Biznes & Ekologia
czerwiec 2021

oferta specjalna

biznesowe pakiety wyjazdowe

Na hasło reklamowe „EKOLOGICZNY DUBAI” otrzymacie
Państwo 5% ZNIŻKI na wykupione pakiety w biurze
Bissole Business Travel - warunkiem jest przesłanie
informacji o chęci wykupienia oferty Dubai Expo 2020
na adres mailowy: redakcja@biznesiekologia.com
z dopiskiem w tytule: Oferta BIE & BP Bissole

E XPO DUBAI 20

20 – NAJWAŻNIEJSZA IMPREZA BIZNESOWA I KULTURALNA W TYM ROKU!
TO MIEJSCE I CZAS, W KTÓRYM TRZEBA BYĆ!

Expo 2020 Dubai będzie pierwszą w historii Wystawą Światową Expo organizowaną w kraju arabskim. Przygotowana z ogromnym
rozmachem, przy zachowaniu najwyższych zasad bezpieczeństwa, przyciągnie miliony odwiedzających z całego świata.
Wystawa odbywać się będzie w terminie 1.10.2021 – 31.03.2022, pod hasłem przewodnim:
„Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość.”
Na tych kilka miesięcy cały świat spotka się z jednym miejscu! Będzie to połączenie nowatorskich idei, myśli, nauki, największych
biznesów i prężnych start-up’ów, działań proekologicznych podejmowanych na szczeblach krajowych, ale także wynikających
ze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zapraszamy do skorzystania ze specjalnych biznesowych pakietów ze wstępem na EXPO,
którą można rozbudować o dodatkowe atrakcje i wycieczki.

PAKIETY WYJAZDOWE EXPO 2020 DUBAI:
z Przelot liniami Emirates
z Zakwaterowanie w wybranym hotelu 3, 4 lub 5
(5 dni / 4 noce)
z Śniadania w hotelu
z Transfery lotnisko – hotel – lotnisko
z 3 – dniowy bilet wstępu na EXPO Dubai 2020

z 3- dniowy bilet na metro do EXPO Dubai 2020
z Ubezpieczenie KL, NNW oraz ubezpieczenie od rezygnacji
(w tym covid-19)
z Fakultatywnie – wycieczki na miejscu np. city tour Dubai,
pustynne safari, city tour Abu Dhabi

Pakiety można indywidualnie dopasować; możliwe są także inne długości pobytu.

UAFN

ROBERT GREY
PREZES FUNDACJI UAFN
FAKE NEWS – EROZJA ZAUFANIA DO INFORMACJI

Coraz częściej słyszymy
o fake newsach: prawda
czy fałsz? Czy powinniśmy
się bać preparowanych
przez media informacji?
Fałszywe wiadomości istnieją tak
długo, jak ludzka cywilizacja. Rozwój technologii oraz dostępność
do mediów cyfrowych na zawsze
zmieniły świat mediów globalnych.
Niemniej jednak, obrońcy faktów
i prawdy wciąż dysponują bronią,
która pomaga zachować integralność w środowisku społecznym,
politycznym i gospodarczym.
Według Davida Schrieberga,
dziennikarza i zdobywcy
nagrody Pulitzera, obecnie
szefa VitalBriefing: „politycy
niewątpliwie naciągają prawdę,
a wręcz kłamią”. W przeszłości,
nieprawdy i wypaczenia faktów
były z powodzeniem rozpowszechniane pocztą pantoflową,
poprzez rękopisy czy gobeliny.
Nowoczesna technologia
stworzyła nowe wektory, zapoczątkowane wynalezieniem radia.
Np. fałszywe wiadomości, choć
nieumyślnie, a jednak wprawiły
Amerykanów w panikę w latach
30–tych XX wieku, kiedy to słuchacze audycji Orsona Wellesa
„Wojna Światów” uwierzyli, że
inwazja kosmitów trwa naprawdę.

Co zatem sprawia, że
zjawisko to jest dziś inne
i bardziej niebezpieczne?
Według Toma Glocera, byłego
dyrektora generalnego Reutersa: „Technologia sprawiła, że
teraz łatwo jest tworzyć to, co
jeszcze kilkadziesiąt lat temu
wymagało dużych inwestycji,
czy dostępu do maszyn drukarskich, studiów nagrań czy
stacji emisyjno–odbiorczych”.
Czy oznacza to, że rozwój
technologii przyniósł nam
również negatywny impuls
w rozprzestrzenianiu się
nieprawdziwych informacji?
Dokładnie tak. Fake news
rozprzestrzeniają się z szybkością sześciokrotnie szybszą niż
„normalne” wiadomości, przy
czym ryzyko utraty wizerunku
przez firmę jest ogromne. Do
tego dochodzą straty finansowe, które dotyczą nie tylko
podmiotów biznesowych, ale
również budżetów państw.
Pamiętam rok 2013, w którym
hakerzy zaatakowali konto
Twittera publikując fake
news na temat zranienia
Prezydenta Obamy w wyniku
eksplozji ładunków wybuchowych – w ciągu kilku minut

UAFN
światowy rynek finansowy
stracił blisko 130 milionów USD.
Fake newsy silnie oddziałują
na nastroje i opinię publiczną
i dlatego ich siła rażenia jest
tak wielka. Polityczne czy
gospodarcze interesy splatają
się w medialnej wymianie
poglądów, a w tej dziedzinie
politycy często przeinaczają
fakty i delikatnie mówiąc, przekazują informacje nieprecyzyjne.
Potrzeby gospodarcze i interesy
polityczne to bezustanna walka
i eskalacja konfliktu, a media to
doskonały instrument do przekazywania informacji. Właśnie
tu należy podkreślić ogromną
rolę mediów oraz niestety,
powszechne przyzwolenia na
rozprzestrzenianie fake news.
A co w takim razie
z rzetelnością dziennikarską?
Skoro zaufanie do jakości
przekazywanych informacji jest
w dzisiejszych czasach tak niskie,
to jak możemy oceniać etykę
i rzetelność dziennikarską?
Czy firmy są narażone na
fałszywe informacje?
Fake news to nie tylko problem
polityczny. Biznes jest również
narażony na fałszywe informacje,
szczególnie w związku z fuzjami
i przejęciami, sporami sądowymi,
a także z konkurencją, która
może wykorzystać narzędzie
fake news w celu eliminacji
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danej firmy z rynku. Fake news
to skuteczne narzędzie w wojnie
ekonomicznej – wykorzystywane
niestety bardzo często.

wytwarzania paliwa z CO2! – coś
co jest fikcją techniczną, medialnie żyło niestety dość długo.

Czy ekologia, ogólnie
rzecz ujmując, jest wolna
od fake news?

„United Againts Fake
News” – skąd pomysł na
Fundację, która okazuje się
lekarstwem na problem.

Niestety nie i jest na to sporo przykładów. Bo czym jest np. „green
washing”, jak nie fake news? – jeżeli
„Firma”, która w ramach swojej
działalności wycina np. hektar
lasu i ma obowiązek dokonać
zamiennych nasadzeń, to czemu
reklamuje się tylko nowymi
nasadzeniami, a pomija fakt
zniszczenia dojrzałego drzewostanu? Inny przykład: do
Raportu IPCC przed Konferencją
w Kopenhadze w 2009 roku,
zakradł się „czeski błąd” w zestawieniach danych, co spowodowało
alarm naukowców, że lodowce
w Himalajach spłyną dosłownie
„jutro” i nastąpi drugi potop. Trochę
niestety trwało, zanim opanowano
panikę i zweryfikowano dane. Na
zakończenie fake news żart: polscy
naukowcy opracowali metodę

Jestem żywym przykładem tego,
jak fake newsy niszczą życie
człowieka oraz jak należy postępować, aby wygrać z celową
dezinformacją. W roku 2016, fala
nieprawdziwych materiałów
prasowych zniszczyła moje
życie zawodowe. Do dnia dzisiejszego, nie tylko wygrałem
wszystkie sprawy sądowe
o zniesławienie nazwiska oraz
o sprostowanie nieprawdziwych
informacji na mój temat, ale
również stworzyłem Fundację,
której celem jest edukacja na
temat fake news, umiejętność
identyfikacji fake news, a także
zapobieganie oraz wychodzenie
z kryzysu, w przypadku ataków
fake news. Musimy nie tylko
potępiać przekazywanie przez
media informacji nierzetelnych

i niezweryfikowanych, ale przede
wszystkim zmienić prawo w taki
sposób, aby chronić ofiary tych
manipulacji. Postprawda jest
instrumentem nieczystej gry
politycznej i gospodarczej.
Czy Fundacja wspiera
również biznes?
Jak najbardziej. Nasza misja,
to wsparcie osób prywatnych
oraz biznesu w celu przetrwania ataków fake news.
Dziękuję za rozmowę i udzielenie
patronatu medialnego w tym
numerze „biznes&EKOLOGIA”
Dziękuję za rozmowę.

R

obert Grey jest byłym
Wiceministrem
Spraw Zagranicznych,
ekspertem ds. stosunków
międzynarodowych
i dyplomacji ekonomicznej,
budowy partnerstw publiczno–
prywatnych, Prezesem Fundacji
United Against Fake News

WSPÓLNIE NA
RZECZ OCHRONY
ŚRODOWISKA
- MARKA ARIEL ROZPOCZYNA KAMPANIĘ
„LICZY SIĘ KAŻDY STOPIEŃ”
CODZIENNE DOMOWE OBOWIĄZKI, TAKIE JAK
PRANIE CZY ZMYWANIE NACZYŃ MAJĄ WPŁYW NA
ŚRODOWISKO. MAJĄC TO NA UWADZE, P&G PRODUCENT
TAKICH MAREK JAK ARIEL, VIZIR CZY FAIRY,
ZACHĘCA DO WPROWADZENIA MAŁYCH ZMIAN, KTÓRE
MOGĄ ZNACZĄCO POMÓC PLANECIE. WYBIERANIE
PRODUKTÓW, KTÓRYCH OPAKOWANIA POCHODZĄ Z RECYKLINGU, KORZYSTANIE
ZE ZMYWARKI DO NACZYŃ CZY ODPOWIEDNIA SEGREGACJA ODPADÓW POZWOLĄ
ZADBAĆ O PLANETĘ, A TAKŻE ZAOSZCZĘDZIĆ ZASOBY NATURALNE. W NAJNOWSZEJ
KAMPANII MARKI ARIEL „LICZY SIĘ KAŻDY STOPIEŃ”, PRODUCENT ZACHĘCA DO
OBNIŻENIA TEMPERATURY PRANIA I ZWRACA UWAGĘ, ŻE PRANIE W 300C ZMNIEJSZA
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, A DZIĘKI TEMU ZMNIEJSZA SIĘ TEŻ EMISJA GAZÓW
CIEPLARNIANYCH WYTWORZONYCH W PROCESIE PRANIA, I TO AŻ O 35%!

P&G może pochwalić się niezwykle bogatym portfolio wiodących marek wysokiej jakości,
które cieszą się zaufaniem konsumentów na całym świecie. Należą do nich Always®, Ambi Pur®,
Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head &
Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® oraz Whisper®.
P&G prowadzi działalność w ok. 70 krajach na całym świecie. Więcej najświeższych informacji
o firmie P&G i jej markach można znaleźć na stronie www.pg.com.
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Mówi się, że zrównoważony rozwój to
„gra zespołowa”, łącząca producentów, konsumentów, administrację
publiczną i organizacje pozarządowe.
Każdy z jej uczestników ma do
wykonania swoje zadania, żaden
jednak, pojedynczo, nie rozwiąże
stojących przed nami wyzwań.
Dlatego Procter & Gamble już od
wielu lat zmienia sposób działania,
stawiając sobie odważne cele,
dzięki którym zmniejsza swój ślad
środowiskowy. Zostały one zebrane
w opublikowanym w 2018 roku
dokumencie „Ambition 2030”
i dotyczą, m.in. ograniczenia produkcji odpadów, zużycia plastiku
i wody, ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych. Osiągnięcie tych
celów z jednej strony wymaga zmian
w sposobie działania firmy, z drugiej
jednak, oznacza tworzenie rozwiązań, które także konsumentom
pozwolą działać w sposób bardziej
zrównoważony, wspólnie zmniejszając ślad środowiskowy codziennych
czynności domowych. By działania
te przynosiły jak najlepsze efekty,
jednym z narzędzi wykorzystywanych przez firmę są badania Life
Cycle Analysis (LCA), które pozwalają
ustalić, jaki wpływ na środowisko
ma produkt na każdym etapie cyklu
swojego życia i odpowiednio go
zminimalizować. Wiedza pozyskana
dzięki analizom LCA przyczynia się
do wielu innowacyjnych rozwiązań.
Jednym z nich są kapsułki Ariel
Allin1 PODs, dzięki którym pranie
w krótkich cyklach i niskich temperaturach daje doskonałe efekty,

dodatkowo pozwalając na zmniejszenie zużycia prądu. A to z kolei
oznacza zmniejszenie emisji CO2.

