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Drogi Czytelniku,
O tym, że Ziemia jest
eksploatowana przez ludzi
na niespotykaną dotąd
skalę, począwszy od lasów
deszczowych Ameryki
Środkowej po Ocean
Spokojny, mogliśmy przeczytać i usłyszeć w mediach
dziesiątki razy. Wypalamy olbrzymie połacie lasów
w sposób zamierzony i przypadkowy, zanieczyszczamy
i przeławiamy nasze morza, a wpływ cywilizacji
na dzikie obszary, ma zwykle destrukcyjny charakter.
Czy człowiek jest w stanie tak niszczycielsko
eksploatować świat, to miejsce, które nazywa również
swoim domem? Niestety tak, a właściwie tak było
do tej pory. Znamy niezliczone przykłady jak od
wieków, w sposób mniej lub bardziej zorganizowany,
dopuszczał się nieskrępowanej eksploatacji, wręcz
rabunku na przyrodzie, zwłaszcza w rozwijających się
krajach, nie dając nic w zamian. Kto się teraz zajmie
naprawianiem strat w przyrodzie i sprzątaniem Świata?
Ta nieco katastroficzna wizja jest już przeszłością,
bo zmienił się system myślowy i prawny prawie na
całym świecie. Rządy wielu Państw przyjęły procedury
naprawcze, w których uczestniczą również właściwie
wszystkie podmioty gospodarcze jak i zwykli
obywatele. W Polsce, w miarę naszych możliwości,
realizujemy takie działania, skupiając się ostatnio na
szerokim wykorzystywaniu surowców odnawialnych
do produkcji energii i ograniczaniu emisyjności
CO2 – stąd, jakże aktualna koncepcja budowy
elektrowni atomowej i cała ta dyskusja wokół niej.
Od roku mamy potężny kryzys wywołany pandemią
koronawirusa SARS-CoV-2, a jego skutki stają się już
dzisiaj nie mniej katastrofalne w gospodarce, jak te
w przyrodzie, wspomniane wcześniej. Dotychczasowa
pomoc finansowa Rządu dla upadających firm, w postaci
subwencji i pożyczek, okazała się niewystarczająca
w sytuacji przedłużających się lockdownów. Wszyscy
liczymy teraz na Projekt: „Krajowy Plan Odbudowy”,
z którego 58 mld Euro ma być przeznaczone na dotacje
i pożyczki na realizację inwestycji, utrzymanie miejsc
pracy, ochronę zdrowia i pobudzenie niskoemisyjnej
„zielonej” gospodarki. Ale to tylko, jak na razie Projekt,
który należy jeszcze przekazać Komisji Europejskiej
do zatwierdzenia. Czy zostanie zatwierdzony do końca
czerwca br. w zaproponowanej przez Polskę wersji? –
pojawiają się na ten temat różne opinie i wątpliwości.
ROMAN GEMBARZEWSKI
Redaktor Naczelny
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O BUDOWIE ELEKTROWNI ATOMOWYCH W POLSCE.

Czy budowa elektrowni
atomowych w Polsce ma sens?
Prawie 80% wytwarzanej w Polsce
energii elektrycznej pochodzi
z elektrowni opalanych węglem
kamiennym i brunatnym. W obecnej sytuacji klimatycznej struktura
produkcji energii w naszym kraju
musi się drastycznie zmienić. Do
tego zmiany muszą następować
jak najszybciej. Dlatego oprócz
rozwoju OZE, potrzebujemy
stabilnych i nieemisyjnych źródeł
jądrowych. Trzeba też przy tym
pamiętać że koszty zewnętrzne
pozyskiwania energii elektrycznej
ze źródeł jądrowych są równie
niskie jak te ze źródeł OZE. Rozwój
energetyki jądrowej, poprzez stabilizację sieci, może przyczynić się
nie tylko do rozwoju OZE, ale także
poza produkcją energii elektrycznej, elektrownia jądrowa może
być również wykorzystywana
do produkcji wodoru i konwersji
węgla na paliwa ciekłe i gazowe.

ale dzięki tej umowie uzyskamy
dostęp do eksperckiej wiedzy
technicznej, prawnej i organizacyjnej. W ramach tej umowy
w ciągu najbliższych 18 miesięcy
opracowany zostanie raport,
zawierający komplet propozycji
zaangażowania rządu USA
i amerykańskich dostawców
technologii jądrowej. Wiemy, że
zainteresowanie polskim programem wyrazili również Francuzi

Z jakich wzorców będziemy
korzystać przy ich realizacji?
Polska na początku marca
ratyfikowała podpisaną
w zeszłym roku umowę o współpracy przy rozwoju energetyki
jądrowej z USA. Nie znaczy to od
razu, że na pewno skorzystamy
z amerykańskiej technologii,
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i Koreańczycy i oni też mają
złożyć swoje kompleksowe oferty.
Czy jest to system przyjazny
i bezpieczny nie tylko dla
środowiska ale przede
wszystkim ludzi?
Pomimo dwóch, znanych wszystkim, wypadkom w Czarnobylu
i Fukushimie, energetyka jądrowa
pozostaje najbezpieczniejszym

źródłem wytwarzanie energii
elektrycznej. Dzięki uniknięciu
spalania paliw kopalnych uratowało do tej pory prawie dwa
miliony istnień ludzkich. Strach
przed promieniowaniem jest
irracjonalny a często podnoszony
problem odpadów jądrowych
jest technicznie rozwiązany.
Czy nie ma innej alternatywnej
formy zagwarantowania Polsce
dostaw energii? Czy były
rozważane inne, alternatywne
rozwiązania zapotrzebowania
energetycznego w Polsce?
Alternatywnym rozwiązaniem jest
system oparty wyłącznie o OZE
i paliwa kopalne. Główne jego
ograniczenie jest związane z charakterystyką pracy źródeł, które
mogą być w Polsce zastosowane
na istotną skalę, a więc elektrowni
wiatrowych i słonecznych. Niestety
nawet w najlepszych lokalizacjach dla rozwoju energetyki
wiatrowej występują okresy,
w których wiatry są bardzo słabe.
Takie okresy mogą trwać około
tygodnia, przy tym mogą też
występować w sezonie zimowym,
kiedy produkcja energii w elektrowniach słonecznych jest bardzo
niska. W tym okresie system
musi być zasilany z innych źródeł,
bowiem nie ma na dziś realnych
perspektyw instalacji w Polsce
systemów magazynowania energii wystarczających na pokrycie
tygodniowego zapotrzebowania.
Scenariusz taki tworzy zatem
długotrwałe uzależnienie od paliw
kopalnych, w praktyce przede
wszystkim od gazu ziemnego.
Wiemy, że energia odnawialna
jest nadal niestabilna, ale czy na
przykład nie można rozwiązać
tego problemu przez zwiększenie
innowacyjności technologicznej?
Na świecie prowadzone są intensywne prace nad różnorodnymi
systemami magazynowania
energii na dużą skalę, które
rozwiązałyby ten problem,
ale stan rozwoju i podaż tych
technologii nie pozwala dziś na

praktyczne ich zastosowanie na
wymaganą skalę i nie wiadomo
kiedy ten stan się zmieni.
Nie mamy czynnych ujęć
źródeł geotermalnych, ale czy
to oznacza, że w Polsce nie ma
takich możliwości i potencjału?
Ujęcia wód geotermalnych
w Polsce istnieją i zapewniają
zasilanie dla wybranych systemów ciepłowniczych. Lokalnie
takie inwestycje mogą mieć
sens, jednak z uwagi na niskie
temperatury wody, służyć one
mogą głównie do zaspokajania
potrzeb w zakresie ciepłownictwa. Wytwarzanie energii
elektrycznej na większą skalę
i w sposób efektywny wymaga
dostępności wód geotermalnych
(lub pary) o znacznie wyższych
temperaturach. Takie zasoby
występują generalnie w pobliżu
krawędzi płyt tektonicznych,
w obszarach aktywnych wulkanicznie. W Europie ograniczają
się one przede wszystkim
do Islandii i części Włoch,
gdzie faktycznie elektrownie
geotermalne funkcjonują.
Dlaczego w Polsce jest tak słaba
rozwinięte magazynowanie
zasobów prądu zmiennego,
podczas gdy cały świat
nad tym rozwiązaniem
z powodzeniem bazuje?
W chwili obecnej nie istnieją
systemy energetyczne, w których
znaczące ilości energii byłyby
magazynowane w innej postaci,
niż w elektrowniach wodnych
szczytowo-pompowych. W Polsce
potencjał do budowy tego typu
elektrowni jest bardzo nieznaczny
i już w większości praktycznie
wykorzystany. Nowatorskie
projekty w dziedzinie magazynowania istotnie zaczynają się
pojawiać, ale są to wciąż projekty
pilotażowe o skali nieznacznej
w porównaniu z potrzebami
systemowymi i nie można powiedzieć, by system jakiegokolwiek
kraju był w istotnym stopniu
oparty o ich funkcjonowanie.
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Co spowodowało, że budowa
elektrowni jądrowych
w Polsce stała się racjonalnym
rozwiązaniem na ten moment.
Kto będzie partycypował
w kosztach ich budowy?
W Polsce budowa elektrowni
jądrowych była racjonalnym
rozwiązaniem praktycznie zawsze,
gdyż od czasu pojawienia się tej
technologii mogła ona zapewnić
nam możliwość redukcji wytwarzania energii z węgla. Koncepcje tego
rodzaju pojawiły się już w latach 60.,
a budowę w latach 80. faktycznie
podjęto. Niestety w wyniku transformacji ustrojowej podjęto decyzję
o zarzuceniu zaawansowanej już
budowy elektrowni w Żarnowcu.
Także w okresie późniejszym
budowa nowej elektrowni jądrowej
byłaby racjonalna, pozwalając na
wycofanie z systemu najstarszych
i najbardziej obciążających środowisko mocy węglowych. Niestety przez
kolejne dekady po transformacji
ustrojowej polska polityka energetyczna była prowadzona w sposób
mało aktywny, głównie drogą dostosowywania istniejących jednostek
węglowych do zaostrzających się
przepisów. Zmiana, która następuje
teraz nie polega zatem na tym,
że budowa elektrowni jądrowej
nagle stała się racjonalna, tylko na
tym, że dalsze odwlekanie decyzji
strategicznych o budowie nowych,
bezemisyjnych elektrowni przestaje
być możliwe i to z dwóch powodów:
konieczności zdecydowanej redukcji
emisji gazów cieplarnianych
oraz braku możliwości utrzymywania w ruchu zbudowanych
jeszcze w czasach PRL elektrowni
w okresie po 2040 roku.
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ROK PRZEŁOMOWYCH
ZMIAN Z PERSPEKTYWY
SEKTORA USŁUG
BIZNESOWYCH
SEKTOR USŁUG BIZNESOWYCH WSPARCIEM PRZY WYCHODZENIU Z KRYZYSU
CYFROWE PRZYSPIESZENIE, HYBRYDOWA RZECZYWISTOŚĆ, OPEN TALENT
ECONOMY I REWOLUCJA W KORZYSTANIU Z POWIERZCHNI BIUROWYCH TO NIEKTÓRE Z PRZEŁOMOWYCH ZMIAN, KTÓRE Z PERSPEKTYWY SEKTORA
NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH PRZEKSZTAŁCAJĄ NA STAŁE
SZEROKO ROZUMIANY RYNEK PRACY ORAZ WYMUSZAJĄ WPROWADZENIE
ZMIAN W ZAKRESIE REGULACJI. ABSL - ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA
USŁUG BIZNESOWYCH WE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI - THE ADECCO
GROUP I FIRMĄ COLLIERS, PRZYGOTOWAŁ RAPORT „ROK PRZEŁOMOWYCH
ZMIAN Z PERSPEKTYWY SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH. SEKTOR
USŁUG BIZNESOWYCH WSPARCIEM PRZY WYCHODZENIU Z KRYZYSU”,
IDENTYFIKUJĄC NAJWAŻNIEJSZE KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO.

Jak wynika z analiz prowadzonych
przez ABSL, organizację zrzeszającą w Polsce ponad 220 firm,
w ujęciu długoterminowym
kluczowe będą planowane zmiany
regulacji prawnych, które powinny
wspierać trendy zarysowujące się
w odbudowywanej gospodarce.
Sektor nowoczesnych usług
w Polsce to prawie 350 000 osób
zatrudnionych w centrach obsługi
procesów biznesowych (BPO),
centrach usług wspólnych (SSC/
GBS), IT oraz centrach badawczo-rozwojowych (R&D). Firmy
z sektora każdego miesiąca tworzą
nr
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ponad 2500 miejsc pracy, przy
stałym wzroście zatrudnienia
na poziomie 10 proc r/r. Zdecydowana większość podmiotów
świadczy usługi dla klientów
działających w skali globalnej.
Doświadczenia z różnych rynków
i rozbudowana infrastruktura
teleinformatyczna pozwoliły
szybko przestawić się na tryb
pracy zdalnej. Po roku sektor jest
mocno zaangażowany w wypracowywanie rozwiązań prawnych
dostosowanych do nowych
realiów, niezbędnych do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.
8

Bardzo dobrze poradziliśmy sobie
jako sektor w okresie pandemii.
Szybko identyfikowaliśmy rodzące
się wyzwania oraz powiązane
z nimi nowe trendy, przekładając
je na poziom operacyjny i wdrażając skuteczne rozwiązania.
Pozwoliło nam to efektywnie
wykorzystywać pojawiające się
szanse, bo doskonale wiemy, że
nowe modele pracy stwarzają
dodatkowe możliwości dla
firm zlokalizowanych w Polsce.
Nagłe, masowe przejście na
pracę zdalną dla wszystkich było
wielkim eksperymentem, po który

stosunkowo szybko nadszedł czas
na decyzje wymagające wdrożenia docelowych rozwiązań, w tym
prawnych – zwraca uwagę Paweł
Panczyj, Dyrektor ds. Strategii
i Rozwoju, ABSL. Dobre rozwiązania wymagają gruntownej
wiedzy popartej doświadczeniem
i my, jako sektor istniejący od
20 lat, dysponujemy taką wiedzą
i danymi – podkreśla Panczyj.

do głowy - i choć będziemy
w dużej mierze polegać na
technologii, w centrum naszej
uwagi wciąż pozostają ludzie
- ich bezpieczeństwo, dobre
samopoczucie, umiejętności
i kompetencje. – podkreśla
Monika Rajska-Wolińska, szefowa
polskiego oddziału Colliers.

Liderzy, podobnie jak
pracownicy, którymi
zarządzają, muszą
zdobywać nowe
umiejętności.

budowanie relacji na wzajemnym
zaufaniu, a nie hierarchicznym
zarządzaniu – podkreśla Daniel
Wocial, CEO The Adecco Group
w Polsce, Czechach i Słowacji.

Monika Rajska-Wolińska, Colliers
Paweł Panczyj, ABSL

NOWA KONCEPCJA
MIEJSCA PRACY

Nowe modele pracy, szczególnie
w sektorze usług dla biznesu,
znacznie wpłynęły na nieruchomości biurowe, z których
korzystają korporacje. Uelastyczniane są długoterminowe
umowy najmu, redefiniuje się
kultura organizacyjna i modele
zarządcze, świat fizyczny
przeplata się z wirtualnym tworzy się nowy ekosystem
wysokiej jakości miejsc pracy.
Według danych Colliers (2020)
przed pandemią tylko 34%
pracowników deklarowało
regularną pracę zdalną ( jeden
lub więcej dni w tygodniu). Po
roku trwania pandemii prawie
67% pracowników stwierdza,
iż chciałoby pracować z domu
więcej niż 2 dni w tygodniu. To
dwa razy więcej osób niż na
początku lockdownu (tylko 37%).
Zmiana stała się nieuchronną
częścią naszej codziennej rzeczywistości i jedynym sposobem, aby
podejść do niej konstruktywnie,
jest jej przyjęcie. Kiedy myślimy
o przyszłości miejsca pracy,
cyfryzacja jest często pierwszą
rzeczą, która przychodzi nam

NOWE MODELE PRACY

Praca zdalna wdrożona na szeroką
skalę pociąga za sobą powstanie
obowiązków wynikających
z nowych regulacji prawnych
w zakresie infrastruktury, kontraktowania pracy zdalnej czy
też mobilności i umiejętności
pracowników. Przyspieszenie
rozwoju technologii już spowodowało zmiany w organizacji
pracy i realizacji zadań na różnych stanowiskach. Trendem
staje się otwarta gospodarka
talentów (open talent economy)
oznaczająca odejście od tradycyjnych struktur organizacyjnych
na rzecz dynamicznych sieci.
Pracodawcy, menadżerowie
i pracownicy muszą odnaleźć
osi w tym nowym środowisku,
w którym elastyczność i zdolność
adaptacji mają pierwszeństwo
przed ustrukturyzowanym otoczeniem i standardowymi rolami.
Liderzy, podobnie jak pracownicy,
którymi zarządzają, muszą
zdobywać nowe umiejętności.
Cechy nowego lidera wyraźnie
różnią się od tych, które uznawane
były za skuteczne w przeszłości.
Nowe przywództwo to empatia,
umiejętność jasnej komunikacji,
uwzględnianie holistycznych
potrzeb pracowników, umiejętne
9

Daniel Wocial The Adecco Group

NOWE KOMPETENCJE

W ciągu ostatnich dwunastu
miesięcy ludzie na całym świecie
zrewidowali hierarchię swoich
wartości. Z badań i analiz wynika,
że jakość przywództwa stała się
kluczowa zarówno w obliczu
problemów, których doświadczamy jako całe społeczeństwo,
jak i przy zdalnym zarządzaniu
rozproszonymi zespołami. Nowe
pokolenie, które weszło na
rynek pracy będzie formowane
przez pierwsze doświadczenia
zawodowe. Międzynarodowa
Organizacja Pracy (ILO) w sierpniu 2020 roku sformułowała
pojęcie pokolenia lockdown,
określając nim grupę młodzieży
i młodych dorosłych (18-29 lat),
która w czasie pandemii COVID19 stawia pierwsze zawodowe
kroki. Jednocześnie m. in. przyspieszona cyf ryzacja wymusza
pozyskiwanie nowych kompetencji. Z danych The Adecco Group
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wynika, że 54 proc. firm planuje
wdrażać upskilling i reskilling
przynajmniej dla części pracowników, a 32 proc. firm już
zdefiniowało kompetencje,
jakich firma będzie potrzebowała
w przyszłości, i w tym kierunku
planuje rozwój pracowników.
Kluczowym elementem rynku
z pracy w perspektywie długoterminowej jest dostępność
pracowników posiadających
odpowiednie kompetencje.
Uwzględniając nasze potrzeby
jako sektora usług wiedzochłonnych musimy zadbać, aby już
dziś położony został zdecydowanie większy nacisk na rozwój
kompetencji cyfrowych, naukę
języków obcych oraz programy
nauczanie współtworzone z myślą
o kompetencjach przyszłości
– zaznacza Paweł Panczyj.

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług
Biznesowych - zrzesza ponad
200 największych światowych
firm, zatrudniających obecnie
w Polsce ponad 300 000 osób.
Prawie 1,5 tys. centrów usług,
rozproszonych w ponad 50 miastach, tworzy prężny ekosystem
wspierający innowacyjne
rozwiązania wdrażane przez międzynarodowe korporacje. Celem
jest budowanie atrakcyjnych
i zrównoważonych ekosystemów,
które dzięki temu pozytywnemu
zaangażowaniu stworzą nowe,
wartościowe miejsca pracy
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i w sposób odpowiedzialny będą
rozwijać inwestycje i biznes
w lokalnych społecznościach.

O THE ADECCO GROUP

The Adecco Group jest światowym liderem wśród firm
świadczących kompleksowe
usługi z zakresu zarządzania
kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego. Każdego
dnia pomaga w karierze nawet
3,5 milionom osób na świecie.
Obecny w 60 krajach, wspierając
pracodawców przygotować
się na wyzwania rynku pracy.
Jako firma z listy Fortune Global 500 daje przykład innym,
tworząc wartość, która napędza
gospodarki i buduje lepsze
społeczeństwa. W Polsce działa
od 1994 roku, tworząc ponad
50 biur pracy tymczasowej, stałej
oraz placówek on-site – lokalnych
przedstawicielstw utworzonych
przy dużych klientach, w blisko
30 miastach w całym kraju.

O COLLIERS

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) jest
wiodącą firmą oferującą szeroki
wachlarz usług najwyższej
jakości na rynku nieruchomości
oraz zarządzanie inwestycyjne.
Działając w 68 krajach, ponad 15
000 specjalistów współpracuje
w celu maksymalizacji wartości
nieruchomości dla najemców,
właścicieli i inwestorów. Wspólnie z ABSL eksperci Colliers
wspierają firmy członkowskie
w zakresie nieruchomości, w tym
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badań rynku, negocjacji umów
najmu, strategii lokalizacji,
doradztwa w zakresie tworzenia
strategii środowiska pracy,
zarządzania zmianą, projektowania architektonicznego,
zarządzania projektami, a także
nowych technologii dedykowanych powierzchni biurowej.

ABSL
Anna Berczyńska
Paweł Panczyj
SWPS
Dr Justyna Sarnowska
Colliers
Dorota Osiecka
Małgorzata Jankowska-Blank
The Adecco Group
Daniel Wocial
Paulina Łukaszuk
Anna Iska-Opalińska
Paweł Gniazdowski

LUKSUS W ZGODZIE
Z NATURĄ
Głęboczek Vine Resort&Spa, jeden z najbardziej unikalnych
obiektów SPA w Polsce, udowadnia, że sielski klimat i poczucie luksusu mogą idealnie się przenikać. Obiekt
powstał w miejscu dawnego siedliska nad Jeziorem Forbin, ukrytego wśród malowniczych wzgórz Pojezierza
Brodnickiego. Tuż obok rozpościera się Rezerwat Bagiennej Doliny Drwęcy będący obszarem dziewiczych rozlewisk
i starorzeczy. Sielski charakter obiektu został zachowany w architekturze, która w harmonijny sposób współgra
z otaczającą przyrodą.
Historyczny charakter zagrodowo-dworski siedliska został utrzymany w elementach zabudowy takich, jak podcienie, wykończenia drewniane, czy też duże okna. Elementy te są typowe dla stylu pruskiego Warmii i Mazur.
W pokojach króluje biel, drewniane wykończenia, w wybranych apartamentach znajduje się lniana pościel czy
podłogi z naturalnego kamienia.
Obiekt przyciąga wyjątkowym charakterem Vine Spa. Resort otacza malownicza winnica, która liczy ponad
1 500 krzewów winorośli. Co roku wczesną jesienią organizowane jest w niej Święto Wina – Winobranie. W Piwnicy
Win znajduje się kilkaset gatunków szlachetnego trunku, a szczególne miejsce zajmują wina z rodzinnej Winnicy
Płochockich. Podczas kolacji Goście otoczeni są opieką Sommeliera, który prowadzi Kolacje Wieczór z Winem,
Degustacje i Akademie Wina. W Strefie SPA Goście mogą korzystać z unikalnych masaży, zabiegów i rytuałów
opartych na winoterapii, takich jak kąpiel w winie, rytuał Smak Shiraz czy zabieg Rubinowa Rozkosz. Obiekt jest
zrzeszony w Polskiej Izbie Hotelarzy.
Nie tylko charakter obiektu odzwierciedla wielki szacunek twórców dla otaczającej go przyrody i dziedzictwa
kulturalnego regionu. Szef Kuchni ściśle współpracuje z lokalnymi dostawcami ekologicznej żywności, a kreowane przez niego dania są hołdem
dla tradycyjnej kuchni Pojezierza
Brodnickiego. Latem w obiekcie
działa Warzywny Zakątek – własna
ekologiczna uprawa warzyw, w której organizowane są ekologiczne
śniadania.
Głęboczek Vine Resort&Spa to
miejsce, które udowadnia, że natura
może w harmonijny sposób przenikać się z luksusem, wzajemnie się
uzupełniając.

