wywiady

innowacje

reportaże

opinie

nr 149

marzec 2021

cena

18 zł
w tym
8%VAT

Ukazuje się od 1997r.

Minister Klimatu i Środowiska

Michał Kurtyka

- o Europejskim Zielonym Ładzie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Grzegorz Puda
- Od pola do stołu

Prezes Izby Gospodarczej
Hotelarstwa Polskiego

Ireneusz Węgłowski
- o hotelarstwie w Polsce

Prezes Polskiej Izby Hotelarzy

Marek Łuczyński
- o nowych planach PIH

facebook.com/
Magazyn-Biznes-i-Ekologia

Polska Izba Żywności Ekologicznej
jest branżową organizacją parasolową, która zrzesza producentów,
przetwórców, dystrybutorów, sklepy oraz branże wspierające
reprezentuje rynek żywności ekologicznej, nawozów, naturalnych
kosmetyków i środków czystości oraz biokompostowalnych opakowań
wspiera ekspercko administrację państwową, media i inne podmioty
promuje unijne oznakowanie ekologiczne i edukuje w zakresie
szeroko pojętej ekologii
przygotowuje kampanie społeczne, uczestniczy w największych
targach branżowych, wspierając i reprezentując swoich członków
co roku organizuje największy kongres branżowy „FORUM BIOEXPO”

więcej na stronie www.jemyeko.com
mail biuro@pize.info.pl
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Drogi Czytelniku,
Magazyn biznes&EKOLOGIA
może z pewnością pochwalić
się bardzo długim stażem
i nieprzeciętnym dorobkiem,
a 23 lata na rynku
medialnym to szmat czasu.
Od prawie ćwierć wieku
bacznie obserwujemy
wszelkie eko-zmiany, nie tylko te związane z innowacjami
czy przechodzeniem biznesu i przemysłu na kierunki
ekologiczne, ale również i te w dziedzinie ochrony środowiska
i klimatu. Temat, który latami kiełkował niczym kwiat,
właśnie przechodzi swój prawdziwy rozkwit i ściąga na siebie
uwagę coraz liczniejszej grupy Polaków. Mnóstwo rozmów,
raportów, badań i felietonów, stworzyło pewnego rodzaju
kompendium wiedzy o gospodarce krajowej i zagranicznej,
gdzie z perspektywy czasu najlepiej widać jakie milowe
kroki wykonano w obszarze dbałości o środowisko naturalne
i wytwarzanie produktów ekologicznych. Polska się wciąż
zmienia i to dynamicznie, chociaż trudno jej dorównać
kroku światowym gigantom gospodarczym. Na skalę
naszego regionu, to całkiem skutecznie dostosowuje się
do nowej rzeczywistości. Czytelniku, przed Tobą wyjątkowe
wydanie magazynu biznes&EKOLOGIA. Tym razem
ciekawe wywiady ze znanymi ludźmi, może zdominowały
jego zawartość, ale prezentowane sylwetki i pola działań,
stanowią wyjątkowo ciekawą lekturę. Również temat
numeru wydaje się bardzo na czasie, gdyż okazuje się,
że branża turystyczna również stawia mocno na "eko".
Jak wyglądają innowacyjne rozwiązania w hotelarstwie?
Jak hotele zamierzają przetrwać ten trudny czas pandemii?
Wierzymy, że to wydanie spotka się z Państwa pozytywnym
odbiorem i zachęci do sięgnięcia po następne.
ROMAN GEMBARZEWSKI
Redaktor Naczelny
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Co nam przyniesie rok 2021? - czy będzie czasem nowych
wyzwań i rozwiązań? - z pewnością ... O ile rok 2020
zapamiętamy z tego, że nic nie można było przewidzieć,
ani zaplanować, to najwyższy już czas, aby dzisiaj
postawić mocną kreskę pod tym co było i mimo pandemii,
ruszyć ku nowym wyzwaniom, a nie czekać biernie na to,
co się wydarzy. W tym trudnym czasie, sami powinniśmy
kształtować naszą nową rzeczywistość, gdyż "tu i teraz"
nabiera wyrazu jak nigdy dotąd. Bierzmy sprawy w swoje
ręce, bo nie tylko możemy, ale musimy i ... potrafimy.
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Jest Pan odpowiedzialny za
wprowadzenie w Polsce tzw.
Zielonego Ładu dla Europy. Jak
wiadomo, COVID-19 pokrzyżował
plany z wdrożeniem zakładanych
rozwiązań. Aczkolwiek proszę
powiedzieć, jakie będą
podjęte kroki w 2021 roku?
Skala wyzwań związana z realizacją ambitnego programu
Europejskiego Zielonego Ładu,
ogłoszonego przez Komisję Europejską w grudniu ubiegłego roku
jest ogromna i będzie wymagała
znacznych inwestycji. Polska podjęła decyzję o stopniowej redukcji
udziału węgla w miksie energetycznym, co zostało już wyrażone
w ramach Krajowy plan na rzecz
energii i klimatu i projekcie Polityki
Energetycznej Polski 2040.
Dla przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy KE
zaproponowała specjalny mechanizm mający na celu wsparcie
regionów najbardziej dotkniętych
transformacją energetyczną,
tzw. Mechanizm Sprawiedliwej
Transformacji. Obejmuje on Fundusz Sprawiedliwej Transformacji,
szczególne wsparcie za pośrednictwem InvestEU oraz instrumentu
pożyczkowego dla sektora
publicznego utworzony przez EBI.
Korzystanie ze środków Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji
w nowej perspektywie finansowej
UE na lata 2021-2027 będzie
wymagało przygotowania
Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST).

Sprawiedliwej Transformacji, w tym
m.in. propozycję podziału środków
dla poszczególnych regionów.
Według założeń programu
"Europejski Zielony Ład" do 2050 r.
Europa ma zostać kontynentem
neutralnym dla środowiska.
Jakie wyzwania w Pana opinii
będą najtrudniejsze dla Polski
i innych krajów europejskich?
Jesteśmy za przeprowadzaniem
transformacji energetycznej
w ambitny, konsekwentny oraz
jednocześnie odpowiedzialny
i zrównoważony sposób. Celem
polityki energetycznej państwa
jest bezpieczeństwo energetyczne
przy jednoczesnym zapewnieniu
konkurencyjności gospodarki,
efektywności energetycznej oraz
ograniczeniu wpływu sektora
energetycznego na środowisko,
przy optymalnym wykorzystaniu
z własnych zasobów energii.
Konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii jest
podstawą do określenia przyszłego kształtu polskiego miksu
energetycznego. Ponadto jest
warunkiem sprawnego funkcjonowania i rozwoju gospodarki kraju,
w szczególności sektorów przemysłowych. Trudny punkt wyjścia
i struktura miksu energetycznego
sprawia, że działania przejściowe
są dużo bardziej wymagające
niż w innych krajach UE.
Jeżeli chcemy zrealizować cele
Zielonego Ładu z korzyścią dla
Polski, musimy w pierwszej
kolejności zapewnić bezpieczne

wytwarzanie taniej i czystej
energii – zmniejszyć naszą
zależność od paliw kopalnych
i rozwijać energię odnawialną.
Musimy korzystać ze wszystkich
dostępnych technologii – atomu,
słońca, wiatru i wodoru, by
zbudować w ciągu 20 lat czysty
system energetyczny o mocy
porównywalnej do obecnie funkcjonującego. O proporcji udziału
poszczególnych źródeł energii
zadecydują te dwa czynniki –
bezpieczeństwo i cena. One z kolei
będą uzależnione od tempa
rozwoju i wdrażania innowacji.
Nie uważa Pan, że założenia
tego programu są zbyt ambitne,
chociażby z uwagi na zwiększenie
efektywności energetycznej
budynków? W końcu w Polsce
dominuje "stare" budownictwo,
kamienice, które nie tak
łatwo poddać adaptacji...
Ambitne reformy dają szansę na
pobudzenie rozwoju gospodarki.
Musimy z niego skorzystać,
ale należy też ograniczyć
zagrożenia, takie jak wzrost
ubóstwa. Sytuacja gospodarcza
państw członkowskich jest
bardzo zróżnicowana. Regiony
o największych potrzebach
transformacyjnych oraz
mające mniejszą zdolność
do kreowania odpowiednich
innowacji nie mogą ponosić
najwyższych kosztów planowanych przedsięwzięć. Pomoc
w tym zakresie nie może być
wirtualna. Nowym ambicjom
muszą towarzyszyć nowe środki.

Szansę na wsparcie z Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji
mają województwa śląskie,
dolnośląskie, wielkopolskie.
Polska zabiega o to, by z pomocy
mogły korzystać także kolejne
3 województwa: lubelskie,
łódzkie i małopolskie. Regiony
opracowują obecnie regionalne
plany sprawiedliwej transformacji. W ich przygotowanie
zaangażowana jest społeczność
lokalna, władze samorządowe,
i zainteresowane organizacje.
Ponadto Ministerstwo Klimatu
i Środowiska pracuje nad
stworzeniem Krajowego Planu
Sprawiedliwej Transformacji, który
sformułuje ramy polityki krajowej
i który będzie koordynować
skalę interwencji dla poszczególnych Terytorialnych Planów
7
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Odpowiedzią na wyzwania stawiane na poziomie europejskim
oraz przede wszystkim krajowym
są strategie, które odwołują się
do działań na rzecz poprawy
jakości powietrza. Tu Polska
może pochwalić się Strategią
na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju i Krajowym Programem
Ochrony Powietrza. W ich ramach
we współpracy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej realizowane
są programy priorytetowe m.in.
„Mój Prąd”, „Moja Woda”, czy
„Czyste Powietrze”, którego
celem jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych
przez wymianę nieefektywnych
i wysokoemisyjnych źródeł
ciepła i poprawę efektywności
energetycznej jednorodzinnych
budynków mieszkalnych.
Jeśli zaś chodzi o stare budownictwo wielomieszkaniowe – jak
wspomniane kamienice – to
trwają prace nad ogłoszonym
przez nasz resort pilotażowym
programem, który obejmie
dofinansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany
źródeł ciepła w budynkach
wielorodzinnych. Program wdrażany będzie przez Wojewódzkie
Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, a jego
beneficjentem będą mogły zostać

osoby fizyczne – właściciel lub
współwłaściciel lokalu w budynku
wielorodzinnym. Dofinansowanie obejmować będzie zakup
i montaż nowego źródła ciepła
pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo
stałe oraz zadania termomodernizacyjne, np. zakup i montaż
stolarki okiennej i drzwiowej.

krajowego zaplecza w kluczowych
sektorach zwiększy nasze szeroko
rozumiane bezpieczeństwo.

Czy uważa Pan, że z powodu
pandemii powinno się raz jeszcze
spojrzeć na cele klimatyczne
i zweryfikować nie tyle ich
zasadność, co wykonalność
w obecnych warunkach?

Chyba nikt nie ma już wątpliwości,
co do konieczności przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni
za to w jakim stanie przekażemy
naszą planetę kolejnym pokoleniom. Dążenie do zmniejszenia
udziału CO2 w atmosferze jest
naturalnym krokiem ku lepszemu
życiu – bez smogu i innych
zagrożeń dla naszego zdrowia.

Światowe gospodarki działają
obecnie w wyjątkowych warunkach. Dla wielu z nich pandemia
spowodowała konieczność cięcia
kosztów. Bez wątpienia może mieć
to wpływ na sposób ich działań
w zakresie zrównoważenia środowiskowego. Będziemy musieli
nie tylko na nowo spojrzeć na
własne budżety, lecz też prawdopodobnie zmienić priorytety
i cele funkcjonowania. Ważne, aby
w procesie odbudowy nie zapominać o wyzwaniach, które wydają
się nieco bardziej odsunięte
w czasie, ale których skutki są
i będą odczuwalne w przyszłości.
Może to być doskonałą okazją
do innowacji i wprowadzania
rozwiązań, które trwale wpiszą się
w sposób prowadzenia biznesu.
Polska musi wykorzystać
dostępne środki krajowe i europejskie na mądrą transformację,
również w świetle odbudowy po
pandemii, aby jednocześnie zmierzyć się z wieloma wyzwaniami
rozwojowymi i ekologicznymi,
którym musielibyśmy wcześniej
bądź później stawić czoła. UE
przeznacza i planuje przeznaczyć
duże środki również na działania
badawczo-rozwojowe, w tym
na wdrażanie nowoczesnych
technologii. To duża szansa dla
polskich przedsiębiorstw, które
od dawna chcą się skupić na
nowoczesnych i ekologicznych
rozwiązaniach. Powinniśmy czynić
starania, aby zmiana w naszym
systemie energetycznym, jaka
nas czeka w najbliższych latach,
została wdrażana nie za pomocą
importu rozwiązań z zagranicy,
ale za pomocą polskich rozwiązań. Pandemia pokazała nam,
że opieranie się na globalnych
łańcuchach zaopatrzenia może
być zawodne, a stworzenie
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A co ze zmianami gospodarki
w stronę zeroemisyjności.
Taka transformacja powinna
być płynna, jak to wygląda
w obecnych warunkach? Jakie
są podejmowane działania?