LICZY SIĘ KAŻDY STOPIEŃ

Średnia temperatura prania
w Europie wynosi 42,60C i pozostaje
na zbliżonym poziomie od dekady.
To właśnie temperatura prania ma
istotny wpływ na zużycie energii
elektrycznej i emisję dwutlenku
węgla do atmosfery. Już zmniejszenie temperatury wody o 100C
pozwoli zmniejszyć zużycie prądu
oraz ograniczyć emisję CO2 podczas
prania nawet o 35%. Dzięki nowym
kapsułkom do prania – Ariel Allin1
PODs – Procter & Gamble umożliwia
konsumentom uzyskanie doskonałych rezultatów prania nawet przy
praniu w niskich temperaturach
i mniejszym zużyciu energii.
Produkty naszych marek towarzyszą konsumentom każdego dnia.
Codziennie pomagają im podczas
domowych obowiązków, takich jak
pranie, mycie naczyń czy pielęgnacja. Staramy się proponować
nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, które sprawią, że domowe
obowiązki każdego z nas będą
miały mniejszy wpływ na środowisko. Wiemy, że jeśli chodzi o pranie,
w Europie 60% emisji dwutlenku
węgla pochodzi z procesu podgrzewania wody. Dlatego tak ważne
jest, by zachęcić konsumentów
do obniżania jego temperatury –
mówi Małgorzata Mejer, Dyrektor
ds. Komunikacji Korporacyjnej
7

P&G w Europie Centralnej. „Kapsułki Ariel Allin1 PODs pozwalają
prać ubrania w krótkich cyklach
i w niskiej temperaturze, i cieszyć się
tak czystymi ubraniami, jak zawsze.
Każdy z nas, realnie, może ograniczyć zużycie energii potrzebnej do
prania, a tym samym ograniczyć
ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery podczas
produkowania energii – dodaje.
Dzięki swojej formule kapsułki
do prania Ariel Allin1 PODs
optymalizują proces prania
i jednocześnie zapewniają wysoką
jakość czyszczenia nawet w cyklach
energooszczędnych. Dzięki
powłoce, która rozpuszcza się
już na początku prania, składniki
czyszczące skutecznie zwalczają
bród podczas całego cyklu prania,
nawet w niskich temperaturach.
Codzienne nawyki mają ogromny
wpływ na środowisko. Działania
podejmowane przez każdego
z nas oraz międzynarodowe firmy
pozwalają ograniczyć pozostawiany
ślad środowiskowy. Przy wyborze
produktów do codziennego użytku
warto wybierać te, które zachowują
wysoką jakość użytkowania przy
jednoczesnym dbaniu o stan
planety. Nawet niewielka zmiana
codziennych nawyków może
przynieść realną korzyść, a obniżenie
temperatury prania zaledwie o 100C
pozytywnie wpłynie na zmniejszenie
zużycia energii oraz ograniczenie
emisji CO2 do atmosfery.
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RZESZÓW SERCEM
„PODKARPACKIEJ
DOLINY
WODOROWEJ”
Wykorzystanie innowacyjnych
pod względem gospodarczym
i korzystnych pod względem
ochrony środowiska technologii
wodorowych to główny cel
stworzenia „Podkarpackiej Doliny
Wodorowej”. Jej powstanie pozwoli
wykorzystać potencjał Rzeszowa
i regionu w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować
miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy
wodorowe, a niskoemisyjny
wodór będzie wykorzystywany
na szeroką skalę. 18 maja 2021 r.
w Jasionce podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Doliny
Wodorowej na Podkarpaciu.
Wodór to nośnik energii, który
może stać się ważnym filarem
transformacji polskiej gospodarki.
Budowa i rozwój polskiej gospodarki opartej o wodór pozwolą
osiągnąć neutralności klimatyczną,
utrzymać konkurencyjności
polskiej gospodarki, a przy tym
wykorzystać naszą obecną, wiodącą rolę producenta wodoru.
W ramach Krajowego Planu
Odbudowy środki przeznaczone
na projekty wpisujące się w rozwój technologii wodorowych
sięgną 800 mln EUR, jak również
realizacja projektów z tego
zakresu będzie możliwa dzięki
uzyskaniu pomocy publicznej w ramach mechanizmu
Komisji Europejskiej – Ważne
Projekty Stanowiące Przedmiot
Wspólnego Europejskiego
Zainteresowania, z których dwa
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będą częściowo realizowane
w województwie podkarpackim
przez Tauron i Polenergię.
Nadrzędnym celem Rządu
jest budowa i rozwój polskiej
gospodarki opartej o wodór.
Pozwoli to osiągnąć neutralność
klimatyczną, utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki,
a przy tym wykorzystać naszą
obecną, wiodącą rolę producenta
wodoru. Stojąca przed nami
transformacja energetyczna
niesie szanse rozwoju dla
całych regionów – powiedział
premier Mateusz Morawiecki.
Inwestycje w wodór dają szansę
na rozwój krajowego przemysłu,
pozyskanie wyspecjalizowanych
kompetencji przez pracowników,
nowe miejsca pracy, generowanie
wartości dodanej dla krajowej
gospodarki oraz wzmocnienie
lokalnego potencjału gospodarczego – podkreślił minister klimatu
i środowiska Michał Kurtyka.
Jak dodał, budowa gospodarki
wodorowej opierać się będzie
o powstanie dolin wodorowych,
które zgodnie ze Strategią wodorową UE mają stać się spójnym
elementem Europejskiego
Ekosystemu Wodorowego. Polski
Ekosystem Innowacji Dolin
Wodorowych będzie obejmował
innowacyjne przedsięwzięcia
przemysłowe, projekty inwestycyjne o dużej, wieloletniej skali
realizowane w ramach określonego obszaru geograficznego.
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Doliny Wodorowe powinny łączyć
możliwie największą liczbę ogniw
łańcucha wartości, kładąc szczególny nacisk na rozwój projektów
badawczo-rozwojowych oraz
inwestycyjnych, w kierunku
zaspokojenia maksymalnej ilości
potrzeb odbiorców równolegle
w wielu obszarach. W ten sposób
powinien powstać skoordynowany i zintegrowany ekosystem
powiązań umożliwiający rozwój
technologii, wiedzy, badań
i biznesu. Podkarpacka Dolina
Wodorowa doskonale wpisuje
w te działania, zapewniając
wzmocnienie lokalnego potencjału gospodarczego – zaznaczył
szef resortu klimatu i środowiska.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia
Podkarpackiej Doliny Wodorowej umożliwi:
z ścisłe współdziałanie na rzecz
stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu
zbudowania Doliny Wodorowej,
opartej o produkcję wodoru
w procesie elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii
produkowanej z instalacji OZE;
z wykorzystanie potencjału
naukowo-badawczego w celu
podejmowania innowacyjnych
przedsięwzięć przemysłowych,
projektów inwestycyjnych,
których celem jest budowa
wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej
o obiegu zamkniętym;

z wymianę informacji i doświadczeń związanych z budowaniem
gospodarki wodorowej.
Rosnąca rola wodoru i jego potencjał w dekarbonizacji gospodarki
jest szansą na stworzenie nowoczesnego ekosystemu łączącego
w sobie produkcję, transport,
magazynowanie i końcowe
zastosowanie wodoru w przemyśle. Tym samym budowa systemu
pozwoli na integrację poszczególnych sektorów gospodarki oraz
optymalizację procesów i kosztów.
Takim ekosystemem będzie
Podkarpacka Dolina Wodorowa
– mówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
pełnomocnik rządu ds. gospodarki
wodorowej, Krzysztof Kubów.
Współpraca w ramach projektu
wzmocni potencjał gospodarczy
województwa podkarpackiego.
Powstanie Doliny ma zatem
szansę wesprzeć przedsiębiorców
w dążeniu do internacjonalizacji
działalności przedsiębiorstw,
budowania relacji, a nawet
konsorcjów międzynarodowych
oraz partnerstw strategicznych

na rzecz rozwoju gospodarki
wodorowej – dodał.
„Podkarpacka Dolina Wodorowa”
pozwoli wykorzystać potencjał
Rzeszowa i regionu w zakresie
nowoczesnych technologii.
Zbudować miejsce, w którym
będą produkowane ogniwa
paliwowe, autobusy wodorowe,
a niskoemisyjny wodór będzie na
szeroką skalę wykorzystywany.
Transfer wiedzy oraz wdrażanie
innowacyjnych i przyjaznych
środowisku technologii umożliwi
rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu oraz wzmocnienie
potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Wspólne działania
zapewnią integrację możliwości
podmiotów związanych z rynkiem
energetycznym, a w szczególności
z rynkiem OZE oraz zarządzanie
energią poprzez stworzenie sieci
współpracy podmiotów na rzecz
zmian w obszarze gospodarki
niskoemisyjnej i zrównoważonej
energii. Powodzenie tego projektu
niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu
i stworzy nowe możliwości rozwoju.
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O POLSKIEJ STRATEGII
WODOROWEJ DO 2030 r.

Projekt, będącej na końcowym
etapie opracowywania, Polskiej
Strategii Wodorowej do 2030 r.
wyznacza następujące cele:

z osiągnięcie mocy instalacji
produkcji z niskoemisyjnych
źródeł, procesów i technologii
dla potrzeb produkcji wodoru
i jego pochodnych na poziomie
2 GW, w tym w szczególności
instalacji elektrolizerów;
z rozpoczęcie eksploatacji
800 – 1000 nowych autobusów
wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;
z powstanie co najmniej
32 stacji tankowania
i bunkrowania wodoru;
z powstanie co najmniej
5 dolin wodorowych będącymi centrami doskonałości
w procesie wdrażania gospodarki wodorowej, integracji
sektorów, transformacji klimatycznej przemysłu oraz
budowie infrastruktury.
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MICHAŁ
PAWELA
ANALITYK FAKENEWS.PL
FAKTY I KŁAMSTWA

J

ednym z popularnych
argumentów na rzecz
rzekomej szkodliwości
szczepionek mRNA, stało
się w ostatnim tygodniu
opublikowane w styczniu
opracowanie J. Barta Classen’a.

Autor nie zaznaczył w swoim
tekście, iż z uwagi na posiadanie udziałów w Classen
Immunotheriapies może
zachodzić konﬂikt interesów.

Informacje na temat rzekomych
szokujących wyników badania,
wielokrotnie udostępniano
w mediach społecznościowych,
powielały je również portale
takie jak Forum dla Życia czy
COVID-19 Nieznane Fakty.

Tekst Classen’a został opublikowany na portalu SciVision
Publishers, który jest tzw.
drapieżnym wydawnictwem
(predatory journal), znajdującym
się na Liście Beall’a. Drapieżne
wydawnictwa działają w trybie
otwartego dostępu – po uiszczeniu
odpowiedniej opłaty każdy może
opublikować na ich portalach
swój tekst, a ten nie musi spełniać
żadnych kryteriów formalnych.
Tego typu prace nie są również
przed publikacją oceniane przez
innych badaczy ani recenzowane.
Zebrane na Liście Beall’a wydawnictwa nie gwarantują w żaden
sposób, że teksty, które pojawiają
się na ich stronach, są zgodne
z faktami, ani że badania zostały
w ogóle przeprowadzone.

W rzeczywistości praca, na którą
powołują się zwolennicy tej
teorii, nie jest badaniem
naukowym, lecz hipotezą postawioną w formie opracowania,
wizualnie przypominającego
pracę badawczą. Poniżej wyjaśniamy nieścisłości związane
z tekstem J. Barta Classen’a.

KIM JEST AUTOR?

Bart Classen jest amerykańskim
immunologiem i badaczem
o jawnie antyszczepionkowych
poglądach. W ramach prowadzonej przez siebie Classen
Immunotherapies od lat bada
związki szczepionek z chorobami
autoimmunologicznymi i neurodegeneracyjnymi. Od dłuższego
czasu jest bardzo popularny
w środowisku amerykańskich
antyszczepionkowców, co
nasuwa podejrzenia, iż może
nie być obiektywny w swojej
ocenie szczepionek mRNA.
nr 151/2021

GDZIE OPUBLIKOWANO
OPRACOWANIE?

OPRACOWANIE NIE PRZEDSTAWIA
ŻADNYCH DOWODÓW

Mimo specjalistycznego języka
i poruszania rozmaitych kwestii
związanych ze szczepieniami,
chorobami neurodegeneracyjnymi i prionami, J. Bart Classen
nie przytacza żadnych dowodów
na poparcie swoich tez.