JAN GOLBA
PREZES ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA GMIN
UZDROWISKOWYCH RP
Rok 2020 upłynął pod
znakiem walki z COVID-19.
W jaki sposób epidemia
wpłynęła na funkcjonowanie
gmin uzdrowiskowych?
Wywołany przez pandemię
COVID-19 kryzys gospodarczy
spowodował w gminach uzdrowiskowych skumulowanie
wszystkich negatywnych skutków
jakie występują w gospodarce
i samorządach. Branża turystyczno-uzdrowiskowa w sposób
wyjątkowo drastyczny została
dotknięta skutkami epidemii
COVID-19, bo praktycznie 90 %
działalności uzdrowisk przestało
z dnia na dzień funkcjonować.
Działalność uzdrowisk w odniesieniu do lecznictwa uzdrowiskowego
i turystyki była wielokrotnie
zawieszana w ciągu 2020 r. a całkowicie została zawieszona od
dnia 24 października ubiegłego
roku. Dnia 11 marca br., po upływie
prawie 5 miesięcy uzdrowiska
mogły wznowić swoją działalność.
Realizowany od kilku miesięcy program szczepień przyczynił się do
uruchomienia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i umożliwił
pacjentom korzystanie z leczenia
i rehabilitacji uzdrowiskowej finansowanej ze środków społecznych.
Pandemia zmusiła samorządy do
zwiększenia wydatków na opiekę
zdrowotną, wsparcie lokalnych
biznesów i mieszkańców. Gminy
uzdrowiskowe już odczuły potężne
reperkusje finansowe wywołane
przez pandemię, w szczególności
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przez obostrzenia powodujące
zupełne zamknięcie uzdrowisk
i zamieranie aktywności gospodarczej, brak wpływów z opłaty
uzdrowiskowej, obniżenie podatków PIT i CIT, ulgi podatkowe
i zaniechanie poboru czynszów
od obiektów które nie prowadzą
żadnej działalności ze względu
na pandemię. Różnice rocznych
wpływów z PIT za 2020 r., liczone
w stosunku do roku poprzedniego, wynoszą do 22 %, a CIT
nawet do 64 %. Straty z tytułu
zmniejszonych wpływów z opłaty
uzdrowiskowej w porównaniu
z rokiem poprzednim to ponad
51 %, a liczone w cyfrach wyniosły
prawie 30 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że ten rok nie będzie
lepszy, a może nawet gorszy.
Uzdrowiska od wieków cieszą
się dużym zainteresowaniem
ze strony turystów, kuracjuszy
i odwiedzających oraz
inwestorów. Magnesem
przyciągającym do kurortów
są nie tylko unikalne walory
krajobrazu, wyjątkowy klimat
czy wysokiej jakości naturalne
surowce lecznicze. Przede
wszystkim jest nim bogata oferta
i infrastruktura turystycznouzdrowiskowa. Jakie możliwości
rozwoju oferty turystycznej
daje uzdrowiskom nowa
perspektywa finansowa?
Rok bieżący upłynie zapewne
pod znakiem przygotowania
planów odbudowy przez rządy,
następnie ich akceptacji przez
Komisję Europejską i wreszcie
uruchamiania procedur przyznawania środków. Zatem realny
napływ funduszy zobaczymy
prawdopodobnie dopiero pod
koniec 2021 roku, a być może
nawet na początku 2022 r.

przygotowało „Program Polskie
Uzdrowiska”, który dawał gminom
i podmiotom uzdrowiskowych
szanse rozwoju. Program w swoich założeniach miał poprawić
fatalną sytuację gospodarczą
gmin, w których znajdują się
uzdrowiska i dać możliwość wzbogacenia oferty uzdrowiskowej
o nowe produkty uzdrowiskowe
i turystyczne. Miał być finansowany w ramach Krajowego Planu
Odbudowy. Niestety, w projekcie
KPO zabrakło odpowiednich
zapisów umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego
(w szczególności gminom uzdrowiskowym) skorzystanie z tych
środków. Jeżeli zapisy w KPO nie
zostaną zmienione to pozostają
nam jeszcze fundusze operacyjne
w regionach. Nie trzeba jednak
wyjaśniać, że to narzędzie jest
słabsze w porównaniu z KPO i nie
wszystkie uzdrowiska obejmie.
Uzdrowiska to obszary, które
nie mogą funkcjonować bez
infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej. Samorządy muszą mieć
możliwość pozyskania środków
finansowych na nowe produkty
turystyczne, a przedsiębiorcy na
modernizację swoich obiektów
i uruchamianie nowych działalności w uzdrowiskach, a także
stworzenie nowych atrakcji
uzdrowiskowych, turystycznych
i rekreacyjno-sportowych, które
będą konkurencyjne ale i oporne
na różnego rodzaju kryzysy.

Jakie miejsce w uzdrowiskach
zajmuje ekologia?
Ekologia jest podstawą
funkcjonowania uzdrowisk.
To w ustawie uzdrowiskowej
określa się, że warunkiem
koniecznych dla utworzenia
uzdrowiska jest spełnienie
technicznych wymogów związanych z ochroną środowiska
naturalnego, a także wymogów
dotyczących naturalnych
surowców leczniczych i klimatu. Gminy uzdrowiskowe
kładą bardzo duży nacisk na
budowę oczyszczalni ścieków,
ujęć wody, kanalizacji, właściwą gospodarkę odpadami
i ochronę powietrza. Realizują
mnóstwo programów z zakresu
energii odnawialnej.
Stowarzyszenie wraz z Grupą
ERGO Hestia od 5 lat organizuje
konkurs ekologiczny EKO HESTIA
SPA przeznaczony wyłącznie dla
polskich uzdrowisk. W konkursie
oceniane są najciekawsze inicjatywy i inwestycje, związane
z ochroną środowiska i edukacją
ekologiczną zrealizowane przez
samorządy w okresie ostatnich
5-lat. Grupa ERGO Hestia
jest wyłącznym fundatorem
nagrody w wysokości 100 tys. zł
i ubezpieczeń ekologicznych.
Środki z nagrody samorząd
musi przeznaczyć na realizację
kolejnych pomysłów i projektów
związanych z ochroną środowiska.

SGU RP pracuje obecnie
nad uwzględnieniem gmin
uzdrowiskowych w Krajowym
Planie Odbudowy. Pomimo
zdiagnozowania w KPO sytuacji
w uzdrowiskach jako bardzo złej
i sformułowania woli pomocy
dla gmin w tym dokumencie,
to jednak przez brak odpowiednich zapisów pomoc dla gmin
uzdrowiskowych jest w KPO
praktycznie wykluczona.
W 2020 roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przy
współpracy z SGU RP i innymi
organizacjami uzdrowiskowymi
13
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GOŚCINNOŚĆ
USŁUGOWA
BIO & ECO
CZYLI POLSCY HOTELARZE
I RESTAURATORZY STALE
ZAPRASZAJĄ
HOTELARZE I RESTAURATORZY MAJĄ SZANSĘ SPRZEDAĆ OFEROWANĄ
I STARANNIE PRZYGOTOWANĄ USŁUGĘ, GOŚCINNĄ POD WARUNKIEM ŻE KLIENT
– GOŚĆ ZAREZERWUJE JĄ I Z NIEJ SKORZYSTA. NIE TYLKO POLSCY HOTELARZE
I RESTAURATORZY „WALCZĄ” O ODBUDOWĘ ORAZ POPRAWĘ SWOJEJ
EGZYSTENCJI BIZNESOWEJ I OSOBISTEJ. CZEGOKOLWIEK NA TEN TEMAT NIE
POWIEMY I NIE NAPISZEMY, ZACZĄĆ TRZEBA OD OCENY SKUTKÓW SPOŁECZNYCH
SPOWODOWANYCH I DALEJ WYWOŁYWANYCH PANDEMIĘ KORONAWIRUSA.
SKUTKI TE ANALIZOWANE I LICZONE SĄ TAK W PRZESTRZENI I STANIE POTRZEB
KONSUMENTÓW I KLIENTÓW NA RYNKU POTENCJALNYCH GOŚCI, JAK
I W GOSPODARCZEJ PRZESTRZENI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW W TEJ
BRANŻY. NIE WYGLĄDA TO WSZYSTKO DOBRZE, ALE... JEST ŚWIATŁO, GDYŻ...

"Największą moc ma idea, na którą przyszedł czas"
(Victor Hugo)

Gościnność usługowa, którą
zawodowo uprawiają hotelarze
i restauratorzy, ulega transformacji. Proces ten rozpoczął się
w roku 2019 i będzie trwał co
najmniej 15 lat. To, co podlegać
będzie odbudowie w pierwszej
kolejności, to „rehabilitowanie”
zawodów gościnnych. W Polsce
już ponad 200 tys. członków tej
społeczności odeszło z „mało
pewnej pracy” w hotelach i restauracjach do przemysłu, głównie
przetwórczego, logistyki, rolnictwa
i administracji państwowej oraz
handlu i… opieki osób starszych.
Niewielu inwestorów, właścicieli
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i managerów w tej branży potrafi
zatrzymać i motywować do
zaangażowanego pozostania
w pracy, jak i do dalszego rozwoju
zawodowego. Szkoły zawodowe –
technika oraz licencjaty branżowe
(tak turystyczne, jak i hotelarsko-gastronomiczne) czeka zderzenie
z ograniczonymi naborami.
A czy BIO & ECO to jest ta
właśnie idea na którą przyszedł
czas także w Polsce ? …
Odpowiedź: Nadal rozwija się
najbardziej potrzebne ludziom
pobytowe hotelarstwo przyszłości,
14

znane już i najczęściej określane
mianem hotelarstwa wellness & spa,
a obecnie też mianem hotelarstwa
health & wellness & spa, które ma
różne profile, np. activity, medical,
beauty, vitality i najnowsze – clinical.
Utrwala, a wręcz umacnia swoja
pozycję pobytowa agroturystyka
w nowej, bezpiecznej odsłonie
o wysokiej jakości świadczonych
usług, a także oraz gastronomiczna
oferta wegańska. Ok. 70% tego
zyskownego biznesu należy w Polsce do indywidualnych, prywatnych
i niezależnych inwestorów (niezależnych od zagranicznego kapitału
sieciowych marek i franczyz).

Nowa orientacja rozwojowa
w tym biznesie to orientacja
ukierunkowana na profile
usługowe i produktowe BIO &
ECO z zachowaniem ogromnej,
wręcz osobistej atencji hotelarzy
i restauratorów, na aspekt Ich
osobistej (!) odpowiedzialności
za bezpieczeństwo usługowe
(w tym sanitarno-higieniczne)
oraz jakość oferowanych
i udzielanych usług. Wiedza
i doświadczenie w tym zakresie
czerpana jest głownie z krajów
europejskich – Skandynawii,
Austrii, Irlandii, Szwajcarii, Niemiec, Grecji, Słowenii, Francji,
Portugalii, Hiszpanii oraz
z Włoch. Autor publikacji
zwraca uwagę na niektóre,
cenne źródła wiedzy nt trendu
pod gościnność BIO & ECO:
hotelderzukunft.at; biohotels.info;
fokus-zukunft.com; tourismus
2030 destinetservice.com.

CHARAKTERYSTYKA
INDYWIDUALNOŚCI RYNKOWEJ
KONCEPCJI BIO & ECO

Bio & Eco jest stosunkowo nowym
profilem obiektu hotelowego
typu wellness & spa, z drugiej
–specjalizacją merytoryczną
(tematycznością) marketingową
obiektu biowellness & spa,
którą należy ułożyć w czytelną
i potrzebną rynkowi klienta
– gościa ofertę usługową.
O Bio & Eco stanowi także
otoczenie i położenie obiektu
oraz tradycja miejsca jak otoczenie dostawców naturalnych,
lokalnych produktów – jako
inspiracja do budowania oferty
z atmosferą przyjemności
i celebrowania życia w czasie
wypoczynku, w zgodzie z naturą.
Determinanty i warunki dla
realizacji projektu zmian i rozwoju Biowellness & Spa Hotel
i Restauracja jako nowego
rodzaju hotelu pobytowego
i okolicznościowego wynikają
z aktualnych trendów społecznych oraz rynkowych, które
mają zdecydowane przełożenie
na egzystencję ekonomiczną
profilowanych obiektów hotelowych wellness – w Polsce.
GIGATREND ZDROWIE –
coraz bardziej ugruntowana
osobista świadomość wypoczywania w warunkach naturalnych,
czystych środowiskowo i bezpiecznych dla zdrowia ludzi.

ZDROWIE GOŚCI WG
FILOZOFII GOŚCINNOŚCI
USŁUGOWEJ OPARTEJ
NA BIO & ECO:
Z – zawsze tak samo
poważnie i odpowiedzialnie traktowane
D – dbałość z zaangażowaniem o bezpieczeństwo
sanitarno-higieniczne
gości
R – respekt wobec ich
potrzeby w zakresie
prewencji zagrożeń
zdrowia w czasie pobytu
O – organizacja odpoczywania i odżywiania wg reguł
w spokoju i równowadze
dla budowania potrzebnej gościom odporności
W – według standardów
nie tylko popandemicznych, ale także wg
I – idei „wszystko możesz,
nic nie musisz”
i wg rutyny tj e….
E – ekologicznej kultury
życia i bycia jako
wymogu egzystencjalnego XXI wieku
MEGATREND WELLNESS
– orientacja ludzi w różnym
wieku na zrównoważony
wypoczynek oraz regenerację
sił fizycznych i psychicznych
w życiu codziennym oraz
w warunkach jakościowej
i profesjonalnej infrastruktury
pobytowej i profesjonalnej
obsługi gościnnej.
MEGATREND SELFNESS
– świadoma i bardziej
zdecydowana orientacja
ludzi na własne potrzeby
prozdrowotne i pielęgnacyjne (w tym potrzeby
rozwoju osobistego),
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z założeniem, że także podczas
wypoczynku, jako goście, otrzymają ukierunkowany na NICH,
zaangażowany i profesjonalny
gościnny serwis oraz profesjonalną opiekę gościnną w ramach
zamówionych i realizowanych
na ICH rzecz usług (np. wellness
& spa czy gastronomicznych).
Marka Bio Hotel została uznana
w 2015 roku za najmocniejszą
markę w zrównoważonej turystyce wellness w Europie. Dla tej
marki zostały określone ogólne
i szczegółowe warunki przystąpienia oraz zasady uczestnictwa
i zakres korzyści marketingowych,
jakościowych i ekonomicznych.

Autor: Zbigniew Kowalski,
48letnia praktyka w krajowym
i międzynardowym biznesie
gościnnym , fundator i założyciel
Polskiej Akademii Gościnności
Międzynarodowej Fundacji Branżowej i Proedukacyjnej (2004 r),
członek zarządu Polskiej Izby
Hotelarzy (od 2020 r) .Delegat
Krajowy na Polskę Europejskiej
Rady ds.Gastronomii Winiarstwa
i Turystyki Fundacji Europejskiej, doktorant Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu ,
krajowy ekspert ds. hotelarstwa
pobytowego Health&Wellness&Spa, promotor i opiniodawca
programu Hotel der Zukunft,
polski specjalista ds.modeli
zarządzania gościnnością
usługową © / Commercial
Hospitality Management ©
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MAŁGORZATA
JAROSIŃSKA-JEDYNAK
WICEMINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

POLSKA MA DOBRY
PLAN NA ODBUDOWĘ
I UODPORNIENIE
GOSPODARKI PO
PANDEMII. TO KRAJOWY
PLAN ODBUDOWY.
O NOWYM ROZDANIU
FUNDUSZY
EUROPEJSKICH
ROZMAWIAMY
Z WICEMINISTER
FUNDUSZY I POLITYKI
REGIONALNEJ.
Pani Minister, od kilku tygodni
dużo mówi się o Krajowym
Planie Odbudowy. Czym
właściwie jest ten plan?
Krajowy Plan Odbudowy (KPO)
to dokument, który kompleksowo
określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności
społeczno-gospodarczej Polski
po kryzysie wywołanym przez
pandemię COVID-19. Powstał
w Ministerstwie Funduszy i Polityki
Regionalnej, ale w prace były
zaangażowane też samorządy,
partnerzy społeczno-gospodarczy i pozostałe ministerstwa.
Już do pierwszego etapu prac
nad dokumentem włączyliśmy
poszczególne resorty i marszałków województw. Z każdego
regionu zebraliśmy propozycje
inwestycji, które były inspiracją
do prac nad Krajowym Planem
Odbudowy i pokazały potrzeby
inwestycyjne wszystkich regionów.
To na podstawie tych zgłoszeń
powstał Krajowy Plan Odbudowy.
Dokument zaprezentowaliśmy
26 lutego wspólnie z premierem
Mateuszem Morawieckim. Tego
dnia rozpoczęliśmy też konsultacje społeczne KPO. W ramach
konsultacji zorganizowaliśmy trzy
debaty tematyczne dla wszystkich
zainteresowanych. Za pomocą
ogólnodostępnego formularza
przez ponad miesiąc każdy mógł
zgłosić swoje uwagi do planu.
Teraz eksperci z ministerstwa
poddają je dokładnej analizie.
Dobry plan to podstawa, ale
skąd weźmiemy pieniądze
na jego realizację?
Krajowy Plan Odbudowy jest
podstawą do skorzystania
z Instrumentu Odbudowy

i Zwiększenia Odporności. Wartość instrumentu to 750 mld euro.
Z tej puli Polska będzie miała
do dyspozycji ponad 58 mld
euro, na co składa się 23,9 mld
euro na dotacje i 34,2 mld
euro na pożyczki. Tego typu
dokument opracowuje każde
z państw członkowskich UE.
Wiemy, ile będziemy mogli
zainwestować, czas powiedzieć,
na co przeznaczymy te środki.
Krajowy Plan Odbudowy można
porównać do zastrzyku witaminowego dla polskiej gospodarki.
Chcemy, aby po okresie trudnym
nie tylko dla naszego kraju, lecz
także dla Europy i całego świata,
polska gospodarka wróciła na
właściwe tory rozwoju. Dostępne
w ramach KPO środki przeznaczymy na realizację inwestycji,
nowe miejsca pracy i utrzymanie
tych istniejących, a także na rozwiązania ułatwiające codzienne
funkcjonowanie polskim rodzinom, np. program Maluch Plus,
dzięki któremu powstanie 9 tys.
dodatkowych miejsc w żłobkach
i klubach dziecięcych. Zgodnie
z priorytetowymi celami wyznaczonymi przez Unię Europejską
i potrzebami rozwojowymi Polski
pieniądze z Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności
zostaną zainwestowane między
innymi w ochronę zdrowia,
transformację w kierunku
niskoemisyjnej, bardziej zielonej
gospodarki, innowacyjne rozwiązania, transport przyjazny
środowisku i upowszechnienie
rozwiązań cyfrowych.
Środki z Funduszu
Odbudowy nie są jedynym
źródłem wsparcia. Na co
jeszcze może liczyć Polska
w najbliższych latach?
Środki dostępne w ramach
Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności to jeden ze
składników funduszy unijnych,
z których będzie korzystała
Polska w najbliższych latach.
W tym roku rozpoczynamy nową
perspektywę budżetową na lata
2021-2027, a w niej mamy do
wykorzystania kolejne 76 mld
euro z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Podobnie jak w poprzednich
perspektywach budżetowych UE
chcemy inwestować w innowacje,
przedsiębiorczość, cyfryzację,
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infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację
i sprawy społeczne. Mówimy
o największym w historii wynegocjowanym dla Polski budżecie
unijnym. Ten wynik udało się
osiągnąć dzięki skutecznym
negocjacjom premiera Morawieckiego podczas szczytu
Rady Europejskiej w lipcu
2020 r. Trzeba też pamiętać,
że wszystkie te fundusze są
komplementarne – programy,
reformy i inicjatywy realizowane
dzięki nim będą się wzajemnie
uzupełniać. Do funduszy europejskich dodajemy również
środki z budżetu państwa.
Jak teraz wygląda harmonogram
prac nad Krajowym
Planem Odbudowy?
Tak jak wspominałam, zakończyliśmy już konsultacje społeczne
dokumentu. Teraz analizujemy
wszystkie uwagi, które zostały
zgłoszone. Równolegle od
listopada prowadzimy też
dialog nieformalny z Komisją
Europejską. Do końca kwietnia
mamy czas na przekazanie KE
gotowego dokumentu. Komisja
będzie miała dwa miesiące na
zaakceptowanie planu. Jeszcze
w tym roku chcemy inwestować
fundusze europejskie dostępne
w nowej perspektywie.

W Krajowym Planie
Odbudowy
zawarliśmy reformy
i inwestycje,
które pomogą Polsce
wrócić na właściwe
tory rozwoju.
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BARBARA
GROELE
SEKRETARZ GENERALNY
KUPS

STOWARZYSZENIE KRAJOWA UNIA
PRODUCENTÓW SOKÓW (KUPS)
Stowarzyszenie Krajowa Unia
Producentów Soków (KUPS)
to organizacja non profit zrzeszająca oraz integrująca od
1993 roku producentów soków,
nektarów i napojów, początkowo
w strukturze Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego (SITSpoż), a od
kwietniu 2004 roku jako samodzielne Stowarzyszenie Krajowa
Unia Producentów Soków (KUPS).
Firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu KUPS dostarczają na
rynek krajowy około 70% soków
owocowych i warzywnych
oraz produkują około 70%
zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w Polsce.

