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Z całego serca naszym Przyjaciołom 
zdrowych i spokojnych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym 2023 Roku

życzy Wydawca 
oraz Kolegium Redakcyjne.

May the wonder of Christmas shine 
in your hearts and bring warmth to 
those you love. And may the New 
Year be happy and peaceful to all 

the people on earth!

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa 
yaşansın örter geçmişin hatalarını... 

Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir 
başlangıç. Yeni Yılınız kutlu olsun!

Meilleurs voeux A loccasion du temps 
des fetes, rien nest plus agréable que 

de festoyer avec ceux quon aime. 
Beaucoup de bonheur, de douceur et 
de sérénité pour la Nouvelle Année, 
ainsi que la réalisation des projets 
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zasobów naturalnych, ale przyczynią się do 
zachowanie dziedzictwa przyrodniczego 
Polski w stanie jak najmniejszej degradacji.

Proponuję zapoznać się z  artykułem 
nt. elektrośmieci, z którego dowiecie się, że 
ze względu na postępujące zanieczyszczenie 
środowiska, walczy się z elektrośmieciami 
przez zmniejszanie ilości produkowanych 
odpadów poprzez poprawę recyklingu 
i ponowne wprowadzenie ich do produkcji. 
Aby to osiągnąć, należy promować korzy-
stanie z produktów wielokrotnego użytku 
i tworzyć programy, które wspierają recycling. 

Wreszcie, w szerszym zakresie, otwieramy 
panel dyskusyjny, w  którym dzisiejsze 
zjawiska zmian klimatycznych i globalne 
ocieplenie, niosące realne zagrożenie dla 
świata i  ludzkości, są przez jednych eks-
pertów oceniane jako wynik naturalnych, 
cyklicznych zmian na Ziemi, a przez innych, 
jako wynik destrukcyjnej działalności czło-
wieka. Warto wysłuchać jednych i drugich, 
bo chociaż ich opinie są rozbieżne, to np. 
każdy podkreśla potrzebę dbania o nasze 
środowisko naturalne i maksymalne ogra-
niczenie wytwarzania zanieczyszczeń.

I na koniec, jeden z ważniejszych tematów 
świątecznego numeru: woda w Afryce, która 
jest tam cenniejsza niż złoto. Od wieków 
woda w Afryce stanowiła podstawę ludzkiego 

Aktualne wydanie Magazynu 
biznes&EKOLOGIA, jest niejako pod-
sumowaniem naszego 25–lecia na rynku 
medialnym w Polsce i dlatego  poświęca 
wiele uwagi podejściu biznesu do ochrony 
środowiska i jego działań proekologicznych, 
a tematami wiodącym są nowoczesne techno-
logie, innowacje i rozwój sieci energetycznych. 

Znajdziecie tu Państwo wywiady z czoło-
wymi liderami biznesu, którzy prowadzą 
swoją działalność w zgodzie ze  zrównoważo-
nym rozwojem, gdzie celem nadrzędnym jest 
ochrona środowiska naturalnego. Znajdziemy 
tu również analizy najnowszych trendów 
w zakresie zielonego biznesu oraz eksperc-
kie porady dotyczące wdrażania strategii 
proekologicznych. Wszystko to uzupełniają 
ciekawe historie ludzi i � rm, które w swej 
działalności przyczyniają się w konkretny 
sposób do poprawy i ochrony środowiska. 

W numerze również informacje na temat 
polityki środowiskowej w  Polsce, która, 
według przyjętych wzorców, powinna 
opierać się na szacunku i potrzebie ochrony 
naszych lasów, gruntów i  zbiorników 
wodnych, poprzez ograniczanie wpływu 
człowieka na środowisko naturalne. Służą 
temu odpowiednie regulacje prawne oraz 
mechanizmy monitorowania i  kontroli, 
które umożliwią co prawda, zrównowa-
żone i zgodne z prawem wykorzystywanie 
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istnienia, bo była i zawsze będzie niezbęd-
nym do życia składnikiem. Dziś,  z uwagi 
na liczne „zawieruchy”, dostęp do niej jest 
coraz trudniejszy, dlatego należy się skupić na 
alternatywnych sposobach jej pozyskiwania.

Zapraszam do lektury i Wierzę, że nadcho-
dzący 2023 rok, będzie rokiem powrotu do  
normalności i końca kryzysu. Wszystkim 
naszym Czytelnikom życzę uśmiechu, 
zdrowia i  spełnienia najskrytszych marzeń. 

Redaktor Naczelny
Roman Gembarzewski

DRODZY CZYTELNICY
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FAKTY I MITY DOTYCZĄCE ZMIAN KLIMATU. 
KIM SĄ KLIMATOSCEPTYCY?

Opinia o  zmianach klimatu to sprawa niemalże polityczna. 
Bezwarunkowa akceptacja współczesnej polityki klimatycznej 
to kryterium dojrzałości obywatelskiej. A jednak współczesnego 
dogmatu nie można traktować bezkrytycznie. Niezbitym faktem 
jest bieżące ocieplanie się klimatu. To jednak zdarzało się już 
w historii planety, również w czasach kiedy już dominowała na niej 
dojrzała cywilizacja człowieka. Ostatnie takie globalne ocieplenie 
zdarzyło się w XVII w. Pamiętamy ze szkoły depresyjne Pamiętniki 
Jana Chryzostoma Paska, gdzie wspomina o eskapadach konnych 
przez zamarznięty Bałtyk do karczmy na Bornholmie. To czasy 
tzw. Małego zlodowacenia będącego wynikiem wcześniejszego 
znaczącego ocieplenia klimatu. Wzrost temperatury w europej-
skich szerokościach geogra� cznych powodował spowolnienie 
Golfsztromu napędzanego różnicą temperatur, a w rezultacie 
ochłodzenie Europy, począwszy od Płw. Iberyjskiego i Kornwalii. 
Myślę, że to wszystko przed nami. Analiza wcześniejszych kronik 
i przekazów historycznych wskazuje na to, że okresy znaczącego 

ocieplenia zdarzały się już wcześniej. Trudno jest wykluczyć tu 
udział aktywności magnetycznej Słońca, której spadek towarzyszy 
chociażby współczesnemu ociepleniu atmosfery. Znamiennym 
dla mnie jest zniknięcie z medialnych serwisów informacyjnych 
komunikatów o aktywności Słońca. Jeszcze około 10 lat temu we 
wszystkich wiadomościach informowano o aktywności plam na 
Słońcu, poprzedzając nawet południowy serwis dotyczący stanu 
wody w rzekach (w Zawichoście przybyło 5 cm etc.). W tej chwili 
jest to niemal temat tabu, a przecież wspomina go nawet kultowa 
piosenka Kazika o nieudolnościach naszych chłopców z reprezen-
tacji piłkarskiej (…gdyby się nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby 
się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka…, ale wcześniej: ,,…plamy na 
Słońcu, upał na ulicach…”). Z kolei nie ma również wątpliwości, że 
w zatrzymywaniu wypromieniowanego z powierzchni ciepła życia 
znaczącą rolę odgrywają zawarte w atmosferze gazy cieplarniane, 
a wśród nich CO2. Niezłomni przeciwnicy śladu węglowego wska-
zują go na wroga nr 1, odwołując się do legendarnego uczonego 
Svante Arrheniusa, który już na długo przed II wojną światową 
sugerował jego rolę w ociepleniu klimatu. Chociaż, o ile pamiętam 
z czasów studiów (pamięć jest zawodna, a było to dość dawno), 
Arrhenius rozważał wykorzystanie CO2 do ogrzania planety dla 
oszczędności energii. Tu jednak niezbędny jest sceptycyzm, obok 
CO2 w atmosferze są inne gazy cieplarniane, które z podobną 
efektywnością, a nawet skuteczniej pochłaniają promieniowanie 
podczerwone, a więc ciepło, w zakresie energii wydzielanej przez 
procesy życia. Należy do nich woda, która pochłania promieniowanie 
cieplne w szerszym od CO2  zakresie z interesującego nas obszaru 
widma, a za to z podobną efektywnością. Tylko, że wody w atmos-
ferze jest około 30 razy więcej niż dwutlenku węgla. Ważne jest 
również to, że ilość emitowanego przez działalność człowieka CO2 
stanowi tylko około 3% jego całkowitej zawartości w atmosferze. 
Dominujący udział w atmosferze ma dwutlenek węgla pochodzący 
z równowag oceanicznych, procesów wulkanicznych, a przede 
wszystkim z procesów życiowych i  fermentacyjnych (a zatem 

Prof. dr hab. inż.

JACEK
KIJEŃSKI 

NAJPIERW BILANS, POTEM KASA
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Arrhenius rozważał wykorzystanie CO2 do ogrzania planety dla 
oszczędności energii. Tu jednak niezbędny jest sceptycyzm, obok 
CO2 w atmosferze są inne gazy cieplarniane, które z podobną 
efektywnością, a nawet skuteczniej pochłaniają promieniowanie 
podczerwone, a więc ciepło, w zakresie energii wydzielanej przez 
procesy życia. Należy do nich woda, która pochłania promieniowanie 
cieplne w szerszym od CO2  zakresie z interesującego nas obszaru 
widma, a za to z podobną efektywnością. Tylko, że wody w atmos-
ferze jest około 30 razy więcej niż dwutlenku węgla. Ważne jest 
również to, że ilość emitowanego przez działalność człowieka CO2
stanowi tylko około 3% jego całkowitej zawartości w atmosferze. 
Dominujący udział w atmosferze ma dwutlenek węgla pochodzący 
z równowag oceanicznych, procesów wulkanicznych, a przede 
wszystkim z procesów życiowych i  fermentacyjnych (a zatem 
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umierania), których miejscem jest nasza planeta. Reasumując, 
zawartość CO2 w atmosferze jest wynikiem szerokiego kompleksu 
procesów opisywanych statystyką teorii chaosu. Jak stwierdził doktor 
Lindzen, jeden z największych znawców zagadnienia (współautor 
raportu IPPC) system klimatyczny Ziemi jest prawdopodobnie 
jednym z najbardziej skomplikowanych układów będących obiek-
tem badań naukowych, bardziej skomplikowane są tylko DNA 
i budowa mózgu ludzkiego. A zatem trzeba być sceptykiem wobec 
prostoliniowych zależności temperatury atmosfery od stężenia 
emitowanego przez człowieka CO2. Kolejnych wątpliwości musi 
dostarczyć popularna ostatnio w świecie nauki teza, że za circa 
połowę obserwowanego efektu cieplarnianego odpowiada obecny 
w atmosferze metan (promotorem tej nowej tezy jest prof. Rob 
Jackson z Uniwersytetu Harvarda). Wśród zwolenników teorii 
profesora Jacksona pojawił się nawet pomysł wychwytywania atmos-
ferycznego metanu i spalania go do CO2, mniej niebezpiecznego 
z punktu widzenia efektu klimatycznego.

Reasumując, ocieplenie klimatu postępuje. Działalność gospo-
darcza człowieka nie jest jego jedynym sprawcą, ale może je 
intensy� kować. Jedynym sprawcą nie jest też antropogenny CO2. 
To zbyt daleko idące uproszczenie.

Jednak… Papież Bonifacy III głosił: ,,Jeśli żyjesz w Rzymie to żyj 
po rzymsku”. Uważam, że do walki o klimat nie wolno ustawiać 
się bokiem. Stawiane cele klimatyczne powinny być realizo-
wane, należy jednak zadbać, aby miały one realny wymiar i były 
realizowane racjonalnie. Stopień ich realizacji i analiza zysków 
i  strat powinny być poddawane stałej reasumpcji. Niezbędna 
jest bezwzględna ocena popełnianych błędów i doznawanych 
porażek (vide stosowanie bioestrów jak biopaliw, czy stosowanie 
oksybiodegradowalnych tworzyw polimerowych) oraz wery� kacja, 
czy wykazywane osiągnięcia mają charakter rzeczywisty a nie 
wynikają z szarej strefy, jaką może być na przykład spekulacyjny 
handel emisjami. Ogromnym plusem walki ze śladem węglowym 
jest niewątpliwa ochrona atmosfery ziemskiej w wyniku eliminacji 

„brudnych” paliw, których spalanie oprócz emisji znaczących ilości 
CO2 jest źródłem bardziej niebezpiecznych doraźnych zagrożeń 
– węglowodorów wielopierścieniowych, stałych cząstek, dioksyn 
etc. – a więc tego co odpowiada za smog, choroby nowotworowe 
i przewlekłe, stan czystości wód etc. etc. Tu absolutnie występuje 
równoległość zdarzeń i to jest wielki plus polityki klimatycznej.

Trudno odpowiedzieć wprost, kto jest sceptykiem efektu klima-
tycznego de� niowanego według reguł współczesnego „general 
belief ”. Jak w wielkim skrócie przedstawiłem, system czynników 
wpływających na temperaturę atmosfery ziemskiej jest bardzo 
złożony. Nie można ignorować działania Słońca, ani obecności 
innych oprócz CO2 gazów cieplarnianych, przede wszystkim wody 
i metanu oraz tego, że człowiek ma wpływ jedynie na niewielką 
część dwutlenku węgla zawartego aktualnie w atmosferze. A zatem 
jeżeli redukcję stężenia CO2 pochodzącego z działalności człowieka 
traktujemy jako panaceum w obronie klimatu, to musi to budzić 
wątpliwości w umysłach rozumiejących ściśle, nie poddających 
się wytyczonemu „społecznie dogmatowi”. Tym bardziej, że 
pozytywny wpływ prowadzonych już od ubiegłego wieku działań 
w kierunku osłabienia efektu klimatycznego nie został dotąd zwe-
ry� kowany. Sceptykami będą również płaskoziemcy, sygnalizujący 
swoją obecność we wszystkich obszarach globalnego myślenia. 

Tu trochę złośliwie dodam, że w ikonogra� i antropologii kultury, 
symbolika płaskiej ziemi jest niezwykle bliska symbolice myślenia 
zawartej w insula Utopiae � omasa Morusa i jego następców. A za 
taką uważam bezwarunkową wiarę, że potra� my powstrzymać 
zmiany klimatyczne kontrolując jedynie stężenie antropogennego 
CO2 w atmosferze.

Wśród sceptyków roli działalności człowieka i antropogennego 
CO2 w ocieplaniu się klimatu jest wielu wybitnych uczonych, 
prof. Ivar Giaeuer z Uniwersytetu w Oslo, laureat nagrody Nobla 
w dziedzinie � zyki, nazwał ocieplenie klimatu pseudonauką, 
z kolei inny noblista z � zyki, prof. Robert Laughln z Uniwer-
sytetu Stanforda stwierdził wręcz, że klimat Ziemi jest poza 
możliwościami naszej kontroli.

TO JAK JEST W KOŃCU Z ZANIKANIEM 
LODOWCÓW, TYCH OLBRZYMICH MAS LODU, CZY 
TO JEST ZWIĄZANE Z OCIEPLENIEM KLIMATU, 
CZY NIE MA TEGO ZANIKANIA? CZY TO SĄ 
TYLKO TAKIE TENDENCYJNE INFORMACJE?

Kiedy klimat ociepla się to lodowce topnieją bardziej intensywnie. 
Nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć przy obecnym stanie 
wiedzy czy jest to proces nieodwracalny, czy jednak odwracalny, 
co może być związane z cyklicznym charakterem zjawiska.

Tu przewrotnie chciałbym przypomnieć inne globalne zjawisko, 
któremu przed dwudziestu kilku laty wypowiedzieliśmy bez-
względną wojnę. To dziura ozonowa nad Antarktydą (pojawiały 
się również doniesienia, nie tylko medialne, ale również naukowe, 
że takich dziur jest więcej). W działalności przemysłowej podję-
liśmy ogromne ograniczenia, eliminując w znaczącym zakresie 
stosowanie chloro� uoropochodnych węglowodorów w globalnej 
gospodarce. Wśród nich freonów, niepalnych i nietoksycznych 
związków chemicznych stosowanych między innymi do spieniania 
poliuretanów. Sztywne pianki poliuretanowe były znakomitym 
materiałem izolacyjnym w budownictwie. Posiadały one mniejsze 
współczynniki przenikania ciepła od spienionego polistyrenu, 
a  jednocześnie lepsze właściwości mechaniczne. Dziś stosuje 
się je jedynie w zamkniętych systemach chłodniczych. Wobec 
światowego de� cytu energii, spotęgowanego przez brutalną 
opresję rosyjską, ochrona ciepła to dziś zagadnienie strategiczne. 
Spienionych innymi substancjami spieniającymi (węglowodory) 
pianek poliuretanowych nie można stosować w budownictwie bo 
są palne. Można jednak powiedzieć, w wojnie o stan atmosfery 
trzeba wybierać mniejsze zło. Ale jaki jest dziś wynik tej wojny 
(a może z punktu widzenia planety tylko potyczki)? Czy nasze 
zdecydowane działania doprowadziły do zmniejszenia się dziury 
(dziur), czy może wszystko jest jak było. Bardzo brakuje rzetelnych 
krytycznych analiz efektów toczącej się wojny o stan planety dziś 
i na przyszłość. Wspominałem o tym zresztą wcześniej.

MÓWI SIĘ O PRZESUWANIU BIEGUNÓW 
MAGNETYCZNYCH. TO TEŻ BĘDĄ 
POWAŻNE SKUTKI KLIMATYCZNE?

To jest zdecydowanie wynik aktywności magnetycznej Słońca. 
Nota bene, na przykład w latach 2017–2018 opublikowano na 
świecie więcej niż 700 prac o wpływie Słońca i promieniowania 
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kosmicznego na klimat Ziemi, ale jakoś nie ma chętnych do 
upowszechniania wyników badań będących ich przedmiotem.

PYTANIE DLA NIEWTAJEMNICZONYCH. PO CO 
LICZYMY ŚLAD WĘGLOWY? CO TO JEST?

Przeznaczeniem obliczeń śladu węglowego jest szacowanie obcią-
żenia atmosfery Ziemi emisjami CO2 wynikającymi z procesów 
pozyskiwania energii, działalności przemysłowej czy gospodarczej. 
Pozwala to wskazać na procesy, które jeżeli przyjąć model tylko 
jednego wroga – dwutlenku węgla, są najbardziej nieprzyjazne 
dla klimatu. A zatem na miejsca, których eliminacja bądź zna-
cząca transformacja pozwolą na bardzo radykalne ograniczenia 
szkodliwych efektów. Ślad węglowy to czytelne kryterium do 
porównywania wpływów obszarów działalności ludzkiej na zmiany 
stanu klimatu.

CZY KTOŚ POLICZYŁ ŚLAD WĘGLOWY WIATRAKA 
ALBO PANELU FOTOWOLTAICZNEGO?

Poglądowo robiono to chyba wielokrotnie. Czy ściśle zgodnie z � lozo-
� ą pitagorejską („Żeby zrozumieć świat trzeba odnaleźć w nim liczby”), 
nie wiem. Taki ślad węglowy to nic innego jak cykl życia, a zatem 
najbardziej zalecany przedmiot analiz. Diabeł tkwi jednak w grani-
cach bilansowania. Niezwykle barwna postać, selekcjoner naszych 
reprezentacji piłkarskich mawiał: „kasa, Misiu, kasa”. Ja powtarzam 
często: „bilans, Misiu, bilans”. Wracając do na przykład wiatraka. 
Powszechny pogląd głosi: „Stawiajmy wiatraki, to bezemisyjna 
energia, w dodatku za darmo”. Wiatrak trzeba wyprodukować, trwałe 
kompozyty polimerowe to produkty petrochemiczne, obarczone 
znaczącym śladem węglowym, długo jeszcze nie da się ich otrzymać 
z surowców odnawialnych (z piasku albo czegoś gorszego bicza nie 
ukręcisz). Wyprodukowany wiatrak trzeba przetransportować na 
miejsce pracy. Transport to very long vehicle i jeszcze z przodu i z tyłu 
karawany piloci, bo to pojazd niebezpieczny, nie można go wyprzedzać 
bo to ponad 100 m długości. Ale to nie koniec logistyki, bo wiatrak 
powinien stać tam gdzie dobrze wieje, a więc na morzu albo na górze. 
W wariancie lokalnym jeżeli jest częścią dużej farmy to jednak mimo 
zamierzonego łagodzenia przepisów, jest zlokalizowany niezbyt blisko 
obszarów gęsto zaludnionych. Tam zwykle trzeba wybudować kawałek 
drogi do transportu, nie, utwardzonej gruntówki, ale na dobrym 
podłożu – tu kłaniają się emisje cementowni. Jeżeli farma stoi na 
wzgórzu (górze) to jeszcze trzeba go nie bezemisyjnie wciągnąć na 
miejsce docelowe. Jeszcze tylko budowa linii przesyłowej energii. 
Kiedy obiekt zakończy swoje pracowite życie w pracy za darmo, 
staniemy przed problemem jego utylizacji. Na pewno nie nastąpi to, 
z wielu względów, w miejscu, gdzie był użytkowany. A więc lustrzane 
odbicie procesu transportu. Proces utylizacji będzie na pewno wysoko 
energochłonny (rozdrabnianie, termoliza etc.). Na razie zużyty wiatrak 
tra�  na cmentarzysko, podobnie jak w przypadku wycofanych z użycia 
samolotów (w USA zaczyna się obok wycofanych z użycia stalowych 
samolotów, składować ich kompozytowych następców, między innymi 
Dreamlinery). Podobny los spotyka wycofane z użycia małe jednostki 
� ot wojennych, wytworzone z trwałych kompozytów. W pogoni 
za właściwościami funkcyjnymi obiektów, zapominamy zwykle, że 
trwałość i dobre właściwości mechaniczne są przeciwieństwem tego, 
co żargonowo można określić podatnością na recykling. Narzucona 
obecnie regulacjami prawnymi, i słusznie!, odpowiedzialność za 
wyrób od kołyski z powrotem do kołyski, to naprawdę duże wyzwanie. 

Reasumując, twierdzenie, że ilość bezemisyjnej energii wytworzonej 
przez wiatrak znacząco zrekompensuje ślad węglowy powstały 
w wyniku jego wytworzenia i eksploatacji jest prawdziwe. Ale porów-
nanie nakładów emisyjnych z ich oszczędnościami może jednak 
niekorzystnie nas zaskoczyć. Przeżyłem już takie zaskoczenie blisko 
dwadzieścia lat temu, kiedy zestawiliśmy z dr. Niedbalską nakłady 
energetyczne na wyprodukowanie biopaliw – bioestrów – z oleju 
rzepakowano z uzyskiem energii na kole samochodu – w bilansie 
ciągnionym od uprawy rzepaku. Okazało się, że nakłady energetyczne 
w uprawie i przetwórstwie konsumują w całości nie tylko wielki udział 
energii słonecznej, ale również część nakładu energii wprowadzonej 
do produkcji przez człowieka. A zatem dostajemy mniej energii niż 
jej wkładamy (co jest w zgodzie z II zasadą termodynamiki).

Jedyna słuszna ideologia jaką jest kapitalizm jest oparta na dążeniu 
do maksymalizacji zysku. Żadne przedsięwzięcie prowadzące do 
strat nie ma racji bytu w dłuższym czasie. Pojęcie zysku można 
i należy rozszerzyć poza sferę � nansów (chociaż wszystko można, 
jak w sferze bankowej, przeliczyć na � nanse) dotyczy to zarówno 
nakładów energii, wielkości emisji etc., jak i poprawy stanu 
środowiska naturalnego (w tym klimatu). Tylko te ostatnie trzeba 
umieć i  chcieć zmierzyć, a potem uczciwie policzyć. A zatem 
Misiu, najpierw bilans, potem kasa.
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JEST PANI CZŁONKINIĄ PARLAMENTARNEGO 
ZESPOŁU DS. SZCZEPIEŃ I PROMOCJI ZDROWIA, 
JAKA JEST PANI OPINIA NA TEMAT STANU 
ZAPOBIEGANIA CHOROBOM CYWILIZACYJNYM 
W POLSCE, JAKIE PROGRAMY I DZIAŁANIA 
FUNKCJONUJĄ I SĄ WG PANI NAJSKUTECZNIEJSZE?

Myślę, że z  tego, jak istotny to temat, zdaliśmy sobie sprawę 
szczególnie w pandemii, kiedy nagle wszyscy na całym świecie, 
niezależnie od pochodzenia i statusu materialnego, staliśmy się 
całkowicie bezbronni wobec wielkiego zagrożenia jakim był i wciąż 
jest koronawirus. Wówczas zobaczyliśmy także, jak uaktywniła się 
najgorsza antyszczepionkowa i antynaukowa propaganda. Niestety 
wokół nas jest wielu ludzi gotowych żerować na naturalnych 
ludzkich wątpliwościach i  strachu. Z niepokojem patrzyłam 
także na to jak do tego chóru wątpliwości włączali się ludzie ze 
szczytów polskiej władzy – nieroztropna i niekonkretna wypowiedź 
prezydenta „nie zaszczepiłem się na grypę, bo uważam, że nie” czy 
okładki magazynów silnie � nansowo wspieranych przez chociażby 
spółki skarbu państwa z pewnością nie przyczyniają się do zwal-
czania zagrożeń cywilizacyjnych. Dosłownie kilka tygodni temu 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego opublikował bardzo 
alarmujące dane, z których wynika, że wzrasta zachorowalność na 
takie choroby zakaźne jak odra, świnka czy różyczka. Musimy jak 
najszybciej wzmocnić kampanię informacyjną, szczególnie wśród 

rodziców. Owszem, takie przedsięwzięcia funkcjonują np. w ośrod-
kach zdrowia, ale jak widać, muszą stać się bardziej powszechne, 
objąć media społecznościowe i  tradycyjne. Widziałabym tutaj 
również zaangażowanie pana Prezydenta, który kolejny swój 
objazd po kraju mógłby zadedykować tak pożytecznej komunikacji. 

JAK W OBLICZU OBECNEGO KRYZYSU 
ENERGETYCZNEGO WIDZI PANI SWOJE 
DZIAŁANIA W KIERUNKU LIKWIDACJI ŹRÓDEŁ 
EMISJI SMOGU? I JAK OSTATNIE DECYZJE 
RZĄDU WPŁYNĘŁY NA WALKĘ ZE SMOGIEM?

Jako posłanka pracuję w komisji ochrony środowiska, zasobów 
naturalnych i leśnictwa. Na bieżąco pracujemy nad konkretnymi 
ustawami, a tak naprawdę – nieustannie je poprawiamy. Niestety 
najczęściej rządząca koalicja wyrzuca je do przysłowiowego kosza. 
Ponawiamy je oczywiście we współpracy z naszymi senatorami. 
Ale troska o ochronę środowiska i czyste powietrze to też bardzo 

ALEKSANDRA 
GAJEWSKA
Posłanka na Sejm RP 
IX kadencji

ZDROWIE I OCHRONA ŚRODOWISKA
W CIENIU SMOGU I KRYZYSU

88 nr 159-160/2022



indywidualne interwencje w sprawach zgłaszanych przez miesz-
kańców, a także chociażby zgłaszane przeze mnie poprawki do 
budżetu państwa. Jestem i będę w tej materii konsekwentna. Jeśli 
chodzi o decyzje i działania rządu – wspomnę o trzech. Po pierwsze 

„zaoranie” programu Czyste Powietrze, którego stopień realizacji 
jest delikatnie mówiąc mocno niezadowalający. W wielu przypad-
kach to samorządy biorą na siebie wymianę tzw. „kopciuchów”, 
a jak wiemy, sytuacja � nansowa tych jednostek jest coraz gorsza. 
Kolejnym druzgocącym dla procesu starań o zdrowsze powietrze 
działaniem jest blokowanie przez rząd pieniędzy z Krajowego 
Planu Odbudowy, a tam przecież także znajdują się pokaźne środki 
na ten cel. „Wisienką na torcie” jest ostatnia głośna wypowiedź 
prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, że w obliczu kryzysu 
można palić „oponami i praktycznie wszystkim”. Myślę, że nawet 
nie wymaga to mojego komentarza.

JAK PANI ZDANIEM BĘDZIE ROZWIJAŁ 
SIĘ CZYSTY TRANSPORT W KONTEKŚCIE 
DROŻEJĄCEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ?

Obecne czasy są zdecydowanie trudne dla rozwoju transportu 
wszelkiego typu. Czytamy chociażby, że rosnące ceny energii 
mogą wywrócić rynek kolejowy, tu szczególnie mniejsi operatorzy 
apelują o wsparcie � nansowe. Tym bardziej trudno będzie rozwijać 
bazę czystego transportu opartego na energii elektrycznej. Wiemy, 
że polski rząd w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju pisał 
nawet o milionie samochodów elektrycznych. Efekty doskonale 
znamy. Będzie jeszcze ciężej. W kontekście odchodzenia od paliw 
kopalnych, w tym ropy, po to, by uniezależnić się geopolitycznie od 
Rosji i dbać o ekologię, trzeba będzie z jednej strony elektry� kować 
transport, z drugiej stawiać na różne alternatywne źródła takie 
jak wodór. Z trzeciej – dbać o to, by transport był maksymalnie 
efektywny energetycznie, zatem szczególnie w miastach rozwijać 
komunikację, a pomiędzy miastami kolej. Mimo problemów 
z elektry� kacją nie ma wyboru – trzeba odchodzić od ropy.

JAK OCENIA PANI DOTYCHCZASOWE WSPARCIE 
DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
I JAK PANI WIDZI PRZYSZŁOŚĆ OZE?

Rząd absolutnie unicestwił wszelkie starania o  rozwój odna-
wialnych źródeł energii w Polsce. Wymienić należy tu chociażby 
słynną „ustawę wiatrakową” su� owaną przez panią Annę Zalewską. 
Stworzono takie ramy prawne dla funkcjonowania wiatraków, 
które właściwie uniemożliwiły powstawanie nowych instalacji. 
Do o� cjalnego rządowego dokumentu „Strategia energetyczna” 
wpisano nawet zezłomowanie wszystkich istniejących wiatraków. 
Dziś widzimy, że rząd chce się z tych złych rozwiązań wycofać. 
Niestety straconego czasu w tej materii już nie odzyskamy. Myślę, 
że potrzebny zwrot w kierunku OZE może wywołać jedynie 
zmiana na szczytach władzy. 

JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY WG PANI PODEJMOWAĆ 
ABY UTRZYMAĆ DALSZY ROZWÓJ METROPOLII 
WARSZAWSKIEJ, JEJ INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU?

Rozwój metropolii warszawskiej to przede wszystkim pieniądze, 
których samorząd przez działania rządu ma coraz mniej. War-
szawskie straty na samej słynnej „piątce Kaczyńskiego” sięgają 
750 milionów złotych. Do tego doszło obciążenie JST wielkimi 
rządowymi reformami, takimi jak np.  „deforma edukacji”, za 
którymi nie poszło znaczące do� nansowanie. Kolejny komponent 
to Krajowy Plan Odbudowy – będę to powtarzała jak mantrę – 
zawieszenie dopływu tych pieniędzy jest katastrofą dla polityki 
rozwojowej, bo przecież środki unijne z KPO miały płynąć właśnie 
do samorządów. Ale Warszawa i ościenne gminy i tak sobie radzą 

– budują partnerstwo, kupują nowe niskoemisyjne środki transportu, 
inwestują w rozwój dróg, ścieżek rowerowych. Chciałabym, żeby 
władza centralna przynajmniej przestała im przeszkadzać. 

ALEKSANDR A GAJEWSK A

Warszawianka, mama Aleksa, działaczka samorządowa, 
polityczka, posłanka na Sejm IX Kadencji.

Blisko dziesięć lat temu zostałam najmłodszą radną 
w historii stolicy. Jako radna aktywnie wspierałam 
walkę o  czyste powietrze, tworzenie nowych miejsc 
w żłobkach i przedszkolach, planowanie rozbudowy 
infrastruktury drogowej oraz komunikacji miejskiej.

Wierzę w kobiecą solidarność i chcę potwierdzać to swoją 
działalnością. Sprawy kobiet są dla mnie szczególnie 
ważne, ale w swoich aktywnościach koncentruję się także 
na tematach związanych z ochroną środowiska i klimatu 
oraz z miastami i ich mieszkankami i mieszkańcami.
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prof. Dr. hab.

ZBIGNIEW 
WITKOWSKI

Polski – przestrzegania wymogów prawnych Unii w  sprawie 
wydatkowania środków na transformację energetyczną. Później 
okazało się, że strony zupełnie się nie zrozumiały, nasi twierdzili, 
że rozmawiali tylko o  legalistycznej polityce wydatkowania 
środków dostarczonych z Unii, Komisja natomiast rozszerzyła 
wymóg na pełny zakres przestrzegania praw unijnych, w tym 
szczególnie wolności i niezależności sędziów.

Wkrótce okazało się, że Polska w majestacie unijnej inter-
pretacji  prawa nie może otrzymać przyrzeczonych środków. 
Podjęta  w międzyczasie napaść Rosji na Ukrainie pokazała, że 
gazowa polityka Niemiec wymuszona na UE okazała się fikcją. 
W konsekwencji chaos rośnie i UE poszukuje na świecie gazu, 
a Polska węgla. 

Prof. Dr hab. ZBIGNIEW WITKOWSKI
Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolska 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, biologia, ekologia 
owadów, ochrona ekosystemów, wpływ turystyki na środowisko, 
członek rad naukowych parków narodowych, członek 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody, były Prezes Zarządu 
Głównego PKE, aktualnie Prezes Zarządu Okręgu PKE 
Małopolska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Międzynarodowy 
Inst y tut Pol it yk i i  Strategi i Ekologicznej, autor 
ponad 300 opracowań, publikacji i ekspertyz ekologicznych.

Polityka klimatyczna UE wyraźnie faworyzuje jedne państwa 
kosztem drugich i  jedne rozwiązania kosztem innych. Z tego 
powodu istotnym uzupełnieniem bilansu energetycznego opar-
tego o źródła odnawialne miał być gaz, a wyraźnie niechcianym 
paliwem węgiel. W Europie węgiel został już wyczerpany. Polska 
mogłaby eksploatować ten surowiec energetyczny nawet do 
końca obecnego stulecia. Jednak pod wpływem narastającej 
histerii klimatycznej i nacisków Komisji Polska już pod koniec 
lat 90. XX w. zaczęła hamować rozbudowę swoich kopalni 
i zarzuciła budowę nowej kopalni w zagłębiu Lubelskim.  

Przestawienie energetyki z węglowej na odnawialną to proces  
społecznie wrażliwy, czasochłonny i bardzo kapitałochłonny. 
Dlatego też przystępując do negocjacji o środki finansowe na 
transformację energetyczną Polska Zaproponowała, że nasza 
transformacja będzie przebiegać szybciej niż w innych państwach, 
jednak mimo to nie zdążymy osiągnąć założonych przez Komisję 
celów do ustalonych terminów 2030 i 2050. Był to rozsądny 
plan, który nie został odrzucony przez decydentów Komisji. 
Z naszej strony twarde obstawanie przy tym rozwiązaniu mogło 
w przyszłości pozbawić nas nieco środków na transformację, 
jednak plan gwarantował nam osiągnięcie ważnego celu spo-
łecznego – redukcję ubóstwa energetycznego wśród najmniej 
zamożnych obywateli. 

Wytrawni negocjatorzy ze strony Komisji szybko zorientowali 
się, że równie ważnym celem  Polski było skorzystanie ze 
znacznych środków na transformację energetyczną. Umawia-
jąc się w złej wierze w  sprawie dodatkowego zobowiązania 

DWIE STRONY MEDALU NEGOCJACJI 
KLIMATYCZNYCH: UNIA – NIEETYCZNE MIESZANIE 

EKOLOGII Z „POSZANOWANIEM PRAWA”, 
POLSKA – CHCE, ALE NIE BARDZO WIE CZEGO
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z wiatru i słońca, destabilizuje cały system energetyczny, zwiększa 
jego awaryjność i zwiększa 3–4 razy emisję CO2 do atmosfery.

Jeżeli policzymy wszystkie koszty wytworzenia i przesyłania  
energii dla końcowego odbiorcy OZE (budowa i utrzymanie 
infrastruktury dla wiatru i słońca), to koszt wytworzenia wynosi:
1 MWh – wiatrak – powyżej 2 500 zł
1 MWh – fotowoltaika – powyżej 4 500 zł
dla porównania
1 MWh Połaniec biomasa – 250 zł
1 MWh Turoszów węgiel brunatny – 30 zł
1 GJ – biomasa rolnicza – 80 zł
1 GJ – gaz ziemny – 300 zł
1 GJ – biogaz – 700 zł

Mało tego, Unia Europejska pod naciskiem Niemiec wymyśliła 
ETS, czyli opłaty za emisję CO2. Ślad węglowy liczą dla wszyst-
kiego co się da, nawet dla krowy i świni, a dlaczego nie liczą dla 
OZE. Polska płaci ciężkie pieniądze, aby rozwijać narzucone nam 
OZE w postaci elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki, a tymczasem  
biomasa rolnicza i węgiel są prześladowane.  Farmy Wiatrowe 
i Fotowoltaiczne bez dotacji Państwa Polskiego nigdy nie będą 
rentowne, bo nigdy się nie spłacą.

Należy wreszcie uporządkować Rynki Energii

Liberalny system tworze-
nia cen energii, utworzony 
dla ideologii ochrony 
klimatu i  spekulantów 
giełdowych, należy 
zmienić na prospołeczny 
i prorozwojowy. Zespół 
Naukowo–Techno lo-
giczny przy Polskiej 
Federacji Ziemniaka, 
gotowy jest do meryto-
rycznej dyskusji z każdym 
Zespołem, na temat 
Transformacji Energe-
tycznej Polski.

