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Rok 2022 jest dla nas okazją do świętowania 25–lecia obecności na polskim rynku
Magazynu biznes&EKOLOGIA.
Mówi się, że spośród całej masy tytułów prasowych o tematyce ekologiczno–biznesowej,
nasz Magazyn wyróżnia się nie tylko formą, ale i różnorodnością zamieszczanych materiałów.
To prawda, bo zawsze staraliśmy się wybierać dla Was te informacje, zdjęcia i ludzi, którzy
zaimponowali nam swoim stylem na dziś, bądź ciekawym pomysłem na nową rzeczywistość.
W tej formule wydaliśmy od 1997 roku 155 numerów i z tej okazji chcielibyśmy podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju i sukcesu naszego Magazynu.
Redakcja Magazynu od samego początku zachowała charakter „rodzinny”, a nasz
zespół zawsze był niewielki. Mimo to, przez te 25 lat, przez nasze biuro przewinęło się
dobrych kilkaset osób: autorów tekstów i tłumaczy, redaktorów i korektorów, drukarni,
dystrybutorów i księgarni, grafików i ilustratorów, recenzentów, blogerów i dziennikarzy.
Niezależnie od tego czy pracowali w biurze, czy online, to tworzyli z nami jedną wielką
rodzinę. Wszystkim Wam dziękujemy za to, że razem z nami dbaliście o to, aby nasz
Magazyn ukazywał się nie tylko w tak pięknej szacie graficznej, ale był zawsze wartościowy
pod względem merytorycznym.
Szczególne podziękowanie przekazujemy na ręce byłej Redaktor Naczelnej pani
Aleksandry Wójtowicz, doceniając jej wieloletnią pracę i wkład w rozwój czasopisma.
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i wciąż darzycie nas swoją sympatią i zaufaniem. To chyba efekt tego, że zawsze staraliśmy
się, aby nasz Magazyn przekazywał Wam nie tylko wiedzę, ale również relaks i rozrywkę.
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różne niespodzianki z tym związane. Zapraszamy więc do dalszej lektury naszego Magazynu.
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MAPA DROGOWA ROZWOJU
GEOTERMII W POLSCE

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA OPRACOWAŁO „WIELOLETNI PROGRAM
ROZWOJU WYKORZYSTANIA ZASOBÓW GEOTERMALNYCH W POLSCE”. TO MAPA
DROGOWA ROZWOJU GEOTERMII DO 2040 ROKU, Z PERSPEKTYWĄ DO 2050 ROKU.
Opracowanie jest spójną koncepcją rozwoju i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce do 2040 roku,
z perspektywą do 2050 roku.
z
Dokument składa się z dziewięciu punktów, uwzględniających potencjał geotermii płytkiej oraz nisko,
średnio– i wysokotemperaturowej, magazynowanie
energii, minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego oraz
proponowane zmiany legislacyjne. Ujęto w nim również
kwestie związane z finansowaniem i koordynacją zadań.
Mapa opiera się na trzech podstawowych filarach:
badaniach, wykonywaniu i realizacji instalacji pilotażowych oraz wdrożeniach, jak również edukacji i promocji.

z

z

z
W ramach mapy drogowej zaplanowano następujące
działania:
z wsparcie obszaru związanego
z geotermią inżynierską i geotermią
płytką poprzez funkcjonowanie
i rozwój HUB-u Technologicznego
Pomp Ciepła (HTPC) w Miękini oraz
programy, takie jak „Moje Ciepło”;
z geotermia nisko– i średniotemperaturowa
będzie nadal wspierana w ramach
programu NFOŚiGW „Udostępnianie wód
geotermalnych w Polsce” oraz Polska
Geotermia Plus. Dla realizacji inwestycji
została powołana spółka celowa „Geotermia
Polska”. Komplementarnym obszarem jest
geotermia wysokotemperaturowa, której
rozwój wymaga badań i budowy instalacji
demonstracyjnych, w zakresie systemów
binarnych oraz systemów HDR i EGS;
z perspektywicznym obszarem są instalacje
zagospodarowania ciepła odpadowego
z systemów kogeneracyjnego wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła oraz instalacje
zagospodarowania ciepła wód rzek,

sztucznych i naturalnych zbiorników
wodnych, które wymagają badań oraz
budowy instalacji pilotażowych;
rozpoznanie możliwości wykorzystania
głębokich otworowych wymienników ciepła
(GOWC) w istniejących otworach, co wymaga
badań i budowy instalacji demonstracyjnych;
rozwój magazynowania ciepła / energii
w górotworze, wymagający zarówno badań,
jak i budowy instalacji pilotażowych;
wsparcie dla rozwoju geotermii w Polsce
poprzez program ubezpieczenia od ryzyka
inwestycyjnego w projektach geotermalnych;
dostosowanie rozwiązań prawnych we
wszystkich wymienionych obszarach oraz
prowadzenie działań promocyjno–edukacyjnych.

Koszt realizacji Programu do 2050 roku oszacowano na ponad 49 mld zł. Dofinansowanie (budżet
państwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, Bank Ochrony Środowiska, Krajowy Plan
Odbudowy, inne środki zagraniczne, itp.) wyniesie
ponad 12 mld złotych,(26 %).
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LAS W SŁOIKU?
UWAGA NA CHRONIONE MCHY I POROSTY!
do Polski lub pozyskano ze środowiska przyrodniczego
na podstawie odpowiednich zezwoleń regionalnego
dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Nabywając rośliny do kompozycji możemy zapytać
o kraj pochodzenia mchów, legalność źródła pochodzenia oraz upewnić się czy ich pozyskanie i sprzedaż
odbywa się zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
Coraz modniejszym elementem wnętrz stają się
zielone ściany czy lasy w słoikach. Niestety, może
wiązać się to z zagrożeniami dla przyrody, a dla osób,
urządzających takie dekoracje z przykrymi konsekwencjami w postaci kar.

W przypadku zaistnienia wątpliwości co do legalności
źródła pochodzenia roślin użytych w kompozycjach,
należy zgłosić sprawę do organów ścigania.

Własnoręczny zbiór mchów
i porostów z lasu

Jednym z powszechnych elementów „lasów” w słoikach są mchy i porosty, np. chrobotki, które wraz
z kamieniami i fragmentami drewna imitują środowisko leśne. Najpopularniejszym gatunkiem mchów
wykorzystywanym do celów dekoracyjnych jest bielistka siwa zwana mchem poduszkowym. Mech ten,
razem z chrobotkami, wykorzystywany jest także do
tworzenia zielonych obrazów i ścian.

Jeśli mimo wszystko planujemy samodzielny zbiór
mchów i porostów w lasach, w pierwszej kolejności
powinniśmy wykorzystywać w kompozycjach gatunki
niepodlegające ochronie. Jeśli jednak interesują nas
gatunki chronione, uprzednio zobowiązani jesteśmy do
uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazów m.in.
zbioru, przetrzymywania czy posiadania. Zezwolenia
takie mogą być wydawane przez
właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska
lub Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska.

Zarówno jednak bielistka siwa,
jak i wiele gatunków chrobotków
znajduje się w Polsce pod ochroną.
W stosunku do nich obowiązują
m.in. zakazy zbioru, przetrzymywania i sprzedaży.

Oprócz uzyskania zezwoleń z zakresu
ochrony gatunkowej, musimy
również pamiętać o konieczności
uzyskania zgody na zbiór takich
gatunków, także od zarządcy terenu,
na którym rosną, np. nadleśnictwa.

Zakazy w stosunku do chronionych
gatunków obowiązują przez cały
rok i dotyczą nawet najmniejszych
f ragmentów chronionych roślin
i porostów. Za złamanie tych przepisów grozi kara aresztu albo grzywny.

Pamiętajmy, że w dobie zmian klimatycznych i poważnych zagrożeń
dla środowiska każda niepotrzebna
ingerencja w stan dzikiej przyrody
może powodować nieodwracalne
konsekwencje, jak choćby wymarcie kolejnych gatunków czy zaburzenia w funkcjonowaniu ekosystemów.

Lista gatunków mchów i porostów
objętych ochroną zawiera rozporządzenie w sprawie ochrony
gatunkowej roślin i rozporządzenie
w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Jak nie złamać prawa?
My Stworzyliśmy system: wykaz gatunków chronionych, katalog zakazów i warunków na jakich może
być udzielone od nich odstępstwo, odpowiedzialność
karna za naruszenie zakazów i organy odpowiedzialne za ściganie sprawców.

Potrzebne do stworzenia zielonych aranżacji rośliny
i porosty możemy nabyć w kwiaciarniach, na giełdach
florystycznych oraz w sklepach specjalizujących się
w dystrybucji gatunków roślin niepodlegających ochronie (np. nie zostały wymienione w rozporządzeniach
lub zostały wyhodowane na specjalistycznych farmach),
a w przypadku gatunków chronionych – wwieziono je
nr 155-156/2022

Ciebie prosimy o przestrzeganie tych zasad. To nasza
wspólna odpowiedzialność.
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HENRYK
KOWALCZYK
WICEPREMIER,
MINISTER
ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

PANIE PREMIERZE, RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT USTAWY
O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM. CO SIĘ ZMIENIA?

Przede wszystkim zwracam uwagę na zaufanie konsumentów. Coraz bardziej są oni w stanie zapłacić więcej
za produkty ekologiczne, ale chcą mieć pewność, że te
produkty takie są rzeczywiście. W realiach rynkowych
konsument często zachęcany jest do kupowania produktów reklamowanych jako ekologiczne. Tymczasem
te produkty wcale takie nie są. Nachalne reklamy
zrobiły wiele złego oferując produkty, które nie spełniają norm czy to w uprawie, czy to przy przetwarzaniu.
Podsumowując, przyjęty przez rząd projekt ustawy
o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
przede wszystkim ma za zadanie wzmocnienie
zaufania konsumentów do systemu rolnictwa ekologicznego. Bez tego trudno mówić o rozwoju tego
rodzaju rolnictwa. Stosowanie różnych chwytów
reklamowych sprawia, że konsument ma problem
z wyborem produktu, który rzeczywiście spełnia wszelkie wymagania dotyczące produktu ekologicznego.

nr 155-156/2022
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W JAKI SPOSÓB BĘDZIE TO REALIZOWANE?

Wysoki poziom zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą
funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Dlatego też precyzyjnie określone
zostaną kompetencje organów, jeśli chodzi o system
kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie
z przepisami unijnymi.
TO OD STRONY KONSUMENTÓW. A CO SIĘ ZMIENI
DLA PRODUCENTÓW, DLA ROLNIKÓW?

Przyjęte rozwiązania zakładają też wsparcie rolników ekologicznych stosujących ekologiczny materiał
siewny kwalifikowany i elitarny. To w istotny sposób
przełoży się na wzrost plonów, ich jakość i podaż
na rynku.
JAK ZATEM OCENIA PAN AKTUALNY STAN
ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE?

Nie jest tajemnicą, że liczba gospodarstw ekologicznych spadła. Nie spadła natomiast produkcja.
Szybko rośnie liczba przetwórni, jak również szybko
rośnie popyt przewyższający podaż. Nadal występuje znaczne rozdrobnienie podaży, zwłaszcza
w przypadku chowu zwierząt. Na koniec 2020 roku
mieliśmy ponad 20,2 tysiąca producentów i ponad
509 tys. ha użytków rolnych. Tak w skrócie wygląda
stan na dziś rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Chcemy tą sytuację poprawić. Warto również mieć
na uwadze, że ten typ rolnictwa dobrze wpisuje się
w zmiany zachodzące we Wspólnej Polityce Rolnej.
Zaplanowany rozwój rolnictwa ekologicznego będzie
opierał się na czterech filarach. Pierwszym z nich
jest transfer wiedzy. Następnym – innowacje. Kolejny
to wsparcie producentów ekologicznych. Ostatni
dotyczy utrzymania zaufania do systemu rolnictwa
ekologicznego. Jestem przekonany, że ta spójna
koncepcja przyniesie dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce zgodnie z potrzebami
konsumentów.

Poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII kadencji.
Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r.
był sekretarzem stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem
rządu ds. kształtowania ustroju rolnego.
16 listopada 2015 r. powołany na ministra
bez teki w rządzie Beaty Szydło. Objął
także funkcję przewodniczącego Komitetu
Stałego Rady Ministrów.
Od września do grudnia 2016 r. pełnił
obowiązki Ministra Skarbu Państwa.
Również we wrześniu 2016 r. został
wiceprzewodniczącym
Ko m i t e t u
Ekonomicznego Rady Ministrów. 11 grudnia
2017 r. objął stanowisko ministra bez teki
w nowo utworzonym rządzie Mateusza
Morawieckiego, ponownie został też
przewodniczącym Komitetu Stałego Rady
Ministrów. Od 2019 r. przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych.
Od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r.
pełnił funkcję ministra środowiska. Od 2021 r.
jest w składzie Rady Doradców Politycznych
premiera Morawieckiego.
26 października 2021 r. powołany przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę na
stanowisko wicepremiera, ministra rolnictwa
i rozwoju wsi.

KAMIL
BORTNICZUK
MINISTER SPORTU
I TURYSTYKI

W OBECNYCH CZASACH SPORT I BIZNES SĄ ZE SOBĄ NIEROZERWALNIE
POŁĄCZONE. WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM POZWALA NA DYNAMICZNY ROZWÓJ
SPORTU, A CO ZA TYM IDZIE – ZAISTNIENIE POLSKICH SPORTOWCÓW NA
ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. POWRÓT MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
W RANDZE SAMODZIELNEGO RESORTU TO SZANSA, ABY JESZCZE SKUTECZNIEJ
REALIZOWAĆ PROJEKTY WZMACNIAJĄCE SPORT I TURYSTYKĘ, A TAKŻE
MONITOROWAĆ I IMPLEMENTOWAĆ W TE OBSZARY NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA.

Ulga na sport

Wyrównywanie szans

Jednym z nowych narzędzi, które może skutecznie
pobudzić biznes do inwestycji w sport, jest ulga sponsoringowa, która weszła w życie 1 stycznia 2022. To ważna
zachęta fiskalna na rzecz przekazywania środków na
sport przez przedsiębiorców. Dzięki temu rozwiązaniu
zyskają oni możliwość dodatkowego odliczenia od
podstawy opodatkowania 50 % kosztów poniesionych
na działalność sportową. Odliczeniu podlegać będą
nakłady np. na finansowanie klubu sportowego, stypendium czy imprezy sportowej. Liczymy, że zachęci to
przedsiębiorców do współpracy z klubami sportowymi,
a tym ostatnim ułatwi pozyskiwanie dodatkowych
środków na ich działalność.

Warto podkreślić, że na infrastrukturę sportową
w 2022 roku przeznaczyliśmy aż 577 mln zł – to
największy budżet w historii. Pozwoli to na dalszy,
zrównoważony rozwój bazy obiektów sportowych
w Polsce, ze wskazaniem na mniejsze ośrodki i obszary
wiejskie. Wiem, jak ważny jest dostęp do infrastruktury
sportowej poza dużymi ośrodkami – wyrównywanie
szans w dostępie do nowoczesnych obiektów sportowych jest dla mnie i mojego resortu bardzo ważne.
Inwestycje budowlane – w tym te w infrastrukturę sportową – to koło zamachowe polskiej gospodarki. Każda
inwestycja w obiekt sportowy to wiele zaangażowanych
w jej realizację firm, poczynając od twórców projektów, po dostawców i wykonawców. Nasze działania
polegające na rozszerzeniu programów dotacyjnych
dla inwestycji sportowych są istotnym czynnikiem
stymulującym rozwój tego segmentu budownictwa.
W ostatnich siedmiu latach wartość udzielonych przez
resort dofinansowań to około 3,5 mld zł – ta kwota

Kluczem do sukcesu jest konsekwencja, dlatego
nasze priorytety są niezmienne – chcemy aktywizować społeczeństwo, sukcesywnie zwiększając
nakłady na sport powszechny, wspieramy sportowców wyczynowych oraz inwestujemy w rozwój
infrastruktury sportowej.
nr 155-156/2022
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przełożyła się na powstanie ponad 7 tys. obiektów
sportowych. Wiele z nich, realizowanych w ramach
programu rozwoju infrastruktury lokalnej „Sportowa
Polska”, służy społecznościom w niewielkich miejscowościach, gdzie dostęp do oferty sportowej nie jest tak
bogaty jak w dużych miastach. Zadania inwestycyjne,
które w szczególności leżą nam na sercu, to te o charakterze ogólnodostępnym, umożliwiającym masowe
uprawianie sportu i aktywne spędzanie wolnego czasu.
W ten sposób zamazujemy białe mapy na sportowej
mapie Polski, a w gminach nierzadko powstają pierwsze sale gimnastyczne czy boiska. W tym roku po raz
pierwszy nagrodziłem wyróżniające się w obszarze
inwestycji sportowych miasta i gminy na Europejskim
Kongresie Samorządów w Mikołajkach.
Przy tworzeniu nowych programów inwestycyjnych
nie zapominamy o kwestiach związanych z ekologią.
Program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji,
którego pilotażowa edycja rusza w tym roku, promuje nowoczesny styl budownictwa, odchodzący
od mniej ekologicznych technologii tradycyjnych.
Ponadto, część dofinansowywanych przed nas inwestycji, ma na celu modernizację obiektów sportowych
i zmianę ich parametrów techniczno–użytkowych
na bardziej ekologiczne – to chociażby przebudowa
systemów grzewczych lub oświetleniowych na mniej
energochłonne.

Aktywność w dbałości o środowisko
Trudno o bardziej ekologiczne rozwiązania niż oferuje
sama aktywność fizyczna, do której podejmowania
zachęcamy poprzez ministerialne programy i kampanie. Ruch na świeżym powietrzu, w warunkach
obcowania z przyrodą i bez ingerencji w otaczające
nas środowisko to najprostsza a zarazem jedna
z piękniejszych możliwości przeprowadzania treningu
sportowego. Staramy się aktywizować wszystkie grupy
społeczne, na co w 2022 roku zaplanowaliśmy ponad
420 mln zł – o ponad 260 % więcej niż w roku 2015.
Przeprowadzone na zlecenie ministerstwa badania
wykazały, że poziom aktywności fizycznej Polaków
rośnie – z 15,5 proc. w 2015 r. do 30,5 proc. w obecnym.
Szczególnie ważne jest dla nas, aby zachęcać do aktywności fizycznej dzieci i młodzież. Już teraz w Polsce

z naszym wsparciem aktywnych jest niemal 1,5 mln
młodych ludzi. Oczekuję, że dzięki naszym nowym
propozycjom oraz wzmacnianiu flagowych projektów,
takich jak Program Klub, Szkolny Klub Sportowy czy
Sport Wszystkich Dzieci, ta liczba znacząco wzrośnie.

Proekologiczne działania
w obszarze turystyki
Ważne są dla nas także proekologiczne działania
w obszarze turystyki. Zdajemy sobie sprawę, że zrównoważony rozwój, którego elementem jest odpowiednie
korzystanie z walorów naturalnych, stanowić będzie
o przewadze konkurencyjnej oferty turystycznej. Już
dziś miejsca takie cieszą się szczególnym zainteresowaniem konsumentów – ostatnie lata to rozkwit
oferty wypoczynkowej w Polsce, w tym w szczególności
agroturystyki i ekoturystyki.
Biorąc pod uwagę zmieniające się trendy i oczekiwania
Polaków jednym z naszych priorytetów w ubiegłym
roku była m.in. renowacja istniejących i wytyczanie
nowych szlaków turystycznych na terenie Polski,
w szczególności zaś dostosowanie ich do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
Obecność zielonych szlaków może w znacznym stopniu
przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego
poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej turystów i lokalnych mieszkańców, a podróżowanie po
szlakach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
jest doświadczeniem o charakterze poznawczym,
eko– i eno–turystycznym oraz etnoturystycznym.
W 2021 roku prace znakarskie, dof inansowane
w ramach ministerialnych dotacji, zostały wykonane na
długości blisko 3,4 tys. km szlaków turystycznych, w tym
również szlaków górskich, rowerowych i kajakowych.
Serdecznie zachęcam Polaków do turystyki pieszej,
rowerowej i sportowej – przed nami okres urlopowy,
w trakcie którego będzie wiele okazji do skorzystania
z bogatej oferty rodzimej branży turystycznej.

RAM KAJI
KHADKA
AMBASADOR
NEPALU

NEPAL – KRAJ NA DACHU ŚWIATA. DLACZEGO
POWSTAŁO TAKIE POWIEDZENIE, SKORO WOKÓŁ
DOMINUJĄ JESZCZE WYŻSZE HIMALAJE?