SAMOKONTROLA BRANŻY –
DOBROWOLNY SYSTEM KONTROLI
(DSK) SOKÓW I NEKTARÓW
Dobrowolny System Kontroli
soków i nektarów (DSK) jest
jednostką działającą w ramach
Krajowej Unii Producentów Soków
(KUPS) powołaną z 2002 roku
z inicjatywy producentów.
Celem tego systemu samokontroli przemysłowej jest
zapewnienie warunków
uczciwej konkurencji i ochrona
interesów producentów soków
nr
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i nektarów poprzez zwalczanie
nieuczciwej konkurencji. Celem
jest również zapewnienie
dobrego wizerunku produktów
całego przemysłu sokowniczego w opinii społeczeństwa.
Działania podejmowane
w ramach DSK służą również
interesom konsumentów.
DSK wychodzi naprzeciw temu
co dzieje się w Unii Europejskiej,
gdzie szczególną uwagę przywiązuje się do „samo-regulacji”
w sektorze artykułów żywnościowych. Dobrowolny System
Kontroli jest wzorowany na
strukturach zachodnioeuropejskich. System DSK przez wiele
lat był aktywnym członkiem
Europejskiego Systemu Kontroli Jakości Soków (EQCS).
Ambicją jest, aby system DSK stał
się powszechny i objął większość
producentów soków i nektarów,
jak również producentów napojów
owocowych oraz warzywnych.
Jesteśmy otwarci dla wszystkich
firm i organizacji, którym zależy
na jakości produkowanych
i sprzedawanych soków i napojów. Pragniemy upowszechniać
ideę DSK wśród producentów,
dystrybutorów, jednostki
handlowe i konsumentów.

JAKOŚĆ HANDLOWA SOKÓW

Soki owocowe oraz pomidorowy,
na terenie całej Unii Europejskiej
wytwarzane są zgodnie z przepisami prawa, tj. dyrektywą Rady
2001/112/WE z dnia 20 grudnia
2001 r. odnoszącą się do soków
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owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych
do spożycia przez ludzi oraz jej
nowelizacjami, w szczególności
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/UE z dnia
19 kwietnia 2012 r. W Polsce
powyższą dyrektywę implementowano rozporządzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie jakości
handlowej soków i nektarów
owocowych (z późn. zm.).
Wszystkie soki owocowe
i warzywne (klarowne, naturalnie
mętne, przecierowe, NFC, odtworzone z soku zagęszczonego,
pasteryzowane, niepasteryzowane, jednoowocowe, warzywne,
mieszane) to naturalne produkty,
otrzymywane ze zdrowych,
dojrzałych, świeżych lub przechowywanych owoców i warzyw.
Do produkcji poza sezonem
wykorzystuje się też surowce
zamrożone. Soki otrzymuje się
przez tłoczenie soku z miazgi lub
odwirowanie rozdrobnionych
owoców czy warzyw używając
tzw. dekanterów. W produkcji
przecierów stosuje się mechaniczne przetarcie. Do wszystkich
soków zabronione jest dodawanie barwników, substancji
konserwujących (konserwantów),
substancji słodzących (słodzików)
oraz aromatów innych niż pochodzących z owoców i warzyw,
z których sok został wyprodukowany. Do soków owocowych
i pomidorowych zabroniony

jest również dodatek cukrów
(tj. glukozy, fruktozy, sacharozy
(cukru białego), syropu glukozowo-fruktozowego, miodu itd.)1.
Niestety przepisy prawa
zabraniają informowania na opakowaniu, że sok jest bez dodatku
konserwantów, barwników czy
sztucznych aromatów. Ci, którzy
stanowią prawo, uważają, że skoro
do wszystkich soków nie można
dodawać tych składników, to nie
ma sensu podkreślać tego na
opakowaniu. Natomiast istnieje
możliwość zamieszczenia takiej
deklaracji na opakowaniach
napojów, do których można
dodawać wspomniane dodatki.
Konsument, nie widząc na
opakowaniu deklaracji „Bez
dodatku konserwantów”, nie do
końca jest przekonany i nie wierzy
w to, że produkt ich nie posiada.
W ramach Stowarzyszenia KUPS
realizujemy wiele projektów
promocyjno–informacyjnych
na temat walorów odżywczych
soków i braku dodatków, ale
niestety ograniczony budżet
nie pozwala nam dotrzeć
do każdego konsumenta
z wszystkimi informacjami.

KODEKS PRAKTYKI AIJN DO
OCENY SOKÓW I NEKTARÓW

Wysoką jakość i autentyczność soków gwarantuje
Kodeks Praktyki AIJN, którego
wymagania muszą spełniać
1
O zakazie dosładzania soków owocowych mówi Rozporządzenie MRiRW z dnia
8 lutego 2013 r. wraz z późn. zm. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie jakości
handlowej soków i nektarów owocowych

wszyscy producenci soków
w całej Unii Europejskiej, co za
tym idzie również w Polsce.
Kodeks Praktyki AIJN do oceny
soków i nektarów owocowych
określa wytyczne dla przemysłu
soków owocowych odnośnie
oczekiwań jakie mają spełniać produkty wytworzone przez przemysł
i handel, znajdujące się w obrocie.
Jest to dokument techniczny do
oceny jakości i autentyczności
soków, ogólnie znany w całej
Europie i Polsce przez producentów i inspekcje kontrolne.
Opracowanie to dostępne
jest również w języku polskim
w Stowarzyszeniu KUPS2.
Kodeks Praktyki AIJN zawiera
parametry referencyjne oceny
27 rodzajów soków i/lub przecier
z owoców i warzyw oraz wody
kokosowej. Kodeks Praktyki
AIJN dla każdego rodzaju owocu
zawiera szereg (kilkadziesiąt)
parametrów fizykochemicznych soków bezpośrednich
oraz soków odtworzonych
z soku zagęszczonego, które
są tożsame z wyjątkiem nieco
niższej wartości gęstości
względnej i odpowiadającej
wartości Brix dla soków NFC.
Wymagania te stanowią podstawę do interpretacji przez
ekspertów otrzymanych wyników
laboratoryjnych badań fizykochemicznych, w tym również
wykluczenia lub potwierdzenia
niedozwolonego dodatku
wody, cukru itp.). Komentarze
pomagają w ocenie wyników
analitycznych uzyskanych
podczas badania, w kwestii spełnienia wymagań „podstawowej
jakości”, jak również tożsamości
i czystości produktów.
Kodeks Praktyki AIJN jest
powszechnie znany i wykorzystywany zarówno przez branżę
sokowniczą, ale również przez
państwowe inspekcje kontrolne
oraz administrację skarbową
i celną w Polsce. Kodeks wraz
z bieżącymi aktualnościami
dostępny jest w języku
polskim w Stowarzyszeniu
KUPS http://www.kups.org.
pl/kodeks-praktyki-aijn-29.

2 Zamówienie dostępne na stronie KUPS
http://www.kups.org.pl/index/?id=efb76cff97aaf057654ef2f38cd77d73
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE
I PROMOCYJNE

Ważnym obszarem aktywności
Stowarzyszenia KUPS jest edukacja i podnoszenie świadomości
konsumentów. Byliśmy jedną
z pierwszych organizacji branżowych, która już w 2006 roku
skorzystała z unijnych funduszy
na kampanie promocyjno–informacyjne dla całej kategorii soków,
ale też owoców i warzyw i od tego
czasu nieprzerwanie prowadzimy
kampanie społeczne w Polsce.
Środki pochodziły w 50% z Komisji Europejskiej, w 30% z budżetu
krajowego, a 20% pozyskaliśmy
od sponsorów, w ostatnim czasie
również z Funduszu Promocji
Owoców i Warzyw. Uważamy,
że dobrze wykorzystujemy tę
pomoc do promocji w kraju
soków, owoców i warzyw pod
hasłem „5 porcji warzyw, owoców
lub soku” oraz w przeszłości do
prowadzenia kampanii w krajach
takich jak Rumunia czy Bułgaria, do których eksportujemy
polskie soki lub półprodukty
do ich produkcji. Od 2019 roku
dodatkowo propagujemy
częste spożywanie owoców,
warzyw oraz soków poprzez
informowanie o zaletach diety
opartej na 5 porcjach warzyw,
owoców oraz przetworów,
w tym soków za pośrednictwem serwisu internetowego
www.apetytnapolskie.com. Portal
ma być również docelowo parasolowym serwisem – miejscem
promocji dla wszystkich projektów realizowanych w ramach
projektów dofinansowanych
z Funduszu Promocji Owoców
i Warzyw. Już teraz serwis
www.apetytnapolskie.com jest
swoistym kompendium wiedzy
o wszystkich uprawianych
w Polsce warzywach, owocach
oraz ich przetworach takich jak
np. soki a także ziemniakach
i grzybach. To miejsce, w którym
konsument odnajdzie informacje
na temat ich wartości odżywczej
i prozdrowotnej poparte badaniami naukowymi. Serwis służy
także do przedstawienia sylwetek
sadowników, rolników, naukowców i wielu innych osób, czyli
wszystkich tych, dzięki którym
powstają polskie produkty rolne
o najwyższej jakości, a technologie uprawy, przechowywania
i przetwórstwa stają się najlepsze
w skali regionu czy całego
świata. Wiele informacji na temat
nr

/2021

warzyw, owoców czy soków
i ich korzyściach zdrowotnych
jest błędnie interpretowanych
lub pomijanych w debacie
publicznej w kontekście m.in.
zdrowia. Pragniemy uporządkować debatę dotyczącą warzyw,
owoców i ich przetworów np.
soków przedstawiając merytoryczne i jakościowe informacje.
Zależy nam na dbaniu o właściwy
przekaz na temat tych wartościowych krajowych produktów oraz
ich producentów i przetwórców
w oczach społeczeństwa.
Drugim naszym aktywnym projektem był ogólnopolski program
promocyjno-informacyjny „Działania Promocyjne – Certyfikacja
innowacyjnych przetworów
z owoców i warzyw”. Miał on
na celu promocję branżowego
systemu jakości Certyfikowany
Produkt CP. Znak Certyfikowany
Produkt (CP) daje nam przede
wszystkim gwarancję, że produkt z owoców i warzyw został
poddany kontroli – eksperci ds.
żywienia z niezależnych ośrodków badawczych potwierdzili
jego naturalny skład, wolny
od konserwantów, sztucznych
barwników czy aromatów oraz
cukrów dodanych. Ponadto

potwierdzona została wysoka
zawartość składników odżywczych o prozdrowotnym
oddziaływaniu, co umożliwia
oznaczenie produktu oświadczeniami żywieniowymi
i zdrowotnymi. System jakości
Certyfikowany Produkt (CP)
obejmuje produkty, które
spełniły wymagania systemu
jakości CP, w tym przede
wszystkim soki owocowe,
warzywne, warzywno-owocowe/
soki owocowo-warzywne,
nektary owocowe, warzywne
i warzywno-owocowe, smoothies
oraz musy owocowe, warzywne
i warzywno-owocowe ale również inne produkty z owoców
i warzyw jak np. sałatki czy owoce
i warzywa gotowe do spożycia.
W ramach programu organizowane były również warsztaty
dla przedstawicieli branży,
podczas których m.in. poruszano zagadnienie dotyczące
skutecznego wprowadzania
produktów owocowo-warzywnych do sieci handlowych, jak
prowadzić rozmowy handlowe
oraz odpowiadano na pytanie czy
warto certyfikować produkty.
W ramach licznych inicjatyw
obejmujących działania

edukacyjno-informacyjne
nawiązujemy współprace
z przedstawicielami renomowanych instytucji i organizacji
wraz z którymi szerzymy wiedzę
na temat zbilansowanego
codziennego żywienia. Dietetycy,
technologowie żywienia oraz
wielu innych merytorycznych
ekspertów wspiera działania
realizowane w ramach projektów, nie tylko w obszarze
teorii w postaci budowania
bogatej bazy materiałów informacyjnych na nasz serwis
www.apetytnapolskie.com, ale
także w praktyce m.in. poprzez
udział w licznych konferencjach
i wydarzeniach branżowych
obejmujących tematykę właściwego żywienia. Dodatkowo, aby
dotrzeć do jeszcze szerszego
grona odbiorców i szerzyć świadomość o roli warzyw, owoców
i ich przetworów w codziennym
menu, podejmujemy liczne
współprace z influencerami.
Działania w social media nie
tylko są zasięgowymi inicjatywami, ale także umożliwiają
dotarcie zróżnicowanych grup
odbiorców, co przekłada się
na zwiększanie świadomości
konsumentów w obszarze
zdrowia i żywienia na co dzień.

MARIA
ANDRZEJEWSKA
DYREKTOR CENTRUM
UNEP/GRID-Warszawa
O IDEI KONKURSU
ECO-MIASTO
Jak narodziła się idea
konkursu Eco-Miasto?
Konkurs Eco-Miasto jest częścią
ogólnopolskiego projektu, zainicjowanego przez Ambasadę
Francji w Polsce w roku 2013,
którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego
rozwoju miast. W trakcie pierwszej
edycji konkursu nagrodzono
sześć miast w dwóch kategoriach: zrównoważona mobilność
oraz budownictwo ekologiczne.
W ciągu ostatnich lat, konkurs
rozszerzany był o kolejne kategorie, każdego roku przyciągając
coraz większą liczbę ośrodków
miejskich. Na przestrzeni siedmiu edycji, Eco-Miasto stało
się jednym z najlepiej rozpoznawalnych wśród polskich
samorządów projektów związanych ze zrównoważonym
rozwojem. W ramach siedmiu
edycji konkursowych, zgłoszono
blisko 400 wniosków przesłanych przez ponad 100 miast.
Sukcesy i porażki projektu?
Z roku na rok Eco-Miasto wzbudza
coraz większe zainteresowanie. Od
roku 2017 organizujemy międzynarodowe konferencje, w których
uczestniczy ok. 500-700 osób,
w tym eksperci i przedstawiciele
miast europejskich. W ramach
ubiegłorocznej, 7. edycji, zorganizowaliśmy warsztaty tematyczne
w czterech miastach (Olsztyn,
Lublin, Miasteczko Śląskie,

Kraków), każdy z udziałem ekspertów polskich i francuskich.
Wszystkie cieszyły się dużym
zainteresowaniem, więc w ramach
edycji tegorocznej planujemy
zorganizować już dziewięć
dedykowanych warsztatów!
W roku 2020, po raz pierwszy
nagrodę specjalną wręczył Minister
Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka. Również i w tym roku, jedno
ze zwycięskich miast zostanie
wyróżnione przez Pana Ministra.
Projekt Eco-Miasto możemy
realizować dzięki zaangażowaniu
Ambasady Francji, naszych
partnerów strategicznych, do
których w edycji 2021 należą
Fundacja Veolia Polska oraz
firmy BNP Paribas Bank Polska,
Nhood/Ceetrus oraz Renault.
Od szeregu lat organizację
projektu wspiera również portal
internetowy Teraz Środowisko.
Dwa słowa
o UNEP/GRID-Warszawa
UNEP/GRID-Warszawa, współodpowiedzialne za realizację
projektu Eco-Miasto od 2017 r. jest
organizacją pozarządową utworzoną w roku 1991 na mocy umowy
pomiędzy Programem Narodów
Zjednoczonych ds. Środowiska
(United Nations Environment
Programme) a ówczesnym Ministerstwem Środowiska. Na co dzień
współpracujemy z Science Division
UNEP, ale nasze działania są ściśle
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związane z różnymi programami
UNEPu. Do najważniejszych należy
zaliczyć (w nawiasie przykładowe
projekty): zrównoważony rozwój
miast (ECO-Miasto), neutralność
klimatyczną (Climate Leadership),
edukacja ekologiczna (Zielona
Wstążka #dlaPlanety, Program
GLOBE), ochronę obszarów
górskich (Karpaty Łączą) czy
ochronę różnorodności biologicznej (szereg projektów). 5 lat temu
powołaliśmy do życia Partnerstwo
na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego
Rozwoju „Razem dla środowiska”,
które skupia już blisko 70 różnych podmiotów, w tym ponad
50-ciu przedstawicieli biznesu.
W ciągu 30 lat naszej działalności staraliśmy się jak najlepiej
realizować misję UNEP w Polsce,
podejmując działania promujące
zrównoważony rozwój, wykorzystanie danych przestrzennych
(w tym zdjęć satelitarnych i lotniczych), edukując i zachęcając
do aktywnego działania na rzecz
minimalizowania presji jaką
człowiek wywiera na środowisko.
Wciąż jednak jest bardzo dużo do
zrobienia, wspólnie z partnerami
staramy się więc podejmować
działania nie tylko podnoszące
świadomość, ale przede wszystkim wprowadzające szeroko
rozumianą, realną zmianę.
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AKZONOBEL
PARTNEREM PIONIERSKIEJ
MISJI NAUKOWEJ
POLAR POD

DO PIONIERSKIEJ EKSPEDYCJI NAUKOWEJ
Z ZAŁOGOWĄ PLATFORMĄ OCEANOGRAFICZNĄ
POLAR POD, DRYFUJĄCĄ WOKÓŁ ANTARKTYDY,
DOŁĄCZYŁ KONCERN AKZONOBEL JAKO
WYŁĄCZNY PARTNER W ZAKRESIE FARB
I SPECJALISTYCZNYCH POWŁOK.
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Polar Pod, której pomysłodawcą
jest francuski odkrywca i ekolog
Jean-Louis Etienne, umożliwi
międzynarodowym naukowcom
badanie antarktycznego prądu
okołobiegunowego, który ma
duży wpływ na klimat Ziemi
i reprezentuje ogromne zasoby
morskiej bioróżnorodności.
Dryfująca na stojąco, wysoka na
100 metrów platforma Polar Pod
nie zostanie wyposażona w silnik,
dzięki czemu będzie zeroemisyjna.
Bezgłośnie napędzana prądem
okołobiegunowym, niczym oceaniczny satelita, będzie stopniowo
okrążać kontynent antarktyczny.
AkzoNobel pozostanie sponsorem
1000-tonowej platformy przez
najbliższe pięć lat, od jej budowy
do zakończenia misji, która ma się
rozpocząć w grudniu 2023 roku.
„Ta wspaniała współpraca to
doskonały przykład na to, że
w poszukiwaniu nowych, zrównoważonych rozwiązań dla naszych
klientów jesteśmy w stanie
podążyć na koniec świata”– mówi
prezes AkzoNobel, Thierry
Vanlancker. „Projekt jest intrygującą mieszanką wizjonerstwa
i ambicji związanych z ochroną
środowiska, przez co świetnie
wpisuje się w inicjatywę People.
Planet. Paint. i ideę zrównoważonego rozwoju wcielaną na co
dzień w działalności biznesowej
naszej firmy. Jesteśmy bardzo
dumni z udziału w projekcie.”
Polar Pod będzie wspierana przez
specjalny statek zaopatrzeniowy,
który zostanie na stałe przydzielony do misji. Platforma (która
jest wyższa od Statui Wolności)
zostanie przeholowana poziomo
do pierwszego obszaru badań,
gdzie zostanie przechylona do
pozycji pionowej poprzez napełnienie zbiorników balastowych
wodą morską – kiedy większość
konstrukcji będzie zanurzona.
Zbudowana ze specjalnego stopu
stali pomagającego jej radzić
sobie z gwałtownymi sztormami,
platforma pozwoli na zbieranie
danych i prowadzenie długoterminowych obserwacji, które
będą przekazywane badaczom,
oceanografom, klimatologom
i biologom w 43 instytucjach
naukowych w 12 krajach.
Działając w obszarze, który
żeglarze nazywają Wyjącymi Pięćdziesiątkami (ang. Furious Fifties;

„Jako lider branży w zakresie
zrównoważonego rozwoju
oraz światowy lider na
rynku powłok morskich
i jachtowych, za kluczowe
aspekty naszej strategii
uznajemy zmniejszanie
naszego wpływu na
środowisko naturalne oraz
przyczynianie się do ochrony
oceanów” – dodaje Jean Michel
Gauthier, Director of Marine
and Protective Coatings
AkzoNobel.
pomiędzy 50° a 55° szerokości
geograficznej południowej), platforma będzie prowadzić badania
obejmujące: pomiary wymiany
powietrze/ocean, w szczególności
związane z CO2; badania dynamiki
fal; zbieranie planktonu i ocenę
wpływu zakwaszenia; akustyczną
inwentaryzację fauny morskiej;
walidację na morzu pomiarów
satelitarnych i obserwację
życia morskiego z powietrza.
„Jako lider branży w zakresie
zrównoważonego rozwoju oraz
światowy lider na rynku powłok
morskich i jachtowych, za kluczowe aspekty naszej strategii
uznajemy zmniejszanie naszego
wpływu na środowisko naturalne
oraz przyczynianie się do ochrony
oceanów” – dodaje Jean Michel
Gauthier, Director of Marine and
Protective Coatings AkzoNobel.

i dążenie do wytwarzania zerowej
ilości odpadów jako koncern.
Wyniki badań i wiedza zdobyte
podczas ekspedycji – w tym
wpływ surowych warunków
panujących w środowisku morskim na produkty firmy – mogą
więc okazać się bezcenne.
AkzoNobel angażował się już
wcześniej w projekty na Antarktydzie i w jej okolicach. Dostarczył
produkty do stacji badawczej
Halley VI organizacji naukowej
British Antarctic Survey, zabytkowej chaty polarnika Sir Edmunda
Hillary'ego oraz e-bazy odkrywcy
Roberta Swana w Bellingshausen.
Więcej informacji na temat Polar
Pod można znaleźć na stronie:
www.oceanpolaire.org/en/polar-pod/
Już od ponad 200 lat odkrywamy świat nieograniczonych
możliwości, ożywiania kolorem
różnorodnych powierzchni.
Jesteśmy ekspertami w produkowaniu farb i powłok, możliwe,
że jeden z naszych produktów
znajduje się zaledwie kilka
metrów od Ciebie. Nasze portfolio
zawiera światowej klasy marki,
takie jak Dulux, International,
Sikkens i Interpon, które cieszą
się zaufaniem klientów na całym
świecie. Prowadzimy działalność
w ponad 150 krajach i stawiamy
sobie za cel osiągnięcie pozycji
światowego lidera w naszej
branży. Właśnie tego możesz
oczekiwać od będącego liderem
zrównoważonego rozwoju producenta farb, który od ponad dwóch
stuleci kreuje przyszłość. Więcej
na stronie www.akzonobel.com

„Będąc sponsorem ekspedycji
Polar Pod, możemy pomóc
w rozwoju wiedzy na temat
kluczowej roli, jaką Ocean Południowy odgrywa dla klimatu
Ziemi i morskiej bioróżnorodności. Z niecierpliwością czekamy
więc na moment, w którym
misja nabierze już rozpędu.”
Współpraca mocno wpisuje się
w ambicje AkzoNobel „Planet.” na
rok 2030, które obejmują redukcję
emisji dwutlenku węgla o 50%
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RAFAŁ
PIETRASINA
PREZES
ZARZĄDU
ANWIM S.A.