Polska stoi przed wyzwaniem
zbudowania nowego systemu
energetycznego w najbliższym
20-leciu, nie tylko ze względu na
zieloną transformację, ale także
ze względu na fakt, że nasza
energetyka opiera się na mocno
wyeksploatowanych elektrowniach węglowych (ok. 70% mocy
ma ponad 30 lat). Tymczasem
jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska jesteśmy odpowiedzialni
za bezpieczeństwo energetyczne,
a więc zapewnienie ciągłości
i stabilności dostaw energii
do odbiorców końcowych.
Ponadto transformacja energetyczna stwarzać będzie szanse
pobudzenia krajowego przemysłu,
zaangażowania w innowacyjne
projekty energetyczne i wykorzystania krajowych przewag
konkurencyjnych. W świetle
kryzysu gospodarczego wywołanego przez COVID, nadszedł
czas wspierania energetyki, która
będzie kołem zamachowym
dla potrzebnych zmian, nie
pozostawiając nikogo z tyłu.
Od 2018 r. nastąpiły istotne
zmiany w polskim miksie
energetycznym. Obserwujemy
bezprecedensową dynamikę
rozwoju mikroinstalacji OZE
i aktywizację odbiorców energii.
Od 2018 r. nastąpił wzrost mocy
w instalacjach PV z 500 MW
do ponad 3,7 GW (wg stanu
na 1 grudnia 2020 r.). Aktualnie
ok. 20% mocy zainstalowanych
w krajowym systemie elektroenergetycznym pochodzi z OZE
– ponad 10 GW z niemal 50 GW.

Kształtowanie polityki energetycznej państwa zostało
silniej zintegrowane z kwestiami
klimatycznymi. Przykładem jest
stworzenie Krajowego planu
na rzecz energii i klimatu na
lata 2021-2030 i bezpośrednio
powiązanej z nim Polityki
energetycznej Polski do 2040 r.
Zmiany znalazły odzwierciedlenie
również w strukturach krajowej
administracji rządowej – w 2020
r. powstało Ministerstwo Klimatu
(obecnie Ministerstwo Klimatu
i Środowiska), w którego właściwości znalazły się kwestie zarówno
klimatyczne, jak i energetyczne.
Na stronie Ministerstwa Klimatu
i Środowiska pojawił się raport badanie świadomości i zachowań
ekologicznych Polaków.
Wynika z niego, że połowa
z nas rozmawia na tematy
związane z ekologią w domowym
zaciszu. Czy Ministerstwo
planuje kampanie społeczne
związane z proekologicznym
podejściem do życia?
Ministerstwo nieustannie kieruje
do społeczeństwa liczne kampanie
informacyjno-edukacyjne, których
celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców
Polski w dziedzinach, takich jak
klimat, środowisko i energia.
Działania te są dla nas szczególnie
ważne, ponieważ zdajemy sobie
sprawę z tego, że podnoszenie
poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw
ekologicznych społeczeństwa
poprzez promowanie zasad
trwałego i zrównoważonego
rozwoju jest jednym z najistotniejszych czynników pozytywnie

Edukacja
ekologiczna jest
też podstawowym
warunkiem zmiany
praktyk społecznych
w kierunku modelu
zrównoważonej
konsumpcji.

wpływających na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych,
funkcje ekosystemów, jak i na
jakość otaczającego środowiska.
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska edukacja ekologiczna
to przede wszystkim działania
poza-formalne i nieformalne –
w postaci kampanii społecznych,
audycji telewizyjnych i radiowych,
a także konkursów, warsztatów
realizowanych również w przestrzeni internetowej, w tym
w mediach społecznościowych.
Współpracujemy też z Ministerstwem Edukacji i Nauki
w celu wsparcia edukacji
formalnej w zakresie przygotowywania pomocy dydaktycznych
dla nauczycieli oraz realizacji
warsztatów i konkursów dla szkół.
W ramach programu „Miasto
z klimatem” wprowadzamy
działania edukacyjne skierowane
do włodarzy, jak i mieszkańców
i mieszkanek polskich miast.
Obszary wysoko zurbanizowane
są szczególnie narażone na skutki
zmian klimatu, tym samym jest
dla nas priorytetem przyspieszenie
wprowadzania właściwych działań
adaptacyjnych i mitygacyjnych.
Raport porusza również
tematy związane z zasobami
wodnymi. Co z wodą deszczową?
W czerwcu 2020 roku ruszył
9

program MKiŚ "Moja Woda"
we współpracy z NFOŚiGW
na dofinansowanie do
przydomowych instalacji retencji,
jak ocenia Pan program po
pierwszych 6 miesiącach
Ponieważ w Polsce mamy bardzo niską retencję, w ubiegłym
roku, po raz pierwszy, MKiŚ
wraz NFOŚiGW udostępniły
budżet w wysokości 115 mln
złotych na wdrożenie programu
priorytetowego „Moja Woda”.
O dotację z niego na działania
wspomagające retencjonowanie
i zagospodarowanie wody deszczowej i roztopowej będą mogli
ubiegać się właściciele domów
jednorodzinnych. Program okazał
się ogromnym sukcesem. „Moja
Woda” pozwoliła na sfinansowanie prawie 25 tys. instalacji
przydomowej retencji. Szacujemy,
że inwestycje te spowodują
zatrzymanie ponad 1 mln m3
wody rocznie w miejscu opadu,
a więc na prywatnych działkach.
Jak będzie mierzony
sukces tego programu?
Chyba najlepszą miarą sukcesu
programu „Moja Woda” jest
ogromne zainteresowanie nim.
Dotacje „rozeszły się” w ciągu
zaledwie dwóch miesięcy.
Dlatego też program ten będzie
kontynuowany w tym roku.
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EKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIA

W HOTELARSTWIE

SKORO W BIEŻĄCYM ROKU NIE BĘDZIE MOŻNA KORZYSTAĆ
Z PLASTIKOWYCH SŁOMEK I INNYCH, JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW,
PRZED BRANŻĄ HOTELARSKĄ STOI OGROMNE WYZWANIE. JAK PORADZĄ
SOBIE W ECO-TRENDZIE I JAKIE ROZWIĄZANIA BĘDĄ WDRAŻAĆ.
A MOŻE TRANSFORMACJA JUŻ SIĘ ZACZĘŁA?
Aleksandra Szymańska

„Z

ależy nam na ochronie
środowiska i na zdrowiu
naszych Gości. Poprzez
redukcję plastiku w hotelach
możemy realnie przyczynić się do
ochrony naszej planety. Jestem
przekonany, że polska branża
hotelarska może zrobić wiele
w tym zakresie.” Tak w swoim
poradniku „30 sposobów na
ograniczenie plastiku w hotelach”
pisze Izba Gospodarcza
Hotelarstwa w Polsce. Jak
zwracają uwagę autorzy,
Polska do tej pory produkowała
prawie jeden milion ton
odpadów plastikowych rocznie.
Branża hotelarska też niestety
przyczyniła się do tak wysokiego
wyniku. Jednorazowe produkty
higieny osobistej, spożywcze. Czy
można być bardziej eco? Tak!

ZACZNIJMY OD PODSTAW –
BUDUJMY W ZGODZIE Z NATURĄ

Ekologia nie zaczyna się i nie kończy
w budynkach hotelowych. Jej
podstawą może być zrównoważone
budownictwo. Wiele obiektów
korzysta z odnawialnych źródeł
energii, tworzy ogrody na dachu,
a niektóre dostosowują się do
warunków naturalnych. Przykładem
jest Hotel Baltivia z Mielna, którego
podstawa mieści się przy wydmie.
„Hotel Baltivia wpisał w się
nr 149/2021
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otoczenie. Nie tworzyliśmy sztucznej powierzchni dla wzniesienia
budynku, a projekt został tak
przygotowany, aby nie naruszał
naturalnego kształtu wydmy.”
– mówi Grzegorz Maciejewski,
dyrektor Hotelu Baltivia.
Wielu hotelarzy idzie nawet o krok
dalej, tworząc unikalny ekosystem
na swoim terenie. Naturalny
las, akweny czy ule na dachach
budynków stają się już normą.

A CO Z OFERTĄ OBIEKTÓW?

Jedno, nawet najdrobniejsze
działanie, które jest powielane
każdego dnia, to ogromny krok
w kierunku trendu ekologicznego.
Wystarczy zrezygnować z jednorazowych kosmetyków, na rzecz
innych rozwiązań czy ograniczyć
codzienne pranie ręczników. Jak
do tej pory radzą sobie hotele?
”W naszym hotelu Goście nie
otrzymują jednorazowych
kosmetyków do pokoju. Mogą je
indywidualnie zamówić w hotelowej recepcji. Zauważyliśmy, że
tym drobnym działaniem ograniczyliśmy produkcję odpadów
opakowaniowych.” – komentuje
Izabela Zug z Hotelu Maxymilian.
Sieci hotelowe poczyniły tutaj
ogromny krok. Pożegnali oni
jednorazowe mydła i szampony,
a do łazienek poza możliwością
zamówienia, wdrażane jest
też inne rozwiązanie – wielorazowe dozowniki na płyny.

na ekologicznych rozwiązaniach w swoich obiektach.

A CO Z PRANIEM RĘCZNIKÓW
I SZLAFROKÓW?

Trend ekologiczny to nie tylko
rezygnacja z produktów jednorazowych wykonanych z tworzywa
sztucznego, ale również redukcja
zużycia wody. Krokiem milowym
dla hotelarstwa była rezygnacja
z codziennego room-service
w postaci wymiany ręczników czy
pościeli na świeże. Naturalnie wciąż
takie praktyki można spotkać, ale
coraz częściej zmiana następuje
na wyraźną prośbę samego
gościa. W łazienkach pojawiają
się specjalne instrukcje dotyczące komunikowania potrzeby
wymiany ręczników na nowe.
Pod prysznicami stosuje się
także filtry, które mocniej
rozpraszają wodę, ale w rezultacie zużywają jej mniej. Należy
pamiętać, że nasz kraj jest ubogi
w zasoby wodne, stąd próby
są jak najbardziej zasadne. Na
szczęście statystyczny Polak,
według ostatnich raportów GUS
zużywa dziennie około 100 litrów
wody – dla porównania Niemiec
123l, Holender 132l, natomiast
Amerykanin aż 300l! Niektóre
sieci hotelarskie poza mechanicznymi rozwiązaniami, starają się

edukować swoich klientów. Przy
umywalkach umieszczają infografiki i pomysły na redukowanie
zużycia wody w codziennym
korzystaniu z łazienki.

REGIONALNE PRODUKTY
MILE WIDZIANE

Czy kuchnia wegetariańska
i wegańska jest ekologiczna? Jak
najbardziej. Według Oxford Martin School, gdyby cały świat nagle
zaczął jeść w zgodzie z naturą,
do 2050 roku ocalilibyśmy aż
8 milionów ludzi, a emisja gazów
cieplarnianych zmniejszyłaby
się o dwie trzecie. To natomiast
przełożyłoby się na oszczędności
związane z opieką zdrowotną,
a szkody klimatyczne byłyby
mniejsze o 1,5 biliona dolarów!
Nic zatem dziwnego, że w hotelowym menu pojawiają się dania
oparte o kuchnię roślinną czy
regionalną. Hodowla zwierząt
przekłada się bowiem na emisję
gazów cieplarnianych, a także
zużycie wody czy terenów pod
ich uprawę. Czy goście hotelowi
będą chętni na degustację
„innych” dań, niż tradycyjny
schabowy? Jak najbardziej!
A być może kontakt z nową,
ekologiczną kuchnią skłoni ich
do drobnych zmian w życiu?

PLASTIK – A FE!

Hotelarze świadomie rezygnują
z plastiku. W hotelowych barach
próżno szukać jednorazowych
słomek. Pojawiają się natomiast
metalowe, silikonowe, które są
wielorazowe oraz papierowe.
Drinki są coraz częściej ozdabiane
świeżymi owocami. W restauracjach na korzyść obsługi a’la
carte, rezygnuje się z otwartych
bufetów, które były źródłem
marnotrawstwa spożywczego.
„Zrezygnowaliśmy także
z serwowania butelek z wodą
w pokojach. Wiąże się to z dodatkową pracą – w końcu butelki
trzeba ponownie napełnić
i zanieść do pomieszczenia, jednak
wierzę, że te małe działania mają
ogromny wpływ na środowisko.”
– Izabela Zug, Hotel Maxymilian.
Nawet jeżeli wciąż z uwagi na
higienę i bezpieczeństwo są
konieczne produkty jednorazowe,
dominują te wykonane z naturalnych surowców. Choć są droższe,
to hotelarze nie oszczędzają
11
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IRENEUSZ
WĘGŁOWSKI
PREZES IZBY
GOSPODARCZEJ
HOTELARSTWA
POLSKIEGO

HOTELARSTWO W POLSCE ZNALAZŁO SIĘ W BARDZO TRUDNYM POŁOŻENIU.
KOLEJNE MIESIĄCE LOCKDOWNU SPOWODOWAŁY MILIARDOWE STRATY
DLA BRANŻY, A KOŃCA NIE WIDAĆ. CZY WSPARCIE RZĄDOWE POKRYŁO STRATY?
Z IRENEUSZEM WĘGŁOWSKIM, PREZESEM IZBY GOSPODARCZEJ HOTELARSTWA
POLSKIEGO ROZMAWIA REDAKTOR WYDANIA ALEKSANDRA SZYMAŃSKA.
Rozmowa została przeprowadzona przed ogłoszeniem
decyzji rządu o odmrożeniu branży hotelarskiej.

