Nazywam się Iwona Jabłonowska,
jestem
stypendystką
IV
edycji
i studiowałam na MSOS na UW. Po
studiach pracowałam w Ministerstwie
Środowiska, gdzie tez wróciłam po
stypendium. Na stypendium byłam w
firmie DMT w Essen i w banku ILB w
Potsdamie.
Generalnie moje Ŝycie zawodowe
skupiłam na projektach finansowanych z
UE. W MŚ pracowałam przy ich
zatwierdzaniu, w Essen przy staraniu się
o nie, w Potsdamie przy rozdzielaniu
środków unijnych pomiędzy starających
się...aŜ do momentu gdy przestałam się
zajmować informacja jak zdobyć
finansowanie na jakiś pomysł, poniewaŜ
zdobyłam dofinansowanie z UE na mój
projekt badawczy, w ramach którego
kończę doktorat w firmie w Essen.
Dość długo pracowałam w Essen, a
mieszkałam w Warszawie. W doktoracie
skupiłam
się
na
terenach
poprzemysłowych skaŜonych, wodach
gruntowych i powierzchniowych. Wyniki
mojego doktoratu będą wykorzystane
jako podstawa do wdraŜania unijnej
dyrektywy ramowej wodnej....Praca ta
jest niezmiernie praktyczna!

Laureat VII edycji stypendium (roczny
pobyt w banku HVB w Monachium),
absolwent MSOŚ UW, wiceprezes
zarządu SdS II kadencji.
Praca zawodowa: Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do
Emisji – główne zagadnienia to Protokół
z Kioto, handel emisjami, polityka
energetyczna, przyszłe zobowiązania
międzynarodowe. Wcześniej kilka lat
pracy dla amerykańskiego think tanku
Center for Clean Air Policy w Warszawie
i Brukseli. Hobby: sport (przede
wszystkim sporty śnieŜne i windsurfing),
networking, a takŜe prowadzenie
rankingu
basenów
Warszawy
w
internecie (baseny.waw.pl).

Witam Was na łamach Przeglądu
SdS w imieniu zarządu III kadencji.
Minęło juŜ kilka miesięcy od ostatniego
wydania i w tym czasie zdarzyło się
bardzo wiele – w numerze m.in.: relacje
z dwóch ostatnich Walnych Zgromadzeń
Członków, informacja o projekcie
stypendialnym
DBU,
inicjatywach
zmierzających do uczynienia z SdS
centrum kompetencji środowiskowej,
do którego moŜna zwrócić się z
konkretnymi zleceniami. Ponadto relacje
ze spotkań z ciekawymi ludźmi (m.in. z
dr. Andrzejem Kassenbergiem oraz
Aleksandrą
Malarz),
a
takŜe
prezentacja
naszych
najbliŜszych
zamierzeń (wykłady na uczelniach,
budowa
nowoczesnej
platformy
wymiany informacji online).
W tych i wielu innych działaniach
potrzebujemy Waszej aktywności. Jeśli
macie ciekawe pomysły bądź chęć
pomocy w realizowanych projektach,
piszcie na adres: sds@sds.org.pl.

Obecnie pracuje juŜ w Warszawie, w
Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej

Iwona Jabłonowska
Wiceprezes Zarządu

Andrzej Błachowicz
Prezes Zarządu

Andrzej Błachowicz
Prezes Zarządu SdS

Serdecznie pozdrawiam
Andrzej Błachowicz

Zarząd SdS – III kadencja.

Zarząd SdS – III kadencja.

JeŜeli ktoś ma jakieś pomysły,
wskazówki, uwagi to zachęcam do
rozmowy, spotkania się!

Członkiem SdS jestem "pełna gębą".
Jako członek załoŜyciel brałam udział w
pierwszych rozmowach, w pierwszych
decyzjach. W pierwszej kadencji byłam
prezesem. Na czas drugiej kadencji, ze
względu na rozwój rodziny ( mam
córeczkę Martynkę i męŜa Grzecha z V
edycji), wstąpiłam w szeregi członków. W
czasie III kadencji znowu mam czas i
zapal na pociągniecie SdS-u, na
zachęcenie was do działania, wspólnej
zabawy i współpracy!

i zajmuję się koordynacją działań
wynikających z członkostwa Polski w UE
w obszarze środowisko.