Nepal jest domem dla ośmiu z czternastu gór na świecie
powyżej ośmiu tysięcy metrów wysokości. Należą do
nich Mt. Everest (8 848,86 m.), Kanchanjangha (8 586 m.),
Lhotse (8 516 m.), Makalu (8 463 m.), Cho Yu (8 201 m.),
Dhaulagiri (8 167 m.), Manaslu (8 156 m.) i Annapurna
(8 091 m.). Mt. Everest wraz z tymi wszystkimi górami
jest symbolem przyjaźni, godności, dumy i prestiżu kraju,
dlatego atrybut Nepalu jako kraju na dachu świata
brzmi słusznie. Region Himalajów, który jest częścią
Hindukush Himalaya, stał się kolebką społeczeństwa
o odmiennej kulturze i stylu życia. Góry te są źródłem
inspiracji dla ludzkości, uosobieniem globalnego dobra
wspólnego, jakim jest świeże powietrze i środowisko
z czystymi zbiornikami słodkiej wody i głównymi systemami rzecznymi. Ponadto Himalaje i ich podnóża są
domem dla wielu mędrców, myślicieli i uczonych.

jednych z najszczęśliwszych ludzi na świecie. Tolerancja, braterstwo, cierpliwość, przebaczenie, zaufanie,
uczciwość, miłość do pokoju, pomoc i kultura szacunku
dla siebie nawzajem, pomagają utrzymać jedność
i harmonię w tak zróżnicowanej populacji, jednocześnie przyczyniając się do utrzymania silnego narodu.
NEPALSKIE MAŁŻEŃSTWA. CZY RELACJE MIĘDZY
MŁODYMI LUDŹMI SĄ NADAL ARANŻOWANE
JAK W INDIACH I BANGLADESZU?

Tradycyjnie, Nepalczycy wolą aranżowane małżeństwa.
Ale wraz ze zmianą krajobrazu politycznego i zachowań społeczno–kulturowych oraz procesu myślowego
wywołanego urbanizacją i edukacją, metoda dopasowywania do życia, również zmienia się stopniowo.
Większość dzisiejszych małżeństw nie jest bezpośrednio
aranżowana przez rodziców lub opiekunów. Młode
pary angażują się w miłość przez miesiące / lata przed
formalnym ślubem w osiedlach miejskich, podczas
gdy bezpośrednio zaaranżowane małżeństwa są
nadal w powszechnej praktyce w osadach wiejskich.
Jesteśmy dziś świadkami zmiany paradygmatu w tej
sprawie. Ludzie są zaangażowani w otwartą debatę na
temat zalet i wad zarówno małżeństwa miłosnego jak
i małżeństwa aranżowanego. W obszarach metropolitalnych "wspólne życie" stało się nową praktyką wśród

NEPALCZYCY – ICH RÓŻNORODNOŚĆ
KULTUROWA I ETNICZNA. JAK NEPAL STAŁ
SIĘ TAK SILNYM NARODEM POMIMO TAKIEJ
RÓŻNORODNOŚCI LUDZI I GRUP ETNICZNYCH?

Nepal jest krajem bogatym kulturowo, bo zamieszkuje
tu wiele grup etnicznych o różnych kulturach, strojach,
kuchniach, tradycjach, festiwalach i uroczystościach
oraz stylu życia. Różnorodność kultury, społeczeństwa
i stylu życia, wiąże i łączy ludzi podczas świętowania,
dlatego często mówi się, że Nepal jest krajem ciągłych
festiwali, które sprawiają, że ludzie są uznawani za
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z Dostępność zasobów ludzkich
(15–59 lat stanowi 57 % populacji)
z Niski koszt pracy (w porównaniu z krajami
partnerskimi w Azji Południowej)
z W pełni dozwolona repatriacja zysku
z Wakacje podatkowe są zapewnione
w niektórych sektorach / lokalizacjach
z Konkurencyjny podatek od osób prawnych –
ogólnie: 25 % i sektory priorytetowe (energetyka,
infrastruktura produkcyjna i transportowa: 20 %)
z Brak nacjonalizacji przemysłu
z Traktowanie inwestorów zagranicznych
z Lokalizacja między Indiami a Chinami
z Dostęp nepalskich produktów DFQF
do rynku UE w ramach EUNB
z Bezcłowy dostęp 77 nepalskich
produktów do USA do 2026 r.
z Elastyczne usługi wizowe, takie jak wizy
nieturystyczne i biznesowe dla zagranicznych
ekspertów i inwestorów oraz wizy mieszkaniowe
dla inwestorów dokonujących inwestycji
w wysokości przekraczającej 1 milion USD i więcej
z Własność gruntów w imieniu firmy
z Niski koszt konfiguracji w porównaniu
z innymi krajami / lokalizacjami
z Kompleksowe centrum serwisowe
do rejestracji branż
z Pozytywne nastawienie rządu w połączeniu
z liberalną polityką inwestycji zagranicznych
z Wspierające otoczenie konstytucyjne,
prawne i regulacyjne
z BIPPA z 5 krajami i DTAA z 11 krajami
z Członek SAARC, BIMSTEC, WTO,
SAFTA, UNCTAD i BRI

młodzieży. Na różnych forach i w mediach pojawia się
zapotrzebowanie na stworzenie podstaw prawnych,
regulujących taki styl życia.
NEPAL I EKOLOGIA. CZY NEPAL CIERPI RÓWNIEŻ
Z POWODU PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH
ZWIĄZANYCH Z UTYLIZACJĄ ODPADÓW
I ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA?

Jako kraj śródlądowy i słabo rozwinięty, Nepal stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z zanieczyszczeniem
i degradacją środowiska. Odpowiednia gospodarka
wodna, gospodarka odpadami, zarządzanie ruchem,
zarządzanie warunkami sanitarnymi i industrializacja,
pozostają nieustannymi kwestiami porządku publicznego.
To właśnie ze względu na brak odpowiednich zasobów
finansowych, technicznych i ludzkich, przepisy regulacyjne nie były dotychczas łatwe do zrealizowania. Klęski
żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka były
powtarzającymi się wydarzeniami. Powodzie, osuwiska,
pożary lasów / buszu, susze, wylesianie, erozja gruntów,
powodzie, trzęsienia ziemi, burze i wiatr, były przyczyną
ogromnych strat w ludziach, mieniu i infrastrukturze.
Powszechne są zanieczyszczenia powietrza spowodowane pyłami i dymami przemysłowymi, spalaniem
odpadów rolniczych i innej biomasy, przedłużającymi
się i niefachowo zarządzanymi placami budowy, dymem
unoszącym się z pojazdów, spalaniem śmieci, pożarami
lasów i krzewów itp
Ochrona środowiska i zmiany klimatu zostały potraktowane priorytetowo w politykach i programach
rządowych. Nepal wyraził swoje silne zaangażowanie
i solidarność na szczeblu międzynarodowym, aby osiągnąć cele określone w celach zrównoważonego rozwoju
ONZ i celach emisji dwutlenku węgla, określonych
w porozumieniu klimatycznym z Paryża. Wszystkie
trzy szczeble rządów – federalny, prowincjonalny
i lokalny – zaczęły poważnie traktować kwestie ochrony
środowiska i zmian klimatu. Gminy rozpoczęły modernizację wywozu śmieci i zarządzania nimi poprzez małe
zakłady przetwórcze / spalarnie, które mogą korzystać z wiedzy, umiejętności i technologii dostępnych
w zaprzyjaźnionych krajach, takich jak Polska. Zasada
"zanieczyszczający płaci", OOŚ i IEE w zakresie realizacji
projektów, normy dotyczące paliwa i pojazdów, to
tylko niektóre interwencje rządowe ukierunkowane na
ochronę środowiska i kontrolę zanieczyszczeń w kraju.

(Odwiedź następującą stronę internetową, aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat możliwości handlowych i inwestycyjnych w Nepalu: www.ibn.gov.np,
www.doind.gov.np, www.moics.gov.np)

RAM KAJI KHADKA - W grudniu 2004 r. pracował
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako oficer Sekcji
Służby Zagranicznej Nepalu. W marcu 2007 awansował
na stanowisko Drugiego Sekretarza a wkrótce został
Pierwszym Sekretarzem w Ambasadzie Nepalu w Doha
w Katarze. Awansowany na stanowisko podsekretarza
nepalskiej służby zagranicznej w 2011 roku, do 2012 roku
pełnił funkcję dyrektora Departamentu Paszportów,
a od tego czasu pełni funkcję podsekretarza stanu
w Departamencie Narodów Zjednoczonych, Organizacji
Międzynarodowych i Prawa Międzynarodowego
w Ministerstwie 2012.
W 2013 oddelegowany do Ambasady Nepalu w Kopenhadze
(Dania), pełnił służbę jako radca/minister radca i zastępca
szefa Misji.
W 2017 r. awansował na stanowisko Wspólnego Sekretarza
Służby Zagranicznej Nepalu oraz Dyrektora Generalnego
kierującego Departamentem Paszportowym MSZ
do listopada 2020 r. 25 listopada 2020 r. został; powołany
jako Ambasador Nepalu w Republice Federalnej Niemiec.

JAK PAN AMBASADOR MÓGŁBY ZACHĘCIĆ
POLSKIE FIRMY DO WIĘKSZEGO ZAANGAŻOWANIA
SIĘ WE WSPÓŁPRACĘ Z PAŃSKIM KRAJEM?

Nepal jest dziewiczą ziemią pod względem inwestycji. Wszystkie obszary z wyjątkiem bardzo niewielu
wrażliwych są otwarte dla inwestycji zagranicznych
i dozwolone są do 100 procent inwestycji zagranicznych. Ponieważ w Nepalu jest niewiele inwestycji
z Polski, chciałbym zwrócić się do zainteresowanych
firm prywatnych, przedsiębiorstw i indywidualnych
przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) w Polsce o dokonanie
inwestycji w Nepalu z następujących powodów:
13
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JANUSZ
PIECHOCIŃSKI
PREZES
IZBY POLSKA–AZJA

ŚWIAT I POLSKA – GDZIE JESTEŚMY?
JANUSZ PIECHOCIŃSKI – polski polityk.
Poseł na Sejm I i II kadencji, IV kadencji
oraz VI i VII kadencji. W latach 2012–2015
wiceprezes Rady Ministrów i minister
gospodarki, a także prezes PSL

Kiedy po agresji Rosji na Krym i Wschodnie obwody
Ukrainy w 2014 powiedziałem i konsekwentnie powtarzałem w 2015, że kończy się blisko 30 – letnia korzystna
koniunktura światowego i europejskiego otoczenia
dla Polski i naszych polskich spraw, wielu lekceważąco
kiwało głowami.

dostaw, zamykanie technologicznych i surowcowych
rynków. Natomiast BREXIT, wzrost napięcia na wschód
od Polski, wzrost protekcjonizmu i nacjonalizmu
w światowej gospodarce i uruchamiane w ramach
walki z konsekwencjami covid-19 programy osłonowe
i odbudowy narodowych gospodarek miały zapobiec
nie tylko nowej fali migracji ale również wzrostowi biedy
i głodu. Niestety te wszystkie programy zostały mocno
zagrożone gdy, 24 lutego br. dotychczasowy porządek na świecie zmieniła agresja Rosji na Ukrainę.

Teraz wręcz mówimy o historycznej skali zagrożeń
a do wyzwań klimatycznych, biedy i głodu w wielu
krajach, rosnącej rywalizacji światowych gigantów
doszły nowe, na które nie byliśmy przygotowani nie
tylko w Polsce czy UE.

W ostatnich dwóch latach świat dotknęły 2 olbrzymie
negatywne szoki, które prawie wszędzie zagroziły realizacji podstawowych potrzeb ludzi i zaburzyły warunki
prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia
covid-19 uderzyła w zdrowie, transport a w konsekwencji w gospodarkę a rosyjska inwazja na Ukrainę

Od 2019 roku zmiany na świecie przyspieszyły i zaczęły
generować nie tylko politykę ale przede wszystkim
rywalizację w globalnej gospodarce. Natomiast konsekwencją wyborów w USA były kolejne embarga, zakazy
nr 155-156/2022

14

podminowała utrwalone fundamenty bezpieczeństwa
w Europie i na świecie i uderzyła w „postcovidowy optymizm” 2 połowy 2021 roku. Rosja zaatakowała Ukrainę
w momencie, kiedy gospodarka światowa zaczęła
dopiero wracać do „nowej normalności” z wyciągniętymi wnioskami dla gospodarek i przedsiębiorczości.
W latach 1979–2019 inwestorzy zagraniczni w Chinach
zainwestowali 2,2 biliona USD. Firmy z kapitałem zagranicznym stanowiły na koniec 2019 roku mniej niż 3 proc.
wszystkich przedsiębiorstw w Chinach, a mają: prawie
połowę udziału w eksporcie, 25 proc. w łącznej wartości
produkcji i zysków przedsiębiorstw przemysłowych oraz
piątą część wpływów podatkowych.
USA nie są już głównym partnerem handlowym UE
i zostały zastąpione przez Chiny. Eksport z UE
do ChRL w 2020 r. był wart 202,5 mld euro, a import
383,5 mld euro ale coraz większa część europejskiego
importu to import zaopatrzeniowy co silnie oddziałuje
na europejską gospodarkę w 1 kwartale 2022.
W 2020 r. Chiny prześcignęły USA i stały się największym odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na świecie. W pierwszym i drugim kwartale 2021 bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach wzrosły
o 39,9 procent rok do roku. W 2020 i I połowie 2021
chiński przemysł z 25 % zwiększył do 32 % udział w przemyśle światowym.
Nagłe zatrzymanie gospodarek po wybuchu epidemii
doprowadziło do zaburzeń w produkcji, a następnie
załamania popytu w wielu sektorach. Bardzo szybko
okazało się jeszcze raz, że gospodarka jest systemem
naczyń połączonych i zaburzenia w jednym sektorze
wywołują reakcję łańcuchową w innych sektorach.
Rządy i banki centralne – po doświadczeniach z lat
2009–2013 – zareagowały na pandemiczny szok znacząco większymi pakietami antykryzysowymi w polityce
fiskalnej, jak i monetarnej. Rekordowe obniżenia stóp
procentowych i programy luzowania ilościowego na
dużą skalę. Wsparcie monetarne i fiskalne było nierówne
w rozmaitych krajach. Generalnie, państwa bardziej rozwinięte dysponowały większymi możliwościami stymulacji
monetarnej. Ograniczeniem był dotychczasowy poziom
długu publicznego, wówczas główną rolę przyjmowały
instrumenty gwarancyjne. Wsparcie fiskalne było skierowane na ochronę dochodów pracowników (USA) albo
miejsc pracy (Europa). Firmy otrzymały pomoc na zabezpieczenie płynności i niedopuszczenie do ich bankructwa.
Również polskie tarcze antykryzysowe zrealizowały te

cele – przy olbrzymim impulsie monetarnym i skokowym
wzroście długu publicznego.
Brak koordynacji przy globalnym wystąpieniu konsekwencji covid we wprowadzeniu lockdownów czy
lokalnych ograniczeń był widoczny nawet w obszarze
najbardziej zintegrowanym takim jak Unia Europejska.
Ograniczenia dla mobilności mieszkańców i wymogi
formalne były de facto ustalane na poziomie poszczególnych krajów.
Pandemia na początku 2020 roku była szokiem dla
gospodarki światowej i dała początek wielu zmianom
strukturalnym (m.in. wzrost roli przemysłu kosztem usług, upowszechnienie pracy zdalnej, wzrosty
w e-handlu), megatrendy przyśpieszyły automatyzację,
digitalizację i zrównoważony rozwój. Przy wychodzeniu
regionów świata z pandemii w 2021 w sposób mało skoordynowany, ujawnił się szereg problemów. Pojawiły się
wąskie gardła w handlu międzynarodowym i problemy
w dostępie do niektórych surowców, podzespołów
i części (układy scalone), skokowy wzrost kosztów
(m.in. frachtu) oraz opóźnienia w produkcji i dostawach.
W globalnych łańcuchach dostaw, oprócz cen, wzrosła również rola bezpieczeństwa i dywersyfikacji
dostaw. Pandemia oznaczała głębokie zmiany sytuacji
makroekonomicznej na świecie i zachwiała procesem
globalizacji, trwającym od kilku dekad a w skali mikro
dała wysoką nieprzewidywalność dla działających na
rynku przedsiębiorstw. Było to widoczne w systematycznym wzroście obrotów handlu międzynarodowego.
Obroty te były realizowane na poziomie firm w ramach
coraz bardziej złożonych globalnych łańcuchów dostaw,
a nie – jak dawniej – w ramach handlu bilateralnego
między krajami. Zgodnie z szacunkami WTO około 2/3
globalnego obrotu handlowego odbywało się w ramach
globalnych łańcuchów dostaw. Dla firm światowych
ich powstanie wynikało z przewag komparatywnych
takich krajów jak Chiny (jeśli chodzi o koszty produkcji):
otwarcie na inwestycje zagraniczne i eksport były tu
traktowane jako dźwignia rozwoju gospodarki i metoda
na wyciąganie ludzi z kręgów ubóstwa. Nierównomierne
ożywienie w gospodarce przekładało się na zaburzenia
w globalnych łańcuchach dostaw. Wahnięcia popytu
prowadziły do rozregulowania w łańcuchach dostaw,
a zaburzone łańcuchy odbijały się na produkcji i następnie prowadziły do dostosowań popytu z narastającym
mechanizmem rosnących kosztów.
Całość Wywiadu z Prezesem Izby Polska–Azja
na stronie www.biznesiekologia.com

ANNA
KALATA
ANNA KALATA – ekonomistka, polityk,
wieloletni przedsiębiorca, minister pracy
i polityki społecznej w Rządzie Kazimierza
Marcinkiewicza, a następnie w Rządzie
Jarosława Kaczyńskiego. Od 2008 roku
Wiceprezes Indyjsko–Polskiej Izby
Gospodarczej. Przez kilka lat pełniła
funkcję Prorektora w Lingwistycznej Szkole
Wyższej w Warszawie. W 2019 roku została
Wiceprezesem Polsko–Dominikańskiej Izby
Gospodarczej. Obecnie doradza wielu
firmom w obszarze rozwoju biznesu, ekspansji
zagranicznej na rynek indyjski, a także rynku
pracy. Prowadzi wykłady dla studentów MBA
w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu.

MA PANI BARDZO BOGATE DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE, CZY OKRES PANDEMII ZMIENIŁ
COŚ W PANI AKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ?

Pandemia zmieniła życie wielu ludzi. Ma ona po
dzień dzisiejszy wpływ na nasze rodziny, pracę oraz
plany na przyszłość. W moim przypadku, zasadniczo
wyhamowała podróże zagraniczne. Moja aktywność zawodowa związana była z Indiami. Bywałam
na konferencjach, targach, organizowałam misje
gospodarcze, spotkania biznesowe, prowadziłam
usługi doradcze dla polskich firm, chcących wprowadzić na rynek indyjski swoje produkty bądź usługi.
Pandemia w początkowej fazie spowodowała brak
możliwości lotów pasażerskich. Wizy turystyczne
i biznesowe do Indii zostały zawieszone. W większości, kontakty między przedsiębiorcami przeniosły się
do internetu, chociaż nic nie jest w stanie zastąpić
osobistych relacji biznesowych, szczególnie w krajach Dalekiego Wschodu. Ponadto w zakresie mojej
aktywności zawodowej, na kanwie rozwoju pracy
zdalnej w Polsce, spowodowanej lockdownem,
rozpoczęłam współpracę z obiecującym polskim
startup-em, platformą handlowo–gospodarczą
B2B o nazwie E-compeo, umożliwiającą: kojarzenie
partnerów biznesowych w kraju i zagranicą oraz
realizację zakupów i sprzedaży towarów oraz usług.

INDIE, MALOWNICZY, WIELOKULTUROWY
KRAJ, ALE TAKŻE NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCA
SIĘ GOSPODARKA, SPOŚRÓD KRAJÓW G-20.
CZY OKRES PANDEMII MIAŁ WPŁYW NA DYNAMIKĘ
ROZWOJU TEGO ŚWIATOWEGO MOCARSTWA?

Oczywiście i to znaczny. Rząd Indii wprowadził w marcu
2020 roku rygorystyczną blokadę kraju. To przełożyło się
na spadek konsumpcji oraz produkcji. Aby nie doprowadzić do recesji, już w maju 2020 Premier N. Modi
wprowadził pakiet dla MŚP o wartości 266 mld USD,
mający na celu stabilizację sytuacji gospodarczej
w Indiach. Pandemia uświadomiła Indiom, że w niektórych sektorach, gospodarki są uzależnione od
importu, oraz że realizowany od kilku lat, szeroko
promowany w wielu krajach program rządowy „Make
in India”, nie przyczynił się do zasadniczego wzrostu
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W wielu
branżach, nie udało się zastąpić sprowadzanych
z zagranicy towarów, rodzimą produkcją. Pakiet dla
MŚP ma przyczynić się, jak oczekuje Premier Indii
Narendra Modi, do „samowystarczalności” Indii.
A CZY RELACJE GOSPODARCZE Z POLSKĄ RÓWNIEŻ
UCIERPIAŁY W OSTATNICH DWÓCH LATACH?

Tak. Spadły obroty handlowe w 2020 roku, a konkretnie eksport polskich towarów. Spadek o ponad 13 %
do roku 2019, spowodowany był przede wszystkim
całkowitym lockdownem gospodarki Indii, spadkiem
popytu wewnętrznego, a także rosnącym bezrobociem.
Ponadto Rząd Indii promował ideę tzw. konsumpcji
patriotycznej tj. zachęcał społeczeństwo do nabywania dóbr produkowanych w Indiach.