Jak oceniają Państwo
sytuację hoteli w dobie
pandemii. Czy docierają
sygnały o bankructwach?
Branża hotelarska znalazła się
w dramatycznej sytuacji i od
10 miesięcy ulega systematycznej
degradacji. Jest jedną z pierwszych i najbardziej dotkliwie
poszkodowanych przez pandemię
koronawirusa. Z naszego badania
wynika, że w grudniu ubiegłego
roku co piąty hotel w Polsce był
zamknięty, a w większości działających obiektów wykorzystanie
pokoi nie przekraczało 10 proc.
Brak możliwości przyjmowania
gości – z nielicznymi wyjątkami
grup zawodowych, np. lekarzy,
dziennikarzy – sprawia, że hotele
zostały praktycznie zamrożone. Nie
mając przychodów, nie zarabiają
na pokrycie kosztów takich jak
nr 149/2021

np.: wynagrodzenia dla pracowników, utrzymanie infrastruktury
obiektów czy zobowiązania wobec
banków i państwa. A przecież
niezbędne są także wydatki na
inwestycje i unowocześnianie
hoteli, by były bardziej przyjazne
dla środowiska. Widmo upadłości
jest coraz bardziej realne, a inwestorzy muszą się umiejętnie bronić
przed próbami przejęcia upadających obiektów po zaniżonej cenie.
Czy pomoc rządowa była
wystarczająca? Czy każdy
przedsiębiorca mógł liczyć
na wsparcie finansowe?
Pomoc rządowa to kropla
w morzu potrzeb. Każdy miesiąc
zamknięcia hoteli oznacza nawet
1 mld zł spadku przychodów
całego sektora hotelowego
w stosunku do poprzedniego roku.
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Z naszych wyliczeń wynika, że
pomoc, którą dostały hotele w czasie lockdownu stanowi 15 proc.
kosztów stałych z 2019 roku.
Rząd zbyt rygorystycznie określił
warunki uzyskania pomocy, przez
co wielu przedsiębiorców z różnych względów nie może z niej
korzystać. Przykładowo – hotelowy
kod PKD nie jest kodem wiodącym
albo przedsiębiorca prowadzi kilka
firm pod tym samym numerem
NIP i w ogólnym rozrachunku nie
widać start w hotelu. Pokrzywdzone są także osoby prowadzące
hotele w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej. IGHP
wielokrotnie wskazywała na luki
w tarczach pomocowych i rekomendowała administracji sposoby
na ich wypełnienie. Niestety,
wciąż wielu przedsiębiorców
pozostaje wykluczonych z systemu
pomocowego, co skazuje ich

na bankructwa. Spodziewamy
się upadków firm hotelarskich
w nadchodzących tygodniach.
Porozmawiajmy o twardym
lockdownie. Hotele były zmuszone
zamknąć się na wiele miesięcy.
Czy było to nam potrzebne?
Nadrzędną kwestią dla nas
wszystkich jest walka z epidemią koronawirusa. Tu w pełni
zgadzamy się z rządem. Dalej
jednak nasze opinie się rozchodzą.
Naszym zdaniem, zamykanie
hoteli było błędną decyzją. Można
było wprowadzić ograniczenia
w liczbie gości w obiekcie i takie
rozwiązanie pomogłoby przetrwać
branży, jednocześnie zapewniając
gościom bezpieczny pobyt. Trzeba
wyraźnie podkreślić, że hotele
zawsze były i wciąż pozostają
jednymi z najbardziej bezpiecznych
sanitarnie miejsc. Obowiązują nas
określone przepisy sanitarne, które
w czasie pandemii zostały maksymalnie wyśrubowane. Przez sześć
miesięcy 2020 roku hotele wdrożyły
podwyższone reżimy sanitarne,
które doskonale się sprawdziły.
Restauracje hotelowe czy baseny
wiedzą, jak bezpiecznie obsługiwać
gości, przestrzegając ustalonych
zasad. Zdaliśmy ten egzamin, tym
bardziej trudno nam się pogodzić
z przedłużającym się lockdownem
branży. Funkcjonujemy od rozporządzenia do rozporządzenia. Taki
brak przewidywalności nikomu
nie służy, a już na pewno nie
ułatwia prowadzenia biznesu w tak
krytycznym okresie. Hotelarze są
sfrustrowani takim stanem rzeczy.
Jakie działania powinien podjąć
rząd, aby minimalizować
straty – nowa propozycja tarczy,
kampania promocyjna czy inne
instrumenty finansowe?
Przede wszystkim rząd powinien
umożliwić hotelom prowadzenie działalności, oczywiście
w granicach zapewniających
bezpieczeństwo gości, czyli np.
przy określonym poziomie obłożenia hoteli. Hotelarze nie są ludźmi

z przypadku. Ci, którzy zostali
jeszcze w hotelach mają po kilka,
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt
lat pracy w branży. To bardzo
oddany i doświadczony personel.
Wiemy, jak zorganizować pracę
obiektu, by nie narażać nikogo
na zbędne ryzyko. Chcielibyśmy,
by rząd nas wysłuchał i przystał
na nasze propozycje protokołów
sanitarnych o podwyższonych
parametrach, ale przy spełnieniu
których branża będzie mogła
funkcjonować na zwolnionych
obrotach. Dzisiejsza sytuacja
świadczy o wylewaniu dziecka
z kąpielą. Lockdown nie bierze
pod uwagę niesamowitych szkód,
jakie wyrządza pracownikom
i przedsiębiorcom.
Hotelom, które ponoszą straty, nie
prowadząc od kilku miesięcy normalnej działalności, powinny być
wypłacone rekompensaty, które
wyrównałyby ubytek dochodów.
To nie nieumiejętność zarządzania ani inwestowania w obiekty
hotelowe jest powodem dramatycznej sytuacji. Rząd w ramach
walki z pandemią podjął decyzję
o zamknięciu branży, nie licząc
się z konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi więc powinien
wyrównać tę stratę.
Liczymy, że gdy tylko sytuacja
się ustabilizuje, ministerstwo
i instytucje odpowiadające za
turystykę, wyjdą z propozycją
rozwiązań pobudzających popyt
w branży. My nad takimi rozwiązaniami również pracujemy.
Prowadzili Państwo wiele
rozmów z Senatorami w sprawie
Tarczy 6.0 i wprowadzonych
zmian. Finalnie Sejm nie
przychylił się do tych zmian
– czego one dotyczyły?
Zmiany, o które jako Izba intensywnie zabiegaliśmy, dotyczyły
dopisania do Tarczy 6.0 branżowych PKD 55.10 i 55.20. Po wielu
tygodniach konsultacji i wymiany
pism rząd finalnie przychylił się
m.in. do naszych argumentów
i drogą rozporządzenia umożliwił
branży hotelarskiej skorzystanie

Mamy w kraju różne typy hoteli, unikatową przyrodę,
atrakcje w miastach, to ogromny potencjał, który
trzeba odpowiednio zaprezentować, by zachęcić
turystów do podróży po Polsce.
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ze wsparcia finansowego w czasie
jesienno-zimowego lockdownu.
Wśród rozwiązań jest zwolnienie
ze składek ZUS za grudzień
i styczeń, dotacja na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej,
dopłata do wynagrodzeń i postojowe. Warunkiem skorzystania
z pomocy jest minimum 40-procentowy spadek przychodów.
Jak będzie wyglądać hotelarstwo
w najbliższych miesiącach?
Nastroje w branży hotelarskiej
są coraz gorsze. Na najbliższe
tygodnie hotele mają znikomą
liczbę rezerwacji. Wiele obiektów
pozostanie zamkniętych, ponieważ utrzymywanie działającego
obiektu dla kilku czy kilkunastu
gości w miesiącu nie ma żadnej
racji bytu. Z naszego najnowszego
badania wynika, że aż 84 proc.
hoteli ma lub deklaruje, że w najbliższym czasie będzie miało,
trudności związane z utrzymaniem
płynności finansowej. Taki sam
odsetek nie przewiduje osiągnięcia
zysku z działalności operacyjnej
wcześniej niż na koniec przyszłego
roku. Nadchodzą niezwykle
trudne miesiące. Przed hotelami
długa droga zanim wyjdą na
prostą. Hotelarze mieli wiele
planów, w tym również inwestycje w ekologiczne rozwiązania
w obiektach. Wszystko wskazuje
jednak na to, że bez dodatkowego
wsparcia finansowego te pomysły
nieprędko zostaną zrealizowane.
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KORONAWIRUS KONTRA
WŁOSKA TURYSTYKA

P

andemia COVID-19 mocno
wpłynęła nie tylko na
lokalną turystykę, ale
również tą w Europie. Jak
ocenia prezes federacji firm
turystycznych Luka Patane
"Wskazówki turystycznego
zegara cofnęły się o 30 lat".
Liczba klientów, a także samych
przychodów spadła do poziomu
sprzed 30 lat. Oceniono, że
poprzedni rok odwiedziło
o 78 milionów turystów mniej, niż
w 2019 roku. W samym okresie
świąteczno-noworocznym straty
z powodu wprowadzonych restrykcji oceniono na 8,5 mld EUR. Luca
Patane apeluje o wsparcie finansowe dla całej turystycznej branży,
inaczej konsekwencje będą tak
dotkliwe, że kryzys ten przełoży się
na stan finansowy w całym kraju.

REKLAMA

POLSKA RADA
CENTRÓW HANDLOWYCH

- 30 MLD ZŁ STRATY W OBROTACH PRZEZ PANDEMIĘ
W EFEKCIE TRZYKROTNEGO OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI CENTRÓW HANDLOWYCH
(WIOSNĄ, W LISTOPADZIE ORAZ PO 27.12.2020 R.) POLSKA RADA CENTRÓW
HANDLOWYCH OSZACOWAŁA, ŻE STRATY W OBROTACH W OBIEKTACH
HANDLOWYCH W POLSCE MOGĄ SIĘGAĆ NAWET 30 MLD ZŁOTYCH.

L

ockdown pozbawił wpływów
właścicieli i zarządców nie
tylko z powodu zamknięcia
obiektów, ale i utraty części
wynajmujących, którzy nie
poradzili sobie w dobie kryzysie.
Ponadto na mocy ustawy
covidowej, rząd wprowadził
abolicję czynszową dla najemców
z art. 15, a jednocześnie wykluczył
właścicieli i zarządców obiektów
handlowych z korzystania z tarcz
finansowych. Jak zauważa
PRCH, istnieje realna szansa
na minimalizowanie strat:

„Wynajmujący apelują o pomoc
dla najemców i właścicieli centrów
handlowych w formie dofinansowania do kosztów stałych
obejmujących czynsze. Podobne
rozwiązania wprowadzono
w niektórych państwach europejskich np. w Czechach i na Litwie.
Umożliwiłyby one wszystkim
uczestnikom branży centrów handlowych regulowanie zobowiązań
finansowych, w tym należności
czynszowych oraz rat kapitałowo-odsetkowych na rzecz banków.”
– czytamy z raportu PRCH.

Warto też zauważyć, że w centrach handlowych panuje
zaostrzony rygor sanitarny, a polskie regulacje są najostrzejsze
na arenie europejskiej. Jesienią
przeprowadzano także tysiące
kontroli przez policję i sanepid,
a żadne z nich nie wykazały
naruszeń. Stąd branża apeluje
o jak najszybsze otwarcie galerii
handlowych. W przeciwnym
radzie dojdzie do bankructw,
likwidacji miejsc pracy, a także
realnego zagrożenia na stabilność
systemu finansowego w kraju.

GRZEGORZ
PUDA
MINISTER
ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
RZECZOWA ROZMOWA
O ZIELONYM ŁADZIE ORAZ
STRATEGII OD POLA
DO STOŁU. JAKIE CELE
STAWIA MINISTERSTWO
NA NAJBLIŻSZY CZAS?
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Panie ministrze czy
ekologia to biznes?
Ekologia to nauka o strukturze
i funkcjonowaniu ekosystemów.
Rolnictwo ekologiczne, uwzględnia
wiedzę o wzajemnych stosunkach
i oddziaływaniu pomiędzy żywymi
organizmami i ich środowiskiem
i wykorzystuje tę wiedzę w gospodarowaniu rolniczym. To przede
wszystkim sposób gospodarowania i wytwarzania żywności,
który może być biznesem.
Dla każdego?
Dla rolników, zwłaszcza właścicieli
gospodarstw rodzinnych, którym
zależy na zdrowych produktach
dla własnej rodziny, sąsiadów
i sprzedaży na stale rosnącym
rynku produktów wytwarzanych metodami ekologicznymi.
Zainteresowanie żywnością
wyprodukowaną bez dodatków
chemicznych, ze składników naturalnych i bardzo wysokiej jakości
przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne, w świadomości
wielu konsumentów jest istotna
dla zdrowia i coraz bardziej taka
właśnie żywność jest poszukiwana.
Czyli tzw. Zielony Ład,
a w odniesieniu do rolnictwa
dwie strategie – Bioróżnorodność
i Od pola do stołu są dobrą
propozycją na najbliższe lata?
Zielony Ład może być dla
naszego rolnictwa pozytywnym
wyzwaniem. Gospodarstwa
małe i średnie, o których trudno
powiedzieć, że w odpowiednim
stopniu mogły korzystać z dotychczasowych programów wsparcia
rolnictwa będą korzystać przy
założeniu realizacji planu z o wiele
większych dopłat i środków
na inwestycje.
Mówi się o wręcz nagradzaniu
rolników za działania związane
z dbałością o środowisko i klimat.
Zachowanie bioróżnorodności,
ograniczenie szkodliwej eksploatacji dóbr bez względu na skutki,
wzrost powierzchni przeznaczonej
do gospodarowania metodami
ekologicznymi to cele, które będą
realizowane w całej Unii. Również
duże i bardzo duże gospodarstwa
skorzystają na uczestnictwie
w programie o ile zechcą produkować żywność spełniającą wyższe
normy. Udział w programach
związanych z wprowadzaniem
Zielonego Ładu będzie dobrowolny

A co ze strategią
Od pola do stołu?
Ta strategia dotyczy nie
tylko rolników ale całego
sektora spożywczego.