Polska Federacja Ziemniaka
Zespół Naukowo–Technologiczny

Koordynator Zespołu
Jerzy Kwiatkowski

ŻYJEMY W CZASACH, W KTÓRYCH CHEŁPIMY SIĘ NIEBYWAŁYM 
POSTĘPEM NAUKI. BA, CZĘŚĆ ŚWIATA NAUKOWEGO 
TWIERDZI, ŻE DO 2050 ROKU OBNIŻYMY NAWET ŚREDNIĄ 
TEMPERATURĘ ZIEMI O JAKIEŚ 1,5 DO 2 STOPNI CELSJUSZA, 
JEŻELI OGRANICZYMY EMISJĘ CO2 DO ATMOSFERY, 
POPRZEZ BUDOWĘ OZE Z WIATRU I SŁOŃCA, ELIMINUJĄC 
Z UŻYCIA PALIWA KOPALNE, A WĘGIEL PRZEDE WSZYSTKIM. 
Z FARM WIATROWYCH NA BAŁTYKU MAMY PRODUKOWAĆ 
ZIELONY WODÓR! 

Pięknie, tylko gdzie tu prawda, gdzie ekonomia, a gdzie człowiek? 
Prawo Ohma i prawo Kirchho a mówi, że energia może być użyta 
w tej chwili, w której została wyprodukowana. Energia z niesta-
bilnych źródeł, jakimi są wiatraki i fotowoltaika, bez magazynów 
energii jest bezużyteczna, wręcz szkodliwa. Energia z wiatru i słońca 
destabilizuje, jak dotychczas, cały system energetyczny, zbudowany 
dla stabilnej, taniej energetyki konwencjonalnej i atomowej. Powo-
duje nie tylko  wzrost awarii, ale i niesamowity wzrost cen energii.

Wbrew nauce ogłoszono światu, że 
OZE (Odnawialne Źródła Energii) 
zastąpią te tradycyjne! 

Podstawowym prawem nauki jest sprawność energetyczna, a Per-
petuum Mobile to jeszcze nikt nie wymyślił i chyba nie wymyśli. 
Przekształcając energię wiatru i  słońca w energię elektryczną 
najpierw powodujemy potężną emisję CO2 do atmosfery, ponieważ 
do produkcji siłowni wiatrowej o mocy 3 MW potrzebujemy 
ok. 1300 Ton węgla najwyższej jakości. Ta ilość węgla wyemituje 
do atmosfery do 1000 Ton CO2. Gdy doliczymy utylizację siłowni 
to mamy emisję następnego 1000 Ton CO2 do atmosfery. A gdzie 
jeszcze budowa dróg dojazdowych i  specjalistyczny transport? 
Musimy też wybudować dla takiego OZE bardzo drogie linie 
przesyłowe i transformatorowe na ich pełną moc. Utrzymanie tej 
przewymiarowanej infrastruktury energetycznej, wykorzystywanej 
rocznie poniżej 30% dla wiatraków i 15% dla fotowoltaiki, generuje 
olbrzymie koszty, którymi obciąża się końcowego odbiorcę.

Jest to przyczyna wzrostu kosztów 
stałych z ok. 60% do ponad 80%, jako 
składnika cen energii elektrycznej.

Jak wieje wiatr, a wieje zwykle poniżej 30% czasu w roku i jak świeci 
słońce, a świeci poniżej 15% czasu w roku, pompujemy tę energię 
w sieć, ponieważ ona jest "OZE" i ma pierwszeństwo. Odstawiamy 
wtedy do rezerwy energetykę konwencjonalną, jaką jest w Polsce 
energetyka węglowa, więc „para idzie w gwizdek”, a gdy po kilkunastu 
godzinach przestało wiać czy świecić, to para w ruch, bo energia musi 
być. Właśnie to dopiero powoduje potężny wzrost emisji CO2 do 
atmosfery i katastrofalny wzrost ceny energii!!! Niestabilna energia 

CZY ISTNIEJĄ OZE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII?
PRAWDA, MIT, CZY UTOPIA!
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CZYM DLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ JEST EKOLOGIA? 
W  JAKI SPOSÓB R ZĄD ZABEZPIECZA POTR ZEBY 
SPOŁECZEŃSTWA, DBAJĄC O  ZACHOWANIE ZASAD 
EKOROZWOJU? SKĄD POCHODZĄ ŚRODKI FINANSOWE NA 
INWESTYCJE W LEPSZE JUTRO? DLACZEGO MAŁOPOLANIE 
CORAZ CZĘŚCIEJ REZYGNUJĄ Z SAMOCHODU JAKO ŚRODKA 
TRANSPORTU? ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA POZNAJĄ 
PAŃSTWO PO PRZECZYTANIU NASZEGO WYWIADU 
Z WOJEWODĄ MAŁOPOLSKIM ŁUKASZEM KMITĄ.

REDAKCJA: 22 WRZEŚNIA W KRAKOWIE 
SPOTKALIŚMY SIĘ PODCZAS UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 
42–LECIA POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO. 
JAK BLISKA JEST PANU EKOLOGIA?

WOJEWODA MAŁOPOLSKI ŁUKASZ KMITA: Rząd Pana Premiera 
Mateusza Morawieckiego podejmuje szereg przedsięwzięć mających 
na celu poprawę jakości życia Polaków. Stawiamy na zrównoważony 
rozwój, a zatem równomierne wykorzystywanie potencjału wszyst-
kich regionów i wspieranie ich w budowaniu lepszej przyszłości. 
Ważnym aspektem tak rozumianego rozwoju muszą być działania 
proekologiczne. Krakowskie obchody jubileuszu Polskiego Klubu 
Ekologicznego objąłem swoim patronatem honorowym, ponieważ 
jego członkowie konsekwentnie dbają o  lepsze jutro. To chyba 
najkrótsza de� nicja ekologii. Prawdziwie kochać swój kraj, swoją 
Małą Ojczyznę to znaczy również szanować środowisko naturalne. 

JAKIE KONKRETNIE PODEJMUJE PAN 
DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE?

Polski rząd prowadzi wiele programów, które realizują ideę 
ekorozwoju. To np. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Latem rozstrzygnięta została III edycja 
– dedykowana obszarom popegeerowskim. Uwaga rządu skupiła się 

na terenach, które przez lata były obszarami niedo� nansowanymi. 
Przykładowo gmina Olesno z powiatu dąbrowskiego otrzymała 
1,96 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków. W ramach 
II edycji Małopolska otrzymała łącznie prawie 2,6 mld zł na 
realizację niemal 400 zadań. Aż około 27% inwestycji dotyczyło 
m.in. budowy kanalizacji, rozbudowy sieci wodociągowej, przebu-
dowy stacji uzdatniania wody, modernizacji energetycznej, budowy 
farmy fotowoltaicznej i poprawy efektywności energetycznej 
budynków publicznych. To prawie 614 mln zł na projekty, których 
realizacja – zgodnie z najnowszymi trendami rozwojowymi – 
zwiększy świadomość Małopolan i pozwoli na oszczędności. 
Nowe rozwiązania to mniejsze zużycie surowców energetycznych 
i mniejsze wydatki. To inwestycje w przyszłość.

CZY RZĄD REAGUJE NA ZMIENIAJĄCE SIĘ POTRZEBY? 
OBECNA RZECZYWISTOŚĆ JEST ZUPEŁNIE INNA 
NIŻ TA SPRZED KILKU MIESIĘCY. WYBUCH 
WOJNY NA UKRAINIE, A TAKŻE WSZYSTKIE 
JEGO NASTĘPSTWA, W TYM NP. ROSNĄCE 
CENY WĘGLA, BYŁY NIE DO PRZEWIDZENIA.

Działamy w sposób adekwatny do sytuacji. Podejmujemy decyzje 
na podstawie badań specjalistów. Stale obserwujemy zmiany, 
które nas dotyczą i na bieżąco na nie reagujemy. W październiku 
uruchomiliśmy dodatkowe wsparcie dla samorządów. Do mało-
polskich jednostek tra�  łącznie ponad 1 mld zł z tytułu udziału 
we wpływach z podatku PIT. To swoiste „koło ratunkowe” na 
trudne czasy. Chcemy zachęcić samorządy, aby w najbliższych 
latach pracowały nad poprawą efektywności energetycznej, roz-
wojem odnawialnych źródeł energii, ale także przyczyniły się do 
ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych 
przez odbiorców. W  latach 2022–2027 samorządy powinny 
wydać równowartość co najmniej 15% otrzymanych środków na 
zwiększenie energooszczędności. To jest ten mechanizm, poprzez 

ŁUKASZ 
KMITA

WOJEWODA 
MAŁOPOLSKI 
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który chcemy wyjść z kryzysu. Właśnie poprzez inwestycje. W ten 
sposób nasz rząd zachęca też do nowych rozwiązań, które pozwolą 
budować większe bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

TO ŚRODKI Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH 
Z PODATKU PIT. Z JAKICH JESZCZE ŹRÓDEŁ 
FINANSOWANE SĄ DZIAŁANIA MAJĄCE 
ZABEZPIECZYĆ NAS PRZED POTENCJALNYM 
KRYZYSEM ENERGETYCZNYM?

Innym źródłem � nansowania wydatków nieprzewidzianych 
w  ustawie budżetowej, wywołanych zdarzeniami losowymi, 
jest rezerwa ogólna i  rezerwy celowe budżetu państwa. Środki 
przekazane na rachunki małopolskich jednostek samorządu tery-
torialnego z budżetu państwa rosną z roku na rok. W 2015 roku 
wynosiły ok. 2 mld zł, zaś w 2021 roku – ponad 6 mld zł. Jeszcze 
większy wzrost widoczny jest w przypadku środków przekazanych 
na rachunki jednostek samorządu terytorialnego z  funduszy 
celowych. W 2015 roku była to kwota ok. 25 mln zł, a w 2021 roku 
prawie 912 mln zł. W bieżącym roku na mój wniosek Premier 
Mateusz Morawiecki przyznał środki z ogólnej rezerwy budże-
towej np. gminie Laskowa w powiecie limanowskim. Dokonanie 
odpowiednich zmian w budżecie państwa na 2022 rok skutkuje 
do� nansowaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Termomoder-
nizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krosnej”. To placówka, 
która liczy 60 lat. Pod koniec ubiegłego wieku została zniszczona 
przez powódź. Wspólnymi siłami udało się ją wyremontować. 
Uczniowie i pracownicy szkoły od nowego roku będą się cieszyć 
nową instalacją centralnego ogrzewania i nowymi oknami. Będzie 
cieplej, bezpieczniej i bardziej ekologicznie.

MAŁOPOLSKA TO REGION ATRAKCYJNY TURYSTYCZNIE. 
PRZYCIĄGA STUDENTÓW, KTÓRZY MAJĄ OGROMNY 
WYBÓR KSZTAŁCENIA NA OK. 40 UCZELNIACH. 
JEJ STOLICĄ JEST DRUGIE CO DO WIELKOŚCI POD 
WZGLĘDEM LICZBY MIESZKAŃCÓW MIASTO W POLSCE. 
CO MOGŁOBY PRZEKONAĆ MAŁOPOLAN DO 
REZYGNACJI Z PODRÓŻOWANIA SAMOCHODAMI?

Promujemy aktywność � zyczną, m.in. stale zwiększając liczbę 
kilometrów ścieżek rowerowych. Dzięki 8 mln zł, przyznanym 
przez Premiera Mateusza Morawieckiego z  rezerwy ogólnej 
budżetu państwa, w Krakowie powstanie kolejny odcinek Wiślanej 
Trasy Rowerowej. Drogi rowerowe zostaną wykonane na koronie 
rozbudowywanych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły 
w ramach realizowanej tam przez Wody Polskie inwestycji. Zostanie 
ona wykonana na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy 
administracyjnej gminy miejskiej Kraków z gminą Wieliczka.

Ponad 4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla 
gmin górskich to wsparcie gminy Czarny Dunajec, gdzie rowerzyści 
przejadą się rozbudowaną trasą przy samych Tatrach. Realizujemy 
takie inwestycje z myślą o turystach i mieszkańcach. Ponadto proce-
dujemy kolejny już nabór wniosków o do� nansowanie z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych. W 2023 roku zostaną reak-
tywowane lub utworzone nowe połączenia autobusowe o wartości 
prawie 41,4 mln zł. Fundusz z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem samorządów. W latach 2019, 2020 i 2021 powstało 
odpowiednio: 40, 105 i 167 linii autobusowych. Likwidujemy bariery 

komunikacyjne i ułatwiamy transport. Nasze działania to także 
szereg inwestycji drogowych. Pięć naborów do Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg dało Małopolsce do� nansowanie na poziomie 
ok. 1,1 mld zł, co pozwoliło na remont prawie 975 km dróg lokalnych 
w ramach blisko 900 zadań. W specjalnym naborze dotyczącym 
przejść dla pieszych do� nansowaniem zostały objęte 172 inwestycje. 
Wiedząc, jak ważna jest wysoka jakość infrastruktury drogowej, która 
przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy Małopolan, wydałem 
zezwolenie na budowę obwodnic Oświęcimia, Brzeska, Zabierzowa 
i Zielonek. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tych miejscowości 
to będzie prawdziwy oddech ulgi dla mieszkańców.

TRUDNO NIE ZAUWAŻYĆ, ŻE TO OGROM 
PRACY I WIELOŚĆ ASPEKTÓW.

To prawda. Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie pracują na pełnych obrotach. Zdarza się, że 24 godziny 
na dobę. Służba Rzeczypospolitej Polskiej, choć niełatwa, przynosi 
ogromne poczucie satysfakcji i spełnienia. Jako wojewoda mało-
polski robię wszystko, co w mojej mocy, by w pełni świadomie 
odpowiedzialności powierzonej mi przez Premiera Mateusza 
Morawieckiego, dbać o naszą przyszłość. 

CZASEM TO TEŻ DZIAŁANIA EKSTRAORDYNARYJNE. 
WIDZIELIŚMY NIERAZ, JAK MAŁOPOLSKĘ 
NAWIEDZAŁY „POWODZIE BŁYSKAWICZNE”.

Małopolska corocznie i wielokrotnie dotykana jest skutkami 
różnych zdarzeń takich jak powodzie i podtopienia. Szczegól-
nie gminy położone w terenie górzystym, w dolinach potoków 
górskich mierzą się ze skutkami lokalnych anomalii atmosfe-
rycznych. Intensywne opady deszczu charakteryzują się tam 
bardzo gwałtownym przebiegiem. Małe górskie potoki w ciągu 
kilku minut stają się rwącymi rzekami powodującymi ogromne 
zniszczenia zarówno w mieniu mieszkańców, jak i w mieniu 
komunalnym. Co roku straty w  infrastrukturze występują na 
terenie od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu małopolskich 
jednostek samorządowych. Aby naprawić to, co zniszczył żywioł, 
polski rząd po raz kolejny przyznał ostatnio małopolskim samo-
rządom środki na konieczne remonty infrastruktury komunalnej. 
To niemal 17,4 mln zł dla 11 małopolskich samorządów, które 
ucierpiały wskutek działania żywiołu. Dziękuję wszystkim mało-
polskim parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, którzy 
zabiegali o  te środki i wspierali samorządy w  ich pozyskaniu. 
W latach 2018–2021 dzięki środkom rządowym z rezerwy celowej 
w łącznej wysokości prawie 312 mln zł m.in. wyremontowano/
odbudowano prawie 584 km dróg, 104 obiekty inżynierskie 
(mosty, kładki, przepusty), 3 ujęcia wody, 2 oczyszczalnie ścieków, 
ustabilizowano/zabezpieczono 25 osuwisk. W 2022 roku, do dziś, 
Ministrowie: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Finansów 
przeznaczyli dla małopolskich samorządów z dotacji z rezerwy 
celowej budżetu państwa na do� nansowanie realizacji zadań 
związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi 
oraz w zakresie usuwania skutków żywiołowych w infrastrukturze 
komunalnej kwotę prawie 27 mln zł. To stałe i regularne wsparcie. 
Walka z żywiołem to walka nierówna. Natomiast w usuwaniu 
skutków klęsk żywiołowych małopolskie samorządy mogły 
i mogą liczyć na stałe i konsekwentne wsparcie rządu Premiera 
Mateusza Morawieckiego.
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NA WARSZAWSKIEJ WOLI ROZKWITŁY OGRODY ULRICHA, 
CZYLI DŁUGO W YCZEKIWANY KOMPLEKS ZE STREFĄ 
GASTRONOMICZNĄ I ROZRYWKOWO–EDUKACYJNĄ. GOŚCIE 
MOGĄ ODWIEDZAĆ NOWE MIEJSCE SPOTKAŃ.

Wola Park zaprasza do Ogrodów Ulricha, zrewitalizowanej 
przestrzeni dawnego gospodarstwa ogrodniczego Ulrichów, 
sięgającego swoją historią początków XIX wieku. Wszystko 
zaczęło się za sprawą Jana Ulricha, który w swoich nowoczesnych 
szklarniach jako pierwszy w Warszawie uprawiał egzotyczne 
ananasy. Rodzinne przedsiębiorstwo prężnie się rozwinęło, 
a następnie zostało przeniesione na tereny wsi Górce, w miejsce, 
przy którym stoi dziś Wola Park. Dzięki zainicjowanej przez 
właścicieli centrum handlowego rewitalizacji, Ogrody odzyskują 
swój dawny blask.

– Nasz projekt powstał nie tylko z poszanowaniem dziedzictwa 
rodziny Ulrichów, ale także z uwzględnieniem potrzeb lokalnych 
mieszkańców. Prace nad nim poprzedziły konsultacje społeczne, dzięki 
którym udało się nam stworzyć zieloną przestrzeń oferującą pyszne 
jedzenie, gdzie można odpocząć, spędzić wolny czas czy dowiedzieć 
się więcej o historii słynnych warszawskich ogrodników – mówi 
Anna Bozhenko, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Na gości czekać będzie szeroki wybór dań kuchni z całego świata. 
W szklarni gastronomicznej znajdą się: piekarnio–kawiarnia 
Il Pani� cio, pijalnia czekolady Karmello, dwa bary centralne, Tap 
Bar z piwami rzemieślniczymi oraz Botanic Bar z prosecco, a także 
restauracje Pasibus, Silk & Spicy, Pika Pika Ramen & Sushi, Ja a, 
Wege Umami oraz pizzeria Ragazzi. Najmłodsi goście będą mogli 
cieszyć się atrakcjami, jakie zapewnia najemca drugiej szklarni, 
czyli największa w Polsce sieć zabaw Fikołki.

– Jako Wola Park, będący częścią Ingka Centres, na co dzień dążymy 
do kreowania przestrzeni, w których ludzie mogą nie tylko robić 
zakupy, czerpać inspirację, zjeść smaczny posiłek czy dowiedzieć się 
więcej o zrównoważonym rozwoju. Nasze Miejsca Spotkań tworzymy 
w niepowtarzalny sposób, tak by każdy mógł znaleźć w nich coś dla 
siebie, rozwijać się, uczyć, poznawać nowych ludzi i miło spędzać 
czas. Ogrody Ulricha stają się dzisiaj jednym z takich miejsc. Chcemy, 
aby mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mieli możliwość bliskiego 

kontaktu z przyrodą, by szklarnie tętniły życiem, a równocześnie 
pozwoliły naszym gościom na relaks i odpoczynek od zgiełku mia-
sta. Drzwi szklarni będą otwarte dla wszystkich – dla lokalnej 
społeczności, inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem, 
spotkań w najbliższym gronie, które zostają w naszej pamięci na 
dłużej – dodaje Anna Bozhenko.

Kompleks uzupełnią przearanżowane Park Ulricha i Ogród 
Codzienny, a także Willa Ulricha oraz Zielona Chata, których 
otwarcie planowane jest na 2023 rok. Całość będzie wspólnie 
tworzyć zieloną oazę w sercu miasta.

OGRODY ULRICHA 
OTWORZYŁY SIĘ DLA GOŚCI W PAŹDZIERNIKU

O INGK A CENTRES:

Ingka Centres należy do Grupy Ingka (którego częścią 
są również IKEA Retail oraz Ingka Investments). 
Ma już ponad 40-letnie doświadczenie w budowaniu 
i  zarządzaniu centrami handlowymi. Współpracuje 
dziś z ponad 3000 marek w 44 centrach handlowych 
należących do jej portfolio, które są obecne na 
15  rynkach. W  swoich miejscach spotkań gości 
i  obsługuje ponad 370 milionów klientów rocznie. 
Ingka Centres tworzy je współpracując z  lokalnymi 
społecznościami, a  także najemcami i  partnerami, 
by jej miejsca spotkań miały emocjonalne znaczenie, 
przekazywały wartości i  budowały więzi społeczne. 
www.ingkacentres.com

O WOLA PARKU:

Wola Park to przyjazne miejsce zakupów, spotkań 
i rozrywki dla całej rodziny. W swojej ofercie posiada 
ponad 200 punktów usługowych oraz sklepów z odzieżą, 
obuwiem, akcesoriami, kosmetykami, elektroniką, 
artykułami sportowymi, spożywczymi i wyposażeniem 
wnętrz. W Wola Parku mieści się też punkt odbioru 
zamówień IKEA, Multikino, klub fitness Zdrofit, 
hipermarket Auchan, Castorama, a także komfortowa 
strefa co–workingu. Dodatkowymi udogodnieniami są 
bezpłatny parking na 3 000 miejsc, stacja benzynowa oraz 
stacja rowerowa Veturilo.

Wola Park jest jedynym centrum handlowym w Warszawie, 
przy którym zlokalizowany jest skwer – Park Ulricha, czyli 
dawny ogród pokazowy rodziny Ulrichów. Największą 
atrakcją tego miejsca są rzadkie gatunki drzew. Część z nich 
sadzona była jeszcze w XIX wieku. Park jest miejscem 
spotkań i odpoczynku mieszkańców dzielnicy. 

W lutym 2020 roku ogłoszone zostały plany związane 
z projektem rewitalizacji Ogrodów Ulricha. Włączone 
w proces inwestycyjny zostaną zabytkowe: park, willa 
oraz szklarnie. Projekt ma na celu przywrócenie temu 
miejscu dawnego blasku. Firma Ingka Centres Polska, 
właściciel centrum handlowego Wola Park, docelowo 
stworzy na tym terenie miejsce, które będzie wpisywało 
się w potrzeby całych rodzin. Przestrzeń będzie łączyła 
społeczną użyteczność przestrzeni – przeznaczoną na 
warsztaty, zajęcia edukacyjne i  spotkania – z  funkcją 
handlowo-gastronomiczną.

Wola Park jest otwarty na potrzeby lokalnej społeczności. 
Chce być blisko codziennych spraw mieszkańców – w tym 
celu współpracuje z  władzami dzielnicy i  lokalnymi 
instytucjami kulturalnymi oraz aktywnie włącza się w życie 
Woli i Bemowa. Od kilku lat priorytetowe dla Wola Parku 
są tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, ekologią, 
zmianami klimatu oraz zero waste.
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Motto: 
”To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie 

mądrzy tak pełni wątpliwości” – Bernard Russel

Autor artykułu nie kieruje motta osobowo, ale zwraca uwagę na domi-
nację narracji tzw. głównego nurtu jako nieznoszącego innej myśli 
niż obowiązujący bezwarunkowo kolor zielony. Nie antagonizując 
też różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, głównie 
tych, które w nieprawidłowy sposób nazywane są „odnawialnymi”, 
ponieważ energia co do � zycznej zasady odnawialna nie jest z racji 
chociażby podstawowego prawa sprawności energetycznej, której 
kwintesencją jest Perpetuum Mobile. Co najwyżej możemy mówić 
o wykorzystaniu do wytwarzania niektórych jej form naturalnych 
źródeł energii takich jak m.in. słońce, ruch powietrza i powstającego 
wiatru oraz ruch wody, zaliczanych administracyjne do źródeł 

„bezemisyjnych”, bo z pewnością nie odnawialnych.

Dla uporządkowania pojęć i ich znaczenia energetycznego warto 
przypomnieć, że energia, o czym większość nazywających siebie 
ekologami zapomniała, co do zasady dzieli się tylko na trzy 
podstawowe postaci energii pierwotnej tj.:

  energię potencjalną,
  energię kinetyczną,
  energię chemiczną.

I dlatego co do tej samej zasady tylko te formy mogą z sukcesem 
być rozpatrywane jako ewentualne magazyny energii, lub ze stratą 
przemiany wynikającą z jej przekształcania mogą być zamieniane 
w inne postaci zmagazynowanej energii np. cieplnej, elektrycznej, 
chemicznych akumulatorów lub sprężonej materii, albo wirujących 
mas w postaci kół bezwładnościowych itp.

Tym razem skupię się na cechach charakteryzujących energię 
kinetyczną wiatru. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ruch 
termiczny powietrza atmosferycznego, człowiek od ponad wielu 
wieków potra� ł wykorzystać do napędów najpierw maszyn pro-
stych takich jak silniki wiatrowe lub żagle w transporcie wodnym.

Postęp techniczny we współczesnym świecie spowodował, że tę 
cechę energii kinetycznej wiatru, daje się zaprzęgnąć do pracy 
na rzecz człowieka. Tu mamy zderzenie dwóch istotnych zja-
wisk naznaczonych ideologią ochrony środowiska naturalnego. 
Pierwsze z nich to wykorzystanie siły wiatru w różnego rodzaju 
zaawansowanych technologicznie konstrukcjach wież wiatro-
wych, wytwarzających energię elektryczną – czyli pozyskiwania 
najszlachetniejszej formy energii powszechnie zużywanej przez 
jej odbiorców końcowych indywidualnych i przemysłowych. 
Nie byłoby zatem nic kontrowersyjnego w  tym, gdyby coraz 
szersze grona wielbicieli rozwoju branży tylko tych technologii 
w elektroenergetyce nie zapędzili się na skrajne pozycje właśnie 
z powodów wiary, iż ta technologia i zbliżona z nią technologia 
energii słonecznej – nie doprowadziły do twierdzenia, że to 

PRZYCZYNEK DO PRZEMINIĘCIA Z WIATREM

właśnie one muszą (tu przymus) doprowadzić do pozyskiwania 
energii elektrycznej w 100% tylko z tych źródeł. Tymczasem to 
nic bardziej mylnego i kosztownego!!! O czym będzie dalej.

Zwolennicy preferowanych OZE zapomnieli znów o właściwej rów-
nowadze rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem 
najlepszych technologii zapewniających bezpieczeństwo energetyczne 
odbiorców, głównie o tych technologiach dających ciągłość dostaw ener-
gii o właściwych jakościowo parametrach – tj. napięciu i częstotliwości, 
bo korzystamy niemal całkowicie z prądu zmiennego dostarczanego 
przez rozbudowane systemy energetyczne, które muszą mieć zachowane 
całe mnóstwo warunków technicznych, aby prawidłowo i bezpiecznie 
dla użytkownika funkcjonowały, czego nie zapewniają wspomniane 
źródła istotnie zależne od warunków pogodowych.

Drugie ważne zjawisko związane z ideologią ekorozwoju, to tzw. ślad 
węglowy czyli obliczeniowy wskaźnik zużycia kopalnych paliw 
pierwotnych zawierających węgiel pierwiastkowy, który w procesach 
produkcyjnych przekształca się w emitowany gaz cieplarniany 
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w hutnictwie ponad 400 ton węgla koksującego, czyli węgla o naj-
wyższej jakości. Na wyprodukowanie fundamentu pod wieżę, to 
kolejne 300 ton węgla niezbędnego do wyprodukowania cementu. Na 
wyprodukowanie stalowej gondoli kryjącej generator, przekształtniki 
i instalacje elektryczne, kable, przekładnie mechaniczne, których 
wyprodukowanie wymaga zużycia kolejnych 200–250 ton węgla 
energetycznego. Na wyprodukowanie 60–80 ton stalowo–kom-
pozytowych śmigieł, potrzeba kompozytów i włókna szklanego, 

zużywanego w wielkiej chemii węgla rzędu 100 ton. Następnie 
trzeba doliczyć transformatory, linie przesyłowe i całą aparaturę 
łączeniową i rozdzielczą – to kolejne ok. 150 ton węgla energetycz-
nego. Jakby nie szacować, jedna wieża wiatrakowa wymaga zużycia 
ponad 1300 ton węgla najlepszej jakości, którego zużycie jest ściśle 
związane z emisją zbliżoną do 1000 ton CO2 – praw � zyki i chemii 
nie da się oszukać, a środowiska tym bardziej.

Dla farm wiatrowych lądowych w Polsce jak można prześledzić 
w dostępnych danych publikowanych przez URE wskaźnik CF 
wynosi od 0,2 do 0,23, czyli dostępność mocy zainstalowanej 
rzadko przekracza 2000 h/r. Natomiast dane z farm wiatrowych 
morskich dostępne w  Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii 
czy Szwecji ujawniają wartości  CF nie większe na Bałtyku 
niż 0,28–0,31 co odpowiada czasowi ok. 2700 h/r, a na Morzu 
Północnym 0,35–0,38 co odpowiada czasowi ok. 3300 h/r. Rodzi 
się zatem uzasadnione pytanie: skąd ma być energia elektryczna, 
kiedy ponad 5400 h/r źródła te nie dostarczają potrzebnej mocy?

Autor felietonu, tak bardzo naciska na formę prezentacji produkcji 
energii elektrycznej z różnych źródeł na wykresach uporządko-
wanych, ponieważ są one także „dowodem w sprawie”, że twórca  
prezentacji lub analityk pracuje prawidłowo i merytorycznie. 

Prawidłowo wykonane wykresy uporządkowane dowodzą, że 
przeanalizowano każdą z 8760 godzin w roku nieprzestępnym, że 
wyliczono obciążenie produkcją energii ze źródeł, ale i  np.  ładowania 
magazynów, i przy takiej to, a takiej mocy zainstalowanej osiągniemy 
taką to, a taką produkcję, co rodzi następujące skutki ekonomiczne. 

Poniżej prawidłowo wykonane wykresy uporządkowane generacji ze 
źródeł wiatrowych w Niemczech i w Polsce, dla porównania należy 
je przeliczyć w wielkościach względnych do mocy zainstalowanych, 
które znacznie się między sobą różnią. Natomiast przeliczone na 
jednostki względem mocy będą oceniane jedną miarą. Jak widać, 
kształt mają niemal taki sam, co oznacza porównywalność warunków 
występowania wiatrów w obydwu krajach.

Źródło: „Kłamstwa Klimatyczne” – Jean Grimaud 
Wydawnictwo Poligraf 2021 r.

Z tych wykresów łatwo wywnioskować, że „rekordowe” zbliżone 
do mocy zainstalowanej wytwarzanie trwa mniej niż 200 h/r 
(zaznaczone pionową kreską), a przez połowę roku pracuje zale-
dwie 25–27% mocy, co w rzeczywistości oznacza, że większość 
mocy zainstalowanej zwyczajnie stoi bezproduktywnie. Łatwo 
odnotować, że zaledwie 10% wielkiej mocy zainstalowanej pracuje 
6800 h/r, co oznacza, że 90% mocy jest w tym czasie bezczynna. 
Dla odbiorców energii oznacza to, że muszą być zasilani z innych 
dyspozycyjnych źródeł energii elektrycznej.

W propozycjach ekologów, występujące nadwyżki energii (ponad 
zapotrzebowanie) ze źródeł wiatrowych odpowiadające ich 

„rekordom” wytwarzanej mocy, trwających 200–300 h/r miałyby 
być wykorzystane, na wytwarzanie wodoru w elektrolizerniach. 
Elektrolizernia jako instalacja do produkcji wodoru jest kosz-
towna, a pracująca przez tak krótki czas nie ma żadnych szans 
na rozsądny okres zwrotu z kapitału zainwestowanego. Ponadto 
łańcuch technologiczny: energia elektryczna–elektroliza–wodór–
spalenie wodoru–ciepło–energia pary–energia elektryczna–wykazuje 
sprawność przemiany poniżej 6%. Ewentualne wykorzystanie 
wodoru z elektrolizy do produkcji energii elektrycznej w ogniwie 
paliwowym to sprawność przemiany, nie przekracza 13%. W żaden 
sposób nie da się dowieść, że wodór jako „magazyn” nadmiarowej 
energii elektrycznej nie jest marnotrawstwem najszlachetniej formy 
energii, jaką jest energia elektryczna tracona w przemianach na 
poziomie 87–96%. Każda elektrolizernia musi mieć kosztowny 
i zaawansowany technicznie (drogi) system ATEX, czyli warunki 
wykluczające eksplozję i pożar.

Popatrzmy na ekonomię i rynkowe 
aspekty energetyki wiatrowej:

Bazując na ponad 20–letnich badaniach brytyjskiego ekonomisty 
Gordona Hughesa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Manchester 
notującego wyniki ekonomiczne wg zeznań w izbach obrachunko-
wych, wykazał znaczącą różnicę danych ze studiów wykonalności 
ogłaszanych publicznie przez deweloperów dla potencjalnych 
akcjonariuszy, a  tymi, które w  izbach obrachunkowych odpo-
wiadają realiom i nie mogą być fałszywe ze względu na wysoką 
karalność. Ze statystyk i analiz 350 SPV (spółek inwestycyjnych 
celowych) zarejestrowanych w UK i Danii posiadających wiel-
kie farmy PV oraz MFW na Morzu Północnym i na Bałtyku, 
wynika, że są one pomimo wysokich dotacji trwale nierentowne 
i mają łączne (skumulowane) koszty wyższe od cen rynkowych 
notowanych publicznie na Giełdach Energii w UK oraz Nord 
Pool w Skandynawii, wg mechanizmu Merit Order, czyli cen 
równowagi bilansowej ofert, zatem z ceną płaconą dla wszystkich 
oferentów, którzy dostają cenę rynkową równą lub niższą od ceny 
zbilansowania podaży i popytu na energię. Jest to cena najdroższej 
elektrowni zapewniającej bilans w danej godzinie. Wykres łącznej 
generacji ze źródeł wiatrowych, fotowoltaicznych i z miksu różnych 
technologii dostępnych w systemie w funkcji cen netto ilustruje 
poniższy rysunek zaczerpnięty z raportów G. Hughes’a.
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Warto odnotować z powyższej ilustracji, że wytwórcy energii 
bazujących na tych technologiach OZE (wiatru i fotowoltaiki) 
oferują na rynku SPOT ceny ujemne, czyli mamy do czynienia 
z patologią dumpingu na rynku jak należy to zjawisko kwali-
fikować wśród działań zakazanych co do zasady na rynkach 
towarowych. Jednocześnie oznacza to, iż na rynku SPOT wcze-
śniej ci wytwórcy osiągnęli zyski nadzwyczajne, pozwalające 
im na dumping cenowy – to jest nic innego jak w normalnej 
gospodarce zjawisko karalne, a  z pewnością prowadzące do 
wysokich cen energii elektrycznej.

Jeśli prawidłowo prześledzimy powyższy obiektywnie sporządzony 
wykres, że dla zaznaczonej ceny energii np. 25 GBP/MWh 
tę cenę uzyskujemy z  najmniejszego zaangażowania miksu 
różnych źródeł wytwarzania w systemie elektroenergetycznym 
tj. na względnym poziomie 0,1 wartości mocy, to dla tej samej 
ceny musimy zaangażować ponad 4,4 razy więcej mocy ze źródeł 
wiatrowych i ponad 8,2 źródeł PV. Źródła te jak widać, nie są 
tanie inwestycyjnie, a z pewnością nie gwarantują niskich cen 
netto energii na rynkach giełdowych. Prof. G. Hughes wyliczył, że 
gdyby w 2020 r., zlikwidowano dopłaty publiczne do tych źródeł 
wiatrowych i  fotowoltaicznych, to cena na rynku EEX (giełda 
energii w Lipsku) musiałaby w Niemczech wzrosnąć ponad 
sześciokrotnie!!! Tym samym sporządzający raport, publicznie 
ostrzegał, akcjonariuszy tych spółek notowanych na giełdach 
kapitałowych, że w świetle prawidłowo prowadzonej działal-
ności gospodarczej i księgowej, spółki FW i PV bez dopłat są 
faktycznie bankrutami.

Jeden dosłownie rzut oka na uporządkowany wykres generacji 
z Farm Wiatrowych w zasadzie ucina dyskusję o szerokim wyko-
rzystaniu mitycznej „nadwyżki tego źródła OZE do przerobienia 
na wodór”, bo gołym okiem widać nikłe prawdopodobieństwo 
jej powstawania. Ponieważ np. nie zawsze mamy wichury w dni 
świąteczne, kiedy zapotrzebowanie na energię jest zwykle niskie, 
a  tak jest w każdym tygodniu, a moc zainstalowana jak widać, 
pracuje maksymalne ok.  200–300 h w  roku. O  tych manka-
mentach ekonomicznych   FW wiedzieli lobbyści energetyki 
wiatrowej, dlatego zadbali o ustawowe gwarancje, elegancko 
prawnie nazwaną w ustawie o  „pokrywaniu ujemnego salda” 
wpadkę niedostatecznych przychodów poprzez zapewnioną dotację 
na poziomie 319,5 zł/MWh indeksowaną corocznie. Tę kwotę 
będą zawsze pokrywali końcowi odbiorcy energii, zawiadamiani 
zestawieniem kosztów w fakturze do zapłacenia.