MOYA to największa niezależna
sieć stacji paliw w Polsce.
Charakteryzuje się najwyższą
w kraju dynamiką rozwoju
– każdego roku przybywa
kilkadziesiąt nowych obiektów
w niebiesko-czerwonych barwach. Obecnie w sieci znajduje
się ponad 320 stacji, a wieloletnia strategia zakłada, że do
końca 2024 r. będzie minimum
500 punktów. Jednak celem
Anwim S.A., właściciela marki
MOYA, jest nie tylko szybki rozwój poprzez zagęszczenie sieci,
ale przede wszystkim zapewnienie klientom najwyższego
standardu obsługi. Dlatego
równolegle rozwijane są trzy
typy stacji: konwencjonalne
– z konceptem kawiarniano-gastronomicznym Caffe
MOYA i sklepem convenience;
automatyczne – przystosowane
wyłącznie do obsługi flot;
a także samoobsługowe – dla
klientów indywidualnych
oraz biznesowych. Sieć nie
ustaje ponadto w rozwoju
oferty pozapaliwowej.

INTENSYWNY ROZWÓJ

Pierwsza stacja MOYA została
uruchomiona w 2009 r. Już wówczas polski rynek paliw wydawał
się wysoko rozwinięty i bardzo
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nasycony. Byli na nim obecni silni
krajowi gracze, a także zagraniczne podmioty, które skutecznie
zagospodarowały wzrastający
popyt na paliwo u polskich konsumentów. Pomimo tych pozornie
niekorzystnych warunków zdołaliśmy znaleźć niszę i skutecznie
ją zapełnić. Na przestrzeni ponad
dekady sieć MOYA ewoluowała
do europejskich standardów,
oferując najwyższą jakość produktów i usług, zarówno kategorii
paliwowej, jak i tzw. „non-fuel”.

DROGA DO SUKCESU

Od początku zdawaliśmy sobie
sprawę z wyzwania, jakie stoi
przed nami, jako operatora sieci
stacji paliw. Gdy pojawił się
pomysł stworzenia własnej marki
i skierowania oferty w stronę
konsumenta indywidualnego,
mieliśmy dobrze rozbudowaną
sieć sprzedaży hurtowej. Już
wtedy byliśmy dobrze znanym
w kraju graczem, jednak rozwój
sieci stacji paliw to inna rzeczywistość. Zdecydowaliśmy, że
naszych odbiorców przekonamy
jakością, zarówno w zakresie
paliw, jak i produktów pozapaliwowych. Uznaliśmy również,
że będziemy koncentrować się
na mniejszych miejscowościach
i drogach lokalnych, gdzie była
24

przestrzeń do zagospodarowania. Innym korzystnym dla nas
czynnikiem była dynamiczna
rozbudowa sieci dróg krajowych,
ekspresowych i autostrad. Ich
rozwój sprawił, że wiele dotychczasowych lokalizacji stacji paliw
straciło na znaczeniu, natomiast
pojawił się popyt na usługi
paliwowe w nowych miejscach.
Naszą sieć opieramy głównie
na współpracy z franczyzą. Aż
70 proc. naszych stacji to obiekty
partnerskie. Jednak także tutaj
postanowiliśmy działać nieszablonowo. Uważamy, że otwarte,
transparentne i w pełni partnerskie relacje z franczyzobiorcami
stanowią klucz do sukcesu. To
właśnie nasi partnerzy są najbliżej
klientów i dzięki tej synergii
jesteśmy w stanie dotrzeć do
nich, poznać ich potrzeby. Franczyzobiorcy doceniają elastyczne
podejście i wspólnie z nami
chcą rozwijać swoje biznesy.
To dla nas powód do dumy.

OBECNIE

Sieć MOYA jest jednym z liderów
rynku paliw. Nasze standardy
nie odbiegają od wyśrubowanego europejskiego poziomu.
Podążamy za najnowszymi
trendami, tworząc przy tym

oryginalne rozwiązania i wdrażając nieszablonowe pomysły.
Najistotniejsza jednak jest jakość
paliw. W sieci MOYA potwierdza
ją niezależne laboratorium
J.S. Hamilton Poland Ltd. – jedna
z trzech instytucji posiadających
atest Państwowej Izby Handlu
dotyczący kontroli jakości paliw.
Niemniej istotna dziś jest
oferta tzw. „non-fuel”. Koncept
kawiarnino-gastronomiczny
Caffe MOYA to miejsce relaksu,
w którym kierowcy mogą napić
się kawy, herbaty, zjeść przekąskę
lub obiad. Nasza rozbudowana
oferta menu znacznie wykracza poza standardowe na
stacjach paliw produkty typu
hot-dog czy zapiekanka. To
również pizza dostępna w wielu
wariantach smakowych, sycące
burgery z wołowiną i stripsami
z kurczaka, zestawy obiadowe,
śniadaniowe i wiele innych.
Zatrzymując się na stacji paliw,
bardzo często chcemy zrobić
potrzebne zakupy. Przystacyjne
sklepy częściej przypominają
delikatesy niż osiedlowe sklepiki.
Sklepy przy stacjach MOYA są
bardzo dobrze zaopatrzone.
Można w nich zrobić zakupy
zarówno na dalszą podróż, jak
i w celu uzupełnienia domowych
zapasów. Polecamy również
wysokiej jakości produkty marki
własnej – od soków, przez
batony proteinowe i musli,
wodę mineralną, napoje energetyzujące i wiele innych.

Cały pięcioletni program emisji
obligacji opiewa na 150 mln zł.
Niedawno naszym większościowym udziałowcem został
Polish Enterprise Fund VIII.
Jest to fundusz private equity

zarządzany przez Enterprise
Investors. Wspólnie będziemy
działać w celu utrzymania
wysokiego tempa rozwoju.
Jesteśmy przekonani, że już
wkrótce dołączymy do czołówki
firm paliwowych w kraju.

Sieć stacji paliw MOYA
Stacje paliw MOYA obecne są we wszystkich
województwach przy głównych trasach tranzytowych,
drogach lokalnych i w miastach. Oferują najwyższej
jakości paliwa: benzynę 95, 98, LPG oraz olej napędowy
w wersji standardowej oraz premium – ON MOYA Power.
Kierowcy pojazdów ciężarowych i dostawczych mają
do dyspozycji dystrybutory zapewniające szybkie
tankowanie paliw oraz dostęp do coraz popularniejszego
płynu AdBlue. Część stacji MOYA wyposażona jest
dodatkowo w parkingi dla samochodów ciężarowych,
myjnie, kompresory czy odkurzacze. Stacje działające
w ramach sieci spełniają najwyższe standardy obsługi
i jakości. Gwarancją jakości paliw na stacjach w barwach
MOYA jest niezależny program badania paliw – TankQ.
MOYA jest najszybciej rosnącą siecią stacji paliw
w Polsce.

Warto wspomnieć o ofercie
dla flot – jest to bardzo ważna
część naszego biznesu. Dla tej
grupy klientów przygotowaliśmy
program MOYA Firma, na który
składają się karta flotowa i aplikacja mobilna. Dzięki te-mu klient
otrzymuje korzystne rabaty na
paliwa, a dodatkowo ma dostęp
do platformy optymalizującej
obsługę procesów związanych
z transakcjami za tankowanie.

DALSZE INWESTYCJE

Zamierzamy przeznaczyć w tym
roku ok. 200 mln zł na rozwój
stacji paliw MOYA, będziemy
również wspierać działalność
firm zależnych. Środki na dalszy
wzrost i ekspansję zamierzamy
pozyskiwać m.in. z emisji obligacji. Pod koniec 2020 roku udało
nam się zebrać 50 mln zł. W tym
roku planujemy kolejne emisje.
25
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PIOTR
LEWANDOWSKI
BURMISTRZ
DUSZNIK-ZDROJU
BIATHLON W PANDEMII

PODCZAS TEGOROCZNYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW EUROPY W BIATHLONIE
ROZGRYWANYCH W DUSZNIKACH-ZDROJU USŁYSZELIŚMY DWUKROTNIE
MAZURKA DĄBROWSKIEGO, A POLSKA REPREZENTACJA W KLASYFIKACJI
MEDALOWEJ ZDOBYŁA PIERWSZE MIEJSCE EX AEQUO Z ŁOTWĄ, WYPRZEDZAJĄC
NORWEGIĘ, NIEMCY I UKRAINĘ. MISTRZOSTWA ODBYŁY SIĘ W DNIACH
24–31 STYCZNIA 2021. PARTNEREM WYDARZENIA BYŁ TAURON EKOENERGIA.
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Tegoroczne Mistrzostwa były
wyjątkowe ze względu na reżim
sanitarny, wprowadzony przez
IBU w związku z pandemią
COVID-19. Zawody odbyły się bez
udziału publiczności, a kibice
rywalizację mogli śledzić tylko
w relacjach medialnych. Wstęp na
obiekt miała ograniczona liczba
osób, a każdy, zanim odebrał
akredytację upoważniającą do
wejścia na teren zawodów, musiał
przejść test na koronawirusa.
Ta sama zasada tyczyła się zawodników, członków ekip czy mediów.
Dodatkowo osoby mające bliższy
kontakt z zawodnikami oraz sami
zawodnicy byli badani ponownie podczas zawodów. W tym
celu IBU przywiozło własne
laboratorium, które umieszczono w Teatrze Zdrojowym im.
F. Chopina. Na obiekcie bardzo
restrykcyjnie przestrzegano
noszenia maseczek z filtrami.
COVID-19 zmienił również zasady
dekoracji zawodników. Medale
wraz z kwiatami i upominkami
od organizatorów czekały na
zwycięzców przy podium na
specjalnym stoliku. Zawodnicy
w kolejności podchodzili po swój
medal, zakładali go sami sobie na
szyję i stawali na odpowiednim
stopniu podium. Uśmiechy na
twarzach zakrywały szczelnie
maseczki, a radość i wzruszenie
można było wyczytać tylko
z oczu. Nie było również tradycyjnego ściskania się i gratulacji

pomiędzy rywalami. Te przyjęły
formę „żółwika” butami lub
bukietami kwiatów. Natomiast
prezydent IBU Olle Dahlin
i burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr
Lewandowski składali gratulacje
poprzez ukłon i zdjęcie czapki
przed każdym z zawodników
stojącym na podium.
Rywalizację w Mistrzostwach
Europy na Tauron Duszniki Arena
otworzył bieg indywidualny
kobiet na dystansie 15 km. I od
razu był to świetny początek dla
reprezentacji Polski, za sprawą
Moniki Hojnisz-Staręgi, która
w imponującym stylu została
mistrzynią Starego Kontynentu.
Kolejne złoto zafundowała
reprezentacji Polski 23-letnia
Kamila Żuk w biegach pościgowych. Polka po drugiej wizycie
na strzelnicy była już na miejscu
szóstym. Do prowadzącej Kukliny
(RUS) traciła 55 sekund, ale
strata do trzeciej Erdal (NOR)
wynosiła już tylko 25s. Z każdym
przebiegniętym przez Polkę
metrem przewaga Rosjanki
malała. Po trzecim strzelaniu
było to już tylko 11 sekund.
Na czwartej pętli biegowej
Kamila Żuk dogoniła czołówkę.
Polka strzeliła „pięć na pięć”
i z przewagą kilkunastu sekund
wyruszała na ostatnią rundę
biegową. Na mecie zameldowała
się z trzynastosekundową przewagą nad drugą Karolinę Erdal.
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W tabeli medalowej reprezentacja
Polski wspólnie z Łotyszami zajęła
pierwsze miejsce. Najwięcej medali,
bo aż siedem, wywalczyła reprezentacja Norwegii. W Otwartych
Mistrzostwach Europy wzięło udział
blisko 300 zawodników z całego
świata. Wśród 37 reprezentacji
narodowych startujących w Dusznikach-Zdroju były: australijska,
kanadyjska, brazylijska, nowozelandzka, japońska i kazachska.
Burmistrz Piotr Lewandowski:
– Otwarte Mistrzostwa Europy
2021 w Dusznikach-Zdroju już za
nami. Przeżyliśmy niesłychane
emocje sportowe. Nieprzewidywalność, ekscytacja, napięcie
do ostatniego strzału, walka do
ostatnich metrów – to jest właśnie
piękno biathlonu, które mogliśmy
podziwiać na naszych dusznickich
trasach. Mistrzostwa nie mogłyby
się odbyć bez wsparcia wielu
osób, instytucji, firm i stowarzyszeń. W szczególności dziękuję
Międzynarodowej Unii Biathlonu
za zaufanie i powierzenie organizacji mistrzostw Dusznikom
właśnie. To był dla nas zaszczyt!
Dziękuję premierowi Rzeczypospolitej Polskiej panu Mateuszowi
Morawieckiemu za finansowe
wsparcie organizacji mistrzostw
oraz Ministerstwu Sportu za
pomoc w modernizacji obiektu.
Dziękuję partnerom wydarzenia,
którymi są Tauron Ekoenergia,
4F, Wysowianka oraz CEKOL.
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MARTA
SOLUCH
PREZES ZARZĄDU
FUNDACJI ORLEN
Fundacja ORLEN istnieje
już od wielu lat. Komu
Fundacja udziela pomocy?
Fundacja w tym roku obchodzi już
20-lecie istnienia i w tym czasie
pomogliśmy naprawdę wielu
osobom czy instytucjom. Wspieramy rodzinne domy dziecka,
prowadzimy programy stypendialne dla zdolnej młodzieży,
pomagamy wyposażyć jednostki
OSP w potrzebny sprzęt ratowniczy czy też przyznajemy granty
dla lokalnych społecznych na ich
rozwój. A to tylko część naszych
działań. Co istotne staramy się
niezwłocznie reagować jeśli nasza
pomoc jest potrzebna. Tu dużym
wyzwaniem była pandemia
COVID-19. Reagowaliśmy natychmiast. Fundacja ORLEN wspierała
szpitale, domy pomocy społecznej,
ale też placówki oświatowe. Myślę,
że zdaliśmy ten test celująco.
Zakres działalności Fundacji
jest więc bardzo szeroki.
Czy od zawsze tak było?
Na początku działalności Fundacji
ORLEN pomoc koncentrowała
się przede wszystkim na rodzinnych domach dziecka oraz
pomocy chorym dzieciom, także
poprzez wspieranie placówek
medycznych, hospicjów oraz
ośrodków rehabilitacji. W kolejnych latach stopniowo ta pomoc
była rozszerzana. Zdecydowana
zmiana nastąpiła w przeciągu
ostatnich trzech lat. Nasz Fundator
– PKN ORLEN – zwiększył budżet
naszego działania, dzięki czemu
możemy udzielać pomocy na dużo
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większą skalę. Uruchomiliśmy
program grantowy „Moje miejsce
na Ziemi”, który daje możliwość
realizacji pomysłów małym
organizacjom w ich lokalnych
ojczyznach. W ubiegłorocznej
3 edycji programu wsparliśmy aż
300 wnioskujących, wśród których
są m.in. koła gospodyń wiejskich,
lokalne organizacje sportowe, centra kultury czy biblioteki. Drugim
programem grantowym, który
powstał w 2018 roku, jest „Czuwamy! Pamiętamy!” Ten program
kierujemy również do społeczności
lokalnych, które pragną zadbać
o zapomniane miejsca pamięci
pochówku bohaterów wydarzeń
historycznych. W zeszłym roku
uruchomiliśmy z kolei program
„Zdrowie dla Płocka” dedykowany
organizacjom i instytucjom
z Płocka i powiatów ościennych
m.in. na prowadzenie zajęć
dotyczących profilaktyki zdrowia.
Od ubiegłego roku jest
Pani Prezesem Fundacji,
a wcześniej zasiadała Pani
w jej zarządzie. Jak ocenia Pani
ten czas pracy przy tak wielu
projektach? Co ceni sobie Pani
najbardziej w tej pracy?
Jest to dla mnie czas bardzo
wytężonej pracy, ale i równie dużej
satysfakcji. Praca w Fundacji nie
jest mierzona w wynikach, wydajności, a w ilości i jakości pomocy
potrzebującym. Daje to poczucie
sensu w realizowanych działaniach,
tym bardziej, że potencjał naszego
wsparcia staje się coraz większy.
To, co zapewnia codzienną motywację, to efekty naszych działań,
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to gdy widzimy że nasze wsparcie
realnie komuś pomogło. Darowizny
udzielane przez Fundację trafiają
zarówno do dużych podmiotów,
takich jak szpitale, jak i do osób
przewlekle chorych, znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej.
Zespół Fundacji to już kilkanaście
osób. Bez ich codziennej ciężkiej
pracy nie byłoby możliwe tak
szerokie spektrum wsparcia.
Czy Fundacja wspiera także
inicjatywy ekologiczne?
Oczywiście, kwestie związane
z dbaniem o środowisko są dla
nas niezwykle istotne. Czujemy
się odpowiedzialni za nasze
wspólne miejsce do życia.
W programie „Moje miejsce na
Ziemi” szczególnie doceniamy
pomysły, które celują w ochronę
środowiska lub zawierają elementy proekologiczne. Cieszy
nas, że takich inicjatyw pojawia
się coraz więcej. Dofinansowaliśmy na przykład warsztaty
edukacyjne z zakresu ekologii,
warsztaty pszczelarskie, nasadzanie drzew lub też tworzenie
domów dla owadów. W Fundacji
prowadzimy również wolontariat
pracowniczy i w jego ramach
organizowane są takie akcje jak
„Drzewko za butelkę” czy niedawna zbiórka elektroodpadów,
z których dochód z utylizacji
zostanie przeznaczony na rzecz
Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zgodnie ze
strategią CSR i zrównoważonym
rozwojem, dążymy do tego,
by nasz udział w promocji
takich działań się zwiększał.

MEDICAL SPA W NAJLEPSZYM WYDANIU

Jednym z największych bogactw naturalnych w Polsce są złoża solanek, a Ciechocinek może szczycić się najbardziej wartościowymi zasobami tych minerałów. Lecznicze i prozdrowotne właściwości solanek zostały odkryte
już wiele wieków temu. Villa Park MED&SPA to luksusowy obiekt typu Medical SPA, który w doskonały sposób
wykorzystał ich wielką moc.
Luksusowe zabiegi, relaksujące masaże, prozdrowotne zabiegi w Instytucie MED&SPA. Do tego szeroka gama
terapii dostępnych w Klinice Rehabilitacji Strukturalnej działającej przy hotelu. Villa Park MED&SPA to nie tylko
luksusowy wypoczynek i głęboki relaks, ale także profesjonalna pomoc w regeneracji po zabiegach, wybranych
urazach czy przy dyskomforcie odczuwanym w układzie ruchu.
Jako wyjątkowo przyjemną formę terapii hotel proponuje kąpiel w basenie solankowym, zasilanym naturalną solanką
czerpaną z głębokości 1346m. Basen solankowy to część strefy Saltaris SPA, której sercem jest unikalna, jedna
z nielicznych w Polsce, wewnętrzna tężnia solankowa. Do tego jacuzzi ze słodką wodą, sauna sucha z widokiem
na Park Zdrojowy, laconium ze źródłem naturalnej solanki, łaźnia solno-parowa oraz misa lodowa.
Wyjątkowy design Strefy Saltaris Spa został doceniony na prestiżowym konkursie European Property Awards.
Hotel uzyskał tytuł Best Hotel Interior Europe 2018-2019. Do tego lokalizacja tuż przy malowniczym Parku Zdrojowym, wyśmienita kuchnia oraz rodzinna atmosfera, które od lat przyciągają Gości. Hotel zaprasza na pobyty
w ramach takich programów pobytowych jak Weekend w SPA, Pakiet Uzdrowiskowo-Solankowy, Dieta i Zdrowie
czy Rodzinne Wakacje w SPA.
Villa Park MED&SPA to hotel, gdzie bogate tradycje najsłynniejszego polskiego uzdrowiska łączą się z nowoczesną
filozofią wellness, zapewniając kompleksową odnowę na miarę XXI wieku.

ARKADIUSZ
GAIK
PREZES STOWARZYSZENIA
UNIA OWOCOWA
UNIA OWOCOWA JEST OBECNIE NAJWIĘKSZYM W POLSCE
STOWARZYSZENIEM DZIAŁAJĄCYM NA RZECZ WSPIERANIA
KRAJOWYCH PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW
OWOCÓW I WARZYW. SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPIERA NA SPOŁECZNYM ZAANGAŻOWANIU
CZŁONKÓW I NIEUSTANNIE PODEJMUJE DZIAŁANIA, SŁUŻĄCE POPRAWIE WARUNKÓW
W EKSPORCIE. PRZYCZYNIA SIĘ RÓWNIEŻ DO UMACNIANIA POZYCJI POLSKICH
EKSPORTERÓW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH ORAZ PROWADZI LICZNE DZIAŁANIA
PROMUJĄCE WYSOKĄ JAKOŚĆ I NIEPOWTARZALNY SMAK POLSKIEJ ŻYWNOŚCI.
PODSUMOWANIE ROKU 2020
W BRANŻY SADOWNICZEJ

2020 rok był dla branży sadowniczej pełen wyzwań. Niektóre
utrudnienia, z którymi się
borykaliśmy to brak siły roboczej
w czasie zbiorów, nowe ograniczenia w zakresie ochrony
roślin, utrudnienia w eksporcie
związane zarówno z pandemią,
jak i rosnącą konkurencją z innych
rynków. To także stale rosnące
koszty pracy i koszty transportu,
niskie marże. Te utrudnienia
sprawiają, że pandemia COVID-19
to szczególnie trudny czas dla
producentów owoców i warzyw.
Pojawiły się również dodatkowe
koszty wprowadzonych procedur
bezpieczeństwa. Co więcej, w 2021
znowu drożeje prąd. Te wzrosty są
spowodowane karami za emisję
dwutlenku węgla. Niestety nie
spodziewamy się poprawy – ceny
energii będą stale rosły. Należy
też wspomnieć o wzrostach cen
opakowań, środków ochrony
roślin i ubezpieczenia produkcji.
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Z drugiej strony, rok 2020
pokazał istotną rolę krajowych
producentów owoców i warzyw,
ponieważ to właśnie lokalne
owoce były najchętniej wybierane przez konsumentów.
Zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania i spożycia owoców
i warzyw. Pandemia wpłynęła
na zmianę nawyków zakupowych i spowodowała powrót
do większych, cotygodniowych
zakupów. Zauważyliśmy, że
konsumenci gromadzą zapasy,
a w związku z tym wzrosła
sprzedaż produktów o długim
okresie przydatności, takich jak
cebula czy ziemniaki. Według
„Narodowych badań konsumpcji
warzyw i owoców” realizowanych
przez Krajowy Związek Grup
Producentów Owoców i Warzyw,
Polacy wciąż nie mają wypracowanych właściwych nawyków
w kontekście zdrowego odżywiania. Według zaleceń dietetyków,
warzywa i owoce powinny
stanowić co najmniej połowę,
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tego co jemy, jednak jedynie 13%
Polaków spełniło ten warunek na
początku roku. Aż 56% Polaków
ma zbyt ubogą dietę w warzywa
i owoce. W 2018 roku średnie
spożycie na mieszkańca w Polsce
wyniosło 232 g owoców i 221 g
warzyw dziennie, co daje łącznie
453 gramów dziennie. Takie
dane są świadectwem tego, że
Polacy stosują się do zaleceń
WHO, której rekomendacje
podkreślają istotę spożycia min.
400 g owoców i warzyw dziennie.