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
ul. świrki i Wigury 93, p.1105
02-089 Warszawa
email: rzecznik@sds.org.pl

Słowo wstępne do członków SdS
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Zarząd SdS – III kadencja.
Izabela Stefanowicz-Pięta
Sekretarz
Laureatka VII edycji stypendium,
absolwentka Chemii Środowiska UJ,
Mineralogii i Geochemii stosowanej
AGH, MSc Chemistry University of
Aberdeen UK.
Praca zawodowa: InŜynier przy
projekcie, który obejmuje tworzenie i
zastosowanie
katalizatorów
do
ograniczenia emisji NOx / soot dla
wysokopręŜnych silników Diesla nowej
generacji, modelowanie warunków pracy
katalizatora oraz dostosowanie poziomu
emisji spalin do norm EURO V, doktorat
na UMA Hiszpania.
Hobby: turystyka wysokogórska, gitara –
głównie elektryczna, malowanie na szkle
i ceramice, fotografia, rower, literatura,
nauka języków.

Zarząd SdS – III kadencja.

Mirosław Baściuk
Wiceprezes Zarządu

Laureat VI edycji stypendium, absolwent
Politechniki Wrocławskiej na wydziale
InŜynierii Środowiska; podyplomowe
studia Zarządzania Projektami
na SGH
Praca zawodowa: Project Manager w
REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.,
odpowiedzialny za rozwój systemu
zbierania i przetwarzania zuŜytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(www.remondis-electro.pl).
Współwłaściciel
firmy
doradczej
FUNDEKO zajmującej się projektami w
zakresie szeroko pojętej ochrony
środowiska
oraz
pozyskiwaniem
funduszy unijnych (www.fundeko.pl).
Hobby: Kung Fu stylu Hung Gar,
turystyka wysokogórska, wspinaczka
skałkowa, rowery górskie

PRZEGLĄD SdS
Laureatka III edycji stypendium.
Absolwentka a obecnie adiunkt na
Uniwersytecie
Przyrodniczym
we
Wrocławiu (dawna Akademia Rolnicza).
Zainteresowania zawodowe: ochrona
krajobrazu, szczególnie dolin rzecznych
oraz obszarów wiejskich, przyrodnicze
uwarunkowania planowania przestrzennego, rekultywacja, rewitalizacja i
procesy odnowy obszarów zdegradowanych, zdewastowanych oraz poprzemysłowych, zagadnienia zrównowaŜonego rozwoju.
Hobby: jazda na nartach, wędrówki,
podróŜe bliskie i dalsze, równieŜ te
odbywane przy pomocy ksiąŜek, zabawy
dla i z dziećmi.

Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
Skarbnik

Zarząd SdS – III kadencja.

W 8 numerze „Przeglądu SdS” znalazła
się obszerna relacja z organizowanej
przez
Stowarzyszenie
konferencji
„Innowacyjność
w
ochronie
środowiska”. Tego samego dnia
(1.12.2006)
późnym
popołudniem
odbyło się VIII Walne Zgromadzenie
Członków, które dokonało wyboru
nowych władz Stowarzyszenia na III
kadencję i zdecydowało o przyznaniu
członkostwa honorowego w SdS 4
osobom: prof. Maciejowi Nowickiemu,
Fritzowi Brickwedde, Annie Nowickiej
oraz Aleksandrowi Gubrynowiczowi.
16 czerwca 2007 obradowało IX Walne
Zgromadzenie Członków. W jego
trakcie
udzielono
absolutorium
ustępującemu zarządowi. Zdecydowano
takŜe o powołaniu Kasi TokarczykDorociak na stanowisko skarbnika SdS
(po rezygnacji Agaty Lew). Zapadły
takŜe uchwały przyjmujące strategiczne
dokumenty Stowarzyszenia: Roczny
Plan Działalności Stowarzyszenia na
rok 2007, Długookresowa Strategia
Rozwoju i Działania SdS, BudŜet na rok
2007.

Relacja VIII i IX Walnego Zgromadzenia
Członków

Stypendia dla absolwentów szkół
wyŜszych finansowane przez
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(DBU)
Cykl wykładów z ochrony
środowiska dla uczelni wyŜszych
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Współpraca z Wolters Kluwer
Polska
Współpraca z czasopismami
branŜowymi: Środowisko, Odpady i
Środowisko, Prawo i Środowisko

Jednocześnie prosimy o przesyłanie
materiałów
do
kolejnych
wydań
Przeglądów SdS. Mamy ambicję, aby
kolejne Przeglądy oprócz relacji z „Ŝycia
SdS” zawierały równieŜ artykuły
merytoryczne dotyczące branŜ, w
których działają nasi członkowie.