Problem ogromnych kosztów generowanych 
w przesyle i dystrybucji przez FW

Każde źródło energii pracujące w trybie „On grid” – czyli przyłą-
czane do wspólnej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, jest zawsze 
powodem wzrostu mocy zwarciowej. Jednym ze wskaźników 
charakteryzujących warunki zwarciowe jest moc zwarciowa 
(oznaczana jako S”k -wyznaczana w układzie trójfazowym jako 
iloczyn napięcia znamionowego sieci Un i prądu zwarciowego I”k.

S”k = √3 Un I”k.

Tu nie wdając się w skomplikowany charakter występowania 
prądu zwarcia I”k. – trzeba powiedzieć, że jest on wielokrotnie 
większy od prądu obciążenia roboczego zwykle nieprzekracza-
jącego wartości prądów znamionowych. Pamiętać należy jednak, 
że prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych bardzo wielkich 
wartości prądów zwarcia wyznaczonych w sposób deterministyczny 
jest w wielu przypadkach niewielkie, ale musi to zjawisko uwzględnić 
projektujący i użytkujący wybudowaną sieć.

Pomimo relatywnie małego prawdopodobieństwa, projektant 
sieci musi mieć świadomość, że jeśli nawet mało prawdopodobna 
wartość prądu zwarcia wystąpi w  rzeczywistości i będzie się 
wiązała z uszkodzeniem obiektu, a być może nawet poważnym 
wypadkiem z o� arami ludzi, to on poniesie odpowiedzialność 
karną za skutki takiego źle zaprojektowanego układu.

Dlatego też właściciele sieci muszą zgodzić się na poniesienie  
kosztów związanych z warunkami zwarciowymi w sieci powo-
dowanymi przyłączeniem nowych źródeł zwiększających moc 
zwarciową. Koszty te przenoszone są do taryfy zatwierdzanej 
przez nadzór regulacyjny, czyli prezesa URE i płacone przez 
odbiorców energii.

Wzrost kosztów inwestycyjnych jest bardzo istotny w przy-
padku cieplnej wytrzymałości zwarciowej przewodów linii 
elektroenergetycznych zasilanych z przykładowej typowej stacji 
transformatorowo rozdzielczej. Np.  dla typowej rozdzielni, 
z której zasilanych jest 20  linii, z których 10 jest wykonanych 
przewodami AFL6 o przekroju 70 mm2 , w związku ze wzrostem 
mocy zwarciowej wynikającej z przyłączenia FW, potrzebna 
jest wymiana transformatora o mocy 16 MVA na transformator 
o  mocy  25 MVA, co implikuje konieczność wymiany wspo-
mnianych wcześniej przewodów na kable o przekroju 120 mm2, 
a  co tylko poza wymianą drogiego transformatora na nowy 
transformator z przełącznikiem zaczepów dla regulacji napięcia 
w zakresie -/+ 10% Un, jest znaczącym kosztem przekraczającym 
często koszt nowego i drogiego transformatora. Nowe linie 
dostosowane do większego prądu zwarcia, to zwykle minimum 
podwojenie kosztów inwestycyjnych.

Koniecznym jest też odnotowanie, że zamieniamy prosty transforma-
tor ze stałą przekładnią na transformator pracujący z przełącznikiem 
zaczepów, dostosowujący poziom napięcia do bardzo zmiennych 
warunków wytwarzania energii elektrycznej przez źródła zależne 
od pogody, czyli FW i PV, wprowadza  możliwość powstania 
kolejnych wysokich kosztów, z racji tego, że statystycznie za 20% 
awarii w stacjach transformatorowych odpowiadają uszkodzenia 
przełączników zaczepów.

Wymiana wyłącznika zdolnego do wyłączenia zwiększonego prądu 
zwarcia, to wzrost nakładów o ok. 12-15%, wymiana aparatury 
pomiarowej i zabezpieczeniowej to kolejne 20% nakładów  ponie-
sionych w przebudowę stacji.

Natomiast w przypadku takich awarii wspomnianego przełącznika 
zaczepów transformatora poza brakiem ciągłości zasilania, należy 
oszacować koszt energii niedostarczonej. A na przykładzie awarii 
sieci przesyłowej w rejonie Szczecina, koszt jednej MWh, był 
szacowany na podstawie szkód wyrządzonych odbiorcom w zakresie 
od 15 000 zł/MWh do 28 000 zł/MWh. Stąd drożyzna w przesyle 
i dystrybucji. Bo trzeba budować przewymiarowane stacje i linie.

Reasumując w dystrybucji i w przesyle wzrost mocy zwarcio-
wych, poprzez przyłączenie do wspólnej sieci nowych źródeł FW 
w wytwarzaniu energii elektrycznej, a te źródła zależne od pogody 
powodują wielokrotny wzrost nakładów inwestycyjnych, które 
są przenoszone do taryfy płaconej przez odbiorców energii – są 
bezspornie akceleratorem wzrostu cen energii. Mając w pamięci, 
że ich roczne wskaźniki czasowe CF wytwarzania zawierają się 
w granicach od 0,1 dla PV do 0,22 dla lądowych LFW i ok. 0,32 
dla Morskich FW, to okres zwrotu z tych inwestycji w sieciach 
znacznie przekracza okresy akceptowalnych czasów kredytowania 
inwestycji przez jakiekolwiek banki. Te wysokie koszty dlatego 
ponosi końcowy odbiorca, niemający wystarczającej ochrony przed 
naturalnym monopolem sieciowym, natomiast właściciele sieci mają 
nałożony obowiązek przyłączania źródeł rzekomo bezemisyjnych 
w oparciu o unijną zasadę liberalizacji rynku energetycznego tj. 
zasadę TPA (� ird Party Access). W ten sposób w dystrybucji 
i przesyle kółko wzrostu cen się zamyka.

Opisany mechanizm wzrostu kosztów inwestycyjnych wywoływa-
nych przez FW rzekomo wytwarzających energię po najniższych 
kosztach, bo przecież wiatr nic nie kosztuje, jest złudny. Kosztuje 
kilkakrotnie więcej w inwestycjach, ale ponoszony przez właścicieli 
sieci, a w konsekwencji końcowego odbiorcę energii – nie ponosi ich 
właściciel FW!!! Do tego jeszcze trzeba przypomnieć, że te „rekordy 
wytwarzania FW” trwają zaledwie 200 h/r. – Zatem musi być drogo.

Problem ogromnych kosztów 
stałych generowanych w systemie 
elektroenergetycznym przez FW

Trzeba odnotować, że w strukturze kosztów wytwarzanej ener-
gii w źródłach konwencjonalnych (bez opłat środowiskowych 
w rynku ETS) udział kosztów zmiennych to ok. 65-70% głównie 
związanych ze zużyciem paliw pierwotnych, a pozostałe 30–35% 
kosztów to koszty stałe występujące niezależnie od wolumenu 
wytwarzanej energii.

Dla prawidłowej oceny „dobroci” takiego źródła również należy dla 
porównywalności, koszty te przeliczyć na jednostkę wytwarzanej 
energii, czyli na 1 MWh.

Zasadą jest, że jednostkowy koszt stały energii jest tym mniejszy, 
im źródło konwencjonalne (Elektrownia zużywająca węgiel) pracuje 
w roku maksymalne długo np. z CF na poziomie 0,8.

Ponieważ Farmy Wiatrowe jako źródła wytwarzające energię 
zajmują pozycję rynkową w systemie elektroenergetycznym (KSE) 

jako „Must Run” – czyli muszą pracować i  ich energia musi 
być odebrana bez zachowania zasad konkurencyjności, a KSE 
nie jest � zycznym magazynem energii, ponieważ co do zasady 
energia elektryczna wytworzona w tej samej chwili powinna być 
odebrana przez odbiorcę, to bilans nakazuje przymus odbioru 
ze źródła uprzywilejowanego, kosztem źródła sterowalnego. Ta 
zasada powoduje, że źródła konwencjonalne w przypadku wysokiej 
generacji energii z FW zmuszane są do redukcji wytwarzania, 
a zatem pracy w punktach niskich obciążeń i niskiej sprawności 
lub są całkowicie wyłączane do rezerwy. Postój w rezerwie łączy 
się z wychłodzeniem, a następnie przy wzroście zapotrzebowania 
i braku generacji z FW np. w szczycie przedwieczornym kiedy 
nie ma już słońca i PV nie pracują, a typowy przedwieczorny brak 
wiatru przez żeglarzy nazywany „� autą”, zmusza dyspozytorów 
do ponownego uruchamiania bloków z rezerwy postojowej.

Oznacza to nic innego jak ponowne rozpalanie kotłów z użyciem 
drogiego oleju opałowego, które trwa w zależności od stanu ciepl-
nego bloku od kilku nawet do 10 h/dz w zależności od wielkości 
bloku i typu kotła parowego oraz wielkości turbiny. Rozpalanie 
i wznowienie generacji z konwencjonalnego bloku termicznego 
to zwykle zużycie kilku cystern oleju opałowego z dodatkową 
emisją CO2. Zatem ponowne uruchomienie kotła w bloku obecnie 
uznawanym za średniej wielkości, czyli o mocy 460 MWe, to 
obecnie koszt od 200 tys. złotych przy rozpalaniu ze stanu gorącego, 
nawet do 700 tys. zł przy rozpalaniu ze stanu zimnego.

Dodatkowo gdy dyspozytor KSE nie chcąc bloku konwencjo-
nalnego odstawiać do rezerwy, obciąża go w pobliżu minimum 
technicznego, to blok pracuje przy najniższych sprawnościach 
przemiany energetycznej, czyli zużywa nieproporcjonalnie więcej 
węgla niż przy obciążeniu bliskim 100% mocy znamionowej, 
a są to koszty w ciągu jednego dnia pracy na niskim parametrze, 
rzędu nawet kilku mln zł/dzień przy obecnych cenach energii 
elektrycznej w hurcie.

Ponieważ wspomniane jednostkowe koszty stałe są odwrotnie 
proporcjonalne (zależność hiperboliczna) do czasu wykorzystania, 
to w przypadku obniżenia się wskaźnika CF z poziomu 0,8, do 
poziomu 0,1 (praca szczytowa i postoje w rezerwie), to koszt 
1 MWh wzrasta ośmiokrotnie!!! Czyli jak bloki podstawowe 
stoją w rezerwie, to ich koszty stałe są wielokrotnie wyższe, zatem 
w tej samej proporcji rosną ceny na rynku hurtowym – zatem 
musi być drogo.

Odnotować też trzeba, że wielokrotne odstawianie do rezerwy 
dużych bloków energetycznych i ich ponowne uruchomienia, to 
udokumentowany powód do wzrostu awaryjności obecnie dotkliwie 
odczuwalny w statystykach awaryjności elektrowni w Polsce. Wiel-
kie bloki energetyczne pracować powinny w podstawie obciążeń 
i uczestniczyć tylko w regulacji mocy i częstotliwości w systemie 
ARCM (automatyczna regulacja częstotliwości i mocy) w ramach 
projektowanych charakterystyk obciążeń, a nie być dostosowywane 
do pracy źródeł zależnych od warunków pogodowych.

Wystarczy odnotować, że każda awaria wielkiego bloku ener-
getycznego i  jego brak dyspozycyjności to w każdej godzinie 
brak przychodu z generacji energii rzędu 400 zł/MWh, postój 
awaryjny  tylko jeden dzień bloku o mocy 460 MWe, to strata 
przychodów rzędu 4 500 000 zł/dz.
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Wymiana wyłącznika zdolnego do wyłączenia zwiększonego prądu 
zwarcia, to wzrost nakładów o ok. 12-15%, wymiana aparatury 
pomiarowej i zabezpieczeniowej to kolejne 20% nakładów  ponie-
sionych w przebudowę stacji.

Natomiast w przypadku takich awarii wspomnianego przełącznika 
zaczepów transformatora poza brakiem ciągłości zasilania, należy 
oszacować koszt energii niedostarczonej. A na przykładzie awarii 
sieci przesyłowej w rejonie Szczecina, koszt jednej MWh, był 
szacowany na podstawie szkód wyrządzonych odbiorcom w zakresie 
od 15 000 zł/MWh do 28 000 zł/MWh. Stąd drożyzna w przesyle 
i dystrybucji. Bo trzeba budować przewymiarowane stacje i linie.

Reasumując w dystrybucji i w przesyle wzrost mocy zwarcio-
wych, poprzez przyłączenie do wspólnej sieci nowych źródeł FW 
w wytwarzaniu energii elektrycznej, a te źródła zależne od pogody 
powodują wielokrotny wzrost nakładów inwestycyjnych, które 
są przenoszone do taryfy płaconej przez odbiorców energii – są 
bezspornie akceleratorem wzrostu cen energii. Mając w pamięci, 
że ich roczne wskaźniki czasowe CF wytwarzania zawierają się 
w granicach od 0,1 dla PV do 0,22 dla lądowych LFW i ok. 0,32 
dla Morskich FW, to okres zwrotu z tych inwestycji w sieciach 
znacznie przekracza okresy akceptowalnych czasów kredytowania 
inwestycji przez jakiekolwiek banki. Te wysokie koszty dlatego 
ponosi końcowy odbiorca, niemający wystarczającej ochrony przed 
naturalnym monopolem sieciowym, natomiast właściciele sieci mają 
nałożony obowiązek przyłączania źródeł rzekomo bezemisyjnych 
w oparciu o unijną zasadę liberalizacji rynku energetycznego tj. 
zasadę TPA (� ird Party Access). W ten sposób w dystrybucji 
i przesyle kółko wzrostu cen się zamyka.

Opisany mechanizm wzrostu kosztów inwestycyjnych wywoływa-
nych przez FW rzekomo wytwarzających energię po najniższych 
kosztach, bo przecież wiatr nic nie kosztuje, jest złudny. Kosztuje 
kilkakrotnie więcej w inwestycjach, ale ponoszony przez właścicieli 
sieci, a w konsekwencji końcowego odbiorcę energii – nie ponosi ich 
właściciel FW!!! Do tego jeszcze trzeba przypomnieć, że te „rekordy 
wytwarzania FW” trwają zaledwie 200 h/r. – Zatem musi być drogo.

Problem ogromnych kosztów 
stałych generowanych w systemie 
elektroenergetycznym przez FW

Trzeba odnotować, że w strukturze kosztów wytwarzanej ener-
gii w źródłach konwencjonalnych (bez opłat środowiskowych 
w rynku ETS) udział kosztów zmiennych to ok. 65-70% głównie 
związanych ze zużyciem paliw pierwotnych, a pozostałe 30–35% 
kosztów to koszty stałe występujące niezależnie od wolumenu 
wytwarzanej energii.

Dla prawidłowej oceny „dobroci” takiego źródła również należy dla 
porównywalności, koszty te przeliczyć na jednostkę wytwarzanej 
energii, czyli na 1 MWh.

Zasadą jest, że jednostkowy koszt stały energii jest tym mniejszy, 
im źródło konwencjonalne (Elektrownia zużywająca węgiel) pracuje 
w roku maksymalne długo np. z CF na poziomie 0,8.

Ponieważ Farmy Wiatrowe jako źródła wytwarzające energię 
zajmują pozycję rynkową w systemie elektroenergetycznym (KSE) 

jako „Must Run” – czyli muszą pracować i  ich energia musi 
być odebrana bez zachowania zasad konkurencyjności, a KSE 
nie jest � zycznym magazynem energii, ponieważ co do zasady 
energia elektryczna wytworzona w tej samej chwili powinna być 
odebrana przez odbiorcę, to bilans nakazuje przymus odbioru 
ze źródła uprzywilejowanego, kosztem źródła sterowalnego. Ta 
zasada powoduje, że źródła konwencjonalne w przypadku wysokiej 
generacji energii z FW zmuszane są do redukcji wytwarzania, 
a zatem pracy w punktach niskich obciążeń i niskiej sprawności 
lub są całkowicie wyłączane do rezerwy. Postój w rezerwie łączy 
się z wychłodzeniem, a następnie przy wzroście zapotrzebowania 
i braku generacji z FW np. w szczycie przedwieczornym kiedy 
nie ma już słońca i PV nie pracują, a typowy przedwieczorny brak 
wiatru przez żeglarzy nazywany „� autą”, zmusza dyspozytorów 
do ponownego uruchamiania bloków z rezerwy postojowej.

Oznacza to nic innego jak ponowne rozpalanie kotłów z użyciem 
drogiego oleju opałowego, które trwa w zależności od stanu ciepl-
nego bloku od kilku nawet do 10 h/dz w zależności od wielkości 
bloku i typu kotła parowego oraz wielkości turbiny. Rozpalanie 
i wznowienie generacji z konwencjonalnego bloku termicznego 
to zwykle zużycie kilku cystern oleju opałowego z dodatkową 
emisją CO2. Zatem ponowne uruchomienie kotła w bloku obecnie 
uznawanym za średniej wielkości, czyli o mocy 460 MWe, to 
obecnie koszt od 200 tys. złotych przy rozpalaniu ze stanu gorącego, 
nawet do 700 tys. zł przy rozpalaniu ze stanu zimnego.

Dodatkowo gdy dyspozytor KSE nie chcąc bloku konwencjo-
nalnego odstawiać do rezerwy, obciąża go w pobliżu minimum 
technicznego, to blok pracuje przy najniższych sprawnościach 
przemiany energetycznej, czyli zużywa nieproporcjonalnie więcej 
węgla niż przy obciążeniu bliskim 100% mocy znamionowej, 
a są to koszty w ciągu jednego dnia pracy na niskim parametrze, 
rzędu nawet kilku mln zł/dzień przy obecnych cenach energii 
elektrycznej w hurcie.

Ponieważ wspomniane jednostkowe koszty stałe są odwrotnie 
proporcjonalne (zależność hiperboliczna) do czasu wykorzystania, 
to w przypadku obniżenia się wskaźnika CF z poziomu 0,8, do 
poziomu 0,1 (praca szczytowa i postoje w rezerwie), to koszt 
1 MWh wzrasta ośmiokrotnie!!! Czyli jak bloki podstawowe 
stoją w rezerwie, to ich koszty stałe są wielokrotnie wyższe, zatem 
w tej samej proporcji rosną ceny na rynku hurtowym – zatem 
musi być drogo.

Odnotować też trzeba, że wielokrotne odstawianie do rezerwy 
dużych bloków energetycznych i ich ponowne uruchomienia, to 
udokumentowany powód do wzrostu awaryjności obecnie dotkliwie 
odczuwalny w statystykach awaryjności elektrowni w Polsce. Wiel-
kie bloki energetyczne pracować powinny w podstawie obciążeń 
i uczestniczyć tylko w regulacji mocy i częstotliwości w systemie 
ARCM (automatyczna regulacja częstotliwości i mocy) w ramach 
projektowanych charakterystyk obciążeń, a nie być dostosowywane 
do pracy źródeł zależnych od warunków pogodowych.

Wystarczy odnotować, że każda awaria wielkiego bloku ener-
getycznego i  jego brak dyspozycyjności to w każdej godzinie 
brak przychodu z generacji energii rzędu 400 zł/MWh, postój 
awaryjny  tylko jeden dzień bloku o mocy 460 MWe, to strata 
przychodów rzędu 4 500 000 zł/dz.
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Wiadomo, że dla KSE jedną z najważniejszych cech jest koniecz-
ność szybkiej regulacyjności zmiennych obciążeń i bardzo szybko 
zmiennych generacji z FW. Ponieważ są one przyłączane do sieci 
poprzez inwertery, czyli przekształtniki prądu stałego na zmienny, 
to nie mają one żadnej inercyjności, taką, jaką bloki w elektrowniach 
konwencjonalnych. Zatem regulacja szybka z FW nie jest możliwa. 
Uczestnictwo w regulacji minutowej, wolniejszej też jest ograniczone, 
ponieważ dyspozytor, odnotowując wzrost zapotrzebowania, nie 
nakaże wiatrowi wiać mocniej lub słońcu świecić intensywniej, takie 
sygnały muszą przejmować jednostki sterowalne, czyli elektrownie 
konwencjonalne lub wodne. Koszty regulacji zmian wytwarzania 
powodowanych przez FW i PV stosownie do zmian zapotrzebo-
wania przenoszone są na inne bloki energetyczne, a nie ponoszą 
ich ani FW, ani PV. 

Praca w regulacji mocy i częstotliwości w elektrowniach konwen-
cjonalnych to każdego dnia dla każdego bloku dodatkowy koszt 
szacowany w milionach złotych.

W odniesieniu do zagadnień regulacji mocy czynnej i częstotliwości 
w KSE, w oparciu o charakterystyki statyczne wymagane od źródeł 
wytwarzania, jakie podaje Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej opublikowana przez PSE SA, również pokazuje dia-
metralnie odmienną charakterystykę dla źródeł konwencjonalnych 
i Farm Wiatrowych.

Źródło IRiESP–tekst ujednolicony obowiązujący od 7.04.2020 r

Źródła konwencjonalne mogą uczestniczyć w pokrywaniu zmian 
zapotrzebowania przyrostowo jak i  redukcyjnie, bo są w pełni 
sterowalne na polecenie dyspozytora i nastawień sygnałów regu-
latora centralnego, podczas gdy FW mają charakterystykę tylko 
redukcyjną, aż do ich całkowitego wyłączenia. Tak się dzieje, bo 
dyspozytor przy wzroście zapotrzebowania nie może nakazać 
wiatrowi wiać mocniej, nawet wiedząc że moc czynna wiatraka jest 
funkcją prędkości wiatru „v” do potęgi trzeciej PFW=f(v3), ale wie, że 
taka zależność zachodzi również gdy wiatr gwałtownie malej, stąd 
tak szalone skoki wytwarzania, które musi regulować energetyka 
w pełni dyspozycyjna, czyli źródła konwencjonalne. Elektrownie 
konwencjonalne pracujące w szaleńczej regulacji zmian wytwarzania 
w FW, wykazują w związku z tym zjawiskiem również wzmożonej 
awaryjności i większym zużyciem paliwa pierwotnego, niż gdyby 
pracowały w sposób ustalonego obciążenia. Tych kosztów nie 
pokrywają źródła wiatrowe, będące bezspornie powodem takich 
� uktuacji mocy wytwarzanej w KSE. Jeśli koszty zmienne w elek-
trowni konwencjonalnej to ok. 70% kosztów, a praca w szybkiej 
regulacji powoduje ich wzrost o ok. 20%, zaś w FW koszty zmienne 
są zerowe, bo przecież wiatr nic nie kosztuje, a konsekwencji to 
rachunek dla odbiorców końcowych energii, musi wykazać wzrost 
ceny rzekomo drogich elektrowni konwencjonalnych. Hipokryzja 
lobby wiatrowego to mało powiedziane!!!

Syndrom zasady 10H

Wbrew łatwej narracji lobby wiatrowego, jakoby zasada zachowania 
odległości od siedzib ludzkich była rządową barierą dla rozwoju 
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Ze wspomnianego raportu G. Hughesa wykazującego, że najczęst-
szym powodem wzrostu kosztów operacyjnych i obsługowych 
(O&M – Operation and Maintenance) są awarie rotorów pracu-
jących w trudnych warunkach środowiskowych i stąd ich zużycie 

niemal dwukrotnie szybsze niż zakładały to studia wykonalności, 
wykazujące nierealne jak widać koszty napraw. Deweloper buduje 
zwykle FW w modelu B–O–T (Build–Operate–Transfer, czyli 
zbuduj–użytkuj–sprzedaj), zatem na koniec okresu zwrotu, gdy 
koszty operacyjne gwałtownie rosną, wtedy dochodzi do fazy 

„trasfer”, czyli sprzedaj problem następcy. Nie przypadkowo 
wśród inwestorów termin „transfer” jest zastępowany terminem 

„� rouaway” – czyli wyrzuć. Stąd uzasadnione ostrzeżenia Gor-
dona Hughes’a dla akcjonariuszy spółek SPV, że � nansują złom. 
Jak wyglądają zużyte łopaty w  farmach wiatrowych, pokazują 
poniższe ilustracje:

Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych przez kolejne cztery lata 
wymienione zostaną 32 tys. starzejących się śmigieł, czyli 
ok. 8 tys. co roku. W Europie co roku wymienia się ok. 4000 łopat. 
Ta liczba ma jeszcze wzrosnąć, bo większość wiatraków zbudowana 
została ponad dekadę temu. Zużyta łopata, to jedne z najtrud-
niejszych do utylizacji odpadów.

Patrząc na zdewastowaną krawędź natarcia łopaty śmigła, trzeba 
wiedzieć, że to wynik lodowej erozji. W zimie łopaty obmarzają, 
a siła odśrodkowa jest tak wielka, iż odrywające się bryły lodu 
potra� ą, odrywając się, uszkodzić łopatę, ale mogą być wyrzucane 
na odległość przekraczającą 10H, zaś odłamane płaty śmigła mogą 
szybować jeszcze dalej. Zatem dystans bezpieczeństwa nie jest 
podyktowany tylko zawsze występującym hałasem wzniecanym 
przez szybko wirujące śmigła przekraczającym poziom 50 dB 
w dzień i w nocy, co jest bezspornie uznawane za uciążliwość 
przekraczającą akceptowalną miarę.

Innym powodem dystansu 10H jest zjawisko wibracji powodo-
wanej tzw. migotaniem rotora, czyli stanem przysłaniania łopaty 
od strumienia wiatru przez samą wieżę podtrzymującą gondolę, 
które to zjawisko wprowadza wirnik w drgania. Wibracje te 
są przenoszone z wielką siłą wynikającą z momentu gnącego 
jako iloczynu siły i długiego ramienia – oddziałującego w ten 
sposób na fundament. Ten zaś jeśli jest posadowiony w gruncie 
np. gliniastym z wysokim poziomem wód gruntowych, pracuje 
jak tłok hydrauliczny na wody podskórne, a  te z kolei potra� ą 
w krótkim czasie doprowadzić do naruszania fundamentów 
domostw w promieniu zalegania wód gruntowych nawet na 
odległość ponad 1 km, bo woda jest medium nieściśliwym. Spę-
kania ścian domów w pobliżu LFW było odnotowane w rejonie 
Dolnego Śląska. Oczywiście skargi na destrukcyjne oddziaływanie 
tej farmy wiatrowej, deweloper odrzucił jako niezasadne, bo miał 
obowiązujące pozwolenia na budowę i użytkowanie, wydane 
bez badania zjawiska wibracji. Rolnikom pozostaje żmudna 
droga dochodzenie odszkodowań na drodze wieloletnich postę-
powań w sądach administracyjnych, a  tu zapadające wyroki są 
nieprzewidywalne, jak wykazuje praktyka zawsze zależne od 
zasobności stron postępowania. Legalne unieważnienie pozwolenia 
na użytkowanie jest niemożliwe z mocy prawa, bo art. 59 Prawa 
Budowlanego wskazuje, że stroną w postępowaniu o pozwoleniu 
na użytkowanie jest tylko inwestor i urząd nadzoru budowlanego, 
więc poszkodowany nie ma prawa strony i  jego skarga będzie 
zawsze odrzucona z mocy ułomnego prawa.

Kolejne koszty nieponoszone przez właścicieli FW, to obowiązek 
zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego spadający na Państwową 
lub Ochotniczą Straż Pożarną, która dla ugaszenia pożaru gondoli 
z płonącym generatorem na wieży o wysokości np. 100 m, musi 
dysponować wyjątkowo wysokim dźwigiem z gondolą dla strażaka. 
Natomiast koszt zakupu i utrzymania takiego wozu strażackiego 
zwykle przekracza zdolność budżetową gminy wiejskiej.

Konkluzja

Nie wystarczy wytwarzać energię elektryczną z wiatru bez emisji 
CO2, ale jest konieczność ujawniania wielkich kosztów genero-
wanych w pozostałych częściach systemu elektroenergetycznego 
i  innego otoczenia gospodarczego spowodowanych działaniem 
elektrowni wiatrowych, a nie wykazywanych w kosztach i cenach 
energii wytwarzanej w FW, a jak widać z powyższych opisów, są 
one powodem ogromnego wzrostu cen i kosztów u stron trzecich, 
które nie mogą być bezkrytycznie akceptowane przez końcowego 
odbiorcę energii elektrycznej. Dlatego może warto wrócić do 
treści Motto w tym artykule.

Dr inż. JERZY MAJCHER. Niezależny konsultant 
ds. energetyki i środowiska.
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Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska

ANDRZEJ SZWEDA
LEWANDOWSKI

Trzeba podkreślić, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
występuje w takich sprawach jako organ wyższego stopnia. Ale 
też nie zawsze, bo tylko w przypadkach, kiedy organem wyda-
jącym decyzję na poziomie pierwszej instancji jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska. W zależności od przypadku 
decyzje środowiskowe może wydawać także organ administracji 
samorządowej – wójt, burmistrz, prezydent miasta. 

REDAKCJA: WYJĄTEK STANOWI POSTĘPOWANIE 
DOTYCZĄCE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ 
DLA POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ – TU, 
ZGODNIE Z USTAWĄ – GENERALNY DYREKTOR 
PROWADZI SPRAWĘ W PIERWSZEJ INSTANCJI. 
NA JAKIM ETAPIE JEST POSTĘPOWANIE? CO 
MOŻNA POWIEDZIEĆ O TEJ SPRAWIE?

GDOŚ: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy 
elektrycznej do 3750 MWe planowanej do realizacji na terenie 
województwa pomorskiego. 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach zostało wszczęte w 2015 r. na wniosek Polskich 
Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. W 2016 r. Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska określił zakres raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, a następnie zawiesił postępowanie 

REDAKCJA: GENERALNY DYREKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA JEST ISTOTNYM ORGANEM 
W ZAKRESIE POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ W POLSCE, 
WYDAJE M.IN. TZW. DECYZJE ŚRODOWISKOWE 
DLA NAJWAŻNIEJSZYCH INWESTYCJI 
W KRAJU. CZEMU SŁUŻĄ TAKIE DECYZJE?

ANDRZEJ SZWEDA-LEWANDOWSKI, GENERALNY 
DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA: Do kompetencji 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a  także regio-
nalnych dyrektorów ochrony środowiska należy wydawanie 
decyzji administracyjnych, w tym, jak pan powiedział, decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
zwanych decyzjami środowiskowymi. Wydanie takiej decyzji 
jest skomplikowanym procesem, wymaga analizy obszernego 
materiału, a rozstrzygnięcia są zawsze indywidualne w zależności 
od sprawy. Głównym zadaniem decyzji środowiskowych jest 
wypracowanie ram realizacji danej inwestycji, by na poszczegól-
nych etapach funkcjonowania jej oddziaływanie na środowisko 
było minimalne. Polska rozwija się dynamicznie, a rolą organów 
środowiskowych jest troska, by ten rozwój był zrównoważony. 
Polega to m.in. na ważeniu różnych interesów – środowiska 
przyrodniczego, ale także lokalnych społeczności. W decyzji 
środowiskowej formułowane są więc warunki minimalizujące 
oddziaływania, które inwestor musi spełnić. Uzyskanie decyzji 
środowiskowej jest dla inwestora kluczowe, bo pozwala wystę-
pować po kolejne niezbędne decyzje inwestycyjne, które muszą 
być zgodne z jej ustaleniami. 

GDOŚ: ŁĄCZYMY Z PRZYRODĄ

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziały-
waniu przedsięwzięcia na środowisko.

W marcu tego roku inwestor przedłożył Generalnemu Dyrekto-
rowi Ochrony Środowiska raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko, a Generalny Dyrektor podjął postępowanie.

Jako organ wystąpiłem do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, 
Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitar-
nego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
o zajęcie stanowiska przed wydaniem decyzji.

We wrześniu w ramach konsultacji transgranicznych, zgodnie 
z zapisami Konwencji z Espoo, przekazano tzw. państwom nara-
żonym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środo-
wisko służy umożliwieniu państwom, na których terytorium może 
oddziaływać planowane przedsięwzięcie zgłoszenia uwag, w tym 
przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z obowiązującymi 
w danym państwie przepisami. Mówię o tym, co zrobiono do tej pory.

Równolegle cały czas trwa analiza dokumentacji – tzw. raportu 
środowiskowego – która jest bardzo obszerna, przypuszczam nawet, 
że najobszerniejsza w historii Generalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska. Materiał analizuje zespół wyspecjalizowanych pracowników 
GDOŚ. Oczywiście, na etapie prowadzenia postępowania nigdy 
nie dywagujemy nt. przewidywanego rozstrzygnięcia, więc w tym 
zakresie nie mogę nic powiedzieć.

REDAKCJA: KOMPETENCJE ORGANÓW, INSTYTUCJI 
ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
W KRAJU SĄ ROZDZIELONE, CZY GDOŚ NIE JEST 
MYLONY Z GIOŚ, ZWŁASZCZA PRZEZ DZIENNIKARZY?

GDOŚ: Ma pan racje, te kompetencje są rozdzielone. Na przykład 
instytucja, którą kieruję nie prowadzi badań laboratoryjnych, 
nie pobiera próbek – dajmy na to wody – do analizy – robi 
to za to Inspektorat Ochrony Środowiska. Generalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska nie ma też kompetencji, by nakładać 
kary, dlatego w  wielu wypadkach konieczne jest po prostu 
współdziałanie organów. 

REDAKCJA: Z TEGO, CO ZAUWAŻYŁEM, GDOŚ 
PODEJMUJE TAKŻE SZEREG DZIAŁAŃ KSZTAŁTUJĄCYCH 
ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA. CZY TO SĄ DZIAŁANIA, 
KTÓRE GDOŚ REALIZUJE PONADSTANDARDOWO?

GDOŚ: W pewnym sensie są to rzeczywiście działania ponadstan-
dardowe, ale uważam, że wpisują się w misję Urzędu. Wynikają 
one z realnych potrzeb oraz z naszego poczucia odpowiedzialności. 
W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pracują znakomici 

eksperci, pasjonaci w swoich dziedzinach. Ich wiedza i umiejętności 
są bardzo cenne, dlatego staramy się ten ogromny zasób pożytkować 
także w celach edukacyjnych. Wszystkie tego typu działania są 
niejako działaniami towarzyszącymi naszej codziennej urzędniczej 
pracy. Ponieważ na przykład jako GDOŚ zajmujemy się ochroną 
cennych gatunków roślin i zwierząt, realizujemy przy okazji kam-
panie dotyczące budowania świadomości w zakresie zagrożenia dla 
różnorodności biologicznej, rodzimych gatunków, jakie stanowi 
obecność w środowisku przyrodniczym IGO, czyli inwazyjnych 
gatunków obcych. Zimą tłumaczymy, jak w sposób odpowiedzialny 
dokarmiać ptaki, a  jesienią inicjujemy obchody Dnia Krajobrazu. 
Myślę, że pod tym względem jesteśmy bardzo aktywną instytucją.

REDAKCJA: TO DA SIĘ ZAUWAŻYĆ. W PAŹDZIERNIKU 
ODBYŁY SIĘ DWIE DUŻE UROCZYSTOŚCI – 
OBCHODY DNIA KRAJOBRAZU W ŁAZIENKACH 
KRÓLEWSKICH I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW 
EMAS W PAŁACU STASZICA. JAK MOŻNA 
PODSUMOWAĆ TE WYDARZENIA?

GDOŚ: Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy 
jako międzynarodowe święto krajobrazu. Pomysłodawcą, ini-
cjatorem Dnia Krajobrazu była Polska, a konkretnie Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska, dlatego to my każdego roku 
inicjujemy krajowe obchody, proponujemy też temat obcho-
dów. W tym roku wydarzenia, takie jak spacery krajobrazowe 
odbywały się w całym kraju, a uroczystości centralne odbyły się 
20 października w Łazienkach Królewskich. Dzięki współpracy 
GDOŚ z Muzeum Łazienki Królewskie można było mówić 
o krajobrazie w odpowiednim krajobrazowym otoczeniu. Cieszę 
się, że każdego roku Dzień Krajobrazu – także dzięki coraz więk-
szemu zainteresowaniu mediów – zyskuje na popularności. W ten 
sposób coraz więcej osób uświadamia sobie, jak istotną rolę w ich 
życiu odgrywają krajobrazy i że tak naprawdę wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za ich jakość, wszyscy je po trosze kształtujemy. 
W tym roku obchodom Dnia Krajobrazu towarzyszyło przyznanie 
Polskiej Nagrody Krajobrazowej, którą otrzymał Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Śląskiego. 

Jeśli chodzi o EMAS, tu wyjaśnię, jest to unijny system ekoza-
rządzania i audytu. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
prowadzi polski rejestr EMAS i wręcza certy� katy organizacjom, 
które wdrożyły system. EMAS to swoista gwarancja najwyższej 
odpowiedzialności środowiskowej. O zaletach EMAS mówili 
w Pałacu Staszica przedstawiciele organizacji, w  tym spółek 
Skarbu Państwa, które od dawna korzystają z systemu, myślę, że 
była to najlepsza rekomendacja i zachęta dla innych, by dołączyli 
do grona naturalnie odpowiedzialnych – w ten sposób nawiązuję 
do naszego hasła: EMAS: naturalnie odpowiedzialni.

Z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, 
panem Andrzejem Szwedą-Lewandowskim

rozmawiał Redaktor Naczelny
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do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziały-
waniu przedsięwzięcia na środowisko.

W marcu tego roku inwestor przedłożył Generalnemu Dyrekto-
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w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
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GDOŚ. Oczywiście, na etapie prowadzenia postępowania nigdy 
nie dywagujemy nt. przewidywanego rozstrzygnięcia, więc w tym 
zakresie nie mogę nic powiedzieć.