Natomiast działania polskich przedsiębiorców, powinny
być ukierunkowane na lokalizację produkcji w Indiach,
dostarczanie technologii, know how, dostarczanie linii
produkcyjnych czy maszyn i urządzeń. Sukces w Indiach
mogą odnieść firmy na trwale obecne na indyjskim
rynku, dlatego też wspólne przedsięwzięcia w postaci
joint-venture mają uzasadnienie i przyszłość.

CZY W TAKIEJ SYTUACJI JEST MIEJSCE DO ROZWOJU
WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z INDIAMI?

W JAKICH SEKTORACH MOŻEMY SZUKAĆ
SZANS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z POLSKI?

Szanse są zawsze. Nie zapominajmy, że już dziś Indie
posiadają populację na poziomie 1,5 mld ludzi, z czego
800 mln, to osoby poniżej 35 roku życia. Jeszcze kilka lat
temu liczebność klasy średniej w Indiach szacowano na
około 350 mln osób, natomiast dziś prognozy pokazują,
że w ciągu najbliższych trzech lat klasa średnia wzrośnie
do poziomu 550 mln osób, co stanowi prawie równoważną populację jak w krajach UE. Do 2030 roku, Indie
będą trzecią gospodarką świata. Nie mam wątpliwości,
że oczy polskiego biznesu powinny być skierowane na
Indie. Bezpośredni eksport towarów, z uwagi na protekcjonistyczną politykę gospodarczą Indii, nie będzie łatwy.

Polskie przedsiębiorstwa już w latach 70–tych wypracowały sobie dobrą markę w takich sektorach jak
górnictwo czy przemysł obronny. Ponadto, dzisiaj
obszary współpracy mogą obejmować również zielone technologie, w tym m. in. gospodarkę odpadami,
uzdatnianie wody czy energetykę odnawialną. Kolejną
branżą, którą warto dostrzec to, sektor medyczny.
Indie modernizują służbę zdrowia. Ponadto ogromna
populacja sprawia, że dynamicznie rośnie popyt na
usługi w obszarze ochrony zdrowia.

A RYNEK PRACY W INDIACH?

Jak już wspomniałam Indie mają bardzo młode społeczeństwo. Co roku na rynek pracy trafia około 1,2 mln
młodzieży, dla której potrzebne są miejsca pracy. Aby
gospodarka wchłonęła co roku taką liczbę osób Indie
musiałyby rozwijać się, osiągając dynamikę wzrostu
PKB na poziomie 7,5 % rocznie. Przy niższym wzroście
generowane jest rosnące bezrobocie, czego Indie niestety doświadczyły w ostatnich latach. Indusi zatem
szukają swoich szans zawodowych w różnych krajach.
Przybywają również do Polski. Najczęściej zatrudniani
są przez agencje pracy i sprawdzają się znakomicie
jako pracownicy na produkcji, w logistyce, ale również
pracują jako kierowcy, spawacze czy informatycy.
INDIE ZDOMINOWAŁY W OSTATNICH LATACH
PANI AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ, A CZY WCIĄŻ
SĄ OBECNE W PANI ŻYCIU PRYWATNYM?

NADMIENIŁA PANI, ŻE JEST SZANSA WSPÓŁPRACY
W TZW. ”ZIELONYCH TECHNOLOGIACH”.
A TO PRZECIEŻ W INDIACH W OSTATNIM
30–LECIU WZROSŁA EMISJA CO2 O 335 %.
CZY RZĄD INDII DOSTRZEGA TEN PROBLEM?

Rząd zainicjował programy takie jak: „Czyste powietrze”, „Czysty Ganges” czy „Inteligentne Miasta”. Mają
one na celu lepszą ochronę środowiska. W 2015 roku
Indie przystąpiły do Porozumienia Paryskiego. Zadeklarowały stopniową redukcję emisji CO2, wzrost
udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii
oraz wzrost zalesienia kraju, aby zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla. Dzisiaj Indie są bliskie
osiągnięcia swoich celów klimatycznych. Jednak
w roku 2020, aż 15 z 20 najbardziej zanieczyszczonych
miast świata, znajdowało się w Indiach. Z badań
wynika również, że ze względu na zły stan powietrza,
w 2019 roku zmarło około 1,7 mln osób. Zatem widać,
jak dużo jest jeszcze do zrobienia w tym zakresie.

Oczywiście. Miłość do Indii nie wygasła. Barwy Indii,
wielokulturowość, wielonarodowość, bogactwo
wierzeń i zwyczajów, wciąż ładuje moje „akumulatory”. Wielokrotnie już udzielałam wywiadów na
temat wpływu Indii na moje życie, w tym przemianę,
jaką doświadczyłam dzięki nim. Joga, ajurweda,
to niesamowita siła dla zachowania zdrowia czy
rozwoju osobistego człowieka. Jak wielu mówi, Indie
można kochać albo nienawidzić. Zaliczam się do tej
pierwszej grupy. Nie znaczy to, że nie dostrzegam
kontrastów panujących w Indiach, biedy przeplatającej się z bogactwem, slums-ów w sąsiedztwie
pięciogwiazdkowych hoteli. Jednak zagłębienie się
w filozofię Indusów, styl życia oraz zwyczaje, pozwala
zrozumieć taki stan rzeczy. Indie też uczą pokory,
szacunku oraz tolerancji, czego czasami brakuje
nam w codziennym życiu.
DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ

Roman Gembarzewski
redaktor naczelny

Sesja zdjęciowa dla
pani Minister Kalaty
– Mariusz Kujaszewski –
Foto Express Kujaszewski

RUSZYŁO ECO-MIASTO 2022.
MIASTA MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ
DO KONKURSU.
15 LUTEGO ZAINAUGUROWANA ZOSTAŁA KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU
ECO–MIASTO, REALIZOWANEGO PRZEZ AMBASADĘ FRANCJI W POLSCE ORAZ
CENTRUM UNEP/GRID–WARSZAWA. CELEM PROGRAMU JEST POPULARYZACJA
IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIAST POPRZEZ DEDYKOWANE TEMU
TEMATOWI WEBINARY, GEOPORTAL, KONFERENCJĘ I KONKURS, W KTÓRYM
SAMORZĄDY PREZENTUJĄ SWOJE PRO–ŚRODOWISKOWE PROJEKTY MIEJSKIE.
DO 15 MAJA 2022 MIASTA MOGĄ ZGŁASZAĆ JE NA STRONIE WWW.ECO-MIASTO.PL.

miast – niezależnie od szerokości geograficznej. Stanowią również szansę na ich lepszą, przyjazną dla ludzi
i środowiska przyszłość.
W obliczu bezprecedensowych doświadczeń
związanych z kryzysem klimatycznym czy utratą
różnorodności biologicznej, kluczowa staje się
dobra współpraca wszystkich środowisk miejskiego życia – instytucji centralnych i europejskich,
samorządu i biznesu, organizacji społecznych
i środowisk naukowych.

Europejski Zielony Ład nabiera rumieńców. Na drodze do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej
w roku 2050 coraz bardziej widoczny staje się cel
pośredni – 55–procentowa redukcja emisji gazów
cieplarnianych do roku 2030. Niezależnie od ostatecznego kształtu unijnych regulacji, pewne jest jedno:
osiągnięcie tego celu wymagać będzie ambitnych,
szeroko zakrojonych działań, realizowanych na różnych
szczeblach, w tym przede wszystkim w miastach.

Współpraca tych podmiotów pozwoli lepiej poradzić
sobie zarówno z problemami globalnymi, jak i tymi
specyficznymi dla polskich miast – zjawiskiem ich rozlewania się poza ich granice administracyjne, chaotyczną
zabudową czy zanieczyszczeniami powietrza. Wspólne
działanie pozwoli tez lepiej wykorzystywać szanse,
pojawiające się dzięki “zielonemu zwrotowi” sektora
bankowego czy wieloletnim ramom finansowym UE.

Wszystkie te ambicje polskie samorządy wdrażać będą
w zmienionych okolicznościach, związanych z rosyjską
agresją na Ukrainę. Z jednej strony ich uwaga skupia
się dziś na zapewnieniu godnych warunków pobytu
przybywającym do naszego kraju uchodźcom. Z drugiej – dotychczasowe wyzwania rozwojowe nie znikają,
nawet jeśli zmienia się język, którym o nich mówimy.
Bezpieczeństwo energetyczne czy żywnościowe to
wciąż wyzwania o silnym, środowiskowym rysie.

Zielona transformacja miast każe zadać pytanie o to, jak
należy ją przeprowadzić, by korzyści odczuwalne były
przez każdą i każdego z nas. Koszty inwestycji – także
tych indywidualnych – w połączeniu ze wzrostem cen
energii zmuszają do refleksji nad tym, w jaki sposób
zagwarantować sprawiedliwy charakter przejścia do
neutralnej klimatycznie Europy.

Jakie wyzwania stoją przed
polskimi miastami?
Efektywność energetyczna i termomodernizacja
budynków, odnawialne źródła energii, transport zbiorowy, miejska przyroda i czyste powietrze. To wyzwania,
które pozostają kluczowe dla zrównoważonego rozwoju
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Czas na zgłoszenia konkursowe
Od 15 lutego 2022 roku samorządy będą mogły zgłaszać
działania na rzecz środowiska w pięciu kategoriach
konkursu:
z efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii;
z gospodarka wodna;
z odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym;
z zieleń miejska, zielono–błękitna infrastruktura;
z zrównoważona mobilność;
Jury programu oceniać będzie inicjatywy związane
m.in. z kształtowaniem i zarządzaniem zielenią miejską, działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza,
termomodernizacją budynków oraz wspieraniem
budownictwa niskoenergetycznego, podniesieniem
poziomów recyklingu i odzysku odpadów, a także
działania mające na celu ich ograniczanie. Docenione
zostaną także praktyki prowadzone na rzecz rozwoju
systemu niskoemisyjnej komunikacji miejskiej i ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast.
Każde zwycięskie miasto otrzyma tytuł Eco–Miasta
i znak jakości 9. edycji Eco–Miasta wraz z możliwością
posługiwania się nim we wszelkich swoich kanałach
i materiałach promocyjnych. Dodatkowo, wszyscy

kandydaci mają szansę na nagrody specjalne od
firm: Nhood Polska/Ceetrus, Renault Polska i Eiffage
Immobilier, będących partnerami strategicznymi
projektu. Ponadto najciekawsze zgłoszenia zostaną
opublikowane na stronie projektu, w publikacjach
konferencyjnych oraz w mediach społecznościowych.
Nowe formularze zgłoszeniowe, które należy
wypełnić w trybie on–line, dostępne są na stronie
www.eco-miasto.pl.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów inicjatywy, w tym zbiór dobrych praktyk, geoportal oraz
relacje z poprzednich edycji znajdują się na stronie
www.eco-miasto.pl.
Program “Eco–Miasto 2022 – Gotowi na 2030?” odbywa
się przy współpracy:
Organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce, Centrum
UNEP/GRID-Warszawa
Partnerzy strategiczni: Eiffage Immobilier, NHOOD
Polska/Ceetrus, Renault Polska
Partner: SAFEGE – SUEZ Consulting Polska
Partner medialny: Rzeczpospolita, Biznes i Ekologia,
Teraz Środowisko
Współpraca z Ministerstwem Klimatu i Środowiska
i NFOŚiGW

dr ALINI
POKHARELSUBEDI
JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE ZNALAZŁA SIĘ PANI
W POLSCE WIELE LAT TEMU, TU ZNALAZŁA
PRACĘ I ZAŁOŻYŁA RODZINĘ? SKĄD PANI
POCHODZI I GDZIE AKTUALNIE MIESZKA?

CZY W PANI DOMU PANUJE PATRIARCHAT CZY
RACZEJ STOSUJECIE WZORCE EUROPEJSKIE,
GDZIE ŻONA MA RÓWNE PRAWA Z MĘŻEM?
CZY NIE WYWOŁUJE TO KONFLIKTÓW?

Większość lat dzieciństwa spędziłam przemieszczając się po różnych miejscowościach w Nepalu, lecz
edukacje szkolną ostatecznie ukończyłam w Stanach
Zjednoczonych. Potem, studia spędziłam w Indii, więc
po ich ukończeniu planowałam zostać w Nepalu. Moją
decyzję zmieniło poznanie męża. Był on w trakcie
specjalizacji w Polsce. Pierwotnie przyjechałam jedynie z wizytą. Jednak po przyjeździe, zdecydowałam
się zostać dłużej. Rozpoczęłam proces nostryfikacji,
naukę języka polskiego od podstaw i zdałam LEP,
aby ostatnie rozpocząć pracę w swoim zawodzie.
W międzyczasie przyszła na świat dwójka naszych
wspaniałych dzieci, których wychowaliśmy w pięknym malutkim miasteczku Świebodzice. Aktualnie
mieszkam pod Warszawą.

Mimo pewnych różnic kulturowych, w Nepalu obowiązuje równouprawnienie. Tak więc, nigdy z mężem nie
mieliśmy z tym problemu. Zarówno w moim domu jak
i jego, od wielu generacji, uczono wzajemnego szacunku w małżeństwie, zatem my też się tym kierujemy.
JAKA BYŁA PANI KARIERA ZAWODOWA W POLSCE?

Przed nostryfikacją, o której wyżej pisałam, pracowałam jako wolontariusz (Lekarz Obserwator), dzięki
czemu miałam okazję poćwiczyć język i nabrać
doświadczenia zawodowego. Po uzyskaniu prawa do
pracy w Polsce, rozpoczęłam pracę w swoim zawodzie
jako lekarz ogólny. Od tej pory pracuję w szpitalach
oraz przychodniach.

CZY PODOBA SIĘ PANI POLSKA, TAK ODMIENNA
KULTUROWO I KLIMATYCZNIE OD OJCZYZNY?

OPRÓCZ ŻONY I MATKI, SPRAWUJE PANI
JESZCZE FUNKCJE SPOŁECZNE, JAKIE?

To prawda że, Polska jest odmienna od mojej Ojczyzny, pod wieloma względami, ale podoba mi się
życie tutaj. Mimo odmian kulturowych, jest coś co
bardzo mi się spodobało, jest to rodzinność i gościnność Polaków. Przynajmniej to jest doświadczenie,
z którym ja wraz z mężem się spotkaliśmy. Myślę,
że to sprawiło, iż wkrótce poczuliśmy że to jest nasz
drugi dom. Mimo to jednak tęsknimy za rodziną,
górami i słońcem w Nepalu.

Wraz z mężem i znajomymi, w 2009 roku utworzyliśmy
stowarzyszenie Nepalczyków w Polsce (NRN NCC
Poland). Odkąd tu przybyliśmy, do tej pory, pomagamy
Nepalczykom w różnych trudnych sytuacjach: w tym
również zdrowotnie. Podczas pandemii pomagaliśmy Nepalczykom w całej europie. A gdy przybyła do
polski pierwsza fala emigrantów z Ukrainy, również
pracowaliśmy dniami i nocami przez tydzień, wraz
z naszymi znajomymi.
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Odkąd byłam uczennicą do tej pory, obejmuję różne
stanowiska w organizacjach. Od członku zarządu po
prezesa. Obecnie jestem członkiem rady Polsko-Nepalskiej Fundacji. A od nie dawna jestem sekretarzem
NRN globle, pomagam NJSS Poland jako founder
prezes oraz w Goverdhan Sharma Trust w Nepalu itp.
MÓWI SIĘ WŚRÓD PRACODAWCÓW POLSKICH
ZATRUDNIAJĄCYCH NEPALCZYKÓW, ŻE JESTEŚCIE NIE
TYLKO PRACOWICI, ALE SYMPATYCZNI I OTWARCI. JAK
POSTRZEGA PANI SWOICH RODAKÓW NA EMIGRACJI?

Bardzo mnie cieszy, że moi rodacy prezentują się
w taki sposób. Jestem z tego bardzo dumna. Myślę
że, w większości przypadków, mogę się z tym zgodzić. Wielu moich znajomych określiłabym w taki
właśnie sposób, ale nie zapominajmy, że w każdej
grupie można znaleźć różne osoby. Podejście do
pracy i drugiego człowieka jest bardziej indywidualną
cechą człowieka i środowiska, w którym się znajduje,
niż całej grupy społecznej. Tak więc, ciężko jest mi
odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie.

JAKIE JEST NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTO W NEPALU
I WG JAKIEGO KALENDARZA LICZYCIE DATY?
CZY W POLSCE OBCHODZICIE BOŻE NARODZENIE?

PODOBNO W NEPALU CIĘŻKO ZNALEŹĆ PRACĘ, STĄD
WIELU PANI RODAKÓW ROZSIANYCH JEST PO CAŁYM
ŚWIECIE. JAKIE SĄ RELACJE PANI RODAKÓW W POLSCE?

Baḍadashain (Vijaya Dashami) to główne święto
religijne i narodowe w Nepalu hucznie obchodzone przez Nepalczyków wraz z ich diasporą na
całym świecie. Ludzie wracają ze wszystkich stron
świata, a także z różnych części kraju, aby wspólnie
świętować. Legenda mówi, że król Ram (dobroć)
uzyskał zwycięstwo nad Ravanem(złym). Na drugim
miejscu jest święto Tihar (Święto światła i majątku).
Oba te święta są wg kalendarza tzw. Bikram Sambat (o 57 lat starszy niż kalendarz gregoriański). Co
ciekawe, w Nepalu nowy rok obchodzi się w połowie
kwietnia. Jeśli chodzi o święto Bożego Narodzenia
to owszem, obchodzimy je. Ze względu na własną
religię, jest to dla nas bardziej tradycja rodzinna,
niż religijny obchód. Tak więc, nie chodzimy na
msze, ale mimo to co roku w salonie stoi choinka,
a w wigilie przygotowujemy 12 potraw. W miarę
naszych możliwości staramy się obchodzić nie tylko
tradycje nepalskie ale również i polskie.

Problem ze znalezieniem pracy na pewno też
występuje w pewnym stopniu. Aczkolwiek, z mojej
obserwacji, większość emigrantów to ambitni, młodzi ludzie, ciekawi świata i poszukujący nowych
doświadczeń. Myślę że, przyczyną jest bardziej,
wykreowana przez ludzi wizja życia na emigracji.
Osoby, które są na emigracji mało mówią o trudnościach związanych z takim wyjazdem. Przez co,
młodym ludziom wydaje się, że taki wyjazd, otworzy
im dużo możliwości i ułatwi plany na przyszłość.
Myślę że wielu Nepalczykom rzeczywiście się
powiodło, ale niestety spotkałam się także z tymi,
którzy mieli więcej osiągnięć i możliwości za życia
w Nepalu. Zdarzały się również przykre przypadki,
gdzie zarówno Nepalczycy jak i Polacy, mieszkający
tutaj wykorzystywali tą ciekawość młodych, aby ich
oszukać na własną korzyść.

JAK PLANUJE PANI SWOJĄ
PRZYSZŁOŚĆ? W POLSCE JUŻ
CHYBA Z 15 LAT I CO DALEJ?

Mieszkam w Polsce już ponad
22 lat. Dzieci są już dorosłe. Dlatego też, będę miała więcej czasu
na swoją karierę zawodową, którą
chciałabym kontynuować w Polsce.
Tak samo jak i pracę społeczną.
Jednakże, marzy mi się, częściej
wyjeżdżać do Nepalu.
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ANNA NIEWODZKA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
WSPIERANIA EKOLOGII ECO FOR LIFE
Fundacja przywiązuje ogromną wagę do wspierania
innowacyjnych działań technologicznych, ograniczających zmiany klimatu. Od wielu lat współpracujemy
w tym zakresie m.in. z Instytutem Badań, Nauk Stosowanych i Nowych Technologii Sp. z o.o. Owocem tej
współpracy jest prowadzony wspólnie od 2018 roku
projekt LIFE–UrbanWind.PL (www.urbanwind.pl),
realizowany w ramach programu Life Climate Change
Mitigation, współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu wybudowany
został prototyp unikatowego, innowacyjnego, wiatrowego urządzenia prądotwórczego Urban Wind Power
Station, które do produkcji energii elektrycznej wykorzystuje energię strumieni powietrza wytworzonych
działalnością człowieka w przestrzeni zurbanizowanej.
Jest to niespotykany dotąd recykling energii, który
pozwala postrzegać strumienie powietrza wymuszone
działalnością człowieka jako nowe odnawialne źródło
energii, potrzebne do produkcji bezemisyjnej i taniej
energii elektrycznej. Prototypowe urządzenia Urban
Wind Power Station są obecnie testowane w starannie
dobranych lokalizacjach na terenie Polski, takich jak
pola golfowe – Postołowo Golf & Country Club oraz Kraków Valley Golf & Country Club, Tartak Krychów Arbor
Sp. z o.o. k. Lublina, firma Bendiks k. Lublina, czy dach
hotelu Novotel (32 piętro!) w samym centrum Warszawy.