Na kluczową część, czyli „Metodologię” składają się tylko trzy zdania:
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“Pfizer’s RNA based vaccine
against COVID-19 was evaluated
for the potential to convert
TDP-43 and or FUS to their
prion based disease causing
states. The vaccine RNA was
analyzed for the presence of
sequences that can activate
TDP-43 and FUS. The interaction
of the transcribed spike protein
with its target was analyzed to
determine if this action could
also activate TDP-43 and FUS.”
W tekście pojawiają się jedynie
określenia typu „oceniono
potencjał” czy „przeanalizowano
szczepionkę”. W poważnej pracy
badawczej metodologia powinna
być przedstawiona szczegółowo,
tak, by inny zespół badaczy mógł
odtworzyć badanie. W opracowaniu Classen’a znajdujemy
tylko ogólniki, które nie mówią
nic o jego metodach ani próbie
na jakiej miał wykonać badanie.
Ponadto, do tekstu nie dołączono
żadnych załączników, które zwykle
znajdują się w pracach badawczych.
W załącznikach znajdują się wszystkie dane, które naukowcy pozyskali
podczas pracy oraz ich opracowania
w formie tabel, wykresów itp.
J.Bart Classen nie przedstawia
jakichkolwiek dowodów na to, by
faktycznie przeprowadził swoje
badanie. Jego tekst należy zatem
oceniać nie jako badanie, lecz
ewentualnie jako postawienie
pewnej hipotezy. W żadnym
wypadku tekst Classen’a nie

udowadnia jego stanowiska, jest
jedynie teoretycznym rozważaniem
na temat szczepionek mRNA.

SZCZEPIONKI POWODUJĄ
CUKRZYCĘ TYPU 1

Takie stwierdzenie pada na
samym początku tekstu Classen’a.
W tej kwestii autor powołuje się
tylko na samego siebie i swoje
badanie z 2002 roku. W rzeczywistości związek szczepień
u dzieci z cukrzycą typu 1 został
gruntownie przebadany i nie
udowodniono żadnej korelacji.
Tak o badaniu Classen’a wypowiadał się prof. Dr hab. med.
Andrzej Zieliński z Zakładu
Epidemiologii PZH w Warszawie:
„Silnym propagatorem tezy
o wpływie szczepionek na rozwój
cukrzycy typu 1 jest kilkakrotnie
cytowany w omawianej publikacji
Classen. Zarówno jego publikacje,
jak i innych Autorów głoszących
podobne poglądy opierają się
jednak na błędnych założeniach
metodologicznych. Autorzy ci
wniosek o istnieniu związku
przyczynowo-skutkowego między
szczepieniami a powstawaniem
cukrzycy typu 1 wysuwają na
przykład na podstawie zaobserwowanego zmniejszenia liczby
zachorowań na cukrzycę typu 1
w ciągu 3–4 lat po zaprzestaniu
szczepień przeciwko krztuścowi
i gruźlicy, a zwiększenia liczby
zachorowań na cukrzycę po
wprowadzeniu szczepień przeciwko krztuścowi oraz MMR. Takie
rozumowanie, choć niestety
częste, nie jest poprawne. W mianownictwie epidemiologicznym
nazywane jest ono błędem
ekologicznym (ecological fallacy)
i oznacza wysnuwanie wniosków
przyczynowych jedynie na podstawie porównywania częstości
zdarzeń w całych populacjach.”

SZCZEPIENIA PRZECIW POLIO
A SZCZEPIONKI MRNA

W swoim tekście Classen
manipuluje czytelnikami.
Jak czytamy we wstępie:

„For example, the first killed polio
vaccine actually caused polio
in recipients because the up
scaled manufacturing process
did not effectively kill the polio
virus before it was injected into
patients. RNA based vaccines
offers special risks of inducing
specific adverse events.”

Tłumaczenie:
„Na przykład pierwsza inaktywowana szczepionka przeciwko polio
w rzeczywistości wywołała polio
u pacjentów, ponieważ w procesie
produkcyjnym nie inaktywowano
skutecznie wirusa polio przed
wstrzyknięciem go pacjentom.
Szczepionki RNA stwarzają
szczególne ryzyko wywołania określonych odczynów niepożądanych.”

Pamiętajcie, by zawsze sprawdzić, czy badanie, które czytacie,
jest poprawne pod względem
formalnym i metodologicznym,
czy zostało zrecenzowane,
oraz przez jakie wydawnictwo
zostało opublikowane.
Sprawę poruszały również zagraniczne serwisy
fact-checkingowe: PolitiFact,
Snopes i HealthFeedback.

Faktycznie, jedna z amerykańskich
firm produkujących szczepionkę
przeciw polio w roku 1955 popełniła błąd, w wyniku którego
ucierpiało wielu pacjentów, jednak
szczepionki przeciw polio nie
mają żadnego związku ze szczepionkami mRNA. Abstrahując od
ogromnej różnicy między kontrolą
jakości produkowanych szczepionek w 1955 roku i obecnie, są to
dwie zupełnie odmienne technologie, a szczepionki mRNA nie
zawierają inaktywowanego wirusa.

W CZĘŚCI „DISCUSSION”
NIE ZNAJDUJEMY
OGRANICZEŃ BADANIA

Część nazywana „Dyskusją” służy
w pracach naukowych do przedstawienia ograniczeń badania,
problemów, jakie badacze napotkali podczas pracy i potencjalnych
czynników, które mogą wpływać
na wyniki, lub ich interpretację.

W swoim tekście Classen nie przedstawia jakichkolwiek ograniczeń,
wykorzystuje jednak „Dyskusję”,
by przywoływać swoje badania na
temat związków szczepień z chorobami autoimmunologicznymi
i wskazywać, że szczepionki mRNA
mogą być nawet bardziej niebezpieczne niż sam koronawirus.
W tej części znajdujemy również
sugestie Classen’a, jakoby szczepionki mRNA miały być bronią
biologiczną finansowaną przez
Billa Gates’a, lub eksperymentalnym programem rządu USA, który
dokonał ataku biologicznego.

PODSUMOWANIE

Tekst Classena nie jest badaniem
naukowym i nie stanowi jakiegokolwiek dowodu na prawdziwość
postawionych tez. Autor nie przytoczył wyników swoich rzekomych
badań, nie przedstawił również
metodologii ani ograniczeń.
Opracowanie należy traktować
nie jako badanie, lecz jedynie
jako opinię J. Barta Classen’a.
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ŹRÓDŁA

Lista Beall’a
https://scholarlyoa.
com/publishers/
Badanie nt. cukrzycy typu 1
i szczepionek u dzieci
https://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/nejmoa032665
Badanie nt. polio
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC1383764/
Medycyna Praktyczna / PZH
https://www.mp.pl/szczepienia/
przeglad/bezpieczenstwoszczepien/70809,czy-szczepienia-w-wieku-dzieciecym-maja-zwiazek-ze-zwiekszeniem-zapadalnosci-na-cukrzyce-typu-1
Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/
wiki/J._Bart_Classen
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WOJCIECH
NITKA
STOWARZYSZENIE
DOM DREWNIANY

D

rewniane domy w Polsce
wciąż są rzadkim
widokiem, ale ich
popularność rośnie. Ich zaletą
jest komfort użytkowania
i energooszczędność

W 2020 roku oddano w Polsce do
użytkowania ponad 900 domów
o konstrukcji drewnianej, a na
przestrzeni ostatnich pięciu lat
ich popularność zwiększyła się
już ponad dwukrotnie – pokazują
dane GUS. Wynika to z faktu, że
budownictwo drewniane jest
bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska. W całym
swoim cyklu życia budynki
odpowiadają bowiem za ok. 40%
emisji CO2 do atmosfery, a redukcja tego wskaźnika to cel UE
uwzględniony w Zielonym Ładzie.
Wykorzystanie w budownictwie
drewna, które cechuje większa
pojemność cieplna i ujemna
emisja CO2, może więc mocno
się przyczynić do przeciwdziałania zmianom klimatu.
– Domy z drewna są bardziej
ekologiczne w porównaniu do
budownictwa tradycyjnego.
Drewno to materiał, który
nie tylko nie wytwarza CO2,
ale i pochłania go z powietrza. Niedawne badania
nr 151/2021

przeprowadzone dla Ministerstwa
Środowiska porównały ślad
węglowy w budownictwie murowanym i drewnianym, a wyniki
okazały się rewelacyjne na rzecz
tego drugiego – mówi agencji
Newseria Biznes Wojciech Nitka ze
Stowarzyszenia Dom Drewniany.
Jak wynika z danych GUS,
w 2020 roku powstało w Polsce
905 domów drewnianych, podczas
gdy rok wcześniej było ich 708,
a w 2015 roku – 348. Spółka Polskie
Domy Drewniane wskazuje, że
choć nadal jest to zaledwie
ok. 1% ogółu budownictwa (dla
porównania w Niemczech udział
ten przekracza 18%), to popularność konstrukcji drewnianych
rośnie, a potencjał rynku jest
dużo większy. Z jej szacunków
wynika, że w ciągu następnych
dwóch dekad (do 2040 roku)
udział budownictwa drewnianego w całym sektorze może się
zwiększyć do 20%, a każdego roku
w Polsce może powstawać nawet
ok. 15 tys. drewnianych budynków.
Szersze wykorzystanie drewna
w budownictwie może mocno
przyczynić się do przeciwdziałania
zmianom klimatycznym. Według
danych przytaczanych w raporcie
KAPE, opracowanym na zlecenie
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Ministerstwa Środowiska, („Środowiskowe aspekty nowoczesnego
budownictwa drewnianego”), cały
sektor budowlany odpowiada za
30–40% całkowitej emisji gazów
cieplarnianych i 40% zużycia
energii na świecie, a każdego
roku branża budowlana wykorzystuje ok. 3 mld ton surowców
(co odpowiada 40–50% całkowitego zapotrzebowania na nie).
Z kolei z danych European Forest
Institute, przytaczanych przez
spółkę PDD, wynika, że budynki
z betonu – uwzględniając cały
cykl ich życia – odpowiadają za
zużycie ok. 42% całkowitej energii,
35% emisji gazów cieplarnianych
i 30% zużycia wody. W przypadku
konstrukcji drewnianych te
wskaźniki są dużo niższe.
– Budownictwo drewniane jest
budownictwem suchym i – oprócz
fundamentów – nie wymaga
dużej ilości wody. Natomiast
w przypadku budownictwa
murowanego potrzebujemy
wody do produkcji betonu,
zaprawy i wielu innych elementów – wyjaśnia Wojciech Nitka.
Przeprowadzone w 2018 roku
badania naukowców z Bangor
University w Walii, publikowane
przez Climate Change Committee,

pokazują także, że powstanie
budynku betonowego wiąże
się z emisją do atmosfery
aż 992 ton CO2. Konstrukcja
drewniana natomiast nie wytwarza go w ogóle, w zamian
przechowując aż 426 ton CO2
dzięki zmagazynowaniu węgla
w drewnie. To oznacza, że efekt
netto wykorzystania technologii
drewnianej zamiast betonowej to
1418 ton CO2 mniej w atmosferze.
Zaletą drewnianego budownictwa jest nie tylko ekologia, ale
i energooszczędność. Drewno
ma naturalne właściwości
termoizolacyjne, więc wykorzystanie go w budynkach zmniejsza
zapotrzebowanie na energię
do ogrzewania czy chłodzenia
pomieszczeń. Z danych European
Wood, przytaczanych przez spółkę
PDD, wynika, że ten surowiec jest
15-krotnie lepszym izolatorem niż
beton, a drewniana deska o grubości 2,5 cm ma wyższą odporność
termiczną niż ściana z cegły
o grubości 11,4 cm, co w praktyce
przekłada się na dużo lepszy
bilans energetyczny budynku.
– Domy drewniane, szczególnie
domy z bali, są bardzo energooszczędne – dużo bardziej niż
budownictwo szkieletowe. Domy
szkieletowe szybko się nagrzewają,
ale – jako że nie ma tam pojemności cieplnej – po wyłączeniu
ogrzewania szybko się też wychładzają. Co innego w przypadku

domów z bali, ponieważ drewno
ma dużo większą pojemność
cieplną niż kamień, pustaki czy
cegła – podkreśla ekspert.
Drewniane domy wpisują się też
w nowe, zaostrzone od stycznia
2021 roku warunki techniczne
(WT 2021), zgodnie z którymi
wszystkie nowo projektowane
i powstające budynki muszą
spełniać rygorystyczne normy
energooszczędności i izolacji
cieplnej. Co istotne, większa energooszczędność przekłada się też na
niższe koszty utrzymania. Spółka
Polskie Domy Drewniane podaje, że
w przypadku projektowanych przez
nią budynków oszczędności na
rachunkach za prąd mogą wynieść
nawet 20% w porównaniu z typowym, betonowym budownictwem.
– Wszystko zależy od projektu.
Możemy budować domy, które
spełniają podstawowe wymagania izolacyjności cieplnej, ale też
domy energooszczędne i domy
pasywne. W zależności od tego, ile
izolacji cieplnej damy na ściany,
stropy czy dach, możemy przyjąć
zużycie ok. 15 kWh na 1 mkw. rocznie, a więc koszty ogrzewania są
bardzo niskie. Jednak tej izolacji
musimy dać w tym celu przynajmniej 30–40 cm. I wtedy mamy
dom pasywny. Ale możemy też
budować domy zeroenergetyczne,
które po prostu nie potrzebują już
żadnych instrumentów do ogrzewania – mówi Wojciech Nitka.