REDAKCJA: KOMPETENCJE ORGANÓW, INSTYTUCJI 
ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
W KRAJU SĄ ROZDZIELONE, CZY GDOŚ NIE JEST 
MYLONY Z GIOŚ, ZWŁASZCZA PRZEZ DZIENNIKARZY?
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tor Ochrony Środowiska nie ma też kompetencji, by nakładać 
kary, dlatego w  wielu wypadkach konieczne jest po prostu 
współdziałanie organów. 

REDAKCJA: Z TEGO, CO ZAUWAŻYŁEM, GDOŚ 
PODEJMUJE TAKŻE SZEREG DZIAŁAŃ KSZTAŁTUJĄCYCH 
ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA. CZY TO SĄ DZIAŁANIA, 
KTÓRE GDOŚ REALIZUJE PONADSTANDARDOWO?
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W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pracują znakomici 

eksperci, pasjonaci w swoich dziedzinach. Ich wiedza i umiejętności 
są bardzo cenne, dlatego staramy się ten ogromny zasób pożytkować 
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W  OBLICZU WOJNY W  UKRAINIE I  WIDMA KRYZYSU 
E N E RG E T YC Z N E G O KO N I E C Z N E J E S T P O DJ Ę C I E 
NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ – DYWERSYFIKACJA DOSTAW 
GAZU, SZYBSZA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA, WZROST 
PRODUKCJI ENERGII Z  OZE. W  TEJ CHWILI MAGAZYNY 
MAMY PEŁNE, ALE W  DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE NASZE 
BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MOŻE BYĆ ZAGROŻONE 

– TO GŁÓWNE WNIOSKI PŁYNĄCE Z V. MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI „ENERGETYKA, ROLNICTWO, ŚRODOWISKO”, 
KTÓR A ODBYŁA SIĘ POD KONIEC  PA ŹDZIERNIK A 
W GRODNIE K. MIĘDZYZDROJÓW. UCZESTNICY DYSKUSJI, 
ZORGANIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ EUROPEJSKI FUNDUSZ 
ROZWOJU WSI POLSKIEJ ORAZ AGRO PROMOTION, SĄ 
ZGODNI, ŻE KRYZYS ENERGETYCZNY W EUROPIE JEST CORAZ 
GŁĘBSZY, DLATEGO WSPIERANIE ROZWOJU OZE TO JEDNO 
Z NAJISTOTNIEJSZYCH ZADAŃ RZĄDÓW KRAJÓW UE.

Samowystarczalność energetyczna obszarów 
wiejskich byłaby rozwiązaniem idealnym

Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju 
wsi, w wystąpieniu otwierającym tegoroczną konferencję podkreślił, 
że ze względu na rosnące koszty energii warto rozmawiać o OZE, 
zwłaszcza że polski rząd zamierza wspierać rozwój tego sektora 
i komplementarne rozwiązania w tym obszarze. Zaznaczył, że 
obecnie rozwój OZE na terenach wiejskich jest do� nansowywany 
z wielu źródeł, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w latach 2014–2020, a po okresie przejściowym z budżetu WPR 
na lata 2023–2027. 

Minister zachęcał rolników do inwestycji w biogazownie i łączenie 
odnawialnych źródeł energii w instalacje będące miksem energe-
tycznym. Istotną barierą w rozwoju OZE może być jednak jego 

KRYZYS ENERGETYCZNY WYMUSZA PILNE 
ZMIANY W POLITYCE OZE – PODSUMOWANIE 

V. MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
„ENERGETYKA, ROLNICTWO, ŚRODOWISKO” 

W GRODNIE 

zdaniem przesył energii, dlatego kluczowe będzie tworzenie 
samowystarczalnych spółdzielni energetycznych i klastrów. Zwró-
cił także uwagę, że energia odnawialna to potencjalne dodatkowe 
źródło dochodu w  rolnictwie, na przykład przy niestabilnej 
wartości cen na produkty rolne. Taki model samowystarczal-
ności energetycznej na obszarach wiejskich byłby rozwiązaniem 
idealnym, do którego polski rząd zamierza dążyć. 

Koniecznością jest dywersyfi kacja dostaw gazu, 
napełnienie magazynów, zmniejszenie zużycia 
gazu i szybsza transformacja energetyczna 

Kadri Simson, komisarz ds. energii UE podkreśliła, że w związku 
ze wzrostami cen gazu i energii wywołanymi rosyjską inwazją 
na Ukrainę, musimy uniezależnić się od dostaw tego surowca 
z Rosji. Komisarz zasugerowała, że należy zdywersy� kować źródła 
dostaw gazu i energii oraz znaleźć niezawodnych dostawców 
gazu, od których będzie można sprowadzać go rurociągami 
z Azerbejdżanu, Algierii czy Norwegii. Jednocześnie państwa 
członkowskie powinny napełniać swoje magazyny gazu przy jedno-
czesnym zmniejszeniu jego zużycia i przyspieszeniu transformacji 
energetycznej. Komisarz wspomniała, że magazyny w Europie są 
napełnione gazem w 93%, co przewyższa wcześniejsze założenia. 
Według Kadri Simson przejście na czystą energię i odnawialne 
źródła energii powinno być realizowane przede wszystkim poprzez 
elektry� kację i inwestycje w czysty gaz. Również biometan jest 
gazem, który może zastąpić rosyjskie paliwa kopalne, a w długim 
okresie czasu ich miejsce powinny zająć między innymi OZE. 
Komisarz uważa, że proces transformacji energetycznej pomogą 
przyspieszyć lokalne spółdzielnie energetyczne. 

Ważny jest wzrost produkcji energii z OZE 
na wsi, rezygnacja z dostaw gazu z Rosji, 
zmniejszenie emisyjności i wprowadzenie 
założeń gospodarki obiegu zamkniętego

Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich była głównym 
tematem jednej z debat podczas konferencji. Udział w niej wzięli 
Jerzy Buzek, europoseł, przewodniczący Rady Programowej 
EFRWP, Norbert Link, przewodniczący Komisji ds. rolnictwa 
i rozwoju wsi PE, Narcis de Carreras Roques, prezes GD4S, 
Franck Jesus oraz doradca ds. klimatu Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. W jej trakcie dyskutowano o rozwiązaniach, które 
mogłyby sprawić, że obszary wiejskie będą niezależne energetycznie, 
co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do spełniania europejskich 
celów klimatycznych i jednocześnie do obniżenia cen. 

Paneliści zgodnie przyznali, że rolnictwo pełni kluczową rolę 
w uniezależnieniu się od paliw kopalnych. Zwrócili uwagę, że 
potrzebny jest m.in. wzrost produkcji energii ze źródeł odna-
wialnych na obszarach wiejskich, zmniejszenie emisyjności 
i wprowadzenie założeń gospodarki obiegu zamkniętego. W dysku-
sji wskazywali także na biometan jako na ważny czynnik w rozwoju 
polityki energetycznej w Europie, a zarazem jako najskuteczniejszą 
metodę na ograniczenie zależności od innych paliw. Elementem 
samowystarczalności energetycznej jest zużywanie mniejszej ilości 
energii, w tym zmniejszenie jej zużycia w sektorze agro żywności, 
poprzez wprowadzanie bardziej efektywnych urządzeń. Trzeba 
korzystać także z innych źródeł odnawialnej energii, takich jak 
biogaz, energetyka słoneczna, produkcja biometanu z odpadów 
z rolnictwa oraz produkcja biomateriałów.  

Kończąc debatę, Jerzy Buzek wymienił rozwiązania, które 
wsparłyby samowystarczalność energetyczną na wsi – tworze-
nie biogazowni na terenach wiejskich, magazynowanie energii 
poprzez biometan czy też wprowadzenie regulacji prawnych 
uwzględniających zachęty dla dostawców OZE np. w postaci 
obniżenia podatków, preferencyjnych taryf czy uproszczonych 
procedur. Jego zdaniem musimy stworzyć taki klimat w naszym 
kraju, by omawiane rozwiązania mogły stać się faktem.

Bezpieczeństwo energetyczne 
może być zagrożone 

Wiele uwagi podczas konferencji poświęcono także doświadcze-
niom w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich, 
które były głównym tematem drugiej debaty. Swoimi spostrzeże-
niami i doświadczeniem podzielili się z uczestnikami spotkania 
Ryszard Pawlik, doradca parlamentarny Jerzego Buzka, Marcin 
Laskowski, prezes zarządu PGB Inwestycje sp. z o.o., Mateusz 
Balcerowicz, dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojciech Suwik, regionalny 
dyrektor sprzedaży ESOLEO oraz Grzegorz Brodziak, prezes 
zarządu Goodvalley AGRO S.A.

W trakcie debaty wskazano kluczowe priorytety, z którymi obecnie 
próbuje zmierzyć się KE. Pierwszym jest konieczność zapobiegnię-
cia kryzysowi żywnościowemu i zapewnienie bezpieczeństwa w tym 
zakresie. Drugim wyzwaniem są przygotowania do wprowadzenia 
nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. I ostatnią ważną 
kwestią, wymagającą uregulowania, są ceny nawozów, związane 
z rosnącymi cenami gazu. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni 
wpływ na sytuację energetyczną. Ważnym tematem rozmowy było 

także nasze bezpieczeństwo energetyczne, które może być zagrożone, 
choć nie w perspektywie krótkoterminowej. Szeroko omówiono 
również temat biogazu, wskazując na to, że Polska ma duży potencjał, 
jeśli chodzi o dostępność substratu, z którego może być produko-
wany biogaz. Biogazownia jest doskonałym utylizatorem odpadów 
biodegradowalnych, a dzięki procesowi wytwarzania biogazu jest 
w stanie wyprodukować ekologiczną energię elektryczną i ciepło. 
Podkreślano też, że sektor rolniczy potrzebuje zielonej energii, m.in. 
po to, by zachować konkurencyjność w wytwarzaniu żywności.

Bariery hamujące rozwój OZE na polskiej wsi

Podczas konferencji podkreślono, że wprowadzenie jakichkolwiek 
korzystnych zmian dla rozwoju sektora OZE w Polsce możliwe 
jest przy wsparciu rządu polskiego, który deklaruje przyspieszenie 
i powiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii. Niestety 
obecnie producenci energii na wsi muszą mierzyć się z wieloma 
przeszkodami. Należą do nich: regulacje prawne, nieprecyzyjność 
przepisów, brak możliwości, a nawet niechęć do odbioru energii przez 
sieci dystrybucyjne, niewystarczające do� nansowanie dla inwestycji 
OZE, brak instrumentów wsparcia � nansowego m.in. dla biogazowni 
i biometanowni za uniknięte emisje, brak aktualizacji krajowego planu 
energetycznego, brak wystarczającej wiedzy technicznej, informacji 
na temat regulacji prawnych czy możliwości pozyskania do� nanso-
wania, i wreszcie brak instrumentów oraz narzędzi zachęcających 
do inwestowania w rozwiązania proklimatyczne i proekologiczne. 

Uczestnicy tegorocznego wydarzenia są zgodni, że rozwój sektora 
OZE jest kluczowy dla naszego bezpieczeństwa oraz samowystar-
czalności terenów wiejskich, dlatego należy wspierać inwestycje 
w odnawialne źródła energii w Polsce. 

„Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” to cykliczna konferen-
cja poświęcona problematyce bezpieczeństwa energetycznego, 
środowiska naturalnego oraz rolnictwa w kontekście rozwoju 
obszarów wiejskich w Polsce oraz Unii Europejskiej. Organiza-
torem wydarzenia jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej i Agro Promotion.

Już od ponad 30 lat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej aktywnie wspiera rozwój społeczno–gospodarczy 
lokalnych społeczności na terenach wiejskich oraz pomaga zmie-
niać wizerunek polskiej wsi. Działalność EFRWP skupia się na 
wspomaganiu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz realizacji szeregu inicjatyw 
i projektów edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do osób 
zamieszkujących obszary wiejskie. 

W 2015 roku Fundacja utworzyła w Grodnie k. Międzyzdrojów 
(woj. zachodniopomorskie) Centrum Współpracy Międzynarodo-
wej, gdzie prowadzi część swojej działalności statutowej. W CWM 
Grodno realizowane są projekty w dziedzinie ochrony przyrody, 
nauki, edukacji, kultury oraz konferencje. Jedną z nich jest cykl 

„Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”, w ramach którego w gro-
nie m.in. ekspertów, przedstawicieli rządu i agencji rządowych, 
poruszane są najistotniejsze tematy związane z odnawialnymi 
źródłami energii i ochroną klimatu. 

Więcej o Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: 
www.efrwp.pl
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Paneliści zgodnie przyznali, że rolnictwo pełni kluczową rolę 
w uniezależnieniu się od paliw kopalnych. Zwrócili uwagę, że 
potrzebny jest m.in. wzrost produkcji energii ze źródeł odna-
wialnych na obszarach wiejskich, zmniejszenie emisyjności 
i wprowadzenie założeń gospodarki obiegu zamkniętego. W dysku-
sji wskazywali także na biometan jako na ważny czynnik w rozwoju 
polityki energetycznej w Europie, a zarazem jako najskuteczniejszą 
metodę na ograniczenie zależności od innych paliw. Elementem 
samowystarczalności energetycznej jest zużywanie mniejszej ilości 
energii, w tym zmniejszenie jej zużycia w sektorze agro żywności, 
poprzez wprowadzanie bardziej efektywnych urządzeń. Trzeba 
korzystać także z innych źródeł odnawialnej energii, takich jak 
biogaz, energetyka słoneczna, produkcja biometanu z odpadów 
z rolnictwa oraz produkcja biomateriałów.  

Kończąc debatę, Jerzy Buzek wymienił rozwiązania, które 
wsparłyby samowystarczalność energetyczną na wsi – tworze-
nie biogazowni na terenach wiejskich, magazynowanie energii 
poprzez biometan czy też wprowadzenie regulacji prawnych 
uwzględniających zachęty dla dostawców OZE np. w postaci 
obniżenia podatków, preferencyjnych taryf czy uproszczonych 
procedur. Jego zdaniem musimy stworzyć taki klimat w naszym 
kraju, by omawiane rozwiązania mogły stać się faktem.

Bezpieczeństwo energetyczne 
może być zagrożone 

Wiele uwagi podczas konferencji poświęcono także doświadcze-
niom w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich, 
które były głównym tematem drugiej debaty. Swoimi spostrzeże-
niami i doświadczeniem podzielili się z uczestnikami spotkania 
Ryszard Pawlik, doradca parlamentarny Jerzego Buzka, Marcin 
Laskowski, prezes zarządu PGB Inwestycje sp. z o.o., Mateusz 
Balcerowicz, dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojciech Suwik, regionalny 
dyrektor sprzedaży ESOLEO oraz Grzegorz Brodziak, prezes 
zarządu Goodvalley AGRO S.A.

W trakcie debaty wskazano kluczowe priorytety, z którymi obecnie 
próbuje zmierzyć się KE. Pierwszym jest konieczność zapobiegnię-
cia kryzysowi żywnościowemu i zapewnienie bezpieczeństwa w tym 
zakresie. Drugim wyzwaniem są przygotowania do wprowadzenia 
nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. I ostatnią ważną 
kwestią, wymagającą uregulowania, są ceny nawozów, związane 
z rosnącymi cenami gazu. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni 
wpływ na sytuację energetyczną. Ważnym tematem rozmowy było 

także nasze bezpieczeństwo energetyczne, które może być zagrożone, 
choć nie w perspektywie krótkoterminowej. Szeroko omówiono 
również temat biogazu, wskazując na to, że Polska ma duży potencjał, 
jeśli chodzi o dostępność substratu, z którego może być produko-
wany biogaz. Biogazownia jest doskonałym utylizatorem odpadów 
biodegradowalnych, a dzięki procesowi wytwarzania biogazu jest 
w stanie wyprodukować ekologiczną energię elektryczną i ciepło. 
Podkreślano też, że sektor rolniczy potrzebuje zielonej energii, m.in. 
po to, by zachować konkurencyjność w wytwarzaniu żywności.

Bariery hamujące rozwój OZE na polskiej wsi

Podczas konferencji podkreślono, że wprowadzenie jakichkolwiek 
korzystnych zmian dla rozwoju sektora OZE w Polsce możliwe 
jest przy wsparciu rządu polskiego, który deklaruje przyspieszenie 
i powiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii. Niestety 
obecnie producenci energii na wsi muszą mierzyć się z wieloma 
przeszkodami. Należą do nich: regulacje prawne, nieprecyzyjność 
przepisów, brak możliwości, a nawet niechęć do odbioru energii przez 
sieci dystrybucyjne, niewystarczające do� nansowanie dla inwestycji 
OZE, brak instrumentów wsparcia � nansowego m.in. dla biogazowni 
i biometanowni za uniknięte emisje, brak aktualizacji krajowego planu 
energetycznego, brak wystarczającej wiedzy technicznej, informacji 
na temat regulacji prawnych czy możliwości pozyskania do� nanso-
wania, i wreszcie brak instrumentów oraz narzędzi zachęcających 
do inwestowania w rozwiązania proklimatyczne i proekologiczne. 

Uczestnicy tegorocznego wydarzenia są zgodni, że rozwój sektora 
OZE jest kluczowy dla naszego bezpieczeństwa oraz samowystar-
czalności terenów wiejskich, dlatego należy wspierać inwestycje 
w odnawialne źródła energii w Polsce. 

„Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” to cykliczna konferen-
cja poświęcona problematyce bezpieczeństwa energetycznego, 
środowiska naturalnego oraz rolnictwa w kontekście rozwoju 
obszarów wiejskich w Polsce oraz Unii Europejskiej. Organiza-
torem wydarzenia jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej i Agro Promotion.

Już od ponad 30 lat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej aktywnie wspiera rozwój społeczno–gospodarczy 
lokalnych społeczności na terenach wiejskich oraz pomaga zmie-
niać wizerunek polskiej wsi. Działalność EFRWP skupia się na 
wspomaganiu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz realizacji szeregu inicjatyw 
i projektów edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do osób 
zamieszkujących obszary wiejskie. 

W 2015 roku Fundacja utworzyła w Grodnie k. Międzyzdrojów 
(woj. zachodniopomorskie) Centrum Współpracy Międzynarodo-
wej, gdzie prowadzi część swojej działalności statutowej. W CWM 
Grodno realizowane są projekty w dziedzinie ochrony przyrody, 
nauki, edukacji, kultury oraz konferencje. Jedną z nich jest cykl 

„Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”, w ramach którego w gro-
nie m.in. ekspertów, przedstawicieli rządu i agencji rządowych, 
poruszane są najistotniejsze tematy związane z odnawialnymi 
źródłami energii i ochroną klimatu. 

Więcej o Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: 
www.efrwp.pl
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rozmowy. Powinniśmy także pokazać im jak umieć korzystać 
z życia w ekologiczny sposób. Nauczyć czerpać radość z kontaktu 
z środowiskiem, obserwować przyrodę, dbać o wolny czas dla siebie. 
Muszą się tego wszystkiego nauczyć obserwując nas, dorosłych. 

Kobiety zarządzanie mają we krwi, zarządzanie nie tylko domem 
i rodzinnym budżetem ale także � rmą, którą prowadzą, czy tą, 
w której pracują. A dobre gospodarowanie jest podstawą ekologii, 
bo od właściwego dysponowania dobrami wszystko się zaczyna. 
Ta umiejętność i wrodzona wrażliwość na otaczającą nas przyrodę 
powoduje, że to właśnie kobiety  w naturalny sposób wiodą prym 
w ekologicznych zachowaniach.

ANGELIKA PROKOP–GREY 
Absolwentka  Wydziału Zarządzania UW oraz 
International Anticorruption Academy w Wiedniu. 
Posiada ponad 20 letnie międzynarodowe doświadczenie 
w zarządzaniu systemem compliance, w  tym ponad 
10 lat na stanowisku wyższego szczebla zarządzania 
w sektorze prywatnym i państwowym, w strategicznych 
dla bezpieczeństwa państwa obszarach, m.in. w sektorze 
zbrojeniowym oraz miedziowym.

NATUR A JE ST KOBIE TĄ , TO SKOJAR ZE N IE JE ST 
PONADCZASOWE. ARCHETYP MATKI ZIEMI JEST NIEZWYKLE 
POTĘŻNY I PONADKULTUROWY. LISTA BOGIŃ ZWIĄZANYCH 
Z  NATURĄ, URODZAJEM I  PŁODNOŚCIĄ JEST DŁUGA, 
NAJBARDZIEJ ZNANE TO GAJA, IZYDA, DEMETER, ASZTARTE. 
NIC WIĘC DZIWNEGO, ŻE TO WŁAŚNIE KOBIETY UTOŻSAMIANE 
SĄ Z NATURĄ A CO ZA TYM IDZIE EKOLOGIĄ.

Kobiety są bardziej emocjonalne, często stają w obronie tego co 
słabsze, a ich opiekuńczość wyraża się nie tylko w trosce o najbliż-
szych, ale też o świat wokół. Kobiety lepiej od mężczyzn, którzy są 
bardziej dominujący, potra� ą współpracować, także z otaczającą je 
naturą. Jednocześnie kobiety stały się bardziej aktywne, podejmują 
decyzje na równi z mężczyznami, zajmują coraz więcej kluczowych 
stanowisk, prowadzą własne biznesy. Ich postawy i decyzje mają 
więc coraz większy wpływ na to jak wygląda obecny świat.

Nowoczesna kobieta rozumie, że ekologia to nie tylko segregacja 
śmieci i przemyślane zakupy. To przede wszystkim ekologiczny styl 
życia rozumiany jako świadomość naszego miejsca w przyrodzie, 
szacunek dla ludzi, pracy i  rzeczy a  także dbałość o kontakty 
społeczne. Tego wszystkiego uczymy nasze dzieci. 

Gdy nauczymy ich szacunku do pracy i przedmiotów to auto-
matycznie nauczymy oszczędności i uodpornimy na nadmierny 
konsumpcjonizm. Wtedy idea less waste czy recykling będzie 
dla nich zachowaniem naturalnym. Kiedy uczymy ich szacunku 
dla ludzi to kształtujemy osoby, którym nie będzie obojętne co 
dzieje się  wokół.  A postawy prospołeczne są bardzo ważne dla 
budowy lepszego świata. Musimy im także pokazać, że praca nie 
jest tylko i wyłącznie zarabianiem pieniędzy, że można prowadzić 
biznes kierując się wartościami, zainteresowaniami, możliwością 
realizacji własnych pasji. Także tego, jak pogodzić pracę z czasem 
dla siebie, dla rodziny, czasem na rozwój, spotkania z przyjaciółmi, 

EKOLOGIA W ŻYCIU MATKI, KOBIETY, 
MENADŻERKI

Angelika Prokop-Grey
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Żyjemy w ciekawych czasach, ale nie bójmy się powiedzieć, że 
też trudnych czasach. Wyzwań nie brakuje, a nic nie zapowiada 
poprawy sytuacji. Nałożenie się trzech kryzysów: pandemicznego, 
energetycznego i wojennego sprawia, że przyszłość oznacza dla 
wielu: niepewność i brak stabilizacji. Potrzeba mądrych rozwiązań 
i mądrych decyzji, aby przejść przez ten ciężki czas obronną ręką, 
a z kryzysu wyjść wzmocnionym. Rezyliencja, czyli odporność 
na kryzysy, to dziś słowo odmieniane przez wszystkie przypadki. 
Ale co w istocie oznacza bycie odpornym na kryzys?

Odporność, to zdolność do niepodatności na działanie niekorzystnych 
wpływów zewnętrznych, takich jak brak różnych dóbr i zasobów. Trochę 
tak, jak u człowieka odporność oznacza wytrzymałość na niekorzystne 
dla niego czynniki zewnętrzne, jak brak wody, pokarmu czy ekspozycja 
na toksyny i wirusy, tak w gospodarce i życiu społecznym będzie to 
wytrzymałość na brak energii, paliw czy zagrożenie zdrowia i życia. 
Każdy kryzys, każdy niedobór może wykształcić w nas system immu-
nologiczny, który pozwoli nam w przyszłości radzić sobie z kolejnymi 
wyzwaniami. Na nic się zda czekanie, aż sytuacja się uspokoi, a nasze 
życie wróci do znanej nam sprzed 2020 roku normy. Tak czekaliśmy na 
zakończenie pandemii, a zdarzyła się wojna za naszą wschodnią granicą, 
która rozpętała kryzys energetyczny nie tylko w całej Europie, ale i na 
świecie. Skutkiem tych zdarzeń mamy do czynienia z niedoborem 
wielu dóbr, a co się z tym wiąże powszechnym wzrostem cen (in� acją). 
Nie wiadomo, co wydarzy się następne.

Największą bronią, którą dysponujemy w walce z kryzysem jest efek-
tywność energetyczna. To sytuacja, w której świadomie działamy tak, 
aby na zużywanej energii zaoszczędzić jak najwięcej. Bo to energia dziś 
stanowi najbardziej pożądane, ale i najdroższe dobro zarówno w skali 
mikro (dla gospodarstw domowych), jak i makro (dla gospodarki). Cena 
energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, w najbliższej przyszłości 
niska nie będzie. Na pewno nie powróci do poziomu sprzed roku, 
czyli do stanu, w którym funkcjonowaliśmy przed agresją Rosji na 
Ukrainę. Jedyne co możemy dziś zrobić, to przy tak wysokich cenach 
zadbać o niskie koszty jej wykorzystania. A potrzebujemy jej w każdym 
aspekcie życia czy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dziś, słychać często głosy mówiące, że najtańsza energia to ta 
zaoszczędzona. Nic bardziej prawdziwego i pewnego nie da się 
powiedzieć. Gdy brakuje wielu ważnych dóbr (węgla, gazu czy paliw), 
to metodą radzenia sobie z przejściowym kryzysem jest ograniczenie 
ich zużycia. Mniej zużywamy, mniej potrzebujemy. Stajemy się 
odporni – bardziej samowystarczalni (jeszcze nie całkiem, ale to krok 
w dobrym kierunku) i bezpieczni. Nikt nie jest w stanie nam poważnie 
zagrozić, jeśli danego dobra, którego nam 
brakuje potrzebujemy mniej. A z czasem 
i postępującą elektry� kacją i modernizacją 
naszej gospodarki w kierunku zielonym, 
łatwiej nam będzie bezboleśnie unieza-
leżnić się od dóbr, do których korzystania 
przywykliśmy przez dziesięciolecia. 

Konieczne są zatem działania termomodernizacyjne dla naszych 
budynków – zarówno prywatnych, jak i budynków użyteczności 
publicznej. Inwestycje w kogenerację, czyli instalacje skojarzonej pro-
dukcji energii, która w jednym procesie technologicznym – spalania 
np. gazu lub biogazu – łączy wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. 
Modernizacja oświetlenia, nowoczesne rozwiązania technologiczne 
zmniejszające zużycie energii, a także inteligentne rozwiązania 
przemysłowe. Nie można jednocześnie zapominać o inwestycjach 
w odnawialne źródła energii. Działania takie nie dość, że są oszczędne, 
to przy okazji działają z korzyścią dla środowiska naturalnego. 

Potraktujmy ten trudny czas jako inspirację i motywację do 
działania w kierunku modernizacji naszej gospodarki. Działanie 
w obszarze efektywności, jak w każdej działalności biznesowej, 
prawdopodobnie pozwoli nam przetrwać kryzys zarówno ten, 
który już znamy, jak i te, które być może są jeszcze przed nami. 

ANNA KORNECK A

Dyrektor Instytutu Stowarzyszenia Program Czysta 
Polska. Pomysłodawczyni i  współautorka „Dekalogu 
Polskiej Transformacji Energetycznej”. Radca prawny, 
ekspert, była wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 
i Technologii odpowiedzialna za budownictwo, planowanie 
i  zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo 
i energetykę rozproszoną. Autorka książek i publikacji.
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WODA – U WIELU LUDZI SŁOWO TO NIE WZBUDZA ŻADNYCH 
KONOTACJI EMOCJONALNYCH – CO WSKAZUJE NA TO, 
ŻE NADAL TRAKTOWANA JEST JAKO DOBRO OCZYWISTE 
I POWSZECHNIE DOSTĘPNE. WYDAJE SIĘ JEDNAK, ŻE CZASY 
TANIEJ WODY ODCHODZĄ W PRZESZŁOŚĆ. KWESTIA TA 
DOTYCZY NIE TYLKO WODY PITNEJ, LECZ OGÓLNIE 
WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH ZASOBÓW.

Tak oto na naszych oczach sprawdza się teoria Adama Smitha: „woda, 
która ma zasadnicze znaczenie dla naszego życia, uważana jest za 
dobro bez ekonomicznej wartości”1. Używając języka potocznego 
można powiedzieć, „gra warta jest jednak świeczki”, gdyż według 
danych Banku Światowego rynek wody szacowany jest na bilion 
dolarów rocznie2. Ograniczając się jedynie do wykorzystania wody do 
celów pozabytowych, łatwiej przyjdzie nam zrozumieć, że to właśnie 
o dostęp do rzek i mórz prowadzone były, są i będą, spory i kon� ikty. 
Z opisów historycznych dostępnych na kartach Starego Testamentu 
dowiadujemy się o działaniach faraona, które przyczyniły się do 
rozwoju państwa egipskiego m.in. dzięki racjonalnym działaniom 
agrotechnicznym3. Mezopotamia, czyli Międzyrzecze, zawdzię-
czała swe istnienie Tygrysowi i Eufratowi i cały czas toczyła walki 
z sąsiadami o dostęp do zasobów tych wielkich rzek. Średniowiecze 
to m.in. spór Polski z Zakonem Krzyżackim o dostęp do Gdańska 
i Bałtyku. Przenosząc się do czasów nam współczesnych przekonamy 
się, że wieloletnie kon� ikty palestyńsko–izraelskie w XX wieku, 
dotyczące osiedli osadników izraelskich, toczyły się m.in. o wodę. 
Działania te spowodowały, że Palestyńczycy dosłownie liczą każdy 
metr sześcienny wody, a w wiosce Al–Ouya utracili możliwość pro-
dukcji cytrusów4. Przełom XX i XXI wieku rozpoczął się tzw. Wojną 
wodną, czyli protestami, które miały miejsce w Boliwii, między 
styczniem a kwietniem 2000 roku. Ich przyczyną był wzrost cen 
wody o 200%5, co doprowadziło do zamieszek ulicznych i � nalnie 
unieważnienia kontraktu z � rmą Bechtel będącej w konsorcjum Aguas 
del Tunari. Należy dla porządku zaznaczyć, że w Polsce w połowie 
2022 r. pojawiła się dyskusja dotycząca prywatyzacji wodociągów 
w kilku aglomeracjach. Chęć zakupu polskiej infrastruktury wyraziło 
izraelskie konsorcjum Tahal6 wskazując na korzyści dla samorządów 
i nieuchronność tego typu działań – o czym informował portal 

1 https://www.facebook.com/RacjonalistaPL/posts/10153099422629366/, data 
pobrania 15 XI 2022 r.

2 https://www.woda.edu.pl/artykuly/prywatyzacja_wody/, data pobrania 15 XI 2022 r.
3 Opis losów Józefa egipskiego, Rdz 37-47. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum. 
4 https://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/1012086, Izrael-Palestyna-woda-na-

rzedziem-kon� iktu, data pobrania 15 XI 2022 r. 
5 https://www.woda.edu.pl/artykuly/prywatyzacja_wody/, data pobrania 15 X 2022 r.
6 https://www.money.pl/galerie/artykul/izraelski-potentat-przejmie-nasze-wodo-

ciagi,250,0,2254842.html, data pobrania 15 XI 2022 r.

TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY – 
CZAS PŁYNIE JAK RZEKA

„money.pl”. W tym miejscu można też przywołać spór polsko–czeski 
o kopalnię Turów i jej wpływ na wody gruntowe oraz inne uciążliwości 
bytowe7. O złożoności tego problemu świadczy fakt, że gdy Czesi 
wycofali swoje roszczenia, w sprawę włączyli się Niemcy. 10 listo-
pada 2022 r. ukazująca się w Saksonii, gazeta „Saechsische Zeitung” 
w materiale „Zittau klagt gegen Erweiterung des polnischen Tagebaus 
Torow”8 poinformowała, że władze Zittau złożyły pozew do sądu 
administracyjnego w Warszawie przeciwko planowanej rozbudowie 
polskiej elektrowni. Zresztą od samego początku tego sporu strona 
niemiecka była bardzo aktywna, choć niekiedy niewidoczna.

Ciekawą inicjatywą łączącą w sobie biznes i ekologię jest pomysł 
budowy drogi wodnej E40. Według projektu ma to być połączenie 
śródlądowe klasy IV (czyli klasa międzynarodowa) o długości blisko 
2000 km, wykorzystujące rzeki: Wisłę, Bug, Pinę, Wieprz, Tyśmienicę, 
Prypeć i Dniepr. Docelowo ma połączyć Gdańsk z Chersoniem nad 
Morzem Czarnym i może stanowić alternatywę dla tranzytu lądowego 
towarów z krajów basenu Morza Czarnego. W Polsce największy 
rozwój śródlądowego transportu wodnego przypadał na lata 60. 
i 70. XX wieku, gdy przewożone było ponad 20 mln ton ładunków 
rocznie9 Niestety dane GUS za rok 2021, zwłaszcza w zestawieniu 
do roku 2019, nie napawają optymizmem. W roku 2020 przepłynęło 
3,991 mln ton, a w 2021 jeszcze mniej bo 3,465 mln ton10. Zakładając, 
że rok 2019 to 100%, to rok 2021 zakończyliśmy z wynikiem 74%, co 
oznacza spadek o 26%11. Jak w lipcu 2021 r. podał GUS (najnowsze 
dane) „Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2021 r. 
wyniosła 3768 km (nie uległa zmianie w stosunku do 2020 r. [kiedy 
w porównaniu z 2019 r. przybyło łącznie 46 km]), z czego 2523 km sta-
nowiły uregulowane rzeki żeglowne, 655 km – skanalizowane odcinki 
rzek, 335 km – kanały, a 255 km – jeziora żeglowne. Eksploatowanych 
przez żeglugę było 3549 km (94,2%) dróg żeglownych. Wymagania 
stawiane drogom o znaczeniu międzynarodowym12 (klasy IV i V) 
w 2021 r. spełniało w Polsce 5,5% długości dróg wodnych (206 km). 
Pozostałą sieć dróg wodnych tworzą drogi o znaczeniu regionalnym 
(klasy I, II i III), których łączna długość w 2021 r. wyniosła 3562 km”13. 
Kłopotami w rozwoju transportu niezmiennie pozostają zły stan dróg 
wodnych, zdekapitalizowany tabor w blisko połowie mający powyżej 

7 https://www.prawo.pl/biznes/spor-o-kopalnie-turow,512563.html, data pobrania 
15 XI 2022 r.

8 https://www.genios.de/searchResult/Alle?requestText=� omas+Zenker&da-
te=from_10.11.2022&date=to_10.11.2022&sort=BY_DATE&order=desc&re-
sultListType=DEFAULT&view=list, data pobrania 15 XI 2022 r.

9 https://trans.info/pl/transport-rzeczny-znowu-wroci-do-lask-70287, data pobrania 
15 XI 2022 r.

10 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/przewozy-
-ladunkow-i-pasazerow-w-2021-roku,11,10.html, data pobrania 15 XI 2022 r.

11 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/przewozy-
-ladunkow-i-pasazerow-w-2021-roku,11,10.html, data pobrania 15 XI 2022 r.

12 Klasy� kacja śródlądowych dróg wodnych zatwierdzona przez Europejską Komisję 
Gospodarczą ONZ i EKMT w 1992 r.

13 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-
-wodny-srodladowy-w-polsce-w-2021-roku,4,12.html, data pobrania 15 XI 2022 r.
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40 lat – charakteryzujący się dodatkowo niewielkim tonażem oraz 
niekorzystne warunki nawigacyjne. Można zatem skonstatować, iż 
jest to obraz wieloletnich zaniechań. Tymczasem w krajach tzw. Starej 
Unii połączenia rzeczne są nadal rozwijane i stanowią ekologiczną 
alternatywę dla transportu samochodowego i kolejowego. Według 
szacunków portalu „gospodarkamorska.pl”: „Po spadku ruchu towa-
rowego na niemieckich drogach wodnych w roku 2020, w ubiegłym 
roku żegluga śródlądowa zdołała się nieco ożywić. Według danych 
Federalnego Urzędu Statystycznego w 2021 roku rzekami RFN 
dostarczono do portów około 195 milionów ton towarów”14. Szacuje 
się, że u naszego zachodniego sąsiada droga wodna umożliwia 
fracht 4,5% całkowitej masy towarów15. Przy czym dominującym 
kanałem jest Ren, którego udział wynosi blisko 80%16. Podobnie 
jest w stosunkowo małej Belgii, gdzie kanałem Alberta przewozi się 
40 mln ton ładunków, przy czym jego głębokość to 3,4 metra17. Z kolei 
w Niderlandach, czyli kraju kanałów jak podawał portal „wiatrak.pl” 
całkowita nośność � oty barek w roku 2015 wynosiła „ok 9 mln ton 
to jest 35% całego holenderskiego transportu towarowego w tym 
80% towarów luzem i 35% kontenerów. Barki przewożą po terytorium 
Holandii łącznie 4,5 mln TEU (jednostka równa kontenerowi 39 m³). 
Największe barki mają 135 m długości i ładowność do 470 TEU czyli 
równowartość 235 (18.300 m³) największych kontenerów morskich”18. 
By lepiej zobrazować potencjał drzemiący na wodzie warto pamiętać, 
że na barce mieści się od 350 do 5000 ton. Ładowność ta zależy 
oczywiście od głębokości drogi wodnej i jej ukształtowania. Jakby 
jednak nie liczyć jest to bardzo opłacalna forma transportu, choć 
czasochłonna. Warto wspomnieć jeszcze o aspekcie ekologicznym. 
Według szacunków na jakie powołuje się portal „eko.org.pl”: „żegluga 
śródlądowa zużywa trzy razy mniej paliwa niż transport samochodowy. 
Statki rzeczne generują też pięć razy mniej dwutlenku węgla”19, co 
należy uznać za ważny argument w toczącej się obecnie dyskusji 
nad zmianami klimatu. 