Fundacja Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE
w ramach swojej działalności statutowej od
2014 roku wspiera wiele akcji na rzecz ochrony
środowiska naturalnego. Aby przyczynić się do
budowania świadomości ekologicznej w biznesie
stworzyliśmy program o nazwie Zielona Cegiełka,
wyróżniający przedsiębiorców, samorządy terytorialne, artystów, organizacje i autorytety, które
niezależnie od zakresu swojej działalności branżowej,
tworzą silną grupę, świadomą wartości wszelkich
działań proekologicznych. W ramach programu
jesteśmy gotowi przeprowadzić tzw. zielony audyt
na życzenie dowolnej f irmy, udzielając wskazówek
jak wprowadzić proste usprawnienia, które mogą
zwiększyć jej wkład w budowanie zielonej społeczności, świadomie dbającej o losy planety w zakresie
globalnym. Jesteśmy przekonani, że wszelkie, nawet
najmniejsze kroki, mogące ratować Ziemię przed
degradacją, mają sens.

Po zakończeniu optymalizacji prototypu, zaplanowanej
na wrzesień 2022, UWPS będzie gotowe do komercjalizacji. Jesteśmy przekonani, że jego rozpowszechnienie
przyczyni się znacząco do wzrostu wykorzystania energii
z OZE, a przez to do ograniczenia emisji dwutlenku
węgla do atmosfery i spowolnienia zmian klimatycznych.

Jednym z laureatów Zielonej Cegiełki jest Laboratorium Kosmetyczne AVA, które od ponad 60 lat
produkuje kosmetyki w zgodzie z naturą, nie degradując środowiska naturalnego. AVA jest pierwszą polską
marką wyróżnioną międzynarodowym certyfikatem
ECOCERT już w 2008 r. Jesteśmy dumni, że w uznaniu
działań naszej Fundacji, przekazuje 1 % ze sprzedaży
kosmetyków linii PLANETA ZIEMIA, na rzecz naszych
działań statutowych.

Od roku 2015 Fundacja jest aktywnym partnerem
Platformy „Partnerstwo dla Klimatu”, działającej pod
auspicjami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
której celem jest prowadzenie kompleksowych i innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych
związanych z problematykę zmian klimatu.

Mając świadomość jak ogromny wpływ na środowisko
mają nasze codzienne wybory, na www.eco4life.pl
promujemy ekologiczny styl życia, szczególną uwagę
poświęcając kosmetykom produkowanym z poszanowaniem ducha ekologii.
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W kwietniu 2022 Fundacja Wspierania Ekologii
Eco For Life została wpisana na listę Organizacji
Pożytku Publicznego.
www.eco4life.pl
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Z KARPACZA
DO KATMANDU

JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE W LATACH GŁĘBOKIEGO
KOMUNIZMU W POLSCE ZNALAZŁ SIĘ NEPALCZYK?

Był marzec 1962. Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Polską i Nepalem otrzymałem
stypendium studenckie – wybrałem Politechnikę
Warszawską. Najpierw musiałem odbyć kurs języka
polskiego w Łodzi; potem rozpocząłem studia na
Wydziale Elektrycznym PW.
Pamiętam, że po wylądowaniu czułem rozczarowanie
– było szaro, mokro, wszędzie błoto, ludzie wydawali mi
się smutni. A na pierwszy posiłek w Polsce dostałem
cynaderki w sosie chrzanowym z kaszą perłową –
pamiętam to, jak dziś.

JAK WYGLĄDAŁ PANA PIERWSZY ROK NA STUDIACH?

Mieszkałem w akademiku z innymi studentami
– samymi Polakami. Nie miałem problemów ze
zrozumieniem języka polskiego, ale trudno mi było
się w tym języku wypowiadać. Wykładowcy byli
nastawieni bardzo życzliwie, nie miałem większych
problemów z zaliczeniami. Trochę trudniej było
przyzwyczaić się do życia codziennego – przede
wszystkim do kuchni polskiej, która jest zupełnie
inna od nepalskiej. Począwszy od tego, że Polacy
jedzą wołowinę, poprzez to, że nieustannie zadziwiało
mnie to, że ze smakiem zajadają się kiszoną kapustą
i kwaszonymi ogórkami – dla mnie był to szok, bo
odbierałem to jako jedzenie warzyw „zepsutych”.
Brakowało mi przypraw, dobrego ryżu (cały czas
ziemniaki!) oraz znajomych warzyw i owoców… Dzięki
temu nauczyłem się gotować.
Kolejną rzeczą, którą na zawsze zapamiętam to wszędzie
obecne linoleum z tym swoim specyficznym zapachem.

JAK POZNAŁ PAN PRZYSZŁĄ ŻONĘ?

Przyszłą żonę, warszawiankę, poznałem na wczasach
studenckich w Karpaczu. Decyzję o ślubie podjęliśmy
po czterech latach znajomości. W tamtych czasach nie
była to decyzja łatwa, proszę pamiętać, że w Nepalu
tradycja aranżowania małżeństw była wówczas na
porządku dziennym. Dla polskiej rodziny mojej żony
też raczej nie było to proste. Mimo to, postawiliśmy na
swoim. Ślub odbył się w listopadzie 1969 r., jako drugi
ślub nepalsko-polski – pierwszy ożenił się mój kolega
z Politechniki Warszawskiej, który przyjechał do Polski
niedługo po mnie. Dzięki temu mieliśmy już tłumaczenia wszystkich potrzebnych do zawarcia małżeństwa
dokumentów. Według ówczesnego prawa, zgodę na
nasze małżeństwo musiał wyrazić sąd.
CO BYŁO DALEJ?

Niedługo po ślubie musiałem wyjechać do Nepalu,
bowiem skończyło mi się pozwolenie na pobyt w Polsce. Dlatego też nie byłem przy narodzinach pierwszej
córki. Gdy przyszedł telegram z informacją o tym, że
zostałem ojcem byłem w pracy na budowie elektrowni
– wiadomość przekazano mi przez megafon. Kilka
miesięcy później żona i córka dołączyły do mnie w Katmandu. Zostały w Nepalu kilkanaście miesięcy, żona
wróciła do Polski przed drugim porodem. Ja w tym
czasie starałem się o stypendium doktoranckie w Polsce. Cudzoziemcom było wtedy trudno znaleźć pracę,
ponieważ potrzebna była na to specjalna zgoda.
UDAŁO SIĘ JE UZYSKAĆ?

Tak. Wróciłem 6 miesięcy po narodzinach mojej drugiej
córki. Do dziś żałuję, że nie widziałem moich córek
bezpośrednio po ich przyjściu na świat.
Udało mi się zdobyć pracę w Elektromontażu Huta
Warszawa, gdzie zostałem przez jakiś czas. Mieszkaliśmy wspólnie z teściową i rodziną siostry mojej żony,
w domu mówiliśmy po polsku.
Potem udało mi się załatwić pracę w Nigerii, wyjechaliśmy tam na siedem lat. Każdy urlop spędzaliśmy
częściowo w Nepalu i w Polsce. Do Nepalu jeździmy
co 2–3 lata – ostatnio po raz pierwszy był tam mój
najmłodszy wnuk.

JAK PANA RODZINA PRZYJĘŁA ŻONĘ I CÓRKI?

Początki były trudne ze względu na barierę kulturową
i językową, ale były przyjęte bardzo życzliwie. Można
nawet powiedzieć, że stanowiły sensację, bo wózek
spacerowy mojej starszej córki przywieziony z Polski
był jednym z pierwszych w Katmandu. Jesteśmy w stałym kontakcie, córki prawie codziennie kontaktują
się ze swoimi siostrami ciotecznymi przez internet.
Porozumiewają się po angielsku.
A JAK BYŁ PAN PRZYJĘTY PRZEZ RODZINĘ ŻONY?

Teściowa, początkowo pełna wątpliwości, bardzo mnie
polubiła. Jak wspomniałem mieszkaliśmy wspólnie
i jesteśmy dużą zgraną rodziną. Na Wigilię spotykamy
się w prawie 30 osób…

JAK PANI WSPOMINA PIERWSZE SPOTKANIE Z MĘŻEM?

Karpacz! Był zupełnie nieprzygotowany na wyjazd
zimowy, więc można powiedzieć, że naszą znajomość
zaczęliśmy od zakupów butów i rękawiczek. Potem
spotykaliśmy się z grupą znajomych z różnych okazji,
ślub był po czterech latach.
NIE MIAŁA PANI OBAW?

Miałam, oczywiście. Nie wiedziałam dużo o Nepalu,
nie byłam pewna jak przyjmie mnie rodzina i jak
potoczy się dalej nasze życie rodzinne. Znałam tylko
polski i rosyjski, nie byłam nigdy za granicą. Wyjazd
męża do Nepalu krótko po ślubie nie pomógł…
Na lotnisku w Katmandu przywitał mnie tłum – około
siedemdziesięciu osób – okazało się, że to rodzina
męża. Mąż pocałował mnie w policzek, co wywołało
konsternację i jest z rozbawieniem wspominane do
dzisiaj. W Nepalu publiczne okazywanie czułości nie
jest w zwyczaju. Pamiętam, jak na spacerach z córką
chodziły za nami grupki zaciekawionych dzieci. Byłam
uważnie obserwowana przez sąsiadów, którzy życzliwie komentowali moje codzienne zajęcia.
Mieszkaliśmy w domu wielopokoleniowym, w sumie
ponad trzydzieści osób. Jako cudzoziemka nie mogłam
wchodzić do jednego z najważniejszych pomieszczeń
w kuchni, gdzie gotowało się ryż, ale mi to nie przeszkadzało, bo miałam własną kuchnię.

Na początku trudno było mi się przyzwyczaić do różnych osobliwych zwyczajów. Na przykład na porządku
dziennym były wizyty towarzyskie o szóstej rano, nie
mogłam robić prania w dni, na które przypadała pełnia księżyca. Moje z czułością pielęgnowane nagietki
w doniczkach były bezceremonialne zrywane i wykorzystywane do codziennych obrządków religijnych.
Kiedy zaszłam w drugą ciążę, bardzo schudłam, drażniły mnie zapachy przypraw, nie mogłam jeść. Dlatego
też przed drugim porodem wróciłam do Warszawy.
CZY MĄŻ WPROWADZIŁ DO PAŃSTWA DOMU
RODZINNEGO NEPALSKIE ZWYCZAJE?

Nie jadamy jak typowa polska rodzina. W naszym
domu częściej niż ziemniaki gotuje się ryż, używamy
bardzo wielu przypraw, mąż i starsza córka nie jedzą
mięsa. Nie mamy tradycyjnego podziału obowiązków,
mąż często gotuje, obowiązki domowe wykonujemy
po równo. Mamy wielu nepalskich znajomych, często
ich gościmy, ale, muszę zaznaczyć, że nie o szóstej
rano. Po tylu latach pobytu w Polsce mąż jest świetnie zorientowany w polskich realiach i śmiało mogę
powiedzieć, że świetnie się tu czuje.
A WYCHOWANIE CÓREK?

Właściwie chyba żałujemy jednego – córki nie nauczyły
się nepalskiego. Poznały całą nepalską rodzinę,
w Nepalu czują się swobodnie, utrzymują z krewnymi
bliski kontakt. Ze względu na to, że większość czasu
byliśmy w Polsce, bliższe im są zwyczaje polskie, ale
bez problemu odnajdują się w kulturze nepalskiej.

GREEN&HEALTHY
PRODUCENT MROŻONYCH OWOCÓW I WARZYW

Główną
dziedziną
naszej
działalności jest produkcja mrożonych owoców i warzyw. Zakład produkcyjny
– Chłodnia w Łaziskach, położony jest
w południowo-wschodniej części Polski w Łaziskach koło Opola Lubelskiego.
Teren ten jest ekologicznie czysty i stanowi bogatą bazę surowcową do proukcji
i przetwórstwa owocowo-warzywnego.
Owoce i warzywa do naszej produkcji pozyskujemy bezpośrednio od plantatorów
i kierujemy je wprost do procesu produkcyjnego, dzięki czemu nie tracą one swej wartości odżywczej i zachowują wszystkie walory
smakowe Ponadto woda wykorzystywana
w procesie produkcyjnym czerpana jest
z własnego, krystalicznie czystego źródła –
studni głębinowej.
Dokładamy wszelkich starań by nasze produkty były na wyższej jakości i odpowiadały
wymogom klientów.

www.twardzik.com.pl

Mrożone Produkty Premium

GREENFROST
Linia ekonomiczna najwyższej jakości od
producenta mrożonych owoców i warzyw

dr BODHA
RAJ SUBEDI

CZY TO PRAWDA, ŻE JEST PAN JUŻ PONAD 30 LAT
W POLSCE? – POPROSZĘ O KRÓTKIE PODSUMOWANIE
TEGO OKRESU, ZWŁASZCZA ZAWODOWE I RODZINNE.

Po rocznym kursie (otrzymałem bardzo dobry
wynik), wybrałem Wrocław (tj. Akademię Medyczną
we Wrocławiu) do dalszych studiów medycznych.
Decyzja o wybraniu tego miasta była bardzo prosta;
We Wrocławiu zawsze było cieplej niż w innych
miastach. Studiowałem w latach 1990–1996 r. Ukończyłem studia medyczne z dobrą oceną. Następnie
odbyłem roczną praktykę lekarską (staż podyplomowy we Wrocławiu). Potem jak każdy lekarz
musiałem wybrać specjalizację i tak dotarłem
na kierunek chirurgii ogólnej. Uzyskałem dyplom
specjalizacji I stopnia w 2001 r. Uzyskałem tytuł
specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej w 2006 r.
Z tego miejsca chciałbym mocno podziękować
mojemu mentorowi – dr. Edward Szwarcbach i kierownikowi specjalizacji – dr. Grzegorz Książkiewicz,

Tak jestem już w Polsce ponad 30 lat. Byłem uczniem
jednej z najbardziej prestiżowych szkół średnich
w Nepalu ( Amrit Science College In Kathmandu).
Dzięki dobrym wynikom w nauce otrzymałem
stypendium oferowane przez polski rząd. Przyjechałem do Polski dokładnie w dniu 10.09.1989 r.,by
studiować medycynę. Obraz Polski u przeciętnego
Nepalczyka wyglądał zupełnie inaczej, gdyż porównywano ją do zachodniej części Europy. Jednakże
zderzenie tego „obrazu” z rzeczywistością było szokujące. Nie spodziewałem że ryż będzie na wagę
złota ( jest to główny składnik nepalskiej kuchni).
Zgodnie z planem odbyłem roczny kurs z języka polskiego przygotowujący do studiów w Politechnice
Świętokrzyskiej w Kielcach. Uczyłem się polskiego
od podstaw np. jeden plus jeden równa się dwa.
Pierwszego dnia w Polsce napotkałem barierę językową kupując bilet kolejowy z Warszawy do Kielc.
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za ich zaangażowanie w rozwoju mojej kariery
zawodowej. Uczyłem się na dyżurach lekarskich
bo musiałem ciężko pracować aby jakoś utrzymać
rodzinę. Lekarze w tamtych czasach bardzo marnie zarabiali. Poza tym jako lekarz cudzoziemiec
miałem nieco inną sytuację niż lekarze z Polski.
Musiałem być dwa razy bardziej efektywny w swojej
pracy, by zyskać zaufanie pacjentów (co dotyczy
szczególnie chirurgii) W 2012 r. otrzymałem drugi
tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Za wielką pomoc w rozwoju mojej kariery
zawodowej w dziedzinie chirurgii onkologicznej
chciałbym podziękować świętej pamięci dr. Henrykowi Maciągowi. Również należą się podziękowania
dla kierownika specjalizacji Prof. Dr n. med. Marka
Bębenka. W 2014 r. ukończyłem studia podyplomowe z skutecznego zarządzania podmiotami
leczniczymi. Przez 15 lat mieszkałem w małej pięknej miejscowości – Świebodzice, gdzie Prof. Jan
Radecki Mikulicz miał swój dom i obecnie spoczywa
wraz z małżonką na cmentarzu w Świebodzicach
dokładnie przed szpitalem. Nazwisko Mikulicz jest
dla mnie wyjątkowe, gdyż studiowałem na uczelni,
gdzie dawniej Prof. Mikulicz był kierownikiem Kliniki Chirurgii, co więcej dziekanat mieścił się przy
ul. Mikulicza–Radeckiego. Następnie pracowałem
w szpitalu im. Prof. Jana Radeckiego Mikulicza
w Świebodzicach. Zdarzyło mi się nawet wykonać
zabieg sposobem Mikulicza, wykorzystując narzędzie o nazwie Mikulicz. Cóż za zbieg okoliczności.

W międzyczasie w 1997 r. ożeniłem się z moją
wybranką (dr. Alini Pokharel–Subedi). W 2000 r.
urodził mi się syn (Nishchal Subedi) oraz w 2002 r.
córka (Nishita Subedi). Jako rodzic wychowujący
dzieci w obcym kraju, wraz z żoną, mieliśmy duże
wyzwanie w przekazywaniu naszej kultury oraz
tradycji. Dołożyliśmy wszelkich starań by nauczyć
ich mówić w ojczystym języku, przyzwyczajenia
do kuchni nepalskiej oraz ubioru. Jestem dumny
że zaszczepiłem w dzieciach ciekawość do naszej
kultury. Od najmłodszych lat lecieliśmy do Nepalu
gdy była taka możliwość. Natomiast w wieku 17
i 15 lat wyjechali sami do Nepalu, by bliżej poznać
kraj z którego pochodzą.

W 2015 r. przeprowadziłem się do Warszawy, głównie
by mieć lepszy kontakt z nepalską społecznością.
Pracowałem w Klinice Chirurgii Gastroenterologii
i Transplantologii CSK MSWiA mieszczącej się przy
ul. Wołoskiej w Warszawie. Następnie zdobyłem
doświadczenie w Mazowieckim Szpitalu onkologicznym jako starszy asystent na oddziale chirurgii
onkologicznej w 2016 roku. Od 2017 r. pracuję na
oddziale chirurgii onkologicznej Europejskiego
Centrum Zdrowia w Otwocku. W 2019 roku zostałem mianowany na zastępcę ordynatora oddziału.
Jestem członkiem licznych towarzystw naukowych
i izb lekarskich m. in. TChP, PTChO i ESSO, NIL
oraz NMC i GMC.

CZY NEPALCZYCY Z INNYCH BRANŻ ZAWODOWYCH
NIŻ LEKARSKA, A ROZSIANI PO CAŁYM ŚWIECIE, MAJĄ
ZE SOBĄ KONTAKTY PRYWATNE I ZAWODOWE?

JAK WIELU JEST MEDYKÓW NEPALSKICH
W POLSCE I NA ŚWIECIE? CZY UTRZYMUJECIE
ZE SOBĄ JAKIEŚ KONTAKTY CZY WRĘCZ
WSPÓŁPRACĘ, CHOĆBY ZDALNĄ?

Niestety w Polsce jest bardzo mało medyków
(można ich policzyć na palcach jednej ręki) natomiast nasza narodowość jest bardzo rozrzucona
po świecie, więc nie ciężko wśród nich znaleźć
medyków. Szczególnie w czasie wybuchu pandemii
utrzymywaliśmy kontakt między sobą i pomagaliśmy innym Nepalczykom mieszkających za granicą.
Byłem przewodniczącym komitetu programowego
Globalnej Konferencji Medyków Pochodzących
z Nepalu (w 2020 r. i 2021 r.)

Oczywiście, że tak. Pomagają sobie w odnalezieniu
pracy, uzyskaniu tytułów naukowych, dostosowania
się do nowych warunków. W ten sposób trzymają się
w dobrych relacjach. W dodatku pomagają całemu
narodowi przenosząc swoje umiejętności zebrane
za granicą do Nepalu (co było widoczne w czasach
wybuchu pandemii)
NAJBLIŻSZA AMBASADA NEPALU ZNAJDUJE
SIĘ DOPIERO W BERLINIE – CZY MACIE Z NIĄ
DOBRY KONTAKT? CZY JEST SZANSA NA
UTWORZENIE TAKIEJ PLACÓWKI W POLSCE?

Jak najbardziej, mamy bardzo dobry kontakt
z Ambasadą. Mogę z pewnością powiedzieć, że
ta relacja jest na bardzo wysokim poziomie.

organizacji. Obecnie jestem głównym patronem
tego stowarzyszenia. Głównym celem jest wsparcie
społeczne, f inansowe oraz prawne Nepalczyków
zamieszkujących w Polsce. Dodatkowo zajmuje
się obroną praw naszej mniejszości narodowej.
Staramy się również zrzeszać Nepalczyków w wyjątkowych dla naszej kultury dniach (np. Nepalski
Nowy Rok, Dashain, Tihar itp.) oraz tworzyć imprezy
okolicznościowe przedstawiające naszą kulturę
oraz tradycję innym narodowościom, przede
wszystkim Polakom.
CZY STOWARZYSZENIE NAWIĄZAŁO KONTAKTY
Z JAKIMIŚ POLSKIMI STOWARZYSZENIAMI?

Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi. Jednym z wielu współprac
była zbiórka pieniędzy na rzecz odbudowy Nepalu
po trzęsieniu ziemi w 2015 roku. Największą pomoc
w zbiórce okazała Naczelna oraz Terenowa Izba
Lekarska (było to prawie 50 % uzyskanych funduszów).
Głównym motorem działań był ówczesny członek
Naczelnej Rady Lekarskiej Pan dr. n. med. Jerzy
Friediger. Za co jestem dozgonnie wdzięczny.