Zapraszamy
wszystkich
członków
Stowarzyszenia
do
czynnego
współuczestnictwa
w
działalności
Stowarzyszenia oraz do zgłaszania
nowych propozycji projektów.

5.

3.
4.

2.

1.

PoniŜej prezentujemy listę wybranych
projektów realizowanych obecnie przez
SdS.

Projekty realizowane przez SdS:

W ramach działań SdS reprezentowany
przez Zarząd oraz managera ds.
stypendiów – Agatę Szymańską
przeprowadził
do
sierpnia
2007
następujące działania:
- zbudowano bazę danych uczelni
wyŜszych, instytutów, biur karier,
działów współpracy z zagranicą, itp.
 w sumie 350 pozycji
- przeprowadzono akcję promowania
stypendium na uczelniach w całej
Polsce
(mailing,
rozwieszenie
plakatów, bezpośrednie prezentacje

Program
stypendialny
Niemieckiej
Fundacji
Federalnej
Środowisko
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt –
DBU, www.dbu.de) jest kontynuacją
ogólnopolskiego
konkursu
na
najlepszych absolwentów wyŜszych
uczelni w dziedzinie ochrony środowiska
realizowanego przez ostatnie 10 lat we
współpracy z Fundacją im. Nowickiego.
W roku 2007 polsko-niemiecki program
stypendialny został włączony do
Międzynarodowego Programu Stypendiów dla krajów Europy Środkowej i
Wschodniej Fundacji DBU. Partnerem
programu w Polsce jest obecnie
Stowarzyszenie
Środowisko
dla
Środowiska (www.sds.org.pl), skupiające
byłych stypendystów Fundacji im.
Nowickiego i DBU.

Stypendia dla absolwentów szkół
wyŜszych finansowane przez DBU
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Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi –
dr Andrzej Kassenberg, 17.02.2007

Przed nami jeszcze duŜo pracy w
organizacji bieŜącej edycji, a juŜ trzeba
zacząć myśleć o kolejnej...
Kolejne działania:
- zorganizowanie ceremonii wręczenia
stypendiów dla I edycji stypendystów
w nowej formule
- bieŜąca opieka nad stypendystami w
czasie ich pobytu w Niemczech

Korzystając z okazji, Zarząd SdS składa
serdeczne podziękowania dla managera
ds. stypendiów – Agaty Szymańskiej,
która włoŜyła ogromną pracę oraz
zaangaŜowanie w program stypendialny
DBU. Dziękujemy bardzo w imieniu
swoim oraz przyszłych stypendystów!

na uczelniach, reklama w dodatku
Praca Gazety Wyborczej)
- opracowano kompendium wiedzy dla
osób ubiegających się o stypendium –
pytania i odpowiedzi umieszczono na
stronie www.sds.org.pl
- utrzymywano bieŜący kontakt z
osobami zainteresowanymi złoŜeniem
dokumentów aplikacyjnych

Zarząd podjął inicjatywę spotkań
członków SdS z ciekawymi ludźmi. Do
chwili obecnej spotkania odbyły się w
Warszawie z następującymi osobami:
- 17.02.2007 – dr Andrzej Kassenberg
(Instytut na Rzecz Ekorozwoju)
- 17.06.2007 – Pani Ola Malarz,
Zastępca Dyrektora Departamentu
Funduszy
Ekologicznych
w
Ministerstwie Środowiska
- 19.09.2007 – Ewa Gańko z Instytutu
Paliw i Energii Odnawialnej
Zachęcamy członków do uczestnictwa w
kolejnych
spotkaniach
oraz
ich
organizacji w innych miastach. Jest to
zawsze
znakomita
okazja
do
poszerzenia networku oraz wymiany
doświadczeń zawodowych!

Spotkania z ciekawymi ludźmi

W ramach kolejnych pomysłów i
przemyśleń naszego zarządu powstał
pomysł, zorganizowania cyklu wykładów
na wyŜszych uczelniach (zaczynamy od
UW) w ramach przedmiotu do wyboru.
Wykłady prowadzone będą przez
członków SdS na tematy związane z
ochroną środowiska.
W chwili obecnej trwa kompletowanie
wykładowców oraz tematów wykładów.
Osoby zainteresowane tym projektem
prosimy o kontakt z Iwoną Jabłonowską:
wiceprezes@sds.org.pl.

Cykl wykładów dla uczelni wyŜszych