Rolnicy będą zachęcani
poprzez wsparcie
finansowe do takiego
sposobu gospodarowania,
które pozwoli na np.
magazynowanie w glebie
dwutlenku węgla.
W praktyce oznacza to dbałość
o wzrost zasobności gleby
w próchnicę, wzrost jej żyzności.
Przy odpowiedniej zawartości
substancji organicznych zatrzymywany jest dwutlenek węgla
i woda. Sprzyja to wzrostowi
plonów a jednocześnie jest to
działanie ograniczające negatywny wpływ gospodarowania
człowieka na klimat. Strategia
„Od pola do stołu” ma realizować
nie tylko cele środowiskowe,
ograniczać przewożenie surowców i przetworzonej żywności
na duże odległości. Ma przede
wszystkim zapewnić konsumentom żywność odpowiedniej
jakości, bezpieczną dla zdrowia,
odpowiednio oznakowaną.
Pandemia Covid-19 pokazała jak
ważne są rynki lokalne, gdzie
konsumenci mogą zaopatrzyć
się w żywność w pobliżu miejsc
zamieszkania, często pochodzącą
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od znajomych rolników i z małych
lokalnych przetwórni. Szczególną
uwagę i odpowiednie działania
należy skierować na odbudowę
rynków lokalnych i ułatwienia
dla rolników i lokalnych przetwórców w dostępie do rynku.
Czyli można powiedzieć, że
wracamy do źródeł?
Całkowity powrót do źródeł nie
jest możliwy, żyjemy w innych
realiach, ale warto z nich czerpać.
Należy wypracować nowe metody
w oparciu o ogrom wiedzy i wielopokoleniowego doświadczenia
zgromadzonego przez polskich
rolników od pokoleń.
W dużej mierze nasze rolnictwo
już funkcjonuje na zasadach propagowanych przez „Zielony Ład”.
Gospodarstwa rodzinne, także te
małe, już teraz spełniają wysokie
standardy. Także struktura
gospodarstw w Polsce znakomicie wpisuje się w „Zielony Ład”.
Ponadto umiejętność korzystania
ze środków unijnych, elastyczność oraz pracowitość, polskich
rolników mogą doprowadzić
do ożywienia i rozwoju rynków
lokalnych i poprawy jakości życia
lokalnych społeczności.
Głównym wyzwaniem będzie
wykorzystanie dotychczasowych
doświadczeń na szerszą skalę.
Należy pamiętać, że wprowadzenie „Zielonego Ładu”
nie leży jedynie po stronie
sektora rolniczego, ale musi
być realizowane w wielu
obszarach, także przy udziale
samorządów i innych instytucji
odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną, ochronę
środowiska i infrastrukturę.
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OD DŁUŻSZEGO CZASU MOŻNA ZAUWAŻYĆ TREND
DYNAMICZNEGO WZROSTU LICZBY LUDNOŚCI NA ŚWIECIE.
SZCZEGÓLNIE W MIEJSCACH SŁABIEJ ROZWINIĘTYCH,
JAK AFRYKA CZY AMERYKA POŁUDNIOWA. ONZ SZACUJE,
ŻE JUŻ ZA 80 LAT POPULACJA WZROŚNIE O PONAD JEDNĄ TRZECIĄ.
TA TENDENCJA PRZEKŁADA SIĘ NA ZAPOTRZEBOWANIE
NA ŻYWNOŚĆ ORAZ MIEJSCA DO ŻYCIA. JUŻ TERAZ TRUDNO
SOBIE WYOBRAZIĆ, JAK PRZYGOTOWAĆ NOWE GRUNTY ROLNE
DO UPRAWY, SKORO NA TEN MOMENT AŻ 80% ŚWIATOWEJ
POWIERZCHNI UPRAWNEJ JEST JUŻ WYKORZYSTANA.
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army wertykalne mogą
budzić skrajne emocje.
W końcu każdy z nas jest
przyzwyczajony do uprawy
roślin i zwierząt w naturalnych
środowiskach. Ideą rolnictwa
miejskiego jest wykorzystanie
budynku wysokościowego
(wieżowca), który w całości
zostanie przeznaczony pod
uprawę. Każde piętro znajdzie
swoje przeznaczenie, dzięki
czemu będzie można hodować
konkretne gatunki zwierząt,
warzywa, a nawet owoce. Proces
ten jest ekologiczny i bezpieczny,
pod warunkiem, że będzie
zastosowana technika upraw
CEA (controlled environment
agriculture – rolnictwa
w środowisku kontrolowanym).

CZY TAKIE UPRAWY SĄ
„DOBRE” DLA ZDROWIA?

Czy farmy wertykalne są tylko
projektem przyszłości? Nie –
zaczynają już funkcjonować na
świecie. Jednym z przykładów
jest Nordic Harvest z Danii, który
specjalizuje się w uprawach sałat
i ziół w kontrolowanym środowisku. Ich żywność jest wolna
od pestycydów i GMO, na hale
uprawne nie mają dostępu żadne
owady, a emitowane światło,
woda czy temperatura jest pod
stałą kontrolą, aby zapewniać
warunki do wzrostu, oszczędzając przy tym energię. Nordic
Harvest informuje, że uprawy
horyzontalne wymagają nawet
mniejszej ilości wody, szacuje
się, że o 95%! Skąd taka różnica?
Podczas podlewania gruntów, na
których uprawiana jest roślinność,
przeważająca ilość wody przesiąka
do gleby. W przypadku uprawy
horyzontalnej, sałaty i zioła są
umieszczane w wodzie, jest to
tzw. uprawa hydroponiczna.
Dzięki takim rozwiązaniom,
niweluje się również ryzyko
przenoszenia bakterii i chorób,
które występują w glebie.
Wszelkie pestycydy i nawozy
okazują się zbędnym dodatkiem. Uprawy horyzontalne
są określane jako ekologiczne.
Warto jednak zauważyć, że
Duńczycy kładą ogromny nacisk
także na recykling, dlatego
Nordic Harvest działa zgodnie
z wymaganiami Duńskiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności. Poza stosowaniem
ekologicznych upraw, sięgają
również po opakowania pochodzące w 100% z recyclingu.

JAKIE ROŚLINY MOŻNA
HODOWAĆ?

Już w drugiej połowie stycznia
2021 r. pojawią się pierwsze
uprawy Nordic Harvest w sklepach. Do marketów trafią przede
wszystkim zioła, sałaty, choć
firma nie wyklucza kolejnych
produktów – owoców jagodowych
czy nawet warzyw korzennych.
Farma duńskiej firmy ma potencjał – aż 14 pięter gotowych do
dalszego rozwoju. Co ciekawe,
podczas uprawy do środowiska
naturalnego nie jest emitowany
azot, energia pochodzi z turbin
wiatrowych, a zużycie wody jest
minimalne. W Polsce również
pojawiły się podobne projekty.
Jednym z nich jest Urbanica
Farms z Krakowa. W ich ofercie
na ten moment dominują przede
wszystkim kiełki oraz mieszanki
mikroziół. Kolejną farmą, o której
warto wspomnieć jest singapurski
Sky Greens.
W tym kraju istnieje problem
braku miejsca pod uprawy,
a potrzeby mieszkańców są duże.
Wystarczy zwizualizować sobie
proste zmienne – powierzchnię
Singapuru możemy porównać do
łącznej powierzchni Warszawy
i Poznania, a liczba ludności
przekracza 5,6 mln osób (gęstość
zaludnienia jest dwa razy wyższa
od tego w naszej stolicy). Stąd

rolnictwo horyzontalne było
jednym z niewielu rozwiązań. Sky
Green stawia także na pro-eko
rozwiązania. Ich szklarnie są
samowystarczalne, energia
pochodzi z paneli fotowoltaicznych, a rośliny są podlewane
wodą deszczową. Sam budynek
emituje śladowe ilości dwutlenku węgla i zanieczyszczeń.
Nowojorski Square Roots
wyhodował ponad 120 odmian
warzyw i owoców, a wśród nich
truskawki, warzywa korzeniowe,
a także sałaty. Tobias Peggs,
SEO farmy zauważa, że tego
typu projekty będą pozytywnie
wpływać na rozwój miast. Budynki
mogą powstawać w granicach
administracyjnych, a nawet mało
atrakcyjnych terenach pod kątem
urbanizacji miejskiej. Natomiast
Kheir Al-Kodmany z University of
Illinois w Chicago zwraca uwagę
na zupełnie inny aspekt związany
z rolnictwem. Farmy wertykalne
są w stanie zapewnić żywność
w kryzysowych sytuacjach, jak
susza czy kataklizmy. W przypadku
„tradycyjnej” farmy, rolnik musi
czekać do nowego sezonu. Fakt,
że tego typu rozwiązania nie
gwarantują sukcesu i bogatych
plonów. Wciąż niezbędna jest
wiedza, doświadczenie i umiejętności rolnicze. Jednakże po każdej
porażce, można zacząć od nowa.

Zalety farm wertykalnych:

1
2

warzywa są zbierane codziennie,
bez podziału na sezonowość

3
4

rośliny są wolne od pestycydów
i nawozów

5

pomagają w osiągnięciu postulatów
zrównoważonego rozwoju dla
dobra środowiska

6

ograniczona emisja dwutlenku
węgla do środowiska

warzywa są uprawiane cały rok,
zapewniając dostęp do szerokiej
oferty spożywczej w sklepach

mogą być zakładane w nieużywanych
i opuszczonych budynkach
w dowolnej lokalizacji
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ANDRZEJ
ARENDARSKI
PREZES KRAJOWEJ
IZBY GOSPODARCZEJ
ROZMOWA Z PREZESEM
KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ
ANDRZEJEM ARENDARSKIM
JAK KREUJE SIĘ ROK 2021?
W JAKI SPOSÓB KIG
BĘDZIE WSPIERAĆ FIRMY
W TRUDNYM POŁOŻENIU?

Panie Prezesie, ubiegły roku
dla polskich przedsiębiorców
upłynął pod znakiem pandemii.
Jak Pan ocenia perspektywy
na 2021 rok z punktu widzenia
gospodarki i przedsiębiorców?
Przede wszystkim powinniśmy
mieć na uwadze, że pandemia
wciąż trwa i nie wiadomo, w jakim
kierunku będzie się rozwijać. To bardzo utrudnia jakiekolwiek prognozy.
Patrząc na ubiegłoroczną sytuację
gospodarki w skali makro, wszystko
wskazuje na to, że skutki gospodarcze koronawirusa nie będą
dla Polski aż tak dramatyczne, jak
wydawało się kilka miesięcy temu.
Produkcja przemysłowa – pomimo
bardzo trudnych momentów – nie
załamała się, gospodarkę ratują
też wyniki eksportu. Niestety,
z perspektywy poszczególnych
przedsiębiorców, dotyczy to niektórych gałęzi przemysłu i sektora
nr 149/2021

usługowego, sytuacja wygląda
bardzo źle. Działalność wielu
branż wciąż pozostaje zamrożona,
coraz więcej przedsiębiorców
stoi przed widmem bankructwa.
Jeśli ze strony władz nie zostaną
poczynione radykalne kroki,
umożliwiające przedsiębiorcom
w miarę normalne prowadzenie
działalności, perspektywy na
obecny rok nie są optymistyczne.
Krajowa Izba Gospodarcza
od wielu lat jest – często
surowym – recenzentem działań
administracji związanych
z przedsiębiorczością
i gospodarką. Jak KIG ocenia
działania podejmowane przez
rząd w tej bezprecedensowej
sytuacji, jaką wywołała pandemia?
Działania rządu charakteryzuje trudna do zrozumienia
dwoistość. Polega ona na tym,
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że pozytywnym działaniom towarzyszą jednocześnie niekorzystne
dla biznesu posunięcia. Krajowa
Izba Gospodarcza doceniła wiele
wprowadzonych w trakcie pandemii instrumentów antykryzysowych
w tym tzw. tarcze. Dotyczy to
w szczególności Tarcz Finansowych,
które zapewniły wielu firmom
środki na przetrwanie. Z drugiej
strony cięgle jesteśmy zaskakiwani
decyzjami, które czasem trudno
uznać za racjonalne. W okresie
pandemii byliśmy świadkami
tworzonych ad hoc i trudnych do
logicznego usprawiedliwienia zakazów administracyjnych. W ostatnim
czasie trudno oprzeć się wrażeniu,
że pędzimy na oślep w nieznanym
kierunku. Decyzje o kolejnych
zakazach i ograniczeniach są
wprowadzane bez podawania wiarygodnych i opartych o empiryczne
dane uzasadnień. Nie wiadomo
np. dlaczego zamknięte muszą być

siłownie i baseny a inne rodzaje
aktywności grupowej są dozwolone.
Dodatkowo, zamiast redukować,
wprowadza się nowe obciążenia
dla biznesu. Opłata tzw. mocowa,
podatek handlowy, cukrowy, galopujące koszty wywozu odpadów
to tylko przykłady nowych danin,
które utrudniają firmom przetrwanie. W takiej sytuacji trudno
się dziwić, że przedsiębiorcy coraz
głośniej wyrażają dezaprobatę dla
działania władz. Naszym zdaniem
należy jak najszerzej otworzyć
gospodarkę i umożliwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności
z zachowaniem odpowiednich
rygorów sanitarnych. Kolejny krok
to uporządkowanie kwestii odszkodowań za lockdown. Tylko w taki

administracja
powinna zacząć
wreszcie postępować
w przewidywalny
i uzasadniony sposób,
zgodnie z wcześniej
uzgodnionym
ze środowiskiem
gospodarczym planem.