ROLA ORGANIZACJI
PRODUCENCKICH

Aby budować silny sektor
sadowniczy, konieczne jest
zjednoczenie rynku. Dzięki
działalności organizacji producentów owoców i warzyw,
łatwiej negocjuje się lepsze
warunki z sieciami handlowymi
i kontrahentami zagranicznymi.
Organizacje narzucają pewną
wizję, misję i cele, do których
branża powinna wspólnie dążyć.

Stowarzyszenia zapewniają
sadownikom korzystniejsze
warunki rynkowe, dostęp do
badań i technologii, a także
miejsca pracy. Głównymi powodami, dla których sadownicy
decydują się na przyłączenie
do organizacji producenckich
są korzyści ekonomiczne, techniczne i społeczne. Ważną dla
nas kwestią jest także promocja
zrównoważonych praktyk rolniczych. Prowadzimy sadowników
ku przyszłości m.in.: poprzez
publikację materiałów edukacyjnych oraz organizację szkoleń,
które mają ułatwiać osiąganie
jak największych benef itów
związanych z prowadzeniem
działalności w zrównoważony
sposób. We współpracy z pięcioma partnerami z branży,
opracowaliśmy w tym roku
Raport „Trendy na polskim rynku
sadowniczym 2020”, w którym
szczegółowo przedstawiamy
sytuację w branży, jej wyzwania
i przyjęte cele. Uzupełnieniem
Raportu jest broszura „Dobrzy
sąsiedzi współpracują” poruszająca tematykę współpracy
sąsiedzkiej jako podstawy
do rozwiązywania wspólnych
problemów sadowników.
Zaproponowane praktyki
zrównoważonego rolnictwa
pozwalają przede wszystkim
na prowadzenie stabilnego
i opłacalnego f inansowo
gospodarstwa, zarządzanego
zgodnie z opracowanym planem
biznesowym. Niezmiernie ważna
jest także ochrona środowiska
i prowadzenie gospodarstwa
w pełnej zgodzie z naturą.

AKTUALNE DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA ZMIERZAJĄCE
DO DALSZEGO ROZWOJU

Dzięki prężnie działającym
organizacjom producenckim,
polscy sadownicy mieli głos
podczas najważniejszych, podejmowanych decyzji dotyczących
sektora owoców i warzyw w Unii
Europejskiej. Współpracowaliśmy z Komisją Europejską nad
wypracowaniem sposobów na
zapewnienie płynnej wymiany
handlowej w sektorze w czasie
lockdownów oraz opracowywaliśmy rozwiązania, które miały
ograniczyć negatywne skutki
pandemii. Działamy aktywnie
również w kontekście zmian
legislacyjnych. Pod koniec
zeszłego roku wystosowaliśmy
pismo do Ministerstwa Finansów

oraz Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie podatku
od nieruchomości dla organizacji
producentów owoców i warzyw,
który obecnie stanowi dla nas
wielkie obciążenie. Unia Europejska opracowuje nowe regulacje
dotyczące produkcji organicznej.
W ramach strategii UE „Zielony
Ład”, „Od Pola Do Stołu” oraz
strategii na rzecz bioróżnorodności Komisja Europejska
wyznaczyła ambitne cele UE do
zrealizowania do 2030 r. Dotyczą
one m.in. zmniejszenia o 50%
stosowania pestycydów oraz
ograniczenia stosowania tych
najbardziej niebezpiecznych, aby
zminimalizować związane z nimi
ryzyka. To ważny krok ze względu
na fakt, że środki te przyczyniają
się do zanieczyszczenia gleby,
wody i powietrza. Zgłosiliśmy
propozycję dot. bioróżnorodności
w planie strategicznym, której
celem jest podjęcie działań zmierzających do zwiększenia skali
stosowania biologicznej ochrony
upraw w Polsce. Pozwoliłoby
to na zwiększenie spełnienia
założeń rolnictwa ekologicznego
oraz integrowanej ochrony roślin,
zwiększenie bioróżnorodności
w uprawach, ochronę pożytecznych owadów, eliminację
skażeń środowiska, a przede
wszystkim zapewniłoby wysokie
bezpieczeństwo dla zdrowia
ludzi. Podjęcie tych działań jest
ważne w kontekście konieczności
dostosowania się do wytycznych
zawartych w Rezolucji Parlamentu Europejskiego. Zalecanym
przez nas rozwiązaniem jest
stworzenie krajowego programu
wspierania zabiegów biologicznych w formie dofinansowania.
Wdrażanie metod biologicznych
przeciwko szkodnikom i chorobom roślin powinno obejmować
udostępnienie lub sfinansowanie
rolnikom zabiegów ochrony biologicznej. Rolnictwo ekologiczne
to praktyka najbardziej przyjazna
środowisku, która musi być
dalej rozwijana. Celem Komisji
Europejskiej jest dalszy rozwój
upraw ekologicznych tak, aby do
roku 2030 zajmowały one 25%
wszystkich obszarów rolniczych.
Szczegółowy plan działania
KE zakłada stymulację popytu
i budowanie zaufania konsumentów w stosunku do produktów
ekologicznych oraz poprawę
wpływu rolnictwa ekologicznego
na zrównoważony rozwój. W kontekście Brexitu, do 31 grudnia
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2021 roku Wielka Brytania będzie
uznawała przyjęte w UE zasady
i regulacje dotyczące produktów
organicznych, a po upływie tej
daty, będziemy negocjować
długoterminową umowę.

OBECNA SYTUACJA I PLANY
BRANŻY SADOWNICZEJ
W POLSCE

Obecnie pracujemy zarówno nad
zwiększaniem wielkości eksportu,
jak i otwieraniem nowych,
perspektywicznych rynków
azjatyckich. W realizacji tego
celu konieczne jest zjednoczenie
i wspólne działania całej branży
dążące do realizowania strategii.
Nasz kraj w sezonie 2019/2020
miał ogromną konkurencję na
dalekich rynkach eksportowych
ze strony krajów europejskich
takich jak Francja, Włochy,
Niemcy, ale też Serbia, Mołdawia
i Ukraina, które bardzo intensywnie pracują nad rozwojem
sadownictwa. W tym przypadku,
zrzeszanie się i działanie w grupach odgrywało kluczową rolę,
ponieważ w konkurujących
z nami krajach europejskich
znajduje się blisko 60% wszystkich uznawanych przez rządy
organizacji producenckich.
Pozyskiwanie nowych, dalekich
rynków eksportowych to proces
czasochłonny i trudny. To właśnie
zaangażowanie i zasoby organizacji producenckich pozwalają
nam na eksport polskich, certyfikowanych produktów najlepszej
jakości i konkurować z zagranicznymi eksporterami. Przed
nami rok 2021 – poświęcimy
ten rok na zdobywanie nowych
rynków i promocję polskich
owoców na arenie międzynarodowej. Czekają na nas też jednak
kolejne wyzwania związane
ze stale rosnącymi kosztami
i utrudnieniami w pozyskaniu
wykwalifikowanych pracowników sezonowych. Nieustannie,
aktywnie działamy w różnych
kampaniach promocyjnych
i informacyjno-edukacyjnych.
Niektóre z projektów, w których
uczestniczymy to inicjatywa
#wybieramPOLSKIEjabłka, czy
„Siła smaku, witamin i kolorów
– poznaj jakość jabłek z Europy”,
w ramach której w lutym tego
roku odwiedziliśmy Zjednoczone Emiraty Arabskie, aby
wzbudzić zainteresowanie
arabskich kontrahentów polskimi jabłkami – spodziewamy
się nowych kontraktów.
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ROMAN
KULCZYCKI
PREZES UZDROWISKA
CIEPLICE Sp. z o.o. –
GRUPA PGU
UZDROWISKO – PRZEŻYTEK CZY PRZYSZŁOŚĆ?
ROZMOWA O PROWADZENIU NOWOCZESNEJ
SPÓŁKI UZDROWISKOWEJ.

Uzdrowisko Cieplice to najstarsze
uzdrowisko w Polsce. Jakie
walory kurortu sprawiły, że
kuracjusze przyjeżdżają tu
nieprzerwanie od XIII wieku?
Największym skarbem Cieplic są
niewątpliwie wody. Temperatura
leczniczych wód termalnych
w Cieplice dochodzi do 90 stopni
Celsjusza. Znakomicie sprawdzają
się one w leczeniu schorzeń
narządu ruchu i układu moczowego. Jako jedyni w Polsce
leczymy też balneologicznie
choroby oczu. W Zakładzie Przyrodoleczniczym wykonuje się ponad
70 rodzajów zabiegów z zakresu
wodolecznictwa, peloidoterapii,
inhalacji oraz kinezyterapii,
światło- i elektrolecznictwa. Po
zabiegach nasi goście mają czas
na poznawanie okolicy. Kotlina
Jeleniogórska i Karkonosze to
miejsca niezwykle atrakcyjne
turystycznie. Miłośnicy przyrody,
zabytków architektury i kultury
mają tu do poznania tak wiele
nr
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miejsc, że z pewnością uda się
wypełnić atrakcjami nawet
kilka turnusów. Śnieżka, Karpacz,
Szklarska Poręba, Wodospad
Kamieńczyka, Dolina Pałaców
i Ogrodów, średniowieczny
zamek Chojnik, Karkonoski Park
Narodowy, Muzeum Przyrodnicze
to tylko kilka z wielu atrakcji,
które „trzeba” zobaczyć.

obiektach prowadzimy rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
dla gości kierowanych przez NFZ
i ZUS oraz dla gości komercyjnych.
Starzejące się społeczeństwo
i rosnący poziom zamożności
sprawia, że coraz więcej osób
decyduje się na kurację odpłatną
(bez skierowania). Taką kurację
można rozpocząć z dnia na dzień.

Występowanie tak skutecznych
wód leczniczych w tak atrakcyjnym turystycznie regionie
to żyła złota, z której mądrze
korzystają kolejne pokolenia.

Obiekty noclegowe, baza
zabiegowa, leczenie – widać,
że uzdrowisko to dosyć
duże przedsiębiorstwo.

Czy uzdrowisko poza centrum
zabiegowym posiada
też własne hotele?
Tak, oczywiście posiadamy
własne obiekty noclegowe. Nie
są to w myśl przepisów hotele,
jednak standard naszych domów
uzdrowiskowych z pewnością
dorównuje wielu hotelom
trzygwiazdkowym. W naszych
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To fakt, nie jesteśmy małym
pensjonatem, w którym kilku
czy kilkunastu pracowników jest
w stanie zapewnić funkcjonowanie obiektu. Poza pobytami
leczniczymi oferujemy też zabiegi
lecznicze dla mieszkańców Cieplic
i okolic, prowadzimy termalne
SPA, kilka restauracji, biuro
podróży, centrum fitness, jaskinię
solną, parkingi, wypożyczalnię
sprzętu i sklep uzdrowiskowy. Tak

szeroki wachlarz usług wymaga
dużej i sprawnie zarządzanej
kadry. Pracuje u nas duże grono
lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Nasi goście doceniają
obecność fachowego personelu
medycznego. To właśnie odróżnia
nas o tysięcy hoteli – jesteśmy
tradycyjnym uzdrowiskiem
a nie hotelem z kilkoma zabiegami w ofercie dodatkowej.
Wspominał Pan o gościach
komercyjnych – jak wielu jest
takich gości? Czy w „torcie”
waszych klientów to duży
kawałek? Czy nie jest tak, że
to tylko mały dodatek do osób
ze skierowaniami NFZ i ZUS?
Wręcz przeciwnie, klienci
komercyjni to bardzo istotny
element naszego budżetu. Na
przestrzeni ostatniej dekady ten
rynek bardzo dynamicznie rósł.
W 2019 roku, czyli ostatnim roku
przed pandemią mieliśmy około
5700 kuracjuszy ze skierowaniami
NFZ i ZUS oraz nieco ponad
6000 kuracjuszy komercyjnych.
Wprawdzie pobyty komercyjne
są statystycznie znacznie krótsze
niż te ze skierowaniami, jednak
już z samej liczby klientów
komercyjnych widać, jak istotny
dla naszych wpływów jest rynek
kuracjusza komercyjnego. Poza
klientami z Polski z naszych usług
korzysta też bardzo wielu komercyjnych gości z Niemiec. Mamy też
pewną liczbę kuracjuszy z innych
państw europejskich a nawet
z krajów Zatoki Perskiej, Stanów
Zjednoczonych, Kanady, Australii
i Nowej Zelandii. Nie ukrywam
dumy z tego faktu – decyzja by
przemierzyć pół świata specjalnie

by kurację odbyć w naszym
uzdrowisku to dla nas wielkie
wyróżnienie. Robimy wszystko by
kuracja była prowadzona skutecznie i w komfortowych warunkach
– cieszymy się, że kuracjusze
doceniają efekty naszych starań.
Weszliśmy niepostrzeżenie na
temat 2020 roku i początku
pandemii. Powszechnie znana
jest dramatyczna sytuacja
branży hotelarskiej w naszym
kraju. Czy uzdrowiska ucierpiały
w równie wielkim stopniu? Czy
konieczne były zwolnienia?
Ostatni rok był dla nas bardzo
trudny, jednak porównując
naszą sytuację do wielu hoteli
należy uznać, że poradziliśmy
sobie stosunkowo dobrze. Liczba
kuracjuszy ze skierowaniami
i komercyjnych spadła dwukrotnie w stosunku do roku 2019.
To gigantyczna różnica, której nie
da się „zasypać” dodatkowymi
wpływami. Działając w warunkach ograniczeń wprowadzanych
przez rząd, wprowadzaliśmy do
oferty nowe produkty. W naszej
ofercie pojawiły się specjalistyczne pobyty pocovidowe dla
ozdrowieńców z problemami po
przebytej chorobie, sprzedajemy
posiłki na wynos, prowadziliśmy
izolatorium dla osób niewymagających pobytu w szpitalu,
uruchomiliśmy punkt szczepień.
Wszystkie nowe wpływy są
teraz szczególnie cenne dla
naszego budżetu. Trzeba jednak
uczciwie dodać, że niezwykle
istotnym wsparciem były dla
nas kolejne tarcze rządowe,
wsparcie Narodowego Funduszu
Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń

Miłośnicy przyrody,
zabytków architektury
i kultury mają tu do
poznania tak wiele miejsc,
że z pewnością uda się
wypełnić atrakcjami nawet
kilka turnusów. Śnieżka,
Karpacz, Szklarska Poręba,
Wodospad Kamieńczyka,
Dolina Pałaców i Ogrodów,
średniowieczny zamek
Chojnik, Karkonoski
Park Narodowy, Muzeum
Przyrodnicze to tylko kilka
z wielu atrakcji, które
„trzeba” zobaczyć.
Społecznych i miasta Jeleniej
Góry. Dzięki zewnętrznemu
wsparciu nie byliśmy zmuszeni do
redukcji załogi. To bardzo ważne
gdyż dzięki temu jesteśmy w pełni
gotowi by nadal świadczyć
wszystkie nasze usługi lecznicze.
Wynika z tego, że
uzdrowisko poradzi sobie
na rynku turystycznym
po okresie pandemii.
Nie przespaliśmy tego roku.
Pomimo trudnego okresu
planujemy dalszy rozwój i inwestycje. Cały czas zmieniamy się
by sprostać wymaganiom rynku.
Po znacznych inwestycjach
w obszarze hotelowym planujemy
poprawić komfort w naszej bazie
zabiegowej. Zmiany w turystyce
niosą dla nas liczne szanse.
Turyści coraz częściej rezygnują
z zagranicznych wakacji na rzecz
wyjazdu krajowego. Przy decyzji
o wyborze obiektu istotną rolę
odgrywa dziś bezpieczeństwo,
nad którym nasz personel
medyczny jest w stanie panować
skuteczniej niż inne obiekty.
Polskie uzdrowiska to perełki
turystyczne, z których wszyscy
możemy być dumni. Uzdrowisko Cieplice jest doskonałym
przykładem tego, że można
połączyć tradycyjne leczenie
z nowoczesnością i finansowym
sukcesem. Zapraszam Państwa na kurację do Cieplic.
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KRZYSZTOF
JAŻDŻYK
PREZYDENT MIASTA
SKIERNIEWICE
SKIERNIEWICE PRZYKŁADEM
TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Za nami już ponad rok
pandemicznego czasu.
Samorządy stanęły przed
mnóstwem nowych wyzwań
związanych z przeciwdziałaniem
pandemii i koniecznością
funkcjonowania w tych
niełatwych czasach. Jak
w tym kontekście poradziły
sobie Skierniewice?
Jestem przekonany, że sprawnie
podejmowane decyzje pozytywnie wpłynęły na obraz miasta,
które podobnie jak cały świat
od roku zmaga się z pandemią
koronawirusa. Prace rozpoczęliśmy jeszcze przed pierwszymi
ogólnopolskimi obostrzeniami.
Nasz sztab kryzysowy zainicjował konkretne działania, które
były dopasowane do bieżącej
sytuacji i potrzeb. Rozdawaliśmy
mieszkańcom pakiety ochronne,
organizowaliśmy wsparcie dla
osób starszych, którzy przebywają na kwarantannie, cały czas
dbamy o transport mieszkańców
do punktów szczepień. Nie bez
znaczenia jest także ogromna
materialna pomoc, którą
skierowaliśmy w stronę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
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w Skierniewicach. Materiały
ochronne, płyn do dezynfekcji,
maseczki, przyłbice warte kilkaset tysięcy złotych - to wszystko
trafiało do naszej największej
medycznej placówki. I choć
w tym przypadku organem
prowadzącym jest samorząd
wojewódzki, wsparcie i pomoc
nie miały administracyjnych
granic. Oczywiście, to na ile
sobie poradziliśmy z pandemią,
ocenią sami mieszkańcy. Cieszy
mnie jednak, że niezależni
eksperci zauważają nasze
skuteczne działanie. Polski
Instytut Ekonomiczny w swoim
raporcie wskazał nasze miasto
jako to, które sprawnie poradziło
sobie z pandemią i sukcesywnie
podąża ścieżką rozwoju.
Pandemia to także spore
utrudnienia chociażby
w przestrzeni lokalnych
inwestycji. Jak na tym
polu wyglądał ostatni rok
w Skierniewicach?
Był taki moment, w którym nie
brakowało obaw. Staramy się
realizować w pierwszej kolejności
te inwestycje, które wspierane
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są zewnętrznymi środkami.
Konsekwencja jest tu ogromnie
ważna. W minionym roku udało
się nam m.in. wyremontować
ulicę Rawską i zbudować tam
nowe rondo. Wlotowa ulica,
prowadząca od drogi wojewódzkiej do centrum naszego
miasta, przeszła prawdziwą
metamorfozę zarówno jeśli
chodzi o wygląd, jak i funkcjonalność. Zadanie kosztowało ponad
9,5 mln zł, z czego prawie 4 mln
pochodziły z Funduszu Dróg
Samorządowych Województwa
Łódzkiego. W minionym roku
realizowaliśmy także ogromną
modernizację budynku Centrum
Kultury i Sztuki. To zadanie cały
czas trwa. Jego efektem będzie
m.in. otwarcie nowej przestrzeni
do kulturalnych inicjatyw, w tym
nowoczesnej sali koncertowej
z ponad 300 miejscami dla
widzów. Inwestycja warta jest
ponad 8,5 mln złotych. W tym
przypadku również pozyskaliśmy
zewnętrzne dofinansowanie
w kwocie ponad 4,6 mln złotych.
Nie próżnują również miejskie
spółki w Skierniewicach.
Zarówno lokalna Energetyka

część tych środków to fundusze
zewnętrzne oraz preferencyjne
pożyczki. Dzięki nim wykonujemy prace, które pozwolą
zabezpieczyć inf rastrukturalnie
miasto na najbliższe lata.
Największe wyzwania
roku 2021 w Skierniewicach?

