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Drogi Czytelniku,
Półtora–roczny okres pandemii, a przede 
wszystkim towarzyszące temu wydarzenia 
i niesłychanych rozmiarów szum medialny, 
wszystko to spowodowało, że ludzie są już bardzo zmęczeni takim stanem, 
a wszechobecny chaos i ograniczenia w funkcjonowaniu społecznym i biznesowym, 
spowodowały z kolei, że ludziom zaczyna po prostu „brakować na życie”. Nie 
wgłębiając się w analizę skuteczności jednej „szczepionki” nad drugą, ani nie 
ulegając nowo–szekspirowskiemu dylematowi: szczepić się czy się nie szczepić, 
należy z uznaniem zauważyć, że ludzie dość szybko otrząsnęli się z kilkumiesięcznego 
marazmu i skutecznie próbują wznawiać różne formy swojej działalności w nowych 
warunkach, widząc, że wersja pracy zdalnej nie działa w biznesach na „dłuższą 
metę”. Przykładem niech będą chociażby wydarzenia i przedsięwzięcia opisywane 
dalej w numerze.
Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku „RemaExstra Warsaw”, po krótkiej przerwie 
i z zachowaniem reżimu sanitarnego, wznawiają w połowie września br. swoją 
działalność wystawienniczą, „bo nic nie zastąpi osobistego poznania produktów 
i rozmów face to face, a Targi powinny być impulsem zmian i pobudzenia rynku”. 
Z kolei Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „BioExpo 
Warsaw” zapraszają na III już Edycję, na przełomie września i października br. Jest 
to jedyne wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej dedykowane 
w całości branży ekologicznej, gdzie producenci, kupcy i właściciele sklepów mogą 
nawiązywać bezpośrednie kontakty, a na Kongresie BioExpo mogą rozmawiać 
o dalszych perspektywach rozwoju. Obydwa te wydarzenia odbędą się w Centrum 
PTAK, a Magazyn Biznes i Ekologia obejmuje nad nimi Patronat Medialny.
Warto odnotować, że w marcu br. ruszyła 8. edycja projektu Eco–Miasto, dedykowana 
Zielonej Odbudowie miast i gmin miejsko–wiejskich. W ramach projektu odbyły 
się trzy tury warsztatów Eco–Miasto z udziałem międzynarodowych prelegentów. 
Miasta i gminy, które najefektywniej wprowadzają rozwiązania prośrodowiskowe 
otrzymają laur Eco–Miasta, a uroczysta konferencja odbędzie się na początku 
października w Centrum Nauki Kopernik.

ROMAN GEMBARZEWSKI
Redaktor Naczelny
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ALEKSANDRA
DULKIEWICZ

PREZYDENT
GDAŃSKA

Solidarność z przyszłymi pokoleniami. Pod tym hasłem 
kryje się wspólna odpowiedzialność za naszą planetę. 
Szalejące powodzie, niespodziewane intensywne opady 
deszczu, anomalie pogodowe, takie jak m.in. zbyt ciepłe 
zimy, już dzisiaj wpływają na komfort naszego życia.

Odpowiedzialność za przyszłość naszej planety spoczywa 
na każdym z  nas. Zarówno na politykach, samorzą-
dowcach, liderach społecznych, przedsiębiorcach, ale 
również – a może przede wszystkim – obywatelach. To nasze 
codzienne wybory, czyli tam, gdzie to możliwe – wyelimino-
wanie plastiku (poprzez zakupy w siatkach wielorazowego 
użytku), poruszanie się po mieście środkami komunikacji 
zbiorowej albo własnym – ekologicznym transportem, 
zdecydują o powodzeniu wielu akcji proekologicznych.

Oczywiście decyzje strategiczne muszą podej-
mować liderzy polityczni i samorządowi. Dlatego 
z  jednej strony jako samorząd organizujemy 
programy wymiany pieców węglowych na eko-
logiczne ogrzewanie, przeznaczamy środki 
fi nansowe na termomodernizację budynków miej-
skich, prowadzimy zakupy nowoczesnego taboru 
komunikacji miejskiej, inwestujemy w parki i zie-
leń, wreszcie popularyzujemy wiedzę o dobrych, 
proekologicznych postawach.

Tylko wspólny wysiłek może dać pożądany efekt. 
Dlatego niezmiennie zachęcam wszystkich Państwa 
do codziennej dbałości o środowisko i większej wraż-
liwości na potrzeby naszej planety.

GDAŃSK ZAPRASZA
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JACEK CZAUDERNA
PREZES ZARZĄDU 
IZBY GOSPODARCZEJ 
GASTRONOMII POLSKIEJ

IZBA GOSPODARCZA GASTRONOMII POLSKIEJ 
RZECZNIKIEM INTERESU GASTRONOMII POLSKIEJ

Pierwszy raz w historii, w obliczu epidemii, branża 
skupiająca około 76  tys. lokali gastronomicznych, 
zatrudniająca blisko milion osób, generująca 37 mld zł 
do PKB połączyła siły. Nowo powołana Izba Gospodarcza 
Gastronomii Polskiej, aktywnie chce działać na rzecz 
przedsiębiorców, uruchamiając Biuro Rzecznika Inte-
resu Gastronomów, chroniąc ich przed skutkami kryzysu.

Prezes Izby Jacek Czauderna poinformował w imieniu 
zarządu i rady IGGP że: „28 lipca br. Izba Gospodarcza 
Gastronomii Polskiej została zarejestrowana w KRS, 
a pod Statutem podpisało się 144 członków założycieli, 
a organizacja jest otwarta dla wszystkich podmiotów 
związanych z sektorem gastronomicznym głównie 
restauratorów i gastronomów prowadzących nawet 
jeden mały lokal gastronomiczny, ale mogą przystąpić 
również producenci i dostawcy. Poprawa sytuacji w fir-
mach gastronomicznych w czasie kryzysu zależy m.in. od 
redukcji obciążeń finansowych, wprowadzenia jednoli-
tej 5% stawki VAT na usługi gastronomiczne i obniżenia 
stawek ZUS. Apelujemy do rządu o dokonanie takich 
zmian. Ratunek dla branży jest w rękach premiera”.

IZBA GOSPODARCZA GASTRONOMII POLSKIEJ (IGGP) 
jako Rzecznik Interesu Gastronomów ma dać pew-
ność, że na rynku gastronomicznym, można mówić 
jednym głosem, który będzie słyszalny, a  pojedyncze 
postulaty każdego najmniejszego przedsiębiorcy będą 
reprezentowane, aż do skutku. Obecnie IGGP jest 
największym stowarzyszeniem branżowym w Polsce 
liczącym w sierpniu 2021 ponad 800 członków.

Najważniejsze zadania i perspektywy na najbliższe 
miesiące i lata przedstawili członkowie zarządu i rady 
IGGP na ostatnim walnym Zgromadzeniu IGGP, które 
odbyło się 29 czerwca 2021 r.

Gastronomia Polska łączy siły, domaga się od Premiera 
wprowadzenia stawki 5% VAT na wszystkie usługi gastro-
nomiczne oraz redukcji obciążeń finansowych i obniżenia 
stawek ZUS. Chcemy, aby stawka 23% zniknęła z gastrono-
mii, a na jej miejsce wprowadzono tylko 5% podatek VAT 
od usługi gastronomicznej. To realna pomoc i aktywacja 
branży gastronomicznej będącej w poważnym kryzysie 
ekonomicznej. Dodajmy, że obecnie w branży obowiązują 
trzy stawki tego podatku: 5%, 8% i 23% Zaproponowaliśmy, 

by wszystkie usługi w gastronomii były objęte jednolitą 
stawką 5%, stosowaną obecnie w blisko 50% operacji. 
Chcemy, by było tak, jak jest w Niemczech: pijesz alkohol, 
kawę czy jesz ośmiorniczki – za wszystko płacisz w tych 
krajach 8% podatku.

Kolejny bardzo ważny projekt dla branży gastronomicz-
nej to program korzystnych zakupów, czyli utworzenie 
grupy zakupowej dla dostawców jedzenia, napojów, 
ubezpieczeń, usług remontowych, kas fiskalnych 
i innych usług ważnych dla branży z ofertą specjalnych 
cen tylko dla członków IGGP.

Nadrzędnym zadaniem IGGP jest kontynuacja integracji 
restauratorów, dostawców i usługodawców działających 
dla gastronomii.

Prezes Jacek Czauderna jest praktykiem z 30-to letnim 
stażem i doświadczeniem gastronomicznym w tym 
w korporacjach Żywiec i Nestle, a od ponad 10 lat nie-
zależny przedsiębiorca, trener i doradca biznesowy 
z branży gastronomicznej. Posiada własne restauracje 
i zajmuje się również dystrybucją kawy, herbaty i eks-
presów. Autor książki pt.: „Otworzyłem Lokal. Pomocne 
porady z praktyki gastronomicznej”.

Przewodniczącym rady IGGP jest Waldemar Hołówka, od 
21 roku życia związany z branżą hotelarsko-gastronomiczną. 
Jest współtwórcą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Szefów Kuchni i Cukierni, współzałożycielem elitarnej 
Fundacji Klubu Szefów Kuchni, byłym wiceprezesem Sto-
warzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników – w regionie 
łódzkim. Jest także jednym z fundatorów i współzałożycieli 
aktywnie działających Fundacji – Polish Prestige Hotel’s 
& Resorts (obecnie w ramach Harmony Polish Hotels) 
oraz Fundacji Promocji Polskiej Żywności.

W zarządzie IGGP zasiada również Dorota Rydygier – wła-
ścicielka restauracji Voila w Krakowie, reprezentująca 
największy pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Pań-
stwa – ok. 600 restauratorów.

Zarząd uzupełnia także Ewa Gutkowska z Radomia, prze-
ciwniczka lockdownu zabijającego ekonomicznie branżę 
gastronomiczną oraz Jacek Bełz – restaurator i Sławomir 
Grzyb – pełniący funkcję Sekretarza Generalnego IGGP.

Szczegółowo z zadaniami IGGP można się zapoznać 
na stronie internetowej Izby: https://iggp.pl. 
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Kongres BIOEXPO rozpoczyna się już 30 września. 
To wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego osoby 
z całego kraju spotykają się i rozmawiają o żywności 
ekologicznej. Dla kogo jest kongres?

Faktycznie łączymy wszystkich graczy rynku. Będzie 
coś dla branży BIO, dla przedsiębiorców myślących 
o przejściu na ekologię, ale też dla dziennikarzy, leka-
rzy, dietetyków i samych konsumentów.

Czyli podejście 360 stopni. To zacznijmy od branży. 
Co dla producentów żywności ekologicznej?

W programie panelu Tworzymy rynek eko omówimy 
zmiany w rozporządzeniu i przepisach, zaprezen-
tujemy pierwszy kompleksowy raport o rynku BIO 
w  Polsce. Odbędzie się także debata branżowa 
o  wyzwaniach i  kierunkach rozwoju czy o  nowej 
strategii WPR.

Przygotowaliśmy też cały panel Chcę być na rynku 
eko skierowany do producentów żywności konwen-
cjonalnej, by pomóc im rozpocząć konwersję i przejść 
przez nią suchą nogą.

Całość zakończymy Eko Trendami – czyli pomówimy 
o ekoopakowaniach czy komunikacji z konsumentem 
na miarę XXI wieku i pandemii.

Jest chyba też część międzynarodowa?

Tak. Całości towarzyszy Organic Food Conference, czyli 
coroczna konferencja IFOAM Organics Europe, której 
jesteśmy współorganizatorem w tym roku. To wydarze-
nie odbędzie się w przestrzeni realnej oraz online. Ta 
część kongresu jest biletowana i w języku angielskim. 
Będziemy mówić o przyszłości żywności ekologicznej 
w Europie i o polityce europejskiej. Omówimy też dobre 
praktyki z innych krajów.

Udział w części polskiej jest bezpłatny.

KRYSTYNA 
RADKOWSKA

PREZES POLSKIEJ 
IZBY ŻYWNOŚCI 
EKOLOGICZNEJ

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA, ZDROWIE I EKOTRENDY, 
CZYLI KONGRES BIOEXPO 2021
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A co dla konsumentów?