Kolejną zaletą drewna jest to, że
w odróżnieniu od wielu innych
materiałów budowlanych nie
ma ono właściwości toksycznych
i jest naturalnym surowcem, co
przekłada się na komfort i lepsze
samopoczucie mieszkańców. W tej
chwili drewniane domy w większości powstają też na zasadzie
prefabrykowanych konstrukcji,
więc ich budowa jest tańsza i szybsza. Gotowe elementy łączy się ze
sobą na miejscu budowy, a czas
montażu ogranicza się do kilku
tygodni. Nie oznacza to jednak, że
takie konstrukcje są mniej trwałe.
– Najstarszy drewniany dom
w Europie, dokładnie w Szwajcarii, ma około 700 lat i ciągle
jest zamieszkały – mówi ekspert
Stowarzyszenia Dom Drewniany.
– Jeśli chodzi o trwałość, wiele
zależy od firmy, której zlecamy
budowę domu: czy bierzemy
tanio i dostajemy kiepski towar,
czy bierzemy firmę rzetelną
i sprawdzoną, która postawi po
prostu dom na lata. Dom drewniany – jeżeli jest wybudowany
dobrze, zgodnie z wszystkimi
standardami, przez porządną
firmę wykonawczą, dobrze
użytkowany i utrzymywany –
przeżyje nawet 100 lat i więcej.
Mamy zresztą tego przykłady,
np. w postaci drewnianych
kościółków liczących po kilkaset
lat, nie mówiąc o drewnianych
budynkach w Chinach, które
mają nawet po kilka tysięcy lat.

OPI PIB
I AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

BĘDĄ DEMASKOWAĆ
FAKE NEWSY
z W ostatnich latach coraz
większym problem staje się
brak rzetelności informacji
opublikowanych w internecie.
Ludzie celowo są wprowadzani
w błąd, co wpływa na podejmowane przez nich decyzje.
z Ponieważ skala tego
negatywnego zjawiska jest
duża, trwają poszukiwania
skutecznego sposobu, który
ułatwi weryfikację wiadomości
opublikowanych w sieci.
z Naukowcy z Akademii
Leona Koźmińskiego (ALK)
w Warszawie oraz z Ośrodka
Przetwarzania Informacji
– Państwowego Instytutu
Badawczego (OPI PIB) podpisali umowę, w ramach której
m.in. wspólnie opracują inteligentne narzędzia detekcji fake
newsów i weryfikacji źródeł
informacji. Takie rozwiązanie
będzie pierwsze w Polsce i unikatowe na skalę europejską.
z Celem umowy jest także
budowanie wspólnego
kapitału naukowo-badawczego oraz wypracowanie
potencjału innowacyjnego
na najwyższym poziomie.

POSTĘP TECHNOLOGICZNY
I INNOWACJE

Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy
Instytut Badawczy podpisały
umowę, która ma wspierać
postęp technologiczny, innowacje oraz rozwój badawczy obu
jednostek. Inicjatywa obejmuje
m.in. wymianę wiedzy, wspólne
publikacje naukowe, staże studenckie i badania doktorantów
oraz przede wszystkim opracowanie i realizację innowacyjnych
projektów badawczych.
– Podpisanie umowy między ALK
a OPI PIB to szansa na współpracę na rzecz wzmacniania
infrastruktury innowacyjności
w Polsce. Studenci programu
„AI and Management” będą
mieli okazję realizować projekty
w obszarze Business Intelligence, uczenia maszynowego
oraz inżynierii danych w czołowej instytucji badawczej
w Polsce – powiedziała prof.
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, prorektor ALK.
Ośrodek Przetwarzania Informacji
– Państwowy Instytut Badawczy
także odniesie wiele korzyści
z nawiązanej współpracy.
– Rozwój nauki wymaga współpracy, która przynosi korzyści
wszystkim partnerom. Dzięki
podpisaniu umowy z Akademią
Leona Koźmińskiego w Warszawie możemy realizować
projekty badawcze, które będą
miały zastosowanie przede
wszystkim w biznesie. Uczelnia
ta cieszy się dużą renomą
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i uznaniem. Jej absolwenci bez
problemów odnajdują się na
rynku pracy, co pokazują m.in.
dane zawarte w Ogólnopolskim
Systemie Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów
Szkół Wyższych (ELA), który jest
administrowany przez OPI PIB.
Połączenie know-how naszych
jednostek z pewnością przyczyni
się do opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
które efektywnie będą wspierać
nie tylko polskie firmy – mówi
dr inż. Jarosław Protasiewicz,
dyrektor Ośrodka Przetwarzania
Informacji – Państwowego
Instytutu Badawczego (OPI PIB).

WSPÓLNA WALKA
Z FAKE NEWSAMI

Jednym z pierwszych projektów
badawczych, który wspólnie
przygotowały ALK i OPI PIB jest
opracowanie inteligentnych
narzędzi detekcji fake newsów
i weryfikacji źródeł informacji.
Wniosek o jego dofinansowanie
został już złożony w ramach
konkursu INFOSTRATEG,
który ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ten
innowacyjny projekt zakłada zbudowanie zbioru uczącego się oraz
bazy faktów, obejmującej przede
wszystkim dziedziny w największym stopniu dotknięte fake
newsami. Są nimi przede wszystkim ochrona zdrowia, polityka
oraz finanse i gospodarka. Bazy
te pozwolą na przeprowadzenie
nie tylko analizy stylometrycznej
newsów, ale także umożliwią
weryfikację faktograficzną
wiadomości i analizę wiarygodności ich źródła. Otrzymane
w taki sposób dane posłużą do

stworzenia specjalnego algorytmu. Umożliwi on klasyfikację
informacji z różnych modeli
opartych o uczenie maszynowe.
Takie rozwiązanie pozwoli
w sposób zautomatyzowany
weryfikować fake newsy opublikowane w sieci w języku polskim.

INNOWACJA NA SKALĘ
EUROPEJSKĄ

Oczekiwane wyniki projektu
badawczego będą innowacją
na skalę co najmniej europejską. Umożliwią one wdrożenie
pierwszego w Polsce narzędzia, które pozwala w sposób
kompleksowy i całkowicie
zautomatyzowany wykrywać
fake newsy. Rozwiązanie to może
przynieść ogromne korzyści
społeczno-gospodarcze poprzez
zmniejszenie wpływu negatywnych skutków nieprawdziwych
informacji na społeczeństwo,
procesy inwestycyjne oraz
działalność instytucji strzegących bezpieczeństwa w sieci.

Akademia Leona Koźmińskiego
Wyższa uczelnia ekonomiczna, akredytowana przez AACSB,
EQUIS, AMBA i CEEMAN i instytucja naukowo-badawcza
kategorii A, prowadząca własną szkołę doktorską. Posiada ocenę
wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków
zarządzanie, prawo, administracja, finanse i rachunkowość. Według
rankingów krajowych „Perspektyw” i międzynarodowych „Financial
Times” jest najlepszą uczelnią biznesową i liderem kształcenia
menedżerskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Na studiach
licencjackich, magisterskich, doktorskich i podyplomowych kształci
9000 osób, w tym ponad 1500 cudzoziemców z 80 krajów.
www.kozminski.edu.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Pastwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)
Interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych
dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego
projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań
i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne
systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.
Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego,
algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe,
odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCT),
systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.
W działalności badawczej OPI PIB stawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania w siedmiu
laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych
w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja
różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.
www.opi.org.pl
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RENATA KAZNOWSKA
WICEPREZYDENT
M. ST. WARSZAWY
JAK DBAĆ O WARSZAWĘ

Jak wygląda sytuacja szpitali na
terenie Warszawy – w kontekście
walki z covidem, jak przebiega
program szczepień, jakie
inicjatywy podejmuje
ratusz w tej sprawie?
Warto podkreślić, że m. st.
Warszawie podlega 11 szpitali
– z czego cztery nie posiadają
oddziałów „covidowych” (są
to trzy szpitale ginekologiczno-położnicze i jeden szpital
dziecięcy). Od początku epidemii
miejskie szpitale aktywnie
włączyły się do walki z koronawirusem. W związku z sytuacją
epidemiczną o blisko pół roku
przyspieszono budowę i oddanie
Szpitala Południowego, gdzie

powstał tzw. tymczasowy
szpital covidowy na 300 łóżek,
w tym 80 respiratorowych.
W szczytowym momencie pandemii, zgodnie z decyzjami władz
centralnych, miejskie placówki
zabezpieczały pond 650 łóżek
dla pacjentów z potwierdzonym
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
przy czym należy jednocześnie
wziąć poprawkę na fakt przejęcia
od 26 marca 2021 r. przez Ministra
Zdrowia Szpitala Solec wraz
ze Szpitalem Południowym.
Od początku epidemii Warszawa
skupiła się na wyposażeniu
szpitali w niezbędny sprzęt
i środki ochrony osobistej

– w tym celu kupiono 30 respiratorów i w pełni wyposażonych
stanowisk intensywnej terapii
oraz przekazano miliony sztuk
masek, gogli, kombinezonów,
rękawic, środków do dezynfekcji. Od wybuchu pandemii
placówki opracowały i wdrożyły
szereg procedur w celu ochrony
pacjentów i personelu.
Miejskie szpitale zaangażowały
się również w proces szczepień
personelu medycznego przeciw
COVID-19 – dotychczas I dawką
zaszczepiono w nich niemal
29 tys. osób z tej grupy, a II
dawkę podano 22 tys. medyków.
Ponadto część z podmiotów
szczepiła też nauczycieli.
Należy również podkreślić,
że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, mimo
pandemii warszawskie szpitale
nie zaprzestały leczenia także
pacjentów „niecovidowych”
i w miarę możliwości starały się
utrzymywać funkcjonowanie
wszystkich oddziałów szpitalnych.
Czym charakteryzuje się
wdrażany program Kochasz
Warszawę, łap deszczówkę?
Jakie ekologiczne projekty
Państwo propagujecie na
terenie Warszawy i Mazowsza?
Bycia oszczędnym i eko trzeba
się uczyć od najmłodszych lat.
A nauka przedszkolaków
zachowań proekologicznych
przez zabawę i praktykę to
najlepsza droga do wychowania
pokolenia dbającego o swoje
najbliższe środowisko i klimat.
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Program edukacyjny „Kocham
Warszawę – łapię deszczówkę”
jest realizowany przez miasto
i Fundację Veolia Polska.
Potrwa do listopada br.
Zakłada m.in. montaż instalacji
do zbierania deszczówki (po
dwa zbiorniki o pojemności do
300 l), nasadzenia (2 sadzonki
– dąb szypułkowy, buk, klon
lub inne drzewa liściaste)
i przekazanie specjalnych
materiałów edukacyjnych
nauczycielom (scenariusz
zajęć, bajka "Woda w przyrodzie, czyli o potrzebie łapania
deszczówki", audiobook "Woda
w przyrodzie, czyli o potrzebie
łapania deszczówki" czytany
przez Jarosława Boberka i piosenka "Każda kropla ważna jest").
Bierze w nim udział 50 stołecznych przedszkoli. Do
czerwca zostanie w całości
zrealizowany w 25 placówkach.
W przedszkolach z dzielnic
Bemowo, Białołęka, Bielany,
Mokotów, Praga Południe,
Rembertów, Śródmieście,
Wawer, Wesoła i Wola zasadzone już drzewa, montowane
są też pierwsze zbiorniki.
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HANNA
ZDANOWSKA
PREZYDENT ŁODZI
O EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

W ostatnim czasie przybyło
Pani Prezydent obowiązków.
Europejski Komitet Regionów,
którego jest Pani członkiem
desygnował ambasadorów
Europejskiego Zielonego Ładu
i Porozumienia Burmistrzów
na rzecz Klimatu i Energii. Na
czym będzie polegała ta rola?
Kiedy myślimy o 2050 roku
jako tym, w którym mamy
jako Unia Europejska osiągnąć
cel neutralności klimatycznej,
wydaje się, że to odległa perspektywa. Tymczasem tak nie
jest. Zostało nam zaledwie 29 lat
na to, żebyśmy jako europejska
gospodarka pochłaniali tyle
negatywnych dla środowiska
czynników ile emitujemy.
To ogrom pracy i czy sukces
nastąpi, zależy od zaangażowania nie tylko władz krajowych,
ale może i przede wszystkim
samorządów. Dlatego powołano
nas, po jednym ambasadorze
na kraj członkowski, żebyśmy
namawiali naszych: koleżanki
i kolegów do podejmowania
tego klimatycznego wyzwania, dostarczali informacji na
temat funduszy europejskich,
mechanizmów ich pozyskiwania
i wymieniali dobre praktyki.
nr 151/2021

