biznes i go
rozkręci to wymusza potem dalsze działania i nie za bardzo
jest jak się zatrzymać.
Więc wyboru specjalnie nie mam. Natomiast ja mam w sobie
dużo pozytywnej energii, bliżsi przyjaciele określają mnie
nawet słowem „niefrasobliwa” zawsze wierzę, że wszystko
jakoś się ułoży. Chociaż mam też kryzysy że panikuję,
co będzie dalej itp. Tak było w pandemii, kosztowało mnie
to dużo zdrowia by przetrwać ten dziwny okres. Ale wyciągnęłam też wniosek: moje troski w niczym nie pomogły, strach
nie jest dobrym doradcą. Optymizm zawsze pomaga wygrać.

Jesteśmy organizacją apolityczną, nie zajmującą się lobbingiem, a nasze działania koncentrujemy przede wszystkim na
sprawach gospodarki oraz konkretnych firm – Członków klubu.
O sile klubu stanowi obecność w nim wielu czołowych firm
i osobistości które mają ogromny wpływ na polską gospodarkę.
numer specjalny 153/154/2021 Eko Dziecko
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Pani rozmówcami są wybitne postacie świata biznesu
jak również polityki – czy trudno z nimi rozmawiać?

Czy w świecie dużego biznesu w jakim od kilkunastu
lat się Pani obraca jest miejsce na przyjaźń?

To są tacy sami ludzie jak wszyscy inni, znam naprawdę
bardzo ważne osoby, wystarczy spojrzeć kto u nas bywał, to
czołowe osobistości z Polski i świata, natomiast w większości
są to osoby skromne i bardzo normalne, otwarte.

Jak najbardziej, moi przyjaciele to też moi partnerzy
w biznesie, tak się jakoś złożyło. Na studiach ma się przyjaciół ze studiów a w biznesie przyjaciół z pracy, bo często
poza rodziną ludziom nie starcza czasu na inne relacje.
Ale mam też wąskie grono przyjaciół i bliskich znajomych
nie z biznesu, takie samo od lat.

Znam wielu polityków z pierwszej ligi, miliarderów również.
Kiedyś mój bliski znajomy, jeden z najbogatszych Polaków, gdy
snułam plany co by było gdybym miała więcej kapitału powiedział mi, że na pewno nie byłabym od tego szczęśliwsza. Oni tak
naprawdę wiodą normalne życie, w większości bardzo ciężko
pracują, nie czują nawet, że mają tyle pieniędzy czy wpływów.

Czy biznes może być odpowiedzialny i przyjazny
ludziom? Czy biznes może być ekologiczny,
w ogólnym tego słowa znaczeniu?
Chciałabym zwrócić uwagę, że biznes jest przede wszystkim po to, żeby robić biznes i głównym celem biznesu
jest ciągły rozwój i przynoszenie zysków. Rzeczywistość
się jednak gwałtownie zmieniła choćby klimat, więc
w tym momencie to nie jest kwestia tego, czy „może” on
być musi ekologiczny. Mimo że aktualnie niekoniecznie
jest to zawsze opłacalne, f irmy są świadome tego, jak
ich działalność wpływa na otoczenie. Jak można było
usłyszeć na naszych panelach dyskusyjnych podczas konferencji Sustainable Economy Summit coraz więcej spółek
decyduje się na rozwijanie projektów CSR, które mają
korzystanie wpływać na społeczeństwo, co jest oczywistym dowodem na to, że biznes chce być odpowiedzialny
i przyjazny ludziom.

Jak ktoś ciężko pracował na swoją pozycję to podchodzi do tego
z szacunkiem i rozwagą, psują tylko niezasłużone pieniądze.
Gale jedna po drugiej, napięty harmonogram,
a Executive Club dopina zawsze wszystko
na ostatni guzik – jak to jest możliwe?
Lata praktyki, schematy działania, świetny i samodzielny
zespół ludzi, chociaż, może pewną rolę odgrywa też mój
perfekcjonizm, potrafię się czepić, że jakiś drobiazg nie tak.
To niestety moja i wada i zaleta, że wszystkie błędy zauważam.
No ale efekt końcowy dzięki wspólnej pracy jest.
Nasza Redakcja jako Patron Medialny, miała
możliwość już dwukrotnie uczestniczyć w niezwykłych
wydarzeniach organizowanych przez Panią i spotkania
wielu wybitnych naukowców i ludzi biznesu. Pani
zna ich wszystkich osobiście – jak to możliwe?

Jakie są Pani plany zawodowe na najbliższe
miesiące? Czy ma Pani Prezes czas na życie
prywatne? Jak Pani lubi odpoczywać?
Mam życie prywatne, troje dzieci, męża, uwielbiam odpoczywać nic nie robiąc. Podziwiam fanów tzw. aktywnego
odpoczynku, bo ja gdy mam wolny czas po prostu zapadam
w jakiś letarg. Zaobserwowałam też takie zjawisko, że
gdy w końcu mam ten wolny czas to nie robię nic z tego
co planowałam: sport, spa itp., więc może lepiej, że go za
dużo nie mam. Często się zastanawiam czy bym w ogóle
pracowała gdybym nie musiała. Moje plany zawodowe
są takie, iż chcę ciężko pracować jeszcze przez dziesięć
lat a potem w końcu mieć czas na grę w golfa, którego
uwielbiam, choć słabo gram, książki, pracę w ogródku,
gotowanie, które też uwielbiam, podróże.

Zawsze byłam bardzo towarzyską osobą, całe studia przesiedziałam w barku studenckim filozofując.
To wyrobiło we mnie pewną dociekliwość, pasję do rozmów
z mądrymi ludźmi. I teraz mam okazję to kontynuować na
polu zawodowym. Podziwiam naukowców, ludzi biznesu, są
to bardzo inspirujące osoby. Znam ich wielu, bo dużo czasu
inwestuję w życie towarzyskie nadal , to moja pasja, większa
niż golf, chociaż ten sport polubiłam też głownie dlatego, że
umożliwia bliższe kontakty. Jak się z kimś przejdzie rundę,
to już mniej więcej wiadomo z kim się ma do czynienia.
9
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Panie Profesorze, jest Pan Prezesem
Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa
Polubownego, organizacji z bogatą historią,
wspierającej od wielu lat alternatywne metody
rozstrzygania sporów. Dlaczego firmy wciąż
chodzą do sądów w przeważającej większości,
zamiast szukać innych rozwiązań?

Czy sąd polubowny to lepsze rozwiązanie
niż tradycyjna ścieżka sądowa?
To zależy od sprawy. W niektórych na pewno tak. Sprawy
z elementem międzynarodowym, wymagające specjalistycznej
wiedzy, choćby finansowej czy technicznej, o większej wartości,
znakomicie nadają się do rozstrzygania w drodze arbitrażu.
Działa u nas kilka stałych sądów polubownych, o uznanej
renomie, z których usług można skorzystać. W sprawach
drobnych, prostszych lepiej będzie pójść do sądu powszechnego.