Były ambasador Pan Ramesh Prasad Khanal utworzył grupę tzw. Liderów społeczności nepalskiej na
swoim terenie (Ambasada w Berlinie obejmuje
8 krajów), aby ułatwić pracę w czasie pandemii
COVID-19. Ta grupa została aktywowana ponownie
w obecnym czasie kryzysowym związanym z wojną
w Ukrajnie gdyż Nepalczycy mieszkający w Ukrainie
uciekali do Polski i naszym zadanie było im pomóc.
W tym trudnym czasie pan Ambasador Ramkazi
Khadka mocno z nami współpracował. Oczywiście
ze względu na odległość i obowiązek który spoczywa
na ambasadzie, nie jest nam łatwo załatwiać formalności bez placówki dyplomatycznej w Polsce.
Staramy się bardzo, by takowa placówka powstała
w Polsce jak najszybciej.

Chciałbym również wspomnieć o istnieniu Fundacji Polsko–Nepalskiej. Fundacja została założona
w 2021 roku. Fundatorami są poza mną: Joanna
Smorczewska–Wojs, Alini Pokharel–Subedi, Marcin
Wojs, Sławomir Warzęchowski. Głównymi zadaniami
fundacji są stosunki dyplomatyczne, współpraca
gospodarcza oraz wymiana doświadczeniami
kulturowymi i tradycyjnymi. Jako Prezes fundacji
zapraszam wszystkich do śledzenia naszych działań
oraz o ich wsparcie.

MACIE STOWARZYSZENIE NEPALCZYKÓW
W POLSCE – KIEDY POWSTAŁO I CZYM SIĘ ZAJMUJE?
JAKIE JEST W NIM MIEJSCE DLA PANA?

Tak, mamy stowarzyszenie Nepalczyków w Polsce
(Non–Resident Nepalese in Poland). Po wielu moich
i kolegów wysiłkach udało nam się zarejestrować
stowarzyszenie w KRS 2009 roku. Od powstania do
2017 roku byłem Przewodniczącym tej organizacji.
Natomiast od zakończenia kadencji do 2021 roku
byłem przedstawicielem międzynarodowym tej
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KAROL
WÓJTOWICZ
WYDAWCA
I REDAKTOR NACZELNY
CZASOPISMA
TECHNIKA KOMUNALNA
kluczowa była nasza fascynacja branżą komunalną,
ponieważ widzimy w niej ogromny potencjał.
SKĄD WZIĘŁO SIĘ PANA ZAINTERESOWANIE
WŁAŚNIE TYM SEKTOREM?

CZASOPISMO TECHNIKA KOMUNALNA WCIĄŻ
WYDAJE SIĘ DOŚĆ NOWYM TYTUŁEM I TRUDNO
UWIERZYĆ, ŻE MINĘŁO JUŻ PIĘĆ LAT.

Branża komunalna jest niezwykle szeroka, by nie
powiedzieć pojemna, ciekawa i dosłownie na oczach
dokonuje się w niej znaczący postęp. Tu nigdy nie
brakuje tematów, w dodatku takich, którymi wręcz
chcemy się zająć. Co istotne, te zmiany możemy
obserwować u nas. Z jednej strony wynika to z naszej
przynależności do Unii Europejskiej i konieczności
dostosowywania się do obowiązujących we wspólnocie wymogów w zakresie postępowania z odpadami.
Z drugiej mamy jako społeczeństwo coraz większą
świadomość konsekwencji nieprawidłowego zagospodarowania odpadów. Nie chodzi tu wyłącznie
o odpowiedzialność karną, ale przede wszystkim
obciążenie środowiska, które pozostawimy przyszłym
pokoleniom. Z roku na roku zmieniają się też standardy utrzymania dróg czy zieleni, bo każdy z nas
chce podróżować bezpiecznie i zwraca uwagę na
estetykę otoczenia. Kilkanaście lat temu nie było
rozpowszechnione mycie pojemników na odpady,
a dzisiaj w wielu miastach jest stosowane nawet
4 razy w roku, ograniczając ilość niebezpiecznych
mikroorganizmów i nieprzyjemny zapach. Takich
przykładów można byłoby wyliczać wiele i wszystkie
mają wspólny mianownik – wymagają zastosowania
nowoczesnych rozwiązań. Polska branża komunalna
jest na nie otwarta, dlatego to, co obserwujemy

Do nas też to jeszcze nie dociera… Mamy wrażenie
jakby minął dopiero rok, góra dwa lata. Ale tak
to już jest, gdy ciągle brakuje czasu, bo w branży
komunalnej zawsze dużo się dzieje i najlepiej byłoby
się rozdwoić, aby móc uczestniczyć we wszystkich
wydarzeniach, a później ciekawie je zrelacjonować.
5–lecie to oczywiście skromny jubileusz, ale dla nas
niezwykle ważny. Pozwala bowiem mieć nadzieję,
że skoro tytuł utrzymał się na rynku wydawniczym
i nawet się rozwinął, to najtrudniejszy okres mamy
już za sobą. Jeśli zatem nie pojawią się jakieś niesprzyjające okoliczności i czynniki zewnętrze, jego
pozycja dalej powinna się umacniać.
DECYZJA O WPROWADZENIU NOWEGO
CZASOPISMA Z PEWNOŚCIĄ NIE BYŁA ŁATWA.

W tym czasie wiele drukowanych tytułów branżowych
upadło, całkowicie zniknęły z rynku albo przeniosły się
do internetu. Taka atmosfera rodziła oczywiście pewne
obawy, ale postanowiliśmy trzymać się obranego
kursu. Mieliśmy spore doświadczenie dziennikarsko–wydawnicze i pełne przekonanie, że możemy
zaproponować coś nowego i innego. W tym wszystkim
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na międzynarodowych wystawach branżowych,
niedługo potem możemy spotkać w naszym kraju.
JAK TECHNIKA KOMUNALNA ZOSTAŁA
ODEBRANA PRZEZ BRANŻĘ?

Pierwszy numer Techniki Komunalnej został przyjęty
bardzo pozytywnie, co jeszcze bardziej zmotywowało nas do ciężkiej pracy. Szybko zauważono czym
chcemy się wyróżniać: merytorycznymi artykułami
o maszynach, pojazdach i technologiach stosowanych w gospodarce odpadami, napisanymi z dużą
dbałością o styl wypowiedzi. Przestrzeganie określonych standardów i jakości przełożyło się na zaufanie
czytelników i zainteresowanie firm branżowych, które
zaczęły dostrzegać wysoki potencjał Techniki Komunalnej w efektywnej promocji oferowanych rozwiązań.
Miało na to wpływ także szerokie rozpowszechnienie
czasopisma, od początku potwierdzane przez ZKDP
– jedyny w Polsce organ powołany w celu kontroli
nakładów i sposobów dystrybucji tytułów prasowych.
Dziś Technika Komunalna stanowi najpopularniejszy
nośnik reklam w branży komunalnej. Co istotne, wiele
firm jest z nami od samego początku.

i dystrybucji periodyku za pośrednictwem Poczty
Polskiej. Inflacja, która rozpoczęła się kilka miesięcy temu i została pogłębiona przez wojnę za
naszą wschodnią granicą sprawiła jednak, że same
koszty druku zwiększyły się o ponad 40 % i nadal
rosną. Chcąc uniknąć ciągłego podnoszenia cen
reklam zdecydowaliśmy o przejściu na prenumeratę
płatną, co pozwoli nam utrzymać nakład a nawet
go zwiększyć. Drukowaną gazetę nadal będzie
też można otrzymać na targach i konferencjach
branżowych – w tych przypadkach już bezpłatnie,
w ramach autopromocji. Wersja cyfrowa, tożsama
z drukowaną, pozostanie bezpłatna. Jest dostępna
na naszej stronie internetowej.
CZEGO NAJLEPIEJ ŻYCZYĆ WYDAWNICTWU
TECHNIKI KOMUNALNEJ NA KOLEJNE LATA?

Podobnie jak wszystkim spokoju i normalności. Wtedy
branża komunalna nadal będzie mogła się rozwijać,
a wraz z nią nasze czasopismo.
DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ.

W JAKI SPOSÓB DYSTRYBUOWANE JEST CZASOPISMO
TECHNIKA KOMUNALNA, GDZIE MOŻNA JE ZDOBYĆ?

Redakcja
Biznes i Ekologia

Jeszcze do niedawna drukowana wersja Techniki
Komunalnej była całkowicie bezpłatna. To wydawnictwo pokrywało koszty opracowania, druku

W każdym numerze m.in.:

OGÓLNOPOLSKI
DWUMIESIĘCZNIK
BRANŻOWY

 prezentacje maszyn i pojazdów
 prezentacje nowości
 reportaże z pracy maszyn
 relacje targowe
 relacje z eventów
 testy pojazdów

Jak zamówić prenumeratę?
Wypełnij formularz na stronie
technika-komunalna.pl/prenumerata
608 47 52 92
lub zadzwoń:
Dołącz do nas na Facebooku
/ technika.komunalna

GOSPODARKA
ODPADAMI
RECYKLING
UTRZYMANIE
DRÓG I ZIELENI

Cena rocznej
prenumeraty tylko

64,80 zł

(w tym koszty wysyłki)

AGATA
SZCZEPANIAK
OD PIERWSZEJ
EDYCJI beECO
DO BIO GREEN
FUTURE

koncepcji nowych targów, które miały wzbogacić
istniejące już od pięciu lat, targi NATURA FOOD (Międzynarodowe Targi Żywności Naturalnej i Ekologicznej).
Mój pomysł spodobał się i w taki sposób wkroczyłam
w przestrzeń organizacji targów i eventów. Od razu
zakochałam się w tym świecie i zdałam sobie sprawę,
że właśnie to chcę robić w życiu. Od tego czasu zaczęła
się zaczęło się pasmo sukcesów, ponieważ kiedy masz
szczęście wykonywać pracę, którą kochasz, nie odczuwasz trudów, a jedynie satysfakcję. Przez pięć kolejnych
lat byłam częścią zespołu targowego projektu NATURA
FOOD i beECO. Zaczynałam jako asystent w dziale
marketingu, a w latach 2013 do 2017 byłam kierownikiem tego niezwykłego wydarzenia. Projekt okazał
się bardzo udany, osiągnął wyżyny popularności i nie
boję się tego powiedzieć, że przyczynił się również do
rozwoju sektora żywności i produktów ekologicznych
w Polsce. Muszę tu podziękować wszystkim małym
i dużym firmom wytwarzającym produkty ekologiczne,
dziennikarzom, ekspertom i pasjonatom ekologii. Bez
ich wsparcia nie byłby to tak piękny i wyjątkowy projekt.

Dziesięć lat temu byłam młodą mamą, która wróciła do
rodzinnego miasta i szukała swojego miejsca w życiu.
Moim wielkim szczęściem było to, że w tym czasie
w Międzynarodowych Targach Łódzkich szukano osoby,
która mogłaby dołączyć do zespołu. Od dziecka fascynował mnie ten świat wielkich międzynarodowych
wydarzeń, który podglądałam odwiedzając mamę
w pracy (prowadziła restaurację w hali targowej), ale
w rzeczywistości nic o nim nie wiedziałam. Na rozmowie
kwalifikacyjnej zostałam poproszona o opracowanie
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W 2018 roku moje osobiste ambicje i miłość do sektora
ekologicznego skłoniły mnie do przyjęcia oferty od Ptak
Warsaw Expo, aby stworzyć nowy projekt wyłącznie
dla branży ekologicznej. Tak powstały targi BIOEXPO
Warsaw, kolejny wielki sukces dla mnie i sektora BIO. To
co go wyróżniało od NATURA FOOD i beECO to, fakt że
36

mogą w nim brać udział tylko te firmy, które posiadają
certyfikaty ekologiczne. BIOEXPO Warsaw stał się
punktem zwrotnym w upowszechnianiu świadomości
BIO w Polsce. Jak powiedziałam powyżej, to był wielki
sukces i każdy, kto jest częścią tego środowiska, jest
tego świadom. Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom z branży, a także właścicielom Ptak Warsaw
Expo, którzy we mnie uwierzyli.
Jednak po dwóch latach prowadzenia projektu
BIOEXPO Warsaw poczułam jeszcze silniejszą chęć
wniesienia osobistego wkładu w ten świat, świat
który stał się częścią filozofii mojego życia.
Zmotywowana przez mojego partnera, pochodzącego ze słonecznej Toskanii, z którym dzielę życie
od 5ciu lat, postanowiłam jeszcze szerzej podejść
do tematu ekologii i promocji tego stylu życia
w Polsce. Tak powstał projekt Bio Green Future
(Targi Ekologicznego i Zrównoważonego Stylu
Życia), którego przesłanie to JEDZ ZDROWO, ŻYJ
ZDROWO NA ZDROWEJ PLANECIE. Już dziś wiemy,
że przyszłym pokoleniom nie wystarczy dbałość tylko
o własne zdrowie, ale wszyscy będziemy musieli
zadbać także o naszą planetę, ponieważ to ona jest
naszym domem, a w zanieczyszczonym domu nie ma
zdrowia. Dzięki formule B2C (Business to Customer),
Bio Green Future ma na celu wejście do domów

zwykłych ludzi, którzy są najważniejszym ogniwem
tego projektu. Bez nich nie ma przyszłości, nie ma
rozwoju i nie ma biznesu.

Dla tych, którzy mnie znają i dla tych,
którzy mnie dopiero poznają – AGATA
SZCZEPANIAK – stała się przedsiębiorcą,
który swoją misję będzie zawsze stawiać
ponad własny interes.
W moim portfolio są jeszcze inne
EKOinicjatywy. Pierwsza, stworzona wyłącznie
z pasji, to Bioamore. Pierwszy internetowy
katalog dla branży ekologicznej, platforma
dla producentów i dystrybutorów oraz
właścicieli sklepów i hurtowni ekologicznych,
którzy chcą rozwijać swój biznes.
Druga to wciąż tajemnica, ale już Wam mogę
powiedzieć, że będzie wyjątkowa.

ARTUR
GONTARCZYK
PREZYDENT
POLSKO–BANGLADESKIEJ
IZBY PRZEMYSŁOWO–
HANDLOWEJ
DLACZEGO POWSTAŁA IZBA? KTO JĄ
ZAŁOŻYŁ? JAKIE MA SUKCESY OD POCZĄTKU
ISTNIENIA? JAKIE PLANY NA ROK 2022?

Pomysł na założenie Izby powstał w zasadzie przez
przypadek. Dzięki licznym kontaktom międzynarodowym, w ramach prowadzonej działalności prawniczej,
zetknąłem się z przedsiębiorcami z Bangladeszu.
Szybko zorientowałem się, że przestrzeń współpracy
z tym rynkiem nie została w żaden sposób (przynajmniej instytucjonalnie) zagospodarowana, a polskie
społeczeństwo na temat Bangladeszu wie nic albo
bardzo mało. Pomysł założenia Izby przekazałem
moim przyjaciołom, którzy temat szybko podjęli. Udało
się pomysłem zarazić wielu przedsiębiorców, którzy
zgłosili swój aneks do Izby.

polską wersję znanej w Bangladeszu noweli, której
autorką jest wspomniana Begum Rokeya – bengalska myślicielka, powszechnie uważana za pionierkę
ruchu praw kobiet w Azji Południowej. Książeczka ta
- "Sen Sultany" – jest dostępna na stronie internetowej
naszej Izby do bezpłatnego ściągnięcia.

Od samego początku postawiliśmy na działania informacyjne. Przede wszystkim staramy się przekazywać
dane na temat sposobu prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce i w Bangladeszu, a także rozwijać
wiedzę o obu krajach. W tym celu prowadzimy ciągle
aktualizowanego bloga i rzetelny serwis informacyjny.

Udało nam się zainteresować działaniami Izby jednego
z ostatnich ambasadorów polskich w Dhace – Pana
profesora Jana Głuchowskiego, z którym planujemy
przeprowadzić wywiad. Prowadzimy także badania
nad historią relacji polsko–bengalskich w oparciu
o archiwalia MSZ. Prezydium izby nawiązało także
kontakt z polskim konsulem honorowym w Dhace
Panem Reshadurem Rahmanem oraz Federacją Izb
Handlowych Bangladeskich w Dhace. Przeprowadziliśmy szereg interesujących wywiadów z ciekawymi
postaciami, dostępnymi na naszym blogu.

Nawiązaliśmy kontakt i rozpoczęliśmy współpracę
z Centrum Studiów nad Bangladeszem „Bangabandhu", które powstało w styczniu 2019 r. w Instytucie
Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ. Razem z Uniwersytetem Jagiellońskim organizowaliśmy obchody
Dnia Rokeyi – odpowiednika bangladeskiego Dnia
Kobiet. Co ciekawe, Izba wydała pierwszą w historii
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Izba podejmuje także działania zmierzające do odtworzenia polskiej ambasady w Dhace, zlikwidowanej na
początku XXI wieku. W tym celu przeprowadziliśmy
wiele rozmów – czy przyniosą one efekt, czas pokaże.
Dzięki uprawnieniom Izby przewidzianym w polskiej
ustawie, Izba obserwując problemy przedsiębiorców
występuje regularnie z wystąpieniami do polskich władz
– ministerstw, urzędów centralnych itd. Dzięki przesłanym wyjaśnieniom, nasi członkowie mają pewność,
że podejmują działania zgodnie z prawem. Chcemy
otworzyć także punkt informacyjny dot. pomocy
prawno – biznesowej w Polsce i w Bangladeszu. Jak
widać projektów i wyzwań jest wiele.
JAK WYGLĄDA WYMIANA HANDLOWA
POMIĘDZY POLSKĄ A BANGLADESZEM?

Jak wynika z analiz polskich władz, wymiana ta jest
bardzo niesymetryczna. Import produktów importowanych z Bangladeszu do Polski wielokrotnie
przewyższa relację odwrotną. Polska sprowadza
z Bangladeszu głównie tekstylia i odzież. Polskie marki
odzieżowe w Bangladeszu są znane. Izbę cieszy fakt
dużego zaangażowania polskich przedsiębiorców na
tamtym rynku, ale chyba najbardziej jednak fakt, że
coraz więcej przedsiębiorców dostrzega konieczność
zadbania o dobre warunki pracy, BHP i godną zapłatę.
Poza tym, Bangladesz eksportuje herbatę, owoce
morza (słynne krewetki) i przyprawy.

uwagę wydział handlowy polskiej ambasad w Delhi,
wartość ta jest ciągłe zbyt mała w porównaniu
z importem tekstyliów do Polski. Biznesmeni bangladescy są bardzo zainteresowani importem polskiej
wołowiny (która ma świetną opinię na tamtejszym
rynku), a także skóry do produkcji butów czy pasków
itp. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się skóra
z głowy byka (ponoć świetnie nadaje się do produkcji
wytrzymałych elementów obuwia).

Bangladesz sprowadza z Polski maszyny, wyroby
metalowe, owoce (bardzo znane są nasze jabłka),
słodycze, mleko w proszku itd. Niestety, jak zwraca

Wydaje się, że zadaniem Izby jest informowanie przedsiębiorców o procedurach, szansach i zagrożeniach
związanych z eksportem. Dużą pomocą są polscy
dyplomaci, którzy pozostają otwarci na wszelkie
pytania i sugestie.

ARTUR GONTARCZYK. Radca prawny.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Były słuchacz studiów licencjacko
– doktoranckich z zakresu prawa kanonicznego
w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uczestnik
Acton University w Grand Rapids, Michigan
(USA) i Sonntagberg (Austria). Stażysta Biura
Głównego World Youth Alliance w Brukseli
(Belgia) i Federacji Konsumentów w Krakowie.
Absolwent Szkoły Prawa Słowackiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
oraz stypendysta Instytutu Państwa i Prawa
Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie.
Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej
Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Prowadzi
Kancelarię Radcy Prawnego.

JAK LICZNA JEST DIASPORA BANGLADESKA
W POLSCE? CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Banglijczycy są zafascynowani Polską. Z naszych
obserwacji wynika, że bardzo podoba im się nasza
przyroda, klimat (zwłaszcza śnieg!), zabytki i ludzie.
Dużo obywateli tego kraju mieszka w Warszawie, na
Śląsku, w Krakowie oraz na Pomorzu. Mają swoje fora
internetowe i sprawnie się komunikują. Informacja
przekazana jednej grupie bardzo szybko dociera
do drugiej. W tym sensie są niezwykle dobrze zorganizowani. Wydaje się jednak, że nie są to grupy
zamknięte, hermetyczne.
CZY WE WSPÓŁPRACY Z AMBASADĄ
BANGLADESZU ORGANIZUJECIE PAŃSTWO
IMPREZY O CHARAKTERZE KULTURALNYM?

Ambasada Bangladeszu jest bardzo otwarta na
współpracę i często zaprasza nas do udziału we wspólnych eventach. Placówka warszawska podejmuje
bardzo aktywne działania także na polu kulturalnym
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(współpracując m.in. z Muzeum Azji i Pacyfiku oraz
z bangladeskimi artystami). W pięknym budynku
ambasady w Warszawie jest wiele dzieł sztuki – warto
odwiedzić i zobaczyć samemu. Prezydium Izby wielokrotnie spotykało się z poprzednim ambasadorem
tego kraju w Warszawie – Panem Muhammadem
Rahmanem. Obecnie ambasadorką Bangladeszu
jest Pani Sultana Laila Hossain. Ze względu na ograniczenia pandemiczne nie mieliśmy możliwości się
jeszcze z Panią Ambasador spotkać, ale gdy tylko
nadarzy się okazja na pewno będziemy zabiegać
o taką możliwość.
CZY KTOŚ Z CZŁONKÓW IZBY BYŁ W BANGLADESZU?
JEŚLI TAK TO CO WAS URZEKŁO W TYM KRAJU?