Wspomina Pani Prezydent
o dobrych praktykach, jakie
proekologiczne działania
podejmuje kierowany przez
Panią samorząd Łodzi?
Każda z moich kadencji na
stanowisku Prezydenta miała
swój motyw przewodni. Ostatnia
upłynęła pod hasłem rewitalizacji, obecna to dbałość
o przeciwdziałanie i adaptację
do zmian klimatu. To ostatni
dzwonek, żeby zostawić naszym
dzieciom i wnukom lepsze środowisko. Dlatego też w pierwszej
kolejności powołałam w grudniu
2019 roku Departament Ekologii
i Klimatu, który koordynuje
wszelkie działania miasta w tym
obszarze. Od ochrony środowiska,
przez jego kształtowanie i na
zarządzaniu kończąc. Podejmujemy szereg działań: dotujemy
wymianę pieców w trosce
o lepszą jakość powietrza,
dotujemy zbieranie deszczówki
przez mieszkańców, projekt
edukacji ekologicznej w szkołach,
wreszcie zazieleniamy każdy
możliwy skrawek miasta, w tym
także specjalnego programu
dopłat dla mieszkańców. Ogrody
fasadowe, zieleń w centrum,
ogrody społeczne, Las Młodej
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Łodzi czy ostatnia decyzja
o przeznaczeniu 150 ha miejskich
terenów na nowe lasy. To tylko
wycinek naszej działalności.
Czy w te działania angażujecie
jakieś podmioty trzecie?
W zeszłym roku zaproponowałam
EKOpakt dla Łodzi, jako swoistą
umowę pomiędzy Miastem
a mieszkańcami, biznesem,
NGO’sami i innymi instytucjami.
Odzew jest pozytywny. Tylko
w zeszłym roku nasadziliśmy
dzięki partnerom biznesowym
i organizacjom pozarządowym
ponad 14 tysięcy młodych drzew,
w tym roku przedsiębiorcy
ufundowali między innymi łąki
kwietne i dopinamy kolejne
projekty. Widać, że CSR nie
jest obcy przedsiębiorcom,
którzy prowadzą swoją działalność w naszym mieście.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję i serdecznie zachęcam wszystkich do śledzenia
i wspierania wszelkich działań prośrodowiskowych.

ROYAL TULIP:
NOWA MARKA HOTELOWA WKRACZA
DO POLSKI, POKAZUJĄC, ŻE LUKSUS
MOŻE BYĆ EKOLOGICZNY
Wielkimi krokami zbliża się wejście na polski rynek hospitality
marki Royal Tulip, perły w portfolio Louvre Hotels Group. Znany
z nowoczesnych obiektów w prestiżowych lokalizacjach brand
wyróżnia się stylem inspirowanym
pięknem i bogactwem natury.
Ku przyrodzie zwraca się jednak
nie tylko w warstwie identyfikacji
wizualnej. Wciąż poszukuje
nowych rozwiązań, które pozwalają
łączyć królewski luksus ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Przykładem podejmowanych
przez Royal Tulip działań łączących
dbałość o najwyższy standard
usług z troską o dobro środowiska
naturalnego jest współpraca
marki z Groupe GM, wiodącym
producentem i dystrybutorem
ekologicznych kosmetyków dla
branży hotelarskiej. Jej owocem
jest wyposażenie pokoi w hotelach Royal Tulip w luksusowe
produkty z linii DAMANA®
Solid Range, które zaprojektowano z myślą o ograniczeniu
wpływu branży kosmetycznej
na środowisko naturalne.

na znaczne zredukowanie ich
śladu wodnego. Przy produkcji
kostek DAMANA® zużywa się dziewięciokrotnie mniej wody niż przy
produkcji kosmetyków w płynie.
Produkty pakowane są w niezawierające plastiku kartonowe
opakowania z certyfikatem FSC.
– Zapewniając naszym markom
hotelowym dostęp do wysokiej
klasy ekologicznych produktów,
odpowiadamy nie tylko na wyzwania naszych czasów, ale także na
ewoluujące oczekiwania klientów.
Nasi goście, oceniając jakość
świadczonych przez nas usług,
coraz częściej zwracają uwagę
także na naszą postawę względem środowiska naturalnego.
Skoro na co dzień żyją ekologicznie, to spodziewają się, że również
podczas pobytu w hotelu nie będą
zmuszeni do zmiany przyzwyczajeń. Naszym zadaniem jest spełnić
to oczekiwanie – mówi Danuta
Marcinkowska, PR & Marketing
Coordinator, Louvre Hotels Group.

R

oyal Tulip to najwyżej
pozycjonowana marka
Louvre Hotels Group.
Pierwszym hotelem działającym
pod jej szyldem w Polsce będzie
należący do Zdrojowa Invest
& Hotels obiekt Royal Tulip
Sand w Kołobrzegu, liczący
113 pokoi pięciogwiazdkowy
kurort zlokalizowany nad
samym brzegiem Bałtyku.

DAMANA® to linia inspirowanych
tradycyjnym rzemiosłem kosmetyków w formie kostek myjących
(cytrusowych żeli pod prysznic,
jałowcowych szamponów i odżywek na bazie jasnoty białej), przy
tworzeniu których zwrócono
szczególną uwagę na względy
zdrowotne, etyczne i ekologiczne.
Produkty nie zawierają mydła,
a ich pH jest zbliżone do pH
wody, są więc przyjazne dla nawet
najwrażliwszych typów skóry.
Kosmetyki są wegańskie, co oznacza, że nie zawierają składników
pochodzenia zwierzęcego. Odejście od płynnej formuły pozwoliło
19
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ZIELONE INWESTYCJE
W KATOWICACH
ogólnomiejskie i dzielnicowe.
– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Pierwsza edycja
Zielonego Budżetu pokazała,
że katowiczanie mają wiele
pomysłów na zagospodarowanie
i zazielenienie ich najbliższego
otoczenia. Potwierdziła to liczba
zgłoszeń, jak i zróżnicowanie
projektów mieszkańców. Wierzę, że również tegoroczna
wiosna przyniesie podobne
rezultaty – dodaje prezydent.

Marcin Krupa, prezydent

L

Miasta Katowice

asy, parki i coraz więcej
zieleni w przestrzeni
miejskiej. Tak wyglądają
Katowice, jedno z najbardziej
zielonych miast w Polsce. Stolica
województwa śląskiego od lat
inwestuje w zielone rozwiązania,
które są widoczne każdym kroku.

Trwa nabór wniosków do II edycji
Zielonego Budżetu w Katowicach.
Mieszkańcy mają do dyspozycji
3 mln złotych na realizację
zielonych pomysłów w mieście.
Katowiczanie mogą zgłaszać
swoje pomysły do 27 maja.

Mieszkańcy Katowic mogą
zgłaszać swoje pomysły działań do 27 maja za pomocą
specjalnie przygotowanych
formularzy zgłoszeniowych.
Następnie wnioski będą przechodziły przez weryfikację formalną
i merytoryczną. W ostatnim etapie
komisja złożona z urzędników
i zewnętrznych ekspertów wybierze najciekawsze projekty, które
zostaną zrealizowane w kolejnym
roku. Podobnie jak przed rokiem,
również i w tej edycji, na zgłoszone
projekty przeznaczono kwotę
3 mln złotych, z których 2,4 mln zł
rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice
w ramach wniosków lokalnych,
natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań
o charakterze ogólnomiejskim.
Podczas pierwszej edycji Zielonego
Budżetu miasta Katowice wpłynęło

– Katowiczanie najlepiej wiedzą,
czego potrzeba w ich otoczeniu.
Coraz częściej słyszałem od
mieszkańców, że Budżet Obywatelski powinien w większym
stopniu umożliwiać zgłaszanie
projektów zielonych. Uznałem,
że warto podjąć takie działanie
i tak powstał Zielony Budżet.
Jest on podobny do „zwykłego”
budżetu obywatelskiego na
etapie zgłaszania wniosków
oraz ich weryfikacji. Pula 3 mln zł
została rozdzielona na zadania
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128 wniosków, z czego ostatecznie
do realizacji wybrano 54 z nich
o wartości blisko 2 mln złotych. Dzięki zaangażowaniu
mieszkańców już w tym roku
będzie wykonywane chociażby:
zazielenienie 22 przystanków
– po jednym w każdej dzielnicy
Katowic, urządzenie zielonego
skweru przed Superjednostką,
ogród deszczowy w Brynowie,
nowe nasadzenia drzew, krzewów
i kwiatów w Nikiszowcu, Janowie,
Szopienicach, Burowcu i Dąbrówce
Małej, projekty zakupu i montażu
budek lęgowych dla ptaków miejskich na terenie Ligoty-Panewnik
czy zajęcia o charakterze edukacyjnym w szkołach i dla dorosłych.
Informacje na temat procesu
Zielonego Budżetu miasta
Katowice dostępne są na stronie:
www.katowice.eu/zielonybudzet

HALINA
SZYMAŃSKA
PREZES AGENCJI
RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI
ROLNICTWA
ARIMR WSPIERA ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Żywność ekologiczna jest
coraz bardziej doceniana
przez Polaków. Moda na
bycie eko sprawia, że coraz
częściej wybieramy produkty
wytwarzane w sposób
naturalny, pozbawione
sztucznych barwników czy
konserwantów. Czy decydując
się na produkcję tego typu

żywności, można otrzymać
w ARiMR pomoc finansową?
Produkcja ekologiczna, która
z jednej strony przyczynia
się do ochrony środowiska,
z drugiej zaś dostarcza specyficznego produktu, który jest
coraz bardziej poszukiwany
przez konsumentów, wymaga

ogromnego nakładu pracy
i wiąże się z uzyskaniem niższych
plonów. Rolnicy chcący określać
swoje produkty jako ekologiczne
muszą również poddać się
systemowi kontroli i certyfikacji,
co niesie za sobą dodatkowe
koszty. Mając tego świadomość i promując ekologicznej
metody produkcji w Programie

Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 przewidziano
dla nich wsparcie finansowe
w ramach oddzielnego działania „Rolnictwo ekologiczne”.
Kto dokładnie może ubiegać
się o taką pomoc?
O takie wsparcie mogą starać
się rolnicy, którzy dobrowolnie
zobowiążą się utrzymać lub
przejść na praktyki i metody
charakterystyczne dla rolnictwa ekologicznego. Taki rolnik
w pierwszej kolejności musi
wypełnić odpowiednie zgłoszenie,
które znajduje się na stronie
internetowej Inspekcji Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wypełnione zgłoszenie
należy przesłać do jednostki
certyfikującej (ich wykaz znajduje
się także na stronie internetowej inspekcji). Od momentu
przyjęcia zgłoszenia rolnik
wchodzi do systemu rolnictwa
ekologicznego. W ramach tego
systemu jego gospodarstwo – i to
zarówno w okresie konwersji, czyli
przestawiania gospodarstwa
na rolnictwo ekologiczne, jak
i po tym okresie, gdy gospodarstwo działa już na zasadach
ekologicznych – jest corocznie
kontrolowane przez inspektorów
jednostki certyfikującej. Co ważne,
rolnik przystępujący po raz pierwszy do prowadzenia produkcji
rolnej metodami ekologicznymi
nie posiada certyfikatu i nie może
wprowadzać swoich produktów
na rynek jako produkty ekologiczne. Skorzystanie z płatności

ekologicznej wymaga, aby gospodarstwo zostało umieszczone
w wykazie producentów
ekologicznych, którzy spełnili
wymagania dotyczące produkcji
w rolnictwie ekologicznym.
Na co jeszcze powinien
zwrócić uwagę rolnik
chcący otrzymywać
płatność ekologiczną?
Przede wszystkim musi mieć
opracowany przez doradcę
rolnośrodowiskowego plan działalności ekologicznej. Zawiera
on opis gospodarstwa i określa,
jakie pakiety (warianty) działania „Rolnictwo ekologiczne”
rolnik będzie realizował oraz jak
zaplanował on swoją produkcję.
Najlepiej by było, gdyby taki plan
rolnik posiadał w dniu złożenia
wniosku o przyznanie pomocy.
Kolejny wymóg jest taki, że
rolnik nie może przekształcać
występujących w gospodarstwie
trwałych użytków zielonych,
musi zachować elementy
krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje
przyrody, określone w planie
działalności ekologicznej.
Rolnik powinien też prowadzić
rejestr działalności ekologicznej
zawierający wykaz działań
agrotechnicznych, w tym zastosowania nawozów i wykonania
zabiegów przy użyciu środków
ochrony roślin, czy wypasów
zwierząt. No i oczywiście, rolnik
powinien spełnić wymogi
określone dla poszczególnych
pakietów i ich wariantów.