Lekarzy, dietetyków, media i konsumentów zapraszamy 
przede wszystkim na panel W zdrowym ciele zdrowy 
duch 30 września o godz. 15:00. Omówimy wpływ 
żywności ekologicznej na nasze zdrowie, zastano-
wimy się, czym jest żywność funkcjonalna, jak dieta 
pomaga zmniejszyć ślad wodny. Warto też posłuchać 
Kasi Bosackiej, która bardzo kibicuje naszej branży 
i zawsze nas wspiera – tym razem ciekawą prelekcją. 
Oprócz tego 1 października o 14:00 zapraszamy na 
panel Eko dla ciała, domu i planety.

Kto znalazł się wśród prelegentów?

Są to nazwiska rozpoznawalne w branży ekologicznej, 
osoby, które od lat są związane z tą branżą. Wśród 
prelegentów są m.in. nasi partnerzy – bank BNP Paribas, 
kancelaria Moyers, fi rma Rekopol. Poza tym osoby ze 
środowiska naukowego – przedstawiciele SGGW czy 
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz członkowie 
Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, czyli najważniejsi 
gracze tego rynku.

To kiedy i gdzie?

Tegoroczny Kongres rozpoczyna się 30  września 
i potrwa do 2 października. Wszystko odbywa się 
w PTAK Warsaw EXPO podczas Międzynarodowych 

Targów Żywności i Produktów Ekologicznych Bioexpo. 
Wydarzenie jest fi nansowane przez Fundusz Promocji 
Owoców i Warzyw oraz Fundusz Promocji Ziaren Zbóż 
i Przetworów Zbożowych. Będzie się działo.

Cały program jest dostępny na www.jemyeko.com.

Jak wziąć udział w Kongresie?

Udział we wszystkich polskich panelach Kongresu jest 
bezpłatny. Wystarczy jedynie wypełnić formularz na 
stronie www.bioexpo.pl jako odwiedzający. Uczest-
nictwo w Oranic Food Conference jest płatne, a bilety 
można kupić na www.bioexpo.pl Organizatorami 
Kongresu są Polska Izba Żywności Ekologicznej oraz 
PTAK Warsaw EXPO.

Więcej informacji o Kongresie Bioexpo znajduje 
się na stronie Polskiej Izby Żywności Ekologicz-
nej – www.jemyeko.com. Izba zrzesza ponad 
100 przedsiębiorców reprezentujących wszystkie 
segmenty rynku BIO w  Polsce: rolników, prze-
twórców, producentów, dystrybutorów i  sklepy, 
jednostki certyf ikujące i branże pokrewne: produ-
centów naturalnych kosmetyków, środków czystości, 
nawozów czy biokompostowalnych opakowań 
i naczyń jednorazowych.



BIOEXPO Warsaw to jedyne wydarzenie w Polsce 
i Europie Środkowo – Wschodniej poświęcone branży 
ekologicznej oraz wspierające krajowe i międzynaro-
dowe kontakty biznesowe rodzimych przedsiębiorców

LIDER NA RYNKU | Impreza organizowana od dwóch lat 
przez Ptak Warsaw Expo nie tylko w znacznym stopniu 
przyczynia się do rozwoju sektora BIO, lecz także sprzyja 
propagowaniu zdrowego stylu życia. Ta kompleksowa 
odpowiedź na potrzeby branży i konsumentów została 
doceniona przez jej partnerów: markę LIDL oraz Polską 
Izbę Żywności Ekologicznej.

REKORDY | Do tej pory swój udział w targach potwier-
dziło aż 250  wystawców, a  liczba odwiedzających 
szacowana jest na prawie 15 tysięcy osób. Wśród wio-
dących marek znalazły się m.in. Soligrano, BioPlanet, 
BeOrganic, EkoZagroda, Dary Natury, SuroVital, Farmy 
Roztocza oraz Smak Natury – przy czym do imprezy 
dołączają nowe fi rmy oraz kolejni odwiedzający.

MIĘDZYNARODOWE MOŻLIWOŚCI | Targi BIOEXPO są 
okazją do prezentacji oferty przez wszystkich przedsię-
biorców, którzy uzyskali certyfi kat jakości BIO. Przekłada 

się to na nawiązanie nowych relacji biznesowych, także 
tych międzynarodowych. Impreza jest bowiem wspie-
rana przez IFOAM – europejską organizację zrzeszającą 
producentów żywności organicznej. Co więcej zaś, 
w ramach programu Hosted Buyers, w wydarzeniu 
wezmą udział także zagraniczni kupcy zainteresowani 
importem żywności i produktów ekologicznych do 
swoich krajów.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE | BIOEXPO to nie tylko 
szansa na rozwój biznesu, lecz także aktywne zaanga-
żowanie się w przyszłość branży i przecieranie nowych 
szlaków. Podczas targów odbędą się dwa wydarzenia 
towarzyszące, organizowane przez Polską Izbę Żywności. 
Pierwszym z nich będzie Organic Food Conference, 
współtworzona we współpracy z  IFOAM Organics 
Europe, podczas której omówiona zostanie przyszłość 
żywności ekologicznej w kontekście rozporządzeń UE. 
Drugim z nich zaś Kongres BIOEXPO, podczas którego 
poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące pro-
dukcji ekologicznych kosmetyków i środków czystości.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie 
internetowej: https://bioexpo.pl

BIOEXPO WARSAW – WIELKIE ŚWIĘTO 
BRANŻY BIO

III TARGI ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH
30 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 2021 | PTAK WARSAW EXPO



Dystrybutor najwyższej jakości produktów ekologicznych non-food

      
www.ecoandmore.pl  00-621 Warszawa, ul. Boya-Zeleńskiego 2/52   

biuro@ecoandmore.pl    tel: 663 330 216



MARIA  
ANDRZEJEWSKA

 
 
DYREKTOR GENERALNA  
CENTRUM UNEP/GRID–WARSZAWA

OD 30 LAT 
REALIZUJEMY 

W POLSCE MISJĘ UNEP
Centrum UNEP/GRID-Warszawa to zagadkowa nazwa, 
jak powstała organizacja? 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jednym z zale-
dwie pięciu ośrodków światowej sieci GRID (Global 
Resource Information Database), ustanowionej przez 
Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska 
(ang. UN  Environment Programme, UNEP). Wraz 
z kilkoma innymi partnerami, ośrodki GRID tworzą 
„One Global Partnership” — inicjatywę wspierającą 
UNEP w gromadzeniu i analizie danych, celem pozy-
skania informacji wspierającej zrównoważony rozwój 

i  działania humanitarne na poziomie globalnym, 
regionalnym i krajowym.

Ośrodki GRID ściśle współpracują z szeregiem organi-
zacji wspierających UNEP i inne agendy ONZ, a także 
z międzyrządowymi oraz globalnymi instytucjami 
naukowymi i badawczymi, uniwersytetami i rządami 
państw. Nasza organizacja została powołana do życia 
17 września 1991 r., na mocy oficjalnego porozumienia 
podpisanego przez ówczesnego Dyrektora Wyko-
nawczego UNEP Mostafa Tolba oraz przez Ministra 
Środowiska prof. Macieja Nowickiego. W tym roku 
mija 30 lat, odkąd realizujemy w Polsce misję UNEP.

Jaka to misja? 

Dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat stanu i zmian 
środowiska, stymulowanie dyskusji i  współpracy 
mającej na celu troskę o środowisko, promowanie 
rozwoju opartego na poszanowaniu naturalnych 
zasobów Ziemi, inspirowanie do zmiany postaw 
poprzez edukację.

Organizacja ma bardzo długi staż, na czym buduje 
się siłę takiej organizacji? 

Centrum promuje kulturę partnerstwa w wysiłkach na 
rzecz budowania zrównoważonego świata w harmonii 
ze środowiskiem, współpracując z dużą grupą różno-
rodnych partnerów. Dostarczamy wiedzę ekspercką, 
udostępniając informację o środowisku opartą na 
danych i raportach naukowych w sposób przystępny 
dla różnych grup odbiorców. Wspieramy również 
lokalne działania dedykowane zachowaniu wartości 
przyrodniczych i kulturowych.
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Jakie działania znalazły się w 30–letnim dorobku 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa? 

Opracowanie szeregu raportów oraz liczne działania 
upowszechniające dostęp do danych i  informacji 
o środowisku realizowane na potrzeby UNEP, ale nie 
tylko. Przez szereg lat współpracowaliśmy z Europejską 
Agencją Środowiska (EEA), a także polskimi organami 
administracji publicznej, jak Główna Inspekcja Ochrony 
Środowiska (GIOŚ) czy Główny Urząd Geodezji i Kar-
tografii (GUGiK), tworząc i upowszechniając wiedzę 
o zasobach danych i możliwościach ich wykorzystania 
w celu lepszego zarządzania przestrzenią i środowiskiem.

Upowszechniamy zastosowanie nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych, w tym systemów informacji 
geograficznej i technologii satelitarnych w analizach 
środowiskowych. Centrum realizuje liczne projekty 
badawcze w  konsorcjach europejskich (program 
H2020, Erasmus+), a także projekty własne na rzecz 
zwiększenia świadomości społecznej wokół kryzysu 
klimatycznego, zanikania różnorodności biologicznej, 
wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju czy 
ochrony zasobów naturalnych. Dużo robimy na polu 
wspierania firm w działaniach na rzecz środowiska 
i wdrażania polityki odpowiedzialnego biznesu.

Organizacja zrealizowała liczne projekty, które z nich 
są dla Pani najbardziej znaczące? 

W ciągu 30 lat zrealizowaliśmy kilkaset projektów, 
trudno je wyliczyć i uszeregować wg ważności. Na 
pierwszym miejscu wymieniłabym udział w opracowa-
niu raportów globalnych wydanych przez UNEP (seria 
Global Environment Outlook, GEO), raportów o stanie 
środowiska Europy opracowanych przez EEA oraz sze-
regu raportów krajowych. Tworzenie baz danych, w tym 
przestrzennych, ich analizy i udostępnianie na potrzeby 
zarządzania środowiskiem było przez lata naszym 
podstawowym, eksperckim działaniem. Równolegle 
wspieraliśmy realizację umów międzynarodowych, 
w tym Konwencji Karpackiej, wspierając zachowanie 
tożsamości kulturowej i przyrodniczej regionu. Istotnym 
elementem naszych działań były projekty edukacyjne 
wspierane wykorzystaniem technologii informacyjnych 
(Program GLOBE, Elektroniczny Atlas Środowiska 
Polski, Wirtualny Kampinoski Park Narodowy, Eco-
craft, GreenGo etc.). Realizujemy również kampanie 
społeczne odnosząc się do tematyki Światowego Dnia 
Środowiska (kampanii #dlaPlanety) np. akcja „Śmierć 
Palmy”, wspieramy zrównoważony rozwój miast (Eco–
Miasto)… i wiele, wiele innych mniejszych i większych 
projektów. Zaznaczę tylko, że jesteśmy autorami kilku 
publikacji cyklu Foresight Brief dostępnych na stronie 
UNEP, a także pilotażowego opracowania wersji inte-
raktywnej raportu GEO 6.

Okres 30-Lecia działalności Centrum pokrywa się 
z czasem ważnych zmian, jakie na naszych oczach 
zachodzą w  środowisku. Co Pani zdaniem jest 
najistotniejsze jeśli chodzi o działania jakie należy 
podjąć? 

Ścigamy się z czasem próbując zapanować nad przyczy-
nami i skutkami trzech współwystępujących globalnych 
kryzysów: załamania bioróżnorodności, zmian klimatycz-
nych, i kryzysu odpadowego. Czy nam się to uda, zależy 
od działań podjętych w tej dekadzie. Podstawą jest 

wymiana wiedzy i współpraca. Dlatego tak ważne jest 
tworzenie wzajemnie wspierającej się społeczności. Pięć 
lat temu powołaliśmy do życia Partnerstwo SDGs „Razem 
dla środowiska” skupiające już prawie 80 współpracu-
jących ze sobą podmiotów. Eksperci zainicjowanych 
przez Centrum programów, jak Climate Leadership czy 
Re:Generacja, będą wspierać przez najbliższe lata te 
firmy i instytucje, które rozumieją swoją rolę w global-
nym procesie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym, stosowania 
rozwiązań opartych na siłach natury.

Dla Centrum, będącego jedyną organizacją w Polsce 
wspierającą Inicjatywę Finansową ONZ (UNEP FI), 
ważne będzie także, by zachęcać sektor finansowy 
do podążania za celami neutralności klimatycznej 
i stymulowania zielonej transformacji gospodarczej 
w naszym kraju.

Proszę opisać w 20 lub mniej słowach, co UNEP/GRID-
Warszawa oznacza dla Pani na poziomie osobistym. 