sposób będzie mogła przywrócić
zaufanie ze strony biznesu.
W jaki sposób KIG
wspomaga przedsiębiorców
w czasie kryzysu?
Działania antykryzysowe podejmujemy w wielu obszarach.
Jednym z ważniejszych zadań
w okresie pandemii jest monitorowanie sytuacji w gospodarce
i jej poszczególnych sektorów.
Jesteśmy w stałym kontakcie
z przedsiębiorcami, z którymi
rozmawiamy o aktualnych
problemach i wspólnie szukamy
sposobów ich rozwiązania. Opinie
przedsiębiorców zgłaszamy
m.in. w ramach posiedzeń
Rady ds. Przedsiębiorczości przy
Prezydencie RP. Na bieżąco
śledzimy i opiniujemy akty prawne
tworzone w trakcie pandemii,
pod kątem ich przyjazności
dla przedsiębiorców.
Nasi eksperci udzielają przedsiębiorcom porad dotyczących
m.in. możliwości i warunków
korzystania z tarcz antykryzysowych. Krajowa Izba Gospodarcza
włączyła się również w popularyzację idei solidarności z biznesem
w kryzysie. Zainicjowaliśmy
m.in. akcję "Nie pozwolę ci się
zamknąć", w której zachęcaliśmy
klientów do wpłacania zaliczek na
poczet zakupu towarów czy usług
w przyszłości. Ten prosty system
okazał się bardzo skuteczny ale nie
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ma co ukrywać, że jest skuteczny
przede wszystkim w odniesieniu
do małych biznesów, które mają
swoją grupę lojalnych klientów.
To tylko niektóre przykłady
działań podejmowanych przez
KIG w ostatnich miesiącach.
Pandemia zmusiła wielu
przedsiębiorców do rewizji
swoich planów? Jak to wygląda
w przypadku KIG? Jakie są
plany Izby na najbliższe lata?
Pandemia oczywiście wpłynęła
również na działalność Krajowej
Izby Gospodarczej. Pomimo trudności staramy się, m.in. poprzez
wykorzystanie komunikacji online,
zachowywać zarówno pełną
dostępność jak i wysoki poziom
świadczonych przez nas usług dla
przedsiębiorców. Prowadzimy działalność szkoleniową, organizujemy
zagraniczne misje online i spotkania z zagranicznym biznesem,
wydajemy dokumenty niezbędne
w handlu zagranicznym. Aktywnie
działa Sąd Arbitrażowy przy
KIG udowadniając swoje zalety
w okresie utrudnionej obsługi
ze strony sądów powszechnych.
Od początku pandemii zwracamy
uwagę, że walcząc na bieżąco z jej
skutkami nie powinniśmy zaniedbywać działań długofalowych na
rzecz rozwoju polskiej gospodarki.
To trudne, ale konieczne. Przed
Polską stoją w najbliższych
latach ogromne wyzwania, do
których powinniśmy przygotować
polski biznes. Nie tylko te, które
związane będą ze zwalczaniem
skutków kryzysu. Przykładem
może być tutaj „zielona transformacja" czyli ogromny zakres
działań związanych m.in z realizacją celów strategii Europejskiego
Zielonego Ładu i strategii
sektorowych. Kolejny przykład
to wdrażanie nowego modelu
przemysłu czyli koncepcja tzw.
przemysłu 4.0., która wymagać
będzie przygotowania polskiego
biznesu do funkcjonowania
w ramach nowoczesnych modeli
biznesowych. Europejska i światowa gospodarka nie będą na nas
czekać. Jednocześnie z dostosowywaniem naszej gospodarki do
działania w nowych warunkach
nadal będziemy pracować
nad rozwiązaniem „starych"
problemów, takich jak przeregulowanie gospodarki, wysokie
podatki, zbyt mała innowacyjność czy niestabilność prawa.
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BEZPIECZEŃSTWO
W SIECI POD LUPĄ
W CAŁYM ZACHWYCIE NAD NOWOCZESNYMI
TECHNOLOGIAMI, ZAPOMINAMY ZE STAJEMY SIĘ
ICH CZĘŚCIĄ. NOWEGO, WIELKIEGO EKOSYSTEMU.
CHCESZ POCZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE? A MOŻE PO
PROSTU NIE CHCESZ, ABY TWOJE PRYWATNE DANE
NIE BYŁY WYKORZYSTYWANE POD PERSONALIZOWANE
REKLAMY LUB TONĘ NIEPOTRZEBNYCH WIADOMOŚCI?
ZOBACZ, JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ SIECI.

DuckDuckGo

Zapewne każdy dzień zaczynasz
od przeglądania treści w sieci.
Czy zwracasz uwagę, z jakiej
korzystasz przeglądarki? Mnie
już przeraża ilość reklam kontekstowych bazujących na historii
wyszukiwań. Alternatywa?

pozwala modułom gromadzić
i sprzedawać Twoich danych.
Za pomocą opcji Szukaj Prywatnie,
wyszukiwarka nie pozwala na
śledzenie, natomiast wymuszone
szyfrowanie chroni dane przed
niechcianymi szpiegami. Ponadto
każda odwiedzana strona jest
oceniana pod kątem prywatności.
Wersja dostępna na:
iOS, Android, Web

KOMUNIKACJA BEZ BARIER
WŚCIBSKICH OCZU

DuckDuckGo – jest jednocześnie
przeglądarką i wyszukiwarką.
Niezależna, zaprojektowana od
podstaw, aby chronić Twoją prywatność. Warto z niej skorzystać.
Dlaczego? Usługa wyszukiwania
nie zbiera informacji, nie instaluje
plików cookie, ani złośliwych
kodów śledzenia w Twoim
systemie, jak to ma miejsce
w popularnych przeglądarkach.
Na ten moment jest najczęściej
używana w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii czy
Wielkiej Brytanii… zaraz za Google.
Wyszukiwarka DuckDuckGo ma
funkcjonalne przyciski, które
jednym kliknięciem czyszczą
wszystkie karty (jest to opcja
Fire oraz Burn Data). Natomiast
Escape Online Tracking blokuje
wszystkie ukryte narzędzia
śledzące, a tym samym nie
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Rozmowy biznesowe, a może
przesyłanie ważnych informacji
między osobami w firmie?
Popularne komunikatory typu
WhatsApp czy Messenger będą
kiepskim rozwiązaniem. Wybierz
taki, który przesyła dane w postaci
szyfrowanej, tak aby administrator systemu nie był w stanie
ich odszyfrować bez klucza.

Jednym z darmowych i bezpieczniejszych komunikatorów jest
Telegram. Wieloplatformowe
oprogramowanie do obsługi
wysyłania wiadomości w postaci
zaszyfrowanej, jeśli wybierzesz opcje tajnego czatu.
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Ewelina Wińska
Managing Director
Girls in Tech Poland

Dodatkową zaletą Telegramu
jest szereg funkcji związanych
z widocznością danych. Można
usunąć wiadomość w ciągu
dwóch dni. W przypadku plików
i multimediów, możesz udostępnić
na określony czas (np. od kilku
sekund do minuty). Jako
ciekawostkę, warto wspomnieć, że
aplikacja jest zakazana w niektórych
krajach z uwagi na wspomniane
szyfrowanie end-to-end. Osoba
z zewnątrz nie ma możliwości
podglądać wymiany informacji.
Wersja dostępna na:
iOS, Android, Web

Jednak w przypadku, gdy wolisz
sięgnąć po całkowicie niezależnego dostawcę działającego
w modelu open source Signal
okaże się najlepszym wyborem.
I tutaj można udostępnić wiadomości, które po chwili znikną.
Wybierz czas jej widoczności,
aby automatycznie się usunęła.
Usługa dotyczy także plików
multimedialnych. Aplikacja za
sprawą Signal Private Messengera
umożliwia ustawienie dodatkowych poziomów bezpieczeństwa
nawet dla tradycyjnych wiadomości SMS, nawet jeżeli tylko

jeden użytkownik korzysta z tego
programu. To jest mój wybór.
Wersja dostępna na:
iOS, Android, Web

niebezpieczne, a zapamiętanie
ich wszystkich – niemożliwe.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH MAILI

Czy można zaufać usłudze Gmail?
Nic nie stoi na przeszkodzie.
Jednak w przypadku kiedy
wolisz zadbać o bezpieczeństwo
danych, które przesyłasz pocztą
dobrym wyborem może okazać
się ProtonMail. Jest to szwajcarski
serwis webmail, który oferuje
szyfrowanie danych. Tym samym
Twoja poczta staje się jeszcze
lepiej chroniona, niż się tego
spodziewasz. ProtonMail jest
zarejestrowany w Szwajcarii,
w którym obowiązują niezwykle
surowe przepisy dotyczące prywatności. Administratorzy używają
kompleksowego szyfrowania do
tego stopnia, że nawet oni nie
będą w stanie ich odtworzyć, nie
mówiąc o osobach trzecich.

Aby założyć pocztę mailową, nie są
wymagane żadne dane osobowe,
administratorzy nie zachowują
dzienników IP, a w rezultacie
stajesz się całkowicie anonimowy
w sieci. Jak widać, jest to możliwe.

TWOJA PRYWATNOŚĆ
JEST PRIORYTETEM

Hasła stają się problemem
wielu przedsiębiorców. Do
bankowości internetowej, sieci,
komunikatorów, a także wielu
innych. Korzystanie z jednego
uniwersalnego bywa niezwykle

Z pomocą przychodzi LastPass
– manager haseł, który przechowuje je w zaszyfrowanej formie
w sieci. Standardowa wersja jest
wyposażona w szereg wtyczek do
przeglądarek oraz aplikacji, ale
wszystko w bezpiecznej formie.
Pamiętaj, że musisz znać tylko
hasło główne, ponieważ nikt
inny nie będzie mieć dostępu
do Twojego notesu online
z każdym możliwym hasłem.
Warto dodać, że miliony ludzi
i firm ufa LastPass, ponieważ
dane są bezpieczne na każdym
etapie korzystania. Dużą zaletą
są wtyczki na popularne przeglądarki, które nie zawsze są tak
bezpieczne, jakby się wydawało.

Kolejną aplikacją, którą docenią
przede wszystkim użytkownicy
urządzeń z Androidem jest Bouncer. Jakie jest jego działanie?
Zapewnia kontrolę nad tym, co
i w jakim stopniu mogą robić
zainstalowane aplikacje na Twoim
smartphonie. Tymczasowe,
a może jednorazowe udostępnianie swojego urządzenia nie
zawsze takie jest. Wiele aplikacji
teoretycznie proszą o wąski zakres

uprawnień, które wykluczają się
nawzajem i finalnie otrzymują
szerszy dostęp, którego sobie
nie życzysz. Bouncer będzie stać
na straży Twojej prywatności
i odwoła uprawnienia wścibskim
aplikacjom, bez Twojego udziału.
To jednak nie wszystko – prowadzi
także dziennik aktywności uprawnień, abyś mógł je zweryfikować.

SIEĆ POD OCHRONĄ

ProtonVPN jest jedną z najlepszych dostępnych sieci VPN
z wielu powodów. Pierwszym
z nich jest fakt dbałości o bezpieczeństwo i prywatność samych
użytkowników. Zaraz po aktywacji
usługi, tworzony jest tunel, który
zostaje zaszyfrowany, łącząc
urządzenia z obsługiwanym przez
usługodawcę serwerem. Nawet
wewnętrzni użytkownicy mogą nie
otrzymać dostępu do zasobów. To
jeszcze nie wszystko! VPN ukrywa
rzeczywisty adres IP, podnosząc
anonimowość w sieci i utrudniając
śledzenie Twojego ruchu w sieci.
ProtonVPN może nie jest
najtańszym rozwiązaniem, ani
największym usługodawcą w sieci,
to warto mu zaufać. Poczucie
bezpieczeństwa w sieci i anonimowość są teraz gorącym towarem,
wartym niemal każdych pieniędzy.

Czy warto poruszyć temat bezpieczeństwa w firmie? Jak najbardziej
– bez względu na branżę oraz
wielkość przedsiębiorstwa, należy
chronić dane, a także kontakty. Nie
tylko ze względu na obowiązujące
przepisy związane z prywatnością,
ale i pod kątem konkurencyjności.