Tak, zarówno ja jak i Pan Wiceprezydent Izby Jakub
Bałtroszewicz byliśmy w Bangladeszu kilkukrotnie.
Dla przeciętnego mieszkańca kraju nad Wisłą szokująca z pewnością jest aura (zaduch i wilgoć), a także
ogrom ludzi, szum samochodów i klaksonów itd. Ale
to tylko otoczka. Fascynujący są ludzie i ich podejście
do obcych. Wszyscy są bardzo mili i otwarci. Rzeczą,
którą szybko odkryliśmy był niezwykły powszechny
gest na przywitanie. Banglijczyk podając rękę, po jej
uściśnięciu natychmiast kładzie ją na sercu – pokazując szacunek i radość ze spotkania. Zaskoczyła
nas również tolerancja dla innych kultur i religii
(w centrum Dhaki stoi piękna katedra, którą wielokrotnie odwiedzał Ojciec Święty, obok stoją meczety).
Niezwykła gościnność pozwoliła nam poznać wspaniałą kuchnię tego kraju i wielkie przywiązanie do
rodziny (głównie rodziców i dziadków). Ciekawą
przygodą dla mnie jako prawnika było zupełnie
przypadkowe spotkanie w samolocie z sędzią Sądu
Najwyższego tego kraju z którym przeprowadziłem
ciekawą rozmowę. Pan sędzia zainteresował się co
czytam, a ja dla zabicia czasu powtarzałem sobie
treść kodeksu cywilnego. Z pewnością ten kraj ma
swoje problemy. Wiele czeka na pilne rozwiązanie.
Każdego kto tam pojedzie ostrzegam – że chce się
tam wracać.

Po przyjeździe wielu pracowników weryfikuje swoje
plany. Często próbują swoich sił w biznesie gastronomicznym, zakładając tzw. "kebab shopy". Jak
widać, zbyt na takie usługi chyba jest, bowiem gotują
smacznie i takich miejsc jest coraz więcej.
Niestety, przez brak znajomość przepisów i nieznajomość realiów, często padają ofiarą różnych oszustw.
Izba często próbuje pomóc, czasami bywa jednak za
późno. Potwierdza to celowość organizacji Centrum
Informacji Prawnej Izby.
JAK SĄ ODBIERANI PRZEZ MIESZKAŃCÓW?
CZY MOŻLIWA JEST ICH ASYMILACJA?

Przyznam, że pierwotnie byłem bardzo ostrożny
w ocenie wzajemnych relacji obu narodów w bezpośrednim kontakcie. Później jednak zorientowałem
się, że Banglijczycy nie skarżą się na życie w Polsce (wiem od wielu kontrahentów, że różnie bywa
w innych krajach Europy). Polacy są zazwyczaj
życzliwi i otwarci – często pomimo bariery językowej.
Banglijczycy są też bardzo tolerancyjni w sprawach
religijnych i kulturowych. Jeżeli czegoś nie rozumieją, często tłumaczą to sobie mówiąc "it's just
a cultural thing", to znaczy "że to musi wynikać
z kultury" i tak po prostu już jest. Z zaskoczeniem
zauważyłem, że jako pierwszy życzenia z okazji wielu
katolickich świąt religijnych składają mi właśnie
Banglijczycy (i to nie przesyłając popularne łańcuszki,
ale spersonalizowane życzenia). Wielu moich kontrahentów regularnie pyta o moją rodzinę i jej zdrowie.
Banglijczycy mają też opinię osób lojalnych – jeżeli
korzystają z Twoich usług, to będą korzystać bardzo
długo. Z tej perspektywy, uważam, że asymilacja jest
możliwa. Uważam też jednak, że państwo winno
prowadzić rozważną politykę imigracyjną – ale to
temat na inną dyskusję.

CZY OBYWATELE BANGLADESZU PRACUJĄCY
W POLSCE TO PRACOWNICY WYKWALIFIKOWANI?
W JAKICH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU PRACUJĄ?

Z naszych obserwacji wynika, że otrzymanie polskiej
wizy jest niezwykle trudne. Przypadkowy pracownik
niewykwalifikowany musi mieć dużo szczęścia by
przejść przez gęste sito weryfikacji. Najczęściej do
Polski trafiają pracownicy budowlani (którzy popracowali już trochę w Singapurze, Arabii Saudyjskiej
lub RPA), a także osoby które dobrze mówią po
angielsku i mają coś do zaoferowania. Na targach
edukacyjnych w Dhace mieliśmy możliwość spotkać
się z wieloma młodymi ludźmi, którzy marzyli o możliwości kontynuowania nauki w Polsce. Wielu z nich
było świetnie wykształconych, otwartych na świat,
dobrze mówiących w wielu językach. Wielu pytało
o studia w zakresie wzornictwa odzieżowego – a więc
sztuki nie tak w Polsce popularnej.
nr 155-156/2022
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SMAK NARODZONY Z PASJI

ALKOHOLE
KRAFTOWE
POLSKIE LIKIERY
WANDA BOJARSKA
UL. WILGOWA 67
42-271 CZĘSTOCHOWA
+48 602 629 291
biuro@polskielikiery.pl
www.polskielikiery.pl

Polskie Likiery narodziły się z pasji. Rodzinna tradycja tworzenia
trunków została zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku przez seniorkę rodziny.
Przez długie lata wytwarzane były wyłącznie na własne potrzeby
i uświetniały spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Rodzinną tradycję
kultywowały kolejne pokolenia tworząc likiery na bazie starych
receptur. W 2017 roku rodzinna pasja dała początek firmie Polskie
Likiery. Od samego początku, aż do dziś, specjały firmy tworzone
są na bazie naturalnych składników połączonych z najlepszymi
rodzajami spirytusu. Produkty te wyróżniają się niepowtarzalnym
smakiem i aromatem i zaliczane są do kategorii Premium pod
względem jakości i wyglądu. Rozlewane do karafek oraz butelek
malowanych na kolor biały, ozdabianych kolorowymi etykietami
wyróżniają się oryginalnym i niepowtarzalnym wyglądem.

ZBIGNIEW
GRZESZCZUK
10 PYTAŃ DO…
”OJCA CHRZESTNEGO”
RYNKU UPOMINKÓW
REKLAMOWYCH
W POLSCE
POPROSZĘ O DWA SŁOWA O SOBIE

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Urodzony w XX wieku;
Człowiek;
Syn, mąż, ojciec, dziadek;
Menager;
Twórca rynku przedmiotów reklamowych w Polsce;
Pierwsza działalność gospodarcza już od 1983 r.;
Praca dyplomowa w szkole hotelarskiej
pt. „Amatorskie Koktajle Alkoholowe”;
Czeladnicze świadectwo
z ukończenia kursu sitodruku;
Członek rady nadzorczej spółdzielni
rzemieślniczej „Wisła”;
Przez 20 lat współwłaściciel jednej z największych
agencji reklamowej w Polsce” Hossa- Plex”;
w 1997 miejsce pierwsze, jeżeli chodzi
o obroty – bagatela 20 milionów PLN;
Założyciel Polskiej Izby Reklamy;
Osobowość roku branży reklamowej
2005 (Oko Reklamy);
Autor 6 tomików fraszek o wszystkim;
Założyciel Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych;
Przez 9 lat członek zarządu
MidOceanBrands Polska;
Członek zarządu Polskiej Izby
Artykułów Promocyjnych;
Radca Krajowej Izby Gospodarczej
wybrany na kolejną kadencję;
Udziałowiec firmy promującej
Polskę ”ALLPROPOLSKA”.
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MOTTO
Jeżeli nie wierzysz w to, co robisz, to z braku
tej wiary należy zrobić papier toaletowy
i spuścić wodę.

I jeżeli ten przydługi wstęp nie „zabił” nikogo z Państwa
możemy kontynuować dalej.
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promującymi nasz kraj i produkowanymi przez
polskich przedsiębiorców. Projekt dotyczy nie tylko
turystyki przejazdowej i lokalnej, ale także diaspory
polskiej. Projekt jest zapięty koncepcyjnie, wizerunkowo, graficznie i przedmiotowo. Do tego dochodzi
wpisujący się w promocję Polski pomysł produkcji
alkoholu pod własnym brandem.

OD CZEGO PAŃSTWO ZACZYNALI?

Tak jak już wspominałem zaczynaliśmy w 1983 roku
od przetwórstwa tworzyw sztucznych, tak dziś nielubianego plastiku. Produkowaliśmy na początku
zabawkę dla dzieci, która okazała się kompletną klapą,
ponieważ wszyscy dookoła produkowali taką samą.
O tym dowiedzieliśmy się już post factum, to czasy,
kiedy nie było Internetu, nie mówiąc o telefonach,
nawet stacjonarnych – te posiadali tylko wybrańcy.

CO JEST POTRZEBNE, ABY PROJEKT
WPROWADZIĆ W ŻYCIE?

Banał – pieniądze; w „core bizness” projekt jest liczony
na 40 milionów obrotu rocznie.

I CO DALEJ, BO ZACZĘŁO SIĘ MINOROWO?

Później było zdecydowanie lepiej zaczęliśmy produkować upominki dla firm, zaczynając od pudełka na
burko wypełnionego karteczkami papieru, z miejscami na długopisy i flamastry (flamastry już były,
a nie było tworzywa sztucznego i papieru). Polak
potrafi, więc i w tych czasach dawaliśmy radę.
Efektem tej zaradności była produkcja 8 różnych upominków, które dostarczaliśmy do firm z nadrukiem.
Pośrednikami było przedsiębiorstwo państwowe
AGPOL i Spółdzielnia rzemieślnicza, której byliśmy
członkiem; inaczej nie moglibyśmy sprzedawać do
instytucji – takie czasy.

CO POZA PRACĄ DLA FIRMY SPRAWIA
PANU NAJWIĘKSZĄ PRZYJEMNOŚĆ?

Jest wiele takich rzeczy, np. picie wina, kreowanie,
pisanie wierszy, dobra książka, tak po prostu, życie.
CZY SĄ JAKIEŚ MARZENIA, KTÓRYCH
JESZCZE NIE UDAŁO SIĘ SPEŁNIĆ?

Jest całe mnóstwo takowych: żeby wokół było normalnie i wszyscy byli zdrowi, może jeszcze zaliczyć kilka
podróży, wydać kolejny tomik wierszy, zrealizować
kolejne projekty itp.

I WTEDY PRZYSZEDŁ KAPITALIZM?

Nawet wtargnął, ale mieliśmy już kontakty na
tzw. Zachodzie. Eksportowaliśmy nasze produkty do
bratnich krajów „demokratycznych”, ale również do
RFN, skąd przywoziliśmy produkty, które poszerzały
naszą ofertę. Po 15 latach pracy zostaliśmy liderem
rynku z bardzo poważnym obrotem jak na owe czasy.
Peleton ruszył, a my w żółtej koszulce lidera, której
wszyscy usiłowali nas pozbawić. Tak dojechaliśmy do
roku 2003, z dobrze osadzoną marką „HOSSA-PLEX”
i poważnym udziale w rynku. Zauważyła to również
konkurencja na zachodzie i złożyła nam propozycję
współpracy, którą przyjęliśmy i od tej chwili byliśmy
w zarządzie jednej z największych firm na świecie,
dostarczających upominki (pierwsza 5).

PS czyli na koniec, wiersz mojego autorstwa obrazujący naszą biznesową codzienność, bez zmian od
dekady pt. Schody.

SCHODY
Założyć dzisiaj firmę - pstryczek
parę okienek bez potyczek
potem zaś biznesmenie młody
rozpoczną się prawdziwe schody.
Zdobędziesz NIP-y i REGON-y
ZUS-owi złożysz trzy pokłony
i konto w banku ci założą
tutaj cię mają i zaorzą.
Pierwsza kontrola będzie z ZUS-u
następna przez pomyłkę z KRUS-u
w łapę dać trzeba BHP
jeśli się firmę dobrą chce.
Kominiarz sprawdzi wentylację
adwokat praw interpretację
wpadnie inspektor prawa pracy
no nie tak dużo - my rodacy.
Skarbowy poukłada PIT-y
i z VAT-em czy jesteś obyty
potem kontrakty, biznes, kasa,
auta, kobiety pierwsza klasa.
I jak ci już wszyściutko gra
rano cię budzi CBA.

JAKI JEST PANA NAJWIĘKSZY SUKCES BIZNESOWY
I PRYWATNY, CZY SĄ TO SUKCESY TOŻSAME?

Biznes to jak zakładanie rodziny, najpierw jest mały,
a potem się rozrasta, jeżeli się o niego dba i ma wciąż
nowe pomysły. Żona, dwóch dorosłych synów i 4–ka
wnucząt – TO NAJWIĘKSZY SUKCES niemierzalny,
a czy tożsamy? – w jakimś sensie tak, bo bez rodziny
nie byłoby sukcesu biznesowego.
A OSTATNIO PRZECZYTANA KSIĄŻKA?

To „Dziennik 1954” Leopolda Tyrmanda
CO Z PROMOCJĄ POLSKI I PROJEKTEM ALLPROPOLSKA

Projekt Allpropolska to przemyślana koncepcja
promocji Polski poprzez ruchome punkty sprzedaży, gabloty, standy wypełnione przedmiotami
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ECO STUDIO ELECTRO–SYSTEM TO PROJEKT EDUKACYJNO – EKOLOGICZNY ADRESOWANY
DO MŁODEGO POKOLENIA ODBIORCÓW. AMBASADORAMI 3 SEZONU PROJEKTU
SĄ WOKALISTKA I INFLUENCERKA – MAGDA BEREDA ORAZ DZIENNIKARZ – KUBA ADAMIAK.

W nowym sezonie powstaje 12 edukacyjnych materiałów wideo, mających charakter kreatywnych e–lekcji
przyrody i rozmów z influencerami. Prowadzącą vlog
jest Magda Bereda, posiadająca 1 milion obserwujących na TikToku, blisko 1 milion na Instagramie,
ponad 720 tys. subskrybentów na YouTube i 300 tys.
na Fanpage. W edukacji dzieci i młodzieży wspomaga
ją Kuba Adamiak, wcielający się w rolę eko profesora.
W wideo przedstawiamy problematykę elektrośmieci
i prawidłowego postępowania z nimi. Przy użyciu
rekwizytu – trójkąta recyklingowego zachęcamy
gwiazdy internetu do udziału w eko wyzwaniach.

przygotowane zostaną atrakcje plenerowe, a także
zbiórka drobnych elektrośmieci. Na scenie pojawią
się ambasadorzy, a na widowni zasiądą influencerzy
zaangażowani ekologicznie.

Nasze przesłanie
Główne przesłanie projektu mówi o tym, żeby elektrośmieci nie wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.
Co należy z nimi zrobić? Drobne elektroodpady takie
jak: smartfon, myszka, kalkulator, tablet, latarka można
wrzucić do specjalnego pojemnika – tzw. electroboxa.
W każdej gminie działa też Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK,
do którego elektroodpady można dostarczyć we
własnym zakresie. Możemy też skorzystać z systemu
bezpłatnych odbiorów dużego AGD realizowanych
przez ELECTRO–SYSTEM we współpracy z REMONDIS
Electrorecycling prosto z domu. Wystarczy wejść na
stronę www.DECYDUJESZ.pl i wypełnić formularz.
Usługa jest bezpłatna i dostępna w całej Polsce.

Eko piosenka
22 kwietnia światło dzienne ujrzała eko piosenka
„Odzyskaj”, skomponowana przez producentów
ze Szwecji. Do utworu śpiewanego przez Magdę
Bereda powstał też wideoklip z udziałem influencera – Michała Gały. Teledysk zawiera intro edukacyjne
promujące jedną z najważniejszych zasad postępowania z elektrośmieciami – zakaz wyrzucania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
do zwykłego kosza na śmieci.

Działania edukacyjne projektu wspierane są przez
zaangażowanych ekologicznie patronów medialnych: magazyn „Biznes & ekologia”, Newsweek Zielony,
magazyn „Odpady i środowisko”, portal EkoGuru, portal
Interia ZIELONA, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Konkurs ogólnopolski
Każdego roku zachęcamy dzieci i młodzież, aby aktywnie uczestniczyli w naszym projekcie edukacyjnym,
będąc nie tylko odbiorcami treści ekologicznych, ale
także ich twórcami. W tym roku zadanie konkursowe
polega na stworzeniu własnego filmiku do eko piosenki „Odzyskaj”. Wybierzemy autorów najciekawszych
prac, którzy pokażą jak należy postępować lub jak nie
należy postępować z elektroodpadami. Zwycięzcy
odwiedzą nas w Warszawie podczas Wielkiego
Finału na Sprzątanie świata oraz otrzymają cenne
nagrody rzeczowe w postaci: telewizora, smartfona
i tabletu! – mówi dr Robert Wawrzonek, Prezes Zarządu
organizacji odzysku ELECTRO-SYSTEM, pomysłodawcy
projektu. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie
www.electro-system.pl/edukacja.

Finał na Sprzątanie Świata
W wydarzeniu wezmą udział laureaci konkursu,
odwiedzą nas maskotki projektu z Green Team,

Magda Bereda i Michał Gała
na planie teledysku „Odzyskaj"

45

nr 155-156/2022

BEATA BUTWICKA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI NASZA ZIEMIA
Akcji Sprzątanie Świata w Polsce,
wygłosić nasz manifest nieśmiecenia w naturze. Plakat tegorocznej
Akcji, obrazujący wybrane hasło,
zaprojektuje non–profit Andrzej
Pągowski, znakomity polski artysta
od lat współpracujący z Fundacją
Nasza Ziemia.

Dlaczego śmiecimy?
Jest tak wiele odpowiedzi, jak wielu
jest śmiecących: bo nie ma blisko
pojemnika na śmieci, bo możemy,
bo nie widzimy związku pomiędzy
śmieciem w naturze a kondycją środowiska, bo nie myślimy o przyszłości
żyjąc „tu i teraz”, bo niech inni sprzątają… Dlatego w Akcji
Sprzątanie Świata – Polska, koordynowanej od 1994 roku
przez Fundację Nasza Ziemia, nie chodzi o to, abyśmy
sprzątali, ale abyśmy przestali śmiecić! Kto więc w ciągu
minionych lat chociaż raz posprzątał z nami swój kawałek
Polski i wziął sobie do serca myśl przewodnią kolejnych
edycji Sprzątania Świata, nie wyrzuci już śmieci do lasu,
do parku, na plażę czy do rzeki. Obok sztandarowego
programu, jakim jest Akcja, Fundacja Nasza Ziemia
prowadzi również wiele ekologicznych projektów edukacyjnych skierowanych do starszych i młodszych.
Stawiamy bowiem na zmianę naszych codziennych
zachowań. Dlatego szkolimy, integrujemy, motywujemy
i inspirujemy do bycia lepszym dla naszej Matki Ziemi.

Sprzątać świat, czy nie sprzątać?
22 kwietnia br., w Dniu Ziemi, Fundacja Nasza Ziemia
zainaugurowała kolejną, 29 już edycję największej,
polskiej akcji ekologicznej Sprzątanie Świata – Polska.
Nic więc dziwnego, że właściwie każdy Polak zapytany o sprzątanie świata, nie tylko wie o co chodzi,
ale sam brał czynny udział w którejś z 28 minionych
edycji. Dlaczego więc, pomimo upływu lat nadal sprzątamy? Odpowiedź jest prosta – bo nadal śmiecimy. I to
w miejscach pięknych z natury, gdzie zwykle szukamy
wytchnienia od pracowitej codzienności.

Wszystkie śmieci są nasze!

RAZEM!