Możliwość współpracy z mądrymi, zaangażowanymi 
emocjonalnie, utalentowanymi osobami. Złożoność 
problemów wymagających dogłębnej analizy i efekty 
dające nadzieję na uratowanie zagrożonego świata.

Dlatego wierze, że przed organizacją jeszcze wiele 
wyzwań, ale i sukcesów.

Maria Andrzejewska, dyrektor generalna 
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, geograf 

z wieloletnim doświadczeniem w projektach 
środowiskowych, ekspert technologii geo-
informacyjnych, zaangażowana w budowę 
europejskiej infrastruktury informacji 
przestrzennej INSPIRE, współautorka 
szóstego raportu z serii GEO (Global 

Environment Outlook) zrealizowanego na 
zlecenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych ds. Środowiska. Trzykrotnie 
wyróżniona Nagrodą Ministra Środowiska za 
szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze. 

Inicjatorka Partnerstwa SDGs "Razem 
dla środowiska" (2016), współtwórczyni 
programu Climate Leadership (2019). 
W roku 2021 otrzymała tytuł Liderki 

zrównoważonego rozwoju magazynu FORBES 
Women Polska
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Realizując strategię potrójnego, pozytywnego wpływu 
Nhood Polska troszczy się o Planetę poprzez szereg 
wielotorowych działań.

Zespół Nhood monitoruje poziom energii zużywanej 
w zarządzanych centrach i galeriach handlowych. 
Na podstawie danych oraz ich analizy firma podejmuje 
odpowiednie działania w celu zapewnienia efektywno-
ści energetycznej obiektów. Dzięki temu w 2020 roku 
w centrach i galeriach handlowych zarządzanych przez 
Nhood w Polsce odnotowano w stosunku do 2019 roku 
obniżenie zużycia energii elektrycznej o 21 proc., obniże-
nie zużycia gazu o 5 proc., a zużycie wody ograniczono 
o 18 proc. Dodatkowo instalacja paneli fotowoltaicznych 
w Centrum Handlowym Auchan Płock umożliwia pozy-
skanie energii elektrycznej do oświetlenia korytarza 
łączącego dwie części budynku. W 2020 roku dzięki 
temu wyprodukowano 4 666 kWh energii elektrycznej.

Firma troszczy się również o bioróżnorodność terenów 
wokół obiektów handlowych i dostosowuje je do 
lokalnych ekosystemów. Do tej pory we współpracy 
z ekologami przeprowadzono audyt bioróżnorodności 
w siedmiu obiektach w całej Polsce i wdrożono reko-
mendowane zalecenia.

Na terenach otaczających obiekty handlowe firma 
dosadza różnorodne gatunki krzewów, traw i drzew, 
a także tworzy łąki. Przy obiektach w Gdańsku, Rumi, 
Białymstoku oraz Łomiankach można znaleźć hotele 
dla owadów zapylających, a  w  sąsiedztwie Galerii 

Bronowice funkcjonuje ogród deszczowy, który pomaga 
w wykorzystaniu wód opadowych. Z kolei na elewacji 
Centrum Handlowego Auchan Bielany koło Wrocławia 
zamontowano budki dla jerzyków.

Nhood wspiera także rozwój zielonego transportu, 
udostępniając infrastrukturę dla rowerzystów oraz 
samochodów elektrycznych. Przy Centrach Handlowych 
Auchan znajduje się 35 wiat rowerowych i 21 stacji 
naprawy rowerów, a klienci odwiedzający Galerię Brono-
wice, Centrum Handlowe Auchan Bielany oraz Centrum 
Handlowe Auchan Legnica mogą skorzystać ze stacji 
rowerów miejskich. Z kolei dzięki współpracy z firmą 
GreenWay klienci Centrów Handlowych Auchan mogli 
w 2020 roku korzystać z 17 ładowarek samochodów 
elektrycznych.

Potwierdzeniem skuteczności działań prowadzonych 
przez Nhood są prestiżowe certyfikaty BREEAM In-Use, 
które posiada pięć obsługiwanych przez firmę obiek-
tów: Galeria Bronowice, Galeria Łomianki, Centrum 
Handlowe Auchan Gdańsk, Centrum Handlowe Auchan 
Hetmańska oraz Centrum Handlowe Auchan Bielany.

Różnorodność działań firmy Nhood wynikających 
z troski o środowisko naturalne przynosi wymierne 
efekty nie tylko w skali lokalnej, ale również globalnej.

Więcej informacji na temat działań firmy znajduje się 
na: https://nhood.pl oraz https://www.linkedin.com/
company/nhoodpolska

Wilanów Park – nowoczesna inwestycja mixed-use reali-
zowana przez Nhood Polska na warszawskim Wilanowie.
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KIEROWNIK DZIAŁU  

ZIELONEJ TRANSFORMACJI  
W CENTRUM UNEP/GRID-WARSZAWA

Pogoda i klimat to nie to samo – to jedna z pierwszych 
informacji, jakie otrzymuje się zdobywając wiedzę 
o klimacie. W dużym skrócie – klimat to wieloletnia 
średnia z pogody, dająca pogląd na stan atmosfery i jej 
długofalowe zmiany. Zmiana klimatu to właśnie zmiana 
tego średniego trendu. Kiedy mówimy o konieczności 
ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury 
do 2, a najlepiej 1,50C (w porównaniu do średniej tem-
peratury przed rewolucją przemysłową), powinniśmy 
pamiętać o tym, że kiedy jako ludzkość emitujemy do 
atmosfery gazy cieplarniane, sami przekręcamy gałkę 
w tym klimatycznym termostacie.

Zmiana globalnego klimatu nie oznacza, że po prostu 
robi się nieco cieplej, ale że rozregulowujemy deli-
katny globalny system, od którego zależy stabilność 
warunków życia na Ziemi. Nie jest też tak, że w klimacie 
takim jak nasz, w Polsce, już nigdy nie wystąpi mroźny 

dzień – ale, że warunki do życia ulegną mniejszej lub 
większej destabilizacji, znacznie pogarszając jego jakość.

TRACENIE KONTROLI
Zajmujący się klimatem naukowcy z reguły są bardzo 
ostrożni we wskazywaniu na to, czy inne, wyizolowane 
zjawisko pogodowe jako spowodowane przez kryzys 
klimatyczny. Wskazują jednak, że kryzys klimatyczny 
ma wpływ na częstotliwość i na skalę ich występowania. 
W przypadku pożarów w Kanadzie okazało się wręcz – jak 
zauważył brytyjski dziennik „The Guardian” – że dotych-
czasowe modele klimatyczne wymagają skalibrowana 
o kolejne elementy wpływu człowieka na środowisko.

Nie dlatego, że kryzys klimatyczny nie ma miejsca – raczej 
dlatego, że jego skala staje się coraz bardziej niepokojąca 
i mamy do czynienia ze zjawiskami, na które nie byliśmy 
przygotowani, jak chociażby utrzymywanie się przez 

GWAŁTOWNE ZJAWISKA POGODOWE 
PRZYPOMINAJĄ NAM O RYZYKACH 

KLIMATYCZNYCH
KANADĘ CZY SYBERIĘ KOJARZYMY CZĘŚCIEJ Z MROZEM NIŻ WIELODNIOWYMI UPAŁAMI I POŻARAMI LASÓW. 

TRĄBY POWIETRZNE TO COŚ, CO DO NIEDAWNA BARDZIEJ PASOWAŁO DO AMERYKAŃSKICH FILMÓW KATA-

STROFICZNYCH, A NIE DO CZEGOŚ, CO DZIEJE SIĘ W CZECHACH. POWODZIE, TAKIE JAK W NIEMCZECH CZY 

CHINACH, TO KOLEJNE ELEMENTY UKŁADANKI, MAJĄCEJ WIELE WSPÓLNEGO Z KRYZYSEM KLIMATYCZNYM.
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szereg dni upalnego klosza nad zachodnimi stanami 
USA i Kolumbią Brytyjską, w której zanotowano 49,60C, 
nowy rekord ciepła dla Kanady. Przez Lytton – miej-
scowość, w której został odnotowany – w dzień po tej 
obserwacji przetoczył się pożar, w którym spłonęła 
większa część zabudowań.

Gwałtowne zjawiska pogodowe i  ich konsekwencje, 
to kolejny fragment klimatycznej układanki. Według 
danych IPCC – Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu – nawet zatrzymanie wzrostu temperatury na 
poziomie 1,50C pociągnie za sobą 100% wzrost zagroże-
nia powodziami, narażenie 350 milionów osób na skutki 
intensywnych susz w miastach, a 700 milionów – na 
doświadczanie fal upałów co najmniej raz na 20 lat.

Dalszy, z pozoru niewielki wzrost o pół stopnia – do 
poziomu 20C – oznaczać będzie wzrost wskaźnika zagro-
żenia powodziowego ze 100% do 170%, dodatkowe 
60 milionów osób narażonych na efekty susz w mia-
stach i aż 2 miliardy osób, które będą musiały przetrwać 
prognozowane fale upałów. Biorąc pod uwagę skalę 
i intensywność fali upału z roku 2003 – przetrwanie nie 
będzie przesadnym określeniem.

Przypomnijmy, że mówimy tutaj o dwóch scenariuszach, 
które określić można odpowiednio mianem „opty-
malnego” i „akceptowalnego”. Nawet one oznaczają 
w praktyce więcej ludzkiego cierpienia, pogłębienie 
innych, negatywnych trendów środowiskowych (takich 
jak utrata różnorodności biologicznej), a także koniecz-
ność poniesienia realnych wydatków na adaptację do 
zmienionego kontekstu klimatycznego.

Przypomnijmy też, że jako ludzkość, nie jesteśmy obec-
nie na drodze do zmieszczenia się w tym przedziale. 
Patrząc na dane prezentowane w UNEP-owskich rapor-
tach cyklu „Emissions Gap Report”, mierzących lukę 
między obecnymi trendami emisji gazów cieplarnia-
nych, a redukcjami niezbędnymi do osiągnięcia celów 
paryskiego porozumienia klimatycznego z roku 2015, 
jesteśmy na drodze do podniesienia globalnej średniej 
temperatury o 30C do 3,50C.

KLUCZOWA DEKADA
Trzymanie się tak zarysowanego „biznesu takiego jak 
zwykle” grozi przekroczeniem punktów granicznych, 
po których gwałtownie wzrasta ryzyko wejścia w sze-
reg negatywnych sprzężeń zwrotnych, wytrącających 
globalny system klimatyczny z (kruchej) równowagi.

Na horyzoncie widać pewne pozytywne zmiany. Mimo 
pandemii koronawirusa kolejne kraje zaczęły dekla-
rować dążenie do neutralności klimatycznej. Według 
danych Carbon Action Tracker, na dzień dzisiejszy, 73% 
emisji generowanych jest przez państwa i bloki gospo-
darcze, które ogłosiły taki właśnie cel. W minionych 
miesiącach deklaracje tego typu padły m.in. ze strony 
Japonii, Korei Południowej czy (do roku 2060) Chin. Cel 
ten stanowi również element programu politycznego 
prezydenta USA, Joe Bidena, którego pierwszą decyzją 
po objęciu urzędu prezydenta tego kraju był powrót 
do paryskiego porozumienia klimatycznego.

Deklaracje te jednak nie wystarczą. Po pierwsze, 
muszą im towarzyszyć czyny. Jak wynika z przygo-
towanej na potrzeby UNEP analizy, badającej pod 
kątem środowiskowym różnego rodzaju publiczne 

pakiety stymulacyjne wydane w zeszłym roku, mówie-
nie o chroniącej ludzi i planetę „zielonej odbudowie” 
po pandemii to jedno, a przepływy środków to nie-
rzadko – niestety – drugie. Według danych z raportu 

„Are We Building Back Better?” Jedynie 18% przeanali-
zowanych środków można uznać za przyczyniające się 
do lepszej realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. 
Trudno uznać to za satysfakcjonujący wynik.

Po drugie, na pokład z bardziej ambitnymi zobowiąza-
niami i działaniami musi wejść jeszcze więcej rządów, 
ale też miast czy biznesów. Im szybciej toczyć się będzie 
kula śniegowa ambitnej polityki klimatycznej, tym 
trudniej będzie jej oponentom mówić o niej w kategorii 
fanaberii bogatych gospodarek czy wręcz globalnym 
spisku przeciwko temu czy innemu krajowi. Oczeki-
wania względem zwiększenia ambicji klimatycznych 
będą rosły wraz ze zbliżaniem się listopadowego szczytu 
COP26 w Glasgow.