Zacząć trzeba od tego, że sądownictwo polubowne, inaczej
zwane arbitrażowym, nie powinno być postrzegane jako
konkurencja dla systemu sądownictwa powszechnego, tylko
jako jego istotne uzupełnienie. W sprawach o większej wartości, specjalistycznych, wymagających szczególnej wiedzy
od osób, rozstrzygających spór, sądownictwo arbitrażowej
oferuje więcej niż sądy powszechne. Wprowadzając do
umowy tzw. zapis na sąd polubowny, czyli po prostu
umawiając się, że jeśli dojdzie między nami a naszym
partnerem handlowym do sporu, to zostanie on rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy, zyskujemy pewność, że nasz
spór zostanie rozstrzygnięty szybko i sprawnie. W dodatku
przez osoby, którym nie będziemy musieli tłumaczyć czym
są świadectwa pochodzenia albo jaka jest różnica między
megawatem a kilowatem.
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Zapewne w Pana karierze brał Pan udział
w sprawach, gdzie wiodącym tematem były
spory biznesowo – ekologiczne, czyli o profilu
bliskim naszej Redakcji. Jakieś ciekawe
przykłady sporów i ich rozstrzygnięć?
Tak jest. W ramach naszej kancelarii prowadziliśmy
i prowadzimy wiele takich spraw. Jednymi z ciekawszych
były te dotyczące ważności długoletnich umów na sprzedaż
tzw. zielonych certyfikatów. Odbiorcy tych certyfikatów
w pewnym momencie zaczęli masowo te umowy zrywać lub
wręcz uznawać za nieobowiązujące. Producentom energii
10

odnawialnej z wiatru w oczy zajrzało widmo bankructwa.
Budowa farmy wiatrowej kosztuje setki milionów, które
najczęściej są pożyczone, a więc trzeba je potem spłacić.
Zabezpieczaniem kredytu jest właśnie umowa na sprzedaż zielonych certyfikatów, która gwarantuje stały dopływ
gotówki. Wygrane w tych sprawach pozwoliły na wznowienie odbioru certyfikatów po wcześniej ustalonych cenach.
Jako doświadczony praktyk biznesowy
i jednocześnie autorytet akademicki, jest Pan
członkiem Think Tanku Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju. Czy spotkał się Pan ostatnio
z ciekawymi projektami, oczywiście o profilu
biznesowo – ekologicznymi, które znalazły
uznanie i wsparcie ze strony Centrum? Jeśli to nie
tajemnica zawodowa, to może jakieś przykłady?
W ramach naszego siedmioosobowego Think Tanku, razem z prof.
Hausnerem i pozostałymi członkami zespołu, rozmawiamy
raczej na temat długofalowych wyzwań i procesów w sferze
innowacji i B + R. Elementem strategii NCBR jest aktywne
uczestnictwo w tworzeniu ekosystemu innowacji i zadania
naszego zespołu mieszczą się w tym obszarze. Samo Centrum
jest oczywiście zaangażowane w projekty wspierające transformację polskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej.
Niedawno zostało także podpisane porozumienie pomiędzy
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskim Funduszem
Rozwoju oraz PFR Ventures o współpracy na rzecz rozwoju
technologii proekologicznych i środowiskowych. Ta inicjatywa

ma ułatwić przedsiębiorcom rozwijanie projektów, które będą
miały pozytywny wpływ na klimat.
Działa Pan aktywnie na prestiżowej uczelni,
jaką jest Uniwersytet Łazarskiego. Proszę
powiedzieć, czy Uczelnia prowadzi jakieś kierunki
o tematyce stricte ekologicznej, a jeśli nie, to czy
tematy ekologiczne współistnieją z wiodącymi
zagadnieniami biznesowymi czy prawnymi?
Tematyka ekologiczna współistnieje zarówno z zagadnieniami biznesowymi jak i prawnymi. Zwracamy
uwagę studentom choćby na zagadnienia z zakresu prawa
ochrony środowiska.
Panie Profesorze, Pana pozycja naukowa
i zawodowa sprawia, że jest Pan częstym gościem
przeróżnych gali i konferencji. Czego dotyczyła
październikowa Gala w Hotelu Sheraton i w jakiej
branży wręczał Pan diamentowe wyróżnienie?
To miłe, że tak Pan uważa, chociaż akurat na tym spotkaniu,
o którym Pan mówi – gali Diamenty Top Industry – liczyły
się przede wszystkim te świetne polskie firmy, którym mieliśmy okazję wręczać wyróżnienia. Mnie przypadło w udziale
przekazanie statuetki w kategorii Eksporter Przemysłowy
Roku spółce FAKRO. To było miłe spotkanie, tym bardziej
że wszyscy mamy już trochę dosyć wideokonferencji na zoom,
teams czy webex i tęsknimy za spotkaniami na żywo.

JOLANTA
SAWIŃSKA
DYREKTOR REGIONU,
RABEN LOGISTICS POLSKA

Grupa Raben otrzymała wyróżnienie w ramach
Diamentów Top Industry w kategorii Operator
Logistyczny Roku – skąd takie wyróżnienie?

globalną. Kolejnym punktem było objęcie sterów przez
syna założyciela w 1960 r. – Theo Raben. Pierwszy
krok za granicę wykonał wnuk – obecny CEO Ewald
Raben. Po przemianach 1989 r. wyruszył nad Wisłę
z planem otwarcia oddziału. Ostatnie 30 lat to historia
nieustannego rozwoju f irmy i dynamicznej ekspansji
na rynki zagraniczne, a jednym z sekretów sukcesu jest
umiejętne łączenie tego co najlepsze w przedsiębiorstwie
rodzinnym z wzorcami zaczerpniętymi z zarządzania
korporacyjnego. Dziś, Raben posiada ponad 160 oddziałów w 14 krajach Europy, łącznie dysponuje około
1 300 000 m² powierzchni magazynowych, zatrudnia
10 000 pracowników i każdego dnia na drogi wysyła
około 9000 ciężarówek.

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia, szczególnie, że traf ia
ono w nasze ręce w tak wyjątkowym czasie, pełnym
rynkowych wyzwań. Ale przede wszystkim, otrzymujemy
je w roku jubileuszowym, w którym świętujemy 90-lecie
w Europie i 30-lecie obecności w Polsce.
To 90 lat doświadczeń, innowacji i nieustannego rozwoju,
ale przede wszystkim 90 lat partnerstwa i współpracy
z naszymi klientami, to dla nich jesteśmy skłonni szlifować
rozwiązania skrojone na miarę ich potrzeb i zawsze
zabezpieczać ich biznes, tak by f inalnie ich marki i produkty lśniły na rynku niczym diament.

Jak kształtuje się portfolio klientów Raben
i jak wyglądała droga do sukcesu?

To bardzo długi czas na rynku, jak zaczęła
się historia Raben w Europie?

Raben w pełni wykorzystuje możliwości rynkowe, jakie
pojawiły się wraz z otwarciem europejskich rynków
i swobodnym przepływem towarów. Oferujemy kompleksowe usługi logistyczne: logistykę kontraktową, sieć
drogową (krajową, międzynarodową oraz na wschód),

W 1931 roku w Holandii Jan W. Raben, dziadek aktualnego CEO zaczął okolicznym rolnikom wozić ich produkty
na targ. To on dał początek f irmie, która dziś jest marką
numer specjalny 153/154/2021 Eko Dziecko
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transport produktów świeżych (pod marką Fresh Logistics),
FTL & transport intermodalny, morski oraz lotniczy.
Wśród głównych obsługiwanych branż znajdują się:
żywność (30%), technologie konsumenckie (21%), automotive (17%), retail (12%) chemia (11%) oraz FMCG
non-food (9%). Transport drogowy, który odpowiada za
66% obrotów f irmy, to szansa rozwoju, ale i wyzwanie,
na które reagujemy każdego dnia, dostosowując swoją
siatkę połączeń drobnicowych adekwatnie do oczekiwań
klientów z całej Europy. A ponieważ samochody z logo
Raben spotkać można na wielu transportowych szlakach,
nie ulega żadnej wątpliwości iż każdego dnia dążymy
do tego, aby być o „jedną oś” do przodu.
W jaki sposób firma świętuje swój jubileusz?
W DNA f irmy rodzinnej, opartej o system wartości,
w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna. Chcemy być motorem, który sprawia, że świat
nie tylko się nie zatrzyma, ale będzie lepszy, bardziej
zielony. Dlatego, konsekwentnie realizujemy swoją

strategię zrównoważonego rozwoju opartą na trzech
f ilarach: odpowiedzialny biznes, ochrona środowisko oraz
wpływ społeczny. Ekologia ma dla nas duże znaczenie.
Co roku inwestujemy w bardziej efektywne i proekologiczne rozwiązania w transporcie i magazynach oraz
sadzimy tysiące drzew neutralizujących tony CO2.
Świętując swoje 90-lecie także postawiliśmy na ekologię. Zaprosiliśmy wszystkich w podróż po Europie
eco2way. Droga wiodła przez 11 krajów i 21 miejsc,
które doświadczyły nadmiernej ingerencji człowieka,
a zaprezentowali je nasi pracownicy i ekoentuzjaści.
Zwieńczeniem wyprawy jest głosowanie na jedną
z trzech eko inicjatyw: ratunek dla 10 tys. nietoperzy
w Niemczech, oczyszczanie włoskich plaż za pomocą
podwodnego drona lub stworzenie oazy dla bocianów
białych w Czechach. Głosowanie odbywa się poprzez
stronę www.raben90years.com, a projekt, który uzyska
największe poparcie, otrzyma od nas dof inansowanie.
W ten sposób staramy się włączać swoich interesariuszy
w międzynarodową akcję na rzecz ochrony środowiska.