„Wszystkie śmieci są nasze!” pod takim hasłem uczestnicy tegorocznej, 29. Akcji Sprzątanie Świata w Polsce
posprzątają zalegające w naturze odpady. Nie jest to
hasło wybrane przypadkowo. Oto na rok przed jubileuszową, 30. Akcją, Fundacja Nasza Ziemia, pragnie,
aby głośno i wyraźnie wybrzmiało to, że bezrefleksyjnie
i na potęgę zaśmiecamy lasy, plaże, jeziora i rzeki. I że
robi to nie kto inny, a CZŁOWIEK! Tym hasłem kierujemy również uwagę uczestników tegorocznej edycji
w stronę Antypodów. To stamtąd bowiem pochodzą
korzenie Clean up The World – globalnej, ekologicznej
akcji pod patronatem ONZ, którą w 1994 roku w naszym
kraju zaszczepiła Mira Stanisławska–Meysztowicz, Polka
na stałe mieszkająca w Australii. W roku 2022 Polska
i Australia świętują 50 – lecie relacji dyplomatycznych.
To doskonała okazja, by w trzeci weekend września,
wspólnie z Ambasadą Australii, Honorowym Patronem
nr 155-156/2022

Sercem Clean Up The World są ludzie. Ponad 40 milionów
Wolontariuszy rokrocznie na całym świecie, w trzeci
weekend września chwyta za worki, by posprzątać świat
z odpadów wyrzuconych niefrasobliwie do natury. W Polsce, od początku wzięło w niej udział ponad 20 milionów.
Tym wszystkim, którzy ramię w ramię z nami, każdego
roku, angażują się w Akcję, posyłamy Wielkie Zielone
Serce. A tych, którzy w tym roku chcą dołączyć do wielkiej
rodziny Wolontariuszy NASZEJ ZIEMI, serdecznie zapraszamy do rejestrowania swoich akcji na naszej stronie
www.naszaziemia.pl. Bo tylko RAZEM, wystarczająco
donośnie wygłosimy nasz manifest: wszystkie śmieci, na
całym świecie są nasze; te porzucone przez człowieka
w naturze i te posprzątane przez człowieka. Innych na
naszej Planecie nie ma.
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MIROSŁAW
MACKIEWICZ
PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
POLSKIEJ PLATFORMY
EKOLOGICZNEJ S.A.
WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI, A SZCZEGÓLNIE KOORDYNACJA DZIAŁAŃ
NA RZECZ SZEROKO POJĘTEJ OCHRONY ŚRODOWISKA, TO CEL POWOŁANEJ
W POŁOWIE 2021 r. POLSKIEJ PLATFORMY EKOLOGICZNEJ S.A.

szerokie spektrum działalności jest wynikiem przemyślanej strategii i doświadczenia w branży oraz
doświadczenia życiowego.

JAKIE GŁÓWNE CELE PRZYŚWIECAJĄ PPE S.A. ORAZ DLACZEGO
WARTO PODJĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z PPE, WYJAŚNIA MIROSŁAW
MACKIEWICZ, PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ.

Wiele lat temu, na swojej zawodowej drodze spotkałem
p. Adama Knota, z którym to postanowiliśmy, że stworzymy coś nowego (innego). I tak po wielomiesięcznych
przygotowaniach, powołaliśmy do życia POLSKĄ
PLATFORMĘ EKOLOGICZNĄ z postanowieniem, że
będzie to spółka akcyjna. Latem 2021 roku zdołaliśmy
zmaterializować nasz pomysł. Powstanie PPE S.A.
to wg mnie bardzo duży krok naprzód w dążeniu
do koordynacji współpracy organów administracji,
podmiotów prawa handlowego, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp.

DLACZEGO I PO CO POWSTAŁA POLSKA
PLATFORMA EKOLOGICZNA S.A.?

Mirosław Mackiewicz (M.M.): Właśnie – dlaczego
i po co? Bardzo dobre pytanie. Już od bardzo dawna
„chodziło” za mną przekonanie, a wręcz pewność, że
wielu firm działających w branży, oraz szeregu zmian
przepisów na lepsze i bardziej szczegółowe, brakuje
w Polsce koordynacji tych wszystkich działań, które
miałyby na celu szeroko rozumianą ochronę środowiska. Więc rzeczą naturalną stało się, że nadrzędnym
celem jaki przyświecał powołaniu Platformy była chęć
podjęcia intensywnych działań w zakresie koordynacji,
konsolidacji, współdecydowania, a nawet wyznaczania
kierunków w szeroko rozumianej ochronie środowiska.

JAKIE SĄ ATUTY PPE S.A.?

M.M.: Branża ochrony środowiska jest bardzo wrażliwą
branżą, ja jestem z nią związany zarówno zawodowo,
jak i społecznie już od ponad 20 lat i z uwagą obserwuję
zachodzące zmiany. Przez te wszystkie lata nabyłem
szereg doświadczeń w kontaktach branżowych
zarówno z sektorem prywatnym, jak i administracją
publiczną różnych szczebli. Niejednokrotnie napotykałem na wiele trudności, rozproszenie kompetencji,
czy wręcz niechęć do współpracy. PPE S.A. jest otwarta
na wszelkie formy współpracy. Możemy np. podjąć
współpracę, z firmami, wejść kapitałowo w podmiot,
doradzać od strony prawno–administracyjnej, przyjąć
do Naszej grupy, lub współpracować na partnerskich
zasadach. Możemy też inwestować lub współinwestować w nowe projekty, technologie i innowacyjne
rozwiązania. Każda forma współpracy zaproponowana

I tak, głównymi a zarazem statutowymi kierunkami działania Polskiej Platformy Ekologicznej S.A.
są: promocja ekologicznego stylu życia, organizacja i promocja rynku żywności ekologicznej, rozwój
odnawialnych źródeł energii, działania na rzecz
zwiększenia efektywności gospodarki odpadami,
działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, a także świadczenie pomocy prawnej. To
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przez drugą stronę jest godna rozważenia oraz przybliża nas do konsolidacji branży pod naszą narodową
flagą i Polską tożsamością.

know – how, oraz operacyjny udział w rynku poprzez
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w kierunku
urzeczywistniania zasady „reduce, reuse, recycle”. Oferujemy doradztwo na rzecz samorządów i organizacji
branżowych Nasze działania ukierunkowane są na
rzecz tworzenia racjonalnego i efektywnego prawa
odpadowego.

JAKIMI ZASOBAMI LUDZKIMI DYSPONUJE PPE S.A.?

M.M.: Powiem nieskromnie. Ludźmi z dużym kapitałem wiedzy i doświadczenia w obszarze działalności
Spółki. Nie będę tu wymieniał wszystkich (za dużo
czasu i miejsca), ale chce się pochwalić, że naprawdę
w PPE S.A. oraz w Spółkach współpracujących, udało
Nam się zebrać (mówię to bez przesadnej skromności)
naprawdę ludzi wysokiej klasy, wiedzy i umiejętności. I jesteśmy z tego dumni. Do pracy w zarządzie
PPE S.A. udało Nam się pozyskać doświadczonych
fachowców jak: prezes Waldemar Sekściński; a także
wiceprezesi: Bartłomiej Rabenda, Przemysław Niewęgłowski, Andrzej Kunicki oraz Wojciech Suchoń.
W Radzie Nadzorczej to samo: prof. Janusz Jaglarz,
Jakub Grabecki, Dariusz Knot i moja skromna osoba.

Natomiast misja ochrony i poprawy stanu środowiska
naturalnego w Polsce PPE przejawia się w rzeczywistej
współpracy z władzami samorządowymi, powiatowymi,
wojewódzkimi i państwowymi, a także z organami
kontrolno–nadzorczymi. Ma to między innymi na celu,
likwidację i unieszkodliwianie nielegalnych składowisk,
magazynów, tzw. „bomb ekologicznych”.
Budowanie świadomości społecznej w obszarze
zagrożeń jakie związane są z porzucaniem odpadów,
w tym niebezpiecznych, budowanie świadomości, że
zagospodarowanie i odzysk odpadów to konieczny
element budowania gospodarki obiegu zamkniętego.

WRACAJĄC DO WYZNACZONYCH CELÓW
PROGRAMOWYCH. JAKIE KONKRETNE
DZIAŁANIA PPE PRZEWIDUJE?

Wszystkim podmiotom podejmującym współpracę
z Platformą gwarantujemy pomoc prawną.

M.M.: Tych celów jest kilka. Główne to:

A CO JUŻ ZROBILIŚCIE?

Promocja ekologicznego stylu życia. Przewidujemy szereg działań edukacyjnych w szkołach, jak
i w ramach szeroko rozumianej edukacji społecznej
(m.in. promocja życia w zgodzie z naturą w mediach
społecznościowych). Kanałem informacyjnym jest
specjalnie stworzony do tego celu portal informacyjny.

M.M.: Nie sposób wszystkiego wymienić, gdyż jest to
proces ciągły i trwający. Ale, już możemy się pochwalić,
że między innymi: we wrześniu 2021 w Warszawie zorganizowaliśmy konferencję otwierająca i promującą
działalność PPE S.A. Zaprosiliśmy wielu znakomitych
gości: posłów, polityków, samorządowców, wybitnych
ludzi z branży i nie tylko.

Dalej, poprzez konsolidację i wsparcie ekologicznych
gospodarstw rolnych, przetwórstwo i standaryzację
produktów dążymy do organizacji i promocji rynku
żywności ekologicznej. W tym celu powołaliśmy Spółkę
z zakresu e–commerce, gdzie będzie można kupować
praktycznie wszystko co ma związek z ekologicznym
trybem życia. Dodatkowo na tej elektronicznej platformie będziemy pomagać uchodźcom z Ukrainy, poprzez
porady, informacje o pracy, o miejscach do życia
i zamieszkania i inne potrzebne bieżące wiadomości.
Oczywiście nie rezygnujemy z dystrybuowania między
innymi zdrowej żywności w formie tradycyjnej – stworzenie własnego bazaru, lub podjęcie współpracy z właśnie
powstałą Krajową Grupą Spożywczą. Jesteśmy otwarci.

Zrzeszyliśmy już kilka Spółek branżowych między innymi:
z EKO PALTER sp. z o.o. – zagospodarowanie
i przetwarzanie zużytych opon;
z TOZBIK sp. z o.o. – przetwarzanie
tworzyw sztucznych;
z LAWTUN sp. z o.o. – transport i logistyka;
z EKO TECH sp. z o.o. – zbieranie
i przetwarzanie odpadów;
z STABRO sp. z o.o. – przetwarzanie
i utylizacja odpadów przemysłowych,
a szczególnie popiołów i pochodnych;
z ENERGO RECYKLING sp. z o.o. – przetwarzanie
odpadów;

Stawiamy też na rozwój odnawialnych źródeł energii.
Chcemy wspierać tę działalność poprzez udział kapitałowy Spółki w projektach OZE, doradztwo dla inwestorów
oraz prosumentów. Stworzenie profesjonalnej, ale jednocześnie przystępnej bazy informacyjnej o mechanizmach
funkcjonowania odnawialnych źródeł energii.

Poza tym pomogliśmy już wielu podmiotom. A także,
powołaliśmy też nowe podmioty z branży i około
branżowe. I tak :
z Spółka e–commerce – AS7EKO sp. z o.o.;
z Spółka naukowo–technologiczna – PPE
INNOWACJE sp. z o.o.;
z Spółka produkcyjna (nawozy i środki
ochrony roślin) – AGROCHEM sp. z o.o.;

Natomiast nie ukrywam, że „moim oczkiem w głowie” jest
gospodarka odpadami. To w niej chcemy wnieść nową
jakość poprzez zrzeszenie wszystkich zainteresowanych
rynkiem odpadowym (wprowadzających, odbierających, magazynujących, przetwarzających etc.). PPE
oferuje udzielanie wsparcia kapitałowego, rzeczowego,

A to nie koniec, można powiedzieć, że to dopiero
początek „tworzenia i konsolidacji branży”.
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Współpracujemy z mediami branżowymi, ogólnodostępnymi, zorganizowaliśmy i wyprodukowaliśmy
program „PRZETRWAJ I WYGRAJ” – jest do obejrzenia w POLSAT i POLSAT SPORT, współpracujemy
z „Kanałem Sportowym”, współorganizowaliśmy
i organizujemy kampanie tematyczne w mediach
społecznościowych i TV.

podmiotów – dużych i małych na terenie całego
kraju. Podmioty współpracujące z Polską Platformą
Ekologiczną zyskują możliwość podniesienia rangi
przedsiębiorstwa, wprowadzania nowoczesnych
i innowacyjnych rozwiązań. Proponujemy przystępny
model współpracy.
ZAPRASZAM do współpracy WSZYSTKICH.

MUSI PAN PRZYZNAĆ, ŻE NA RYNKU JEST SPORO
FIRM, KTÓRE ŚWIADCZĄ PODOBNY ZAKRES USŁUG.
DLACZEGO WIĘC POLSKA PLATFORMA EKOLOGICZNA?

M.M.: Tak to prawda, ale to nas tylko mobilizuje do
lepszej i wydajniejszej pracy. Ale to co nas wyróżnia
to bardzo szeroki wachlarz usług oraz innowacyjne
i prekursorskie rozwiązania, a także elastyczność,
dyspozycyjność i szybka reakcja na zachodzące
zmiany. Jesteśmy bardzo elastyczni. Dla przykładu:
w obszarze gospodarki odpadami dysponujemy siecią partnerskich firm, które profesjonalnie trudnią się
zagospodarowaniem odpadów – w skali roku jest to
wolumen kilka milionów ton odpadów. Zrzeszamy
podmioty, które posiadają specjalistyczny sprzęt, linie
technologiczne, opracowane procesy i technologię,
posiadają stosowne pozwolenia i decyzje środowiskowe. Mamy jasno wyznaczony kierunek – zamiast
składowania – recykling, przetwarzanie i odzysk – jak
najmniej odpadów na składowiska.
Jesteśmy obecni na terenie całego kraju a nasza
oferta skierowana jest do szerokiego kręgu

1.
2.
3.
4.
5.

Już tak na koniec, chcę się pochwalić, że powołaliśmy
STOWARZYSZENIE „KLUB PRZYJACIÓŁ PPE S.A.”.
Gwarantujemy współpracę, doradztwo, pomoc, ale
także wiele atrakcji, konkursów, spotkań, szkoleń,
w w/w tematyce. Będą też atrakcyjne nagrody: między
innym zagraniczne wycieczki, bonusy sprzedażowe.
Chodzi nam o to, aby współpracować, spotykać się
i skonsolidować oraz wzmocnić całą branżę.
Chciałbym tu też zaznaczyć, że bardzo leżą nam na
sercu wartości patriotyczne, prawda historyczna,
szacunek dla ludzi walczących o Polskę i polskość
(np. Powstańcy, Piłsudczycy, AK, Żołnierze Wyklęci,
itp.). Trzeba o Nich przypominać i pamiętać.
DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ.

M.M.: Czekamy na Was i Waszych Znajomych – branżowych i spoza branży. Będziemy między innymi na
łamach „BIZNES I EKOLOGIA”, na bieżąco informować
o nowych projektach i przedsięwzięciach. Dziękuję i do
kolejnego spotkania. Wszystkiego dobrego.

Promocja ekologicznego stylu życia.
Promocja polskiego rynku żywności ekologicznej.
Promocja odnawialnych źródeł energii.
Organizacja rynku odpadowego.
Rozwój technologii proekologicznych w przemyśle i energetyce.

Adres: Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Telefon: +48 222 433 055 E-mail: kontakt@ppe.biz
Facebook / Polska-Platforma-Ekologiczna

Obecny rynek konsumencki zalany jest propozycjami różnych suplementów diety, więc trudno jest zdecydować o wyborze tego najbardziej
właściwego i skutecznego. Szeroka oferta dotyczy także jakże popularnych
ostatnio kwasów Omega…
Skąd taki boom na kwasy Omega 3,6,9? Otóż wystarczy sięgnąć do podstawowych źródeł wiedzy medycznej, aby przekonać się o znaczeniu tych kwasów dla naszego zdrowia i właściwie
obowiązkowym ich udziale w naszej codziennej diecie.
Niedawno na rynku polskim pojawiła się innowacyjna firma Leenvit Group, działająca w branży suplementowej,
farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej. Jest właścicielem unikalnej na skalę światową, opatentowanej
technologii izolowania z oleju lnianego czystych kwasów Omega 3,6,9 w formie monoestrów. Omega firmy
Leenvit to najczystsza forma Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych (NNKT) Omega 3 w pierwotnej
formie ALA. Co najważniejsze, nie zawiera jakichkolwiek szkodliwych substancji występujących w oleju lnianym
i tranie rybim, takich jak metale ciężkie, związki cyjanogenne czy pestycydy.
W ofercie firmy Leenvit możemy znaleźć linie unikalnych suplementów, od wersji klasycznej, będącej kwintesencją
tego, co najlepsze w oleju lnianym, po wersje wzbogacone o szereg niezbędnych dla organizmu witamin, koenzym
q10, o łagodnej w smaku nucie orzechowej lub owocowej. Ale to nie wszystko!
Firma Leenvit wprowadziła właśnie do swej oferty pierwsze na świecie przyprawy Omega 3,6,9, skomponowane
w sześciu popularnych i znanych na całym świecie smakach (czosnek, chilli, kmin rzymski, curry, wasabi, pieprz
zielony). To całkowicie unikatowy produkt. Nie jest przyprawą z Omegą 3, ale Omegą 3 będącą przyprawą. Idealnie
sprawdzi się jako dodatek do mięs, ryb, sałatek, sosów, zup i innych potraw. Wszystkie zamknięte są w butelce spray
w specjalnym worku (BOV), bez dostępu światła i powietrza, co pozwala cieszyć się długim okresem przydatności,
bez jakichkolwiek konserwantów!
Produkty Leenvit nie zawierają glutenu ani cukru, a co więcej są produktem wegańskim. Ilekroć chcemy sięgnąć
po kwasy Omega, Leenvit to właściwy wybór.

FORUM BIOTECHNOLOGICZNE
CEBioForum 2022.
BIOTECHNOLOGIA I SZANSE BIZNESU.
WŚRÓD NAUKOWCÓW, INWESTORÓW I FIRM BIOTECHNOLOGICZNYCH, KTÓRE SPOTKAJĄ SIĘ NA JUBILEUSZOWYCH TARGACH CEBIOFORUM 2022 BĘDĄ RÓWNIEŻ FIRMY SPECJALIZUJĄCE
SIĘ W BIOTECHNOLOGII SŁUŻĄCEJ ROLNICTWU, ZRÓWNOWAŻONEMU ROZWOJOWI, OCHRONIE ŚRODOWISKA.
I NIC DZIWNEGO. LICZBA ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH BIOTECHNOLOGIA MOŻE MIEĆ WPŁYW NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, JEST PRAKTYCZNIE NIEOGRANICZONA.

Biotechnologia to dziedzina multidyscyplinarna.
Międzynarodowa definicja mówi, że biotechnologia jest "integracją nauk (…) w celu zastosowania
organizmów, komórek i ich części (…) do pozyskania
dóbr i usług". Mówiąc najogólniej – biotechnologia ma
wyjątkową możliwość zastąpienia zanieczyszczających
materiałów i procesów bardziej zrównoważonymi,
biologicznymi alternatywami.

– Rekomendacja stworzenia i wdrożenia długookresowej strategii rozwoju sektora biotechnologicznego
wciąż nie doczekała się realizacji – przypomina członek
zarządu Związku Firm Biotechnologicznych BioForum,
dr Konrad Hennig. – Polski Instytut Ekonomiczny, będący
elementem zaplecza programowego rządu Polski
wyrażał nadzieję, że czas wychodzenia z wywołanego
pandemią kryzysu może sprzyjać przełamaniu impasu
i rozwojowi biogospodarki. Bardzo na to liczymy.

Biotechnologia obejmuje nadzwyczaj szeroki zakres.
To np. wykorzystywanie bakteriofagów do walki
z odpornymi na antybiotyki bakteriami, modyfikowanie wadliwych genów, tworzenie roślin, które będą
umiały gromadzić konkretne pierwiastki i oczyszczać
skażone gleby. Trwają prace nad biodegradowalnymi
odpowiednikami plastików, oraz nowymi metodami
przetwarzania odpadów.

Ze swojej strony branża biotechnologiczna zwiera
szeregi. W ubiegłym roku powstał Związek Firm
Biotechnologicznych Bioforum. – Chcemy być
partnerem w dialogu o niezbędnych regulacjach
prawnych. Mamy też ambicję promować, zwłaszcza
wśród władzy publicznej wiedzę o roli, znaczeniu
i potrzebach innowacyjnego przemysły biotechnologicznego – mówi dr Hennig. – Zależy nam, by budować
ekosystem branży: firm komercyjnych, inwestorów,
instytucji państwowych i naturalnie naukowców.

Nie należy zapomnieć o sektorze produkcji żywności.
O agrobiotechu zapewne będziemy często słyszeć
w nadchodzących miesiącach. Już w ubiegłym roku
agendy ONZ alarmowały że przerwane przez epidemię łańcuchy dostaw stanowią ogromne ryzyko dla
wyżywienia ludności zamieszkującej kraje południa,
a w tym roku do tych obaw doszły jeszcze reperkusje wojny między Rosją a Ukrainą na światowy
rynek żywności.

Temu celowi służyć będzie CEBioForum2022.
Na imprezie, odbywającej się 25–26 maja w salach
Centrum Konferencyjnego Legii Warszawa przy ulicy
Łazienkowskiej będą gościć badacze, przedstawiciele
innowacyjnych przedsiębiorstw i firmy doradcze.
Minister Rozwoju i Technologii, Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu,
Giełda Papierów Wartościowych oraz Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości objęły Forum patronatem,
spodziewani są również przedstawiciele rządu. Może
więc CEBioForum przybliży branżę do momentu,
w którym Polska wykona biotechnologiczny skok
w fascynującą przyszłość?