Po trzecie wreszcie – namacalność problemu nie może 
przysłaniać realnych wyzwań, związanych z zapewnie-
niem sprawiedliwego charakteru zielonej transformacji. 
Uważna lektura katalogu praw człowieka oraz 
poważne traktowanie trzech filarów zrównoważonego 
rozwoju – środowiskowego, społecznego i gospodar-
czego – stanowić powinny kompas dla wszystkich, 
wyruszających w drogę do neutralności klimatycznej.

Potrzebujemy dziś ni mniej, ni więcej, tylko nowej 
umowy społecznej, w której znajdzie się miejsce na 

„zawarcie pokoju z naturą”, o co na wspólnej konferencji 
prasowej prezentującej raport pod tym tytułem apelo-
wali sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, oraz 
dyrektor wykonawcza Programu ONZ ds. Środowiska 
(UNEP), Inger Andersen. Zapomnienie o kompasie 
sprawiedliwej transformacji naraża nas na ryzyko 
społecznych napięć, które z kolei mogą spowalniać 
działania na rzecz klimatu.

Coraz więcej znaków na niebie i ziemi – i to jak najbardziej 
dosłownie – pokazuje nam, że na takie spowolnienie nie 
możemy sobie pozwolić.
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W 2019 roku Fundacja Veolia Polska zainicjowała 
program "NaprawiaMY z Veolią". Jego celem jest kre-
atywne rozwijanie idei kawiarenek naprawczych, tzw. 
repair cafes, ale przede wszystkim promocja dwóch, 
niezwykle ważnych dla współczesnego świata, idei: 
zero waste i circular economy. Staramy się inspirować 
i mobilizować lokalne społeczności do podjęcia trudu 
przywracania życia przedmiotom, które na pierw-
szy rzut oka, mogą wydawać się już bezużyteczne. 
W kawiarenkach naprawczych przywracamy do życia 
stare meble, naprawiamy rowery, czy ubrania. Przed-
mioty, które znalazłyby swoje miejsce na śmietniku, 
przerabiamy lub odnawiamy po to, aby dalej pozostały 
w obiegu, nie zwiększając tym samym ilości odpadów 
produkowanych przez ludzi każdego dnia.

A musimy pamiętać, że statystyczny Polak wytwarza 
coraz więcej takich śmieci – około 312 kilogramów na 
głowę (dane GUS za 2017 rok). Problemem jest nie tylko 
zaleganie ich na wysypiskach, ale także zwiększenie 
produkcji dwutlenku węgla. Niestety, spirala konsump-
cjonizmu ma zgubny wpływ na zmiany klimatyczne, 
których doświadczamy coraz bardziej dotkliwie także 
w Polsce.

Jednak NaprawiaMY z Veolią to program, w ramach 
którego nie tylko naprawiamy zużyte przedmioty, ale 

także budujemy i naprawiamy relacje międzyludzkie, 
zwłaszcza te międzypokoleniowe. Naszym celem jest 
budowanie zaangażowania lokalnej społeczności, 
w tym samorządów i lokalnych mediów, a co za tym 
idzie – tworzenie koalicji wokół wspólnego celu. Jeste-
śmy przekonani, że tylko partnerstwo, działanie razem, 
może przybliżać nas do celu. Biznes ma w tym procesie 
ważną rolę do odegrania.

Oprócz przekazywania wiedzy praktycznej, uczymy 
także odpowiedzialnych postaw wśród najmłodszych 
mieszkańców – dbałość o środowisko, odpowiedzial-
ność za jego stan i szacunek zarówno dla innych 
ludzi, jak i naszej planety, to wartości które przy-
świecają Fundacji Veolia Polska w jej codziennych 
działaniach.

Innym, autorskim programem realizowanym w tym 
duchu, jest Szkoła Zero Waste – program dla uczniów 
szkół podstawowych z  łódzkiego Widzewa oraz 
Kraśnika. Dzięki interaktywnej grywalizacji, z wykorzy-
staniem dedykowanej dla programu aplikacji mobilnej, 
młodzi uczestnicy poszerzali wiedzę oraz otrzymywali 
punkty za rozwiązywanie quizów o idei zero waste 
i gospodarce obiegu zamkniętego.

Jesteśmy przekonani, że pożądane efekty może 
przynieść tylko nauka właściwych postaw – i to już od 
najmłodszych lat. Warto angażować dzieci i młodzież, 
ale także ich rodziny, w działania w duchu zero waste, 
bo daje to szansę na kontynuowanie wyuczonych 
zwyczajów w  dorosłym życiu. Tylko tak możemy 
zabezpieczyć potrzeby następnych pokoleń na życie 
w zrównoważonym świecie.
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BNP PARIBAS

TERMOMODERNIZACJA WIELORODZINNEGO 
BUDYNKU MIESZKALNEGO
Wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej podejmują 
działania termomodernizacyjne swoich budynków. 
Decydując się na ten krok, mieszkańcy zyskują korzyści 
fi nansowe, które płyną ze zwiększenia efektywności 
energetycznej, wspierając przy tym jednocześnie zrów-
noważony rozwój miast, w których żyją. Działania te 
wspiera także Bank BNP Paribas.

Dobrym przykładem jest inwestycja zrealizowana 
w Żywcu, polegająca na termomodernizacji budynku 
mieszkalnego z 1953 roku. W ramach prac ocieplono 
ściany zewnętrze budynku, wyremontowano elementy 
na elewacjach, tj. kratki wentylacyjne oraz wymieniono 
okna piwniczne i drzwi wewnętrzne. W wyniku podję-
tych działań roczne zapotrzebowanie na energię spadło 
o ponad 46%. Dzięki przeprowadzonej modernizacji 
budynku istotnie obniżone zostały koszty związane 
ze zużyciem energii, jak również uzyskano pozytywny 
wpływ na środowisko redukując ślad węglowy. Miesz-
kańcy zyskali nowy, bardzie komfortowy poziom życia, 
a budynek zyskał na estetyce.

DOTACJE NA TERMOMODERNIZACJE 
BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Bank BNP Paribas wspiera i promuje wśród wspól-
not mieszkaniowych inwestycje na rzecz poprawy 

efektywności energetycznej. Bank udzielił m.in. 
wsparcia dotacyjnego inwestycji zrealizowanej przez 
wspólnotę mieszkaniową ze Śląska.

W połowie 2019 r. wspólnota mieszkaniowa z woje-
wództwa śląskiego podjęła uchwałę w  sprawie 
realizacji inwestycji termomodernizacyjnej w dwóch 
budynkach wielorodzinnych przy wsparciu kredytu 
bankowego. W celu realizacji inwestycji konieczne 
było zlecenie sporządzenia audytu energetycznego. 
Zgodnie z przygotowanym projektem, w budynkach 
wspólnoty ocieplono wówczas dach i ściany zewnętrzne 
oraz wymieniono okna piwniczne. Dzięki realizacji 
zadania roczne zapotrzebowanie na energię spadło 
o ponad 40% w obu budynkach.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,5 mln zł. 
Wspólnota otrzymała na ten cel kredyt w Banku BNP 
Paribas wraz z bezzwrotną premią termomoderniza-
cyjną. Łączna kwota wsparcia dotacyjnego w formie 
premii termomodernizacyjnej udzielona wspólnocie 
wyniosła 254.646,12 zł.

Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu zaoferowa-
nemu przez Bank BNP Paribas we współpracy 
z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Fundusz 
Premii Termomodernizacyjnej) oraz Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym (inicjatywa ELENA, program 
HORYZONT 2020), wspólnota otrzymała także zwrot 
90% kosztów poniesionych na przygotowanie audytu 
energetycznego w kwocie 3.321 zł.

PARTNERZY



NHOOD POLSKA

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE 
ZRÓWNOWAŻONYCH MIAST
Racjonalne wykorzystanie przestrzeni, ze względu na 
ograniczone zasoby, jest istotnym wyzwaniem dla miast. 
Z tego powodu, wśród planowanych i realizowanych 
przez fi rmę Nhood inwestycji, ważne miejsce zajmują 
projekty mixed-use – łączące funkcje handlowe i usłu-
gowe, mieszkaniowe, biznesowe i publiczne. Miejsca te 
doskonale wpisują się w lokalne otoczenie, zapewniają 
innowacyjne rozwiązania i usługi, wspierając integrację 
lokalnej społeczności.

Takie podejście pozwala ożywić m.in. tereny poprze-
mysłowe, czego przykładem jest inwestycja w dzielnicy 
Coresi w rumuńskim mieście Brasov. We współpracy 
z administracją lokalną, Nhood przygotował plan rewi-
talizacji poprzemysłowych obszarów i przywrócenia ich 
miastu w postaci wielofunkcyjnej przestrzeni. Inwe-
stycja realizowana jest na obszarze przekraczającym 
100 ha, który obejmuje ok. 8% powierzchni miasta. 
W dzielnicy powstanie 3 tys. mieszkań o zróżnicowanych 
metrażach, zaprojektowanych zgodnie z założeniami 
zrównoważonego budownictwa i standardami BREEAM. 
W sercu nowej dzielnicy zlokalizowane zostały galeria 
i park handlowy z marketem DIY, marketem RTV-ADG, 
klubem fi tness oraz centrum SPA. Na bazie istnieją-
cych wcześniej zabudowań przemysłowych powstał 
kompleks biurowy, dzięki czemu zaoszczędzono 10 tys. 
m sześc. materiałów budowlanych, takich jak beton 
i cegła, dodatkowo 50 tys. m sześc. pozostałości po 
wyburzeniach zostało wykorzystanych ponownie.

Pod koniec czerwca 2019  roku przedstawi-
ciele urzędów miast Zabrza i  Złotowa – laureaci 

ECO-MIASTO  2018  – wzięli udział w  wizycie stu-
dyjnej w  Brasov, podczas której poznali bliżej ten 
wielofunkcyjny projekt.

ZRÓWNOWAŻONE CENTRA HANDLOWE
W ramach działań CSR Nhood Polska ogranicza ślad 
węglowy centrów handlowych, a także wspiera zrów-
noważony transport.

W modernizowanych centrach handlowych Nhood  
wprowadza energooszczędne oświetlenie LED. Rozwią-
zanie to zastosowano w 7 zmodernizowanych centrach 
handlowych. Działania te przynoszą wymierne korzy-
ści – montaż oświetlenia LED w Centrum Handlowym 
Auchan Legnica pozwolił ograniczyć zużycie energii 
elektrycznej o 11%. w skali roku. Z kolei w Centrum 
Handlowym Auchan Kołbaskowo oszczędności sięgają 
do 15%. Firma prowadzi również pilotażowy program 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zasila-
nia oświetlenia budynków. W Centrum Handlowym 
Auchan Płock dzięki instalacji paneli fotowoltaicz-
nych pozyskiwana jest energia służąca do oświetlenia 
korytarza łączącego dwie części budynku. W 2019 r. 
dzięki panelom wyprodukowano 4 666,88 kWh 
energii elektrycznej.

Nhood wspiera także rozwój zielonego transportu. 
Przy obiektach handlowych znajduje się 35  wiat 
rowerowych i 21 stacji naprawy rowerów, a klienci 
odwiedzający Galerię Bronowice, Centrum Handlowe 
Auchan Bielany oraz Centrum Handlowe Auchan 
Legnica mogą skorzystać ze stacji rowerów miejskich.

Dzięki umowie z fi rmą GreenWay klienci 17 Centrów 
Handlowych Auchan mogą korzystać z  ładowarek 
samochodów elektrycznych. Większość z nich umożli-
wia ładowanie dwóch pojazdów jednocześnie, a proces 
ładowania pojazdu za pomocą takiego urządzenia 
zajmuje zaledwie 40 minut.



VEOLIA

NAPRAW ZAMIAST WYRZUCAĆ, CZYLI 
REPAIR CAFE W POLSCE
Mieszkańcy ośmiu polskich miast będą mogli bezpłatnie 
naprawić uszkodzone rzeczy oraz otrzymać porady 
ekspertów, jak lepiej dbać o zasoby i produkować mniej 
odpadów. W 2019 r. Fundacja Veolia Polska zrealizowała 
program „NaprawiaMY z Veolią”, który zakładał rozwi-
janie idei zero waste i stworzenie pierwszych w Polsce 
kawiarenek naprawczych. Program inspirowany był 
holenderską formułą Repair Cafe, która dała impuls do 
stworzenia ponad 1800 takich miejsc w 33 krajach świata.