Jakie są stawki płatności
ekologicznych?
Uzależnione są one od rodzaju
pakietu czy też wariantu. Ogólna
zasada jest taka, że na uprawy
realizowane w okresie konwersji
można otrzymać wyższe płatności niż na te same uprawy
realizowane po okresie konwersji.
Jak długo można te
płatności otrzymywać?
Płatność ekologiczna jest przyznawana corocznie przez okres:
5 lat – w przypadku wszystkich
zobowiązań podjętych przed
15 marca 2021 r. lub 3 lat – w przypadku wszystkich zobowiązań
podjętych po 14 marca 2021 r.
Jakie jest zainteresowanie
rolnictwem ekologicznym?
Liczba złożonych w 2020 r.
wniosków w ramach działania ekologicznego wynosiła
16,5 tys. Najwięcej rolników
zdecydowało się na złożenie
wniosków o przyznanie płatności
ekologicznej w województwach:
warmińsko-mazurskim – blisko 3 tys., podlaskim – ponad
2,6 tys. oraz zachodniopomorskim – niemal 2,1 tys.
Do kiedy można
składać wnioski?
Wniosek o przyznanie płatności
ekologicznej można złożyć tylko
za pomocą aplikacji eWniosekPlus, która jest dostępna
na stronie internetowej:
www.arimr.gov.pl. Nie ma możliwości złożenie takich wniosków
w wersji papierowej. Wnioski
można składać do 17 czerwca,
a kto nie zdąży zrobić tego
w tym terminie, będzie mógł
to zrobić jeszcze do 12 lipca, ale
wówczas za każdy roboczy dzień
opóźnienia należna płatność
będzie obniżana o 1 proc.

JUSTYNA ORŁOWSKA
PEŁNOMOCNIK PREZESA RADY MINISTRÓW
DS. GOVTECH
CZYM JEST I JAK W EXPO WŁĄCZY SIĘ CENTRUM GOVTECH

Centrum GovTech to międzyresortowa jednostka w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów mająca
swoje początki w 2018 roku, kiedy
z inicjatywy Premiera Mateusza
Morawieckiego powołano Program GovTech Polska. Naszym
celem jest koordynowanie
całości procesu tworzenia przez
administrację publiczną narzędzi
cyfrowych, skupiając się jednak
nie tylko na samym technologicznym aspekcie, ale uczestnicząc
w procesie tworzenia cyfrowej
rzeczywistości i jej popularyzacji
wśród obywateli. Ważne jest dla
nas otwarte i proaktywne podejście do relacji z przedsiębiorcami,
organizacjami pozarządowymi
i innowatorami. Centrum jest
także odpowiedzialne za kluczowe projekty cyfryzacyjne
w Polsce – od tych już funkcjonujących, po te dopiero powstające.
Można powiedzieć, że Centrum
GovTech to drzwi administracji
publicznej na nowe technologie
i niecodzienne projekty – od
kompetencji cyfrowych po do
e-usługi dla każdego obywatela.
Dziś, już nikt nie ma wątpliwości,
że nowe technologie to klucz do
rozwoju nowoczesnego państwa.
Projekty które prowadzimy na co
dzień właśnie do takich należą.
Szczególnie ważna jest każda
nowatorska inicjatywa, która
w tym rozwoju może nam pomóc.
Dlatego też wspieramy polską
branżę kreatywną i gamingową.
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Gaming nie jest już tylko sposobem na spędzanie wolnego
czasu – to ogromna społeczność,
która nie zapełnia swój wolny czas
taką rozrywką. To blisko 17 mln
graczy w Polsce i kolejnych 11 mln
śledzących te rozgrywki. Co ciekawe, pierwszy esportowy turniej
w Polsce odbył się prawie 50 lat
temu, kiedy to studenci Stanfordu
zostali zaproszeni na „międzygalaktyczną olimpiadę”. Nie możemy
w tym miejscu także zapominać
o znanych na świecie polskich
programistach i projektantach
gier, a także grafikach, muzykach
i wszystkich tych, którzy pozwalają
na jej wyprodukowanie. Mamy
bowiem jedną z największych
populacji inżynierów i informatyków w Europie, którzy w 1/3
zajmują się branżą kreatywną.
Niezmiernie cieszy nas fakt, że nie
zabraknie prezentowania także tej
branży w programie EXPO 2020.
Jako Centrum GovTech planujemy
nasze aktywności w ramach
tygodnia poświęconego programowaniu i branży gamedev
– produkowania gier. O naszych
poczynaniach będziemy
informować na bieżąco, więc
gorąco zachęcam do śledzenia
naszych kanałów komunikacji
– np. strony gov.pl/govtech.
Przy okazji zeszłorocznej,
on-linowej edycji Światowego
Szczytu Cyfrowego (IGF 2020)
udało nam się zorganizować
międzynarodowy Game Jam –
maraton projektowania gier.
W ciągu 48 h powstało kilkanaście
fenomenalnych propozycji. Dzięki
współpracy z Polską Agencją
Inwestycji i Handlu udało nam się
zapewnić możliwość wyjazdu dla
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najlepszego polskiego zespołu
na EXPO. Już niebawem będą
mieli okazję nie tylko zwiedzić
polską wystawę, ale także
zaprezentować swoją grę międzynarodowemu gronu odbiorców.
Niedawno, udało nam się także
zorganizować Esportowy Turniej
Polski, który zgromadził blisko
700 tys. graczy oraz Konferencję
poświęconą branży kreatywnej
w Polsce. Nasza obecność
na Expo będzie kolejnym
krokiem w jej wspieraniu.
Raz jeszcze zaproszę do śledzenia
nas na bieżąco, zapewniając tym
samym, że warto będzie poczekać
jeszcze chwilę na nasze propozycje.

ŚWIATOWEJ KLASY POLSCY
PROGRAMIŚCI, INŻYNIEROWIE ALE
TAKŻE ARTYŚCI SPRAWIAJĄ, ŻE
POLSKA STANOWI CENTRUM BRANŻY
KREATYWNEJ. WIEMY, JAK PRĘŻNIE
SIĘ ROZWIJA I JAK DUŻE ZNACZENIE
MA DLA DALSZEGO ROZWOJU NASZEGO
PAŃSTWA. ESPOTROWY TURNIEJ POLSKI
I KONFERENCJA Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW
TO BUDOWANIE DIALOGU POMIĘDZY
WSZYSTKIMI, KTÓRYM BRANŻA
KREATYWNA LEŻY NA SERCU. NASZE
DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA NA CHCEMY
WYKORZYSTAĆ PODCZAS NASZEJ
OBECNOŚCI NA EXPO. SERDECZNIE
ZAPRASZAM DO JEJ ŚLEDZENIA –
Justyna Orłowska, Pełnomocnik
Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

RAFAŁ SZMYTKE
PROREKTOR SZKOŁY
GŁÓWNEJ TURYSTYKI
I HOTELARSTWA VISTULA
POLSKA KREATYWNOŚĆ NA EXPO W DUBAJU

będzie też fantastyczną okazją,
aby zaprezentować potencjał
polskiej nauki – dodaje.

EXPO – BEZCENNE
DOŚWIADCZENIE

P

rzygotowania Polski do
udziału w EXPO 2020
w Dubaju są na ostatniej
prostej. Światowa wystawa
zaczyna się za niewiele ponad
100 dni. W jej trakcie Polska
ma zaprezentować przede
wszystkim swoją kreatywność
pod hasłem „Poland. Creativity
inspired by nature”.

Kreatywność będzie główną
osnową wszystkich polskich
działań na EXPO w Dubaju. –
Chcemy pokazać, że twórcza
inwencja, przedsiębiorczość
i fantazja to nasze cechy, które
są źródłem sukcesu na wielu
płaszczyznach – mówi Rafał
Szmytke, prorektor Szkoły
Głównej Turystyki i Hotelarstwa
Vistula, który poleci do Dubaju
w charakterze ambasadora
uczelni. – Naszą ambicją jest, aby
zaprezentować się jako kraj ludzi
przedsiębiorczych, operatywnych,
pracowitych i wykształconych.
Pokażemy to, co najlepsze – polskie wzornictwo, innowacyjne
osiągnięcia polskiego biznesu czy
bogatą kulturę. To wydarzenie
ma dla Polski znaczenie przede
wszystkim gospodarcze, ale

Udział w Światowej Wystawie
EXPO 2020 w Dubaju to jedna
z tych przygód, o których wielu
może tylko pomarzyć. Studenci
Szkoły Głównej Turystyki
i Hotelarstwa Vistula będą mieć
w niej swój udział. Dla młodych,
aktywnych ludzi, którzy stawiają
na rozwój i ciągłe kształtowanie
swoich mocnych stron, będzie to
doskonała lekcja życia, która może
zdecydować o ich dalszych losach.
– To będzie niezwykle cenne
doświadczenie, które wpisuje się
w misję naszej instytucji – mówi
Rafał Szmytke. – Uczelnia koncentruje się bowiem na tym, aby jak
najlepiej przygotowywać swoich
absolwentów na potrzeby odradzających się branż zajmujących
się turystyką, organizacją wydarzeń
i sztuką kulinarną, promując ideę
przedsiębiorczości opartą o system
współpracy z praktykami i otoczeniem biznesowym – dodaje.

STAŻ DLA NAJLEPSZYCH

Studenci Uczelni Vistula jadą do
Dubaju w ramach 3-miesięcznego
płatnego stażu. Będą obsługiwać
polski pawilon, przez który będzie
się przewijać ok. 10 tys. gości
dziennie. Odbędzie się w nim
Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, a w Narodowym Dniu Polski
wydarzenia z udziałem prezydenta
Dudy. – Jesteśmy pewni, że nasi
studenci świetnie sobie poradzą
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z tym wyzwaniem – podkreśla Rafał
Szmytke. – Nasz Partner, Polska
Agencja Inwestycji i Handlu wybrała
podczas procesu rekrutacyjnego
najlepszych kandydatów. W Dubaju
sami poczują, jak takie wydarzenia
tworzą przestrzeń do spotkań, jak
kreuje się emocje, doświadczenia
i wspomnienia, jak rodzi się magia
i nawiązują relacje – dodaje.
Studenci SGTiH Vistula będą promować kraj, uczelnię i polską naukę.
Mają też szansę, aby udział w Światowej Wystawie EXPO w Dubaju
przekuć także w ich osobisty sukces.

WSPOMNIENIA Z ASTANY

To nie pierwszy raz, kiedy studenci
Uczelni Vistula będą uczestniczyć
w Światowej Wystawie EXPO.
W 2017 r. byli w Astanie. Dziś
wspominają, że było to wielkie
wyzwanie i bezcenne doświadczenie. Mogli sprawdzić, jak
w praktyce prowadzi się promocję
firm i państw, jak nawiązuje się
kontakty handlowe i jak wzmacnia
się więzi gospodarcze między
firmami. Odkryli także tajniki
organizacji tak wielkich wydarzeń.
Poznali przy tym fantastyczny
kraj i niezwykłych ludzi. Poznali
też siebie samych. W Dubaju
też przejdą fantastyczną szkołę.
Zdobędą unikalne doświadczenie
w pracy w wielokulturowym
środowisku. Nawiążą nowe kontakty, które mogą zaprocentować
w ich przyszłym życiu zawodowym.
Udział w EXPO w Dubaju będzie
przeżyciem, które umocni ich
pozycję na rynku, da odwagę,
by w przyszłości stawiać czoła
najtrudniejszym wyzwaniom.
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TADEUSZ
TRUSKOLASKI
PREZYDENT
BIAŁEGOSTOKU
O SYTUACJI GOSPODARCZEJ BIAŁEGOSTOKU