ANNA
KORNECKA
PODSEKRETARZ STANU
MINISTERSTWA ROZWOJU,
PRACY I TECHNOLOGII
JAK ZMIENIA SIĘ POLSKA W OBLICZU KORONAWIRUSA? CZY ADMINISTRACJA
DOSTOSOWAŁA SIĘ DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW? PODCZAS WYWIADU
Z WICEMINISTER ANNĄ KORNECKĄ ZADALIŚMY WAŻNE PYTANIA Z PUNKTU
WIDZENIA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY. NAD JAKIMI ROZWIĄZANIAMI
POMOCOWYMI PRACUJE OBECNIE MINISTERSTWO? KOGO BĘDĄ ONE DOTYCZYĆ?
Jakimi zadaniami związanymi
z ekologią zajmuje się obecnie
Ministerstwo Rozwoju,
Pracy i Technologii?
Pomoc polskiej gospodarce
jest obowiązkiem państwa.
Ministerstwo Rozwoju, Pracy
i Technologii chce wspomagać
ożywienie gospodarcze – z troską
o ekologię. W jakim kierunku
powinniśmy zmierzać? Na pewno
jednym z nich jest Europejski
Zielony Ład – przejście na zieloną
gospodarkę ma umożliwić
bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, powstrzymanie
zmian klimatu, przeciwdziałanie
utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu
zanieczyszczeń. To także wpisuje
się w przygotowany przez
MRPiT Plan dla Pracy i Rozwoju,
którego częścią jest dbanie
o środowisko, w szczególności
projekty dot. energetyki morskiej
i efektywności energetycznej.
W Ministerstwie Rozwoju, Pracy
i Technologii przygotowujemy
ułatwienia i zachęty regulacyjne
w zakresie Odnawialnych
Źródeł Energii. Pracujemy nad
nowelizacją ustawy, która ma
ułatwić powstawanie lądowych
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elektrowni wiatrowych w gminach,
które wyrażają wolę lokowania
takiej infrastruktury. W maksymalnie bezpieczny sposób
chcemy zmniejszyć ograniczenia
dotyczące budowy domów
w sąsiedztwie tych elektrowni.
Odnawialne Źródła to gorący
temat w ostatnich miesiącach.
Czy przewidywane są zmiany
dla tzw. prosumentów?
Prowadzimy prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych
źródłach energii – jej głównym
założeniem jest dostosowanie
systemu opustów do warunków
rynkowych. Planujemy zmianę
obecnego systemu opustów
w wysokości 0,7:1 i 0,8:1. Przyjęliśmy
założenie, że prosument będzie
miał możliwość odbioru oddanej
do sieci energii w stosunku ilościowym 1:1; zostanie zobowiązany do
uiszczenia opłat dystrybucyjnych,
ale będą one obniżone (przy założeniu 15% „rabatu na dystrybucji”).
Planujemy też wprowadzenie
okresu przejściowego – by „starzy”
prosumenci mogli przenieść się
do nowego systemu – i wydłużenie
okresu umownego do 25 lat. Żeby
uatrakcyjnić ten model, chcemy
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również zwolnić prosumenta
energii odnawialnej z niektórych
opłat (np. opłaty OZE, opłaty
kogeneracyjnej czy tzw. obowiązku „kolorowania” energii).
Stawiamy także na efektywność
energetyczną budynków, dlatego
pracujemy nad przyjęciem
Długoterminowej Strategii Renowacji – będzie to kompleksowa
diagnoza poprawy efektywności
energetycznej sektora budowlanego. Wytyczymy w niej także
ścieżkę osiągnięcia głębokiej
renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale
na lata 2030, 2040 i 2050.
A co ze „starym” budownictwem?
Mówimy o odnawialnych źródłach
energii, o innowacjach, ale
pamiętajmy, że wciąż dominują
w Polsce rozwiązania, które nie
są korzystne dla środowiska.
Renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych
wyzwań infrastrukturalnych
Polski do 2050 r. Polskie budynki
powinny zostać zmodernizowane
w sposób spójny z transformacją
w kierunku gospodarki neutralnej
klimatycznie. Jednocześnie

krajowa polityka musi odpowiadać na pilną potrzebę wymiany
najbardziej emisyjnych źródeł
ciepła w celu poprawy jakości
powietrza, zapewniając przy tym
efektywność ekonomiczną renowacji oraz sprawiedliwe rozłożenie
kosztów inwestycji w modernizację budynków. Takie podejście
przyczyni się do osiągnięcia celów
unijnych w zakresie redukcji emisji
gazów cieplarnianych, dekarbonizacji i wzrostu wykorzystania
energii z odnawialnych źródeł.
Jednym z ważniejszych projektów,
jakimi zajmujemy się w MRPiT,
jest również cyfryzacja procesu
budowlanego. Pandemia pokazała, że elektronizacja to właściwa
droga, która może ułatwić załatwianie spraw bez wychodzenia
z domu. W tzw. społecznym
pakiecie mieszkaniowym są
przepisy Prawa budowlanego,
które pozwolą złożyć część wniosków w formie elektronicznej.
Jak zmienia się polska
administracja w obliczu COVID19? Czy i tutaj czeka nas rozwój?
W obecnej sytuacji epidemiologicznej przyjęte rozwiązania
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Umożliwi
to bowiem kontakt obywatela
z organem administracji architektoniczno-budowlanej i organem
nadzoru budowlanego bez
konieczności wychodzenia z domu.
Możliwość składania elektronicznych formularzy jest podzielona
na etapy. W pierwszej fazie, czyli
od lutego 2021, będzie można
złożyć m.in. wniosek o zmianę
sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części,
zawiadomienie organu nadzoru
budowlanego o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robót
budowlanych, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, wniosek
o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też zgłoszenie
rozbiórki. Dodatkowe formularze
objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w szczególności wniosek
o pozwolenie na budowę wraz z
projektem budowlanym w formie
elektronicznej, będzie można złożyć elektronicznie od lipca 2021 r.
Czy przedsiębiorcy mogą liczyć
na inne instrumenty, które
ułatwią im prowadzenie działalności w obliczu pandemii?

Tak. Kolejnym działaniem MRPiT
jest Tarcza Prawna. Prace nad
nią prowadzone są w ramach
Międzyresortowego Zespołu
ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych, a ich
cel to stworzenie przyjaznego
dla obywateli i przedsiębiorców
otoczenia prawnego. Potrzeba
wprowadzenia ułatwień w tym
obszarze jest szczególnym wyzwaniem w dobie pandemii Covid-19.

Likwidacja
barier krępujących
przedsiębiorczość,
w tym nadmierną
biurokrację, ułatwi
firmom inwestowanie
i będzie wspierać
rozwój gospodarczy
po pandemii.
Działania te pomogą minimalizować negatywne skutki kryzysu
ekonomicznego. Zespół będzie
co trzy miesiące przedstawiał
Radzie Ministrów projekty
rozwiązań legislacyjnych składających się na Tarczę prawną.
A co z Polakami, którzy nie
prowadzą działalności, a także
potrzebują wsparcia? Tak wiele
osób straciło pracę, czy zostały
im obniżone pensje? W końcu
ich również dotknęła pandemia.
Przygotowaliśmy tzw. Pakiet
Mieszkaniowy – szereg rozwiązań
ważnych dla poprawy sytuacji
mieszkaniowej Polaków. Zapewnienie Polakom możliwości
godnego mieszkania w dobrych
warunkach to wyzwanie cywilizacyjne i rozwojowe, któremu także
musimy sprostać. Mieszkanie
jest podstawowym dobrem
człowieka, mieszkanie to także
warunek rozwoju gospodarczego.
Główną ideą przyświecającą
tworzeniu pakietu było uelastycznienie i poprawienie
funkcjonujących narzędzi wsparcia mieszkalnictwa. Narzędzia
te muszą być jak najbardziej
przyjazne dla gmin – tak, by
miały jak największy komfort
w ich wykorzystywaniu i w jak
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największym stopniu widziały
w nich szanse rozwoju swoich
lokalnych społeczności.
Społeczną część pakietu mieszkaniowego ogłoszono w Dzienniku
Ustaw 4 stycznia 2021 r. Pierwsze
przepisy – dopłaty do czynszów –
weszły w życie 5 stycznia. Przepisy
dotyczące finansowania inwestycji wejdą w marcu. Długofalowe
efekty pakietu to m.in. wyższe
finansowe wsparcie budownictwa
społecznego i komunalnego oraz
łatwiejszy dostęp do gruntów
pod zabudowę mieszkaniową,
zwiększenie dostępności
mieszkań na wynajem dla osób
o niskich dochodach, poprawa
warunków mieszkaniowych w już
istniejących lokalach, dopłaty
do czynszu dla podnajemców
mieszkań od gminy w ramach
programu „Mieszkanie na Start”,
wyższe dodatki mieszkaniowe dla
najemców dotkniętych skutkami
epidemii COVID-19 (do 1 500 zł
miesięcznie przez pół roku, na
pokrycie do 75% czynszu), możliwość dojścia do własności w nowo
budowanych mieszkaniach
w SIM. To również powstanie
Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa – o wartości
1,5 mld zł – jako wsparcia dla gmin
w budowie mieszkań w ramach
SIM na czas epidemii COVID-19,
poszerzenie katalogu wydatków
uprawniających do otrzymania
premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczki mieszkaniowej.
Czy może Pani rozwinąć myśl
programu "Lokal za Grunt". Na
czym będzie polegać, jakie
warunki trzeba będzie spełnić
i co ważne – kto z tego skorzysta?
Zakładamy, że w kwietniu wejdzie
w życie ustawa Lokal za grunt
– z rynkowej części Pakietu mieszkaniowego. To nowy program
wspierania rozwoju inwestycji,
kierowany do gmin i podmiotów
zainteresowanych prowadzeniem
działań w sektorze budownictwa.
Ma służyć ograniczeniu barier
w pozyskiwaniu nieruchomości pod zabudowę – bo dziś
częstym wyzwaniem dla inwestorów jest uzyskanie dostępu
do gruntów odpowiednich pod
budowę osiedli mieszkaniowych. Program Lokal za Grunt
pozwoli uwolnić w tym celu
tereny, które są w posiadaniu
gmin. Oczywiście z korzyścią
dla nich i ich mieszkańców.
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POLSKA IZBA HOTELARSTWA

ZMIENIA SIĘ
W POLSKĄ
IZBĘ HOTELARZY

P

olska Izba Hotelarstwa po
18 latach zaprzestała swojej
działalności. Prezesem
nowej organizacji: Polska Izba
Hotelarzy (zwana dalej „PIH”)
w listopadzie 2019 roku wybrany
został Marek Łuczyński –
absolwent Socjologii Turystyki
w Szkole Głównej Gospodarstwa

Wiejskiego oraz absolwent
Collegium Civitas Stosunki
Międzynarodowe w Warszawie,
specjalizacja – „Dyplomacja”.
Statut oraz cele działania
„nowego PIH” w Polsce to
atrakcyjny oraz nowoczesny
program skierowany do członków
komercyjnej, hotelarskiej oraz

Marek Łuczyński
Prezes Polskiej
Izby Hotelarzy

gastronomicznej społeczności
zawodowej. Uwaga PIH
zwrócona jest na ochronę praw
i potrzeb inwestora, właściciela,
menedżera oraz pracownika
w tzw. hotelach niezależnych,
prywatnych, rodzinnych jak
i zgrupowanych pod jedną
marką zarządczo-operacyjną.
Hotele sieciowe w Polsce,
a w szczególności te, które
reprezentowane są przez sieci
lub marki międzynarodowe z ich
hotelarzami i gastronomikami
nie stanowią głównego zainteresowania nowego PIH. Jednakże
pochodzący z tego obszaru
pojedynczy managerowie oraz
pracownicy, jako członkowie
gościnnej społeczności zawodowej mogą korzystać z benef itów,
jakie zaoferuje im nowy PIH.
Nowy PIH jest pierwszą organizacją stowarzyszeniową we
współczesnej (po 1989 r.) Polsce,
która podejmuje wyzwanie
zdecydowanego odbudowania
rangi zawodów gościnnych
w Polsce. Odbędzie się to
poprzez profesjonalne zaangażowanie na rzecz i potrzeby
adeptów zawodu tj. uczniów
branżowych szkół zawodowych
(hotelarskich i gastronomicznych), absolwentów szkól
licencjackich (I Stopnia) jak
i kierunkowych studiów II Stopnia. Ogromnej atencji podlegać
będą hotelarze i gastronomicy

nr 149/2021

26

powracający do Polski po okresie tzw. emigracji zawodowej
i ekonomicznej oraz po zakończeniu edukacji za granicą.
PIH tworzy właśnie pierwszy
w Polsce GOŚCINNY BANK
PERSONALNY / HOSPITALITY
PERSONAL BANK, w którym po
rejestracji każdy będzie mógł
uzyskać niezależne referencje
oraz rekomendacje do pracy
na rzecz krajowych lub zagranicznych pracodawców. Model
funkcjonowania Izby nie jest
oparty o tzw. system regionalnych dyrektorów i „podizb”, lecz
o realizowanie przez managerów
PIH projektów dotacyjnych,
rozwojowych w tym szkoleniowych i warsztatowych na
rzecz indywidualnych hotelarzy
i restauratorów lub projektów
rozwojowych, regionalnych.
W ramach nowej Izby realizowany będzie plan wdrażania
innowacyjności w obiektach.
Rozwój inwestycji hotelowych
i gastronomicznych, a także
budowanie silnych marek Polskich na rynkach Europejskich,
które będą otrzymywały wsparcie w tym zakresie. Wybrani
członkowie zarządu w nowym
PIH to wysoko wykwalif ikowani

www.hotelpolesie.pl

i doświadczeni krajowo
i międzynarodowo hotelarze
i gastronomicy, z 20-letnim
stażem w branży. To oni
koordynować będą priorytety,
skuteczność i efektywność pracy
Projekt Managerów. Wokół Izby
skupiona jest ośmioosobowa
grupa niezależnych doradców
branżowych, posiadających
doświadczenie w tworzeniu
i zarządzaniu obiektami hotelowymi i gastronomicznymi
w każdym segmencie działalności turystycznej. Trzeba przyznać,
że jest to niewątpliwie duży atut
dla członków, gdyż przy tak profesjonalnej grupie mogą liczyć
na fachowe wsparcie rozwojowe
i zarządcze, w swoich biznesach
hotelowych i restauracyjnych.
Strategicznie siedziba administracyjna i biuro nowego PIH
przeniesione zostały z Warszawy
do Solca – Zdroju. Nowy brand
– marka PIH jednoznacznie
poprzez symbol KLUCZA
zaprasza do indywidualnego
korzystania z tego „klucza.
Będzie on otwierał polskim
hotelarzom i gastronomikom
możliwości rozwiązywania ich
spraw i problemów od prawnych
poprzez personalne i zarządcze

do tzw. generacyjnego zarządzania majątkiem i dorobkiem.
PIH jako Izba Stowarzyszeniowa
nie obiecuje, że będzie „walczyć”
o interesy wszystkich hotelarzy
i szeroko pojętego „polskiego
hotelarstwa” w polskich urzędach. Deklaruje jednak, że każdy
kto zdecyduje się być członkiem
tej Izby będzie mógł liczyć na
indywidualne wsparcie oraz
opiekę branżową. Izba zaprasza
także do współpracy otoczenie
biznesowe indywidualnego
polskiego hotelarza i gastronomika jako tzw. członków
„wspierających” na podstawie
zawierania umów członkowsko
– marketingowych, na okresy nie
dłuższe niż 2 lata. Po wzajemnej
ocenie efektywności kooperacji
Partnera – członka z PIH, będzie
on mógł odnowić lub zrezygnować z relacji z PIH. Członkostwo
w nowym PIH w tym przypadku
bazować będzie na kooperacji
wg. indywidualnie określanego
kosztowego success fee. Więcej
o celach oraz programach, do
których zaprasza nowa Polska
Izba Hotelarzy na stronie
www.polskaizbahotelarzy.pl.
Informacji osobiście udzielają
członkowie zarządu nowego PIH.