ROZMOWA Z MONIKĄ MIŁOWSKĄ
I MARIĄ SHMELOVĄ Z FUNDACJI CULTURELAB

E

dukacja poświęcona zrównoważonemu rozwojowi zyskuje co raz więcej zwolenników. Najczęściej
pojawia się ona w kontekście szkół podstawowych i liceów. Młodsze dzieci poznają to pojęcie o wiele
później. Czemu tak jest i co się zmienia w Polsce, o tym porozmawiamy z założycielkami Fundacji
CultureLab Moniką Miłowską i Marią Shmelovą.

i platformy szkoleniowe). Mimo, że wszystkie nasze działania są skierowane do dzieci, to istotną rolę w ich realizacji
odgrywają nauczyciele; to poprzez nich docieramy do dzieci,
w drugiej kolejności opieramy się na wsparciu i zaangażowaniu rodziców.

Czym na co dzień zajmuje się Fundacja CultureLab?

Monika: Fundacja CultureLab od początków swojego istnienia uczestniczy w edukacji poświęconej zrównoważonemu
rozwojowi. W swojej działalności propagujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (red. Sustainabe Development
Goals, SDG) wśród najmłodszych dzieci. Główny przekaz
kierujemy do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pracujemy stacjonarnie (Warszawa i okolice) oraz
online (poprzez stronę edukacyjną www.tuptuptup.org.pl

Jest to wciąż rzadkie zjawisko, żeby na
trudne tematy, jakim z pewnością jest temat
zrównoważonego rozwoju, rozmawiać z dziećmi.
Jak Panie wpadły na ten karkołomny pomysł?
Maria: Sześć lat temu poznałyśmy się z Moniką w jednej
z instytucji ONZ, pracowałyśmy vis a vis siebie, każda
w swoim projekcie. Wszystkie nasze działania były skierowane na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale
w pewnym momencie uznałyśmy, że możemy efektywniej
realizować te same zadania zaczynając od podstaw, czyli
od pracy z małymi dziećmi. W ten sposób możemy kształtować odpowiedzialną postawę dorastającego pokolenia.
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Nie zmieniamy lecz kształtujemy, wierzymy, że jest to
bardziej skuteczne i trwałe rozwiązanie. Wierzymy też,
że dziecko, które od najmłodszych lat słyszy o zagrożonych
gatunkach zwierząt, zmianie klimatu, potrzebie segregacji śmieci, społecznej sprawiedliwości, prawach człowieka,
będzie inaczej spostrzegało świat, będzie traktowało
środowisko, ale też i innego człowieka, z szacunkiem
i troską. Tak właśnie się zaczęło… A biorąc pod uwagę
fakt, iż temat zrównoważonego rozwoju dopiero wkracza
do edukacji przedszkolnej w Polsce, mamy pełne ręce
roboty, i to nas cieszy!
W jaki sposób edukują Panie najmłodszych?
Monika: w swojej działalności używamy różnych rozwiązań, które sprawiają, że małe dziecko angażuje się
i chce dowiedzieć się więcej na temat. Propagujemy zasadę
„nauka przez zabawę”, co oznacza, że wykorzystujemy
każde dostępne narzędzie pracy z dziećmi: piszemy bajki
edukacyjne, wymyślamy zadania, gry i prace plastyczne,
przeprowadzamy akcje społeczne z udziałem dzieci, z udziałem znanych lektorów i aktorów, nagrywamy bajki w wersji

wideo i audio, realizujemy warsztaty, a nawet tworzymy
narzędzia mobilne, m.in. aplikację na komórki. Część
przekazu kierujemy też do osób dorosłych: organizujemy
szkolenia dla nauczycieli, publikujemy scenariusze zadań
dla najmłodszych, w kwietniu 2022 roku przeprowadzimy
pierwszą międzynarodową konferencję dla nauczycieli
o edukacji ekologicznej dla najmłodszych dzieci. Wszystko
po to, żeby ułatwić nauczycielom pracę i stworzyć solidny
zasób wiedzy, po który mogą sięgać za każdym razem, kiedy
chcą przeprowadzić z dziećmi zajęcia o SDG.
Maria: Tu chciałabym jeszcze ogłosić rzecz ważną. Razem
z wydawnictwem „Biznes&Ekologia” przeprowadzimy
w następnym roku konkurs Odpowiedzialne Przedszkole
Roku. Jest to pierwszy taki konkurs w Polsce, który zachęci
przedszkola nie tylko do edukacji dzieci o zrównoważonym
rozwoju, ale też do wprowadzenia różnych ekologicznych
rozwiązań, które pokażą dzieciom, w jak sposób można
wprowadzać wiedzę w praktykę. Cieszymy się, ponieważ
jest to instrument, który mamy nadzieję, sprawi, że co raz
więcej nauczycieli dołączy do naszego ruchu świadomych
i odpowiedzialnych edukatorów.

NAJBARDZIEJ
EKOLOGICZNY
KRAJ NA ŚWIECIE

Zwykle gdy padają tego typu pytania, respondenci
podają przykład krajów skandynawskich, gdzie dba
się o środowisko naturalne. I rzeczywiście możemy
znaleźć takie wskaźniki, które sytuują te kraje wysoko
w rankingu krajów ekologicznych. Pod koniec
2020 r. ukazały się wyniki wskaźnika efektywności
środowiskowej (Environmental Performance Index).
Ta metoda oznaczania efektywności środowiskowej
polityk danego państwa bierze pod uwagę 32 czynniki, m.in. takie jak: zagospodarowanie odpadów,
jakość wody i powietrza, emisje gazów cieplarnianych, lesistość, ochronę gatunków. W 2020 r. krajem
najbardziej ekologicznym jest Dania, na kolejnych
miejscach wyłącznie państwa europejskie: Luksemburg, Szwajcaria, Wielka Brytania, Francja, Austria.
Dalej mamy państwa skandynawskie: Finlandia,
Szwecja i Norwegia i na 10 lokacie – Niemcy. Polska
znalazła się dopiero na 37 miejscu, na co wpłynęła
jakość powietrza (70 miejsce). Dobrze radzimy sobie
z ochroną gatunków zwierząt (pierwsze miejsce ex
aequo z kilkunastoma innymi krajami), ale z ochroną
środowisk jest źle, dopiero 40 miejsce (Environmental
Performance Index 2020).

PROF. PIOTR SKUBAŁA
ŹRÓDŁO ARTYKUŁU:
MIESIĘCZNIK DZIKIE ŻYCIE,
nr 2/320, LUTY 2021
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/luty-2021/
najbardziej-ekologiczny-kraj-na-swiecie

Z CYKLU
"WOKÓŁ TAJEMNICY ŻYCIA NA ZIEMI"
Żyjemy w czasach kryzysu klimatycznego i środowiskowego, a każdy kolejny rok przynosi coraz gorsze
wiadomości dotyczące emisji gazów cieplarnianych,
niszczenia siedlisk czy ekstynkcji gatunków. Jaki
powinniśmy przyjąć model dalszego funkcjonowania,
gdzie możemy szukać pozytywnych wzorców, czy
w jakimś kraju ludzie żyją w oczekiwany przez nas
sposób, ekologiczny i szczęśliwy?