Wojna na Ukrainie i blokada portów czarnomorskich spowodowały, 
że pojawiły się koncepcje transportu produktów rolnych bądź to 
koleją przez Polskę do Gdańska, bądź to samochodami do Niemiec, 
docelowo do Hamburga. Chociaż podjęto takie próby, to rychło 
okazało się, że system ten jest niewydolny, gdyż jak wskazywał 
wicepremier Henryk Kowalczyk „Polska nie ma możliwości tech-
nicznych przewozu miesięcznie 4–5 mln ton zbóż ukraińskiego 
ziarna, sukcesem byłby transport 1–2 mln ton zbóż”20. W tym 
zakresie odsyłam do pogłębionej analizy „Żywność za cenę złota” 
która ukazała się na łamach „Biznes i ekologia”21. Zagadnienia te 

14 https://www.gospodarkamorska.pl/niemcy-w-2021-roku-rzekami-dostarczono-
-do-portow-okolo-195-milionow-ton-towarow-66647, data pobrania 15 XI 2022 r.

15 https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/3039617,zegluga-srodladowa-to-idealne-
-uzupelnienie-transportu-towarow-europa-to-doskonale-rozumie, data pobrania 
15 XI 2022 r.

16 https://forsal.pl/biznes/handel/artykuly/8551468,w-2021-roku-rzekami-dostarczo-
no-do-niemieckich-portow-okolo-195-milionow-ton-towarow.html, data pobrania 
15 XI 2022 r.

17 https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/3039617,zegluga-srodladowa-to-ideal-
ne-uzupelnienie-transportu-towarow-europa-to-doskonale-rozumie,

18 https://www.wiatrak.nl/46686/holenderska-zegluga-srodladowa, data pobrania 15 
XI 2022 r.

19 http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=20&art=1108, data pobrania 15 
XI 2022 r.

20 https://www.wnp.pl/logistyka/polska-nie-ma-mozliwosci-przewozu-5-mln-ton-
-ukrainskiego-ziarna-miesiecznie,580795.html, data pobrania 15 XI 2022 r.

21 https://biznesiekologia.com/zywnosc-za-cene-zlota/, data pobrania 15 XI 2022 r.

poruszałem również na posiedzeniu Prezydenckiej Rady ds. Rol-
nictwa i Obszarów Wiejskich 21 września 2022 r.22

Transport rzeczny ma jednak również swe ograniczenia. Największą 
barierę w realizacji drogi wodnej E40, prócz braku samych połączeń, 
stanowią niekorzystne warunki hydrologiczne – mamy ujemny 
bilans wody.

Wykres 1. Stan bilansu wody w Polsce w latach 1950 – 202223.

Powyższy wykres obejmujący 72 lata potwierdza niedostrzegalny 
w doświadczeniu dnia codziennego trend braku wody. Praktycznie 
od początku lat 90. XX wieku zaznacza się bardzo duży spadek 
z poziomu +10 mm w końcówce lat 80. do -2 mm w ciągu dekady. 
Wielu osobom wydaje się, że za pogorszenie warunków hydrologicz-
nych, odpowiadał w Polsce wodochłonny przemysł ciężki, jednak 
na początek lat 90. XX w. przypada najsilniejszy proces zamyka-
nia zakładów pracy. Według szacunków dra hab. Pawła Soroki, 
koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, na które powołał się w 2015 r. portal „Forsal.pl”: 
„W 1988 roku, czyli w ostatnim pełnym roku istnienia PRL, istniało 
w sumie ok. 6250 dużych i średnich zakładów przemysłowych, przy 
czym znaczna ich liczba zatrudniała po kilka tysięcy pracowników, 
a nawet więcej. W trakcie transformacji ustrojowej po 1989 roku, 
w naszej ocenie co najmniej 1/3 wszystkich dużych i średnich 
zakładów przemysłowych w Polsce, czyli takich, które zatrudniały 
więcej niż 100 osób, zarówno nowych zakładów wybudowanych 
w PRL, jak i podobnej wielkości zakładów starszych, wybudowanych 
jeszcze przed II wojną światową, przestało istnieć”24. Można zatem 
postawić tezę, że to nie technologie okazały się dominantą braków 

22 https://urk.edu.pl/wiadomosci/10922, data pobrania 15 XI 2022 r.
23 https://stopsuszy.imgw.pl/imgw-pib-charakterystyka-wybranych-elementow-kli-

matu-w-polsce-w-czerwcu-2022-roku, data pobrania 15 X 2022 r.
24 https://forsal.pl/artykuly/888899,soroka-polska-po-1989-r-doswiadczyla-ka-

tastrofy-przemyslowej-musimy-odbudowac-nasz-potencjal.html, data pobrania 
15 XI 2022 r.
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wody. O głębokości ujemnego bilansu wody świadczy też fakt, że 
trendu spadkowego na trwale nie odmieniła „powódź tysiąclecia” 
z 1997 roku, ani powodzie z lat 1998 i 201025, które miały miejsce na 
Wiśle. Warto pamiętać, że stan Wisły w Krakowie w 2010 r. wynosił 
956 cm26 i był wyższy o 80 cm niż w pamiętnym 1997 r. Generalnie 
ostatni dodatni bilans zanotowany został w latach 2008–2015 i od 
tego okresu konsekwentnie utrzymuje się wynik ujemny. Z danych 
Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że w okresie 
1971–2020 było 13 lat suchych (1982, 1983, 1992, 1993, 1994, 
2000, 2003, 2006, 2011, 2018, 2019, 2020)27. Szczególny niepokój 
winny budzić powtarzające się kilkuletnie i następujące po sobie 
okresy suszy – 1992, 1993, 1994 oraz 2018, 2019, 2020. Przy czym 
rok 2018 określany często jako susza stulecia. Co więcej, od kilku 
lat szczególnie niekorzystna sytuacja bilansu wodnego występuje 
w dorzeczu górnej i środkowej Wisły oraz w zlewni górnej i środ-
kowej Warty. Dotyczy to głównie woj.: śląskiego, małopolskiego, 
świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego, 
mazowieckiego i lubelskiego28, czyli 8 na 16 województw. Ten dość 
minorowy obraz skali i zasięgu suszy dopełnia informacja portalu 

„terazśrodowisko.pl” z 14 lipca 2020 r.: „o tym, że susza hydrologiczna 
nie wycofała się całkowicie świadczą niskie stany wód notowane na 
blisko 15 proc. wodowskazów. Susza hydrologiczna nieprzerwanie 
notowana jest na 52 rzekach, m.in.: Warcie, Narwi, Nerze, Parsęcie, 
Drwęcy, Biebrzy, Łupawie, Drawie, Pisie, Ełk, Inie, Łebie, Słupi, 
Redze, Wieprzy, Wierzycy, Białej Przemszy, Bystrzycy, Czarnej 
Nidzie, Kamiennej”29. Ku pokrzepieniu wspomnijmy, że w ostatnich 
latach nie jest aż tak źle, zwłaszcza na Wiśle, gdyż minimalną 
wysokość królowa polskich rzek zanotowała w Warszawie pod 
koniec sierpnia 2015 r., było to wówczas 26 cm. Rzeka odsłoniła 
w tedy szereg zabytków na co dzień pogrążonych pod wodą30. Jednak 
problem jest bardzo poważny i nie dotyczy wyłącznie Polski, gdyż 
jak podawał portal „money.pl” w lipcu 2022 r. „46% terytorium UE 
jest narażone na suszę w stopniu ostrzegawczym, a 11% było już na 
poziomie alarmowym, w którym brakowało wody (…) natomiast 
w Polsce na początku lipca 37% powierzchni kraju było w jakimś 
stopniu zagrożone suszą”31. Tragiczna sytuacja notowana była na 
Renie 16 sierpnia 2022 r. „w Kaub (80 km na zachód od Frankfurtu) 
poziom wody w Renie to około 40 centymetrów. Poniżej tej wartości 
dla wielu barek przepłynięcie rzeki stanie się nieopłacalne. W lipcu 
Deutsche Welle zwracało uwagę, że w wyniku upalnego lata i braku 
opadów właśnie w Kaub poziom wody spadł do 56 cm. Już wtedy 
przewoźnicy podkreślali, że choć udaje im się przepłynąć, to tylko 
pod warunkiem, że statki są załadowane tylko do 25–35 proc. 
pojemności”32. To oczywiście wpływało na rentowność frachtu.

25 https://historia.org.pl/2021/07/20/najwieksze-powodzie-w-historii-polski-od-
-mieszka-i-po-powodz-z-1997-roku/, data pobrania 15 XI 2022 r.

26 https://www.rmf24.pl/raporty/raport-polskapodwoda/fakty/news-rekordowy-po-
ziom-wisly-w-krakowie-to-byl-kataklizm,nId,278776#crp_state=1, data pobrania 
15 XI 2022 r.

27 https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/4441-czy-susza-zagrozi-zaopatrze-
niu-ludnosci-i-przemyslu-w-wode.html, data pobrania 15 XI 2022 r. poszerzone 
o dane z lat 2018 – 2020.

28 https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/4441-czy-susza-zagrozi-zaopatrzeniu-
-ludnosci-i-przemyslu-w-wode.htm, data pobrania 15 XI 2022 r.

29 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/susza-dane-Stop-Suszy-2020-8971.
html, data pobrania 15 XI 2022 r.

30 https://warszawa.tvp.pl/47782432/niski-stan-wisly-moze-odslonic-zatopione-za-
bytki, data pobrania 15 XI 2022 r.

31 https://www.money.pl/gospodarka/upaly-mecza-elektrownie-zagrazaja-bezpie-
czenstwu-energetycznemu-6793448644094848a.html, data pobrania 15 XI 2022 r.

32 https://www.green-news.pl/2869-niemcy-ren-susza-transport-wysycha, data 
pobrania 15 XI 2022 r.

Rozwiązaniem tej sytuacji może okazać się regulacja rzek i budowa 
zbiorników retencyjnych oraz śluz podnoszących lustro wody. 
Umożliwiając żeglugę spowolni to również prędkość spływu wód 
do Bałtyku. I tu pojawia się kolejna przeszkoda stojąca na drodze 
budowy E40. W Polsce organizacje ekologiczne wskazują na liczne 
zagrożenia dla środowiska, w tym naruszenie terenów lęgowych czy 
naruszenie stref skażonych wokół Czarnobyla. Chcąc obiektywnie 
ocenić skalę oddziaływania regulacji rzek na środowisko należy 
zlecić analizy polskim ośrodkom akademickim. Może warto też 
zbadać źródła przepływów � nansowych?

Problem ilości wody w rzekach oraz będącej tego pochodną jej 
temperatury i  stężenia zanieczyszczeń wpływa także na sektor 
energetyczny. Problem spadku dostępnych mocy wywołany zbyt 
wysokimi temperaturami wody dotkną w pod koniec lipca 2022 r. 
Francję i Niemcy. We Francji problemy z chłodzeniem dotyczyły 
na równi elektrowni, gazowych i  jądrowych33. Chcąc w Polsce 
budować siłownie atomowe, musimy poważnie zastanowić się nad 
ich lokalizacją, także w kontekście dostępu do wody. Co ciekawe, jak 
21 lipca 2022 r. wskazywał portal „parkiet.com”, polskie elektrownie 
węglowe po inwestycjach technologicznych prowadzonych od 2015 r. 
są odporne na braki wody chłodniczej o odpowiednich parame-
trach, problemem w generacji prądu może być jednak brak węgla34. 
Warto pamiętać, że w sierpniu 2015 r. m.in. z powodu kłopotów 
hydrologicznych wprowadzono w Polsce 20 stopień zasilania35.

Wyzwań jest wiele, co nie znaczy, że należy czekać z założonymi 
rękami, bo od tego nie przybędzie wody, zaś redukcja emisji może 
się do tego przyczynić. Czas ucieka, choć lepiej powiedzieć wartko 
płynie, gdyż „zgodnie z danymi Banku Światowego przez ostat-
nie 55 lat w całej UE odnawialne zasoby wody przypadające na 
mieszkańca zmniejszyły się o 17 procent”36. Drogi wodnej E40 
nie zbudujemy w ciągu roku, bo nadal trwa wojna. Trzeba dobrze 
policzyć, wszystkie zmienne, w tym oczywiście koszty środowiskowe. 
Pamiętać jednak należy, że przeniesienie tranzytu towarów na 
wodę oznacza mniejszą emisję gazów cieplarnianych, zmniejszenie 
natężenia ruchu kołowego – czyli zmniejszenie liczby kolizji 
i wypadków. Nowa gałąź to praca dla ludzi, podatki dla państwa. 
Skoro Europa Zachodnia pływa, i tam to jest ekologiczne, to i u nas 
tak nie tylko może, ale i powinno być.  
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33 https://www.money.pl/gospodarka/upaly-mecza-elektrownie-zagrazaja-bezpie-
czenstwu-energetycznemu-6793448644094848a.html, data pobrania 15 XI 2022 r.

34 https://www.parkiet.com/energetyka/art36739421-upaly-niestraszne-polskim-
-elektrowniom-weglowym, data pobrania 15 XI 2022 r.

35 https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/103133-pse-wprowa-
dza-20-stopien-zasilania, data pobrania 15 XI 2022 r.

36 Bank Światowy, „Renewable internal freshwater resources per capita (cubicmeters) 
– European Union”.
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ŻYJEMY W CIEKAWYCH, BURZLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH 
CZASACH – TO NAJCZĘŚCIEJ WYGŁASZANY TRUIZM PRZEZ 
CELEBRYTÓW I POLITYKÓW OD LEWA DO PRAWA. NIEPEWNOŚĆ 
BLISKIEJ PRZYSZŁOŚCI NAPAWA LĘKIEM STARSZE I MŁODSZE 
POKOLENIE. CHYBA NAJWIĘKSZYM ZMARTWIENIEM LUDÓW 
PÓŁNOCY JEST ENERGIA PRZEZNACZANA NA OGRZEWANIE 
DOMOSTW, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOSTĘPNOŚĆ I STABILNOŚĆ 
DOSTAW. NIE MAM WĄTPLIWOŚCI, ŻE POWSTAJE CZAS 
WIELKIEGO PRZEŁOMU W  KORZYSTANIU Z  ENERGII 
UZ YSKIWANEJ Z  ZASOBÓW KOPALNYCH, ENERGII 
ODNAWIALNYCH ORAZ W  SZCZEGÓLNOŚCI BIEŻĄCEJ 
ENERGII SŁONECZNEJ.

Wszystkie wymienione formy energii to przejaw dawnej i teraź-
niejszej aktywności Słońca. Węgiel, ropa naftowa i gaz to przecież 
magazyny energii słonecznej w postaci węglowodorów stałych 
i płynnych. Magazyny te były uzupełniane przez miliony lat aktyw-
ności Słońca. Są one dostępne dla nas, jednak ich wykorzystanie 
staje się uciążliwe i szkodliwe dla ludzi, szkodliwe dla fauny i � ory 
naszej planety nie mówiąc o drastycznych zmianach klimatycznych. 
Tak więc, energetyka oparta na eksploatacji węglowodorów to 
w istocie korzystanie z magazynów energii słonecznej wyrażonej 
w chemicznej formie związków organicznych.  Tautologią stało 
się wykazywanie wyższości energii bezpośrednio dostępnej z pro-
mieniowania słonecznego przetworzonej na prąd elektryczny nad 
energią słoneczną zmagazynowaną przez fotosyntezę w czasach pre-
historycznych, czyli energią kopalną. Dla wszystkich jest oczywiste, 
że taka energia jest dostępna dotąd, dopóki świeci słońce, wieje wiatr, 
płyną rzeki, szumią fale. Wszystkie te formy są skutkiem działania 
światła słonecznego. Są cudownie czyste, bezemisyjne i ekologiczne. 
Służą postępowi i rozwojowi cywilizacyjnemu. Niestety mają one 
jedną oraz kilka pomniejszych dysfunkcji. Nie działają (tzn. nie 
produkują energii) gdy jest noc, gdy jest zima, gdy w wyniku blokad 
termicznych ustaje wiatr, lub nęka nas susza. Działają wówczas, gdy 
spełnione są odpowiednie warunki środowiskowe. Jednak stabilność 

pogodowa w warunkach szybko zmieniającego się klimatu staje 
się coraz bardziej wątpliwa. Magazynowanie energii to przede 
wszystkim gwarancja przesyłu energii w każdym czasie, bez limitów 
zużycia (oczywiście w rozsądnym wymiarze)

Jeżeli Europa wybrała jedynie słuszne, w mniemaniu jej decydentów, 
źródła energii odnawialnej to w celu zapewnienia stabilności 
dostępu należy wdrożyć wielki program jej dystrybucji ze szcze-
gólnym uwzględnieniem magazynowania na czas jej niedostępności. 
Nadmiar energii uzyskanej z konwencjonalnej energii może być 
zamieniany na energię potencjalną wody, wyniesioną na duże 
wysokości. Energia elektryczna wyprodukowana z magazynów 
węglowodorowych zostaje wykorzystana do przepompowania 
wody z niższego poziomu (rzeki, jeziora, morza) na wyższy. Na tej 
zasadzie działają elektrownie szczytowo–pompowe (S–P), które tak 
naprawdę są efektywnymi magazynami energii wyprodukowanej 
w konwencjonalnych elektrowniach na węgiel, olej opałowy czy gaz.

W czasie de� cytu energetycznego otwierane są odpowiednie śluzy 
i woda naturalny, grawitacyjny sposób spada z dużej wysokości 
napędzając odpowiednie turbiny prądotwórcze. To doskonałe 
rozwiązanie zaproponował już na początku XX wieku Nicola 
Tesla. Jest to chyba najczystsza forma magazynowania energii 
nadmiarowej wyprodukowanej przez klasyczne, wielkie elek-
trownie. Ślad węglowy jest w tym przypadku znacznie mniejszy 
niż alternatywne rozwiązania projektowane dla energetyki OZE. 
Niestety w naszym kraju elektrownie S–P raczej się nie sprawdzą 
(jedynym chlubnym wyjątkiem jest elektrownia S–P na górze Żar). 
Polska to kraj nizinny, z małą ilością górskich dolin w których 
można gromadzić nadprodukowaną energię. Dostęp do wody 
jako medium przenoszącego energię jest ograniczony. Polska jest 
krajem o trzykrotnie mniejszych opadach niż Norwegia, która 
jest ponadto zdecydowanie górzystym krajem. Nawet pomijając 
jej olbrzymie zasoby ropy i gazu to pod względem dostępności 
do OZE jest ona w światowej champion league.

MAGAZYNY OZE
KLUCZ DO BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO
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W rozproszonych systemach OZE, w tym głównie w fotowoltaice, 
rozważane są rozwiązania oparte na akumulacji energii w akumula-
torach elektrycznych (ostatnio nazywanych powerbankami, co ma 
dodać im pozorów produktów na miarę technologii kosmicznych). 
Rozproszony system to my – mali producenci energii słonecznej 
produkowanej z paneli zamontowanych na dachach naszych domów. 
Możemy gromadzić jej nadmiar za pomocą akumulatorów elek-
trycznych. Mimo, że zakup drogiego akumulatora raczej nie pogrąży 
nas � nansowo, to pożytek z niego w czasie naszej długiej zimy jest 
znikomy. Energia z akumulatorów to myślenie życzeniowe, 

Owszem akumulatory dzień/noc spełniają swoją funkcję tylko, 
że szybko się degradują. Między bajki należy wsadzić możliwość 
3 do 5 tysięcy cykli doładowań. Jeśli to prawda, to przy 100–krot-
nym użyciu rocznym powinno się zapewnić ich pracę co najmniej 
przez jedno pokolenie (teraz jedno pokolenie to 30 lat a nie 20 jak 
to było w czasach słusznie minionych). Producenci z ostrożności 
dają gwarancje ich wydajności tylko na kilka lat. Tak naprawdę 
nikt jeszcze nie wie czy powerbanki będą stabilne na dłuższy czas. 
W tej technologii nie zanosi się na przełom. 

Najbardziej obiecującym medium (do względnie długiego czasu 
magazynowania energii) jest wodór. Do tej pory wodór jest roz-
patrywany jako paliwo napędowe do pociągów, samolotów czy 
wielkogabarytowych samochodów. To olbrzymi rynek z ogrom-
nymi możliwościami i pieniędzmi. Wodór może być nie tylko 
paliwem napędowym ogniw paliwowych. Może być produkowany 
z nadmiarowej energii fotowoltaicznej i stosowany do stabilizacji 
pracy infrastruktury rozproszonej energetyki słonecznej. Należy 
tutaj rozróżnić czysty wodór uzyskiwany w procesie elektrolizy 

wody produkowany bezpośrednio przy panelach słonecznych oraz 
wodór brudny wytwarzany np. z biogazów. Ten ostatni jest tańszy 
i łatwiejszy w produkcji, jednak ze względu na zanieczyszczenia 
nie nadaje się do zastosowania w pewnych procesach techno-
logicznych. Magazyny wodoru mogłyby  się wydawać podobne 
do zbiorników na gaz płynny. Jednak problemem jest to, że nie 
możemy go skroplić. Magazynowany jest pod wielkim ciśnieniem, 
a jako że cząsteczki wodorowe są małe, to łatwo mogą przenikać 
(dyfundować) do ścian zbiornika i wydostawać się na zewnątrz. 
Możliwe, że opracowanie skutecznej technologii składowania 
wodoru zajmie jeszcze trochę czasu. 

Polska to północny kraj, jesteśmy znacznie bliżej bieguna niż 
równika. W zasadzie w miesiącach od listopada do lutego nasłonecz-
nienie w Polsce jest znikome. W gruncie rzeczy w tych miesiącach 
fotowoltaika nie produkuje energii. Jednym z ambitnych projektów 
jest konwersja energii elektrycznej na mechaniczną. Przykładem 
takiego zastosowania może być podnoszenie wielkich mas na 
duże wysokości w czasie nadwyżki energetycznej i opuszczanie 
dużych ciężarów w czasie de� cytu.  Wówczas nadmiarowa energia 
zostaje zamieniona na prąd elektryczny. Podobnie nadmiar energii 
można gromadzić w postaci mechanicznej energii sprężystej lub 
innym, możliwym zastosowaniem jest użycie kół zamachowych.

W epoce świadomej rezygnacji z kopalnych źródeł energii, stabil-
ność i bezpieczeństwo energetyczne może nam również zapewnić 
energetyka jądrowa. To Święty Graal w energetyce XXI wieku. 
Będąc studentem � zyki jądrowej UŚL w  latach 80–tych przeżyłem 
Czarnobyl, piłem roztwór Lugola, w klapie nosiłem dozymetr 
promieniowania, który nigdy nie przekroczył normy. Tamtejsze 
wzmożenie antyatomowe i irracjonalna panika nie wpłynęła na 
mój entuzjazm dotyczący tej formy energii. Tym bardziej, że 
w Polsce nikt nie umarł na chorobę popromienną a dwugłowe 
potworki o 6–ściu kończynach się nie narodziły. 

Jeżeli w przyszłości odejdziemy od konwencjonalnej energetyki 
opartej na paliwach kopalnych produkującej wielkie ilości CO2 to 
wpłyniemy wstrzymanie zmian klimatycznych. Do promowanej 
tak intensywnie energetyki OZE należy też rozważyć dołączenie 
energetyki jądrowej. Bo choć ma ona kilka pomniejszych wad to 
jednak gwarantuje stabilność sytemu energetycznego kraju, zapew-
niając tym samym bezpieczeństwo energetyczne. Udział energii 
jądrowej na poziomie 20% pełnej produkcji energii otrzymanej ze  
zdywersy� kowanych źródeł energii OZE wydaje się optymalnym 
rozwiązaniem problemów przyszłych potrzeb konsumpcyjnych.

dr hab. JANUSZ JAGLARZ prof. PK
Politechnika Krakowska
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wsparcia w innych aspektach ich życia w Polsce, jak np. informacje 
o pracy czy pomocy prawnej.

JAKIE BĘDĄ PRIORYTETY PANA 
DZIAŁALNOŚCI JAKO KONSULA? 

Będę odpowiedzialny za reprezentowanie interesów mojego kraju 
w Polsce m.in. to wsparcie interesów dyplomatycznych Nepalu 
w Polsce, współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, 
a także pomoc nie tylko obywatelom i przedsiębiorcom z kraju 
macierzystego, ale również polskim współpracującym czy chcących 
nawiązać wymianę gospodarczą zarówno polskim jak i nepalskim.

CZY TO STANOWISKO POZWOLI PANU SPRAWNIEJ 
ROZWIJAĆ NASZE WZAJEMNE KONTAKTY 
W GOSPODARCE, EDUKACJI I KULTURZE? 

Myślę, że to pozwoli mi w sposób skuteczny i wydajny wspierać 
i rozwijać nasze wzajemne relacje w gospodarce, edukacji i kulturze.

MIESZKA PAN W POLSCE Z ŻONĄ, CÓRKĄ I SYNEM. 
JAKI BYŁ WASZ PIERWSZY KONTAKT Z POLSKĄ 
I DLACZEGO PAŃSTWO ZOSTALI W NASZYM KRAJU?

Nasz pierwszy kontakt z Polską pochodzi z 1989 roku kiedy 
znalazłem się tutaj w ramach stypendium RP na studia wyższe 
medyczne. Poznałem wielu przyjaznych ludzi. Wiem, że Polska 
ma niezrównaną historię i wspaniałe zabytki, daje mojej rodzinie 
poczucie komfortu i bezpieczeństwa. 

JAK ODNAJDUJECIE SIĘ PAŃSTWO W POLSCE – PAN 
I PAŃSKA RODZINA, A JAK CAŁA DIASPORA?  

Mieszkamy tu od ponad 30 lat i chętnie wykorzystujemy możliwości, 
jakie oferuje nam ten piękny kraj. Cieszymy się z wartości, jakie 
Polska pielęgnuje od lat, ciekawymi zabytkami i bogatą historią. Jako 
diaspora staramy się zachowywać szacunek zarówno do Polski jak 
i naszej ojczyzny. Jesteśmy bardzo dumni z tego, skąd pochodzimy 
i chętnie dzielimy się naszą kulturą z innymi. Chcemy być aktyw-
nymi ambasadorami Nepalu wśród naszych polskich Przyjaciół.

PAN KONSUL I JEGO ŻONA SĄ LEKARZAMI. JAK 
TRAKTUJĄ WAS PACJENCI W POLSCE? WSZAK MACIE 
INNY KOLOR SKÓRY, NIE MÓWICIE PŁYNNIE PO 
POLSKU I MACIE INNE RYTUAŁY MEDYCZNE?

Pacjenci w Polsce są bardzo przyjaźni i życzliwi wobec obojga nas. 
Jako lekarze, staramy się pomóc każdemu bez względu na jego 
pochodzenie, wyznanie, kolor skóry czy język. W Polsce wszyst-
kie zabiegi medyczne są wykonywane zgodnie z europejskimi 
standardami. Oznacza to, że nasze doświadczenie i umiejętności 
medyczne są zgodne z tymi, które obowiązują w całej Europie. 
Staramy się zapewnić naszym pacjentom najlepszą możliwą 
opiekę medyczną i wsparcie.

8 GRUDNIA 2022 ROKU PREZYDENT RP ANDRZEJ 
DUDA PRZYJĄŁ LISTĘ UWIERZYTELNIAJĄCĄ Z RĄK 
AMBASADORA NEPALU PANA H. E. RAM KAJI KHADKA. 
WIEMY, ŻE W DNIU 25.07.2022 R. RADA MINISTRÓW  
FEDERALNEJ DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI NEPALU 
NOMINOWAŁA PANA NA FUNKCJĘ KONSULA 
HONOROWEGO NEPALU W POLSCE, KTÓRA ZOSTAŁA 
WKRÓTCE ZATWIERDZONA PRZEZ RZĄD RP. PROSZĘ 
PRZYJĄĆ SERDECZNE GRATULACJE OD REDAKCJI 
INFORMATORA MAZOWSZA, KTÓRA OD KILKU LAT 
ŻYCZLIWIE WSPIERA, POZYTYWNE ORGANIZOWANIE 
SIĘ DIASPORY NEPALSKIEJ W NASZYM KRAJU. TA 
NOMINACJA, TO WYJĄTKOWE WYDARZENIE  I CO 
ONO OZNACZA? CZY NP. MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ, 
ŻE JUŻ WKRÓTCE ZOSTANIE OTWARTA PLACÓWKA 
DYPLOMATYCZNA NEPALU W POLSCE?

Konsul Honorowy Nepalu to osoba, której funkcja została zatwier-
dzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP aby pełnić 
funkcję reprezentanta Nepalu w Polsce. Konsul Honorowy może 
wykonywać niektóre funkcje dyplomatyczne jak: udzielanie porad 
i informacji obywatelom Nepalu żyjącym w Polsce, zorganizowanie 
spotkań biznesowych i  inwestycyjnych obu krajów i promocja 
produktów nepalskich, tradycji i  kultury w Polsce. Utworzenie 
warunków spotkań politycznych przedstawicieli obu krajów, ale 
nie ma uprawnień do reprezentowania Nepalu w negocjacjach 
międzynarodowych. W związku z tym, otwarcie placówki dyplo-
matycznej Nepalu w Polsce nie spowoduje podjęcia przeze mnie 
dodatkowych czynności w tym zakresie. 

STALE ROŚNIE LICZBA NEPALCZYKÓW W POLSCE, 
GDZIE ZNALEŹLI PRACĘ I MIESZKANIE. JEDNAK POBYT 
ICH, JAK DO TEJ PORY, WIĄZAŁ SIĘ ZE SPORYMI 
UTRUDNIENIAMI. ABY NP. ZAŁATWIĆ  FORMALNOŚCI 
ZWIĄZANE Z POBYTEM W POLSCE, MUSIELI JEŹDZIĆ 
DO AMBASADY NEPALU W BERLINIE. CO SIĘ W TEJ 
KWESTII ZMIENI DLA PAŃSKICH RODAKÓW, PO 
OBJĘCIU PRZEZ PANA STANOWISKA KONSULA?

To oznacza, że moi rodacy nie będą musieli już jeździć do 
Ambasady Nepalu w Berlinie, aby załatwić formalności związane 
z pobytem w Polsce. Będą mogli uzyskać te same usługi w moim 
konsulacie w Polsce. Konsulat w Warszawie udzieli im wszystkich 
niezbędnych informacji i pomocy w zakresie formalności zwią-
zanych z pobytem w Polsce. Będę również w stanie udzielić im 

BODHA RAJ SUBEDI 
KONSULEM HONOROWYM NEPALU W POLSCE

CZEGO JEGO EKSCELENCJA PAN KONSUL ŻYCZY 
POLSCE I POLAKOM, SWOIM PRZYJACIOŁOM 
W KRAJU I ZAGRANICĄ NA NOWY 2023 ROK?

Aby nowy 2023 rok był czasem pomyślności i pokoju, zdrowia 
i szczęścia, wzajemnego zrozumienia i wsparcia, wytrwałości w dąże-
niu do celu oraz pięknych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

DZIĘKUJĘ BARDZO ZA WYWIAD

z Konsulem Honorowym Nepalu w Polsce
Bodha Raj Subedim

rozmawiał Redaktor Naczelny

Uroczystość zaszczycili:
Mr Ramkaji Khadka – JE ambasador Nepalu w Berlinie,
Mr Artur Harazim – Zastępca dyrektora 
protokołu dyplomatycznego MSZ,
Mr Piotr Buszta – Kierownik referatu DAP, MSZ,
Mr Lokmanya Golchha – Konsul honorowy 
RP w Nepalu – List gratulacyjny,
Mrs Nagma Mohamed Mallick – JE 
ambasador Republiki Indii w Polsce,
Mr Krzysztof Rymuza – starosta powiatu pruszkowskiego,
Mr Andrzej Zaremba – wójt gminy Raszyn,
Mr Janusz Piechociński – prezes Polsko–azjatyckiej Izby 
Gospodarczej i były wicepremier oraz były minister gospodarki,
Mrs Anna Zalewska – Eurodeputowana, 
była minister Edukacji Narodowej
Mr Omar Faruque – Honorowy Konsul Bangladeszu w Sosnowiec,
Prof. Teresa Chynczewska–Hennel – Prezes 
stowarzyszenia polsko–nepalskiego,
Przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych 
związanych z Nepalem oraz inni liczni goście (dyrektorzy 
szpitali, lekarze, przedsiębiorcy i media) itp.
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Wiceprezes Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

ARTUR 
MICHALSKI

fotowoltaiki i szybkie upowszechnianie pomp ciepła, do czego 
przyczyniają się takie – wdrażane od kilku lat przez NFOŚiGW 
– programy powszechne, jak „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” 
czy „Moje Ciepło”. OZE to także energetyka wiatrowa, biogaz, 
geotermia. Ta ostatnia należy do najbardziej perspektywicznych 
źródeł ciepła i energii elektrycznej. To ekologicznie czyste, bez-
emisyjne, rodzime i – co bardzo istotne – stabilne odnawialne 
źródło energii, które jest niezależne od warunków pogodowych 
i pór roku, a do tego nie psuje krajobrazu i występuje na niemal 
połowie terytorium Polski. Rejony najbardziej zasobne w wody 
termalne to Karpaty, zwłaszcza Podhale, Sudety oraz szeroki 
pas ziemi ciągnący się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie.   

GEOTERMIA NIEWĄTPLIWIE JEST ROZWIĄZANIEM 
WŁASNYM I EKOLOGICZNYM, ALE – 
NIESTETY – BARDZO KOSZTOWNYM.

– To zależy od tego, w jakiej perspektywie czasowej na tę kwestię 
patrzymy, bo długofalowo geotermia jest na pewno inwestycją 
ze wszech miar opłacalną – nie tylko ekologicznie, ale także 
ekonomicznie. W początkowej fazie przedsięwzięcia geotermalne 

CZY PROPAGOWANE OBECNIE HASŁA W RODZAJU 
„ZGAŚ NIEPOTRZEBNĄ ŻARÓWKĘ” TO SKUTECZNA 
ODPOWIEDŹ NA KRYZYS ENERGETYCZNY ORAZ 
GWAŁTOWNIE ROSNĄCE CENY PRĄDU I CIEPŁA?  

– Oszczędzanie energii samo w sobie jest działaniem racjonalnym, 
potrzebnym i godnym naśladowania – niezależnie od okoliczności 
geopolitycznych czy ekonomicznych. W Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od dawna prowadzimy 
program priorytetowy „Edukacja ekologiczna”, którego celem 
jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej Polaków 
i kształtowanie postaw proekologicznych w naszym społeczeństwie 
poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. To oczywiste, 
że indywidualne zachowania każdego z nas mają wpływ na stan 
środowiska i klimatu w wymiarze globalnym, a oszczędzanie energii 
we własnym domu siłą rzeczy przyczynia się do poprawy bilansu 
energetycznego w skali kraju.  

JEDNAK W DOBIE OBECNEGO KRYZYSU 
ENERGETYCZNEGO KLUCZOWE SĄ CHYBA DZIAŁANIA 
SYSTEMOWE I STRUKTURALNE PODEJMOWANE 
PRZEZ PAŃSTWO I JEGO INSTYTUCJE. CZY 
PRZYSPIESZONY ROZWÓJ OZE W POLSCE TO TERAZ 
NAJPILNIEJSZY I NAJWAŻNIEJSZY KIERUNEK? 

– Nasz kraj systematycznie zwiększa udział odnawialnych źródeł 
energii w ogólnym miksie energetycznym. To trwała i docelowa 
tendencja. W ostatnich latach odnotowujemy gwałtowny rozwój 

Z DOBRĄ ENERGIĄ SIĘGAĆ PO… CZYSTĄ ENERGIĘ   
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istotnie nie należą do tanich, ale właśnie po to NFOŚiGW 
realizuje program priorytetowy „Udostępnianie wód termalnych 
w Polsce”, aby wspierać � nansowo gminy decydujące się na uru-
chomienie geotermii na swoim terenie. To dotacyjny program na 
lata 2020–2027 kierowany do jednostek samorządu terytorialnego 
lub ich związków, z którego można na zasadzie bezzwrotnej 
w 100 procentach s� nansować wykonanie pierwszego otworu 
badawczego – w celu rozpoznania potencjału złóż wód termalnych.   

ILE PIENIĘDZY NFOŚiGW PRZEKAŻE SAMORZĄDOM 
NA BADANIE ICH ZASOBÓW GEOTERMALNYCH? 