Program zrealizowano w formie konkursu, do którego 
zainteresowani – mieszkańcy, organizacje pozarządowe 
czy instytucje publiczne – mogli zgłaszać swoje pomysły 
na innowacje społeczne na bazie kawiarenki naprawczej. 
Spośród zgłoszeń wybrano 10 najciekawszych pomy-
słów, które otrzymały wsparcie merytoryczne. Finaliści 
wzięli udział w cyklu szkoleń i webinariów poświęconych 
wprowadzaniu zmiany systemowej, inkubacji innowacji 
społecznych, pracy z lokalną społecznością, pozyskiwaniu 
funduszy oraz współpracy z miejscowym samorządem. 
Po 3-miesięcznej pracy nad koncepcją kawiarenek 
i pilotażowych wydarzeniach inaugurujących, zostało 
wyłonionych 5 lokalizacji, które dodatkowo otrzymały 
wsparcie finansowe na rozwój działalności kawiarenki 
w ich miejscowości.

Dzięki pierwszej edycji NaprawiaMY z Veolią do mapy 
nielicznych dotąd polskich Repair Cafe, dołączyły kolejne 
polskie miasta – Bielsko-Biała, Chorzów, Lidzbark War-
miński, Kraków, Radzyń Podlaski, Słupca, Tarnowskie 
Góry i Warszawa.

INTELIGENTNA SIEĆ CIEPŁOWNICZA 
REDUKUJE EMISJE CO2
Rozwój ciepłownictwa systemowego to nie tylko 
przyłączanie kolejnych budynków, ale również moder-
nizacja sieci. W 2017 r. w Warszawie Veolia zakończyła 
projekt pn. „Inteligentna Sieć Ciepłownicza – ISC”, 
którego celem była automatyzacja sterowania sie-
cią, z optymalizacją procesu dystrybucji ciepła, oraz 
zintegrowane zdalne zarządzanie poszczególnymi 
jej elementami w czasie rzeczywistym.

W ramach realizacji projektu istniejącą sieć ciepłow-
niczą wyposażono w nowoczesne komunikujące się 
ze sobą urządzenia pomiarowe, tworzące zintegro-
wany system pozwalający bezpieczniej i efektywnie 
zarządzać siecią ciepłowniczą.

Czujniki, analizują między innymi pogodę (tempera-
turę, wiatr i wilgotność), aby na podstawie danych 
historycznych i  bieżących, dostosowywać zakup 
i dystrybucję ciepła do bieżących potrzeb klientów. 
Efektywność w pełni zdigitalizowanej i nowoczesnej 
sieci ma swój wymiar środowiskowy – zakładana 
roczna redukcja CO2, to co najmniej 14,5 tys.  ton 
w skali roku. Zmodernizowano także 2500 węzłów 
cieplnych i  77  komór, wyposażając je w  funkcje 
telemetrii i  telesterowania oraz przepompownie, 
wykonano instalację fotowoltaiczną na jednej z nich.

Sczytywane za pomocą urządzeń pomiarowych dane 
gromadzone są w dyspozytorni i służą do generowania 
analiz oraz prognoz sieci za pomocą dedykowanych 
aplikacji, co pozwala w sposób bezpieczny, stabilny 
i efektywny dostarczać ciepło do warszawskich biur, 
szkół, szpitali i mieszkań.



RENAULT

AMBITNE PLANY GRUPY RENAULT W DZIEDZINIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Grupa Renault realizuje strategię elektromobilności, 
zgodnie z którą już w 2025 r. marka Renault ma 
oferować najbardziej zieloną gamę produktową 
na rynku europejskim. Renault dąży również do 
ograniczenie zużycia energii oraz dba o zagospo-
darowanie akumulatorów trakcyjnych przez cały 
okres ich „życia”, a także rozwija usługi takie jak 
carsharing.

Grupa Renault ogłosiła niedawno przyspieszenie 
realizacji swojej strategii dotyczącej samochodów 
elektrycznych. Grupa była pionierem w  tej dzie-
dzinie, a obecnie zmierza w kierunku osiągnięcia 
neutralności węglowej – w Europie do 2040 r., a na 
świecie do 2050 r.

NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNA GAMA NA RYNKU
Do 2025 r. Grupa planuje wprowadzić na rynek 
10 nowych zasilanych akumulatorem trakcyjnym 
modeli elektrycznych. Marka Renault chce do 
2025 r. stworzyć najbardziej zieloną gamę produk-
tową na rynku europejskim. Modele elektryczne 
i zelektryf ikowane będą mieć ponad 65% udziału 
w sprzedaży gamy Renault, a do 2030 r. udział ten 
ma wzrosnąć do 90%.

TECHNOLOGIA NMC W PRODUKCJI 
AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH
Wszystkie przyszłe modele Grupy Renault 
z napędem BEV ze wszystkich segmentów będą wypo-
sażone w ogniwa wyprodukowane z zastosowaniem 
technologii NMC (akumulatory niklowo-manganowo-
-kobaltowe) o ujednoliconej konstrukcji. Technologia 
NMC pozwoli osiągnąć bardzo konkurencyjną stawkę 
za 1 kilometr jazdy oraz zapewni do 20% więcej zasięgu 
w porównaniu z innymi akumulatorami trakcyjnymi, 
a także lepsze parametry recyclingu.

W okresie krótszym niż 10 lat Grupa będzie stopniowo 
obniżać koszt akumulatora trakcyjnego o 60%, aby 
w roku 2025 osiągnąć docelowy poziom 110 dolarów/
kWh lub poniżej 80 dolarów/kWh w ramach przygo-
towań do wdrożenia w całym Aliansie akumulatorów 
typu All Solid State Battery.

NOWE TECHNOLOGIE POZWOLĄ OBNIŻYĆ 
KOSZTY I ZREDUKOWAĆ POZIOM EMISJI CO2
Grupa Renault jest również pierwszym producentem 
samochodów, który opracował własny silnik elek-
tryczny, działający w oparciu o technologię EESM. 
W jego konstrukcji nie wykorzystano metali ziem 
rzadkich (magnesów nietrwałych). We współpracy ze 
startupem Whylot Grupa planuje opracować innowa-
cyjny elektryczny silnik o strumieniu osiowym, który 
umożliwi m.in. redukcję poziomu emisji dwutlenku 
węgla do 2,5 g w cyklu WLTP (w samochodach oso-
bowych z segmentu B/C) w napędach hybrydowych.

Grupa pracuje także nad bardziej kompaktowym 
układem napędowym, zwanym systemem all-in-one, 

który pozwoli m.in. na obniżenie kosztu całego napędu 
o 30% oraz zmniejszenie zużycia energii o 45% w cyklu 
WLTP, aby uzyskać 20 km dodatkowego zasięgu.

Duże znaczenie ma również opracowanie nowych 
platform CMF-EV i CMF-BEV. Zasięg pierwszej z nich 
wynosi do 580 km w cyklu WLTP, jej zaletą jest też 
bardzo niskie zużycie energii. Z kolei płyta podło-
gowa CMF-BEV pozwoli obniżyć koszty samochodu 
o 33% w porównaniu z obecną generacją Renault 
ZOE, co może przyczynić się do popularyzacji 
samochodów elektrycznych.

CYKL ŻYCIA AKUMULATORÓW
Grupa Renault jako pierwszy producent samocho-
dów kompleksowo zajęła się całym cyklem życia 
akumulatorów trakcyjnych. Dzięki marce Mobilize 
Grupa będzie zwiększać trwałość akumulatorów 
i możliwości ich zastosowania. Pracuje m.in. nad 
rozwojem technologii Vehicle-to-grid, umożliwiają-
cej przesyłanie energii z akumulatora samochodu 
elektrycznego z powrotem do sieci energetycznej, 
wykorzystaniem akumulatorów np. do stacjonar-
nego magazynowania energii pod koniec cyklu życia 
w pojeździe, zajmuje się także zbiórką i recyklingiem 
akumulatorów trakcyjnych.

Zmiany w tej ostatniej procedurze pozwolą Grupie 
Renault trzykrotnie obniżyć koszt recyclingu netto 
do 2030 roku oraz staną się alternatywnym i zrów-
noważonym źródłem zaopatrzenia surowców do 
produkcji akumulatorów po konkurencyjnych cenach, 
które przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych.

ELEKTRYCZNY CARSHARING
W celu zapewnienia szerokiego dostępu do elektro-
mobilności Grupa Renault rozwija również elektryczny 
carsharing. W ramach usługi „Zity by Mobilize” ofe-
rowanej przez spółkę joint-venture Grupy Renault 
i firmy Ferrovial mieszkańcy Madrytu mogą korzystać 
z 750 samochodów elektrycznych Grupy Renault, 
a w Paryżu dostępnych jest w sumie 500 pojazdów. 
W Polsce elektryczne auta Renault są częścią floty 
Traficara. Mieszkańcy wybranych polskich miast 
mogą wypożyczyć Dacię Spring, Renault ZOE oraz 
Renault Kangoo Z.E.
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ANNA 
STACHNIUK

ZK: Od końca 2019 roku sektor hotelarski boryka się 
z ogromnym wyzwaniem, jakim jest zarówno bez-
pieczne funkcjonowanie obiektów hotelowych oraz 
dbałość o personel i pracowników. Jeszcze większe 
znaczenie zyskuje trend dbałości o zdrowie (Health 
Wellness and SPA), również w zakresie zagrożenia 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz oferowanie 
dostępu do diagnostyki i leczenia innych chorób i scho-
rzeń. Ryzyko zachorowania podczas pobytu w hotelu, 
sanatorium lub świadczenia tam pracy wg. badań 
i publikacji Ministerstwa Zdrowia, w czasie pandemii, 
drastycznie wzrosło. To przełożyło się na zamykanie 
obiektów hotelowych, które nie są placówkami medycz-
nymi, mniejszą aktywność turystyczną i wypoczynkową, 
co jak wiadomo wpłynęło na stabilność całego sektora. 
Jak Pani, jako specjalistka od tworzenia atrakcyjnych 
miejsc pracy, ocenia tę sytuację? Jakie Pani rozwiązania 
rekomenduje pracodawcom z tego sektora?

AS: Panie Zbigniewie, bardzo mi się podoba podno-
szone przez Pana, wielokrotnie przy naszej współpracy 
zdanie, że „Piękny kominek to nie wszystko… liczy 

HOTELE HEALTH WELLNESS AND SPA 
BEZPIECZNIEJSZE DZIĘKI PROMIENIOWANIU UV-C

Anna Stachniuk – ekspertka w zakresie 
budowy marki pracodawcy (Employer 
Brandingu), HR-owiec, wykładowca, 

właścicielka platformy technologicznej, 
wspierającej bezpieczne miejsca pracy 

i odpoczynku www.spacepure.pl

Zbigniew Kowalski – doradca inwestorski 
z 30-letnim doświadczeniem w branży 
hotelarskiej, ekspert w dziedzinie 

profesjonalnej gościnności usługowej 
nastawionej na rozwój Health Welleness 

and SPA, CEO K&P Consulting

I ZBIGNIEW  
KOWALSKI
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się ognisko!”. To ognisko, tworzą ludzie – profe-
sjonalny personel, który z oddaniem i pasją dba 
o gościa. Bezpieczeństwo tych osób, zapewnienie 
im komfortowych warunków pracy, to podstawa 
stworzenia przyjaznego obiektu hotelowego. Zado-
woleni pracownicy są ambasadorami swojego miejsca 
pracy. Klienci natomiast, wracają do miejsc, którym 
ufają, wybierają hotele, gdzie byli dobrze ugoszczeni, 
zadbano o atmosferę i anturaż, gdzie nie martwili 
się o swoje zdrowie, a procedury wewnętrzne nie 
wpływały negatywnie na jakość ich odpoczynku, czy 
też na skuteczność rekonwalescencji. Aby zapewnić 
takie bezpieczne miejsce pracy należy zwrócić uwagę 
na kilka zagadnień.

Hotele muszą spełnić szereg wymogów dotyczących 
dróg transportowych, prawidłowego obiegu powietrza 
w pomieszczeniach min. przez wytwarzanie podci-
śnienia. Również takie strefy jak lobby, restauracje, 
strefy spa – gabinety zabiegowe, szatnie, korytarze, 
w których przebywa jednocześnie większa ilość osób 
trzeba odpowiednio przygotować. Oczywiście stacje 
z płynami do dezynfekcji wymagają dużej dyscypliny 
od naszych gości, a gabinety są dokładnie dezynfeko-
wane chemicznie. Jako odpowiedź na wzrost ryzyka 
zachorowania w  placówkach medycznych coraz 
częściej stosujemy doskonałe rozwiązanie w postaci 
urządzeń wykorzystujących technologię UV-C, które 
nie jest uciążliwe dla użytkowników, a zdecydowa-
nie wpływaja na podniesienie bezpieczeństwa i stałą 
dezynfekcję pomieszczeń.