Dlaczego lotnisko na Krywlanach
jest Państwu niezbędne?
Lotnisko Krywlany to szansa na
kolejny skok rozwojowy naszego
miasta. To także jedyna szansa
na taki obiekt w Białymstoku
i regionie. Jego budowa włącza
Białystok do grona miast w Polsce
posiadających lokalny port lotniczy.
Zmiana statusu lotniska z użytku
wyłącznego na lotnisko użytku
publicznego o ograniczonej certyfikacji, na pełnej długości pasa
startowego, podniesienie atrakcyjność i konkurencyjność miasta,
a przede wszystkim poprawi
dostępność komunikacyjną
Białegostoku i Podlasia. Pozwoli
w końcu zaistnieć miastu na
lotniczych mapach Polski, Europy
i świata. Białystok i Podlasie przestaną być białą plamą na lotniczej
mapie Polski. Lotnisko Krywlany
powstaje po to, aby białostoczanie
mogli latać do innych miast Polski
i Europy. Dzięki niemu mieszkańcy
będą mieli szanse na ciekawe,
dobrze płatne miejsca pracy, które
mogą stworzyć nowi inwestorzy
omijający miasta bez lotnisk.
Jak w tej chwili wygląda sytuacja
gospodarcza Białegostoku?
Miasto Białystok podnosi swoją
atrakcyjność wśród pracodawców
rozbudowując otoczenie biznesu
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i tworząc nowe miejsca pracy. Już
teraz Białystok słynie – nie tylko
w kraju – ze świetnych firm IT.
Pandemia i konieczność pracy
zdalnej dodatkowo wpłynęły na
rozwój tego sektora, któremu prognozowany jest najszybszy wzrost.
Zależy nam, aby ta przyszłościowa
branża na dobre zagościła na
Podlasiu. Chcemy także, aby
w naszym mieście powstawały
inne perspektywiczne firmy.
Staramy się tworzyć im odpowiednie warunki. Myślę tu właśnie
o lotnisku, które otworzy nas na
świat, rozwijaniu białostockiej
podstrefy Specjalnej Suwalskiej
Strefy Ekonomicznej i budowie
biurowców klasy A, spełniających
standardy XXI wieku. Wszystkie te
przedsięwzięcia oznaczają nowe
miejsca pracy dla białostoczan.
Jeden z kompleksów biurowych
powstanie wkrótce w strategicznym miejscu, w centrum miasta,
w pobliżu dworca PKP i PKS. Miasto już wydało firmie Warimpex
pozwolenie na budowę obiektu
o powierzchni ponad 36 tys. m.kw.
Natomiast w obrębie podstrefy
Specjalnej Suwalskiej Strefy
Ekonomicznej w Białymstoku
działa obecnie 21 firm. Zatrudniają ponad 1400 osób. Na
początku tego roku miasto za
31 mln złotych sprzedało 20 ha
uzbrojonego terenu (w sumie
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8 działek inwestycyjnych) pięciu
kolejnym przedsiębiorcom. Będą
produkowali m.in. inteligentne
urządzenia elektroniczne,
domy modułowe. Powstanie
tam zakład przetwórstwa
tworzyw sztucznych, zadruku
tkanin czy centrum logistyczne.
Firmy te dadzą zatrudnienie
około 450 osobom. To nie
koniec planów rozwojowych
strefy. Na sprzedaż czeka
7 kolejnych działek (17 ha).
Jak Białystok walczy
ze smogiem?
Mamy opracowane dokumenty
strategiczne, w oparciu o które
realizujemy działania naprawcze
zmierzające do poprawy jakości
powietrza na terenie miasta
Białegostoku. Jednym z działań
prowadzonych od kilku lat przez
Miasto jest dofinansowanie
wymiany pieców, montażu pomp
ciepła i kolektorów słonecznych w domach białostoczan.
Chcemy w ten sposób pomóc
mieszkańcom w wymianie
starych, nieekologicznych pieców
lub palenisk węglowych na
nowoczesne. Chodzi o to, aby
jakość powietrza w naszym
mieście była jak najlepsza.

Miasto Białystok prowadzi także
inne działania, które wpływają
na jakość powietrza. Wśród nich
można wymienić m.in. modernizację i remonty dróg, czyszczenie
ulic, stosowanie systemu zarządzania i sterowania ruchem
ulicznym, rozwój i modernizację
transportu publicznego, akcje
edukacyjne. Zachęcamy mieszkańców, aby korzystali z naszej
komunikacji miejskiej. Ogromnym
powodzeniem wśród białostoczan
cieszy się system rowerów miejskich BiKeR, mamy też 160 km
dróg rowerowych, które powstawały przez ostatnie lata, i nadal
powstają kolejne. Prowadzone
są także różnorodne działania
ekologiczne, takie jak na przykład
sadzenie roślin, zakładanie łąk
kwietnych, pól słonecznikowych
i rzepakowych, tworzenie
zielonych ekranów i zielonych
przystanków. Tylko w tym roku
podarowaliśmy białostoczanom
ponad 2 tys. sadzonek drzew
do posadzenia na działkach
i w ogródkach. A białostocka
Straż Miejska została wyposażona w smogobus, czyli mobilne
laboratorium do kontrolowania
jakości powietrza w mieście.
Jak kształtuje się
turystyka w okresie post
covidowym w regionie?
No cóż, mamy nadzieję, że w okresie wakacyjnym turyści zawitają
do Białegostoku. Trudno jednak
przewidzieć, czy ich liczba będzie
zbliżona do tej sprzed pandemii.

Staramy się wspólnie z prezydentami innych miast podejmować
działania, których celem jest promocja naszych miast. W ramach
Unii Metropolii Polskich rozpoczęliśmy właśnie realizację projektu,
w którym uczestniczy jedenaście
miast należących Unii. Polega
na wzajemnym prezentowaniu
w mediach społecznościowych
atrakcji i obiektów turystycznych,
co spowoduje – mamy taką
nadzieję – zainteresowanie
Polaków podróżami krajowymi
i zachęci do odwiedzania
naszych miast. Zapraszam do
Białegostoku – nasze miasto jest
piękne, zielone i bardzo gościnne.
Mieliśmy okazję przysłuchiwać
się wypowiedzi Pana Prezydenta
w jednej z debat nt. Krajowego
Planu Odbudowy, prosimy
o informację, jak ocenia Pan
Prezydent propozycje rządu,
jakie środki trafią do budżetu
Białegostoku, jakie realne
korzyści odniosą przedsiębiorcy
na Państwa terenie, mieszkańcy?
My, samorządowcy, mieliśmy
do niego sporo zastrzeżeń. I one
zostały. Według projektu – sektorowi prywatnemu przypadnie
11 miliardów 231 milionów euro,
w tym 68,4 procent to dotacje,
a 31,6 procent – pożyczki. Sektor rządowy to 13 miliardów
295,5 miliona euro i tutaj
odpowiednio 80,5 procent – to
dotacje, a pożyczki – 19,5 procent. Natomiast dla sektora
samorządowego zaplanowano

11 miliardów 443,5 miliona euro,
z czego 47,9 procent to dotacje,
a 52,1 procent – pożyczki. Jasno
z tego widać, że samorządy są
gorzej traktowane. Uważam,
że tych pieniędzy powinno być
mniej więcej po tyle samo. Około
35 procent dla samorządów.
Gdyby przeanalizować udział
samorządów w inwestycjach
w Polsce, to jest to zdecydowanie ponad 40 procent.
I odpowiednio mniej więcej
tyle środków powinny otrzymać samorządy z KPO.
Osobną kwestią jest podział
tych pieniędzy. Trudno nie mieć
obaw, kiedy spojrzymy na to, jak
były dzielone środki z Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Drugi
i trzeci podział odbył się ściśle
według klucza politycznego.
Białystok, podobnie jak inne
miasta, gdzie nie rządzi PiS, nie
dostał ani złotówki z drugiego
i trzeciego podziału. Strona
rządowa odmawia ujawnienia
kryteriów, według których
środki z FIL zostały rozdane.
Chcę jasno powiedzieć: nie
chodzi nam o to, że pieniądze
dostali nasi, czy nie nasi, my czy
oni. W samorządach wszyscy są
nasi. Chodzi jednak o transparentność, o to, aby pieniądze
trafiały do tych, którzy złożyli
lepsze wnioski, aby były dzielone
według jasnych i powszechnie
znanych kryteriów, a nie według
politycznego rozdzielnika.

MACIEJ
CHOROWSKI
PREZES
NFOŚiGW
O TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jaką rolę będzie odgrywał
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w zapowiadanej
transformacji energetycznej?
Koncepcja transformacji energetyki, wynikająca z „Polityki
Energetycznej Polski do 2040 r.”
wskazuje, że konieczne są
rozwiązania oparte o nowe
generacje istniejących technologii
lub dotychczas niestosowane
rozwiązania systemowe. Dlatego
już teraz rozpoczęliśmy realizację
programu „Nowa Energia”, który
ma pomóc zidentyfikować
innowacyjne technologie energetyczne w sześciu kluczowych

obszarach. Dwa pierwsze już się
operacjonalizują – to trwający
nabór wniosków na innowacje
w dziedzinie produkcji, transportu,
magazynowania i wykorzystania
wodoru oraz startujący w czerwcu
konkurs na nowe technologie dla
„Plusenergetycznych budynków”.
A pozostałe obszary?
Przed nami ogłoszenia naborów
dotyczących inteligentnych miast
energii, wielopaliwowych bloków
z magazynami ciepła lub chłodu,
stabilnych, bezemisyjnych źródeł

energii oraz samowystarczalnych
klastrów energetycznych. Te konkursy chcemy ogłaszać jeszcze
w roku 2021. Budżet całego
programu jest niebagatelny –
to 2,5 mld złotych, więc liczę, że
uda się nam zidentyfikować
i sfinansować kluczowe, najbardziej perspektywiczne projekty.
Czy energetyka, albo szerzej
troska o klimat, zyska dodatkowe
finansowanie z KPO?
Zdecydowanie tak. Finalizujemy w tej chwili uzgodnienia
Krajowego Planu Odbudowy
i programowania I transzy
Funduszu Modernizacyjnego.
Dzięki temu miliardy euro ze
środków unijnych będziemy
mogli przeznaczyć na nasze
nowe programy na rzecz efektywności energetycznej i OZE
w przemyśle, energetyce, ciepłownictwie, budynkach mieszkalnych
i publicznych. Wystarczy także
na kontynuację programów
„Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”.
Czy w związku z tym zmienią
się programy „Mój Prąd”
i „Czyste Powietrze”?
Zmiany w programach mają
przynieść konkretne efekty
w funkcjonowaniu poszczególnych elementów całego systemu.
W „Moim Prądzie” planujemy
zwiększenie lokalnej konsumpcji
energii dzięki rozszerzeniu
dofinansowania na ładowarki

do samochodów elektrycznych,
inteligentne systemy zarządzania energią w domu oraz
magazyny ciepła lub chłodu,
np. sprzęgnięte z pompą ciepła
lub klimatyzatorem. Działania
te są spójne z planowanymi
zmianami w systemie opustów,
które będą premiowały lokalne
zużycie energii i zniechęcały
do traktowania sieci jako wirtualnego magazynu energii.

publicznej mogą pomóc w podejmowaniu decyzji o zakupie
i użytkowaniu takiego pojazdu.
A czy NFOŚiGW ma także
ofertę dla osób, które wolą
transport publiczny?

Co do zmian w programie
„Czyste Powietrze” to, jak już
informowaliśmy pod koniec
maja br., od 1 stycznia 2022 r.
nie będzie można otrzymać
dotacji na zakup kotła węglowego. Oczywiście będzie okres
przejściowy do końca roku
2021. W praktyce oznacza to, że
program dopuszcza rozpoczęcie
przedsięwzięcia do 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie. Wszyscy,
którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują
kocioł na węgiel do 31 grudnia
2021 r. będą mieli ten koszt
zakwalifikowany do dotacji.

Jak najbardziej, stale intensywnie wspieramy transport
zbiorowy – począwszy od
dofinansowania szkolnych
ekoautobusów w programie
Kangur po szeroką współpracę
z samorządami całej Polski
w ramach programu „Zielony
Transport Publiczny”. Tu też KPO
daje nam możliwość przesunięcia dodatkowej puli środków.
Potrzebne będą do tego pewne
zmiany w założeniach programu,
tak aby wprost odpowiadał na
założenia KPO. Dlatego już teraz
równolegle z oceną wniosków,
które wpłynęły w ostatnim
naborze, pracujemy nad modyfikacją założeń tak, aby finalnie
program spełniał założenia KPO.
To dodatkowa praca, ale warto
ją wykonać, skoro przełoży się to
na dostępność nowych środków.

Czy będą kontynuowane dopłaty
do samochodów elektrycznych?

Da się te działania jakoś
podsumować?

Oczywiście intensywnie pracujemy nad systemem zachęt
do zakupu samochodu elektrycznego i jednocześnie nad
programem wsparcia systemów
ładowania. Zmiany w zakresie
finansowania „domowego
ładowania” elektryków oraz
upowszechnienie dostępu do
stacji ładowania samochodów
elektrycznych w przestrzeni

Tylko pełna suma naszych
działań będzie akceleratorem
transformacji w stronę zielonej
energetyki, zielonego transportu,
czystego powietrza, wody, czy
żywności. Chcemy, aby każdy
z programów NFOŚiGW był
bezpośrednio powiązany z założeniami polityki energetycznej
i szerzej–klimatycznej. Kluczem
do sukcesu, poza pieniędzmi,
będą: skala, czas i zmiana
postawy każdego z nas.