Cieplna, jak i Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
są w trakcie realizacji
ogromnych zadań.
Ogromnych pod kątem
f inansowym, ale także ze
względu na bezpieczeństwo
mieszkańców i ekologię.
Skierniewicka Energetyka
Cieplna jest podawana jako
przykład w kraju, jeśli chodzi
o transformację energetyczną.
O tym wspominał goszczący
ostatnio w naszym mieście
Minister Klimatu i Środowiska
Michał Kurtyka. Obecnie spółka
realizuje ogromne zadanie,
które polega na budowie instalacji kogeneracji. To pozwoli
zwiększyć efektywność naszej
energetyki i przekształci ją
w elektrociepłownię. Oznacza
to, że z energii pierwotnej
będziemy pozyskiwali zarówno
ciepło, jak i energię elektryczną.
Całkowity koszt inwestycji to
blisko 35,5 mln złotych. Na wykonanie zadania spółka pozyskała

dof inansowanie z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości blisko 15 mln złotych.
Mimo pandemii realizacja tego
zadania przebiega zgodnie
z harmonogramem. Warto
wspomnieć, że kilka miesięcy
temu ukończyliśmy także
budowę systemu odazotowania
i odpylania spalin. To ogromnie
ważne działanie, które pozwala
oddychać w Skierniewicach
czystszym powietrzem. Swoje
prace sukcesywnie prowadzi
również Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Wod-Kan, który
realizuje kolejne etapy projektu
porządkowania inf rastruktury
wodno-kanalizacyjnej. Modernizowana jest oczyszczalnia,
budowane są kolejne odcinki
kanalizacji i głębinowe ujęcia
wody, jakże ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Dodajmy, że Wod-Kan od kilku
ostatnich lat realizuje inwestycje za łączną kwotę ponad
200 mln złotych! Ogromna
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Na liście naszych priorytetów
znaczna część dotyczy kwestii
zakończenia pandemicznych
problemów. Mam nadzieję, że
już niedługo będziemy mogli
zdjąć maseczki i spotkać się
przy wyjątkowych inicjatywach
w naszym mieście. Czytelnicy
zapewne kojarzą Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców
i Warzyw. Z nadzieją patrzymy
w przyszłość i liczymy na to, że
będziemy mogli powrócić z tym
barwnym kulturalno-branżowym przedsięwzięciem. Jeśli
natomiast chodzi o inwestycje,
ogromnym wyzwaniem jest
budowa nowego wiaduktu.
To zadanie drogowe, na które
mieszkańcy czekają od lat.
Budowa cały czas trwa i jestem
bardzo dobrej myśli, jeśli chodzi
o sprawną realizację jej harmonogramu. W ramach zadania
powstanie nie tylko przeprawa
przez tory kolejowe, ale także
sieć rond i dróg lokalnych, które
usprawnią ruch w tej części
miasta. Chodzi przede wszystkim
o komfort i bezpieczeństwo.
W tym przypadku muszę dodać,
że realizacja zadania jest
możliwa dzięki sprawnemu pozyskiwaniu zewnętrznych środków
finansowych. Cała inwestycja
łącznie będzie kosztować ponad
37 mln złotych. Jest ona współfinansowana z rezerwy subwencji
ogólnej budżetu państwa (ponad
17 mln złotych) oraz ze środków
PKP PLK S.A. (ponad 2,6 mln).
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MACIEJ
PTASZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Ubiegły rok pokazał jak ważną
branżą jest handel spożywczy,
a zwłaszcza ten małoformatowy.
Podczas pandemii Polacy najbardziej zaufali sklepom osiedlowym.
Docenili, że w małych sklepach
zakupy są bezpieczne – aby do
nich dotrzeć, nie trzeba korzystać ze środków transportu, na
niewielkiej powierzchni łatwiej
utrzymać standardy sanitarne,
nie ma tam wielu ludzi, a czas
przebywania w nich jest krótki.
Ten segment małego handlu od
lat musi mierzyć się silną konkurencją dyskontów. Wg danych
Nielsena od stycznia do czerwca
2020 roku zamknęło się ponad
1,2 tys. małych sklepów spożywczych. Jednocześnie przybyło
128 dyskontów. Dlatego tak ważna
jest pomoc rodzinnym sklepom,
aby mogły się utrzymać, aby
klienci mogli korzystać z różnorodności rynku handlowego.
Polska Izba Handlu – najszersza
reprezentacja handlu w Polsce
od początku pandemii jest
zaangażowana w działania,
które mają pomóc polskim
przedsiębiorcom w utrzymaniu
firm w tym trudnym okresie.
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Od początku pandemii podjęliśmy szereg działań zarówno
na wniosek naszych członków,
jak i z własnej inicjatywy.
z Aktywnie uczestniczyliśmy
w konsultacjach projektów
tarcz antykryzysowych.
z Przedstawialiśmy ocenę
branży w zakresie skutków
wprowadzonych obostrzeń
takich jak godziny dla seniora,
czy limity osób w sklepach.
z Apelowaliśmy o tymczasowe
odstąpienie od obowiązku
wykonywania wstępnych
badań lekarskich do pracy.
z Komunikowaliśmy, że handel
potrzebuje łatwiejszego
dostępu do płynów dezynfekcyjnych oraz środków
ochrony osobistej oraz
zwracaliśmy uwagę na
konieczność wprowadzenia
0% stawki VAT na te środki.
z Zwracaliśmy uwagę, że
potrzebne są działania
Rządu dla zapewnienia
ciągłości dostaw żywności
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z Postulowaliśmy o zmniejszenie
obciążeń administracyjnych.
z Pozyskiwaliśmy z GIS aktualizowane informacje ws.
procedur i zaleceń – braliśmy
udział spotkaniach branży
handlu i producentów
z przedstawicielami GIS.
z Apelowaliśmy o przesunięcie
terminu wprowadzenia kas
online oraz matrycy VAT,
BDO, CRBR, PPK, JPK.
z Zwracaliśmy uwagę, że
potrzebne są zmiany
w opłatach interchange
z racji wzrostu transakcji
bezgotówkowych. Podjęliśmy
ważny temat obniżenia opłat
związanych płatnościami
bezgotówkowymi, których
ilość wzrosła znacząco podczas pandemii zwiększając
koszty funkcjonowania
małych i średnich sklepów
z Pracowaliśmy z Rzecznikiem Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w ramach
Rady Przedsiębiorców
i zespołów tematycznych.

W dobie kryzysu ważne jest
pomaganie – są chętni darczyńcy,
są potrzebujący, trzeba jedynie
zmienić przepisy. Polskie przepisy
dotyczące podatku VAT wymagają
od darczyńcy przekazującego
produkty na rzecz organizacji
pożytku publicznego zapłacenia
VAT od takich darowizn, zgodnie
ze stawką właściwą dla danego
towaru, obliczoną na podstawie
początkowej ceny sprzedaży towarów. Jedyne zwolnienie z podatku
VAT, które istnieje w przypadku
działalności charytatywnej, dotyczy
łatwo psujących się artykułów
spożywczych i niektórych sprzętów

IT oraz wąskiego zakresu produktów przeznaczonych do walki
z koronawirusem – taki katalog
artykułów stanowi niewielką część
potrzeb. Niestety powoduje to, że
utylizacja niesprzedanych rzeczy
jest tańsza niż oddanie ich potrzebującym. Z pewnością przepisy
te wymagają zmiany, aby polscy
przedsiębiorcy mieli opłacalną
ekonomicznie możliwość robienia
darowizn na rzecz potrzebujących.
Wprowadzenie zachęty podatkowej prowadzi do korzystania
z produktów w sposób zasobooszczędny, trwały w znaczeniu

żywotności i braku sztucznego
skracania cyklu życia oraz
stanowi idealne uzupełnienie rozwiązań systemowych
w zakresie funkcjonowania
rynku gospodarowania odpadami. Możliwość dokonywania
darowizn z wykorzystaniem
zwolnienia z podatku VAT jest
rozwiązaniem, ekonomicznie
opłacalnym dla przedsiębiorców,
a jednocześnie wpisuje się
w założenia transformacji prowadzącej do modelu gospodarki
o obiegu zamkniętym, która
wyrażona jest również w unijnych
dyrektywach odpadowych.

Wprowadzenie zachęty podatkowej prowadzi do korzystania z produktów w sposób
zasobooszczędny, trwały w znaczeniu żywotności i braku sztucznego skracania cyklu życia
oraz stanowi idealne uzupełnienie rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania
rynku gospodarowania odpadami.
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JACEK
PIECHOTA
PREZES
POLSKO – UKRAIŃSKIEJ
IZBY GOSPODARCZEJ
O WSPÓŁPRACY MIĘDZY
POLSKĄ A UKRAINĄ

W dobie startupów, inkubatorów,
klastrów i innych mód biznesowych wielu nie zwraca uwagi
na izby gospodarcze. A szkoda.
Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza powstała w 1992 roku i działa
dłużej niż modne i potrzebne, ale
przecież młodsze, mniej dojrzałe
organizmy. Mamy dłuższy życiorys,
więcej doświadczenia, może nie
jesteśmy tak „sexy”, ale bynajmniej
nie czujemy się „dziadersami”.
Nasza Izba powstała na bazie
ustawy o izbach gospodarczych.
Jako organizacja samorządu
gospodarczego reprezentuje
interesy zrzeszonych w izbie
firm członkowskich, szczególnie
wobec władz publicznych.
Chodzi o generalne sprawy
regulacji prawnych, rozwiązania
nr

/2021

systemowe rzutujące na warunki
prowadzenia biznesu. Izba
koncentruje się na wzmacnianiu
stosunków gospodarczych
i społecznych pomiędzy Polską
i Ukrainą. Prezydent Ukrainy
Wołodymyr Zełenski, podczas
forum gospodarczego odbywającego się w ramach wizyty
Prezydenta Polski Andrzeja Dudy
w Ukrainie, zwrócił uwagę, że do
prowadzenia biznesu potrzebne
są organizacje wspierające
przedsiębiorców. I jako pierwszą
pracowitą strukturę wymienił Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą.
Specyfiką Polsko – Ukraińskiej
Izby Gospodarczej jest równoległe działanie na terytorium RP
i Ukrainy, czego wyrazem jest,
m.in., symetria we władzach
Izby. Dlatego Izba ma dwóch
prezesów–ze strony polskiej
(Jacek Piechota) i ukraińskiej
(Oleksandr Shlapak), symetria
polsko–ukraińska utrzymywana
jest też w zarządzie. Izba ma dwa
biura główne: w Warszawie oraz
w Kijowie oraz przedstawicielstwa, prowadzone społecznie
w Polsce (Gdańsk, Kielce, Kraków,
Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów,
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Szczecin, Tarnów, Wrocław)
i w Ukrainie (Charków, Dnipro,
Iwano – Frankowsk, Lwów, Łuck,
Odessa, Połtawa, Sumy, Winnica).
W Kijowie działa Polish Business
Center – spółka celowa Izby,
która świadczy usługi doradcze,
prawne, biurowe i organizacyjne
dla polskich firm i przedsiębiorców wchodzących na rynek
ukraiński. Podobne działania
na rzecz przedsiębiorców ukraińskich podejmuje Ukrainian
Business Center – jednostka
izby działająca w Warszawie.
Izba działa też poprzez eksperckie
komitety branżowe, m.in., do
spraw współpracy przemysłów obronnych, transportu,
energetyki, spraw prawnych,
celnych i podatkowych.
Izba podejmuje szereg samodzielnych inicjatyw. Oto przykłady.
z Partnerstwo i Zatrudnienie to
kampania społeczna, której
zadaniem jest zwalczanie
patologii na rynku rekrutacji
i zatrudniania obywateli Ukrainy zarówno w Polsce, jak
i w Ukrainie. Wsparcie

w procesie adaptacji pracowników z Ukrainy w Polsce oraz
po powrocie do kraju. Więcej:
www.partnerstwo.info
z Polsko – Ukraińska Akademia
Miast to platforma przekazywania doświadczeń polskiej
samorządności na rzecz
decentralizacji w Ukrainie.
Decentralizacja – ta wielka
reforma ukraińskiego państwa
przynosi samorządność, czyli
współodpowiedzialność. Formą
działania akademii jest promowanie w czasie konferencji
i szkoleń dobrych polskich
praktyk, produktów i rozwiązań
dla społeczności lokalnych
Zjednoczone hromady
(gminy) uzyskały władzę:
kompetencje i budżet. Ale
muszą też płacić rachunki za
energię elektryczną i cieplną
w szkołach, przedszkolach ,
ośrodkach zdrowia, domach
kultury, budynkach administracyjnych. Polskie doświadczenie
pokazuje, że władza lokalna
widząc rachunki zaczyna
od oszczędności, potem

zastanawia się, jak lepiej zarządzać energią, wreszcie stawia
na efektywność energetyczną.
W ramach Polskiej Pomocy
zrealizowaliśmy w 5 hromadach obwodu charkowskiego
pilotażowy projekt „Nasza
energia – hromada samowystarczalna energetycznie”.
Więcej: www.nasza-energia.org
z W trudnym Covidowym
czasie zdecydowaliśmy
się zmienić nasz cyfrowy
magazyn gospodarczy
eDialog w Polsko – Ukraiński
Portal Gospodarczy www.
edialog.media Redagujemy
ten portal w języku polskim
i ukraińskim, staramy się
pokazywać realia gospodarcze
obu krajów i okna możliwości
dla przedsiębiorców. Mamy
już średnio miesięcznie
ponad 10 000 odsłon. Więcej: www.edialog.media
A przecież to nie wszystkie
nasze inicjatywy… Izba jest
organizatorem Polsko – Wschodniej Konferencji Lub-Invest,

Polsko – Ukraińskiej Konferencji
Rolno – Spożywczej, współorganizuje Baltic Business Forum. „Izba
to fabryka pomysłów” – powiedział
kiedyś w złości nasz dyrektor
Sławek Szymusiak. Dodam:
fabryka dobrych pomysłów. Więcej
o nich na: www.pol-ukr.com

Izba działa też poprzez
eksperckie komitety
branżowe, m.in., do
spraw współpracy
przemysłów obronnych,
transportu, energetyki,
spraw prawnych, celnych
i podatkowych.

JACEK
MAJCHROWSKI
PREZYDENT
MIASTA KRAKOWA
W ROZMOWIE Z REDAKTOREM NACZELNYM
ROMANEM GEMBARZEWSKIM

Jakie są aktualne działania władz
Krakowa na 2021 rok (również
jeśli chodzi o inwestycje)
Stawiamy na inwestycje.
Liczymy, że po ustaniu pandemii
to inwestycje staną się kołem
zamachowym odbudowy sytuacji
gospodarczej i napędzą dalszy
rozwój miasta. Na wszystkich
rozpoczętych przed pandemią
przedsięwzięciach kontynuujemy
prace, ale i przygotowujemy
nowe. W tym roku zakończy się
realizacja Trasy Łagiewnickiej,
równolegle trwają przygotowania do budowy kolejnych
odcinków trzeciej obwodnicy: tras
Zwierzynieckiej i Pychowickiej.
Rozpoczęliśmy też ważne przedsięwzięcia na północy Krakowa:
budowę linii tramwajowej do
Górki Narodowej i przebudowę
al. 29 Listopada. Przygotowujemy się do realizacji w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego linii tramwajowej do
Mistrzejowic. Działamy również
w sferze wieloletniej. W tym celu
zlecamy opracowania koncepcyjne budowy w przyszłości
linii tramwajowych w różnych
rejonach Krakowa. Tym samym
przygotowujemy się do nowej
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perspektywy unijnej. Opracowane
z wyprzedzeniem koncepcje
mogą się przydać przy wykorzystaniu środków finansowych
z UE. Jesteśmy po rozmowach
z przedstawicielami rządu,
szanse na pozyskanie dofinansowania unijnego są spore.
Problemy i sukcesy
w ubiegłym roku,
Problem pandemii pojawił się
nagle. Najbardziej zauważalną
zmianą był widok pustych ulic
i placów w centrum miasta,
szczególnie na wiosnę, gdy
normalnie ulice tętnią życiem.
Kraków po raz pierwszy od
zakończenia wojny stanął przed
tak ekstremalnym wyzwaniem.
By mu sprostać, wiele rzeczy
musieliśmy się nauczyć, np.
organizacji transportu zbiorowego w warunkach reżimu
sanitarnego, funkcjonowania
placówek oświatowych w rzeczywistości pandemii, czy choćby
najzwyklejszej dezynfekcji ulic,
która nigdy wcześniej nie była
wykonywana na tak dużą skalę.
Sprawdziły się zeszłoroczne
prognozy mówiące o tym, że
pandemia i wywołane nią
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spowolnienie gospodarcze
wpłyną na kondycję f inansów
miasta. Na szczęście, straty
okazały się mniejsze od
spodziewanych. Najbardziej
def icytowa okazała się komunikacja miejska – zgodnie
z przewidywaniami największe
straty pandemia przyniosła
bowiem w przypadku wpływów
ze sprzedaży biletów. Do plusów
można zaliczyć docenienie przez
mieszkańców terenów zielonych
w Krakowie. Parki, skwery,
parki kieszonkowe, łąki, lasy na
terenie miasta stały się miejscem wytchnienia dla wielu od
otaczającej nas rzeczywistości.
W 2020 r. Zarząd Zieleni Miejskiej oddał po rewitalizacji parki:
Jerzmanowskich, Tysiąclecia,
rzeczny Wilga, Duchacki, a także
park w Czyżynach, które cieszyły
mieszkańców w tym specyf icznym czasie. W minionym
roku gmina pozyskała również
ważne tereny zielone w mieście.
Z rąk prywatnych udało się

wykupić m.in. tereny uroczyska
Górka Pychowicka i działkę przy
ul. Kurzei w Mistrzejowicach.
Jak pandemia wpłynęła na
miasto, przedsiębiorców,
2020 rok był trudny dla nas
wszystkich. Obawialiśmy się
o zdrowie swoje i bliskich,
o miejsca pracy, a przedsiębiorcy
o przyszłość prowadzonych
biznesów i firm. Dlatego w ostatnim czasie miasto wspierało
przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuli skutki pandemii, by
chronić miejsca pracy krakowian.
Prowadziliśmy program PAUZA,
skierowany do krakowskich firm,
restauracji, hoteli. Na szeroko
pojętą pomoc dla przedsiębiorców miasto przekazało ponad
70 mln zł, w tym m.in. zawiera
się umorzenie należności
podatkowych na ok. 11,5 mln zł
czy obniżka stawki czynszowe
za wynajem lokali użytkowych
na łączną kwotę ok. 8,7 mln zł.
Sprawa smogu,
Rok pandemii, był pierwszym
pełnym, w czasie którego
obowiązywał całkowity zakaz

palenia węglem i drewnem
w Krakowie. Był kolejnym rokiem
z pozytywnymi danymi na
temat stanu jakości powietrza.
Sukcesywnie spada liczba dni
z przekroczeniami dobowymi
pyłu PM10 oraz średnie stężenie pyłów, odnotowywane na
wszystkich stacjach monitoringu
w mieście. W roku 2018 było
ponad 100 dni z przekroczeniami,
w zeszłym – poniżej 50. Również
od dwóch lat nie przekroczyliśmy
normy rocznej dla pyłu PM10
(która wynosi 40 µg/m3), biorąc
pod uwagę, tak, jak w przypadku
liczby dni, średnią ze wszystkich
stacji monitoringu powietrza
zlokalizowanych na terenie
miasta. W 2019 roku, w związku
z wprowadzonym zakazem
używania węgla czy drewna do
ogrzewania budynków, Kraków
zakończył na szeroką skalę
dotowanie wymiany pieców; jest
liderem tego procesu w Polsce.
W 2020 roku kontynuowaliśmy
program dofinansowania
termomodernizacji budynków
jednorodzinnych i instalacji
odnawialnych źródeł energii
(pomp ciepła i paneli solarnych).
Działania miasta w zakresie
poprawy jakości powietrza
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przynoszą efekty, ale to nie oznacza, że są one w błyskawicznym
tempie odczuwalne. Wymaga to
czasu i współpracy w obszarze
gmin ościennych czy całej Małopolski. Kraków nie jest samotną
wyspą, a na stan powietrza
ma wpływ bardzo wiele czynników, również to, jak wygląda
tempo wymiany pieców poza
granicami stolicy Małopolski.
Jakie działania proekologiczne
podejmowane są przez
władze Krakowa?
W ostatnich latach zlikwidowaliśmy w Krakowie 45 tys. palenisk
węglowych. Dotacje wyniosły
aż 337,8 mln zł. Według danych
na styczeń 2021 r. w Krakowie
pozostaje około 900 potencjalnie
czynnych palenisk na paliwo
stałe. Nie oznacza to jednak, że
są one użytkowane. W dalszym
ciągu kontynuujemy instalację
kolektorów słonecznych i pomp
ciepła – jako dodatkowe źródło
ogrzewania. Wpływamy również
na komunikację. Długofalowo
chcemy uspokoić i ograniczyć
ruch samochodów w centrum
miasta, całościowo patrzymy
na bezpieczeństwo wszystkich
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uczestników ruchu drogowego. Na czas po pandemii
wyznaczamy sobie kolejne cele.
Chcemy jako miasto zwiększyć
odporność Krakowa na skutki
zmian klimatu. Pandemia
pokazała jak kruchy jest nasz
system społeczno-gospodarczy
i oparcie codziennego funkcjonowania każdego z nas o energię
pochodzącą z węgla. Obecnie
trwa Krakowski Panel Klimatyczny, w którym to mieszkańcy
wypowiadają się na temat
zmian dla środowiska. Rekomendacje przyjęte z poparciem na
poziomie co najmniej 80 proc.
głosujących będą traktowane
jako wiążące dla władz miasta
i zostaną wdrożone w życie.
Czy to prawda, że Kraków
jest pionierem w rewitalizacji
i rehabilitacji osiedli?
Kraków niewątpliwie zasługuje
na takie miano. Już w latach
1993-1994 podjęliśmy problematykę rewitalizacji w trakcie
opracowywania projektu pn.
„Kazimierz – Plan Działań"
w ramach programu unijnego
ECOS we współpracy z Edynburgiem i Berlinem. W ślad za tym,
rozpoczęliśmy realizację pierwszych projektów o charakterze
rewitalizacyjnym z Kwartałem
Świętego Wawrzyńca wraz
z Muzeum Inżynierii Miejskiej
na czele. Kraków jest jedynym
polskim dużym miastem,
w którym przygotowano osobny
dokument bezpośrednio odnoszący się do rehabilitacji osiedli
blokowych. W 2010 r. w oparciu
o istniejące dokumenty strategiczne zostały przygotowane
„Założenia programu rehabilitacji zabudowy blokowej osiedli na
terenie gminy miejskiej Kraków",
w których wstępnie wytypowano
osiedla przeznaczone do rehabilitacji. Dla wybranych terenów
przeprowadzono szczegółową
i kompleksową analizę uwarunkowań rozwoju i zaproponowano
stworzenie podstaw dla zainicjowania procesów rehabilitacji.
W Krakowie problem rehabilitacji blokowisk dotyczy 19 osiedli
mieszkaniowych obejmujących
powierzchnię ponad 553 ha
i 958 budynków wielorodzinnych
zamieszkałych przez prawie
145 tys. osób czyli na 2,05 proc.
powierzchni miasta mieszka 20
proc. mieszkańców. Tzw. „blokowiska" to obszary dysfunkcyjne
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w sferze funkcjonalnej i społecznej. Wielotysięczne skupiska
mieszkańców to obszar niekorzystnych zmian zachodzących
w lokalnych społecznościach
w przekroju kilkudziesięciu lat.
Na terenach wybranych
osiedli podjęto, wspólnie
z przedstawicielami środowisk
naukowych trzeciego sektora
(NGO), działania pilotażowe
oparte na podejściu partycypacyjnym, w formule Forum
Rehabilitacji, obejmującej
zróżnicowane instrumenty
planowania partycypacyjnego,
jak również zrealizowano międzynarodowe projekty w ramach
programu URBACT – User oraz
UrbInclusion. Jak wiadomo, za
rewitalizacje osiedli odpowiadają
w Krakowie głównie spółdzielnie
mieszkaniowe. Niemniej jednak
miasto również bierze czynny
udział w odnawianiu i przy okazji
termomodernizacji budynków.
W latach 2015-2020 Zarząd
Budynków Komunalnych przeprowadził termomodernizację
33 budynków przychodni zdrowia
znajdujących się w zasobie
miejskim. Głównym celem
było zwiększenie efektywności
energetycznej w budynkach
przychodni zdrowia. Przeprowadzone prace pozwoliły
również na poprawę walorów
estetycznych modernizowanych
budynków – tak ważnych miejsc
na terenach osiedli. Korzystne
zmiany jakie zaszły zostały
zauważone zarówno przez
najemców lokali przeznaczonych
na świadczenia zdrowotne, jak
i samych pacjentów. Termomodernizacja budynków pozwala
na obniżenie wysokości stałych
kosztów. Większość budynków
objętych pracami znajduje się
na terenie krakowskich osiedli,
m.in.: os. Widok, Prądnik Biały,
Prądnik Czerwony, Kurdwanów
oraz osiedli na terenie Nowej
Huty. Na wszystkie prace przeznaczono blisko 25 mln zł.
W jaki sposób pozbyć
się korków?
Pandemia pokazała, że
konieczne i możliwe do zrealizowania są zmiany w sposobie
przemieszczania się. Okres
zmniejszonego ruchu samochodów wykorzystaliśmy do
wprowadzenia tymczasowych
zmian w organizacji ruchu,
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których celem są ułatwienia dla
ruchu rowerowego oraz poprawa
bezpieczeństwa pieszych. I taką
politykę będziemy kontynuować
w dialogu z mieszkańcami.
Na sukcesywne ograniczanie
ruchu samochodów w centrum
miasta ma wpływ ekologiczny
transport zbiorowy, rozwój sieci
parkingów P+R (do 2030 r. planujemy wybudować na obrzeżach
miasta 20 nowych parkingów
na 4,5 tys. miejsc postojowych).
A także: budowa północnej
obwodnicy miasta, która wyprowadzi uciążliwy ruch tranzytowy
z Krakowa oraz rozwój Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej.