Polska ma dobre zasoby kapitału ludzkiego w dziedzinie biotechnologii. Co roku kilkuset absolwentów
kończy jeden z kilkudziesięciu wydziałów biotechnologii, ogrodnictwa i biotechnologii, biotechnologii
i hodowli zwierząt, biotechnologii i żywienia. Na
rynku pojawia się coraz więcej start–upów i w pełni
rozwiniętych f irm, sporo z nich jest notowanych na
giełdzie. Mimo to od wciąż dzieli nas duży dystans
od krajów w których biotechnologia rozwinęła
się najbardziej.
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POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO
ZAPRASZA DO TESTOWANIA
APLIKACJI MOBILNEJ KOSMOPEDIA!
Od połowy marca br. polscy konsumenci mogą korzystać z nowej aplikacji,
która odszyfrowuje składniki kosmetyków, pozwala poznać ich funkcje i rolę,
a jednocześnie jest całkowicie niekomercyjna i oparta na wiedzy naukowej.
Przygotował ją Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego – organizacja zrzeszająca ponad 220 różnorodnych firm kosmetycznych: od startupów i małych,
rodzinnych przedsiębiorstw, do międzynarodowych korporacji.
Polacy są wymagającymi i dobrze poinformowanymi użytkownikami kosmetyków. Nasza aplikacja mobilna świetnie
wpisuje się w ich potrzeby, bo dostarcza wiarygodnych informacji, niezbędnych do dokonania najlepszego dla siebie
wyboru zakupowego. Od teraz konsumenci w każdym miejscu, o każdym czasie będą mieli dostęp do ogromnej
bazy składników, opisanej pod kątem ich wymagań. Pracowaliśmy nad mobilną wersją Kosmopedii przez wiele
miesięcy, więc mamy pewność, że oddajemy w ręce polskich konsumentów dobry produkt – podkreśla Blanka
Chmurzyńska–Brown, dyrektorka generalna związku.
Kosmopedia daje użytkownikom dostęp do informacji o prawie 30 000 składnikach kosmetycznych, opracowanych
w sposób zrozumiały dla każdego. Skanując skład produktu dowiadujemy się, jakie ma składniki aktywne czy bazowe,
które chronią go przed zepsuciem, a które nadają zapach. Możemy też zobaczyć, jakie jest ich pochodzenie – naturalne
czy syntetyczne. Wszystkie informacje opracowane są w oparciu o najnowsze dane naukowe, bez pseudonaukowych
mitów czy płatnych poleceń – wnioski każdy wyciąga samodzielnie.
Apka Kosmopedia daje użytkownikom możliwość nie tylko sprawdzenia produktu przy sklepowej półce, lecz także
przeszukania bazy pod kątem konkretnego składnika czy sprawdzenia składu skopiowanego np. ze strony producenta.
Pozwala na tworzenie własnych list składników czy alertów dotyczących np. alergii. Łatwo przekierowuje też do
najbardziej aktualnych artykułów ze świata kosmetyków, zamieszczonych na portalu Kosmopedia.org.
Apka Kosmopedia wykorzystuje
technologię skanowania i rozpoznawania treści w systemie OCR,
dzięki której identyfikuje składniki kosmetyczne wymienione na
opakowaniu. Większość istniejących aplikacji kosmetycznych do
pozyskania listy składników używa
kodu kreskowego produktu. Kod
nie ma jednak na celu identyfikacji składników, lecz dostarczenie
dystrybutorowi wskazówek logistycznych (waga, cena, wielkość
produktu itp.). Wykorzystanie
systemu OCR w aplikacji Kosmopedia gwarantuje możliwość
sprawdzenia dowolnego produktu
kosmetycznego bez współudziału
kodu kreskowego.
Zadaniem Kosmopedii jest także
edukowanie konsumentów, dlaczego każdy produkt dostępny
na półce sklepowej czy w salonie
kosmetologa czy f ryzjera musi
być bezpieczny dla użytkownika
i zgodny z przepisami prawa. Konsumenci mają prawo wiedzieć, jak
bardzo restrykcyjny i wieloetapowy
jest proces badania i wprowadzania produktów i składników
na rynek europejski!

Jesteśmy producentem olei
nieraﬁ nowanych tłoczonych
na zimno oraz suplementów
diety. Wraz ze zmieniającymi
się oczekiwaniami Klientów,
wprowadzamy funkcjonalne
produkty spożywcze m.in.:
witaminy, białka, ekstrakty
roślinne.
Nadzorujemy
proces
produkcji
na
etapie
uprawy,
zbioru,
przechowywania i tłoczenia
aż do pakowania i wysyłki.
Aktualnie
prowadzimy
certyﬁ kację naszych upraw
ekologicznych.

GREEN ENERGY CONGRESS
– WYDARZENIE, NA KTÓRYM
NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ!
GREEN ENERGY CONGRESS TO COROCZNE WYDARZENIE EKOLOGICZNE. SKIEROWANE JEST
GŁÓWNIE DO PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORSTW, SAMORZĄDÓW, NAUKOWCÓW, ORGANIZACJI
ORAZ PRAKTYKÓW, WDRAŻAJĄCYCH PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W SWOICH FIRMACH.

Kiedy, gdzie i jak?

wodór jako nośnik energii, czy energetyka jądrowa.
Scena Zielona Gospodarka to tematy takie jak:
przemysł, recykling i opakowania. Ekologia w branży
chemicznej, czy eko sprzęt AGD to tylko niektóre
z interesujących wykładów. Natomiast scena Społeczeństwo spodoba się miłośnikom eko trendów
w modzie i w życiu codziennym. Znajdą tutaj coś dla
siebie miłośnicy eko kosmetyków i ekologicznych
trendów w motoryzacji.

W tym roku Green Energy Congress odbywa się
w dniach 4 i 5 października 2022 roku w Centrum
Kongresowym ICE Kraków. Na czterech scenach
tematycznych zostaną poprowadzone inspirujące
prelekcje, wykłady i panele dyskusyjne. Będzie
również możliwość wzięcia udziału w licznych
warsztatach oraz sesjach networkingowych. Dla
tych, którzy nie będą mogli zjawić się osobiście,
istnieje możliwość wzięcia udziału w transmisji
on-line, za pośrednictwem specjalnej, dedykowanej
platformy iPlatform.

Konkurs Top Eco Innovation
Projektem współtowarzyszącym Green Energy Congress jest konkurs Top Eco Innovation. W konkursie
mogą wziąć udział: start–upy, firmy, przedsiębiorcy
oraz organizacje, które mają pomysł na projekt lub
są w trakcie wdrażania ekologicznych rozwiązań.
Zgłoszenia do konkursu Top Eco Innovation mogą
obejmować różne kategorie jak np. produkt, usługę
czy też działanie CSR. Ideą konkursu jest wyłonienie
nowych, ciekawych rozwiązań i rozpropagowanie
ich na szeroką skalę.

W GEC 2022 weźmie udział ponad 60 prelegentów – wybitnych ekspertów i praktyków z zakresu
Smart City/Smart Village, OZE, zrównoważonego rozwoju, oszczędności energetycznej, GOZ,
ESG – przedstawicieli samorządu, biznesu oraz
ośrodków badawczych i naukowych.

4 sceny tematyczne

Dlaczego warto wziąć udział
w Green Energy Congress?

Ze względu na zróżnicowanie tematyczne oraz dużą
ilość prelegentów, podzieliliśmy wykłady na cztery
sceny – każda poświęcona jest oddzielnej branży, choć
wszystkie spajają się w ekologiczną całość. Scena
Zielona energia dla regionów dotyczy samorządów
lokalnych i Smart City. Odbędą się na niej prelekcje
na tematy m.in. energetyki obywatelskiej, inteligentnego zarządzania gospodarką wodną w mieście,
czy roli samorządów w transformacji energetycznej regionów. Scena Energetyka będzie skupiona
wokół zagadnień takich jak: atom, wodór, czy OZE.
Zostaną na niej poruszone aktualne, a zarazem bardzo przyszłościowe tematy jak: tokenizacja energii,

Green Energy Congress to doskonała okazja do zdobycia nowej wiedzy z zakresu szeroko pojętej ekologii
i zrównoważonego rozwoju, a także do wymiany
kontaktów, co może zaprocentować w przyszłości.
Potwierdzeniem sukcesu I edycji GEC jest nagroda
portalu Lovekrakow.pl, przyznana w październiku
ur. za: "Ekologiczną Inicjatywę roku". Wszystkie
informacje o wydarzeniu dostępne na stronie:
https://greenenergycongress.pl/.
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KLIMAT
ROZWÓJ
BIZNES
Wykres obrazujący globalne
zmiany temperatury
#ShowYourStripes został
opracowany przez
Prof. Eda Hawkinsa
z University of Reading.
Wykorzystanie
na licencji CC BY 4.0.
https://showyourstripes.info/

9. EDYCJA NAJWIĘKSZEGO W POLSCE WYDARZENIA
POŚWIĘCONEGO SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

#TargiCSR

25 maja 2022

WSTĘP WOLNY

Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa
godz. 9.00-17.00

1850

ORGANIZATOR

2020

PARTNER
GŁÓWNY

PARTNERZY

www.odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR

KLIMAT, ROZWÓJ, BIZNES
W ŚRODĘ 25 MAJA CENTRUM EXPO XXI W WARSZAWIE STANIE SIĘ POLSKĄ STOLICĄ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. FIRMY DBAJĄCE O ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ, EKSPERCI I ANALITYCY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU, PODSUMOWANIA I RAPORTY Z DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU,
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI CZY RÓŻNORODNOŚCI – TO TYLKO CZĘŚĆ PROGRAMU. WSTĘP NA 9. TARGI CSR JEST BEZPŁATNY.

Wymiana doświadczeń
na każdym poziomie
Z oferty Targów CSR skorzystają nie tylko przedstawiciele biznesu prowadzący działania w obszarze
zrównoważonego rozwoju. Oprócz najwyższej kadry
zarządzającej, menedżerów_ek ds. CSR, ESG, HR,
PR czy marketingu wydarzenie to jest kierowane
do przedstawicieli_ek organizacji pozarządowych,
studentów_ek, osób pracujących w mediach,
przedstawicieli_ek firm dostarczających rozwiązania
w zakresie CSR, osób działających w administracji
publicznej, konsumentów_ek zainteresowanych
działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dziewiąta edycja największego w Polsce wydarzenia
dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu
powraca do formuły stacjonarnej, która umożliwia
efektywną wymianę doświadczeń między wystawcami a zwiedzającymi. Na uczestników czekają:
część wystawiennicza oraz konferencyjna, a także
Strefa Różnorodności z wieloma angażującymi
aktywnościami.

Wiedza i dobre praktyki
od profesjonalistów
Uczestnicy Targów CSR będa mieli okazję zapoznać
się z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju
prezentowanymi przez kilkudziesięciu wystawców – firmy i organizacje społecznie odpowiedzialne.
Dla osób chcących zdobyć nową wiedzę i zapoznać się
z trendami w zakresie ESG przygotowano część konferencyjną z trzema blokami tematycznymi: BIZNES,
ROZWÓJ i KLIMAT.

Biznes w klimacie rozwoju,
rozwój w klimacie biznesu
– 9. Targi, których hasło przewodnie to triada
Klimat – Rozwój – Biznes, stanowić będą przestrzeń
do dyskusji, prezentacji dokonań firm i organizacji
w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Wszyscy
z radością obserwujemy rosnące znaczenie tematyki
ESG. Z dużą dozą pewności możemy stwierdzić, że to
jeden z trendów, które będą kształtowały rzeczywistość
w najbliższych latach. W jakim kierunku powinien
podążać teraz biznes? Po jakie rozwiązania sięgać?
Na czym polegają wyzwania stojące przed firmami?
Na te i wiele innych tematów porozmawiajmy 25 maja
2022 r. w Centrum EXPO XXI. Do zobaczenia! – mówi
Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.

W części konferencyjnej odbędzie się m.in. premiera
Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021.
Dobre praktyki” prezentującego ponad 1800 przykładów działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju,
ogłoszenie Raportu z 1. badania inicjatywy Chapter
Zero Poland „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”,
ogłoszenie wyników badania Diversity IN Check – listy
pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie
zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce oraz ogłoszenie wyników konkursu „Pióro odpowiedzialności”.

Dzięki obecności ekspertów_ek i praktyków_czek
Targi CSR dają szerokie pole do networkingu w kręgach
zainteresowanych obszarami takimi jak: zrównoważony rozwój, działania na rzecz klimatu, zarządzanie
różnorodnością w firmie, inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych.

9. Targi CSR odbędą się w środę 25 maja 2022 r.
w godz. 9:00–17:00 w Centrum EXPO XXI w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 12/14). Wstęp oraz udział
we wszystkich aktywnościach podczas targów są
bezpłatne i nie wymagają zapisów. Organizatorem
wydarzenia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu..
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ZIELONE ŚWIATŁO DLA ZIELONEJ ENERGII.
KONFERENCJA NA TEMAT WSPÓLNOT
ENERGETYCZNYCH.
Są bardziej demokratyczne, obywatelskie i sprawiedliwe. Wspólnoty energetyczne na świecie
z powodzeniem działają od lat. W Polsce są jednak
nowym zjawiskiem, a pionierzy nie mają łatwo.
Muszą się mierzyć z brakiem instytucjonalnego
wsparcia i piętrzącymi się barierami prawnymi.
Tym codziennym zmaganiom, ale też szansom jakie
daje rozwój energetyki obywatelskiej poświęcona
będzie konferencja organizowana przez Polską
Zieloną Sieć pt. „Siła wspólnoty, czyli demokracja
energetyczna w czasach kryzysu”, która odbędzie
się 2 czerwca w Warszawie, ul. Chmielna 73 w Centrum Prasowym Newserii.

Problem coraz bardziej dostrzega Unia Europejska.
Ekologia staje się jednym z filarów nowej europejskiej tożsamości, zaś wspólnoty energetyczne jednym z jej coraz
istotniejszych elementów. Prawa obywateli do produkcji,
konsumpcji, sprzedaży i magazynowania energii są jasno
określone w prawodawstwie unijnym (m.in. dyrektywa
RED II). W Polsce wspólnoty energetyczne od lat mają
“pod górkę”. Mierzą się z brakiem instytucjonalnego
wsparcia i piętrzącymi się barierami prawnymi.
– Polskie prawo dopuszcza w tej chwili takie
społeczności w postaci spółdzielni energetycznych, obwarowanych wieloma ograniczeniami,
m.in. zakazem funkcjonowania w miastach.
Tymczasem przepisy europejskie stwarzają
znacznie szersze możliwości działania – podkreśla
Zuzanna Sasiak.

W Unii Europejskiej działa już ponad 3,5 tys. lokalnych, obywatelskich wspólnot energetycznych,
produkujących energię odnawialną (OZE). Wspólnoty
energetyczne zajmują się nie tylko wytwarzaniem
energii na potrzeby swoich członków, ale też sprzedają ewentualne jej nadwyżki. Pozwala to nie tylko
zmniejszyć rachunki za prąd, zadbać o środowisko,
ale też poprawić bezpieczeństwo energetyczne, bo
rozproszone, lokalne wspólnoty cechują się dużą
odpornością na potencjalne kryzysy. To tym bardziej
istotne w kontekście wojny na Ukrainie i neoimperialnej polityki Rosji.

„Siła wspólnoty, czyli demokracja
energetyczna w czasach kryzysu”
Tym zagadnieniom poświęcona będzie konferencja
organizowana przez Polską Zieloną Sieć pt. „Siła
wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu”. Odbędzie się ona 2 czerwca 2022 r.,
w godz. 9.30 – 16.00, w Centrum Prasowym Newserii
przy ulicy Chmielnej 73 w Warszawie.

Obecna sytuacja pokazała, że transformacja
energetyczna Polski nie może już dłużej czekać.
Przyszłość to OZE, efektywność oraz właśnie
energetyka społeczna. Każdy inny wybór doprowadzi nas z powrotem do problemu zależności
od surowców kopalnych, wymagających importu
z zagranicy – mówi Zuzanna Sasiak, ekspertka ds. OZE
i energetyki obywatelskiej.

Chcemy pokazać temat wspólnot energetycznych
w jak najszerszym kontekście. Będziemy mówić
o aktualnej sytuacji spółdzielni i doświadczeniach
osób, które podjęły się pierwszych takich inicjatyw.
Nasi europejscy goście opowiedzą, jakie wspólnoty stworzyli i jakie przynoszą im one korzyści.
Nie zabraknie też politycznej dyskusji o tym, jakie
jest miejsce działań wspólnotowych w przyszłej polityce energetycznej Polski – zapowiada Zuzanna Sasiak.

Przez lata wspólnoty energetyczne stały się symbolem
nowego europejskiego podejścia do wytwarzania
energii. Bardziej demokratycznego, obywatelskiego
i sprawiedliwego. Wspólnoty energetyczne zwykle
cechuje prospołeczny charakter. Oznacza to, że są
otwarte dla osób zagrożonych wykluczeniem ekonomicznym. Ważną zasadą jest również demokratyczne
zarządzanie, gdzie każdy członek ma wpływ na rozwoju spółdzielni, czy ceny wytworzonej energii. To
zupełne przeciwieństwo działań często stosowanych
przez wielkie firmy energetyczne, nastawione raczej
na zysk niż interesy zwykłych konsumentów.
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Wśród zaproszonych gości jest m.in. Mark Brzeziński,
Ambasador USA w Polsce, Marzenna Guz–Vetter,
dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce, a także była wicepremier Jadwiga Emilewicz z PiS, Władysław Kosiniak–Kamysz, prezes PSL,
Szymon Hołownia, prezes stowarzyszenia Polska 2050,
Beata Maciejewska z Lewicy i Urszula Zielińska z Partii
Zieloni. To już czwarta edycja konferencji.
Więcej informacji na www.wiecejnizenergia.pl
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SOLAREDGE OGŁASZA WPROWADZENIE
PORTFOLIO PRODUKTÓW SOLAREDGE HOME
NA TARGACH INTERSOLAR EUROPE 2022
i jej zużycie stale rosną. Innowacyjne rozwiązania,
które mogą łączyć wiele źródeł energii, odbiorników
i akumulatorów, są kluczem do przyszłej niezależności
energetycznej i zrównoważonego życia".
MILPITAS, Kalifornia i HERZLIYA, Izrael – 11 maja 2022 r.
SolarEdge Technologies, Inc. ("SolarEdge"), światowy
lider w dziedzinie inteligentnych technologii energetycznych, ogłosi premierę SolarEdge Home podczas
targów Intersolar 2022 odbywających się w Monachium. SolarEdge Home to innowacyjne rozwiązanie
do zarządzania energią w domu, które pozwala właścicielom nieruchomości na optymalizację produkcji,
wykorzystania i magazynowania energii słonecznej.
Rozwiązanie, przeznaczone do zastosowań jedno–
i trójfazowych, składa się z inwerterów SolarEdge Home,
akumulatora domowego, interfejsu rezerwowego,
inteligentnych urządzeń energetycznych, takich jak
SolarEdge EV Charger, regulator ciepłej wody i inteligentne liczniki, oraz systemu operacyjnego, który
synchronizuje i zarządza urządzeniami. Opracowane
w celu pozyskiwania większej ilości energii ze słońca
rozwiązanie sprzężone z prądem stałym optymalizuje
zużycie energii poprzez zasilanie odbiorników bezpośrednio energią słoneczną, magazynowanie energii
i dostarczanie w czasie rzeczywistym zaleceń dostosowanych do zmieniających się potrzeb energetycznych.

SolarEdge Home to innowacyjne rozwiązanie
do zarządzania energią w domu, które pozwala
właścicielom domów na optymalizację produkcji,
wykorzystania i magazynowania energii słonecznej.

O SolarEdge Technologies Inc.
SolarEdge jest światowym liderem w dziedzinie
inteligentnych technologii energetycznych.
Wykorzystując światowej klasy możliwości
inżynieryjne i koncentrując się na innowacjach,
SolarEdge tworzy inteligentne rozwiązania
energetyczne, które ułatwia nasze życie
i napędzają przyszły postęp. SolarEdge opracował
inteligentny inwerter, który zmienił sposób
pozyskiwania i zarządzania energią w systemach
fotowoltaicznych (PV). Falownik SolarEdge
zoptymalizowany pod kątem prądu stałego
ma na celu maksymalizację produkcji energii
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii
wytwarzanej przez system PV. Kontynuując rozwój
inteligentnej energii, SolarEdge oferuje szeroki
zakres rozwiązanń w zakresie PV, magazynowania,
ładowania pojazdów elektrycznych, akumulatorów,
UPS i usług sieciowych. www.solaredge.com

System operacyjny SolarEdge Home opiera zalecenia
dotyczące obciążenia i harmonogramu na wzorcach
i preferencjach właściciela domu dotyczących zużycia
energii. System ten wydłuża czas podtrzymania i zmniejsza zależność od sieci energetycznej, a zarządzanie nim
odbywa się za pomocą jednej aplikacji mySolarEdge,
która umożliwia właścicielom domów inteligentne zarządzanie i śledzenie zużycia energii słonecznej w domu,
oszczędności energii i redukcję emisji dwutlenku węgla.
Dla instalatorów portfolio SolarEdge Home zostało
zaprojektowane tak, aby uprościć instalację od projektu do uruchomienia i skrócić czas instalacji dzięki
bezprzewodowej łączności plug–and–play.
Dyrektor Generalny SolarEdge, Zivi Lando, powiedział:
"Opracowaliśmy kompletny system, który umożliwia
zarówno zbieranie większej ilości energii ze słońca, jak
i niezależność energetyczną dla właścicieli domów.
Wierzymy, że inteligentne zarządzanie energią staje się
coraz ważniejsze, ponieważ koszty energii elektrycznej
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