Kostaryka jest
krajem, w którym
dobrostan ludzi
został osiągnięty
stosunkowo
niskim kosztem
środowiskowym.
Fot. Pixabay
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Jednym z najbardziej popularnych wskaźników rozwoju, obok produktu krajowego brutto (PKB), jest
wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development
Index) promowany przez ONZ. Miernik ten opisuje
stopień rozwoju społeczno–ekonomicznego poszczególnych krajów biorąc pod uwagę: oczekiwaną długość
życia, poziom wykształcenia, PKB na mieszkańca,
poziom zatrudnienia i bezpieczeństwa. W 2020 r. po
raz pierwszy wskaźnik został uzupełniony o wielkość
emisji gazów cieplarnianych i materialny ślad, jaki
dany kraj zostawia w przyrodzie. Spowodowało to
pewne przetasowania w rankingu. Liderem rankingu
pozostała Norwegia. Na drugim miejscu ex aequo
znalazły się Irlandia i Szwajcaria. Dalsze miejsca
zajęły Hongkong, Islandia, Niemcy, Szwecja, Australia
i Holandia. Polska jest na 35 miejscu (spadek o trzy
pozycje w stosunku do poprzedniego roku) (Human
Development Report 2020).

Kolumbia, Vanuatu i Wietnam. Pierwszym krajem
europejskim na 12 miejscu jest Norwegia. Polska
zajmuje 62 miejsce, a dla wielu symbol szczęśliwości
Stany Zjednoczone zajmują odległe 108 miejsce
(The Happy Planet Index).
A może najbardziej ekologicznym krajem, w którym
wielu z nas (przynajmniej czytelników „Dzikiego
Życia”) chciałoby żyć, jest Bhutan? To w tym kraju
rząd kieruje się nie PKB, ale wskaźnikiem szczęścia
narodowego brutto (Gross National Happiness).
Filarami GNH są: dobre zarządzanie, zrównoważony
wzrost społeczno–gospodarczy, ochrona i promocja kultury oraz dbałość o środowisko naturalne.
W Bhutanie środowisko naturalne traktowane
jest jako narodowe bogactwo, chronione konstytucyjnie. Bhutan zobowiązał się do utrzymywania
„neutralności węglowej”, do zachowania zalesienia
na poziomie 60%, a eksport drewna jest zakazany.
W szkole dzieci uczą się podstawowych technik rolniczych i metod ochrony środowiska, zamiast dzwonka
słyszą uspokajającą tradycyjną muzykę i uczestniczą
w codziennych sesjach medytacji. Thakur Singh
Powdye, minister edukacji Bhutanu uważa, że „…nie
będzie zamożny ani szczęśliwy żaden naród, który
nie troszczy się o swoje środowisko ani o szczęście
ludzi” (Mały kraj, który…).

Jednym z najpopularniejszych dzisiaj ekologicznych
wskaźników obok śladu węglowego jest ślad ekologiczny. W metodzie tej powierzchnia lądów i mórz
jest wskaźnikiem, a różne kategorie konsumpcji są
przeliczone na powierzchnie produktywnego terenu
(ślad wyrażony jest w globalnych hektarach). Niekwestionowanym liderem jest Luksemburg (15,8 gha),
dalej Aruba (11,9) i Katar (10,8). Wysoko jest Szwecja
(15 miejsce, 7,2) i Finlandia (23 miejsce, 5,9). Polska jest na 51 miejscu (4,4). Ostatnie kraje w tym
rankingu (Erytrea i Timor Wschodni) mają ślad
ekologiczny poniżej 0,5 gha (Ecological Footprint
by Country 2020).

Prof. Piotr Skubała
LITERATURA:

- Ecological Footprint by Country
2020, worldpopulationreview.com/
country-rankings/ecological-footprint-by-country, dostęp 28.12.2020

Bardzo ciekawym wskaźnikiem w poszukiwaniu
kraju, gdzie ludzie są szczęśliwi, ale nie zniszczyli
tym samym środowiska naturalnego jest indeks
szczęśliwej planety (Happy Planet Index). Ten
miernik ekonomiczny, w przeciwieństwie do innych
popularnych wskaźników (PKB, HDI), bierze pod
uwagę również wpływ na środowisko (tzw. ślad
ekologiczny). Określa, przy jakim koszcie środowiskowym osiągnięto poziom rozwoju danego kraju,
biorąc pod uwagę poziom dobrobytu, oczekiwanej
długości życia i nierówności dochodów. W rankingu
z 2016 r. obejmującym 140 krajów i 99% ludności świata, liderem jest Kostaryka, dalej Meksyk,

- Environmental Performance Index
2020, epi.yale.edu/epi-results/2020/
component/epi, dostęp 28.12.2020
- Human Development Report 2020,
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/hdr_2020_overview_english.
pdf, dostęp 28.12.2020
- Mały kraj, który może zmienić świat;
archiwum.businessinsider.com.pl/
swiat/maly-kraj-ktory-moze-zmienic-swiat/76l9b, dostęp 28.12.2020
- The Happy Planet Index, happyplanetindex.org/, dostęp 28.12.2020
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FANUC LAUREATEM
PLEBISCYTU DIAMENTY
TOP INDUSTRY 2021
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października 2021 roku odbyła się
jubileuszowa edycja konferencji „Top
Industry Summit”, która zgromadziła
szerokie grono ekspertów z sektora przemysłu,
transportu i logistyki. Wśród laureatów plebiscytu
Diamenty Top Industry znalazła się firma FANUC
wyróżniona w kategorii Lider Automatyki Przemysłowej.

od momentu jej założenia minęło już ponad pół wieku
to główna siedziba firmy wciąż znajduje się w tym
samym miejscu, u stóp góry Fuji, w pobliżu jeziora
Yamanaka i zajmuje powierzchnię 1,5 miliona metrów
kwadratowych. Sercem firmy FANUC są zakłady produkcyjne zlokalizowane 1000 metrów nad poziomem
morza. To tu kilka tysięcy robotów realizuje ambitne
cele produkcyjne, by dostarczać producentom na całym
świecie ponad 3 miliony produktów rocznie, co znacznie
przewyższa branżowe standardy.

FANUC (Fuji Automatic Numerical Control) to wiodący
dostawca technologii CNC oraz robotyki, który od
ponad 60 lat oferuje producentom na całym świecie
niezawodne sterowania CNC, lasery, ponad 100 modeli
robotów przemysłowych oraz wysokowydajne obrabiarki:
Robodrill, Robocut, Robonano oraz Roboshot. Wieloletnie prace w obszarze badań i rozwoju sprawiają, że
maszyny opuszczające fabryki japońskiego producenta
są coraz szybsze, coraz bardziej precyzyjne i doskonale
dostosowane do potrzeb dynamicznie rozwijającego się
sektora produkcji przemysłowej. W globalnym przemyśle
pracuje ponad 25 mln produktów marki FANUC.

Poza flagowymi produktami od dziesięcioleci
dostępnymi w katalogu FANUC klienci mogą znaleźć w ofercie firmy również innowacyjne produkty
wpisujące się w ideę Przemysłu 4.0, m.in. roboty
współpracujące CR o udźwigu od 4 do 35 kg oraz
zasięgu od 550 do 1813 mm, lekkie roboty współpracujące nowej generacji z serii CRX, roboty samouczące
się a także rozwiązania IoT takie jak FIELD System
(FANUC Intelligent Edge Link & Drive System),
umożliwiające łączenie maszyn i robotów w zdalnie
zarządzaną sieć, stałe monitorowanie stanu parku
maszynowego w celu gromadzenia i analizowania