ANALIZUJĄC DANE DZIESIĘCIOMIESIĘCZNE PRZEDSTAWIONE
W RAPORCIE GUS Z OKRESU OD STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU WYNIKA, IŻ
POLSCY PRZEDSIĘBIORCY SPRZEDALI ZA GRANICĘ TOWARY I USŁUGI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
854,5 MLD PLN, TWORZĄC DODATNIE SALDO W ODNIESIENIU DO IMPORTU O WARTOŚCI
42,6 MLD PLN.
Dominika Pagacz,
kierownik działu
export/ import

N

ieznaczny spadek eksportu
(0,2 %) w stosunku do
okresu analogicznego
2019 roku świadczy o sukcesie
polskiego eksportu mimo
trudności, z którymi przyszło
się mierzyć przedsiębiorcom.

JAK PANDEMIA WPŁYNĘŁA
NA EKSPORT?

W momencie nadejścia pandemii,
która uderzyła w Polskę w okresie
od marca do maja 2020 roku,
eksport jak i pozostałe sektory
gospodarki, przeżywały znaczące
załamanie. Niemniej jednak obserwacja trendów i poszukiwanie
nowych rozwiązań spowodowały
gwałtowne odbicie i powrót
eksportu z tendencją wzrostową.

Cechą charakterystyczną
polskiego eksportu jest
zwiększona dywersyfikacja
produktowa w porównaniu
z pozostałymi krajami UE,
ze zdecydowanie większym
udziałem produktów
rolno-spożywczych,
które nie zostały
dotknięte pandemią

11,5
2,3
2,2
1,5
0,2
9,8
17,9
36,9
17,5
0,2
Według danych GUS największy
wzrost sprzedaży zagranicznej
zanotowały oleje, tłuszcze, woski,
zwierzęce i roślinne (o 25,8%),
napoje i tytoń (o 19,4%), żywność
i zwierzęta żywe (o 7,6%) oraz chemia i produkty pokrewne (o 6,5%).
Naszym kolejnym źródłem przewagi nad konkurencją zagraniczną
jest weryfikowanie bieżących
potrzeb nabywców oraz szybkie
reagowanie na zmiany popytu.
Różnicowanie kanałów sprzedaży
oraz alternatywne łańcuchy
dostaw uznawane są za główny
czynnik, który przyczynił się do
złagodzenia skutków kryzysu
oraz wsparcia polskiej gospodarki
w momencie jej załamania.
Walka polskich przedsiębiorców
z koronawirusem odniosła zdecydowany sukces i nie pozwoliła
na sparaliżowanie ich możliwości
rozwoju, wykorzystując przy
tym potencjał e-commerce.

Według ankiety przeprowadzonej przez PIE, aż 14 %
polskich eksporterów deklaruje pozyskanie nowych
rynków zbytu, co wiąże się ze znacznym wzrostem
ekspansji towarów i usług oraz dywersyfikacji odbiorców.
w szczególności dla wielu mniejszych i średnich przedsiębiorstw,
pozwalając na oszczędności
i przeznaczenie budżetu w innych
sektorach swojej działalności.

NOWA RZECZYWISTOŚĆ

Pandemia zakłóciła nasze
dotychczasowe metody poszukiwania partnerów biznesowych.
Osobiste spotkania podczas
delegacji czy targów branżowy
stały się niemożliwe do spełnienia, co skłoniło eksporterów
do przeniesienia niemalże całej
swojej aktywności w tryb online,
wyznaczając w ten sposób nowe
metody komunikacji w handlu
zagranicznym. Dla wielu z nich
taka forma komunikacji okazała
się nie tylko tańsza ale i wielkoformatowa, umożliwiająca kontakt
z całym światem z jednego
miejsca, dając szanse na spotkania
i szkolenia z wieloma partnerami
jednocześnie bez względu na
odległość jaka ich dzieli.
Działania w sieci i forma kontaktu
online stała się realną szansą na
nawiązanie nowej współpracy,

Szwajcaria 2,9%
Stany Zjednoczone 29,5
Rosja 3,0%
Holandia 4,3%

Francja 5,6%
Wielka Brytania 5,7%
Czechy 5,9%
Niemcy 28,6%
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CZY POLSKI EKSPORT MA
SZANSĘ NA EKSPANSJĘ?

Rok 2020 to również rok
poszerzania horyzontów eksportowych. Coraz odważniej
polscy eksporterzy próbowali
swoich sił na rynkach spoza
Europy, dając potencjał na rozwój
biznesu bez granic. Aż 37,3%
wartości eksportu stanowiła
sprzedaż towarów i usług do
pozostałych regionów świata.
W okresie od stycznia do października 2020 roku eksport towarów
i usług z pierwszą dziesiątką
partnerów handlowych stanowił
65,7 % eksportu - odnotowano
wzrost eksportu do Szwecji,
Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych, podczas gdy współpraca
eksportowa z pozostałymi
partnerami zanotowała spadek.
Przedsiębiorcy utrzymujący relacje
z partnerami zagranicznymi
w roku 2020 musieli się zmierzyć
z problemami spadku liczby zamówień, niewypłacalności odbiorców,
zakłóceniami w łańcuchu dostaw
czy ciągłą zmiennością wymogów
sanitarnych. Jednak elastyczność
i energia eksporterów nie tylko
pozwoliła na wyjście z kryzysu
obronną ręką wraz z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości
ale i spowodowała dostrzeżenie
szans i nowych możliwości na
rozwój, a co za tym idzie wejście
w 2021 rok z bilansem dodatnim.
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Polska Izba Żywności Ekologicznej
(PIŻE) powstała w 2016 roku
i zrzesza ponad 100 członków. Jaki
jest jej cel i czym się zajmujecie?
Polska Izba Żywności Ekologicznej
to największa w Polsce parasolowa
organizacja branżowa zrzeszająca
uczestników rynku żywności BIO.
Naszą misją jest propagowanie
zdrowego stylu życia, poprzez edukowanie polskiego społeczeństwa,
czym jest żywność ekologiczna, jaki
jest proces jej produkcji oraz czym
się ona różni od żywności konwencjonalnej. Podpowiadamy też, jak
uzyskać certyfikat „Euroliścia”. Do
tego organizujemy różne kampanie, a także wydarzenia branżowe.
Czyli można powiedzieć, że
PIŻE głównie zajmuje się
uświadamianiem społeczeństwa,
czym jest żywność ekologiczna.
Tak, to jest jeden z naszych nadrzędnych celów. Wiele osób nadal
nie wie, czym dokładnie różni
się żywność ekologiczna od konwencjonalnej. Naszym ﬂagowym
projektem jest kampania „Jemy
eko”, pierwsza edycja odbyła się
w 2018 roku, a druga w 2019. To było
szerokie działanie, które obejmowało między innymi przygotowanie
spotów, strony internetowej
oraz merytorycznych artykułów
o ekologii. Udało się nagrać na
przykład krótki spot z dzieciakami
jedzącymi ekożywność – wyszło
śmiesznie, ale też mądrze. Przygotowaliśmy dłuższy film, można
powiedzieć nawet krótki reportaż,
bo występują w nim ludzie, którzy
„zjedli zęby na ekologii” i mówią,
czym ona jest. Wszystko zostało
umieszczone na www.jemyeko.
com. Oba projekty były współfinansowane z funduszy KSOW.
Oprócz udziału w ogólnopolskich
kampaniach edukacyjnych
– dlaczego jeszcze warto
zostać członkiem PIŻE?
PIŻE to organizacja parasolowa,
naszymi członkami mogą być
na przykład rolnicy, producenci
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żywności BIO i ekoproduktów,
przetwórcy, dystrybutorzy, sklepy
BIO, organizatorzy targów
branżowych, media, producenci
certyfikowanych kosmetyków
naturalnych, opakowań czy
nawozów. PIŻE reprezentuje rynek
branży ekologicznej – mamy więc
realny wpływ na władzę i przepisy.
Udział w organizowanych przez
nas kampaniach promocyjnych
daje możliwość aktywnego
uczestniczenia w procesie rozwoju
gospodarki naszego kraju oraz
ekologii na polskim rynku. Jest
to także okazja do zwiększenia
rozpoznawalności i dostępności
produktów ekologicznych członków Izby. Chętnie wchodzimy
również we współpracę z podmiotami, które wspierają ekologię.
Wspieramy naszych członków,
tworząc wspólne stoiska na
międzynarodowych targach.
Jesteśmy też organizatorami Kongresu „BIOEXPO, który odbywa się
w ramach największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów
żywności ekologicznej – BIOEXPO.
Właśnie, Targi BIOEXPO – co
roku jesteście na nich obecni.
Jesteśmy ich partnerem strategicznym. To właśnie na targach
„BIOEXPO” od 2 lat organizujemy
Kongres „BIOEXPO”. Trzydniowe
wydarzenie, które kompleksowo
podejmuje tematykę rolnictwa
i żywności ekologicznej, organicznych i naturalnych kosmetyków
oraz środków czystości, porusza
również tematykę zdrowia, środowiska. Celem Kongresu jest
upowszechnienie wiedzy na temat
walorów produktów ekologicznych, organicznych wśród wielu
grup odbiorców, m.in. rolników
konwencjonalnych, producentów
i przetwórców żywności, instytucji
rządowych i pozarządowych,
liderów opinii oraz konsumentów.
A jakie macie plany na 2021 rok?
Mimo pandemii, z którą aktualnie się mierzymy, planujemy
szereg działań, które będą
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wspierać i promować polskich
producentów: kolejną odsłonę
targów i Kongresu BIOEXPO,
zupełnie nowy projekt – ZIELONY TYDZIEŃ czy branżowy
turniej piłkarski – BIOTytani.
Czym jest nowy projekt
PIŻE Zielony Tydzień?
To akcja związana z obchodami
Międzynarodowego Dnia Matki
Ziemi 22 kwietnia. Chcemy w niej
zachęcić do zakupu ekożywności. W Zielony Tydzień mogą
zaangażować się członkowie
PIŻE – sklepy i producenci, ale
akcja skierowana jest do osób,
które dbają albo chcą zacząć
dbać o naszą planetę – czyli do
konsumentów. W połowie kwietnia
(12-18 kwietnia) producenci żywności ekologicznej – członkowie PIŻE
– zaproponują specjalne oferty
w bardzo atrakcyjnych cenach –
dla członkowskich sklepów PIŻE.
Następnie te, w kolejnym tygodniu
(19-25 kwietnia) zaproponują wyjątkowe oferty klientom detalicznym.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.jemyeko.com.
Co należy zrobić, żeby
zostać członkiem PIŻE?
Chętnych zapraszamy do kontaktu
mailowego: biuro@pize.info.pl
lub telefonicznego. Formularz
zgłoszeniowy można znaleźć
na www.jemyeko.com.
Serdecznie zapraszamy!

Produkujemy taką żywność,
jaką sami spożywamy na co dzień
Poloniak to polska rodzinna marka,
zajmująca się produkcją certyfikowanej
żywności ekologicznej i wegańskiej.
Znajdziesz u nas m.in. BIO KOP z guarany,
czyli naturalny napój energetyzujący.
Mieszanka guarany, kurkumy i mięty to
połączenie, które zwiększa umiejętność
koncentracji i zapamiętywania, a także ma
działanie przeciwzapalne i jest
antyoksydantem.

Sprawdź inne nasze produkty
na www.poloniak.pl

PLASTIK, Z POZORU MATERIAŁ IDEALNY
- TRWAŁY, O WSZECHSTRONNYM ZASTOSOWANIU,
NISKIEJ CENIE WYTWORZENIA, A DO TEGO
MOŻNA GO PRZETWORZYĆ W PROCESIE
RECYKLINGU. DLACZEGO PLASTIK NIE JEST
TAKIM IDEALNYM SUROWCEM WTÓRNYM
JAKBY SIĘ Z POZORU WYDAWAŁO?
Agata Sikora-Suchwałko

P

otocznie plastikiem
określamy grupę tworzyw
sztucznych - materiałów
stworzonych w wyniku
polimeryzacji. Do najbardziej
popularnych zaliczamy
politereftalan etylu (PET)
oraz polichlorek winylu (PVC).
Z pewnością zetknęliście się nie
raz z ich skrótowymi nazwami.

Mimo że plastik jest surowcem
odnawialnym, to jego recykling
często bywa problematyczny.
Niestety tylko około 30% odpadów
z tworzyw sztucznych poddawanych jest recyklingowi. Pozostała
część podlega procesowi spalania
z odzyskiem energii w spalarniach
odpadów lub jest składowana
na składowiskach odpadów.
Dlaczego tak niewielki odsetek
plastikowych odpadów można
przetworzyć? Wynika to z parametrów fizykochemicznych tworzyw
sztucznych i ich zanieczyszczeń.
Biorąc pod uwagę powyższe, realnie odpady z tworzyw sztucznych
można poddać recyklingowi tylko
kilkukrotnie. To mało zadowalający
wynik, zwłaszcza gdy porównamy
recykling plastiku do recyklingu
szkła, które można tak naprawdę
w nieskończoność przetapiać
i przetwarzać, bez straty na
jakości finalnego produktu.