ANDRZEJ
GANTNER
WICEPREZES
DYREKTOR GENERALNY
PFPŻ ZP

W najbliższych latach przedsiębiorców, w tym szczególnie sektor
produkcji i przetwórstwa żywności,
czeka prawdziwa rewolucja
w zakresie gospodarki odpadami
opakowaniowymi. Dyrektywy
unijne: Single-Use Plastic oraz
Rozszerzona Odpowiedzialność
Producentów nakładają na producentów dużo wyższe niż dotychczas
poziomy zbiórki i recyklingu.
Dodatkowo od roku 2025 wprowadzony zostanie obowiązkowy 25%
udział surowców pochodzących
z recyklingu na potrzeby produkcji
nowych opakowań w butelkach PET,
a od 2030 udział ten ma wynieść
30% we wszystkich opakowaniach
do napojów z tworzyw sztucznych.
Wsparcie sektora w spełnieniu
nowych wymagań i efektywnym
wdrożeniu Gospodarki Obiegu
Zamkniętego, poprzez działania
na rzecz stworzenia w Polsce
racjonalnych ekonomicznie i skutecznych środowiskowo systemów
Rozszerzonej Odpowiedzialności
Producentów to jeden z najważniejszych priorytetów w działaniu
Polskiej Federacji Producentów
Żywności w najbliższym czasie.
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Obecnie funkcjonujący system,
który praktycznie nie ma nic wspólnego z prawdziwym systemem
ROP, nie zapewnia osiągnięcia
wymaganych przez prawo unijne
poziomów i jest źródłem wielu
patologii, które przede wszystkim
uderzają w uczciwych producentów
oraz w konsumentów (mieszkańców gmin). Nowa rozszerzona
odpowiedzialność producentów
oznacza wprost konieczność
sfinansowania przez nich systemów
zbiórki i przygotowania do recyklingu wprowadzanych opakowań.
Przedsiębiorcy są gotowi wziąć na
siebie tą odpowiedzialność, jednak
postulują, aby była to odpowiedzialność prawdziwa, a nie tylko
płacenie kolejnych para podatków,
których efektywność środowiskowa
będzie całkowicie poza kontrolą
przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę
zarówno konsultowany obecnie
projekt ustawy o zmianie ustawy
o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej oraz niektórych
innych ustaw (wdrażający w Polsce
dyrektywę SUP) jak i opublikowane
właśnie przez Rząd założenia do
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(ROP), trudno nie odnieść wrażenia, że cała nowa rozszerzona
odpowiedzialność producentów
została sprowadzona wyłącznie
30

do wymiaru obowiązku uiszczania
opłat. Co więcej przy obecnej konstrukcji zapisów projektów ustawy
SUP, w przypadku butelek PET
możliwie będzie wielokrotne objecie opłatą tych samych opakowań,
gdyż np. pominięto zupełnie aspekt
w jaki sposób i gdzie będą one
zbierane. Brak mechanizmu kompensacji opłat czyli obniżenia opłaty
wynikającej z SUP ze względu na
opłatę ROP i opłatę depozytową
spowoduje, że zamiast jednej opłaty
depozytowej trzeba będzie zapłacić
aż trzy opłaty, co skutecznie obniży
konkurencyjność przedsiębiorstw
w Polsce oraz stanie się impulsem
do rozwoju kolejnej szarej strefy
prowadzącej do fikcyjnej realizacji
obowiązków. Dlatego projektując
system gospodarki odpadami
opakowaniowymi należy patrzeć
na niego kompleksowo i projektować rozwiązania stosowane
w poszczególnych ustawach tak,
żeby wzajemnie się uzupełniały,
a nie na siebie nakładały.
Kwestia stworzenia efektywnych
systemów zbiórki i recyklingu
odpadów opakowaniowych nie
jest tylko kwestią środowiskową,
ale również gospodarczą. Zarówno
system zbiórki pojemnikowej jak
i system depozytowy to sposoby
realizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Z analiz
wykonanych na zlecenie Polskiej

Federacji Producentów Żywności
Związku Pracodawców i Związku
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie wynika, że
obowiązkowy i powszechny system
depozytowy jest niezbędnym
warunkiem do osiągnięcia zakładanych poziomów zbiórki opakowań
jednorazowych po napojach oraz
zapewnienia od 2025 niezbędnego
do produkcji napojów w butelkach
PET surowca wtórnego (recyklatu).
Za niespełnienie wymogów unijnych grożą Polsce kary. Efektywny
system ROP i depozytowy będzie
miał też wpływ na konkurencyjność
polskiej gospodarki. Z tego względu
należy traktować wydatki na jego
utworzenie jako inwestycję w rozwój gospodarczy Polski. Zarówno
stworzenie systemu depozytowego
jak dostosowanie branży recyklingowej do realizacji nowych poziomów
będzie wymagało dużych nakładów
finansowych. Szacunkowy koszt
stworzenia sytemu depozytowego
to około 500 milionów zł i to
bez nakładów na automaty do
zbiórki. Szacunkowe inwestycje
w branżę recyklingową mogą
wynieść nawet 25 miliardów zł.

Bez efektywnych systemów zbiórki
pojemnikowej i systemu depozytowego trudno będzie namówić
przedsiębiorców do tych inwestycji.
Producenci zrzeszeni w PFPŻ ZP
i ZPP Browary Polskie, proponują
utworzenie jednego, ogólnopolskiego i obowiązkowego dla
wprowadzających sytemu depozytowego. Operatorem powinno
być przedsiębiorstwo typu not
for profit utworzone przez firmy
wprowadzające produkty na rynek
lub reprezentujące je organizacje.
W skład operatora będą mogli
wejść również przedstawiciele
handlu, jednak przewidywana jest
pewna elastyczność w stosunku
do udziału placówek handlowych w systemie, co oznacza,
że część z nich ze względu na
uwarunkowanie techniczne będzie
mogła uczestniczyć w systemie
na zasadzie dobrowolności.
Koszty stworzenia systemu
depozytowego oraz jego funkcjonowania obciążą finalnie wszystkie
firmy wprowadzające objęte nim
produkty na rynek. Dyrektywa

odpadowa stanowi, że koszt dla
producentów ma być odzwierciedlony w cenie produktu. Co oznacza,
że producenci powinni mieć pełny
wpływ na wysokość kosztów
systemu. Producencki system depozytowy gwarantuje, że wysokość
kosztów będzie całkowicie transparentna i ekonomicznie uzasadniona.
System ma zagwarantować spełnienie zapisanej w ustawie zasady
tzw. kosztu netto, czyli przychody
ze sprzedaży surowca mają obniżyć
koszty sytemu, a finalnie koszty
ponoszone przez przedsiębiorstwa,
zapobiegając w ten sposób przynajmniej częściowo podwyżkom
cen produktów na rynku. Mitem
jest, że wprowadzenie systemu
ROP w dowolnej postaci obniży
koszty konsumentów, bo mniej
zapłacimy za wywóz śmieci. Drogi
i nieefektywny system ROP i brak
systemu depozytowego przełoży się
wprost na wzrost cen produktów na
półkach, a obniżka za wywóz śmieci
okaże się całkowitą fikcją. Dlatego
wprowadzenie producenckiego
systemu ROP i systemu depozytowego jest zarówno w interesie
konsumentów jak i producentów.

JUSTYNA
GLUSMAN
DYREKTOR
KOORDYNATOR
DS. ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU I ZIELENI
ZRÓWNOWAŻONY MODEL ROZWOJU
KLUCZEM DO ZIELONEGO
SZCZĘŚLIWEGO MIASTA

Środowisko przyrodnicze jest
jednym z kluczowych elementów definiujących jakość życia
w mieście. Jest tak postrzegane
co najmniej od czasów przełomu XIX i XX w. i wizji miasta
ogrodu1, ale wybrzmiewa także
w ONZ-owskiej koncepcji
zrównoważonego rozwoju oraz
w Nowej Agendzie Miejskiej,
czy w Pakcie Amsterdamskim – agendzie miejskiej
Unii Europejskiej. Rola, kształt,
ochrona, jakość i funkcja środowiska w mieście jest dziś
kluczem do jego długofalowego
i zrównoważonego rozwoju2.
Środowisko przyrodnicze miasta
to jego integralna część i jeden
z kluczowych zasobów podlegających ochronie. W dobie zmian
klimatycznych i konieczności
budowania odporności miasta
na skutki zachodzących zmian,
1
Ebenezer Howard, „Miasta ogrody jutra”, Fundacja Centrum
Architektury, Warszawa, 2020
2 Program Ochrony Środowiska
dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024
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błękitno-zielona inf rastruktura
musi być traktowana jako
strategiczny element szkieletowej inf rastruktury miasta,
mający bezpośredni wpływ na
jakość życia mieszkańców.
Wychodząc z takiego założenia,
w Warszawie wdrażamy koncepcję zrównoważonego rozwoju,
z jednej strony chroniąc i wzmacniając różnorodność biologiczną,
a z drugiej poprawiając jakość
powietrza i zmniejszając emisje
gazów cieplarnianych i tym
samym, negatywny wpływ
miasta na klimat. Punktem
wyjścia zapoczątkowanych
zmian była maksyma „ jeśli nie
możesz czegoś zmienić, nie
możesz także tego poprawić” 3.
Podstawą systemowego
podejścia do zarządzania rozwojem jest więc oszacowanie
„zielonego majątku miasta” oraz
skali problemów związanych
z emisjami do środowiska,
w szczególności do powietrza.
3

przypisywana Peterowi Drucker’owi
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Warszawa jest miastem zielonym,
jednakże warszawskie drzewa
na skutek wielu czynników, m.in.
rosnącej presji urbanistycznej
związanej z rozwojem miasta
i zmniejszaniem przestrzeni do
rozwoju, poddawane są ciągłym
wyzwaniom i na ich skutek
część z nich zamiera. Dlatego też
przywiązując szczególną wagę
do ochrony rosnących już drzew
stworzyliśmy mapę koron drzew,
która obrazuje ich kondycję
zdrowotną i wskazuje na miejsca,
w których drzewostan powinien
być uzupełniony w pierwszej
kolejności. Opracowaliśmy
ogólnomiejskie standardy pielęgnacji drzew i system klas ryzyka,
a miejscy ogrodnicy korzystają
z aplikacji mobilnej ułatwiającej
prowadzenie inwentaryzacji.
W pilotażowym projekcie dzięki
współpracy z naukowcami
z SGGW oszacowaliśmy także
wartość usług drzew dla ekosystemu, czyli obliczyliśmy, ile
rocznie zarabiają dla nas wszystkich. Aktywnie powiększamy
też tereny zieleni, sadząc tysiące
dodatkowych drzew wzdłuż ulic,

w zieleńcach i parkach. W latach
2019-2020 posadziliśmy prawie
14 tys. drzew na terenach zurbanizowanych, ale wraz z lasami
miejskimi jest to ponad 300 tys.
nowych sadzonek. Kolejne
drzewa nasadzimy w tworzonych
właśnie nowych parkach.
Na liście priorytetów bardzo
wysoką pozycję zajmuje także
jakość powietrza, a tu kluczowym
zadaniem jest wymiana starych
kotłów węglowych. Proces
wymiany tzw. kopciuchów udało
się przyspieszyć, dzięki ułatwieniu
w procesie aplikowania o dotacje
i zwiększeniu ich atrakcyjności.
Dzięki inwentaryzacji większości
kopciuchów posiadamy wiedzę
o ich dokładnej lokalizacji, a po
wdrożeniu pełnego systemu
monitorowania powietrza
poznamy nie tylko źródła
zanieczyszczeń na konkretnym
obszarze miasta, ale także
będziemy w stanie pokazać
mieszkańcom, jaki wpływ ma np.
utrzymywanie starego kotła, czy
kominka, na jakość powietrza
w najbliższej okolicy. System
składa się ze 165 czujników
oraz 6 stacji referencyjnych,

z których 2 zostały zainstalowane w zeszłym roku.

efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii.

Równie dużo dzieje się w dziedzinie walki ze zmianami
klimatycznymi i ograniczania
emisji szkodliwych substancji
do atmosfery. Przystąpiliśmy
do programu Zielone Miasta
EBOR4, dzięki czemu przy
wsparciu Banku konsorcjum firm
doradczych pracuje nad „Zieloną
Wizją Warszawy” dla osiągnięcia
założonych celów klimatycznych,
czyli najpierw 40% redukcji emisji
CO2 do 2030, a w dalszej kolejności neutralności klimatycznej
najpóźniej do 2050. Należy w tym
kontekście pamiętać o uzależnieniu od węgla, w szczególności
w ciepłownictwie i energetyce. To
źródło ponad 70% emisji, a więc
w długim terminie właśnie na
te sfery funkcjonowania miasta
trzeba zwrócić szczególną
uwagę. Przygotowujemy się
do wdrożenia rekomendacji
pierwszego w Polsce panelu
klimatycznego, dotyczących

Koniecznych zmian nie wdrożymy sami, ale aby działania
miasta były skuteczne, musimy
najpierw dokładnie zdefiniować
stojące przed nami wyzwania.
Tylko w ten sposób te działania
przyniosą trwały, długofalowy
efekt, a w rezultacie, realizację
założonych celów prezydentury,
Prezydenta Rafała Trzaskowskiego czyli realną poprawę
jakości życia mieszkańców stolicy.

4
Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju – EBRD Green Cities
https://www.ebrdgreencities.com/
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