Firma FANUC powstała w Japonii w 1956 roku,
pod przywództwem Dr. Seiuemona Inaby. Mimo że
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danych z produkcji i optymalizowania jej parametrów,
a także prowadzenie diagnostyki prewencyjnej, zapobiegającej nieprzewidzianym przestojom produkcji.
W trosce o komfort partnerów, m.in. producentów
maszyn i stanowisk zrobotyzowanych, oraz klientów
końcowych FANUC oferuje usługi doradztwa i wsparcia technicznego, autorski program szkoleń stworzony
w celu rozwijania kompetencji pracowników fabryk
oraz korzystne pakiety przeglądowo – serwisowe,

ułatwiające skuteczną opiekę nad produktami w całym
okresie ich eksploatacji.
Polski oddział firmy pracuje w ramach scentralizowanej struktury FANUC Polska Sp. z o.o. Jej siedziba
znajduje się we Wrocławiu, ale zasięg działania
pokrywa wszystkie ośrodki przemysłowo – produkcyjne w kraju.
www.fanuc.pl

SEKRETY KOBIETY SKUTECZNEJ
URSZULA KRAWCZYK
Jaka jest współczesna kobieta?
Różnorodna. Spotykamy się z różnymi opiniami. Niektórzy widzą współczesną kobietą jako niezależną, pewną siebie,
wykształconą, oczytaną, kochającą, miłą, uprzejmą, dbającą o dom. Jeszcze inni twierdzą, że współczesna kobieta niszczy,
łamie i buntuje się przeciwko wszelkim społecznym zasadom. A my współczesne kobiety jesteśmy pośrodku, próbujemy znaleźć
swoją własną drogę, mieć własne zdanie i nie dajemy się zastraszać przed głośniejszym wyrażeniem opinii. Umiemy domagać
się swoich praw i bronić swoich pozycji. Osobiście myślę, ze współczesne kobiety są otwarte na życie, skuteczne w działaniu
i wytrwałe w dążeniu do celu.

Zdjęcie:
Jacek Myrcha
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Mówią, że każda kobieta ma
w sobie coś z Maty Hari?

Akademia Kobiet Skutecznych umożliwia i tworzeni miejsca
w którym nikt nie będzie się czuł innym, gorszym ale za
to będzie docenianym za swoje talenty, działania i znajdzie wsparcie i zrozumienie dla swoich pasji. Pozwala
mi budować społeczność ludzi otwartych, przyjaznych,
tolerancyjnych, ciekawych świata, skutecznie działających
w różnych dziedzinach.

Interesujące pytanie. Mata Hari jest symbolem szpiegostwa
i wykorzystywania urody, wdzięku i inteligencji w manipulowaniu ludźmi. Jeśli tak na to popatrzymy to nie jest to
tylko cechą kobiet. I można śmiało powiedzieć że są ludzie,
którzy mają w sobie coś z Maty Hari.

Kogo skupia Akademia Kobiet
Skutecznych i czym się zajmuje?

Jeśli zaś popatrzymy na Matę Hari jako na kobietę świadomą
swojej wartości to coraz więcej kobiet ma tę spokojną pewność siebie
opartą na poczuciu własnej wartości i i umieją to wykorzystywać.

Po kilku latach działania Akademia Kobiet Skutecznych skupia wokół siebie ludzi którzy dostrzegają potrzebę rozwoju
relacji opartych na równych prawach. Wychodząc naprzeciw
naszym obserwacjom i doświadczeniom w przyszłym roku
uruchamiamy 24 miesięczny program edukacyjno - rozwojowy dla kobiet które ukończyły 21 lat a nie ukończyły 26.
Warsztaty, wykłady, sesje wyjazdowe i zajęcia praktyczne
mają przygotować uczestniczki do życia w dorosłym świecie, do pracy w korporacjach, prowadzenia własnej firmy
i umiejętnego poruszania się w świecie wielokulturowym
i na skrzyżowaniu pokoleń.

Jest Pani kobietą sukcesu? Jak łączy Pani
obowiązki bizneswoman i życie rodzinne?
Myślę że jestem kobietą, która skutecznie realizuje swoje
marzenia. Był taki okres w moim życiu, kiedy z jednej
strony praca zawodowa otwierała wyjątkowe możliwości
wymagając dużego zaangażowania a z drugiej strony
rodzina i dzieci potrzebowały mnie w domu. Pogodzenie
korporacji z rodziną jest bardzo trudno. Energii dodawało mi
poczucie że to co robię ma sens i jest potrzebne Zależało mi,
aby moja praca miała sens, inspirowała i wnosiła coś nowego
do otaczającego nas świata.. Ale nigdy nie czułam aby dzieci
przeszkadzały mi w karierze. Czy kariera przeszkadzała
mi w byciu mamą? O to trzeba zapytać moje dorosłe dzieci.

Poza tym promując kobiety i ich działania, organizujemy
Plebiscyt na Skuteczną Kobietę Roku w którym kapituła są
Internauci, zgłaszający kandydatki w różnych kategoriach,
a my wręczamy statuetki „Skuteczna Kobieta Roku” laureatkom
z największą liczbą głosów.

Obecnie jestem w bardzo komfortowej sytuacji, codzienność
mojej rodziny to ja i mąż. Razem pracujemy i razem opiekujemy się naszym psem i kotem. Mamy czas na rozwój
swoich pasji i realizację wyzwań. A ja teraz nie muszę
dokonywać trudnych wyborów.

Akademia Kobiet Skutecznych prowadzi ranking Firm Przyjaznych Kobiecie które nie ograniczają w żaden sposób nikogo
ze względu na płeć, wyznanie, czy pochodzenie.
Organizowane przez nas kongresy są platformą do dyskusji nad wyzwaniami jakie stawia przed kobietami
XXI wiek i jak sprawić aby przestały się czuć zakładniczkami istniejących stereotypów. W tym roku do
dyskusji zaproszone zostały również kobiety samorządów
województwa mazowieckiego.

Czym jest dla Pani Akademia Kobiet Skutecznych?
Już na etapie edukacji doświadczałam bycia jedyną lub jedną
z niewielu kobiet w męskim środowisku. Nie doświadczałam
ostrej dyskryminacji, ale często w odczuwałam że jestem
inaczej traktowana. Zamiast z racji stanowiska uczestniczyć,
w podejmowaniu decyzji, byłam o niej tylko informowana.
A sprawy techniczne były mi tłumaczone w sposób infantylny,
jak to koledzy mówili „tłumaczę Ci jak kobiecie”. Ja sobie
z tym radziłam, ale widziałam koleżanki które odbierały
to emocjonalnie i bardzo osobiście.

Nasze spotkania integracyjne sprzyjają budowaniu relacji
i tworzeniu wspólnych niezależnych od Akademii projektów.
Miło nam kiedy dowiadujemy się że osoby które poznały się
w Akademii nawiązały współpracę. To pokazuje że nasza
Akademia łączy i inspiruje.
23
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MINISTER MOSKWA O PLANACH
PRZYSPIESZAJĄCYCH
ZIELONE INWESTYCJE

P

rzechodzenie na gospodarkę zeroemisyjną, a także przyspieszenie zielonych inwestycji w regionie
krajów V4, to główny temat rozmów podczas panelu „Recovery Plan – An Opportunity To Speed
Up Green Investment In V4 Countries” na konferencji Central European Energy Conference 2021.
W wydarzeniu, które odbyło się 22 listopada 2021 r., udział wzięła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Jak podkreśliła minister Anna Moskwa, przejście na
gospodarkę ekologiczną jest jednym z kluczowych
elementów reform przewidzianych w Krajowym
Planie Odbudowy (KPO). Dodając jednocześnie, że
w dążeniu do osiągnięcia naszych celów niezbędna jest
współpraca państw w regionie V4, która doprowadzi
do przyspieszenia transformacji.

Dekarbonizacja i wzrost wykorzystania odnawialnych
źródeł energii jest jednym z kluczowych kierunków Krajowego Planu Odbudowy i Polityki Energetycznej Polski do
2040 roku. Dlatego planujemy zreformować istniejące ramy
regulacyjne i zwiększyć możliwości inwestycyjne związane z wdrażaniem OZE. W tym zakresie wprowadzone
zostaną nowe, uproszczone i przyjazne dla inwestorów
ramy regulacyjne dotyczące offshore oraz rozwoju energetyki
rozproszonej, w tym prosumentów energii – powiedziała.
Minister klimatu i środowiska zaznaczyła także, że
rozwój morskiej energetyki wiatrowej przyczyni się
w szczególności do wzrostu mocy produkcyjnych
z OZE w Polsce.