CZY BIZNES JEST
GOTOWY NA
EKO-OCZEKIWANIA
POLAKÓW?
ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA POLAKÓW ROŚNIE. JAK WYNIKA Z BADAŃ
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ AGENCJĘ BADAWCZĄ SW RESEARCH NA ZLECENIE
INNOGY POLSKA, ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ Z POTRZEBY ZMIAN, KTÓRE UCHRONIĄ
ŚRODOWISKO NATURALNE. JESTEŚMY TEŻ GOTOWI WŁĄCZYĆ SIĘ W DZIAŁANIA
PROEKOLOGICZNE, NAWET JEŚLI BĘDZIE SIĘ TO WIĄZAŁO Z KOSZTAMI. JEDNOCZEŚNIE
OCZEKUJEMY AKTYWNEGO ZAANGAŻOWANIA ZARÓWNO WŁADZ, JAK I BIZNESU.
7 na 10 Polaków postrzega
zmiany klimatyczne jako
realne zagrożenie

Co trzeci badany wskazuje
na problem jakości
powietrza i smogu

Przeważająca część Polaków
dostrzega zmiany klimatyczne. Aż
82% badanych uważa zmiany klimatyczne za ważną kwestię, a 70%
uważa je za realne zagrożenie. Takie
nastawienie Polaków obserwujemy
bez względu na wiek i miejsce
zamieszkania. Prawie wszyscy
ankietowani podkreślają, że warto
wprowadzać rozwiązania proekologiczne w miastach i gminach.

Zapytani o problemy związane
ze zmianami klimatycznymi
i degradacją środowiska naturalnego badani zwrócili uwagę na
kwestie zanieczyszczenia powietrza
i smogu, a także rosnącą ilość
śmieci i problemy z ich segregacją. Jako rozwiązania mające
największy wpływ na poprawę
stanu środowiska naturalnego
Polacy wskazywali najczęściej

Zanieczyszczenie powietrza
i smog

35%

Rosnąca ilość śmieci
i problem z ich segregacją

22%

Ocieplanie się klimatu

22%

Coraz więcej gatunków zwierząt i roślin
zagrożonych wymarciem
Nieefektywne gospodarowanie
zasobami wodnymi
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12%
9%
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wymianę przestarzałych pieców
grzewczych w gospodarstwach
domowych (34%). Badani
zaznaczali również istotną rolę
wykorzystania paneli słonecznych
w przestrzeni publicznej (28%) oraz
wprowadzania rozwiązań ograniczających zużycie energii (24%).
Polacy oczekują aktywnego
działania władz centralnych
i lokalnych oraz biznesu
71% Polaków uważa, że w działania
proekologiczne powinny zaangażować się instytucje publiczne.
Blisko połowa badanych (48%)
wymaga tego od biznesu. Polacy
są też sami gotowi, by angażować
się w działania proekologiczne
bądź sprzyjające ochronie środowiska, również finansowo (61%).
Staramy się wybierać produkty
i usługi jak najmniej szkodliwe
dla naszego otoczenia naturalnego (64%), a 7 na 10 badanych
zauważa, że inicjatywy proekologiczne podnoszą atrakcyjność
jego miejsca zamieszkania.

WYWIAD Z

MAŁGORZATĄ
EULL
DYREKTOR PIONU
KLIENCI BIZNESOWI
W INNOGY POLSKA S.A.

Konsekwencje zmian
klimatycznych odczuwamy
coraz bardziej. Jak biznes
definiuje swoją rolę
w walce o środowisko?
Wyniki badań jasno pokazują,
że f irmy powinny podejmować
działania proekologiczne
w odpowiedzi na oczekiwania
społeczne. Przedstawiciele
biznesu mają świadomość,
że działania na rzecz ochrony
środowiska będą miały coraz
większy wpływ na ich rynkową
pozycję. Przyszłość należy do
biznesu odpowiedzialnego
społecznie i ekologicznie.
Co jest motywacją do
podejmowania działań
proekologicznych przez f irmy?
Taką motywacją są zarówno
kwestie regulacyjne, jak i biznesowe. Inicjatyw proekologicznych
oczekują klienci, którzy coraz
chętniej wybierają produkty
i usługi f irm przyjaznych środowisku. Wymagają tego również
pracownicy, których rosnąca
świadomość ekologiczna
skłania f irmy do uwzględnienia
w swojej misji i wizji tematu
poszanowania środowiska.
Inwestycje proekologiczne
pozwalają przedsiębiorcom
na większe uniezależnienie się
od ryzyka wzrostu cen energii
a w perspektywie długoterminowej uzyskanie większej
przewidywalności f inansowej.

Jakiego typu rozwiązania
przyjazne środowisku
wprowadzają przedsiębiorcy?
Zasadniczo biznes szuka wszelkich sposobów na obniżenie
swojego śladu węglowego.
Jest to możliwe np. poprzez
wykorzystanie materiałów do
recyklingu, zmniejszanie ilości
odpadów produkcyjnych, czy też
stosowanie rozwiązań zwiększających samowystarczalność
energetyczną budynków. Mam
tu na myśli np. rozwiązania
ograniczające zużycie wody,
energii, czy też ciepła. Oczywiście, w zależności od branży
szczegółowe działania mogą się
różnić. Ostatnio zainicjowaliśmy
cykl podcastów innogy ON
AIR, w których rozmawiamy
z przedstawicielami różnych
sektorów o ich wizji i rozumieniu
biznesu przyjaznego środowisku.

Za ekologią głosujemy
portfelem. Dla 64% Polaków
ma znaczenie fakt, czy dana
firma lub instytucja publiczna
prowadzi działalność
z poszanowaniem środowiska.
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Jak innogy wspiera swoich
Klientów w osiąganiu
ich celów związanych ze
zrównoważonym rozwojem?
Wspieramy biznes w budowaniu
bardziej stabilnej i konkurencyjnej
pozycji na rynku. Coraz bardziej
popularnym rozwiązaniem jest
fotowoltaika, która pozwala na
produkcję energii elektrycznej we
własnej instalacji. Nasi klienci są
również zainteresowani kontraktami na energię z gwarancjami,
które zaświadczają jej pochodzenie ze źródeł odnawialnych.
————Wyniki badań opublikowano w raporcie
„Zielone miasta i gminy.
Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym
i mieszkaniowym”, który można
pobrać na stronie: www.innogy.pl/
raport-zielone-miasta-i-gminy
Podcasty są udostępnione do
odsłuchania i obejrzenia na
stronie: www.innogy.pl/onair
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WOJCIECH
BUJALSKI
PROF. UCZELNI

O ENERGETYCE I NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII

Instytut Techniki Cieplnej
POL I T E CH NI K A WA R S Z AWS K A

Instytut Techniki Cieplnej (ITC)
jest jednym z dwóch instytutów
tworzących Wydział Mechaniczny
Energetyki i Lotnictwa (MEiL)
Politechniki Warszawskiej (PW).
Drugi instytut to Instytut Techniki
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. Wydaje się, że lotnictwo
i energetyka to bardzo odległe
dyscypliny, ale okazuje się, że
podstawy dla obu kierunków są
praktycznie identyczne. Początek
kształcenie studentów odbywa
się dla obu kierunków razem.
Dopiero na późniejszych latach
następuje specjalizacja. ITC
jest odpowiedzialnie głównie
za kształcenie energetyków.
Jakość kształcenia studentów
zależy od dwóch czynników:
jakości przygotowania dydaktycznego kadry naukowej oraz jakości
badań prowadzonych przez
kadrę naukową. Przygotowanie
dydaktyczne jest oczywiste.
Mniej oczywiste wydaj się poziom
prowadzonych badań. Ciekawa
oferta dydaktyczna musi być
oparta na aktualnych badaniach.
Tylko kształcenie podstaw jest
możliwe bez badań, ponieważ
przedmioty podstawowe nie
zmieniają się lub zmieniają
się bardzo powoli. Kształcenie
podstaw jest niezmiernie
ważny element, ale to oferta
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przedmiotów specjalistycznych
stanowi o atrakcyjności kształcenia i ona przyciąga studentów
na Wydział. Dobrym miernikiem
jakości kształcenia wydaje
się być nagrody jakie Wydział
otrzymuje za kształcenie na
kierunku Energetyka. Kierunek
Energetyka na PW od wielu
lat zajmuje pierwsze miejsce
w najbardziej znanym na polskim
rynku rankingu Perspektyw.
Pojawia się więc pytanie jakie
badania prowadzone są w ITC i na
MEiL, że stanowią tak atrakcyjną
ofertę a przy tej okazji pojawia się
pytanie czym jest współczesna
energetyka. O tyle o ile pierwsze
pytania wydaje się prostsze do
odpowiedzenia o tyle drugie
jest chyba ważniejsze, ale za to
trudniejsze. Nie da się mówić
o energetyce przyszłości nie
mówiąc czym jest energetyk
obecnie. Energetyka obecnie jest
relatywnie prosta – jest sektor
wytwarzania, dystrybucji, sektor
paliwowy, elektroenergetyka czy
ciepłownictwo. Są to oddzielne
sektory, mimo że istnieją dość
silne powiązania pomiędzy nimi.
ITC odpowiada w głównej mierze
za tzw. energetyka cieplną.
W swoje ofercie mamy badania
dotyczące zarówno tych bardzo
podstawowych problemów typu
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wymiana ciepła czy procesy
spalania jak również badania
dotyczące maszyn cieplnych czy
systemów energetycznych.
Trzeba pamiętać, że energetyka
wczoraj tak szybko nie zniknie.
Jeszcze przez szereg lat będą
istniały elektrownie cieplne obecnie zwane konwencjonalnymi.
Zgoda. Nie będą już budowane
nowe obiekty do spalania węgla.
Należy pamiętać jednak, że ktoś
będzie musiał eksploatować ten
majątek. Majątek ten musi być
również unowocześniany, aby
mógł sam stawać się coraz mniej
szkodliwe dla otoczenia oraz
musi być zdolny do współpracy
z nowoczesnymi technologiami.
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju realizuje w nowoczesnej formule tzw. program „Bloki
200+” dedykowany zwiększeniu
uelastycznienia bloków klasy
200 MW. Uzyskanie elastyczności
w tych jednostek jest niezbędne
w celu umożliwienie ich współpracy z jednostkami pogodo
zależnymi takim jak siłownie
wiatrowe i kolektory słoncze.
W tym programie PW jako jedyne
w Polsce miała dwa zespoły
(konsorcja) która przystąpiły do
tego programu i obecnie jako
jedyna uczelnia w Polsce (w pozostałych konsorcjach nie ma

uczelni) została zakwalifikowana
do ostatniej fazy, gdzie następuje
implementacja opracowanych
rozwiązań. Oba zespoły badacze
składa się pracowników ITC.
Ważniejsze jest jednak, aby
rozwijać w pełni nowoczesne technologie. Obecnie w energetyce
nowoczesność jest chyba rozumiane głównie jako ekologiczność.
Jeżeli popatrzeć w technologie
jakie powinny być stosowane
w przyszłości tzn. do stosowania
jakich powinniśmy kształcić kadry
i nad jakimi nasze laboratoria
powinny pracować to okazuje
się, że pojawia się bardzo szeroki
wachlarz rozwiązań. W portfolio
realizowanych w ITC projektów
oraz laboratoriów znajdują się
badania prowadzone nad większością obecnie rozwijanych na
świeci nowoczesnych technologii.
Na pewno jedną z takich technologii, która się silnie dzisiaj
rozwija i wymaga jeszcze ciągle
dużego nakładu badawczego
to elektrochemia a w tym
w szczególności ogniwa paliwowe
i elektroliza. Tak jak jest to jeden
z wiodących tematów na rynku
tak można powiedzieć, że jest
to jeden z wiodących tematów
w ITC. Duży zespół pod kierownictwem prof. Milewskiego we
współpracy i innymi wydziałami
jak również innymi ośrodkami
krajowymi i zagranicznymi
pracuje nad rozwojem zastosowania ogniw w energetyce.

Jeżeli popatrzeć na główne trendy
w energetyce to energetyka
„rozprasza się” i zwraca się coraz
bardziej ku odbiorcy, który staje się
często prosumentem. W związku
z tym technologia i badania muszą
iść w tym kierunku. Jeżeli mówi
się o zero emisyjności energetyki
to pozostają tak naprawdę dwa
źródła energii, czyli słońce i wiatr.
W związku z tym istotna część
potencjału naukowego poświęcona jest rozwojowi energetyki
słonecznej oraz energetyki wiatrowej. Energetyka pogodo zależna
zaś nie ma szans się rozwinąć,
jeżeli nie rozwiną się technologie
magazynowania. Oczywiście
wszyscy najbardziej czekają na
magazyny, w których będzie
można magazynować bezpośrednio energia elektryczna. Wydaj się
jednak, że tego typu magazyny nie
będą w stanie zapewnić możliwości magazynowania tak dużych
ilości energii pozwalających
przesuwać nadprodukcję energii
w dłuższym horyzoncie czasowym,
np. sezonowo. Wynika to z dużego
kosztu inwestycyjnego oraz po
drugie z dostępności pierwiastków
do ich budowy. Nie wydają się, aby
to mogło się jakoś istotnie zmienić
w horyzoncie czasu, krótszym niż
konieczność osiągnięcia neutralności klimatycznej. Głównym
odbiorcę magazynów bateryjnych
będzie emobility. W związku tym
muszą być prowadzone badania
nad innymi technologiami
magazynowania energii. Na
pewno nie będzie to też jedna

technologia, ale wiele różnych
technologii. Poza tym istotne
będzie budowania nowoczesnych
systemów energetycznych integrujących wszystkie elementy
w tym: systemów energetycznych,
ciepłowniczych, różnego rodzaju
magazyny jak również emobilit.
W ITC prowadzone są badania nad
wieloma z tych rozwiązań. Można
tu wskazać np. magazynowania
typu CAES czy LAES pozwalający
na budowanie dużych magazynów
energii czy badania nad systemy
sterowania wykorzystujące
zaawansowane algorytmy do
sterowania nowoczesnymi złożonymi systemami energetyczni.
Nie można uciec w obecnych
czasach od pytania co z energetyką Jądrową. W planach
rządowych obecnie dość silnie
jest stawiane na energetyką
jądrową. Według ostatni opublikowanej Polityki Energetycznej
Polski do 2040 stanowi ona dość
istotny element budowy systemu
energetycznego Polski. Patrząc
na to co się dzieje z energetyką
jądrową na świeci w szczególności
opóźnienia w realizacji kolejnych
bloków to należy dołożyć wszelkich starań, aby w Polsce się to
nie powtórzyło. W mojej opinii
jedynym elementem, który może
pozwolić na uniknięcie takich
błędów jest szkolenie kadry
i rozwijanie własnego potencjału badawczego. ITC jak inne
wydziały PW są w stanie bardzo
mocno wesprzeć ten proces.
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ANDRZEJ
KRUK
DZIEKAN WYDZIAŁU
BIOLOGII I OCHRONY
ŚRODOWISKA
UNIWERSYTETU
ŁÓDZKIEGO
W ROZMOWIE Z REDAKTOREM CEZARYM
GEMBARZEWSKIM O TECHNOLOGII CZYSTEGO
POWIETRZA, TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ,
BIODEGRADOWALNYCH TWORZYWACH
Co oznacza projekt EkoMiasto?
To nowy autorski kierunek studiów
I stopnia Uniwersytetu Łódzkiego
prowadzony w partnerstwie
Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Kierunek
EkoMiasto to studia na styku
ekonomii, socjologii, ekologii oraz
ochrony środowiska terenów
zurbanizowanych. Poprzez swój
interdyscyplinarny charakter
i nowatorskie treści wzbogacone
elementami praktycznymi kierunek odpowiada współczesnym
potrzebom miast, a proces
nauczania zogniskowany jest
wokół rzeczywistych problemów
środowiskowych, gospodarczych
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i społecznych istotnych dla
funkcjonowania społeczności
miejskich w Polsce i na świecie.
Jak programy studiów
i oczekiwane efekty
kształcenia odpowiadają na
dynamicznie zmieniające
się potrzeby rynku pracy?
Poza EkoMiastem Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oferuje również
kilka innych kierunków studiów
(np. Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, Biotechnologia,
Biologia kryminalistyczna, Mikrobiologia, Ochrona środowiska, no
i oczywiście Biologia, z wieloma
specjalizacjami do wyboru).
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Kształcenie studentów na naszym
wydziale dąży w kierunku dostosowania do współczesnych wyzwań
społeczno-gospodarczych
i potrzeb rynku pracy. Dlatego
kładziemy nacisk na współpracę z biznesem. Konkretne
działania, jakie podejmujemy
w tym zakresie, to włączanie do
procesu kształcenia ekspertów
z zewnątrz. Takie zajęcia prowadzone przez praktyków z dużym
doświadczeniem zawodowym
oferowane są na każdym z kierunków. W kooperacji z otoczeniem
społeczno-gospodarczym
realizowanych jest także część
prac dyplomowych. Współpracę
z biznesem zacieśniamy także
poprzez organizowanie wizyt

studyjnych. W ostatnich latach
odbywały się one w podmiotach
z zakresu szeroko rozumianej
biogospodarki regionu łódzkiego
(firmy farmaceutyczne, laboratoria kosmetyczne, inspektoraty
ochrony środowiska, producenci
OZE). Stale rozwijamy ofertę instytucji przyjmujących na praktyki
i staże zawodowe. Przedstawiciele
otoczenia społeczno-gospodarczego zasiadają jako doradcy
w Komisjach Dydaktycznych ds.
Kierunków, Komisji ds. Jakości
Kształcenia i w wydziałowej
Radzie Biznesu. Pozwala nam to
stale monitorować i modyfikować
programy studiów w reakcji na
zmieniający się rynek pracy.
Kształcenie studentów
to oczywiście tylko jeden
aspekt działalności wydziału.
Co z badaniami naukowymi?
Na czym w tym zakresie polega
współpraca wydziału z biznesem?

grzyby pleśniowe i lotne związki
organiczne, a właściwie dobrana
i wyselekcjonowana roślinność
w zielonych ścianach, obok
neutralizacji wszechobecnych
toksyn, w wyniku procesu
fotosyntezy dostarczy tlen,
wytwarzając w ten sposób
wyjątkowy mikroklimat. Warunki
zapewnione przez powyższe
instalacje wpłyną pozytywnie
na samopoczucie i usprawnią
powrót do zdrowia po przebytej chorobie COVID-19.
Podobno bez biologii nie
ma medycyny. Jak badacze
z Wydziału BiOŚ UŁ angażują
się w rozwiązywanie problemów
dotyczących terapii tzw.
chorób cywilizacyjnych i czy

wyniki ich badań mogą
zainteresować w przyszłości
koncerny farmaceutyczne?
Oczywiście, że tak. Na naszym
wydziale prowadzone są badania,
których celem jest znalezienie
związków oraz poznanie ich
mechanizmów działania pod
kątem wykorzystania tej wiedzy
w terapii różnych chorób. Pozwolę
sobie wspomnieć o 3 projektach,
które obecnie są realizowane
w Instytucie Biofizyki naszego
wydziału. Pierwszy, prowadzony
jest przez dr hab. prof. UŁ Anetę
Rogalską. Dotyczy raka jajnika,
który najczęściej jest wykrywany
na późnym etapie zaawansowania choroby i stanowi duże
zagrożenie dla życia kobiet.