– Łączny budżet programu to aż 480 mln złotych. Do tej pory 
zakontraktowano 230 mln złotych, co oznacza, że do wzięcia 
jest jeszcze 250 mln złotych. Przy jednym projekcie koszt prac 
koncepcyjnych i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem 
i oceną potencjału złóż geotermalnych to przeciętnie od kilku do 
kilkunastu milionów złotych. Trzeba przy tym dodać, że jednostki 
samorządu terytorialnego zainteresowane energetycznym wykorzy-
staniem ciepła z wnętrza Ziemi, zanim otrzymają 100–procentową 
dotację z NFOŚiGW na wykonanie odwiertu rozpoznawczego, 
mogą najpierw wystąpić do Państwowego Instytutu Geologicznego 
– Państwowego Instytutu Badawczego (PIG – PIB) o bezpłatną, 
wstępną opinię na temat występowania i możliwości zagospodaro-
wania wód termalnych na wskazanej lokalizacji. To minimalizuje 
� nansowe ryzyko inwestycji. Chciałbym również gorąco zachęcić do 

współpracy z naszą spółką GEOTERMIA POLSKA, która została 
specjalnie powołana dla rozwoju geotermii w Polsce, wspólnie 
z samorządami i innymi podmiotami, w tym z przedsiębiorcami. 
Geotermia Polska pomoże i wesprze przeprowadzenie tego dość 
skomplikowanego procesu.

JAKIE SĄ DOTYCHCZASOWE EFEKTY WSPIERANIA 
PRZEZ NFOŚIGW GEOTERMALNYCH BADAŃ? 

– W latach 1995–2022 Narodowy Fundusz do� nansował ze swoich 
środków 46 projektów polegających na poszukiwaniu i ocenie 
zasobności podziemnych złóż gorącej wody. Łączna kwota dotacji 
przyznanych w tym okresie samorządom na wykonanie badawczych 
otworów wyniosła 583,5 mln zł. Realizowany od 2020 r. program 

„Udostępnianie wód termalnych w Polsce” po niedawnym zwięk-
szeniu jego alokacji z 300 do 480 mln zł, czyli o niemal 55 proc., 
stanie się dostępny dla jeszcze większej liczby gmin zamierzających 
inwestować w geotermię. W pierwszym naborze konkursowym, 
który trwał od 15kwietnia do 30 września 2020 r., Minister Klimatu 
i Środowiska pozytywnie zaopiniował 15 wniosków o do� nan-
sowanie. Na tej podstawie NFOŚiGW wyasygnował na dotacje 
229,2 mln zł. Wsparcie otrzymały następujące gminy lub miasta: 
Dębno, Gąsawa, Głuszyca, Gniezno, Inowrocław, Jasienica, Łowicz, 
Oława, Otwock, Piastów, Smyków, Trzebnica, Wągrowiec, Wołomin 
i Żyrardów. Drugi nabór właśnie się zakończył i w ślad za nim 
powstaną w Polsce kolejne inwestycje geotermalne. 



TURYŚCI ZWRACAJĄ CORAZ BACZNIEJSZĄ UWAGĘ NA TO, 
JAK ICH PODRÓŻE ODDZIAŁUJĄ NA ŚRODOWISKO, DONOSI 
BOOKING.COM I STATISA. 8 NA 10 ANKIETOWANYCH CHCE 
OGRANICZYĆ SWÓJ WPŁYW NA OTOCZENIE, REDUKUJĄC 
ILOŚĆ GENEROWANYCH ODPADÓW I  POZIOM EMISJI. 
BY TO OSIĄGNĄĆ, CO TRZECI Z  NICH MOŻE NAWET 
PODRÓŻOWAĆ DŁUŻEJ.

Sieć rozbudowanych autostrad, dostęp do tanich linii lotniczych, 
otwarte granice i ogólna łatwość w przemieszczaniu – nic dziwnego, 
że tak chętnie podróżujemy. Jednak coraz większe znaczenie ma 
nie tylko to, kiedy i gdzie wybieramy się na wakacje, ale także 
jakim kosztem. I nie mowa tu o cenie, a o efekcie środowiskowym.

Zielone podróże

Statista i Booking.com przebadały łącznie ok. 30 tys. podróżnych 
z 30 krajów, by poznać ich stosunek do „zrównoważonego podró-
żowania”. Wyniki pokazały, że wcale nie jest nam obojętne, jak się 
przemieszczamy. Aż 81 proc. turystów potwierdza, że zrównoważone 
podróżowanie jest dla nich ważne, a połowa (50 proc.) twierdzi, że 
ostatnie informacje o zmianach klimatu wpłynęły na to, że dokonują 
bardziej świadomych wyborów, jeśli chodzi o sposób transportu.

84 proc. respondentów zadeklarowało, że chce podróżować, pozo-
stawiając po sobie mniejszy ślad środowiskowy. Niemal tylu samo 
(83 proc.) wskazało na ograniczenie ilości zużywanej do tego celu 
energii. Tylko nieznacznie mniej (79 proc.) chętnie przerzuci się na 
bardziej przyjazne środowisku metody transportu jak np. pociąg.

– Nie jest możliwe budowanie zrównoważonego transportu bez udziału 
transportu szynowego, który biorąc pod uwagę bilans ekologiczny, wygrywa 
z samochodami czy samolotami. Kolej jest liderem w rankingach niskiej 

emisji CO2 oraz gazów cieplarnianych. Ma także stosunkowo niewielki 
wpływ na zmiany klimatyczne i najmniej ingeruje w środowisko natu-
ralne w zestawieniu z innymi formami przemieszczania. W przypadku 
połączenia kolejowego między Wrocławiem a Warszawą, średnia emisja 
CO2 w przeliczeniu na jednego pasażera jest ponad 8 razy mniejsza 
niż w przypadku połączenia lotniczego – tłumaczy Maciej Kordas 
z biznesu Elektry� kacji � rmy ABB w Polsce, która dostarcza układy 
zasilające na potrzeby modernizacji krajowych magistrali kolejowych.

Nie bez przyczyny, coraz częściej mówi się o  renesansie kolei. 
W raporcie “Przyszłość podróżowania – pociąg czy samolot?” 
przygotowanym przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) 
wykazano, że w Europie transport szynowy kanibalizuje loty, 
głównie ze względu na czas podróżowania. Wybierając kolej 
na trasie Warszawa – Katowice można zyskać 96 min., 93 min. 
na  trasie Warszawa – Kraków i 87 min. na trasie Warszawa – 
Lublin, podają twórcy raportu.

Nadszarpnięty wizerunek

Nie bez znaczenia jest tu rola państwa. Dobry przykład idzie 
z Hiszpanii, gdzie rząd kontynuuje strategię z poprzedniego roku 
i przeznaczy w 2023 roku łącznie ponad 20 mld euro na s� nanso-
wanie bezpłatnych biletów okresowych na przejazdy pociągami 
podmiejskimi i konwencjonalnymi liniami średniego zasięgu 
przez cały przyszły rok. Czy taki pomysł sprawdziłby się w Polsce?

– Kolej wciąż odbudowuje swoją reputację. Poczyniono pokaźne inwe-
stycje w tabor, niezawodne układy zasilania, dworce i stacje kolejowe, 
dzięki czemu wzrasta jej niezawodność i komfort podróżowania. A to 
jeszcze nie koniec wydatków. Na samą tylko modernizację taboru 
i  trakcji zapisano w Krajowym Planie Odbudowy kwotę blisko 
20 mld PLN. Statystyki pokazują, że kolejne inwestycje przynoszą 

RAPORT BOOKING.COM: LEPIEJ DŁUŻEJ, 
A BARDZIEJ ZIELONO  MÓWIĄ PODRÓŻNI

realne efekty – zwraca uwagę Maciej Kordas. Słowa eksperta znaj-
dują odbicie w danych UTK. Tegoroczne wakacje były rekordowe 
pod względem ilości pasażerów – od czerwca do końca sierpnia 
pociągami podróżowało blisko 91 mln pasażerów. To o 7,1 mln 
więcej niż przed ostatnim rekordowym 2019 rokiem. Mniej było 
także wypadków na przejazdach kolejowo–drogowych.

Wynik ten mógłby być o wiele wyższy, uważa ekspert ABB: – Dziś 
brakuje nam chociażby odpowiedniego sprzężenia pomiędzy rozkładami 
jazdy różnych środków transportu, co zapewniłoby sprawny transport 
intermodalny. Nie bez znaczenia jest też cała infrastruktura wokół 
kolei, za którą sami przewoźnicy nie odpowiadają, jak np. bezpłatne 
parkingi przy dworcach, których wciąż jest jak na lekarstwo.

Cena równowagi

Chęci to jedno, ale co jesteśmy w stanie poświęcić, by rzeczywiście 
osiągnąć cel, jakim jest bardziej zielone przemieszczanie się? 
Specjaliści z Statista sprawdzili również i  to. Najwięcej, bo aż 
75 proc. badanych chętnie przestawi się na bardziej zrównoważone 
formy podróżowania. Niemal co trzeci z ankietowanych (28 proc.) 
jest gotów spędzić w transporcie więcej czasu, jeżeli to będzie 
w stanie pomóc. 1 na 5 (18 proc.) chętnie zapłaci więcej za 
wynajmowany samochód elektryczny.

– Dlatego kluczowym elementem budowania zielonej gospodarki jest 
edukacja. Tylko odpowiednia świadomość i wrażliwość są w stanie 
sprowokować nas do zmian nawyków – uważa Maciej Kordas. – 
Zmianę na tym polu widać także nad Wisłą, gdzie coraz częściej możemy 
usłyszeć o akcjach informacyjnych i promocyjnych, np. dzień bez biletu. 
Wartym skopiowania pomysłem jest także informowanie pasażerów na 
bilecie o śladzie węglowym ich podróży i porównanie tego z innymi 
metodami transportu, jak robi PKP Intercity – uważa ekspert.

Eko praca u podstaw

Jak dodaje, zmiana samego nastawienia społeczeństwa to 
tylko jeden z etapów budowania zrównoważonego transportu. 
Za deklaracjami muszą iść czyny, szczególnie po stronie opera-
torów i regulacji organów państwowych. Dziś brakuje chociażby 
skonsolidowanej platformy, gdzie podróżni mogą kupić jeden 
bilet na cały przejazd, który będzie odpowiednio zsynchronizo-
wany. Nie mamy także odpowiedniej legislacji – np. we Francji 
przyjęto prawo, które umożliwia zakazanie lotów wewnątrz kraju 
i  zastąpienie ich połączeniami kolejowymi. Nieokiełznanym 
problemem jest także kwestia recyklingu profesjonalnej odzieży 
roboczej, którą przywdziewają pracownicy odpowiedzialni 
za utrzymanie infrastruktury.

Część zmian wymusi także aktualna sytuacja rynkowa. – Naj-
bliższym przystankiem na trasie do zielonej przyszłości będzie 
wykorzystanie automatyki budynkowej, która będzie regulować 
oświetlenie i ogrzewanie na dworcach i przystankach, co ograniczy 
wydatki na energię i ślad węglowy – twierdzi Maciej Kordas.

Ekspert zwraca uwagę na fakt, że pojedyncze inicjatywy owszem, 
są podejmowane, jak np. budowa systemu do magazynowa-
nia energii opartego o wodór produkowany z  energii farmy 
słonecznej, za który odpowiada PKP Energetyka, ale to na 
razie tylko pilotaże. By  rzeczywiście osiągnąć neutralność 
klimatyczną w  transporcie, potrzebujemy solidarnej pracy 
wszystkich zainteresowanych.

ABB (ABBN: SIX SWISS EX) jest wiodącą globalną 
f irmą technologiczną, która stymuluje transformację 
gospodarek i  społeczeństw, budując ich przyszłość 
w sposób wydajny i zrównoważony. Integrując produkty 
elektryf ikacji, robotyki, automatyki i  systemów 
napędowych z rozwiązaniami cyfrowymi, ABB wyznacza 
nowe granice technologii i  poziomy efektywności. 
Za sukcesem f irmy stoi 110 tys. pracowników w ponad 
100  krajach, którzy kontynuują ponad 130–letnią 
historię ABB. www.abb.com 
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realne efekty – zwraca uwagę Maciej Kordas. Słowa eksperta znaj-
dują odbicie w danych UTK. Tegoroczne wakacje były rekordowe 
pod względem ilości pasażerów – od czerwca do końca sierpnia 
pociągami podróżowało blisko 91 mln pasażerów. To o 7,1 mln 
więcej niż przed ostatnim rekordowym 2019 rokiem. Mniej było 
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intermodalny. Nie bez znaczenia jest też cała infrastruktura wokół 
kolei, za którą sami przewoźnicy nie odpowiadają, jak np. bezpłatne 
parkingi przy dworcach, których wciąż jest jak na lekarstwo.
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Chęci to jedno, ale co jesteśmy w stanie poświęcić, by rzeczywiście 
osiągnąć cel, jakim jest bardziej zielone przemieszczanie się? 
Specjaliści z Statista sprawdzili również i  to. Najwięcej, bo aż 
75 proc. badanych chętnie przestawi się na bardziej zrównoważone 
formy podróżowania. Niemal co trzeci z ankietowanych (28 proc.) 
jest gotów spędzić w transporcie więcej czasu, jeżeli to będzie 
w stanie pomóc. 1 na 5 (18 proc.) chętnie zapłaci więcej za 
wynajmowany samochód elektryczny.

– Dlatego kluczowym elementem budowania zielonej gospodarki jest 
edukacja. Tylko odpowiednia świadomość i wrażliwość są w stanie 
sprowokować nas do zmian nawyków – uważa Maciej Kordas. – 
Zmianę na tym polu widać także nad Wisłą, gdzie coraz częściej możemy 
usłyszeć o akcjach informacyjnych i promocyjnych, np. dzień bez biletu. 
Wartym skopiowania pomysłem jest także informowanie pasażerów na 
bilecie o śladzie węglowym ich podróży i porównanie tego z innymi 
metodami transportu, jak robi PKP Intercity – uważa ekspert.

Eko praca u podstaw

Jak dodaje, zmiana samego nastawienia społeczeństwa to 
tylko jeden z etapów budowania zrównoważonego transportu. 
Za deklaracjami muszą iść czyny, szczególnie po stronie opera-
torów i regulacji organów państwowych. Dziś brakuje chociażby 
skonsolidowanej platformy, gdzie podróżni mogą kupić jeden 
bilet na cały przejazd, który będzie odpowiednio zsynchronizo-
wany. Nie mamy także odpowiedniej legislacji – np. we Francji 
przyjęto prawo, które umożliwia zakazanie lotów wewnątrz kraju 
i  zastąpienie ich połączeniami kolejowymi. Nieokiełznanym 
problemem jest także kwestia recyklingu profesjonalnej odzieży 
roboczej, którą przywdziewają pracownicy odpowiedzialni 
za utrzymanie infrastruktury.

Część zmian wymusi także aktualna sytuacja rynkowa. – Naj-
bliższym przystankiem na trasie do zielonej przyszłości będzie 
wykorzystanie automatyki budynkowej, która będzie regulować 
oświetlenie i ogrzewanie na dworcach i przystankach, co ograniczy 
wydatki na energię i ślad węglowy – twierdzi Maciej Kordas.

Ekspert zwraca uwagę na fakt, że pojedyncze inicjatywy owszem, 
są podejmowane, jak np. budowa systemu do magazynowa-
nia energii opartego o wodór produkowany z  energii farmy 
słonecznej, za który odpowiada PKP Energetyka, ale to na 
razie tylko pilotaże. By  rzeczywiście osiągnąć neutralność 
klimatyczną w  transporcie, potrzebujemy solidarnej pracy 
wszystkich zainteresowanych.

ABB (ABBN: SIX SWISS EX) jest wiodącą globalną 
f irmą technologiczną, która stymuluje transformację 
gospodarek i  społeczeństw, budując ich przyszłość 
w sposób wydajny i zrównoważony. Integrując produkty 
elektryf ikacji, robotyki, automatyki i  systemów 
napędowych z rozwiązaniami cyfrowymi, ABB wyznacza 
nowe granice technologii i  poziomy efektywności. 
Za sukcesem f irmy stoi 110 tys. pracowników w ponad 
100  krajach, którzy kontynuują ponad 130–letnią 
historię ABB. www.abb.com 

biznes & EKOLOGIA 3939



wydaniu „Pulsu Trójki” w Programie III Polskiego Radia. Kiedy 
rozmawiałam z gośćmi w studiu o prywatyzacji jednego z ban-
ków i mój rozmówca, ówczesny poseł, wypowiadał się na ten 
temat bardzo autorytatywnie, zapytałam go o kompetencje. 
Odpowiedział, że ma do tego odpowiednie przygotowanie, 
bo jak był dyrektorem PGR, to „miał pod sobą 5 tys. świń 
w jednym rzucie”. Przyznam, że z kamiennym wyrazem twarzy 

W UPOWSZECHNIANIU WIEDZY O ZAAWANSOWANYCH 
TECHNOLOGIACH I  NOWATORSKICH ROZWIĄZANIACH, 
WYKSZTAŁCENIE PRAWNICZE, DALEKIE OD NAUK ŚCISŁYCH, 
NIE MUSI BYĆ PRZESZKODĄ. CZASAMI NAWET POMAGA 
W  INTERPRETACJI NIEZW YKLE SKOMPLIKOWANYCH 
PROCESÓW, KTÓRYMI ZAJMUJĄ SIĘ EKSPERCI I UCZENI. 
WYSTARCZY TYLKO UWAŻNIE SŁUCHAĆ I NIE OBAWIAĆ SIĘ 
ZADAWANIA IM WNIKLIWYCH PYTAŃ O SZCZEGÓŁY. 

TĘ PROSTĄ METODĘ W  PROMOWANIU WIEDZY STOSUJE 
JOLANTA CZUDAK–TOMAKA, REDAKTOR NACZELNA 
EKOLOGICZNEGO MIESIĘCZNIKA AURA, KTÓRA PRZEZ WIELE 
LAT WYDAWAŁA MAGAZYN LIDERZY INNOWACYJNOŚCI 
W DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ, A OBECNIE PROWADZI 
PORTAL O TEJ SAMEJ NAZWIE.

Skąd u humanistki takie 
zainteresowania innowacjami?

Powód był dość prozaiczny. Czytając instrukcje obsługi różnych 
urządzeń technicznych popadałam w głęboką frustrację, bo 
rzadko kiedy mogłam zrozumieć intencje autora. Ten specy� czny 
język kompletnie do mnie nie przemawiał. To mnie skłoniło do 
zgłębiania zawiłości technicznych w bezpośrednich rozmowach 
z inżynierami i naukowcami. O dziwo, rozmowy ze specjalistami 
wcale nie były dla mnie niezrozumiałe. Zaczęło mnie to wciągać 
i tak ugruntowało się moje zainteresowanie innowacjami. Prze-
konałam się, że o zaawansowanych technologiach można mówić 
i pisać prostym językiem. Wystarczy do tego mieć ciekawość świata.

Kiedy pani ją w sobie odkryła?

Dziennikarstwo wymusiło na mnie tę ciekawość świata. Pracując 
w  radiu zajmowałam się najpierw problematyką społeczno–
gospodarczą i przyznam, że w nagłaśnianiu kontrowersyjnych 
spraw pomagała mi wtedy znajomość prawa. W audycjach 
prowadzonych „na żywo” zdarzały się bowiem różne niespo-
dzianki. Czasem bywały nawet zabawne, chociaż poruszane 
zagadnienia, do nich nie należały, zwłaszcza w cotygodniowym 

O INNOWACJACH W PROSTYCH SŁOWACH  

Jolanta Czudak – Tomaka, redaktor naczelna 
ekologicznego miesięcznika AURA
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przyjmowałam takie argumenty nie tylko w tej, ale i w innych 
audycjach. Wtedy bardziej interesowały mnie sprawy w jakimi 
zmagali się przedsiębiorcy, niż nowatorskie rozwiązania w fir-
mach i zakładach produkcyjnych. To się dopiero zmieniło kiedy 
zostałam rzecznikiem prasowym w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gdzie zetknęłam 
się z  technologiami służącymi ochronie środowiska.

Popularyzowała pani te technologie w ramach 
swoich obowiązków zawodowych?  

To nie było kluczowe w mojej 8–letniej pracy w NFOŚiGW. 
Rola rzecznika polegała na ułatwianiu dziennikarzom kontaktu 
z zarządem, przekazywaniu informacji o programach priory-
tetowych i wydatkowaniu ogromnych środków publicznych na 
wielomilionowe inwestycje, w których wykorzystywano najnow-
sze osiągnięcia techniki. Te rozwiązania bardzo mnie ciekawiły 
a ponieważ, chciałam o nich wiedzieć jak najwięcej, zaczęłam 
rozmawiać z inwestorami i naukowcami, żeby je upowszechniać 
medialnie. Po odejściu z  NF w  2006  roku, nadal współpra-
cowałam w tym zakresie z  różnymi periodykami i gazetami. 
Przez ponad 10 lat w Dzienniku Gazecie Prawnej wydawałam 
magazyn informacyjno–promocyjny, najpierw Eko–Liderzy, 

a potem Liderzy Innowacyjności. Rozszerzyłam znacząco krąg 
swoich zainteresowań o technologie wykraczające daleko poza 
sferę ochrony środowiska, bo innowacje dotyczyły każdej dzie-
dziny. Im technologia była bardziej nowatorska, tym chętniej 
o niej informowałam. 

Miała pani jakieś preferencje w wyborze 
dziedzin, w których ten postęp był dominujący?

Nie, zazwyczaj  decydował o tym przypadek. Uczestniczyłam 
w różnych konferencjach i seminariach naukowych i wychwy-
tywałam to, co najbardziej mnie zainteresowało. Nie miało 
to żadnego znaczenia czy dotyczy to technologii cyfrowych, 
energetycznych, satelitarnych, kwantowych, półprzewodni-
kowych, terahercowych czy medycznych. Bywało, że rozmowę 
z wybitnymi autorytetami przeprowadzałam nawet „z marszu”. 
Słuchałam wypowiedzi fachowców, a potem do nich nawiązując, 
zadawałam wiele pytań. Chciałam się dowiedzieć dlaczego 
prowadzą takie badania lub projekty i w jaki sposób ich odkrycia 
wpłyną na rozwój określonych dziedzin, gospodarki, czy poprawę 
standardu naszego życia. Kiedy w rozmowie pojawiały się okre-
ślenia niezrozumiałe dla humanisty, prosiłam o ich wyjaśnienie 
prostym językiem. Zawsze dla bezpieczeństwa wysyłam taki 
tekst do autoryzacji, aby uniknąć jakichś błędów w interpretacji. 
Przez lata mojej zawodowej praktyki nie zdarzyło się jednak, 
abym zniekształciła wiedzę, którą dzielili się ze mną specjaliści. 
Na moim portalu liderzyinnowacyjnosci.com, który prowadzę 
od 5 lat są setki moich artykułów i wywiadów z innowatorami 
z bardzo różnych dziedzin. Zapraszam do tej lektury.  
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nas. Transformacja energetyczna to nasze zdrowie i lepsza jakość życia, 
nasza suwerenność, nasze bezpieczeństwo energetyczne i niższe koszty 
życia, nasza stabilność gospodarcza i stabilne miejsca pracy”– mówiła 
Paulina Hennig–Kloska. W  jej ocenie kryzys energetyczny 
nie rozpoczął się wraz z wojną. “Wojna jedynie spotęgowała jego 
efekty. Do kryzysu energetycznego doprowadziła krótkowzroczność 
i populizm kolejnych rządów” – mówiła Paulina Hennig–Kloska.

Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050 Szymona Hołowni podkreślił, 
że transformacja energetyczna i wszystko, co się z nią wiąże to 
droga do lepszej przyszłości, niezależności i do bezpieczeństwa. 

“To zielona i tania energia dla naszych małych ojczyzn, to efektywne 
i  tanie ciepło systemowe dla naszych spółdzielni mieszkaniowych, 
dla wspólnot mieszkaniowych i samorządów. Nasze małe ojczyzny 
mogą być samowystarczalnymi, zielonymi wyspami energetycznymi 
połączonymi ze sobą inteligentnymi sieciami.” uwolnimy społeczności 
sąsiedzkie i umożliwimy im inwestycje w OZE, włączymy zielone 
światło dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, aby mogły produ-
kować i sprzedawać prąd z korzyścią dla mieszkańców. Dziś samorząd 
został pozostawiony przez rząd samemu sobie, jeżeli chodzi o walkę 
o środki na transformację”– mówił Mirosław Suchoń.

Michał Gramatyka, poseł Polski 2050 Szymona Hołowni zazna-
czył, że Zielona Niepodległa to jest wyzwanie na lata. “To są 
wielkie, gigantyczne projekty, dziesiątki spraw małych ale też 
takie, które zależą od każdej i każdego z nas. Poseł Polski 2050 
Szymona Hołowni w swoim wystąpieniu podkreślił, że wierzy 
w Śląsk, bez węgla i bez smogu. “Zagłębie cyfrowych technologii. 
Już dzisiaj w Katowicach testuje się roboty dla największych fabryk 
samochodowych świata, a  tam, gdzie w  czasach moich studiów 
fedrowała Kopalnia Katowice, dzisiaj jest strefa kultury i siedziba 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia” – mówił 
Michał Gramatyka.

“TRANSFORMACJA ENERGET YCZNA, SPRAWIEDLIWA, 
ZROBIONA PROFESJONALNIE TO COŚ, CO PRZYNIESIE 
NAM BOGACTWO, O JAKIM NAM SIĘ NIE ŚNIŁO, ROZWINIE 
POLSKI PRZEMYSŁ, ŚWIATOWY PRZEMYSŁ, STWORZY JEGO 
NOWE GAŁĘZIE, DA LUDZIOM PRACĘ, BEZPIECZEŃSTWO. 
TO DROGA DO SZCZĘŚCIA, DO SUKCESU, DO SPEŁNIENIA" 

– MÓWIŁ SZYMON HOŁOWNIA, PRZEWODNICZĄCY PARTII 
POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI PODCZAS SOBOTNIEGO 
KONGRESU ZIELONA NIEPODLEGŁA W WARSZAWIE. 

"Jesteśmy ostatnim pokoleniem polityków i działaczy, które może coś 
w tej sprawie zmienić. Te które były przed nami, przespały temat, nie 
zrobiły nic albo prawie nic w tej sprawie. Dla młodszego pokolenia 
polityków będzie już za późno, żeby zrobić cokolwiek. To my jesteśmy 
tą drużyną, która może zmienić świat" – mówił Szymon Hołownia.

Zdaniem Szymona Hołowni trzeba zadać wreszcie kłam “bez-
czelnemu, perf idnemu kłamstwu ziobrystów i innych płaskoziemców, 
którzy przekonują nas, że transformacja energetyczna to coś, co wpędzi 
nas w jeszcze większą biedę, w jeszcze większe problemy" – mówił 
Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 zaznaczył, że europejskie rządy powoli, ale 
skutecznie, przesiadali się z przedziału dla palących do pierwszej 
klasy i dzisiaj nim jadą. “A my? Nadal w tym przedziale dla palących 

– z Libią, Mongolią, Białorusią, z tymi wszystkimi państwami świata, 
które, tak jak my, nie zadeklarowały neutralności klimatycznej" – 
mówił Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia podkreślił, że jego ugrupowanie podczas 
sprawowania władzy będzie stosować politykę czerwonego 
dywanu, rozściełanego przed zielonymi inwestycjami. “Wybudujemy 
energetyczne ekspresówki, zbudujemy taką sieć elektroenergetyczną, 
remontując również istniejąca i włączając ją w cały system, która 
będzie przystosowana do XXI wieku energią ze źródeł odnawialnych. 
Wszystkie pieniądze z systemu handlu emisjami przeznaczymy na 
sieci. To mają być znaczone pieniądze, które mają służyć tylko do 
tego, żeby jak najszybciej wybudować w Polsce taki system, który 
będzie bezpieczny i  dostosowany do naszych czasów”– mówił 
Szymon Hołownia.

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Piotr Skubała zaznaczył, że 
naukowcy ogłosili czerwony alarm dla Ziemi. “Doprowadziliśmy 
do przekroczenia pięciu z dziewięciu granic planetarnych, które 
wyznaczają bezpieczną strefę gospodarowania naszą planetą” – mówił 
prof. dr hab. Piotr Skubała.

Paulina Hennig–Kloska, posłanka Polski 2050 Szymona Hołowni 
zaznaczyła, że musimy zakasać rękawy, zabrać się do mądrej 
pracy, wygospodarować pieniądze, uruchomić środki europejskie 
i przeprowadzić transformację energetyczną. “Nikt tego nie zrobi za 

"ZIELONA NIEPODLEGŁA" – 
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JAK WNIOSKI I REKOMENDACJE Z RAPORTU OPUBLIKOWANEGO 
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BEZ ELEKTROŚMIECI 
2022 POMOGĄ SPROSTAĆ WYZWANIU E-ODPADÓW?

KONFERENCJA „OD ODPADU DO ZASOBU. ZUŻY T Y 
SPRZĘT ELEKTRYCZNY I  ELEKTRONICZNY W  EKONOMII 
CYRKULARNEJ” ORGANIZOWANA PRZEZ UNEP/GRID–
WARSZAWA I ELEKTROEKO ORGANIZACJĘ ODZYSKU SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SA, ODBYŁA SIĘ NA 
POCZĄTKU  PAŹDZIERNIKA 2022 W CENTRUM PRASOWYM PAP 
W WARSZAWIE. WYDARZENIE BYŁO CENTRALNĄ CZĘŚCIĄ 
POLSKICH OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
BEZ ELEKTROŚMIECI  2022. W  PROGRAMIE SPOTKANIA 
ZNALAZŁY SIĘ: PREMIERA RAPORTU OMAWIAJĄCEGO DANE 
I INFORMACJE NA TEMAT SKALI WYZWANIA ORAZ DEBATA 
EKSPERTÓW I PRAKTYKÓW POŚWIĘCONA DOSTĘPNOŚCI 
SUROWCÓW I SYTUACJI NA RYNKU ODZYSKU W DOBIE 
GLOBALNYCH NAPIĘĆ.

„Nieważne jak małe, do recyklingu się nadaje” (org. Recycle it all, no 
matter how small) jest hasłem globalnych obchodów tegorocznego 
Międzynarodowego Dnia Bez Elektrośmieci. Hasło to ma nam 
uświadomić, że dla recyklingu nie istnieje produkt zbyt mały. Liczy 
się każdy telefon komórkowy czy pendrive. Przedmioty takie, jak 
elektryczne szczoteczki do zębów, tostery czy aparaty fotogra� czne 
są tak często wyrzucane w niewłaściwy sposób, że mimo swoich 
niewielkich rozmiarów, stają się znaczącym odsetkiem zawartości 
koszy na śmieci. Szacuje się, że drobne elektroodpady stanowią aż 
8% masy odpadów, która jest składowana lub spalana. Oznacza to, że 
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Raport
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Debata

  Jak zmienia się dostępność surowców w kontekście 
globalnych napięć takich, jak pandemia 
COVID–19 czy wojna w Ukrainie? 

  W jaki sposób kryzys gospodarczy wpływa na rynek odzysku?
  Jakie kierunki w kontekście elektroodpadów 

wyznacza Europejski Zielony Ład? 

Wokół tych pytań krążyły wypowiedzi uczestników dyskusji pro-
wadzonej przez redaktora Michała Niewiadomskiego. Eksperci 
analizowali szanse związane z transformacją w kierunku gospodarki 
o obiegu zamkniętym, w której odpad z jednego procesu produk-
cyjnego staje się cennym surowcem dla innego. 

Odnosząc się do pytania o obecny trend w powstawianiu elektro-
odpadów, Dyrektor Generalna UNEP/GRID–Warszawa Maria 
Andrzejewska przedstawiła dane, które mówią o tendencji wzro-
stowej – W tej chwili mówimy o blisko 60 mln ton, a jeśli utrzymamy 
ten trend, szacunki na 2030 sięgają 75 mln ton. To co jest najbardziej 
niepokojące to niski stopień recyklingu, bo jeśli zapotrzebowanie i pro-
dukcja rosną tak, jak liczba ludności na świecie, to zapotrzebowanie na 
surowce też będzie rosło. – Podkreśliła, że ważne jest, żeby traktować 
odpady jako potencjalne  surowce. – Bardzo wierzę w to, że będziemy 
je odzyskiwać z coraz bardziej zwiększającej się masy elektroodpadów. 
Minerały ziem rzadkich są na wyczerpaniu. Szacuje się, że niektóre 
z nich starczą nam na 10 lat, inne na kilka. Wszystkie te cenne surowce 
mamy w zasięgu ręki i to są naprawdę znaczące ilości – dodała. 

Zdaniem Prezesa Zarządu ElektroEko Organizacji Odzysku 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Grzegorza Skrzypczaka, 
chociaż sytuacja za naszą wschodnią granicą na pewno przyspieszy 
zainteresowanie odzyskiwaniem surowców z elektroodpadów, nasz 
główny problem polega na braku mechanizmów ekonomicznych, 
które by skłaniały producentów do wykorzystywania surowców 
z recyklingu. – Na dzień dzisiejszy znakomita ilość surowców z recy-
klingu wyjeżdża z Polski. Jest to też kwestia kursu dolara i dużej 
różnicy w cenie, stąd można to zrozumieć, jednak my mamy w Polsce 
branże m. in. AGD, które są znakomicie przygotowane, żeby już takie 
mechanizmy wprowadzić – zauważył Prezes Skrzypczak.

Reprezentujący punkt widzenia administracji państwowej Robert 
Chciuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Mini-
sterstwie Klimatu i Środowiska, zarekomendował spojrzenie 
z perspektywy długofalowej na politykę odzyskiwania surowców, 
w której skutki wydarzeń takich, jak pandemia COVID–19 czy 
wojna za wschodnią granicą, zostaną zamortyzowane przez inne 
działania i dojdzie do ustabilizowanej sytuacji. – Kończą się nam 
surowce w branży sprzętu elektronicznego, jeśli nie pójdziemy w kie-
runku powtórnego wykorzystania, staniemy wobec braku rozwiązania. 
Gospodarka linearna się skończyła – przyznał Dyrektor Chciuk. 

Znaczna część dyskusji poświęcona była ustawodawstwu regulującemu 
kwestie odpadowe z poziomu rozporządzeń Unii Europejskiej, 
dynamicznej reakcji branży w krajach członkowskich i potrzebie 
działań systemowych w Polsce. Zdaniem Wojciecha Koneckiego, 
Prezesa Zarządu Związku Producentów AGD „APPLiA” czeka nas 
bardzo wiele zmian. – Dialog pozwala na wypracowanie logicznych 
rozwiązań dla wyzwań rynku elektroodpadów. Świeżym i bardzo dobrym 
przykładem jest popierana przez nas propozycja Ministerstwa dotycząca 

zmiany metodologii obliczania ustawowych targetów dla paneli. Liczę, 
że Ministerstwo wsłucha się w nasze argumenty, także podczas prac 
nad nową unijną dyrektywą dla zużytego sprzętu w przyszłym roku.

Zdjęcia z wydarzenia ©Paulina Paterek

Konferencja odbyła się przy współpracy:  
Organizatorzy: UNEP/GRID-Warszawa, ElektroEko
Patronat honorowy: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Mini-
sterstwo Rozwoju i Technologii
Partnerzy: APPLiA, Partnerstwo SDGs „Razem dla Środowiska”

UNEP/GRID–WARSZAWA zostało ustanowione 
17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego 
pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN 
Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim 
reprezentowanym przez ministerstwo właściwe dla ochrony 
środowiska. Od tego czasu realizuje w Polsce misję Programu 
Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając 
na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Funkcjonuje jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci 
GRID (Global Resource Information Database – światowa 
baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP 
w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami 
środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy 
z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. 
Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz 
� rm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności 
biznesu. UNEP/GRID–Warszawa ma status organizacji 
pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji 
Ochrony Środowiska. Więcej na: www.gridw.pl

ElektroEko. Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego S.A. jest największą organizacją odzysku 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, która 
działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 11 września 2015 r.). 
W imieniu swoich klientów – producentów i importerów 
sprzętu elektrycznego i  elektronicznego – organizuje 
zbiórkę, odbiór, przetwarzanie, odzysk, recykling zużytych 
urządzeń. W  porozumieniu z  gminami organizacja 
prowadzi nieodpłatnie punkty zbierania elektrośmieci, 
a także udostępnia usługę odbioru dużych elektrośmieci 
bezpośrednio z domów mieszkańców. 

Od początku istnienia systemu zbierania ZSEE w Polsce, 
ElektroEko jest niekwestionowanym liderem w zbiórce 
elektrośmieci. Od 2006 roku ElektroEko zebrało już ponad 
milion ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co 
stanowi blisko 50% wszystkich zebranych odpadów tego typu 
w Polsce. Jako jedyna polska organizacja jest członkiem WEEE 
Forum. ElektroEko prowadzi także kampanie edukacyjne, 
stawiając sobie za cel podnoszenie świadomości Polaków 
w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym. Więce na: www.elektroeko.pl
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6 PAŹDZIERNIKA W HOTELU ARCHE HOTEL KRAKOWSKA 
W  WARSZAWIE ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA „GREEN 
INDUSTRY SUMMIT”. PODCZAS CZTERECH PANELI ORAZ 
TRZECH WYSTĄPIEŃ DYSKUTOWANO O  WYZWANIACH, 
JAKIE SĄ STAWIANE PRZED SEKTOREM PRZEMYSŁOWYM 
ORAZ LOGISTYKĄ W  KONTEKŚCIE REALIZACJI CELÓW 
ZRÓWNOWA ŻONEGO ROZ WOJU. Z WIE ŃCZE NIEM 
W YDARZENIA BYŁA WIECZORNA GALA ROZDANIA 
NAGRÓD „DIAMENTY GREEN INDUSTRY” DLA NAJBARDZIEJ 
WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ PODMIOTÓW Z SEKTORA PRZEMYSŁU, 
TRANSPORTU I LOGISTYKI.