Zakładamy, że do połowy 2026 r. moce produkcyjne energii
z farm wiatrowych i fotowoltaicznych wzrosną do 23,5 GW
– wskazała.
Minister Moskwa zwróciła uwagę, że Polska przywiązuje
również wagę do technologii związanych z wodorem.
Aby rozwijać innowacyjne technologie planujemy przygotowanie pakietu legislacyjnego ukierunkowanego na wodór,
który zniesie bariery utrudniające rozwój krajowego rynku
wodoru – powiedziała.
Jak wyjaśniła minister klimatu i środowiska, środki
z KPO obejmą finansowanie w szczególności poprawy
jakości powietrza w Polsce, wspieranie transformacji
firm w kierunku zielonej gospodarki oraz zielonej
transformacji miast i ich obszarów funkcjonalnych.
Poprawa jakości powietrza jest w Polsce priorytetem.
Dlatego planujemy rozszerzenie wsparcia finansowego
realizowanego już krajowego programu „Czyste Powietrze”. Umożliwi to zwiększenie tempa termomodernizacji
i zastąpienie nieefektywnych źródeł ogrzewania ekologicznymi w zasobie mieszkaniowym. Nie bez znaczenia jest
również transformacja firm w kierunku zielonej gospodarki.
Będzie sprzyjać inwestycjom w duże firmy, mające szczególne znaczenie dla poprawy efektywności energetycznej
i ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu na klimat
i środowisko – podsumowała.
zdjęcie: Minister Anna Moskwa podczas panelu „Recovery Plan –
An Opportunity To Speed Up Green Investment In V4 Countries”
na konferencji Central European Energy Conference 2021

UNIA EUROPEJSKA
ZAMIERZA
PRZYWRÓCIĆ
PRZYRODZIE
NALEŻNE JEJ
MIEJSCE
W NASZYM ŻYCIU

Strategia ta, dla mnie jako ekologa, jest unikalna i niezwykle odważna, wielki manifest na rzecz ochrony
przyrody i jednocześnie ogromne (czy nie największe)
wyzwanie przed jakim stajemy. W części wstępnej
dotyczącej pilnej potrzeby działania na rzecz bioróżnorodności czytamy o tym, że jesteśmy częścią wielkiej
sieci życia na Ziemi, w pełni od niej zależni. Przyroda
daje nam jedzenie, wodę, dostarcza powietrze i świadczy
wiele innych niezbędnych usług, jest gwarancją dobrego
samopoczucia psychicznego i fizycznego. Jest nam
niezbędna w poradzeniu sobie z globalnymi zmianami,
zagrożeniami dla zdrowia i katastrofami. Ochrona
przyrody, skuteczna jej odbudowa będzie miała kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego Europy
po kryzysie COVID-19. Gdy gospodarka ponownie
wystartuje, bardzo ważne będzie, abyśmy zainwestowali
w ochronę przyrody i nie popełniali starych błędów.

PROF. PIOTR SKUBAŁA
ŹRÓDŁO ARTYKUŁU:
MIESIĘCZNIK DZIKIE ŻYCIE,
nr 12-1/318-319, GRUDZIEŃ 2020 /STYCZEŃ 2021

Główną częścią strategii na rzecz bioróżnorodności
jest plan działań, który ma doprowadzić do skutecznej ochrony co najmniej 30% obszarów lądowych
i 30% ekosystemów morskich w Unii Europejskiej
do 2030 r. Oznacza to wzrost obszarów chronionych
o dodatkowe 4% dla lądów i 19% dla obszarów morskich w porównaniu do dnia dzisiejszego. Szczególną
uwagę należy poświęcić obszarom o dużym potencjale
różnorodności biologicznej i zapewnić im ścisłą ochronę.
Obecnie tylko 3% lądów i mniej niż 1% obszarów morskich jest ściśle chronionych w UE. Strategia zakłada
wyznaczenie takiej formy ochrony na 1/3 obszarów
chronionych, czyli 10% obszarów lądowych i 10%
morskich powinna podlegać ścisłej ochronie.

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2020/gru-2020/unia-europejskazamierza-przywrocic-przyrodzie-nalezne-jej-miejsce-w-naszym-zyciu

Z CYKLU
"WOKÓŁ TAJEMNICY ŻYCIA NA ZIEMI"
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 jest dla ludzkości
bolesnym doświadczeniem, ale jednocześnie dla wielu stała
się nadzieją na nowy lepszy świat po niej. COVID-19
sprawia, że uświadamiamy sobie jeszcze wyraźniej, że
potrzeba ochrony i przywracania przyrody jest kluczowa,
jeżeli chcemy m.in. zapobiec groźniejszym pandemiom.
Po pandemii musimy gospodarować zasobami inaczej, jeżeli
chcemy zapewnić sobie w miarę szczęśliwe, bezpieczne
życie. Tę nadzieję wyraża również Europejski Zielony
Ład – plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki
Unii Europejskiej. Mamy od tej pory bardziej efektywnie
wykorzystywać zasoby dzięki przejściu na czystą gospodarkę
o obiegu zamkniętym, przeciwdziałać utracie różnorodności
biologicznej i zmniejszyć poziom zanieczyszczeń.
Do 2050 r. nasz kontynent ma stać się neutralnym dla
klimatu. Niezwykle ważnym elementem Zielonego
Ładu jest zaprezentowana 20 maja 2020 r. „Unijna
strategia na rzecz bioróżnorodności 2030” (EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back into our
lives), której celem jest ochrona wrażliwych zasobów
naturalnych na naszej planecie.
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Każde Euro zainwestowane w morskie obszary
chronione przyniosłoby zwrot w wysokości co
najmniej 319 Euro. Fot. pixabay.com
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Osiągnięcie tego celu, przywrócenie zdegradowanych
ekosystemów lądowych i morskich w całej Europie ma
się dokonać m.in. poprzez nadanie znaczenia rolnictwu
ekologicznemu, a elementy krajobrazu cechujące się
znaczną różnorodnością biologiczną mają się pojawić
na gruntach rolnych. Przewiduje się przeznaczenie
25% pól pod uprawy ekologiczne, 10% gruntów
rolnych ma być wyjęte spod uprawy i przeznaczone
na ochronę krajobrazu. Ponadto do 2030 r. ma
nastąpić zmniejszenie o połowę ilości stosowanych
pestycydów. To m.in. ma pomóc w powstrzymaniu
i odwróceniu procesu spadku liczebności owadów
zapylających. Podobne zamierzenia dotyczą ilości
środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych
w hodowli zwierząt i akwakulturach. Nie zapomniano
o rzekach i planuje się przywrócenie co najmniej
25 tys. km rzek w UE do stanu charakterystycznego
dla rzek swobodnie płynących. W ciągu najbliższych
10 lat zasadzimy w Europie 3 mld drzew. Kluczowe
znaczenie będzie miała ścisła ochrona pozostałych
lasów pierwotnych i starych w UE, a ponadto działania
Unii nie mogą prowadzić do wylesienia w innych

częściach świata. Torfowiska, mokradła, namorzyny,
siedliska kumulujące znaczne ilości węgla, powinny
podlegać w świecie ścisłej ochronie, biorąc pod uwagę
przewidywane zmiany stref wegetacji.
Za powodzenie realizacji unijnej strategii na rzecz
przywrócenia naturze należnego jej miejsca w naszym
życiu będę mocno trzymał kciuki i wspierał ją, podobnie
jak całe środowisko ekologiczne (mimo, że jest przez
nie krytykowane za brak planu działania dotyczącego
ograniczenia konsumpcji mięsa i przemysłowej hodowli
zwierząt). Bioróżnorodność jest bez wątpienia naszym
największym skarbem, niestety najmniej docenianym.
Czas to zmienić. Czy wreszcie zaczniemy współdziałać
z przyrodą i odzyska ona należne jej miejsce w naszym
życiu?
Prof. Piotr Skubała
LITERATURA:
- EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back
into our lives. European Commission, Brussels, 20.05.2020,
ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiversity-strategy-2030_en.pdf, dostęp 30.10.2020.