CENA CZY EKOLOGIA?

Poza ograniczonymi możliwościami
recyklingu tworzyw sztucznych,
okazuje że przetwarzanie plastiku
nie do końca jest opłacalne, bo
cena surowców pochodzących
z recyklingu relatywnie wysoka
w stosunku do nowego surowca.
Statystyki nie napawają optymizmem, tworzyw sztucznych
w obiegu jest coraz więcej i nie
zanosi się, aby ta tendencja
miała ulec zmianie. Rośnie
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też ilość wytwarzanych,
plastikowych odpadów.
Od 2017 r. w Polsce istnieje jeden
system gospodarki odpadami
z podziałem odpadów na 5 frakcji
(bio, papier, tworzywa sztuczne
i metale, szkło, odpady zmieszane).
Plastikowe odpady wrzucamy do
żółtego pojemnika przeznaczonego
na metale i tworzywa sztuczne.
Pamiętaj, aby nie wrzucać tam
plastikowych zabawek z elementami elektroniki czy opakowań
po lekach. Niestety nawet jeśli
prawidłowo posegregujesz
plastikowe odpady ze swojego
gospodarstwa domowego, nie
wszystkie będą mogły zostać
poddane procesowi recyklingu.

W 1950 wytwarzano
na świecie

1,5 mln ton

odpadów z tworzyw
sztucznych,
a w 2015 już ponad

300 mln ton
w ciągu roku!

Wyróżnia się 7 grup identyfikacyjnych tworzyw sztucznych. Na
produktach znajdziesz specjalne
oznaczenia z kodem grupy 01-07
i znakiem recyklingu. Każdy
numer przypisany jest do innego
rodzaju tworzywa, np. nr 01 do
PET, a 02- HDPE, oba stosowane
są do produkcji opakowań, ale o ile
PET łatwo poddać recyklingowi,
o tyle materiał HDPE już tak prosty
w recyklingu nie jest. Najbardziej
problematyczną grupą jest grupa
oznaczona numerem - 07, do niej
należą wszystkie inne tworzywa
sztuczne, które nie zostały przypisane do wcześniejszych grup. Ze
względu na różnorodność materiałów wchodzących w skład tej grupy,
ich recykling nie jest możliwy.
Warto nie ograniczać się tylko
do segregacji odpadów, która
wynika z obowiązków prawnych,
ale już przed zakupem produktów
dokonywać pro środowiskowych
wyborów. Zwracaj uwagę na rodzaj
plastikowego opakowania, a mając
wybór – decyduj się na zakup produktów w szkle lub kupuj produkty
na wagę do własnego pojemnika.

oznaczenia
plastiku

1

PET / PETE – pod tym skrótem kryje się politereftalan etylenu,
czyli najczęściej wykorzystane tworzywo. Jest ono używane
głównie przy produkcji butelek plastikowych na napoje,
naczyń jednorazowych oraz włókien sztucznych. Takie opakowania
nie powinny być ponownie wykorzystane. Według badań,
w opakowaniach wykonanych z PET występują tzw. Ksenoestrogeny,
czyli związki chemiczne, które mogą negatywnie wpływać na układ
hormonalny. Ponadto, opakowania PET nie powinny być umieszczane
w miejscu, w którym jest duże nasłonecznienie – promienie
słoneczne wpływają na wydzielanie się szkodliwych substancji.

2

HDPE – czyli polietylen charakteryzujący się
wysokim współczynnikiem gęstości. Najczęściej jest
surowcem używanym przy produkcji pojemników do
pakowania żywności, zmywaczy do paznokci, rur, żagli. Jest
to jedno z najbezpieczniejszych tworzyw dla organizmu
ludzkiego, dlatego można go powtórnie użytkować.

3

V / PVC – inaczej mówiąc – polichlorek winylu.
To z niego wykonana jest folia do pakowania
żywności, ale również jest on stosowany w wytwarzaniu
wykładzin, stolarki okiennej czy strzykawek. Jest to materiał
szkodliwy dla naszego zdrowia i istnieje ryzyko wydzielania
się toksyn, szczególnie podczas procesu spalania.

4
5
6

LDPE – pod tym skrótem kryje się nazwa polietylenu
o niskim współczynniku gęstości. Jest jednym
z bezpieczniejszych tworzyw dla zdrowia ludzkiego, a używa
się go zarówno w branży farmaceutycznej, jak i spożywczej.
PP – czyli polipropylen wielokrotnego użytku. Uznawany
jest za najbezpieczniejszy materiał, często znajduje
przeznaczenie w produkcji opakowań do żywności,
ale także w branży przemysłowej (rury, izolacje przewodów).

PS – styropian, a używając nomenklatury przemysłowej
– polistyren w formie spienionej. Jest toksyczny
i nie pojawia się zbyt często w przemyśle
spożywczym. Jednak wciąż można spotkać przykrywki
do jednorazowych kubków i pudełek na np. zupy.

7

INNE / OTHER – są to wszystkie inne tworzywa. Z racji,
że może się w nich pojawić bisfenol A, nie powinien być
wykorzystywany przy produkcji jakichkolwiek opakowań
na żywność. Ten związek chemiczny ma negatywny wpływ na układ
nerwowy i przyczynia się do rozwoju Alzheimera. Jednakże
tworzywa z tej grupy wciąż są wykorzystywane w produkcji
codziennych rzeczy – pojemników, butelek. Temat jest dość
kontrowersyjny, stąd lepiej unikać ich w życiu codziennym.
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NAWYKI.
TWOJA SIŁA
CZY SŁABOŚĆ?

JAK WYGLĄDA PROCES BUDOWANIA NAWYKÓW?
CZY MIESIĄC JEST WYSTARCZAJĄCYM
CZASEM, ABY OKREŚLONY CEL STAŁ SIĘ
TWOJĄ CODZIENNOŚCIĄ? PRZEKONAJ SIĘ
CZY RUTYNA MOŻE UKSZTAŁTOWAĆ PROCESY,
KTÓRE PRZEŁOŻĄ SIĘ NA WYNIKI W PRACY
ZAWODOWEJ I STREFIE PRYWATNEJ.

N

iemal wszystko, co robisz
w życiu, określane jest
przez nawyki. Obejmują
one zarówno osobistą, jak
i zawodową sferę Twojego życia.
Najnowsze badania wyraźnie
pokazują, że w 95% życiem
kierują utrwalone schematy
myślowe, które wpływają
na ukształtowanie pewnych
mechanizmów składających
się z szeregu rutynowo
wykonywanych czynności.
To one właśnie determinują Twój
sukces bądź porażkę. Decydują,
czy jesteś osobą o nastawieniu
proaktywnym, czy reaktywnym.

• Osoba proaktywna, czyli taka,
która świadomie kontroluje swoje
życie, z odwagą i ciekawością
poszukuje kierunku, w którym pragnie podążać w oparciu o własne
wartości, jasno wytyczone cele,
plany oraz marzenia czy pasje.
• Natomiast osoba reaktywna jest
jej totalnym przeciwieństwem.
Człowiek o takim podejściu
zazwyczaj jest odbiorcą zewnętrznych bodźców, na które reaguje
adekwatnie do sytuacji, w której
się znalazł – co za tym idzie
zazwyczaj realizuje cele i plany
innych ludzi zamiast swoich.
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Żyje z dnia na dzień uzależniając
własne działania od tego co musi,
co powinien zrobić, a nie od tego,
co chce lub czego pragnie.
Zatem czynności wykonywane
każdego dnia bezpośrednio
przekładają się na to, czy jesteś
na drodze do sukcesu, czy na
ulicy, która prowadzi donikąd.

brak precyzyjnie
określonych celów
i zaplanowanych działań
to pierwszy krok,
który zaprowadzi cię
w ślepy zaułek.
jeśli nie wiesz, dokąd
chcesz dojechać to nie
możesz również znać
drogi, która cię tam
doprowadzi.
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RUTYNA PODSTAWĄ
DOBRYCH NAWYKÓW

Wypracowanie dobrych nawyków
jest więc jednym z najlepszych
rozwiązań, które spowoduje,
że wejdziesz w proces zmiany
swojego życia na lepsze. Wiedz,
że np. nawyk systematycznego
oszczędzania pieniędzy i sprawowania kontroli nad finansami
należy to kluczowych nawyków,
które raz nabyte i systematycznie
utrwalane pozwolą ci cieszyć się
spełnionym i satysfakcjonującym
życiem. Niezależnie od posiadanej
kwoty, którą dysponujesz, niezależnie od Twoich miesięcznych
dochodów powinieneś nauczyć
się nimi dysponować, bo jest
to jedyna droga prowadząca
do realizacji celów choćby tych
najmniejszych czy najskromniejszych. To nie o ich wielkość czy
rangę chodzi, lecz o to, by podążać
krok za krokiem do przodu,
konsekwentnie w kierunku, który
sam sobie wyznaczyłeś. Ukształtowanie nawyku odkładania
pieniędzy w dłuższej perspektywie
przyczyni się do wypracowania
innych równie bardzo ważnych
przyzwyczajeń. Będzie to istna
reakcja łańcuchowa – jeden
dobry nawyk przyciąga kolejne.

BUDUJ DOBRE NAWYKI

Świadome budowanie nawyku nie
jest skomplikowanym procesem,
lecz wymaga od ciebie wykonania
konkretnej, zaplanowanej pracy
popartej solidnym zaangażowaniem i determinacją. Wszelkiego
rodzaju badania udowodniły, że
aby zbudować nowy nawyk, trzeba
wykonywać tę samą czynność
przez 30 dni. Poznaj zatem trzyetapowy model wraz z opisem tego
co możesz doświadczyć w każdej
fazie procesu. Wiedza na ten
temat pozwoli ci przygotować się
w efektywny sposób do wypracowania dowolnego nawyku.
Pamiętaj, prawidłowo ukształtowane dobre nawyki, są
fundamentem Twojej efektywności i skuteczności. Natomiast
prawidłowo ukształtowane
złe nawyki, są fundamentem
wszelkich trudności, problemów czy porażek.
Tu warto przytoczyć słowa Charlesa
Duhigg, autora znakomitej książki
pt. „Siła nawyku” - Jeśli wierzysz,
że możesz się zmienić — jeśli
uczynisz z tego nawyk — zmiana
staje się realna. I na tym właśnie
polega prawdziwa siła nawyków:
wiedza, że twoje nawyki są
takie, jakie sobie wybierasz.

3 etap

1 etap

dzień 1-10, "CHĘĆ DO ZMIAN"

W tym etapie masz czas, w którym czujesz największy zapał
i chęć do dokonania zmiany. Twoje pozytywne emocje wibrują
na najwyższym poziomie. Nastawienie i postawa do życia
są bardzo pozytywne. Masz poczucie, że Twoje możliwości
są nieograniczone – ŚWIAT NALEŻY DO CIEBIE.
Tak wyglądają pierwsze dni Twojej drogi do wykształcenia
nawyku. Jednak pod koniec etapu zaczynasz odczuwać
pewien dyskomfort związany z wysiłkiem, jaki musisz
codziennie włożyć, aby zrealizować zamierzony cel.
UWAGA!
Czujesz coraz większe zniechęcenie, dopadają cię wątpliwości
dotyczące sensowności i celowości tego co robisz. Jest to zupełnie
naturalna reakcja, gdyż mózg i ciało bronią się przed czymś czego
nie znają. To jest trudny moment, ale pamiętaj, że przejściowy.

2 etap

dzień 11-20, "UMOCNIENIE NAWYKU"

W tym etapie budowania nawyku, dochodzi do jego umocnienia,
ale nadal wymaga dużo świadomej kontroli, skupienia
i uważności z Twojej strony. Podczas tej fazy tworzy się model
nawyku. Powoli zaczyna opadać opór. Obawy i lęki tracą
na sile. Sukcesywnie rośnie przyzwyczajenie do czynności, którą
wykonujesz. Wątpliwości, zastępuje przekonanie o słuszności
wprowadzenia zmiany. Zaczynasz dostrzegać pierwsze rezultaty.
Odczuwasz radość, satysfakcje i zadowolenie. Z wiarą we własną
sprawczość pewnie wkraczasz do etapu trzeciego.

dzień 21-30, "AKLIMATYZACJA"

Jesteś już na końcu procesu budowania nawyków. To właśnie teraz
pojawia się zjawisko aklimatyzacji, czyli najzwyczajniej w świecie zaczynasz
akceptować zmianę, której doświadczasz. Czujesz się coraz bardziej
swobodnie i naturalnie wykonując rzecz, którą prawie miesiąc temu
postanowiłeś przekuć w nawyk. Jest to najprzyjemniejsza faza całego
procesu. Pewność siebie i wiara we własne możliwości wzrasta, gdyż
widzisz wyraźnie namacalne wyniki włożonej pracy i ogromnego wysiłku.
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NIRO – Najbardziej Inteligentny Rodzaj Odżywiania
Firma Niro-Bio jest tylko i wyłącznie producentem ekologicznym.
Od ponad 17 lat wytwarza świeżo mielone i jak najmniej przetworzone produkty
z ekologicznych ziaren orkiszu, samopszy, płaskurki, żyta i owsa jak: makarony, płatki, kasze, kaszki manny.

Ekologiczne produkty zbożowe ze świeżego, pełnego przemiału.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo –Handlowe "NIRO" sp. z o. o.
ul. Dolna 4, 42-283 Boronów k/Lublińca
tel. +48 34 356 00 05
email: biuro@niro-bio.pl
www.niro-bio.pl
ŚWIEŻE MIELENIE = ZDROWE JEDZENIE