ZK: To prawda – coraz więcej obiektów hotelowych 
stawia na taką formę bezpiecznej gościnności. Czy 
może Pani przybliżyć na czym polega ta technologia?

AS: Promieniowanie ultrafioletowe odkryli w 1801 roku 
Johan Wilhelm Ritter oraz William Hyde Wollaston. 
Pasmo UV-C ma bakteriobójcze i wirusobójcze dzia-
łanie. Promieniowanie to, o  długości 250-270 nm, 
oddziałuje na DNA wirusów, bakterii, grzybów i pleśni, 
fotochemicznie je uszkadzając, co w efekcie dopro-
wadza do ich natychmiastowej dezaktywacji (do 
zakłócenia replikacji wirusa). Przez ponad dwa stulecia 
doskonale przebadano możliwości przeprowadzania 
dezynfekcji tym promieniowaniem1, które znajdowało 
zastosowanie w branży medycznej i było wymagane 
w polskim prawie2.

W 2020 roku laboratorium o poziomie 4 bio-bezpie-
czeństwa National Emerging Infections Diseases 
Laboratories Uniwersytetu w Bostonie przy współpracy 
z laboratorium międzynarodowego producenta świe-
tlówek UV-C Signify Resarch (PHILIPS) przeprowadziło 
badanie: „Szybka i całkowita inaktywacja SARS-
-CoV-2 z wykorzystaniem promieniowania UV-C”, 
które potwierdza dezaktywację wirusa SARS-CoV-2 
w czasie zaledwie 9 sekund w przypadku wirusa 
w postaci suchej oraz 4 sekund w przypadku wirusa 
w postaci mokrej.

1 Kowalski W. J. Mathematical modeling of ultraviolet 
germicidal irradiation for air disinfection, 2002)
2 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych

ZK: Dopowiem tu, iż ta „kosmiczna” technologia (metoda 
prewencji) posiada bardzo atrakcyjną wizualnie formę. 
Dotychczasowe realizacje w hotelach o profilu Health 
Wellness and SPA, to zgrabne designerskie urządzenia 
wkomponowane we wnętrza, bardzo ciche i eleganc-
kie. Lampy przepływowe dezynfekują powietrze całą 
dobę, a lampy bezpośredniego działania, montowane 
w gabinetach zabiegowych, dezynfekują je w przerwach 
między klientami.

AS: Tak obecnie oferta producentów jest bardzo szeroka, 
zarówno pod względem estetyki urządzeń, jak i mocy, 
dedykowanej do pomieszczeń. Ważne by wybierać 
produkty na dobrych podzespołach, szczególnie by 
stosowały świetlówki od renomowanych producentów, 
z badaniami i certfikacją PZH. Program „SpacePure 
dla Bezpiecznej Gościnności” służy wsparciu hotelarzy 
w wyborze urządzeń niezależnie od marki producenta 
i kładzie nacisk na potrzeby obiektu.

ZK: Co mi się podoba to wygoda tego rozwiązania. 
Stosowanie lamp UV-C to nie tylko gwarancja 
skuteczności, ale również szybka procedura, nie 
wymagająca zaangażowania dodatkowego per-
sonelu. Urządzenia mają długi czas użyteczności i są 
proste w obsłudze, a ich sterowanie możliwe jest rów-
nież dzięki Wi-Fi i dostępowi z aplikacji.

AS: Dokładnie, stosowanie technologii UV-C w obiek-
tach hotelowych, sanatoriach placówkach medycznych, 
zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością. Chwalą 
to rozwiązanie inwestorzy, gdyż nie jest drogie, ale 
przede wszystkim pracownicy i goście. Ciężko przecież, 
by tego typu obiekty działały zdalnie, a takie dodat-
kowe zabezpieczenie niweluje ryzyko zakażeń, podnosi 
morale w zespole i buduje pozytywny wizerunek pra-
codawcy, ale też bezpiecznego, nowoczesnego obiektu 
godnego polecenia dla gości.

ZK: Dziękuję za tę inspirującą rozmowę Pani Anno. Jak 
widać warto otwierać się na nowe rozwiązania, które 
wspierają nie tylko samą branżę hotelarską, ale również 
jej pracowników, co potwierdzają też moje rozmowy 
z przedstawicielami personelu bardzo znanych hoteli.



Jeśli czytasz niniejszy artykuł i popijasz kawę – koniecznie zadaj sobie pytanie: czy ta kawa nie jest trucizną? 
Zdaję sobie sprawę, że moje szokujące wnioski, jak i publikacja może wywołać przerażenie i panikę nie 
tylko wśród użytkowników ekspresów do kawy. Mimo to chcę uświadomić ludzi o ogromnym zagrożeniu 
i niebezpieczeństwie ze strony związków chemicznych. Czasami nawet nikt nie przypuszcza, że zwykłe 
produkty mogą okazać się zabójcze.

Zaczynając od typowo męskiej choroby: impotencji 
i bezpłodności (braku wytrysku), przez otyłość (pomimo 
diety i treningów), do wszelakich nowotworów (niekon-
trolowanego wzrostu komórek rakowych).

Trucizna przyczynia się również do cukrzycy (powoduje 
zaburzenia wydzielania insuliny), do chorób serca, wad 
rozwojowych dzieci oraz, zaburzeń neurologicznych 
i behawioralnych. Kobiety są dodatkowo narażone na 
nieregularne miesiączki, problemy z zajściem w ciążę, 
a potem poronienia w ciąży (ciąże wysokiego ryzyka).

GŁÓWNY WINOWAJCA 
Chociaż to nie było oczywiste to (z Bożą pomocą) udało mi 
się rozwiązać życiową zagadkę. Wszystkie moje (przykre) 
dolegliwości pojawiły się przez firmę Nestlé, a dokładniej 
przez produkt tej firmy, czyli ciśnieniowy ekspres do kawy.

EKOLOGICZNE SŁOMKI
Czy nie dziwi Cię fakt usuwania plastikowych słomek 
z sieci fast-foodów? Sam napój jest sprzedawany w wiel-
kim plastikowym kubeczku z dużą plastikową pokrywką, 
ale słomka musi być papierowa. Ekologiczna i bez-
pieczna. Przecież w oceanach giną tysiące żółwi. A może 
jest jeszcze coś, o czym się oficjalnie nie mówi. Może 
w plastiku jest coś, co powoduje dziwne choroby? Może 
chodzi o to, że człowiek nie powinien… lizać plastiku.

PLASTIKOWE CHOROBY
Moje odkrycie można porównać do odkrycia choroby 
popromiennej. Ta trucizna nie zabija i nie jest bezpo-
średnią przyczyną śmierci. Objawy jednak dotyczą całego 
organizmu. Ten związek wywołuje przeróżne i poważne 
choroby. Skutki są widoczne dopiero po kilku latach.

Odpowiedz sobie na trzy pytania. Czy impotencja 
może być wywołana przez toksyczne związki obecne 
w opakowaniach? Czy w dzisiejszych czasach możliwa 
jest chemiczna otyłość ludzi? Czy komórki rakowe 
mogą rozwijać się przez nieświadome nawyki diete-
tyczne człowieka? Niestety, wszystko wskazuje na to, że 
odpowiedzi na powyższe pytania mogą być twierdzące. 
Smutne, ale prawdziwe.

A TOBIE CO DOLEGA?
Chociaż na wszystko posiadam wyniki badań medycz-
nych, a wszystkie testy i analizy chemiczne wykonałem 
w znanych laboratoriach – to nie są tylko moje odkrycia. 
Okazuje się, że naukowcy na całym świecie od wielu lat 
ostrzegają przed tą trucizną. Wiele badań potwierdza 
szkodliwość tego związku.

Ta wiedza nikogo nie ma przestraszyć. To jest ostrze-
żenie, bo podstępna trucizna działa kompleksowo. 

 
 
TRUCIZNA 
W KAPSUŁKACH
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Nikt nie przypuszczał, że taki ekskluzywny prezent może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Oczywiście 
sama kawa nie jest szkodliwa, szkodzą natomiast pla-
stikowe kapsułki z kawą, a mówiąc jeszcze dokładniej 
to bisfenol A (BPA), który wchodzi w skład plastiku 
kapsułki. Jest to toksyczna substancja powodująca 
wiele udowodnionych naukowo dolegliwości.

BIZNES WAŻNIEJSZY
Niestety moja korespondencja z producentem nie 
przyniosła żadnych efektów. Podsumowując kilkuletnią 
rozmowę otrzymałem odpowiedź: „wiemy, że trujemy 
ludzi, ale robimy to zgodnie z prawem i przestrzegamy 
określonych norm”. Biznes okazuje się ważniejszy niż 
tzw. dobro ludzkości.

W 2017 roku Unia Europejska stworzyła projekt ustawy, 
który zmienia poziom migracji specyficznej BPA 
z dotychczasowego poziomu 0,6 mg/kg do 0,05 mg/
kg. Jest to wartość 12 razy mniejsza niż dotychczas, 
o 1200 % mniej. A ja wspominałem o tym w swojej 
książce dwa lata wcześniej zanim odkryła to Komisja 
Europejska i naukowcy z całego świata.

KUMULACJA TRUCIZNY
Trzeba pamiętać, że ten sztuczny związek udaje natu-
ralny hormon. Jest bardzo podobny do kobiecego 
estrogenu i ostatecznie organizm myli się. Błędnie 
interpretuje obecność BPA, co wpływa na regulację 
hormonalną (a czasem na jej brak).

Związek jest endokrynnie czynny, czyli steruje pro-
cesami f izjologicznymi. Ponadto kumuluje się 
w tkankach i komórkach. Jeśli w ciągu całego dnia 
przyjmujemy nawet niewielkie dawki tej trucizny to po 
tygodniu może okazać się, że znacząco przekraczamy 
dopuszczalne normy.

TRUCIZNA JEST WSZĘDZIE
Bisfenol A ma liczne zalety. Przede wszystkim jest 
bardzo tani, łatwy w produkcji. Szeroko wykorzystywany, 
bo nie zmienia smaku przechowywanych produktów, 
oddzielając pokarmy od ścianek opakowania. Korzystnie 
wpływa na właściwości fizyczne plastiku. Powoduje 
jego miękkość, zmniejsza łamliwość i pękanie.

Niestety, skrajnie niebezpiecznym pomysłem jest 
podgrzewanie plastikowych opakowań w kuchence 
mikrofalowej. Ten związek wydostaje się z plastiku 
w czasie robienia kawy z plastikowych kapsułek oraz 
podczas gotowania wody w czajniku z tworzywa.

Sporym źródłem trucizny mogą być plastikowe 
kubeczki do kawy, paragony fiskalne oraz plastikowe 
butelki do napojów. Oczywiście nikogo nie trzeba 

przekonywać, że palenie papierosów jest szkodliwe. 
Jednak oddychanie zanieczyszczonym powietrzem 
jest również niebezpieczne. Nie do wiary, ale korzy-
stanie z niektórych kosmetyków także może okazać 
się zabójcze.

ZOBACZ WIĘCEJ
Bardzo trudno na dwóch stronach przedstawić cały 
problem. W ubiegłym roku zamieszanie związane 
z Covid-19 całkowicie przysłoniło ten temat. Jeśli zain-
teresował Cię ten artykuł to zobacz więcej w animacji 
dostępnej na YouTube (szukaj „trucizna w kapsułkach”) 
lub zajrzyj na stronę www.truciznawkapsulkach.pl. Już 
dzisiaj możesz pobrać bezpłatny rozdział, który opisuje 
początki mojej historii.