Jednym z aspektów tej współpracy są ekspertyzy, testy
i badania wykonywane na
zlecenie konkretnych firm i instytucji, np. PGE Oddział Kopalnia
Węgla Brunatnego Bełchatów,
APN Cosmetics, Medic Natural
Cosmetics i innych firm kosmetycznych, firm farmaceutycznych,
Lasów Państwowych, uniwersytetów medycznych i szpitali; nie
sposób wymienić wszystkich.
Ponadto, na wydziale realizowane są konkretne projekty
badawcze nad innowacyjnymi
rozwiązaniami we współpracy
z firmami zainteresowanymi
możliwościami ich wdrożenia.
Przykładowo, w 2020 r. takich
projektów było aż szesnaście.
Wspomnę jeden, który rozpocznie się w tym roku. Pracownicy
Katedry Cytofizjologii oraz
Katedry Geobotaniki i Ekologii
Roślin nawiązali współpracę
z PHU Dytrych Sp. z o.o. celem
opracowania i wprowadzenia
wspólnych rozwiązań w zakresie
eliminacji zanieczyszczeń powietrza w powstających Centrach
Rehabilitacji dla rekonwalescentów po zakażeniu wirusem
SARS-CoV-2. Technologia czystego powietrza oparta będzie
na synergicznym działaniu procesu fotokatalizy w towarzystwie
odpowiednio skonfigurowanych
„zielonych ścian”. System
biobójczych warstw fotokatalitycznych skutecznie inaktywuje
szkodliwe wirusy, bakterie,
49
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Niestety, wiele leków jest podawana pacjentkom w wysokich
dawkach, co jest też toksyczne dla
komórek zdrowych, dlatego nasza
badaczka będzie łączyć jeden
z leków z innymi związkami, co
pozwoli na obniżenie docelowej
dawki leku i w konsekwencji
bezpieczniejszą i skuteczniejszą
terapię tego nowotworu. Z kolei
badania zespołu prowadzonego
przez dr hab. prof. UŁ Anetę
Balcerczyk skupiają uwagę na
zjawisku zwanym ‘pamięcią
metaboliczną’ u chorujących na
cukrzycę typu 2. Pod lupę wzięto
dietę ketogeniczną w kontekście
walki z insulinoopornością. Dieta
ta opiera się na tłuszczach, jednak
konsekwencją jej stosowania jest
produkcja tzw. ciał ketonowych,
których wysoki poziom może
świadczyć o stanie patologicznym
w naszym organizmie. Nasi
badacze zwracają jednak uwagę,
że fizjologiczne stężenia ciał
ketonowych mogą chronić przed
cukrzycowymi powikłaniami
naczyniowymi. Gdyby udało się
tę hipotezę potwierdzić, wówczas
otrzymalibyśmy cenne wskazówki,
jak za pomocą diety możemy
ograniczać niekorzystne działanie
hiperglikemii na ludzki organizm.
Na koniec chciałbym opowiedzieć
o projekcie prowadzonym przez
prof. dr hab. Barbarę Klajnert-Maculewicz, której zainteresowania
naukowe skupiają się na wykorzystaniu dendrymerów m.in.
w terapii przeciwnowotworowej.
Zespół sprawdza skuteczność
terapii fotodynamicznej
w leczeniu raka skóry. Badacze
postanowili wykorzystać dendrymery jako systemy służące do
transportowania fotouczulaczy do
komórek nowotworowych. W ten
sposób chcą zapewnić dotarcie
substancji hamującej rozwój
raka skóry w sposób celowany
i kontrolowany. Jeśli to się uda,
testowany system ma szansę
zakwalifikować się w przyszłości
do badań klinicznych i stać się
nowym lekiem stosowanym
w terapii fotodynamicznej.
Biotechnolog to zawód
przyszłości?
Z całą pewnością. Biotechnologia bowiem to dziedzina
interdyscyplinarna, obejmująca
rozległy obszar badań, dlatego
też jej rozwój przyczynia się do
poprawy jakości życia człowieka
na bardzo różnych poziomach.
nr

/2021

Dzięki tzw. zielonej biotechnologii
możliwe jest np. zwiększenie
wydajności plonowania roślin lub
produkcja tzw. żywności funkcjonalnej, zawierającej dodatkowe
bioaktywne składniki. Zdobycze
biotechnologii wykorzystuje się
również we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań służących
postępowi w medycynie i farmacji.
Należy też wspomnieć o rozwiązaniach wdrażanych w celu
ochrony środowiska naturalnego,
np. poprzez wykorzystanie mikroorganizmów do detoksykacji
zanieczyszczeń czy wytwarzania
biodegradowalnych tworzyw.
Wykwalifikowani specjaliści,
z odpowiednim poziomem wiedzy
i umiejętności, są i będą niezbędni
do tworzenia i wdrażania nowych
rozwiązań biotechnologicznych.
Jaki jest obecny stan
oraz możliwości rozwoju
biotechnologii i mikrobiologii?
Zakres tematów badawczych
realizowanych w jednostkach
Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii UŁ
jest niezwykle szeroki. Są to
zagadnienia zarówno z zakresu
biotechnologii przemysłowej,
medycznej, mikrobiologii,
immunologii, jak i genetyki. Przykładowe dotyczą wykorzystania
mikroorganizmów w biodegradacji i biotransformacji substancji
toksycznych (pochodnych ropy
naftowej, herbicydów) oraz
środków farmaceutycznych. Inne
koncentrują się na określeniu
właściwości przeciwdrobnoustrojowych dendrymerów czy
też odnoszą się do substancji
produkowanych przez mikroorganizmy, takich jak biosurfaktanty,
które mogą mieć zastosowanie
w różnych gałęziach przemysłu
i medycyny. Inny duży obszar
zainteresowań pracowników
instytutu stanowią badania
mikrobiologiczne. Obejmują
one np. prace nad skutecznymi
metodami walki z patogenami,
zarówno bakteriami, np. prątkami
gruźlicy, gronkowcem złocistym
oraz mającymi swój udział
w rozwoju raka żołądka i choroby
niedokrwiennej serca pałeczkami
Helicobacter pylori, grzybami
z rodzaju Candida, jak i dermatofitami powodującym grzybice skóry
i jej wytworów. Niezwykle ciekawe
prace dotyczą potencjału immunogennego białek pierwotniaka
Toxoplasma gondii powodującego
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toksoplazmozę, chorobę bardzo
groźną dla kobiet w ciąży. Celem
badań jest także opracowanie
efektywnej szczepionki przeciw
temu pierwotniakowi. Badania
z zakresu immunologii obejmują
m.in. sposoby zapobiegania
skutkom chorób alergicznych oraz
prozdrowotną rolę archeonów
halofilnych, mikroorganizmów
zdolnych żyć w środowiskach
o dużym zasoleniu, np. na
ścianach w kopalni soli.

PASJA PLUS
PRACOWITOŚĆ

TO BIOLOGIA NA 5+
Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz
jest Dziekanem Wydziału
Biologii UAM w Poznaniu.

Wydział Biologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu,
który w duchu Konstytucji dla
Nauki skupia badaczy i studentów zainteresowanych dyscypliną
„nauki biologiczne” jest jednym
z najlepszych Wydziałów Biologii
w Polsce. Nie wynika to z faktu,
że jesteśmy prawie najwięksi, ani
z faktu, że zajmujemy nowoczesny
budynek położony w północnej
części Poznania. Jest to konsekwencją wielu niezależnych ocen,
w których zdobywaliśmy najwyższe
laury. W ostatniej ewaluacji jakości
działalności naukowej przyznano
nam najwyższą oceną czyli A+.
Co więcej ocena komisji akredytacyjnej przeprowadzona w roku
2015 przyniosła nam ocenę wyróżniającą w kategorii działalności
dydaktycznej. Myślę więc - z dużą
dozą pokory - że możemy zaryzykować twierdzenie, że jako Wydział
stanęliśmy na wysokości uniwersyteckiego zadania. Postrzeganie
nas jako jednostki o silnej pozycji
naukowej w kraju wynika z różnorodności tematów badawczych,
dobrych publikacji naukowych
o zasięgu światowym oraz dużej
e f e k ty w n o ś c i p o zy s k i wa n i a
projektów badawczych. Wzrost
poziomu umiędzynarodowienia
na Wydziale Biologii odbywa się
także na poziomie studiów doktoranckich w wyniku realizacji
dwóch projektów f inansowanych
z programu POWER (EFS), które
znacząco wzmocniły mobilność
młodych naukowców. Za ogromny
sukces naukowy należy również
uznać nagrodę Fundacji na Rzecz

Nauki Polskiej (tzw. Polski Nobel),
przyznaną w roku 2020 dla prof.
dr hab. Jacka Radwana za badania wyjaśniające dlaczego układ
odpornościowy nie zawsze jest
zdolny odpowiedzieć na atak
organizmów patogennych.
Jak to robimy? To proste – łączy
nas „nauka”. Wszystkie działania
wynikają z niepohamowanej
chęci wyjaśniania zawiłości otaczającego nas świata. I tą właśnie
chęcią staramy się zarażać naszych
studentów. Wydział Biologii koncentruje się na poszukiwaniu
i krzewieniu prawdy o życiu i jego
ewolucyjnym rozwoju. Prowadzimy
badania naukowe obejmujące
wszystkie obszary biologii, od
poziomu molekularnego po ekosystemy i niemal w każdym biomie
świata. Z naszymi pomysłami na
badania dotarliśmy do af rykańskich i amerykańskich tropików,
znajdziecie nas także na lodowcach, pustyniach i oceanicznych
archipelagach.
Realizacja naszych pasji jest możliwa dzięki kilku współgrających
z sobą elementów. Podstawą
sprawnie i efektywnie prowadzonych badań jest inf rastruktura.
Dysponujemy świetnie wyposażonymi laboratoriami, regularnie
poszerzamy nasz park aparaturowy
inwestując w najlepsze rozwiązania techniczne. To wszystko jest
możliwe do osiągnięcia dzięki
wysokiej efektywności zdobywania
zewnętrznych źródeł finansowania.
Obecnie realizujemy 117 grantów
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przyznanych nam przez instytucje f inansujące badania naukowe
zarówno w kraju jak i za granicą.
Przykładowo, obecnie realizuję
badania aplikacyjne w międzynarodowym projekcie badawczym:
LIFE17 ENV/LT/000407 „Algae
- economy based ecological
service of aquatic ecosystems,
AlgaeService for LIFE”- w którym
biomasa glonów z wybranych
zbiorników wodnych Polski i Litwy
będzie zbierana przez specjalnie
skonstruowane do tego celu
urządzenia i użyta do produkcji
bioproduktów, które wykorzystywane przez ludzi pozwolą na zwrot
nakładów na inwestycję. Ponadto,
pracownicy Wydziału aktywnie
włączyli się w badania nad SARS-CoV-2 realizując pionierskie
badania w zakresie terapeutycznym choroby COVID-19.
Prowadzimy szeroką współprace
naukową, hołubiąc zasadzie
„nauka nie zna granic”. Zapraszamy na seminaria naukowe
największe biologiczne autorytety
i staramy się czerpać inspiracje
z Ich doświadczeń. Plany na
przyszłość to realizacja strategii wydziałowej polegającej na
utrzymaniu jakości i szybkiego
tempa publikowania wyników
badań naukowych, zatrudnienie
liderów nowych grup badawczych, współpraca z prestiżowymi
laboratoriami w ośrodka ch
zagranicznych i w efekcie zwiększenie efektywności pozyskiwania
środków f inansowanych z Unii
Europejskiej.
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PONTYFIKAT
KOMUNIKACJI
MAŁGORZATA LASKOWSKA,
KS. KRZYSZTOF MARCYŃSKI SAC
W CZASACH NIESPRZYJAJĄCYCH KOMUNIKACJI
BEZPOŚREDNIEJ „TWARZĄ W TWARZ”, IZOLACJI,
SPOŁECZNEGO DYSTANSU MAMY PAPIEŻA
NIEZWYKLE KOMUNIKATYWNEGO. PONTYFIKAT
FRANCISZKA TO JEDNA WIELKA LEKCJA
KOMUNIKACJI – KOMUNIKACJI UBOGIEJ
W NIENAWIŚĆ, BOGATEJ W PROSTE PRZEKAZY
O WARTOŚCIACH ZAPOMINANYCH CZY
„NIEMEDIALNYCH”. W SKRAJNYCH OKRESACH
LOCKDOWNU, NP. W CZASIE PIERWSZEGO
„PANDEMICZNEGO” TRIDUUM PASCHALNEGO 2020 ROKU, TEN OTO PAPIEŻ
MÓWIŁ O NOWYCH WYMIARACH KOMUNIKACJI. MÓWIŁ
O SZCZEGÓLNYM CZASIE I RODZAJU SPOTKANIA: Z SAMYM
SOBĄ, BOGIEM I DRUGIM CZŁOWIEKIEM. Z PERSPEKTYWY
NAUK O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH TRZEBA
PRZYZNAĆ, IŻ JEST TO NIEZWYKŁY PAPIEŻ: ON, JEGO
KOMUNIKACJA I JEGO NAUCZANIE NA TEN TEMAT.
PAPIEŻ FRANCISZEK
JAKO KOMUNIKAT

Każdy papież – z całym swoim
pontyfikatem, decyzjami i działaniami bądź ich brakiem – jest
konkretnym komunikatem na
określone czasy i ludzi danej
epoki. W historii widzimy, że
często papieże bywali „wiadomością” trudną dla wielu do
przyjęcia czy zrozumienia, do
dziś nie do zaakceptowania, ale
też niektórzy z nich potrafili być
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realnym ratunkiem w dziejach
ludzkości, epokowym wręcz.
Papież Franciszek jest konkretnym
komunikatem na trudne czasy
indywidualizmu, sekularyzmu,
konsumpcjonizmu, mediatyzacji
świata, religii, polityki, relacji
ludzkich i wreszcie – pandemii
COVID-19, która tę mediatyzację
życia jeszcze bardziej pogłębiła.
Jakim zatem komunikatem
jest Franciszek? Ten papież
XXI wieku – jako człowiek,
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osobowość i lider Kościoła – jest
przeciwieństwem indywidualizmu, izolacji, konsumpcjonizmu,
sekularyzmu, nihilizmu. Jest
dobrą wiadomością, a o takie dziś
trudno. I jest bardzo prostą wiadomością, ubogą w świecidełka,
puste obietnice i rozbudowane
kampanie wizerunkowe. Kocha
człowieka, kocha Boga i kocha
świat, broniąc jego naturalnego
ekosytemu. Pokazuje sobą bardzo
życzliwą, otwartą komunikację na

drugiego człowieka. Uczy nas na
nowo komunikacji. Powolnego
wychodzenia z wszelkich izolacji.

KOMUNIKACJA FRANCISZKA
I JEGO NAUCZANIE

Z perspektywy komunikacji społecznej szczególnie interesujące
są gesty Franciszka: w czwartek
po konklawe pojechał do hotelu
i uregulował rachunek za pobyt,
zaprosił chłopca Alberto di Tullio
z zespołem Downa do wspólnej
przejażdżki papamobilem,
pochylił się nisko przed patriarchą
Konstantynopola Bartłomiejem,
prosząc o błogosławieństwo, apelował o pochowanie bezdomnego,
zwanego Willym na watykańskim
cmentarzu, robi z młodzieżą selfie, odwiedzał Wielką Synagogę
w Rzymie1, a w ostatnim czasie
– spotkał się przywódcą szyitów
ajatollahem Alim as-Sistanim,
najwyższym rangą muzułmańskim duchownym w Iraku.
Poza tym, obecny papież tak często
porusza temat komunikacji, że
można by śmiało – na podstawie
jego nauczania na ten temat –
sformułować określoną „teorię
komunikacji według Franciszka”
interesującą dla teoretyków
1
M. Laskowska, K. Marcyński, Sztuka
komunikacji według Franciszka. Bliżej –
prościej – głębiej, Warszawa 2016, s. 11-12.

i praktyków komunikacji społecznej. „I to jest misją komunikacji:
mówić o tym, co jest rzeczywiste,
bez słodzenia przymiotnikami.
«To jest rzecz chrześcijańska» – po
co mówić: autentycznie chrześcijańska? Jest chrześcijańska i to
wystarcza! Tylko fakt, rzeczownik:
chrześcijanin, to wystarczająco
mocne. Przechodzić od kultury
przymiotnikowej do teologii
rzeczownika” – mówił Franciszek
do pracowników Dykasterii ds.
Komunikacji Papież w 2019 roku.
„Kultura przymiotnikowa weszła
także do Kościoła i my wszyscy,
którzy jesteśmy dla siebie braćmi,
zapominamy o tym. Wasze
komunikowanie niech będzie
surowe, ale piękne: piękne nie
dzięki ozdobnikom, «rokokowe»,
gdyż piękno nie ma takiej potrzeby;
piękno objawia się samo w sobie,
przez to, że takim jest, bez wisienki
na torcie. Uważam, że tego
musimy się nauczyć”2. Ludziom
XXI wieku proponuje powrót do
prostego życia, prostej komunikacji:
rozmowy, szczerości i otwartości.
Małgorzata Laskowska – prof.
ucz., dr hab. nauk społecznych
2 Franciszek, Papież do pracowników
watykańskich mediów, https://www.
vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-09/
papiez-franciszek-audiencja-dykasteria-komunikacja.html (dostęp: 19.03.2021).
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w zakresie nauk o komunikacji
społecznej i mediach; kierownik
Katedry Teorii, Języka i Etyki
w Instytucie Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Autorka kilku książek (m.in. Kształcenie w zakresie
etyki dziennikarskiej w kontekście
mediów społecznościowych,
Warszawa: Elipsa 2018) i kilkudziesięciu artykułów naukowych
z zakresu medioznawstwa.
Krzysztof Marcyński SAC – prof.
ucz., dr hab. nauk społecznych
w zakresie nauk o komunikacji
społecznej i mediach; absolwent
media ecology na New York
University w USA. Specjalista
w zakresie kompetencji komunikacyjnej, natury mediów, prezentacji
i wystąpień publicznych. Zainteresowania naukowe: komunikacja
interpersonalna, kompetencja
komunikacyjna, komunikacja
religijna, ekologia mediów. Autor
kilku książek medioznawczych
(m.in. Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie 2017;
Komunikacja religijna i media,
Kraków: Petrus 2016), kilkudziesięciu artykułów naukowych
z zakresu nauk o komunikacji
społecznej i mediach.
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ETYKA W DZIENNIKARSTWIE
CZY DZIENNIKARSTWO
W ETYCE?
ROZMOWA Z PROF. UCZ. DR. HAB. MAŁGORZATĄ
LASKOWSKĄ, KIEROWNIKIEM KATEDRY TEORII, JĘZYKA
I ETYKI MEDIÓW Z INSTYTUTU EDUKACJI MEDIALNEJ
I DZIENNIKARSTWA NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM

Prof. ucz. dr hab. Małgorzata
Laskowska – pracownik naukowobadawczy w Instytucie Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa na
Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie;
www.media.uksw.edu.pl

UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
każdej wolności jest prawda.
I to reguluje m.in. deontologia
dziennikarska. Bez prawdy nie
jesteśmy w stanie zachować
zdrowo pojętej wolności słowa.
I w tym znaczeniu – w etyce dziennikarskiej – stanowiącej najpierw
o konieczności przekazywania
prawdy – znajdujemy ochronę dla
zdrowo pojętej wolności słowa.
W praktyce realizacja tego różnie
oczywiście się przedstawia.
Na ile etyka dziennikarska
„stoi na straży” wolności słowa
i wolności dziennikarskiej?

Jakie są nadużycia i zagrożenia
wynikające z absolutyzacji
wolności słowa?

ML: Wolność słowa to nasze
obywatelskie prawo, warunkujące
dobrą kondycję demokracji
państwa, ale również dziennikarstwa. Natomiast wiele wokół tej
wolności słowa nieporozumień
czy nawet wojen. Dla jednych
wolność słowa to prawo, z którego
– na drodze dialogu – chętnie
korzystają, lecz dla innych jest to
wręcz ideologia lub swego rodzaju
religia. Ci ostatni wolność słowa
absolutyzują, a to zawsze jest
niebezpieczna sytuacja. Granicą

ML: Jest ich bardzo wiele. Są to
m.in. wykluczenie lub zacieranie
prawdy na rzecz natrętnego,
kompulsywnego, czasem wręcz
przemocowego korzystania
z prawy do wolności słowa. Dalej
możemy wymienić dezinformację, mowę nienawiści, fake
newsy. I w końcu, poważnym
zagrożeniem wynikającym
z absolutyzacji wolności słowa
jest… utrata tej wolności. Może
mieć ona różne odsłony, np.
może to być zniewolenie ciągłym
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i bezkompromisowym, a także
poza dialogowym dążeniem
do wyrażaniem siebie i swoich
poglądów. W tak rozumianej
wolności słowa już nie chodzi
o starania o jakieś dobra dla
ogółu, ale o autopromocję lub
po prostu o walkę samą w sobie.
Absolutyzacja to przypisywanie
nadmiernej wartości jednemu
celu, wartości, itd. A przecież
oprócz wolności – w tym także
wolności słowa – kultura, sztuka
czy dziennikarstwo potrzebują
także innych wartości do godnego rozwoju swoich dóbr.
Co oznacza rzetelność
dziennikarza w pozyskiwaniu
informacji o ludziach ze
świata polityki i biznesu?
ML: Kłopoty z etyką dziennikarską
pochodzą nie tylko od dziennikarzy. Poważne problemy w etyce
dziennikarskiej zaistniały, gdy
informacją zaczęły zajmować się
tłumy, czyli użytkownicy internetu. My wszyscy. Dziennikarz
zatem, gdy stara się rzetelnie
zebrać informacje, musi niestety

Jak walczyć ze zjawiskiem
fake news?
ML: Jest takie przysłowie: „Najgorszym rzecznikiem prawdy jest
tłum”, a – jak wiemy – właśnie
ten tłum – kiedy „zabrał się” za
przekaz informacji, to z czasem
zaczął je po prostu tworzyć. I to
jest jedna z przyczyn powstawania fake newsów. Zjawisko to
przekłada się również na etyczną
kondycję internautów, w tym
dziennikarzy. Ten tzw. tłum, internauci tworzą informacje, tworzą
tematy dnia, tworzą wydarzenia,
gwiazdy, metody leczenia, uczenia, itd., ale także… swoje „zasady
etyczne”. W tym znaczeniu dużo
dziś w etyce pejoratywnego

„dziennikarstwa”, popularnego,
masowego działania, czyli
relatywizowania wartości lub ich
znoszenia jakichkolwiek zasad.
Próbuje się niekiedy wartości
traktować jako fake newsy, czyli
wymyślone, nieprawdziwe czy
nawet żartobliwe. Tak jednak
to nie działa. Wracając jednak
to tych typowych fake newsów,
naszego – jako odbiorców – trochę już „chleba powszedniego”.
Nie wiem, czy w tym przypadku
słowo „walczyć” jest tu dobrym
słowem. Czasem trzeba się na to
zjawisko po prostu „zaszczepić”,
czyli uodpornić. Natomiast
mówiąc poważnie, bardzo
podoba mi się recepta BBC na
nieprawdziwe informacje. Mają
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przez ten tłum przedrzeć się,
weryfikować różne i coraz to
nowe źródła. Zdobyć rzetelną
informację to najprawdziwsza
dziś sztuka, która nie jest jedynie
zależna od dziennikarza, bo cóż
w sytuacji, gdy nawet u źródła
(w danych środowisku politycznym czy biznesowym) brakuje
prawdy? To jednak nie zwalnia
żadnego dziennikarza z szukania, dociekania tej prawdy.

oni 4 proste zasady rozpoznania
prawdziwej informacji: historia,
autor, źródło, data. Czytając
informację, warto pomyśleć
o tym, co to w ogóle jest za treść:
reklama, żart, czy ktoś o tym już
pisał, itp. Dalej, we wiarygodnej
informacji autor nie ukrywa się,
a wręcz przeciwnie: przedstawia
się i zostawia jakiś kontakt do
siebie; łatwo go znaleźć. Następnie, ważne jest źródło informacji
– poważne strony kończą się np.
na: na „.com”, „.net”, „.gov”, „.org”
i „.edu”. Poza tym, warto dodać,
iż zawsze mile widziane jest
uczenie się krytycznego myślenia,
chronienie siebie przed nadmiarem informacji oraz niezależność
także w staraniach o prawdę.

W NASTĘPNYM NUMERZE
FAKE NEWS - Czy kłamstwo
może rządzić światem?