Część merytoryczną otworzyło wystąpienie Prof. dr hab. inż. Jacka 
Kijeńskiego – wieloletniego koordynatora Polskiej Platformy 
Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych z Politechniki 
Warszawskiej, pod tytułem “Zielona energia dla Przemysłu”. 
Na wstępie Pan Profesor zaznaczył, że jego wystąpienie będzie 
kontrowersyjne oraz, że chce dzięki temu dać pole do ciekawych 
dyskusji i przemyśleń. Wedle jego słów, jedyną uniwersalną walutą 
staje się energia, zaś sam de� cyt energii występuje niezależnie od 
wydarzeń, z którymi borykamy się ostatnimi czasy – niezależnie od 
występowania kryzysów � nansowych, stanów pandemicznych czy 
działań militarnych. W swojej wypowiedzi powołał się również na 
badania Roberta Johnsona z Uniwersytetu w Harwardzie o tym, iż 
to nie dwutlenek węgla przyczynia się najbardziej do zwiększonego 
efektu cieplarnianego. Za tymi poczynaniami stoi natomiast metan 
i to ten organiczny związek chemiczny powinniśmy wychwytywać 
z atmosfery, a następnie spalać do dwutlenku węgla. 

Po wystąpieniu inauguracyjnym nadszedł czas na dyskusje pane-
lowe. Głównym tematem pierwszego panelu dyskusyjnego była 
zielona transformacja przemysłu w kierunku GOZ. Moderatorem 
był Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, Wydział Mechaniczny Tech-
nologiczny, Politechnika Warszawska. Udział w dyskusji wzięli: 
Katarzyna Mroczkowska – Marketing Lead for Central, East and 
South Europe, HMD Global, Iwona Jacaszek–Pruś – Dyrektorka 
ds. korporacyjnych, Kompania Piwowarska, Prof. dr hab. inż. Jacek 
Kijeński – wieloletni koordynator Polskiej Platformy Technolo-
gicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Politechnika Warszawska, 
oraz Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group, Łukasz Domi-
niak, Dyrektor ds. Public i Government Relations, Animex. 
Początkowo dyskutanci debatowali o nowoczesnych technologiach, 
które pomogą w walce z recyklingiem oraz o problemie destabili-
zacji gospodarki. Dodatkowo nawiązali do transformacji cyfrowej 
oraz przejść z przemysłu 2.0 do przemysłu 4.0. Wspomniano 
również o kwestii odpadów polimerowych, procesach segre-
gacji tych odpadów, a także zwrócono uwagę na problematykę 
de� cytu czystej wody na świecie w kontekście różnych skażeń, 
związanych z brakiem skutecznych działań recyklingowych. Na 
końcu panelu prelegenci dyskutowali o dylemacie pomiędzy 
bezpieczeństwem żywności a poszukiwaniem odpowiednich 
opakować do jego przechowywania. 

CAŁA BRANŻA PRZEMYSŁOWA W JEDNYM 
MIEJSCU! RELACJA Z XI EDYCJI GREEN 

INDUSTRY SUMMIT! 

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na prezentację Pana Daniela 
Ładno – Enterprise Accounts Senior Manager, CEE, Dassault 
Systèmes pod tytułem “Cyfrowe wsparcie realizacji celów zrów-
noważonego rozwoju”. W swojej prezentacji opowiedział czym 
jest bliźniak cyfrowy i do czego służy. Przede wszystkim bliźniak 
cyfrowy potrzebuje centralnego miejsca, z którego pobiera aktualne 
dane, zaś samo modelowanie cyfrowe pozwala na szybsze przejście 
od pomysłu do wytworzenia produktu, czyli zajmuje się analizą 
całościowego życia danego produktu. 

Drugi panel dyskusyjny pt. „Budownictwo Neutralne Klimatycz-
nie” poprowadził moderator – dr Bartosz Zamara – Development 
Manager, Trebbi Polska. W dyskusji udział wzięli: Łukasz 
Marcinkiewicz – Dyrektor Projektów Infrastrukturalnych 
Lafarge w Polsce i Dyrektor Zarządzający LH Engineering, 
Adam Ambrozik – Senior Public Affairs Manager, CEE, VELUX 
Polska, Jacek Zychowicz – Dyrektor ds. Technologii Betonu, 
Warbud, dr inż. Maciej Skowroński – Wiceprezes Zarządu, 
Metroplan Polska, Kamil Kowalczyk – Dyrektor Sprzedaży, 
Unihouse. Wśród prelegentów wywiązała się dyskusja m.in. 
o koncepcji utylizacji budynku i produktu oraz o obniżaniu 
kosztów energii w budownictwie mieszkaniowym. Padło pytanie 
czy inwestorzy są zainteresowani braniem pod uwagę konceptu 
ekologicznego przy planowaniu nieruchomości. Później zostały 
zaprezentowane różne badania dotyczące m.in. renowacji we 
własnym domu. Okazuje się bowiem, że na pierwszym miejscu 
w rankingu figuruje aspekt trwałości i ceny, a dopiero na jednym 
z ostatnich miejsc - wpływ na środowisko. W dzisiejszych 
czasach odbiorcy profesjonalni często ponoszą dużą odpowie-
dzialność,w przeciwieństwie do odbiorców indywidualnych, 
gdzie wciąż jest problem z należytym podejściem do problemów 
środowiskowych. Rozmówcy zwrócili dodatkowo uwagę na fakt, 
iż w Polsce ludzie stawiają znacznie częściej na indywidualizm, 
który jest przeciwieństwem budownictwa zrównoważonego 
klimatycznie i należałoby w  tym zakresie wzorować się na 
państwach Europy Zachodniej i Północnej. Wspomniano również 
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o zachodnim trendzie budownictwa z drewna, który wielkimi 
krokami również idzie do Polski. 

Po przerwie lunchowej nadszedł czas na drugą prezentację 
wygłoszoną przez Panią Aleksandrę Gumel – Head of Logi-
stics Solution Design CEE, Rohlig Suus Logistics pod tytułem 

“Łańcuchy dostaw w kolorze zielonym”. Firma ta, realizuje siedem 
usług związanych z przedstawieniem śladu węglowego oraz opra-
cowała raport CSR za rok 2021. Ponadto przeprowadziła audyt 
energetyczny wszystkich swoich placówek, a obecnie trwają prace 
nad obniżaniem wskaźników niekorzystnych z punktu widzenia 
ekologii. Jako jeden z działań spółki, rozmówczyni przedstawiła 
minimalizowanie zużycia folii w pakowaniu przesyłek.

Osią tematyczną III panelu był Zrównoważony Transport i Logi-
styka. Moderatorem był Pan Przemysław Piętak – Supply Chain 
Advisory Director, CBRE. Udział w panelu wzięli: Monika 
Jarosik–Szmidt – Key Account and Research & Development 
Manager, ABC–Czepczyński, Piotr Chmielewski – Członek 
Zarządu, ROHLIG SUUS Logistics, Grzegorz Słomkowski – 
Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Robert 
Neumann – Chief Quality O
  cer, Blulog, Prof. dr hab. Woj-
ciech Paprocki – Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu 
i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Michał 
Brzozowski – Prezes Zarządu Metroplan Polska, połączył się 
z nami zdalnie. Eksperci wymieniali poglądy w zakresie dywer-
sy� kowania źródeł dostaw w obliczu stanów pandemicznych oraz 
zapewniania bezpieczeństwa produkcji i dbania o strategię „just in 
sequence”. Wspomnieli również o tym, jak rozwiązania IT mogą 
pomóc zoptymalizować cały proces zarządzania łańcuchem dostaw.  

Po krótkiej przerwie przeszliśmy do trzeciego case study, które 
zaprezentował Pan Michał Świerczyński – Commercial Director, 
Dalkia Polska, a dotyczyło ono DBOOT – Design, Build, Own, 
Operate, Transfer, czyli nowej koncepcji � nansowania dekarbonizacji 
w przemyśle. W swojej wypowiedzi przedstawił główne rozwiązania 
w kierunku oszczędności energii, dekarbonizacji, pozyskiwania 
energii z odnawialnych źródeł oraz poprawy rentowności � rmy 
w tym zakresie. Ponadto, wspomniał o modelu współpracy z klien-
tem przemysłowym opartym na łańcuchu dostaw.

Ostatni panel poświęcony był Zielonej Energii dla Przemysłu. 
Moderatorem dyskusji był dr hab. Bolesław Rok, Profesor Aka-
demii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki 
w Biznesie. W panelu udział wzięli: Przemysław Janiszewski 

– Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego, Uni-
bep S.A., Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor 
ds.  Innowacji i Rozwoju, Ecological Projects Poland, Jacek 
Ławrecki – Dyrektor ds. Komunikacji, Fortum, Piotr Apollo, 
MBA – Prezes Zarządu, Tauron Nowe Technologie, Marta Głód 
Dyrektor ds. zakupu i rozwoju projektów PV, OX2 Poland. Na 
wstępie panelu jeden z prelegentów zaznaczył, że osiągnięcie 
kiedykolwiek 100–procentowej energii z OZE okazuje się nie-
możliwe, co stało się bodźcem do podjęcia dalszych rozważań 
o potrzebie ustabilizowania gospodarki oraz perspektywach 
dalekodystansowych. Według słów rozmówców, problem niesta-
bilności rynkowej upatrywany jest w niewłaściwym planowaniu 
działań, co przyczynia się do zachwiania m.in.  sektora energe-
tycznego. Zaś za wyznacznik progresu gospodarczego w kierunku 
odnawialnych źródeł energii, powinno się stawiać na rozwój farm 
fotowoltaicznych, a przede wszystkim na determinację – aby 
potra� ć zakończyć rozpoczęte już projekty.

Diamenty Green Industry

Po zakończeniu części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną 
galę, którą uroczyście otworzyli Prof. dr hab. Michał Kleiber – 
Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezydent 
ECCOMAS, Kawaler Orderu Orła Białego – członek Kapituły 
Konkursowej oraz Beata Radomska – CEO Executive Club. Punk-
tem kulminacyjnym Gali było rozdanie statuetek w 10 Kategoriach 
Konkursowych, które uhonorowały najlepsze przedsiębiorstwa 
oraz wybitnych menedżerów i liderów biznesu.

Laureaci „Diamentów Green Industry”:

LIDER TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU: Metroplan 
Polska 
LIDER OPROGRAMOWANIA DLA PRZEMYSŁU: Das-
sault Sustems 
LIDER BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO: Kajima
Wyróżnienie: Warbud
LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI: Lafarge
Wyróżnienie: Fakro
LIDER LOGISTYKI DLA PRZEMYSŁU: Rohlig Suus
LIDER ZIELONEJ ENERGII DLA PRZEMYSŁU: Polenergia
LIDER ESG W PRZEMYŚLE: Velux
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LIDER FINANSOWANIA DLA PRZEMYSŁU: Bank 
Pekao S.A.
FABRYKA ROKU: Danfoss
CEO ROKU: Katarzyna Byczkowska

Organizator: Executive Club

Patroni Honorowi: Global Compact Network Poland, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Grupa PFR, Politechnika 
Warszawska, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Polish Supply 
Management Leaders, Szkoła Biznesu, Transport Logistyka Polska.

Partnerzy Główni: Warbud

Partnerzy Złoci: Dassault Sustemes, Ecological Projects Poland, 
Metroplan

Partnerzy: ABC–Czapczyński, Animex, Dalkia, Eurovia, Kajima, 
Kompania Piwowarska, Lafarge, Nokia, OX2, Polska Agencja Inwe-
stycji i Handlu Grupa PFR, Rohlig Suus, Unibep, Unihouse, Velux

Partnerzy Gali: Kajima, Warbud

Patroni Społeczni: Fundacja Leny Grochowskiej

Partner Techniczny: PRObrand

Patroni Medialni: executivemagazine.pl, wp.pl, money.pl, automa-
tykaprzemyslowa.pl, biznes i ekologia, biznes na fali, budowa.org, 
budownictwo.org, elektryka.org, fakty magazyn, gospodarczy, hale 

przemysłowe plus, iautomatyka, inzynierur.pl, kapitał polski, kursy 
automatyki.pl, obserwator gospodarczy, obserwator logistyczny, 
portalprzemyslowy.pl, rynek inwestycji, staleo.pl, teraz środowisko, 
tereny inwestycyjne info, wodorowy świat, zrobotyzowany.pl 
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ekspertów, co pozwoliło na wymianę dobrych praktyk i wypraco-
wanie rozwiązań dla obecnych wyzwań mieszkaniowych. 

W konferencji uczestniczyło łącznie niemalże 400 osób - ponad 
200 uczestników brało udział stacjonarnie, a ok. 180 osób zdalnie. 
Dodatkowo transmisję na żywo na naszych kanałach społeczno-
ściowych obejrzało łącznie ok. 160 osób. Niezmiernie cieszy nas 
sukces tegorocznego Forum Mieszkaniowego oraz to, jak wiele 
osób i organizacji angażuje się w poprawę sytuacji mieszkaniowej 
w Polsce. Dynamika tegorocznych dyskusji, liczba uczestników 
i  ich zaangażowanie w rozmowy oraz propozycje rozwiązań 
do wypracowania wskazują jak istotnym tematem jest obecnie 
mieszkalnictwo i z jak wieloma palącymi problemami się zmagamy. 
Dzięki międzysektorowej debacie wyszliśmy z konferencji z szerszą 
perspektywą i bogatsi o nowe pomysły i wnioski. 

Transmisję z całej konferencji można 
obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/
playlist?list=PL5Wx4aI0EODSaMHD4RLE7GJf3JTlLu_ll 

Ponadto podczas Forum Mieszkaniowego 2022 przedstawiony 
został podręcznik pt. „Adaptacja pustostanów na mieszkania 
dostępne” przygotowany przez Habitat for Humanity Poland wraz 
z naszymi Partnerami. Podręcznik w dwóch wersjach językowych 
(polskiej i angielskiej) dostępny jest na naszej stronie internetowej: 
https://habitat.pl/o-empty-spaces/ 

JAK POPRAWIĆ SYTUACJĘ MIESZKANIOWĄ I  WSPIERAĆ 
OSOBY SZCZEGÓLNIE NARAŻONE NA WYKLUCZENIE 
MIESZKANIOWE W POLSCE?

W październiku 2022 roku odbyła się 9 edycja Forum Mieszka-
niowego organizowanego przez Fundację Habitat for Humanity 
Poland. Tegoroczna konferencja pt. „ZRÓWNOWAŻONE 
MIESZKALNICTWO. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 
w Polsce poprzez wykorzystanie istniejących zasobów i narzędzi” 
odbyła się w formie hybrydowej – uczestniczyć można było zarówno 
stacjonarnie w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, 
jak i online. Podczas dwudniowego Forum odbyło się 11 sesji 
panelowych i wystąpiło niemal 60 panelistów. Dyskusje na temat 
zrównoważonego mieszkalnictwa odbyły się wśród ekspertów 
z różnych sektorów i środowisk. Poruszono tematykę zwiększenia 
zasobu mieszkaniowego poprzez adaptację pustostanów i wyko-
rzystanie modelu najmu społecznego, inwestycji w mieszkalnictwo 
dostępne cenowo, gospodarki obiegu zamkniętego w zabudowie 
mieszkaniowej, a także zagadnienia ubóstwa energetycznego. Całą 
agendę wydarzenia wraz z nagraniami sesji można przejrzeć pod 
linkiem: https://habitat.pl/fm2022/agenda-fm2022/

Podczas Forum Mieszkaniowego 2022 nie mogło także zabraknąć 
dyskusji na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce po 24 lutego 
2022 roku i wsparcia mieszkaniowego osób uchodźczych przy-
bywających z Ukrainy. „Fundacja Habitat for Humanity Poland 
od lat nie tylko jest na pierwszej linii i wspiera osoby zmagające się 
z trudnościami, ale również wypracowuje rozwiązania systemowe 
w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej. A sytuacja jest naprawdę 
bardzo trudna. Wydarzenia ostatnich dwóch lat: wybuch pandemii 
koronawirusa, eskalacja wojny w Ukrainie, nadchodzący kryzys 
energetyczny mocno wpłynęły na temat mieszkalnictwa” – podkreśla 
Katarzyna Przybylska, Dyrektorka ds. Rzecznictwa Fundacji 
Habitat for Humanity Poland.

Tegoroczne Forum Mieszkaniowe było przestrzenią dla szerokiej 
dyskusji w gronie władz publicznych (rządowych i  samorządo-
wych), międzynarodowych instytucji, przedsiębiorców, mediów, 
organizacji pozarządowych, naukowców oraz międzynarodowych 

PODSUMOWANIE FORUM MIESZKANIOWEGO 2022
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KRAKOWSKA FUNDACJA CARBON FOOTPRINT FOUNDATION 
OPUBLIKOWAŁA RAPORT NA TEMAT WIEDZY NASZEGO 
SPOŁECZEŃSTWA O  ŚLADZIE WĘGLOWYM. UROCZYSTA 
PREMIERA RAPORTU MIAŁA MIEJSCE PODCZAS SZCZYTU 
KLIMATYCZNEGO CARBON FOOTPRINT SUMMIT, W DNIACH 
7–8 PAŹDZIERNIKA BR.

Raport został przygotowany we wspó łpracy z Polskim Panelem 
Narodowym oraz Kołem Studentó w i Studentek Socjologii Uni-
wersytetu Jagielloń skiego w Krakowie. Stanowi on podsumowanie 
rocznych badań, przeprowadzonych na grupie reprezentatywnej 
blisko 1100 osób, z błędem statystycznym 3%.

Jak wynika z  raportu, zmiana świadomości ekologicznej Polek 
i Polaków nadchodzi, ale powoli i wymusza od jednostek dzia-
łania po omacku. Ponad 50% badanych stwierdza jednak, że 
“chciałaby podejmować więcej proklimatycznych aktywności”. 
Okazuje się też, że ekonomiczne przeszkody nie są najważniejszą 
barierą w podejmowaniu aktywności- stosunkowo mało osób 
identy� kuje się z określeniem, że “nie stać mnie, aby robić coś 
więcej dla środowiska”.

Aż 49% Polek i Polaków chciałoby robić więcej, 
żeby chronić środowisko naturalne, ale nie 
wie od czego zacząć - wynika z raportu.

Z raportu dowiadujemy się także, że poziom edukacji klimatycznej 
w naszym społeczeństwie jest wciąż niski, ale jednocześnie jeste-
śmy otwarci na zmiany w tym zakresie, i warto z tej otwartości 
korzystać. Polacy coraz częściej rozpoznają zanieczyszczenie 
środowiska oraz zmiany klimatu jako istotne zagrożenie. Indywi-
dualne działania są, zdaniem większości, w najmniejszym stopniu 
odpowiedzialne za katastrofę klimatyczno–ekologiczną. Mimo 
wszystko, duża część badanych deklaruje podejmowanie działań 
proklimatycznych o charakterze indywidualnym, jak segregacja 
śmieci (82%) czy używanie wielorazowych toreb (70%).

– #Merytoryczność. By wyrażać opinie oparte na faktach, a nie na 
opiniach. Dlatego przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie postaw 

RAPORT “CO POLACY WIEDZĄ O ŚLADZIE 
WĘGLOWYM? OGÓLNOPOLSKIE BADANIA 

POSTAW EKOLOGICZNYCH”

Polek i Polaków, a jego wyniki zaprezentowaliśmy w raporcie. Połowa 
z nas chce robić więcej dla środowiska, ale potrzebuje wsparcia bo nie 
wie od czego zacząć. Za zmiany klimatu obwiniamy w największym 
stopniu rządy i korporacje, najmniej zaś nas samych – jako jednostki. 
Jednocześnie utknęliśmy w pułapce działań indywidualnych: naj-
chętniej dla środowiska i klimatu segregujemy odpady, ograniczamy 
zużycie energii i wody w naszych domach i używamy toreb wielo-
razowych. Działając w sposób zorganizowany – czujemy większą 
sprawczość, wciąż jednak nie łączymy ekologii z naszymi wyborami 
politycznymi, na rynku pracy czy dóbr i usług. Podejmując działania 
o charakterze bardziej systemowym, częściej zyskujemy poczucie sensu 
w działaniu. Obraz społeczeństwa polskiego jest pełen paradoksów: 
stawiamy kropki, ale ich nie łączymy. Dlatego tak ważna jest edukacja 
i małych, i dużych oraz promocja nauki, by ta mogła wybrzmiewać 
i przedzierać się przez świat mitów i fakenewsów. – powiedziała 
Agnieszka Rozwadowska, Prezeska Carbon Footprint Foundation.

Jedynie 30% badanych udzieliło poprawnej 
odpowiedzi na pytanie czy wulkany 
emitują więcej CO2 niż człowiek.

W zakresie badanych popularnych mitów o zmianach klimatu 
widać wyraźnie, że akcja dezinformacyjna zbiera swoje żniwo. 

5050 nr 159-160/2022



Co ciekawe, aż 32% osób uważa, że wulkany emitują więcej 
dwutlenku węgla niż człowiek. Jedynie 50% rozumie, że chcąc 
w najbliższej przyszłości uniknąć skutków katastrofy klima-
tycznej, musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do 
zera. Z kolei 21% badanych wciąż zakłada, że w przeszłości na 
Ziemi występowały już takie zmiany – mit “klimat zawsze się 
zmieniał” jest wciąż bardzo popularny.

– Powszechność "mitu o wulkanach" pokazuje z jak dużymi brakami 
w edukacji klimatycznej mamy do czynienia. Warto rozważyć rozsze-
rzenie programów edukacji klimatycznej (które wciąż powstają i są 
głównie skierowane do osób obecnych w formalnym systemie edukacji) 
także o osoby dorosłe. Ponadto, statystyka ta udowadnia, że bardzo 

dużo osób jest po prostu niepewnych swojej wiedzy na temat kryzysu 
klimatycznego, co stwarza pole otwarte na dezinformację – twierdzi 
Dorota Guzik, autorka raportu.

Aż 60% badanych potwierdza, że ślad 
węglowy jest miarą tego, że dany produkt 
lub usługa wpływa na zmiany klimatu.

Świadomość na temat śladu węglowego wśród Polaków jest wciąż 
mała. Z raportu wynika, że aż 40% nigdy nie spotkało się z tym 
terminem, a 60% nie rozumie go poprawnie. Z drugiej strony, 
pojęcie to jest coraz częściej używane w kontekście podejmowa-
nych wyborów konsumenckich.

Raport można pobrać z niniejszej strony: 
www.carbonfootprintsummit.com
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„Ludzie pracujący razem jako jedna 
grupa potraf ią dokonać rzeczy, których 

osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna” 
Franklin Delano Roosevelt

POLSKIE HOTELE NIEZALEŻNE TO RÓŻNORODNE I WYJĄTKOWE 
W SWOIM CHARAKTERZE HOTELE, KTÓRE WSPÓŁDZIAŁAJĄC 
POD WSPÓLNĄ MARKĄ, STANOWIĄ NOWOCZESNE 
I  DYNAMICZNE KONSORCJUM MARKETINGOWE NA 
POLSKIM RYNKU HOTELARSKIM. W TYM ROKU GRUPA PHN 
ŚWIĘTUJE SWOJE 25–LECIE, A JEJ POCZĄTKI WSPOMINA 
KAZIMIERZ KOWALSKI, PREZES HONOROWY I ZAŁOŻYCIEL 
ORGANIZACJI: „ZORIENTOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ 
WIZERUNKOWYCH NA TOŻSAMOŚĆ REGIONALNĄ I LOKALNĄ, 
NA POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE I  TRADYCYJNĄ 
POLSKĄ GOŚCINNOŚĆ, ZAPOCZĄTKOWAŁO WSPÓŁPRACĘ 
N IE Z ALE ŻN YC H POLSKIC H HOTE LI . PIE RWSZ YC H 
DZIEWIĘĆ OBIEKTÓW, DOSTRZEGAJĄCYCH ROSNĄCĄ 
KONKURENCYJNOŚĆ GLOBALNYCH SIECI HOTELOWYCH, 
UZNAŁO SENS INICJATYWY WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE 
ORAZ PRZYJĘŁO ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY. I TAK, 
NA PODSTAWIE POROZUMIENIA ZAWARTEGO W  1997 r. 
W WARSZAWSKIM HOTELU JAN III SOBIESKI, UTWORZYLIŚMY 
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM MARKETINGOWY, WÓWCZAS 
DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ POLISH PRESTIGE HOTELS.”

– Na przełomie 25 lat działalności PHN nie uległy zmianie priorytety 
i główne cele organizacji jak przeciwdziałanie zaostrzającej się 
konkurencji na rynku hotelarskim (globalne sieci zagraniczne) oraz 
niekorzystnym sytuacjom na rynku, mającym wpływ na dekoniunkturę 
w obszarze turystyki, czy też zorientowanie działań wizerunkowych 
na tożsamość regionalną i lokalną, na polskie dziedzictwo kulturowe 
i tradycyjną polską gościnność. Dziś z szacunkiem podchodzimy do 
dorobku wielu znakomitych hotelarzy naszej Grupy – mówi Elżbieta 
Lendo prezes Polskie Hotele Niezależne – Jednak świat nie stoi 
w miejscu. Nasza branża, a tym samym PHN, muszą podążać za 
nowymi trendami, możliwościami i oczekiwaniami Gości. Chcąc być 
marką dającą zaufanie i wiarygodność, należy świadomie czerpać 
z wiedzy i doświadczeń głównie po to, aby iść do przodu. Ostatnie 
lata takie były właśnie dla naszej Grupy. Podjęliśmy wiele trudnych 
decyzji, jak chociażby ta o zmianie nazwy organizacji. Mieliśmy 
świadomość, że chcąc integrować branżę i dawać zarówno hotelom  
członkowskim jak i naszym gościom wymierne korzyści, musimy skupić 
się na naszej zasadniczej roli w środowisku branżowym i uwypuklić 
naszą tożsamość. Nowa nazwa: Polskie Hotele Niezależne, tak 
naprawdę jasno komunikuje naszą aktualną misję, właściwie od 
25 lat niezmienną – dodaje.

Do dzisiaj Polskie Hotele Niezależne nieprzerwalnie gwarantują 
unikalne doświadczenia prawdziwie polskiej gościnności oraz 
wyjątkową i różnorodną ofertą na pobyty w hotelach, które oprócz 
wysokiej jakości usług mają do zaoferowania znacznie więcej, 
w  tym m.in. bene� ty dla członków programu lojalnościowego 
PRESTIGE CLUB czy Voucherów HPH. 

FUNDACJA POLSKIE HOTELE NIEZALEŻNE

Hotele należące do Grupy mogą liczyć przede wszystkim na:
  Lobbing interesów PHN w otoczeniu 

branżowym i stałe wsparcie merytoryczne, 
  Aktywną promocję, pozyskiwanie nowych gości i budowanie 

ich lojalności do marki PHN i hoteli członkowskich,
  Budowanie wspólnoty i tożsamości poprzez udział 

w organizowanych konferencjach, szkoleniach, campach 
i wielu innych spotkaniach  integracyjnych, 

– Staramy się integrować naszych hotelarzy wokół najbardziej istotnych 
kwestii, dlatego co roku realizujemy Kalendarium PHN z propozycją 
wydarzeń, z których mogą czerpać właściciele, dyrektorzy ale przede 
wszystkim pracownicy naszych hoteli. Na bieżąco podkreślamy ich rolę 
w budowaniu wizerunku polskiego hotelarstwa podczas corocznych 
szczytów marketingowych, konkursów kulinarnych czy regat hotelarzy. 
W tym roku, wpisując się w Rok Kobiet w turystyce i chcąc podkreślić ich 
wartość dla branży, zorganizowaliśmy pierwszą konferencję Kobieta 
Hotelarz i Camp Hotelarek. Wydarzenia te spotkały się z tak dużym  
zainteresowaniem, że zamierzamy kontynuować je w kolejnych latach 
– mówi Elżbieta Lendo – Jesteśmy otwarci na współpracę z kolejnymi 
polskimi hotelami niezależnymi przy projektach, mających na celu bieżące 
i długofalowe efekty synergii na rzecz Grupy i szerokorozumianej branży 

Elżbieta Lendo prezes Polskie Hotele Niezależne
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hotelarskiej. Dlatego do udziału w naszych wydarzeniach, ale przede 
wszystkim do stałej współpracy, serdecznie zapraszamy hotele, które 
widzą sens kolegialnego współuczestnictwa w zakresie szerokorozumianej 
edukacji, w tym wymiany wiedzy, optymalizacji kosztów, wypracowania 
korzystnych dla branży zmian systemowych, no i wzajemnej, na szeroką 
skalę promocji. Jesteśmy otwartą na współpracę z kolejnymi obiektami 
organizacją, ponieważ wiemy, że tylko wspólne cele i wartości,  bieżąca, 
aktywna współpraca i stałe relacje nie tylko integrują branżę, ale również 
przynoszą hotelarzom wymierne korzyści – dodaje.

F U N D A C J A  P O L S K I E  H O T E L E 
N IEZ A LEŻ N E: wiodące na rynku hotelarskim 
w Polsce konsorcjum marketingowe, które od 25  lat, 
poprzez szeroki zakres współdziałania i  tworzenia 
wartości dodanej dla gości hotelowych, reprezentuje 
i  wspiera polskie, rodzime hotele w  budowaniu 
i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku.

Hotele należące do Grupy to rodzime, wyjątkowe 
i  różnorodne obiekty, które łączy przede wszystkim 
profesjona lna, persona lna obsługa, unika lne 
doświadczanie prawdziwej polskiej gościnności oraz 
wspólne wartości jak tradycja, szacunek, współpraca 
i wzajemne wsparcie.
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NAJWIĘKSZE MITY 
O ZMIANACH KLIMATU

ZMIANY KLIMATU TO FAKT, A  NIE OPINIA. JEDNAK, 
MIMO WIELU BADAŃ I OPRACOWAŃ NAUKOWYCH ORAZ 
CORAZ CZĘSTSZEGO WYSTĘPOWANIA EKSTREMALNYCH 
ZJAWISK POGODOWYCH, TAKICH JAK: REKORDOWE 
UPAŁY, SUSZE, POWODZIE, TRĄBY POWIETRZNE, WCIĄŻ 
ROZPOWSZECHNIONE SĄ NIERZETELNE INFORMACJE 
DOT YCZĄC E TEGO ZJAWISK A . PR Z YJR Z YJMY SIĘ 
ZATEM NAJWAŻNIEJSZ YM MITOM, ABY W YJAŚNIĆ 
NAJPOPULARNIEJSZE, ALE NIEPRAWDZIWE KONCEPCJE 
ZWIĄZANE Z KLIMATEM.

MIT 1: „Globalne ocieplenie” to 
naturalne zjawisko

Globalne ocieplenie polega na stałym podnoszeniu się średniej 
temperatury powietrza w porównaniu do określonego okresu 
obserwacyjnego. W raporcie opublikowanym przez Międzyrzą-
dowy Zespół ds. Zmian Klimatu lata 2011–2020 zostały uznane 
za najcieplejszą dekadę od momentu prowadzenia pomiarów 
(od okresu przedindustrialnego, czyli lat 1850–19001). Każdego 
roku wykazywały one coraz większe wartości, aby w 2015 r. osiągnąć 
rekord na całym świecie. W Polsce również możemy zaobserwować 
ten trend – w ostatnich latach wzrasta liczba upalnych dni w roku, 
czyli takich, w których temperatura maksymalna przekroczyła 300C. 
Mimo tych bezsprzecznych danych wciąż pojawiają się głosy, że 
obecnie obserwowany wzrost temperatur powietrza to tylko jeden 
z naturalnych cyklów naszej planety. W przeszłości bowiem odnoto-
wano już podobne fale ocieplenia. Choć faktem jest ich pojawianie 
się w historii, należy podkreślić, że temperatura nigdy nie rosła tak 
szybko, a jej wzrost nie powodował tak poważnych skutków, wyni-
kających m.in. z występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, 
topnienia lodowców czy wydłużenia się okresu wegetacyjnego 
roślin, co dodatkowo utrudnia dostosowywanie się fauny i � ory do 
gwałtownie zmieniających się warunków. Dodatkowo, by doszło 
do takiej zmiany klimatu, musi zaistnieć czynnik wymuszający tę 
zmianę. Czynniki te dzielimy na cykliczne i niecykliczne, są to na 

1 https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bezdyskusyjne-nowy-raport-ipcc-o-spowo-
dowanym-przez-czlowieka-ociepleniu-klimatu-488/

przykład: zmiana ilości docierającego do Ziemi promieniowania 
słonecznego czy koncentracji gazów cieplarnianych. Zarówno 
tempo, jak i kierunek obecnych zmian klimatu, nie pasują do 
znanych naturalnych cykli. Emisja gazów cieplarnianych jako 
jedyna odpowiada specy� ce obecnego ocieplenia.

MIT 2: Działalność człowieka 
nie wpływa na klimat

Wielu ludziom wydaje się, że jednostkowe działanie człowieka nie 
ma bezpośredniego wpływu na zjawiska zachodzące na ziemi. Nic 
bardziej mylnego. Jednym z dowodów jest porównanie średniej 
temperatury sprzed epoki przemysłowej z obecnymi pomiarami. 
Okazuje się, że obecnie jest ona o ok. 10C wyższa w stosunku 
do analizowanych lat2. Intensywny rozwój gospodarki, przemysłu 
ciężkiego, rolnictwa, spalanie paliw kopalnych i niezrównowa-
żona konsumpcja są odpowiedzialne za obecne zmiany klimatu. 
Czynniki te doprowadzają bowiem do zwiększonej emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery – m.in. dwutlenku węgla. Według 
najnowszych danych poziom stężenie tego gazu w atmosferze 
oscyluje wokół 420 ppm (cząsteczek na milion), podczas gdy przed 
rewolucją przemysłową było to 280 ppm3. Dowodami na poznanie 
pochodzenia dodatkowego dwutlenku węgla w atmosferze, są 
wyniki badań izotopów węgla czy zawartości innych gazów 
w atmosferze – one wszystkie wskazują na to, że spalanie paliw 
kopalnych powoduje wzrost stężenia CO2.

MIT 3: Topnienie lodowców nie ma wpływu 
na poziom wód w morzach i oceanach

Według danych NASA obecnie stan wód podnosi się średnio 
o 3,4 mm rocznie4. Chociaż takie wartości stwarzają wrażenie nie-
groźnych dla człowieka, to mogą przynieść poważne konsekwencje, 
m.in. dla społeczeństw zamieszkujących tereny przybrzeżne. 
Częste i niemożliwe do zatrzymania powodzie zagrażają życiu 

2 https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bezdyskusyjne-nowy-raport-ipcc-o-spowo-
dowanym-przez-czlowieka-ociepleniu-klimatu-488/

3 Global Monitoring Laboratory - Carbon Cycle Greenhouse Gases (noaa.gov)
4 https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

działań, obejmujących zarówno rozwiązania globalne, jak i indy-
widualne działania.

MIT 6: Internet pełen jest dowodów, które 
zaprzeczają „globalnemu ociepleniu”

W różnych mediach znaleźć można wiele informacji dotyczących 
klimatu. Kluczową kwestią pozostaje jednak ich wiarygodność. 
Sensacyjne i  „demaskujące” informacje nie mają często żad-
nego potwierdzenia w obserwowanych zjawiskach i badaniach 
naukowych lub oparte są na zmanipulowanych oraz cząstkowych 
danych. Dlatego, aby uzyskać rzetelną wiedzę, warto bazować na 
źródłach, które nie powielają tzw. „fake newsów”. Jeśli szukamy 
rzetelnych danych na temat środowiska, koniecznie powinniśmy 
zainteresować się materiałami publikowanymi m.in. przez:

  geoportal INSPIRE https://inspire–geoportal.ec.europa.eu/;
  Europejską Agencję Środowiska (EEA) – https://

www.eea.europa.eu/pl/about–us;
  Międzyrządowy Zespół ds. Zmian 

Klimatu (IPCC) – http://ipcc.ch;
  Instytut Ochrony Środowiska – https://ios.edu.pl/

osrodki/krajowy–osrodek–zmian–klimatu/;
  portale internetowe dysponujące rzetelnymi danymi 

na temat działań środowiskowych – np. https://
naukaoklimacie.pl/,  https://naszesmieci.mos.gov.pl/;  

Pamiętajmy, że wyszukiwanie informacji dotyczących zmian 
klimatu powinno być oparte na zde� niowanych i opracowanych 
danych naukowych. Tylko korzystanie z pełnych i rzetelnych źródeł 
pozwoli na budowanie właściwej wiedzy oraz postawy ekologicznej.

Więcej informacji nt. wpływu indywidualnych działań na ochronę 
klimatu można znaleźć na stronie: www.naszklimat.gov.pl.

Materiał prasowy
Kampania Nasz Klimat

i zdrowiu mieszkańców, a niszcząc dorobek życia, mogą wymusić 
migrację. Natomiast podtapianie portów i nadmorskich miast 
wpływa na zaburzenie regionalnej gospodarki, która często oparta 
jest na transporcie morskim lub rybołówstwie.