Michał Filipiak, lat 44
Pomimo dobrej kondycji i aktywności 

fizycznej kilka lat temu zmagał się z wieloma 
dziwnymi dolegliwościami. Po odkryciu 

i potwierdzeniu brutalnej prawdy postanowił 
podzielić się swoją wiedzą z innymi. Swoje 
doświadczenia opisał w książce. Wszystkie 

wnioski zostały oparte na badaniach 
laboratoryjnych i formalnych analizach 

chemicznych. Książka chociaż może wywołać 
sensację to jest daleka od jakichkolwiek 
insynuacji i pomówień, a wszystko zostało 

oparte na rzetelnych informacjach.

zobacz video
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Ponad 30 lat temu w Polsce odrodził się samorząd. 
Fakt ten zmienił polską rzeczywistość przywracając 
Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych 
wspólnotach. W gminach wprowadzono prawdziwy 
samorząd, dzięki czemu władza znalazła się bliżej ludzi. 
Te trzy dekady to czas ogromnej pracy mieszkańców 
i  samorządowców z polskich regionów, powiatów, 
miast, miasteczek i wsi. To właśnie dzięki samorządom 
funkcjonują – chociaż na co dzień jest to niezauwa-
żalne – najbardziej potrzebne codzienne usługi takie 
jak wodociągi, kanalizacja, drogi, szkoły, domy kultury 
czy transport publiczny. Władze lokalne miały i mają 
ogromny wpływ na podnoszenie poziomu i jakości życia 
mieszkańców we wszystkich jego obszarach. Odrodzony 
samorząd przyczynił się też ogromnie do powstawania 
społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy przekonali 
się, że zaangażowanie gminy może mieć wpływ na 
otaczającą nas rzeczywistość.

Czas teraźniejszy, a szczególnie ubytki dochodów w ramach 
planowanego Polskiego Ładu budzi, obawy samorządów, 
szczególnie tych mniejszych z obszarów wiejskich, związane 
z możliwościami rozwojowymi oraz samodecydowaniem 
w odniesieniu do projektowanych rozwiązań.

ZGWRP zawsze stanowczo podkreślał, że w państwie 
prawa istotą tworzenia norm prawnych w każdym 

z  obszarów zainteresowań organów państwa jest 
wprowadzanie rozwiązań polegających na porządko-
waniu zagadnień w sposób niebudzący sprzeciwu oraz 
oporu społecznego oraz w poczuciu sprawiedliwości 
społecznej, a to jest możliwe, gdy decyzje są podejmo-
wane jak najbliżej mieszkańców. Regulacje te powinny 
ponadto zapewniać i stwarzać możliwości rozwojowe 
poprzez aktywizowanie obszarów wrażliwych oraz 
tworzyć narzędzia będące stymulatorem istniejących, 
a przyjętych i zaakceptowanych przez społeczeństwo 
właściwych rozwiązań. 

Wątpliwości co do zachowania powyższych norm 
i regulacji towarzyszą samorządowcom oceniającym 
dotychczasowe propozycje związane z implementacją 
flagowego programu polityczno-gospodarczego, jakim 
jest Polski Ład. Związek Gmin Wiejskich RP aktywnie 
uczestniczy w prowadzonych konsultacjach, zgłaszając 
liczne uwagi i wątpliwości w każdym z fundamental-
nych obszarów zawartych w Polskim Ładzie, również 
tych dotyczących jego powiązania z głównymi celami 
Zielonego Ładu, a więc osiągnięciem przez Unię Euro-
pejską neutralności klimatycznej do roku 2050.

Co ważne programy krajowe i polityka spójności UE 
próbują niwelować różnice rozwojowe i  infrastruk-
turalne pomiędzy krajami czy regionami. Ale mimo 
tych wysiłków – bogaci są coraz bogatsi, a biedniejsi 
ciągle pozostają w tyle. Skłaniać to może do refleksji, że 
zrównoważony rozwój jest fikcją. Prowadzone analizy 
wykazują wprost, że coraz bardziej pogłębiają się różnice 
infrastrukturalne w regionach, a szczególnie pomiędzy 
obszarami miejskimi, metropolitalnymi a obszarami 
wiejskimi odległymi, gdzie kumulują się problemy 
demograficzne, społeczne i  gospodarcze. Brak 

KRZYSZTOF  
IWANIUK

PRZEWODNICZĄCY  
ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH 
RZECZYPOSPOLITEJ  
POLSKIEJ

nr 152/2021 28



dostatecznej infrastruktury społecznej i technicznej 
oraz utrudniony dostęp do usług publicznych powo-
duje narastające frustracje mieszkańców obszarów 
marginalizowanych. W gminach z obszarami wiej-
skimi niektóre problemy, także klimatyczne nabierają 
szczególnego znaczenia wobec zapóźnień w dostępie 
do cywilizacyjnych normalności infrastrukturalnych, 
decydujących o poziomie życia. To co w mieście jest 
standardem, to na wsi jest bujaniem w obłokach. Tylko 
37 % ścieków powstających na obszarach wiejskich jest 
prawidłowo zagospodarowanych. W dalszym ciągi ok. 
17 % gospodarstw nie ma dostępu do wody spełniają-
cych normy technologiczne. Ponad 50 % wiejskich dróg 
publicznych jest nieutwardzonych. Istnieje wiele tzw. 
białych plam w zakresie dostępu do telefonii komór-
kowej i szybkich łączy internetowych. Mieszkaniec wsi 
skazany jest często na samochód prywatny, gdyż ponad 
33 % miejscowości pozbawionych jest komunikacji 
publicznej. Nie ma dywersyfikacji nośników energii. 
Jak nie węgiel – to co? Na obszarach wiejskich dostęp 
do gazu sieciowego ma tylko 25 % mieszkańców, ale 
aż w 4 województwach wskaźnik ten jest niższy od 
7 %. Mówiąc o gazie – nie należy tylko myśleć o gazie 
ziemnym, który też w pespektywie polityki unijnej jest 
„na cenzurowanym”, ale o paliwie gazowym bez śladu 
węglowego. Nawet program „Czyste powietrze” zakłada 
inną perspektywę osiągnięcia efektów na obszarach 
wiejskich niż w miastach. W dalszym ciągu na dachach 
znajduje się azbest.

Posiadamy dane, z których wynika, że w Polsce budżet 
krajowy na rolnictwo i obszary wiejskie przeznacza 
niewiele ponad 10 % wydatków. Natomiast w  poli-
tyce spójności ze środków regionalnych trafiało na 
obszary wiejskie od 10 do 20 % alokacji w zależności 
od regionu; to jest 4-8 % wszystkich środków w danej 
perspektywie. Tymczasem na obszarach wiejskich 
zamieszkuje blisko 40 % Polaków i jest to obszar sta-
nowiący 93 % terytorium kraju.

Jako ZGW RP uważamy że rozwiązaniem problemu 
byłaby zasada obowiązkowej alokacji – ok. 40 % – środków 
będących w dyspozycji regionów, czyli proporcjonalna 
do parytetu mieszkańców miast i obszarów wiejskich ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów prowincjonal-
nych. Przy podziale powinno się uwzględniać poziom 
zamożności mieszkańców danego obszaru, wskaźnik 
gęstości zaludnienia oraz średni wiek mieszkańców. 
Pozwoliłoby to na szybsze odrobienie najbardziej ele-
mentarnych zapóźnień infrastrukturalnych, bowiem 
bez ich uzupełnienia trudno oczekiwać by społeczności 
lokalne za priorytet uznały najnowsze wyzwania .

Dlatego szczególnie teraz gdy powstaje nowa rzeczy-
wistość – Polski Ład zadaniem arcyważnym jest walka 
o utrzymanie możliwości decyzyjnych samorządów 
w zakresie samostanowienia o najważniejszych dla nich 
sprawach. W państwie zdecentralizowanym samorząd 
ma wpływ na to, co dzieje się na jego terenie, ale czasem 
potrzebuje publicznej akceptacji i wsparcia w zakresie 

pewnych działań. Potrzebuje także zmian prawa na 
poziomie krajowym i unijnym.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej, zgodnie z zało-
żeniami Polskiego Ładu w odniesieniu do Zielonego 
Ładu to ogromne wyzwanie, a osiągnięcie sukcesu jest 
uzależnione od wielu czynników. Polska jest krajem 
wymagającym ogromnego wsparcia i stoi przed naj-
większymi wyzwaniami. Związane jest to z oparciem 
naszej scentralizowanej energetyki przede wszystkim 
na źródłach kopalnych, powszechnym ogrzewaniem 
domów paliwami stałymi i tym samym obarczonym 
znacznym „śladem węglowym”. Nie da się rozwiązać pro-
blematyki zmian klimatu i adaptacji do nowych wyzwań 
i wymogów bez aktywnego udziału samorządów.

Mówiąc o OZE, wskazujemy, iż to przede wszystkim na 
obszarach wiejskich znajdują się nieograniczone zasoby 
wszelkich źródeł odnawialnych. Od słońca, wiatru, źródeł 
geotermalnych, zasobów hydrologicznych – po biomasę 
i olbrzymie ilości frakcji energetycznej w odpadach 
komunalnych z bieżącej „produkcji” i zdeponowanych 
na wysypiskach.

Będąc zwolennikami czystego i naturalnego środowi-
ska, co jest atutem naszych obszarów wiejskich, które 
należy chronić – jednocześnie wskazujemy, że w pol-
skich warunkach wszelkiego rodzaju formy ochrony 
przyrody są inhibitorami wzrostu oraz umniejszają 
niekiedy dochody własne JST, poprzez ustawowe ulgi 
lub zwolnienia podatkowe. Od lat z dyskusje z poli-
tykami w tym zakresie nieodmiennie kończą się na 
zapewnieniu przez nich, że problem jest ważny i należy 
go rozwiązać. Tylko właściwych inicjatyw legislacyjnych 
brak, które decentralizowałyby tę sferę, aby samorządy 
wyposażone w adekwatne środki, mogły dostosowywać 
wyzwania do możliwości swoich mieszkańców.

Zabiegając o najlepsze efekty Zielonego Ładu zorien-
towanego na działania prośrodowiskowe zabiegamy 
o  racjonalizację prawa sprzyjającego tym celom. 
Wymienić tu należy przede wszystkim: potrzebę 
jak najszybszej rewizji tzw. ustawy odległościowej 
(reguła 10H) w zakresie elektrowni wiatrowych, dobre 
regulacje dla prosumentów, pilne stworzenie systemu 
gospodarowania odpadami uwzględniającego gospo-
darkę obiegu zamkniętego (GOZ) oraz Rozszerzoną 
Odpowiedzialność Producenta (ROP), opracowanie 
i realizację programu gazyfikacji obszarów wiejskich, 
wprowadzenie subwencji ekologicznej, przywrócenie 
zlikwidowanych w 2010 roku gminnych i powiatowych 
funduszy ochrony środowiska.

W realizacji ambitnych celów polityk krajowych i euro-
pejskich musimy pamiętać, że hasła, slogany i programy 
to jedno, aby nie pozostały pustosłowiem musi im 
sprzyjać przyjazne otoczenie prawne, współpraca wie-
lopłaszczyznowa oraz zapewnione zasoby finansowe 
na ich realizację. Wszystko to wymaga woli politycznej, 
dialogu i gigantycznych nakładów na gigantyczne cele.



Jest Pani prezydentem Świdnicy już drugą kadencję. 
Co jest dla Pani najważniejsze?

Najważniejszy jest zrównoważony rozwój miasta, nie-
dopuszczenie do sytuacji, by jakaś sfera życia została 
pominięta. Należy inwestować w infrastrukturę, ale nie 
pomijać ważnych programów społecznych, kultury czy 
sportu. Trzeba myśleć o potrzebach młodych rodzin, ale 
także swoją uwagę kierować w stronę seniorów. Ważne 
są doraźne potrzeby, ale nie można zatracić spojrzenia 
daleko w przód, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat 
w przyszłość. To było na przykład dla nas determinujące 
w działaniach związanych z poprawą jakości powietrza.

Udało się osiągnąć te cele?

Programy trwają, ale wiele zadań już ukończyliśmy. 
Pomocne były tu zewnętrzne fundusze w tym unijne. 
W ostatnich latach udało się m.in. kupić ekologiczne 
autobusy, wybudować kilkanaście kilometrów ścieżek 
rowerowych, zrewitalizować skwery i 2 duże parki oraz 
zlikwidować wiele pieców węglowych. W ramach pro-
gramu Kawka, który polegał na podłączeniu budynków 
do miejskiej sieci cieplnej, udało się nam się wyelimi-
nować blisko 800 palenisk. 265 kolejnych zlikwidowali 
właściciele mieszkań, korzystający z miejskiej dotacji. 
Rozpoczęliśmy realizację następnego programu, 
prowadząc go jako lider dla 15  gmin. Pieniędzmi 
unijnymi wesprzemy wymianę pieców w domkach 
jednorodzinnych i  mieszkaniach własnościowych. 
Tylko w samej Świdnicy dotację otrzyma w pierwszym 
etapie 217 wnioskodawców, na łączną kwotę ponad 
3 mln złotych. A wszystko wskazuje na to, że będą 
kolejne środki, zatem przybędzie nam co najmniej 
kolejnych 100 benefi cjentów.