MAGAZYN
NA DOBRE
SAMOPOCZUCIE
ROZMOWA
Z ANNĄ DOLSKĄ,
REDAKTOR NACZELNĄ
OGÓLNOPOLSKIEGO
MAGAZYNU MOJA
HARMONIA ŻYCIA

Zdjęcie: Daria Olzacka

przemęczenie odbija się nie tylko na własnym zdrowiu,
ale też na relacjach z innymi. Nazwałyśmy magazyn
Moja Harmonia Życia, bo podchodzimy do człowieka
holistycznie. Chcemy mu wskazywać jak osiągnąć życiowy
balans i czuć się dobrze. Ciało, dusza i umysł to były
nasze przewodnie hasła. Jakiś czas temu dołożyłyśmy
do tego ekologię.

Na rynku jest sporo magazynów o zdrowiu,
psychologii i zdrowym odżywianiu. Co wyróżnia
Moją Harmonię Życia?

Dlatego, że jest modna?
Trudno tu mówić o modzie. To konieczność, jeśli chcemy
przetrwać jako gatunek. Człowiek ze swoim umysłem,
technologią i kreatywnością jest cudem, ale jest też największym szkodnikiem na tej planecie. Przez nasze teksty
chcemy wskazywać jak zadbać o siebie, by czuć się dobrze,
ale także promujemy wzorce zachowań i pokazujemy
inicjatywy, dzięki którym przyrodzie i otaczającemu
nas środowisku będzie lepiej. Pokazujemy, że warto
zacząć od siebie, od małych rzeczy, które w globalnej skali
mogą wiele zmienić, jak kupowanie odzieży z drugiej
ręki, nieużywanie foliowych toreb, zbieranie deszczówki
do podlewania ogródka.

Nasz magazyn powstał z potrzeby i obserwacji. Oczywiście kiedy powoływaliśmy go 5 lat temu do życia
zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będzie łatwo, nie tylko
ze względu na dużą konkurencję, ale też, że nie stoi
za nami duży koncern mediowy, ani bogaty inwestor.
Postanowiłyśmy – bo jesteśmy trzema babami – stworzyć
czasopismo, które pomoże czytelnikowi złapać balans
w zagonionym i pełnym stresów codziennym życiu. Jesteśmy społeczeństwem z mocno zaimportowanym ze Stanów
Zjednoczonych modelem pracy, zgodnie z którym jeśli się
nie zapracujesz, nie zarobisz. Proszę spojrzeć jak mało
wokół nas jest uśmiechniętych i wyluzowanych osób. Stres,
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O czym konkretnie można przeczytać
w Mojej Harmonii Życia?

Jakiś czas temu zmieniliście format
na mniejszy. Czy to z oszczędności?

Oprócz wspomnianych artykułów dotyczących życia
zgodnego z naturą, w naszym magazynie można
przeczytać teksty o zdrowiu przygotowywane przez
ekspertów, głównie z dziedziny medycyny naturalnej.
Sporo miejsca oddajemy ajurwedzie, starohinduskiej
medycynie uznanej przez Światową Organizację zdrowia
i tradycyjnej medycynie chińskiej, którą też lekarze coraz
częściej łączą z medycyną konwencjonalną. To mądrość
i zgodne z naturą podejście do zdrowia o kilkusetletnim
doświadczeniu. Dla osób chcących jeszcze bardziej wgłębić
się w zagadnienia f itoterapii stworzyliśmy branżowy
magazyn Viva Zioła!, w którym serwujemy stricte specjalistyczne materiały zielarskie.

To też wynika z naszego ekologicznego podejścia. Mniejszy
format, to mniej papieru, który teraz też jest bardziej przyjazny środowisku niż chemicznie wybielany. To też odpowiedź
na oczekiwania czytelników. Przeprowadziliśmy badania,
które pokazały, że 80 proc. naszych odbiorców to kobiety,
a format A4 rzadko mieści się do damskiej torebki. Dzięki
temu otrzymujemy od naszych czytelników zdjęcia Mojej
Harmonii Życia np. z lotniska w Oslo, z nadmorskiej plaży,
bo jest poręczna i wszędzie się zmieści, a treści jest tyle samo,
co w dużym formacie. Co więcej, ten format bardzo dobrze
oceniany jest też przez reklamodawców, którzy w dobie
pandemii przenieśli swoją aktywność do Internetu i dodają
magazyn ze swoją reklamą lub kuponami rabatowymi
i promocjami do wysyłanych produktów.

W Mojej Harmonii Życia piszemy również o naturalnej
pielęgnacji i kosmetykach, a w sferze umysłu współpracujący
z nami specjaliści poruszają zagadnienia dotyczące relacji
w rodzinie, w pracy i rozwoju osobistego.
Z nami można wyjechać w daleką podróż, ale też nauczyć
się jak właściwie parzyć herbatę lub ugotować pyszne
danie – oczywiście wegańskie. W Mojej Harmonii
Życia są też konkretni ludzie. Pokazujemy nie tylko
tych, którzy mają coś do powiedzenia, ale też robią coś
ciekawego, mają pasje i potraf ią zainspirować innych
do działania.

Moja Harmonia Życia robi wrażenie
pozytywnej, przyjaznej. Z czego to wynika?
Przede wszystkim z podejścia do jej tworzenia. Zajmując się
dziennikarstwem od ponad 20 lat już dawno stwierdziłam,
że wymęczone teksty męczą czytelnika. On to natychmiast
wyczuwa. Dlatego u nas nie ma nic na siłę. Nasi autorzy
piszą z potrzeby dzielenia się wiedzą, a my odczuwamy wiele
przyjemności w przekazywaniu pożytecznych i ciekawych treści.
Zgodnie ze słowami Konfucjusza: ,,Wybierz pracę, którą kochasz,
a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w twoim życiu”.

BALLUFF – LIDER
AUTOMATYKI
PRZEMYSŁOWEJ
SUKCES TO CIĄGŁY
ROZWÓJ I EDUKACJA

P

odczas X edycji konferencji „Top Industry Summit” odbyła się gala rozdania nagród „Diamenty Top
Industry”. Balluff został zwycięzcą w kategorii Lider Automatyki Przemysłowej. O tym, co przesądza
o sukcesie firmy, jakie postawy są wartością nadrzędną oraz o wyzwaniach w ciągle zmieniającej się rzeczywistości,
rozmawiamy z Pawłem Stefańskim, prezesem Balluff Polska.
założyciela od początku wskazywały na wszechstronny
rozwój, zdobywanie kolejnych obszarów działalności i edukację. Wszystko pod szyldem jakości, wysokich standardów
i osobistego zaangażowania.
Balluff kojarzony jest przede wszystkim z czujnikami,
jednak doskonale wiemy, że oferta jest znacznie
szersza. Na co kładziecie największy nacisk?

100 lat – tyle w tym roku skończył Balluff.
Ta data robi wrażenie. Mógłby Pan przybliżyć
historię powstania firmy. Jak to się zaczęło?

Koncentrujemy się przede wszystkim na przyszłości, na
rozwiązaniach i urządzeniach, które służą do planowania
produkcji, optymalizacji kosztów i zarządzania jakością.
Doskonale wiemy, że podejmowanie decyzji na podstawie
gromadzonych danych, a także zapewnienie dostępu do tych
informacji ma coraz większe znaczenie w każdym zakładzie
produkcyjnym. Dlatego też kładziemy duży nacisk na rozwiązania, które pomagają generować, przesyłać, gromadzić
i przetwarzać dane w informacje – wraz z wizualizacją.