Smog jest dużym problemem w mieście?

Tragedii pod tym względem nie ma, ale problem oczy-
wiście istnieje, szczególnie w zabytkowym centrum, 
i dlatego staramy się go zminimalizować. Dlatego 
właśnie mocno skupiamy się nad pielęgnacją terenów 
zielonych, które w mieście zajmują kilkadziesiąt hek-
tarów. W ramach wsparcia z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko wyremontowaliśmy dwa 
skwery, dwa miejskie parki, łącznie ponad 20 hektarów. 
W tej chwili kończy się remont Parku Młodzieżowego, 
co oznacza kolejne kilkanaście hektarów zrewitalizo-
wanych terenów zielonych.

Problemem jest również pandemia. Jak ona wpłynęła 
na miasto, przedsiębiorców? Mogli oni liczyć 
na pomoc samorządu?

Świdniccy przedsiębiorcy mierzący się z pandemią, od 
marca zeszłego roku otrzymali wsparcie miasta. Łączna 
kwota pomocy wyniosła ponad 1 milion 500 tys. zł, sko-
rzystało z niej prawie 200 przedsiębiorców. Te podmioty, 
które znalazły się w  najtrudniejszej sytuacji mogły 
składać wnioski o udzielenie ulg w postaci obniżenia 
lub odstąpienia od pobierania czynszu za najem lokali 
użytkowych, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty 
czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących wła-
sność miasta, przedłużenia terminów płatności rat oraz 
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zwolnień z podatku od nieruchomości, zwolnienia z opłaty 
drugiej raty za sprzedaż napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia na miejscu. Świdniccy przedsiębiorcy 
korzystali także z pomocy de minimis i zapisów Ordynacji 
podatkowej. Wsparcie Świdnicy dla przedsiębiorców nie 
ograniczyło się tylko do obniżania danin na rzecz mia-
sta. W czasie epidemii nieprzerwanie działa TelePunkt 
informacyjny. Stworzona została dedykowana grupa 
na portalu Facebook pt. „Zakupy w Świdnicy”, licząca 
już ponad 3000 członków. Stała się wirtualnym centrum 
wymiany informacji i możliwością zaprezentowania swo-
ich usług i produktów. Również na portalu Facebook 
utworzono stronę „Świdnica Przedsiębiorcom”, która 
zapewnia kompleksową, bieżącą informację gospodarczą 
oraz wsparcie w nawiązywaniu współpracy z innymi 
przedsiębiorcami. Kolejnym działaniem mającym na celu 
promocję lokalnego biznesu było stworzenie specjalnej 
strony internetowej „ŚWIDNICA NA WYNOS” z aktualną 
bazą lokali gastronomicznych oferujących swoje usługi 
właśnie w czasie największych obostrzeń.

To trudny czas dla samorządów. Lokalne inicjatywy 
i budżety ogranicza nie tylko pandemia, ale też działania 
rządu. Sam "Polski Ład" będzie kosztował polskie wsie, 
miasteczka i miasta dziesiątki miliardów złotych

Mamy pewne obawy co do kryteriów oceny samych wnio-
sków, zbyt ogólnych wytycznych oraz braku jakiejkolwiek 
społecznej kontroli przy rozdysponowaniu tych środków. 
Nie chcemy powtórki z niezwykle kontrowersyjnego 
i upolitycznionego Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Domagamy się od polskiego rządu wpro-
wadzenia do realizacji „Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych” szczegółowych, 
punktowych kryteriów składanych przez samorządy 
wniosków wraz z możliwością odwołania się od decyzji 
Komisji. Ostateczna decyzyjność Premiera nie może 
dawać mu możliwości wprowadzania dowolnych zmian. 
W skład Komisji oceniającej wnioski powinni wchodzić 
przedstawiciele każdej korporacji samorządowej KWRiST. 
Chcemy upublicznienie całego procesu naboru i oceny, 
łącznie z  listą rankingową uwzględniającą wnioski 
dofinansowane i oczekujące. Ale podstawowym proble-
mem Nowe Ładu jest brak rekompensaty w dochodach 
bieżących samorządów. Ubytki z tego tytułu szacujemy 
na 17 mln zł rocznie. W skali Polski to aż 13 miliardów! 
Domagamy się stosownej rekompensaty, która pozwoli 
nam na stabilne funkcjonowanie.

Jak postrzega Pani Świdnicę po 6 latach pracy jako 
prezydent miasta?

Widzę bardzo konkretne efekty tych lat, które już za nami. 
Widzę zmieniające się miasto – z odnowionymi kamieni-
cami, z równymi chodnikami i drogami, miasto pięknej 
zieleni, której zazdroszczą nam w całej Polsce. Miasto, 
które żyje, w którym różne inicjatywy mieszkańców, od 
małych projektów po wielkie przedsięwzięcia, realizo-
wane są z naszym wsparciem. Miasto, w którym ludzie 
są twórczy, w którym powstają piękne rzeczy – od płyt, 
książek, utworów poetyckich po imprezy integracyjne, 
koncerty charytatywne. To jest myślę najważniej-
szym sukcesem tych 6 lat, że tak, jak zapowiadałam 
kiedyś – moim zadaniem jest uruchomienie energii 
świdniczan. I to się właśnie dzieje, ta energia została 
uruchomiona i promieniuje pozytywnie na wszystkich.



Jakie projekty w zakresie ekologii i ochrony środowiska 
realizuje obecnie Miasto Częstochowa?

Staramy się realizować m.in. zadania zapisane 
w miejskim planie adaptacji do zmian klimatu do 
2030 r., który przyjęliśmy pod koniec 2019 r. Priory-
tetem jest łagodzenie zagrożeń dla sektorów, które 
w pracach nad planem oceniono jako najbardziej 
wrażliwe w mieście. Finalizujemy więc np. kolejne duże 
inwestycje odwodnieniowe, na które pozyskaliśmy 
wsparcie zewnętrzne  – ostatnio w dzielnicy Północ, 
trochę wcześniej w dzielnicach Grabówka i Kiedrzyn. 
Walczymy o różnorodność biologiczną, realizujemy 
projekty zwiększające udział OZE – także w prywat-
nych domach, udzielamy też rokrocznie dotacji 
na wymianę domowych źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne. Nową inicjatywą jest projekt „Często-
zielona” realizowany wspólnie ze społecznikami oraz 
naszymi firmami, w ramach którego powstają łąki 
antysmogowe, pola kwiatowe, zielone aneksy i ściany, 
pojawiają się nasadzenia na terenach miejskich oraz 
w pobliżu częstochowskich zakładów pracy. Sami 
mieszkańcy zgłaszają dużo „eko” pomysłów w ramach 
budżetu obywatelskiego, które później realizujemy 
uzupełniając dzielnicowe skwery, wieszając budki 
dla ptaków lub domki dla owadów zapylających. 

W tym roku w ramach projektu „Elektryczne śmieci” 
otworzyliśmy miejską pasiekę, w której ule powstały 
z elektroodpadów, m.in. bębnów od pralek.

Na ile kwestie ekologii wpływają na rozwiązania 
dotyczące układu komunikacyjnego i transportu 
publicznego w mieście?

Miejski układ komunikacyjny modernizujemy od 
lat m.in. po to, aby po mieście jeździło się sprawniej 
i bezpieczniej, a tranzyt nie obciążał śródmiejskich 
ulic. Doczekaliśmy się wreszcie obwodnicy auto-
strady A1, sami realizujemy inwestycje usprawniające 
dojazd do węzłów tej autostrady. Zakończyliśmy 
rozbudowę i przebudowę Drogi Wojewódzkiej 908 
w granicach miasta, trwają prace nad przebudową 
dawnej DK-1 (obecnie DK-91), wkrótce ruszą roboty 
na DK-46. Przy projektowaniu tych i innych inwestycji 
dużą wagę przykładamy do zachowania i urządzenia 
zieleni. Sporo drzew udało się np. uratować uzyskując 
zgody na tzw. odstępstwa przy kończącej się właśnie 
modernizacji głównej miejskiej linii tramwajowej. 
W  tej inwestycji zastosowaliśmy także innowa-
cyjne ekologiczne rozwiązanie: fotokatalityczną 
powierzchnię torowiska, która działa antysmogowo, 
neutralizując zanieczyszczenia powietrza. Sukce-
sywnie wymieniamy tabor miejskiego MPK. Oprócz 
nowych tramwajów, zakupionych dzięki środkom 
unijnym, niedawno miejski przewoźnik wzbogacił 
się o 15 elektrycznych autobusów. Nie zapominamy 
o rozwoju komunikacji rowerowej. Czwarty sezon 
działa system rowerów miejskich, w tym roku stacje 
pojawiły się także na nowych miejskich centrach 
przesiadkowych przy dworcach kolejowych. Rokrocz-
nie zwiększamy długość dróg rowerowych w mieście, 
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starając się budować lepsze połączenia rowerowe 
również z sąsiednimi gminami.

W jaki sposób miasto przyciąga nowych inwestorów?

Podstawą było włączenie nowych terenów w mie-
ście do specjalnej strefy ekonomicznej w  2014 r. 
i dobre przygotowanie terenów inwestycyjnych. To 
zaowocowało 25 nowymi inwestycjami w strefie, 
deklarowanymi nakładami rzędu 1 mld 355 mln zł, 
1100  nowymi miejscami pracy i  utrzymaniem 
dalszych 5,7 tys. miejsc pracy. Stworzyliśmy przy-
jazny, proinwestycyjny klimat m.in. poprzez system 
miejskich zwolnień w podatku od nieruchomości, 
wsparcie logistyczne dla inwestorów ze strony Cen-
trum Obsługi Inwestora czy ofertę Agencji Rozwoju 
Regionalnego, która wybudowała np. dwie hale pod 
wynajem dla firm. Profilujemy też miejską edukację 
pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy i  two-
rzenia kadr, uruchamiając takie projekty jak np. 
„Zawodowa współpraca”. Umożliwiają one rozwój 
szkolnictwa branżowego, a jednocześnie współpracę 
dającą korzyści zarówno szkołom, młodym ludziom, 
jak i firmom.

Czy Częstochowa jest beneficjentem programów 
rządowych kierowanych do samorządów i  jakie 
rodzaju jest to wsparcie?

Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych otrzymaliśmy głównie w ramach podziału, 
który zakładał proporcjonalne wsparcie dla miast 
i gmin. Kolejne rozdania miały już charakter uznaniowy, 
więc w trzecim – nie dostaliśmy nic. Mamy nadzieję, że 
nasze wnioski do programu inwestycyjnego w ramach 
Polskiego Ładu będą oceniane merytorycznie a nie 
politycznie. Z projektów unijnych, w których na razie 
obowiązują określone standardy, potrafimy skutecznie 
korzystać. Udaje się nam także co pewien czas zdobyć 
dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych. 
Generalnie jednak te ograniczone rządowe pule na 
programy inwestycyjne, nie zrekompensują strat zwią-
zanych ze zwiększonymi wydatkami w oświacie czy 
skutkami zmian w prawie podatkowym, które uderzają 
w samorządy. Teraz obawiamy się skutków rozwiązań 
zawartych w Polskim Ładzie, które dla wielu gmin 
mogą skutkować nawet utratą płynności finansowej. 
Musimy mieć więc nadzieję na zmianę polityki rządu 
wobec samorządów. 
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UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE GWARANTUJĄCE

SZYBKI DOSTĘP DO BADAŃ
I KONSULTACJI LEKARSKICH

dostęp do jednej z największych sieci 

1800 placówek medycznych
telekonsultacje medyczne

szybkie terminy dostępności

do świadczeń:

2 dni – do lekarza rodzinnego,

 internisty i pediatry

 7 dni – do lekarza specjalisty

aż 5 wygodnych sposobów
umawiania usługi medycznej 

leczenie ambulatoryjne
w ramach medycyny pracy:
Pracownicze Programy Profilaktyczne: 

kardiologiczny, onkologiczny,

neurologiczny, chorób układu

oddechowego, następstw urazów, 

nabytych wad postawy, wzroku,

słuchu

zakresy dodatkowe: stomatologia,

rehabilitacja, leczenie operacyjne

Zapytaj o ofertę: Agnieszka.Nenczak@saltus.pl

www.saltus.pl 