Wszystko zaczęło się w 1921 r. od warsztatu specjalizującego
się w naprawach rowerów, a później również motocykli
i maszyn do szycia. Po kilku latach założyciel Gebhard Balluff
przekształcił firmę w zakład produkcyjny, w którym wytwarzano wyróżniające się precyzją toczone i frezowane części.
Patrząc na to z perspektywy czasu możemy dostrzec
ciągłą ewolucję, bowiem wartości wyznawane przez
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Szeroki zakres oferty może powodować
trudności w podejmowaniu decyzji co do wyboru
właściwego rozwiązania. Czy Klienci mogą
liczyć na wsparcie i pomoc w tym zakresie?
Zdecydowanie tak. Zapewniamy odpowiednie wsparcie
inżynierskie. Jesteśmy też otwarci na współpracę, gdy
odbiorcy potrzebują indywidualnych rozwiązań i powierzają nam opracowanie architektury oraz kompletne
wykonanie i wdrożenie systemu.
Nasi klienci na każdym etapie współpracy mają możliwość
wyboru, w jaki sposób chcą realizować z nami projekty
rozwojowe i optymalizacyjne – czy mają własne zasoby,
czas i wiedzę, by pozyskać stosowne produkty i tworzyć
samodzielnie stosowne rozwiązania, czy wolą skorzystać
z gotowych rozwiązań sprzętowo-programistycznych, podłączyć je do zasilania i wprowadzić do użytku.
Rewolucja czy ewolucja?
Ewolucja. Ciągły rozwój i edukacja. Pracujemy z tym
na co dzień. Jest to jedna z idei, która nam przyświeca

– uczymy się nowych rzeczy, odcinamy się od tego, co
już znamy i wymyślamy coś zupełnie nowego, innowacyjnego. Ciągle ewoluujemy w kierunku innowacyjnej
automatyzacji. Takie było też uzasadnienie Jury przyznania właśnie naszej f irmie zaszczytnego tytułu Lidera
Automatyki Przemysłowej.
Doskonałym przykładem na zaangażowanie Balluff w edukację, jest nasz ostatni projekt Level 4.0 Digital Innovation
Hub, który realizowaliśmy we współpracy z uczelniami
technicznymi i ekonomicznymi oraz firmami software’owymi.
W ramach projektu, którego celem jest wprowadzanie rozwiązań Przemysłu 4.0 do polskiej gospodarki, stworzyliśmy
modelową linię produkcyjną – Smart Factory. To naszpikowany technologiami demonstrator, który w praktyce wyjaśnia
funkcjonowanie takich rozwiązań jak: IIoT, Robot Guiding
(Machine Vision), RFID i Traceability, czy Machine Vision.
Smart factory to nowy, praktyczny wymiar edukacji, dostępny
jest w trybie stacjonarnym, on-line oraz hybrydowym. Prowadzimy szkolenia z zakresu innowacyjnych technologii
i ich integracji z istniejącymi systemami. Dzięki takim
rozwiązaniom możemy oswajać rewolucję przemysłową.

O PRZYSZŁOŚCI
POLSKIEGO ROLNICTWA

VI

Forum Rolników i Agrobiznesu, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
było miejscem dyskusji w szerokim gronie rolników i przedstawicieli agrobiznesu nt. przyszłość
polskiego rolnictwa w regulacjach nowej WPR. W spotkaniu uczestniczył wicepremier, minister
rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Forum zostało tradycyjnie już zorganizowane przez Top Agrar Polska.

Jak podkreślał wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju
wsi Henryk Kowalczyk, ta kwestia musi zostać zawarta
w Krajowym Plan Strategiczny, który jest obecnie na
etapie oceny oddziaływania na środowisko. Kolejnym
etapem będzie przekazanie go do końca grudnia Komisji
Europejskiej do negocjacji.

KRAJOW Y PLAN STRATEGICZNY
– Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki
Rolnej obejmuje, tak jak się wszyscy przyzwyczailiśmy,
dwa filary płatności. I filar jest związany z płatnościami
obszarowymi. Od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków
na płatność redystrybucyjną z 8,3% do 11,57% koperty
finansowej na płatności bezpośrednie, średni poziom
wsparcia na hektar we wszystkich gospodarstwach
o wielkości do 50 ha, które stanowią 97% gospodarstw,
będzie wyższy od przeciętnej unijnej – poinformował
Henryk Kowalczyk.
WSPARCIE
PRZETWÓRSTWA
Wicepremier, minister rolnictwa
i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk
zaznaczył, że w Krajowym Planie
Strategicznym zdecydowano się
wycofać dofi nansowanie infrastruktury na obszarach wiejskich
i postawić na dofi nansowanie
przetwórstwa.
– W Krajowym Planie Odbudowy
niezwykle istotną częścią jest
dof inansowanie przetwórstwa.

W momencie kiedy Krajowy Plan Odbudowy będzie
uruchomiony przetwórstwo może zyskać wiele miliardów złotych, szacuje się że ok. 4 mld złotych. To jest ten
zastrzyk f inansowy, który jest istotny dla kraju – dodał
wicepremier.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Ważnym aspektem jeśli chodzi o Krajowy Plan Strategiczny dla Polski jest kwestia zarządzania ryzykiem.
– Otóż zarządzanie ryzykiem, nieodzowny problem
rolnictwa polskiego, szczególnie jeśli mieliśmy do
czynienia z latami, gdzie występowała dotkliwa
susza, wymaga od nas f inansowania. Środki f inansowe na zarządzanie ryzykiem we Wspólnej Polityce
Rolnej są istotne, ale myślę, że znacznie istotniejsze
i o większej skali f inansowej są środki krajowe na
dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych – mówił szef
resortu rolnictwa.

zdjęcie: Panel dyskusyjny podczas VI Forum Rolników
i Agrobiznesu (fot. Top Agrar Polska)

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY
GOSPODARCZEJ
Z PAŃSTWAMI ARABSKIMI

M

inister Rozwoju i Technologii Piotr Nowak spotkał się dzisiaj z ambasadorem Kuwejtu
Khalidem Yateem Al-Fadhli oraz ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Eman Ahmed Al-Salami. Rozmowy dotyczyły możliwości zintensyfikowania wzajemnej współpracy
gospodarczej i miały miejsce w przededniu zbliżającego się Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego,
które odbędzie się 6 grudnia 2021 r. w Dubaju. Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych
organizowanych przez Polskę podczas Wystawy Światowej EXPO 2020.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze odbędzie się po raz pierwszy
w historii relacji Polski z państwami
regionu. Forum posłuży jako platforma prezentacji wzajemnej oferty
biznesowej między Polską a krajami
arabskimi. W spotkaniu polskiego
i arabskiego biznesu w Dubaju
uczestniczyć będą także decydenci
polityczni oraz eksperci. Podczas
Forum polskie firmy zaprezentują
swoje osiągnięcia, a także będą miały
możliwość nawiązania współpracy
z partnerami gospodarczymi
z krajów arabskich. Głównymi
wątkami dyskusji panelowych przewidzianych na Forum będzie rozwój
zielonej energii, prezentacja polskiej
oferty eksportowej i inwestycyjnej,
tematyka związana z infrastrukturą przyszłości, a także
nowoczesny design inspirowany tradycją oraz kwestie
dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Spotkanie z Ambasadorem Kuwejtu

w porównaniu z 8 miesiącami 2020 r.), w tym polski
eksport – 430,6 mln USD (wzrost o 8,5%), natomiast
import – 129,8 mln USD (wzrost o 49%). Według
danych NBP, Łączna wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
na koniec 2020 r. wg danych NBB szacowana była
na 264 mln USD. Działają tam m.in. polskie przedsiębiorstwa z branży naftowo-gazowej, budowlanej,
instalacyjnej, informatycznej, usług geodezyjnych,
meblowej, kosmetycznej, sprzętu medycznego, luksusowych jachtów czy opakowań metalowych.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to drugi – po Arabii
Saudyjskiej – największy partner w handlu Polski z krajami Zatoki oraz pierwszy – pod względem wartości
polskiego eksportu w 2019 r. Według danych GUS za
okres styczeń-sierpień 2021 r., w polsko-emirackich
obrotach handlowych odnotowano tendencję zwyżkową.
Ich wartość wyniosła 560,4 mln USD (wzrost o 16%
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