Zmniejszanie się pokrywy lodowej na Ziemi naturalnie wpływa 
na zwiększanie poziomu wód w dużych zbiornikach. Jest to 
długotrwały, jednak regularny i coraz bardziej widoczny proces, 
w którym główną rolę grają przede wszystkim lądolody Antarktydy 
i Grenlandii, które nie są zbudowane z lodu pływającego (którego 
stopienie nieznacznie wpłynęłoby na poziom wód w morzach 
i oceanach), a  spoczywają one na lądzie, stanowiąc dodatkowy 
magazyn wody, która tra�  do oceanów.

Dodatkowo, ta sama przyczyna – czyli ocieplenie klimatu – powo-
duje też wzrost temperatury wody w oceanach, co przekłada się 
na zwiększenie objętości tej wody. Ta rozszerzalność tempera-
turowa wody jest głównym powodem zwiększenia poziomu wód 
w morzach i oceanach.

MIT 4: Wulkany emitują więcej dwutlenku 
węgla niż działalność człowieka

To jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących 
zmian klimatu, któremu jednak zaprzeczają fakty. Globalnie 
każdego roku wulkany są odpowiedzialne za emisję 300 mln ton 
CO2, a więc mniej niż emitują Niemcy (684 mln ton CO2), Włochy 
(325 mln  ton CO2)5 czy Polska (320 mln  ton). Jednocześnie 
działalność człowieka sprawia, że do atmosfery dostaje się ponad 
36 mld ton dwutlenku węgla rocznie (to 120 razy więcej!)6.

MIT 5: Lasy są wystarczające, aby 
pochłaniać dwutlenek węgla

Zwiększanie powierzchni terenów zielonych to jeden ze sposobów 
na redukowanie ilości CO2, jednak nie jest on w stanie rozwiązać 
problemu. Nasz kraj rocznie emituje ok. 320 mln ton dwutlenku 
węgla, a do jego redukcji potrzebowalibyśmy 104 mln hektarów 
lasu (teren ponad trzykrotnie większy niż powierzchnia naszego 
kraju). Obecnie tereny zalesione stanowią ok. 9 mln ha terenu 
Polski7. Dlatego również ochrona klimatu wymaga szerokich 

5 https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/najwieksi-emitenci-co2-przeglad-431/
6 https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wulkany-emituja-wiecej-dwutlenku-

-wegla-niz-czlowiek-58/
7 www.kobize.pl/uploads/materialy/Inwentaryzacje_krajowe/2014/NIR-2014-PL-

v1.3.pdf
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działań, obejmujących zarówno rozwiązania globalne, jak i indy-
widualne działania.

MIT 6: Internet pełen jest dowodów, które 
zaprzeczają „globalnemu ociepleniu”

W różnych mediach znaleźć można wiele informacji dotyczących 
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naukaoklimacie.pl/,  https://naszesmieci.mos.gov.pl/;  

Pamiętajmy, że wyszukiwanie informacji dotyczących zmian 
klimatu powinno być oparte na zde� niowanych i opracowanych 
danych naukowych. Tylko korzystanie z pełnych i rzetelnych źródeł 
pozwoli na budowanie właściwej wiedzy oraz postawy ekologicznej.

Więcej informacji nt. wpływu indywidualnych działań na ochronę 
klimatu można znaleźć na stronie: www.naszklimat.gov.pl.

Materiał prasowy
Kampania Nasz Klimat

i zdrowiu mieszkańców, a niszcząc dorobek życia, mogą wymusić 
migrację. Natomiast podtapianie portów i nadmorskich miast 
wpływa na zaburzenie regionalnej gospodarki, która często oparta 
jest na transporcie morskim lub rybołówstwie.

Zmniejszanie się pokrywy lodowej na Ziemi naturalnie wpływa 
na zwiększanie poziomu wód w dużych zbiornikach. Jest to 
długotrwały, jednak regularny i coraz bardziej widoczny proces, 
w którym główną rolę grają przede wszystkim lądolody Antarktydy 
i Grenlandii, które nie są zbudowane z lodu pływającego (którego 
stopienie nieznacznie wpłynęłoby na poziom wód w morzach 
i oceanach), a  spoczywają one na lądzie, stanowiąc dodatkowy 
magazyn wody, która tra�  do oceanów.

Dodatkowo, ta sama przyczyna – czyli ocieplenie klimatu – powo-
duje też wzrost temperatury wody w oceanach, co przekłada się 
na zwiększenie objętości tej wody. Ta rozszerzalność tempera-
turowa wody jest głównym powodem zwiększenia poziomu wód 
w morzach i oceanach.

MIT 4: Wulkany emitują więcej dwutlenku 
węgla niż działalność człowieka

To jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących 
zmian klimatu, któremu jednak zaprzeczają fakty. Globalnie 
każdego roku wulkany są odpowiedzialne za emisję 300 mln ton 
CO2, a więc mniej niż emitują Niemcy (684 mln ton CO2), Włochy 
(325 mln  ton CO2)5 czy Polska (320 mln  ton). Jednocześnie 
działalność człowieka sprawia, że do atmosfery dostaje się ponad 
36 mld ton dwutlenku węgla rocznie (to 120 razy więcej!)6.

MIT 5: Lasy są wystarczające, aby 
pochłaniać dwutlenek węgla

Zwiększanie powierzchni terenów zielonych to jeden ze sposobów 
na redukowanie ilości CO2, jednak nie jest on w stanie rozwiązać 
problemu. Nasz kraj rocznie emituje ok. 320 mln ton dwutlenku 
węgla, a do jego redukcji potrzebowalibyśmy 104 mln hektarów 
lasu (teren ponad trzykrotnie większy niż powierzchnia naszego 
kraju). Obecnie tereny zalesione stanowią ok. 9 mln ha terenu 
Polski7. Dlatego również ochrona klimatu wymaga szerokich 

5 https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/najwieksi-emitenci-co2-przeglad-431/
6 https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wulkany-emituja-wiecej-dwutlenku-

-wegla-niz-czlowiek-58/
7 www.kobize.pl/uploads/materialy/Inwentaryzacje_krajowe/2014/NIR-2014-PL-

v1.3.pdf
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20 LAT, JAKIE SPĘDZIŁA WE FRANCJI POZWOLIŁY JEJ 
ZDOBYĆ OGROMNE DOŚWIADCZENIE JAKO SZEF KUCHNI 

– W  ZAWODZIE, KTÓRY OKAZAŁ SIĘ JEJ NAJWIĘKSZĄ 
PASJĄ. JEDNAK SWOJE MARZENIA O FRANCUSKIEJ KUCHNI 
POSTANOWIŁA SPEŁNIĆ W POLSCE OTWIERAJĄC KLIMATYCZNĄ 
RESTAURACJĘ VOILA W KRAKOWIE. W TRAKCIE PANDEMII 
STAŁA SIĘ LIDERKĄ POZWU ZBIOROWEGO GASTRONOMII 
POLSKIEJ. JAK MÓWI, NIE WIE CO BĘDZIE DALEJ Z JEJ LOKALEM, 
ALE ZROBI WSZYSTKO BY GO NIE ZAMKNĄĆ. ZAPRASZAMY 
NA ROZMOWĘ Z WALECZNĄ I NIGDY NIE ODPUSZCZAJĄCĄ 
W DĄŻENIU DO OSIĄGNIĘCIA SUKCESU, DOROTĄ RYDYGIER 

– RESTAURATORKĄ I SZEFOWĄ KUCHNI Z KRAKOWA.

WYJECHAŁA PANI DO FRANCJI, DO PRACY W DZIALE 
EKSPORTU, A PÓŹNIEJ ZAJĘŁA SIĘ PANI HANDLEM 
ZAGRANICZNYM. W MIĘDZYCZASIE UZYSKAŁA PANI 
TYTUŁ MAGISTRA NA KIERUNKU HANDEL ZAGRANICZNY. 
JAK TO JEST, ŻE KOBIETA, KTÓRA WYDAWAŁOBY SIĘ 
JEST SPEŁNIONĄ BIZNESWOMAN I MAMĄ, NAGLE 
POSTANAWIA WSZYSTKO ZMIENIĆ I POSTAWIĆ NA 
JEDNĄ KARTĘ, JAKĄ JEST KUCHNIA FRANCUSKA?

Mieszkałam 20 lat we Francji. Miałam swoją � rmę. Gotowanie 
towarzyszyło mi od zawsze. Francuski Urząd Pracy daje możliwość 
kadrze dyrektorskiej na badanie i analizę kompetencji. Zamknęłam 
� rmę i poddałam się takiej analizie, z której wyniknęła konkluzja: 
powinnam zając się gotowaniem zawodowo. Decyzję o powrocie do 
Polski podął mój syn, który miał już dosyć Paryża. Cóż pojechałam 
za synem do Polski. Mam tutaj rodziców. Pracowałam w Polsce 
również jako  prywatny szef w rezydencji Konsula Generalnego USA. 

RAZEM Z IGGP JESTEŚMY PRZYGOTOWANI 
NA DŁUGĄ WALKĘ Z RZĄDEM

No i stało się. W lutym 2019 roku otworzyłam swoją restaurację 
Voila w Krakowie przy Konfederackiej 4. Teraz prowadzę również 
warsztaty kulinarne, na które serdecznie wszystkich zapraszam.

CO SPOWODOWAŁO, ŻE ZOSTAŁA PANI WICEPREZESKĄ 
IGGP I POSTANOWIŁA PANI ZAWALCZYĆ O SWOJĄ 
RESTAURACJĘ I STANĄĆ NA CZELE POZWU 
ZBIOROWEGO GASTRONOMII POLSKIEJ?

W czasie pandemii nakazano nam zamknąć restauracje. Spowodowało 
to ogromne straty materialne, ponieważ za drugi lockdown nie 
otrzymałam żadnej pomocy. Branża gastronomiczna połączyła siły 
i w 2021 roku pod nadzorem Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej 
został złożony pozew zbiorowy do Sądu Okręgowego w Warszawie.

CZEGO DOTYCZY DOKŁADNIE POZEW ZBIOROWY 
BRANŻY GASTRONOMICZNEJ I JAKIE SĄ 
REALNE SZANSE NA JEGO WYGRANIE?

Dzięki IGGP powstał pomysł pozwu zbiorowego gastronomii 
polskiej, którego jestem liderem i powódką. Pozew ten dotyczy 

„niezgodnego z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu 
władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epi-
demicznego oraz stanu epidemii COVID–19 w latach 2020–2021". 
A zatem czy zamknięto nas prawnie, czy też nie? Prawnie powinno 
zostać to zrobione art. 22 ustawy konstytucji, a zamknięto nas 
rozporządzeniem, co jest absolutnie niezgodne z konstytucją. Czyli 
nakazano nam coś, co jest niezgodne z prawem nie dając w zmian 
żadnej pomocy. Gdyby to było wprowadzone drogą legalną to 
mielibyśmy prawo do odszkodowania. Nie rozumiem jak można 
było zrobić coś takiego, tym bardziej, że pierwszy lockdown trwał 
dwa miesiące i wtedy przyznano mi pomoc z PFR, ale już przy 

drugim nie otrzymałam ani złotówki pomocy, Potraktowano nas 
wręcz nieludzko. Obecnie cały czas trwają analizy sytuacji prawnej. 
A tymczasem sądy prawie we wszystkich sprawach przyznają rację 
tym restauratorom, którzy zignorowali zakaz działalności i nie 
zamknęli swoich lokali, opłacili kary nakładane przez Sanepid. Teraz 
te kary są anulowane. Razem z IGGP jesteśmy przygotowani na 
długą walkę z rządem w tej sprawie i nie poddamy się. Jeśli skończą 
się nam możliwości odwoławcze w naszym kraju, będziemy starali 
się walczyć o swoje utracone pieniądze w Trybunale Europejskim. 
Nie boimy się. Wiemy, że to wygramy.

JAKIE DZIAŁANIA AKTUALNIE PODEJMUJECIE RAZEM 
Z IGGP? DLACZEGO WARTO JEST DO WAS DOŁĄCZYĆ?

IGGP powstała w lipcu 2019 roku, zrzesza i komunikuje się ze 
wszystkimi restauratorami. Jako członkowie IGGP mamy szereg pro-
� tów, choćby nasze spotkania na zoomie, podczas których omawiamy 
najważniejsze problemy i staramy się je rozwiązać. Powstają nowe 
platformy zakupowe jak Foodbuy. Jako IGGP będziemy nie tylko się 
bić o nasze prawa w związku z tym lockdownem, ale również chcemy 
negocjować inne warunki, które dla gastronomii są bardzo istotne. 
Jednym z naszych celów jest wprowadzenie stałej stawki 5% VAT na 
wszystkie produkty i usługi gastronomiczne. Domagamy się również 
preferencyjnej stawki składek ZUS dla branży gastronomicznej. 
Chcemy integrować przedsiębiorców gastronomicznych, pomóc 
w odzyskaniu odszkodowań. Jeśli jest taka potrzeba, udzielamy rów-
nież pomocy prawnej. W obecnym czasie kryzysu brakuje pomocy ze 
strony rządu. Myślę, że aby przetrwać ten najgorszy okres pomogłaby 
nam taka doraźna pomoc krótkoterminowa.

ZDOBYŁA PANI DOŚWIADCZENIE W PRESTIŻOWYCH 
RESTAURACJACH OZNACZONYCH GWIAZDKĄ 

MICHELIN, CO POZWOLIŁO NABYĆ JAKŻE CENNĄ 
WIEDZĘ W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ? JAKICH 
ZALET I CECH OCZEKUJE SIĘ DZIŚ OD SZEFA KUCHNI?

Szef kuchni to jedno, a właściciel i szef kuchni w jednej osobie 
to podwójna odpowiedzialność. Znajomość technik kulinarnych, 
dobry produkt, kalkulacja cen, nadzór nad personelem i  ren-
towność restauracji, to spoczywa na barkach szefa. To ciężka 
praca, wytrzymałość � zyczna jest niezbędna. Ponadto trzeba być 
odpornym na stres i sytuacje kryzysowe, których jest bardzo dużo. 
Pracownicy potra� ą nie przyjść do pracy bez uprzedzenia a gości 
trzeba nakarmić. Czasami dostawa nie dojedzie na czas lub coś 
jest nie tak i trzeba potra� ć natychmiast znaleźć alternatywę.

CO CHCIAŁABY PANI POWIEDZIEĆ TYM 
PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRZY SĄ OBECNIE 
W PODOBNEJ SYTUACJI I OBAWIAJĄ SIĘ 
KOLEJNYCH SKUTKÓW KRYZYSU?

Gastronomia przeżywa bardzo głęboki kryzys. Przypuszczam, że ok 
50 % lokali albo się zamknie albo zmieni właścicieli. Na to nie mamy 
wpływu. Zdecydowałam się na Kuchenne Rewolucje, bo frekwencja 
spadła o 70% a koszty wzrosły o 40 %. Jestem właśnie po pierwszym 
etapie. To było niesamowite przeżycie, bardzo wyczerpujące, ale 
dające możliwość zwery� kowania wszystkiego. Przy pomocy Pani 
Magdy zmieniłam pro� l restauracji. Przekształciliśmy się na Voila 
bistro Avignon. Proste ale smaczne jedzenie z bardzo dobrych 
produktów w cenach na każdą kieszeń. Ambicje schowałam na 
później, teraz muszę się utrzymać.

Z Dorotą Rydgier rozmawiała Marta Zagórska

POLSKI KONGRES KLIMATYCZNY
P O D  PAT R O N AT E M  K O M I S J I  E U R O P E J S K I E J 
I  M I N I S T E R S T WA K L I M AT U  I  Ś R O D O W I S K A
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Nie musimy sięgać do historii, aby zobaczyć, jaki wpływ wywie-
rają zmiany klimatu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Europa 
doświadczyła najsilniejszej fali upałów od czasu wprowadzenia 
pomiarów, a następnie poważnych powodzi w całym regionie.

Podczas konferencji klimatycznej COP27, która odbywa się w tej 
chwili w Egipcie, żadna debata nie może pominąć niezwykle 
trudnych okoliczności z jakimi się mierzymy, zwłaszcza w Europie.

Trzeba działać natychmiast, a � rmy muszą udowodnić zaangażo-
wanie w transformację energetyczną, stawiając na solidne plany 
zrównoważonego rozwoju.

Dyskusje w gronie zarządów fi rm

Zrównoważony rozwój nadal awansuje na liście korporacyjnych 
priorytetów - prawie połowa (48%) prezesów � rm wymienia 
zrównoważony rozwój jako jeden z najważniejszych punktów 
agendy w ich organizacjach (IBM IBV).

Prezesi z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) uznają zrównoważony 
rozwój za swoje największe wyzwanie w perspektywie najbliższych 
2–3 lat. Jednak zaledwie jeden na pięciu CEO w Europie Środko-
wo-Wschodniej już teraz aktywnie działa w tym obszarze poprzez 
otwarte innowacje z partnerami biznesowymi, i zaledwie 38% z nich 
zgłasza posiadanie silnej infrastruktury cyfrowej, przygotowanej 
do skalowania i generowania wartości z nowych inwestycji (IBM 
IBV). Co więcej, prezesi jako główną przeszkodę w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju wymieniali brak wniosków opartych 
o dane. Wykorzystanie ogromnej ilości danych związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, które generowane są w ramach operacji 
biznesowych, jest kluczowe dla przyspieszenia tego procesu. Jednak 
obecnie pozostają one w dużej mierze ukryte w bazach danych, 
arkuszach kalkulacyjnych, systemach i jednostkach biznesowych.

Większość � rm ma problemy z określeniem punktu wyjścia, 
nadaniem sensu danym lub mierzeniem postępów.

OD AMBICJI PO DZIAŁANIA – ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ W EUROPIE ŚRODKOWO–WSCHODNIEJ

Inwestycje w technologię

Zrównoważony rozwój to coś więcej niż tylko ograniczenie emisji. 
Działanie zaczyna się od zastosowania mapy drogowej, opartej na 
danych. Należy przyjąć kompleksową strategię, a cele zrównoważonego 
rozwoju powinny obejmować całą działalność � rm – koncentrując się na 
takich obszarach jak analiza i raportowanie danych ESG, zarządzanie 
aktywami, infrastruktura IT, Zielone IT, łańcuchy dostaw i inne.

Zjawisko to nazywamy operacjonalizacją 
zrównoważonego rozwoju, a kluczową 
rolę w rozwiązywaniu tego problemu 
odgrywa technologia.

Dziś, podczas okrągłego stołu w ramach konferencji dla liderów 
biznesu IBM THINK Warsaw, zaprezentowaliśmy, jak liderzy 
branży z Europy Środkowo–Wschodniej polegają na rozwiązaniach 
IBM, aby pomóc w realizacji celów zrównoważonego rozwoju:

  Baltic Hub (DCT Gdańsk) jest największym i najszybciej 
rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym 
oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie 
Morza Bałtyckiego, obsługującym polski import, eksport, 
tranzyt oraz tranzyt morski. W celu obsługi zawinięć 
największych kontenerowców na świecie w trybie 24/7, 
przy możliwościach przeładunkowych na poziomie 
2,7 mln TEU rocznie, � rma poszukiwała kompleksowego 
i niezawodnego rozwiązania do zarządzania swoimi 
zasobami. Wdrożenie IBM Maximo Enterprise Asset 
Manager zapewniło Baltic Hub (DCT Gdańsk) 
całościową kontrolę nad zasobami i bieżącą obsługą 
ruchu, a jednocześnie umożliwiło wykrywanie i usuwanie 
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awarii na terminalu. Budowa bardziej inteligentnego 
systemu zarządzania odzwierciedla ciągłe zaangażowanie 
Baltic Hub (DCT Gdańsk) w zrównoważony rozwój, 
jako integralną część strategii biznesowej � rmy, oraz 
w działania operacyjne, prowadzone z poszanowaniem 
społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.

  Również w Polsce, Szybka Kolej Miejska (SKM) – szósty 
przewoźnik kolejowy pod względem liczby pasażerów 
(ok. 20 mln rocznie) – wybrał IBM Maximo do 
przyspieszenia przepływu informacji, przetwarzania danych 
związanych z planowanymi pracami serwisowymi oraz 
usterkami zgłaszanymi online przez drużyny pociągowe. 
W ramach cyfryzacji SKM, załoga pociągu ma bezpośredni 
dostęp do systemu Maximo za pomocą urządzeń mobilnych 
(tabletów). Pomaga to usprawnić wykonywanie codziennych 
obowiązków zapewniając efektywne wykorzystanie 
taboru oraz podnosić jakość świadczonych usług.

  Czeski lider dystrybucji mediów, ČEZ Distribuce 
wykorzystuje Maximo Asset Performance Management 
do wspierania innowacji opartych na danych w celu 
elastycznego przetwarzania analitycznego i raportowania 
do organów regulacyjnych. Rozwiązanie IBM 
przekształca sposób, w jaki proces podejmowania decyzji 
dotyczących utrzymania ruchu jest napędzany przez 
analitykę, modele optymalizacyjne i siatkę danych.

  Dla Telekom Slovenije, wiodącego słoweńskiego 
dostawcy najnowocześniejszych usług i rozwiązań 
teleinformatycznych, zrównoważony rozwój stanowi 
integralną część procesów biznesowych � rmy i jeden 
z jej kluczowych celów strategicznych. Aby osiągnąć 
bardziej zrównoważone operacje IT z obserwowalnością, 
� rma wdrożyła IBM Instana, umożliwiając obserwację, 
sprawdzanie i ocenę wydajności aplikacji w czasie 
rzeczywistym zarówno dla aplikacji tradycyjnych, jak 
i chmurowych. Wraz z IBM Instana, Telekom Slovenije 
wdrożył również IBM Turbonomic Application 
Resource Management dla wydajniejszej pracy 
aplikacji z inteligentniejszym zarządzaniem zasobami 
– zapewniając wydajność 24x7 przy jednoczesnym 
zmniejszeniu potrzeb aplikacji i zużycia energii.

  Azomures, największy rumuński producent nawozów 
dla rolnictwa, należący do szwajcarskiej grupy Ameropa, 

zapewnia zrównoważony proces rozwoju produktów, 
najlepsze praktyki w stosowaniu nawozów i wsparcie dla 
lokalnych społeczności. W ramach swojego celu, jakim jest 
przyczynienie się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa 
w Rumunii, � rma kontynuuje wdrażanie inicjatyw 
zrównoważonego rozwoju w celu zmniejszenia emisji CO2 
poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Azomures 
już teraz spełnia cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim 
jest redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o 55% do 
2030 roku. Ostatnio � rma zintegrowała wszystkie systemy 
utrzymania ruchu w � rmie w ramach jednego wspólnego 
pakietu cyfrowego, wykorzystując technologię IBM 
Maximo, aby zapewnić efektywne zarządzanie odpadami, 
dekarbonizację i optymalizację czasu. Rozwiązanie 
umożliwia � rmie Azomures skrócenie cyklu planowania 
zarządzania kontrahentem z miesięcznego do tygodniowego, 
wraz z rygorystycznym śledzeniem wskaźników KPI. 
Partnerzy biznesowi IBM – Project Management Portfolio 
Consulting, Ludan Engineering oraz Fia Integra – odegrały 
kluczową rolę w projektowaniu, testowaniu, szkoleniu 
i wprowadzaniu technologii IBM do produkcji.

  Węgierski MVM NET, członek Grupy MVM, świadczy 
usługi telekomunikacyjne głównie dla klientów z Grupy 
MVM, jednostek rządowych i klientów hurtowych. Wraz 
z zobowiązaniem świadczenia wysokiej jakości usług 
w trybie 24/7 oraz z uwagi na dbałość o nieprzerwane 
działanie swojej sieci telekomunikacyjnej, poszukiwali 
rozwiązania do efektywnego zarządzania zasobami 
informatycznymi i operacyjnymi. Dzięki wdrożeniu IBM 
Control Desk, MVM NET zyskał większą przejrzystość 
przepływu pracy w działach IT, produkcji i operacji, co 
pomoże zwiększyć produktywność i wydajność. Ponadto 
� rma wykorzystuje IBM OMNIbus do scentralizowanego 
monitorowania sieci oraz IBM Cognos do tworzenia 
raportów biznesowych, analizowania danych oraz 
monitorowania zdarzeń i metryk, dzięki czemu 
może podejmować skuteczne decyzje biznesowe.

Według najnowszego Global AI Adoption Index 2022, AI odgrywa 
ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw, przy 
czym prawie dwie trzecie (66%) � rm już stosuje lub planuje zasto-
sować ją do realizacji swoich celów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju. Spośród tych organizacji, które już dziś korzystają z AI, 

Hans Dekkers, General Manager, IBM 
Northern, Central and Eastern Europe

Marek Zwierzchowski, 
Chief Information Offi  cer, SKM
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funkcje zrównoważonego rozwoju, które mogą ograniczyć 
zużycie energii o 75%. Klienci korzystający z IBM 
Turbonomic odnotowali 33% redukcję wydatków na chmurę.

3. Zrównoważony łańcuch dostaw i cyrkularność: 
zapewnienie wglądu i inteligentnych przepływów 
pracy w celu umożliwienia bardziej odpowiedzialnego 
zaopatrzenia i przejrzystych łańcuchów dostaw.

Gdy � rmy wkraczają na ścieżkę zrównoważonego rozwoju i zaj-
mują się krytycznymi obszarami, IBM i jego ekosystem partnerów 
służą pomocą i wsparciem na tej drodze. Dzięki naszemu dedy-
kowanemu portfolio technologicznemu i konsultingowemu 
oraz know-how, możemy pomóc każdej firmie, z każdej branży 
w operacjonalizacji zrównoważonego rozwoju.

Zdajemy sobie sprawę z ogromu tego wyzwania, ale razem możemy 
przekształcić ambicje zrównoważonego rozwoju w działania.

Hans Dekkers,
Dyrektor Generalny i Lider Technologii, IBM 

Europa Północna, Środkowa i Wschodnia

64% stosuje sztuczną inteligencję w celu przyspieszenia swoich 
inicjatyw ESG, a kolejne 17% ma takie plany.

Dekarbonizacja, Zielone IT i łańcuchy dostaw

Biorąc pod uwagę obecne wyzwania energetyczne i zakłócenia w łań-
cuchu dostaw w Europie, � rmy z Europy Środkowo–Wschodniej 
poszukują skutecznych rozwiązań w celu poprawy efektywności 
energetycznej swoich centrów danych i modernizacji infrastruktury 
IT, w celu zmniejszenia zużycia energii i redukcji kosztów. Wszystkie 
procesy są wspierane przez pojedynczy system rejestrujący do 
integracji i zarządzania danymi ESG, taki jak Envizi.

Trzy kluczowe obszary to:

1. Inteligentne aktywa, obiekty i infrastruktura: wielu 
naszych klientów wybiera IBM Maximo jako fundament 
dla operacyjnego wglądu w aktywa � zyczne w celu 
napędzania transformacji na czystą energię oraz 
dekarbonizacji przy użyciu AI, analityki i IoT.

2. Odpowiedzialne obliczenia w chmurze i zielone IT: 
ograniczenie zużycia energii w centrum danych jest 
wymiernym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego. 
Na przykład nowe serwery IBM LinuxONE posiadają 

Bartosz Gancarz, 
Engagement Manager, Vetasi

Anita Błaszczak, 
Rzeczpospolita

John Granger, 
Senior Vice President, IBM Consulting

Artur Różycki, 
Deputy Director of development division, SKM
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TO PYTANIE DO NASZEGO EKSPERTA MEDYCZNEGO 
I WŁAŚCICIELKI HAPPY CLINIC W WARSZAWIE DR IWONY 
MANIKOWSKIEJ. CODZIENNIE PATRZĄC W LUSTRO WIDZIMY 
ZMIANY W NASZYM WYGLĄDZIE. KAŻDY PROBLEM, KAŻDA 
RADOSNA WIADOMOŚĆ I KAŻDY ROK ŻYCIA ZOSTAWIA 
ZMIANY NA NASZEJ SKÓRZE. 

PANI DOKTOR, PROCES STARZENIA JEST 
NIEUNIKNIONY, CZY MOŻNA GO NIECO SPOWOLNIĆ? 

Tak, medycyna estetyczna zna wiele sposobów, spowalniających 
proces starzenia. Społeczeństwo wymusiło poszukiwania sku-
tecznych metod na badaczach. W XXI wieku wizerunek i uroda 
otwierają nam wiele drzwi, zamkniętych dla osób, które o siebie 
nie dbają. Kiedyś symbolem luksusu były gustowne ubrania od 
znanych projektantów i  szwajcarskie zegarki. Teraz zwracamy 
uwagę na piękną i zadbaną skórę i młode spojrzenie. Kult młodości 
to nowość, chcemy bardzo długo dobrze wyglądać i dobrze się 
czuć sami ze sobą. Współczesne 60. latki mogą i często wyglądają 
na 40. latki, pięćdziesięciolatki na 35. latki. To bardzo często 
kobiety sukcesu, które dzięki swojemu intelektowi osiągnęły 
ogromny sukces zawodowy.

CZĘSTO JEST TO OKUPIONE INTENSYWNĄ 
I WYCZERPUJĄCĄ PRACĄ.

Przeciętna Polka śpi minimum 8 godzin, panie, które postawiły na 
swój rozwój śpią od 4 do maksimum 6 godzin na dobę, a codzienny 
gra� k mają bardzo napięty. Często nie ma w nim czasu na lunch. 
Każda chwila jest zajęta. Zamiast zdrowego posiłku jest kolejna 
kawa. Sama często zauważam dopiero wieczorem, że moim 
jedynym posiłkiem było śniadanie, a dbając o szczupłą sylwetkę 
nie jem po 18.00. Dlatego tak ważna jest dla mnie i dla nas 
kobiet dbałość o swój stan psychiczny. Kiedy "dobrze wyglądam" 
to również dobrze się czuję sama ze sobą. Nie stresuję się przed  
ważnym dla mnie wydarzeniem, czy kolejną konferencją. Śmiało 

NATURALNE ODMŁADZANIE – DLACZEGO 
WCIĄŻ TRWA PRAWDZIWY BOOM NA ZABIEGI 

W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ?

patrzę na koleżanki z krajów bogatego "zachodu" i wiem, że 
jako polska lekarka mogę być dumna ze swojej pracy, a  także 
moich koleżanek i kolegów z Polski. Teraz jestem na konferencji 
w Barcelonie organizowanej przez SkinTech Pharma Group 
poświęconej medycynie estetycznej. 

JAK ROZPOZNAJEMY OBJAWY UTRACONEGO CZASU, 
KTÓRY POŚWIĘCAMY NA PRACĘ, MIMO, ŻE POWINIEN 
BYĆ PRZEZNACZONY NA DBANIE O  BALANS W  ŻYCIU 
ZAWODOWYM I OSOBISTYM? 

Oznaki upływającego czasu bardzo szybko można zaobserwować 
na twarzy i  szyi. Pogorszenie się kondycji skóry, zmarszczki, 
zniekształcony kontur… Czy jest na to jakaś rada? Tak! Zabiegi 
medycyny estetycznej, w których na pierwszy plan wysuwają się 
stymulatory tkankowe – RRS HA Long Lasting i inne preparaty 

do rewitalizacji skóry metodami iniekcyjnymi z rodziny RRS HA. 
Sprawdzamy je na własnej skórze i jak działają na jej kondycję 
i dlatego tak je uwielbiamy! RRS HA Long Lasting to pierwszy 
produkt zawierający usieciowany kwas hialuronowy i aminokwasy. 
Dla mnie praktyka z 30 letnim stażem w medycynie będzie to 
prawdziwy przebój wśród zabiegów medycyny estetycznej na zimę

DLACZEGO OZNAKI STARZENIA SĄ W PIERWSZEJ 
KOLEJNOŚCI WIDOCZNE WŁAŚNIE NA TWARZY?

Odpowiada za to kilka czynników: grawitacja, zanik podskórnej 
tkanki tłuszczowej, atro� a mięśni, resorpcja kości, promieniowanie 
ultra� oletowe i nasze nawyki – np. palenie tytoniu i nieodpo-
wiednia dieta. Tradycyjne metody ujędrniające i resurfacing coraz 
częściej łączy się ze sobą tworząc plan leczenia: szyty na miarę 
dla naszych pacjentek. 

JAKIE PREPARATY UJĘDRNIAJĄCE SĄ PREZENTOWANE 
NA KONFERENCJI W BARCELONIE? 

Znakomici prelegenci omawiają własne przypadki pacjentów, 
którzy korzystają z peelingów Skin Tech Pharma Group oraz 
RRS, takich jak kwas TCA. Kwas trójchlorooctowy może być 
stosowany również ze wskazań medycznych – głównie w przy-
padku szpecących blizn potrądzikowych.

JAK TEN KWAS DZIAŁA NA SKÓRĘ? 

Kwas trójchlorooctowy pobudza � broblasty do produkcji kolagenu. 
Zapewnia prawidłowe napięcie skóry, poprawia jędrność i jej gęstość, 
wyrównuje koloryt, wygładza blizny potrądzikowe. Dzięki temu utra-
cone napięcie skóry, powraca, a skóra wypełnia się nowym kolagenem 
i elastyną . Efekt jest bardzo naturalny i stopniowy – narasta w ciągu 
kolejnych miesięcy. Mam bardzo aktywne zawodowo pacjentki, które 
są u mnie na zabiegu co najmniej raz w miesiącu. Mamy również 
inne bardzo zaawansowane preparaty łączące w sobie kwas TCA 
i fenol – substancję o bardzo dużym potencjale odmładzającym. 

KWAS TCA I FENOL TO WAŻNY TEMAT 
W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ? 

Dzięki swoim właściwościom kwas TCA i fenol znalazły szerokie 
zastosowanie w medycynie estetycznej. Stosuje się go w zabiegach 
odmładzających, gdzie potrzebne jest efektywna stymulacja natu-
ralnej syntezy kolagenu. Szczególnie lubię zabiegi synergistyczne 
stosowane w celu odmłodzenia skóry. Kwas TCA łączę często 
z mikronakłuwaniem, laseroterapią laserem frakcyjnym CO2
i biostymulatorem RRS HA Hyalift PRO. To są w większości 

procedury opracowane przeze mnie i dlatego nie powinni ich 
wykonywać lekarze bez odpowiedniego, certy� kowanego przeze 
mnie szkolenia. To uzasadnia moją obecność na konferencji 
w Barcelonie. Na zaproszenie Skin Tech Pharma Group jest 
tutaj tylko 2 polskich lekarzy. Jestem bardzo dumna, że mogę 
reprezentować nasz kraj na tak ważnej konferencji. 

CZY TE ZABIEGI SĄ CAŁKOWICIE BEZPIECZNE? 

Kwas TCA i  fenol są bezpieczne i  skuteczne dla wszystkich 
rodzajów skóry, ale konkretne zabiegi peelingów średnio głębokich 
i głębokich dobieramy do fototypu skóry. Sprawdzają się one 
doskonale przy wygładzaniu średnich i głębokich zmarszczek 
wokół oczu. Eyelid and lips formula może zastąpić blefaroplastykę 
chirurgiczną a Easy Phen bardzo opóźnia lifting chirurgiczny. 
Te preparaty są świetne gdy chcemy uzyskać efekt naturalnego 
odmłodzenia na całej twarzy, a nie tylko w jednym miejscu. Dla 
młodych pacjentek od 30  roku życia przeznaczone są słabsze 
formuły np. Easy phen very light, który bardzo rekomenduję. Po 
10 dniach wyglądamy o wiele miesięcy młodziej. RRS Hyalift 
PRO preparat z kwasem hialuronowym i aminokwasami jest 
z kolei niezwykłym stymulatorem. Jest to wiodący środek na 
rynku, ponieważ zawiera dużą ilość substancji aktywnych. 

JAK DŁUGO TRZEBA CZEKAĆ NA EFEKTY?

Efekt działania narasta stopniowo w ciągu 3 miesięcy, po każdej 
sesji zabiegowej. Można podawać go nie tylko na twarz, ale 
także na szyję, dekolt i dłonie. Pojawia się efekt biostymulacji 
skóry, delikatnego wypełnienia i ujędrnienia oraz nawilżenia. 
Nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Po serii 4 zabiegów 
wykonywanych co miesiąc efekt utrzymuje się bardzo długo – 
nawet przez rok.

JAK PODAJE SIĘ PREPARAT HYALIFT PRO?

Podawanie gęstych stymulatorów tkankowych z kwasem hia-
luronowym wymaga specjalnej techniki iniekcyjnej. Preparat 
powinien być wstrzyknięty śródskórnie, podskórnie na głębokość 
4 mm lub kaniulą. Najpopularniejszym sposobem podawania 
Hyalift PRO jest technika na 6 ukłuć po każdej stronie twarzy, 
tak aby odżywiać więzadła podtrzymujące tkanki twarzy. Obszary, 
na które stosowany jest kwas RRS Hyalift PRO to skronie, fałdy 
nosowo–wargowe, policzkowe, broda podbródek i środek twarzy. 

Jeśli nie jesteś pewna, który zabieg jest dla Ciebie odpowiedni, 
skonsultuj się z naszym ekspertem medycznym dr Iwoną Mani-
kowską z Happy Clinic, a dobierze najlepszy dla Twojej skóry. 
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do rewitalizacji skóry metodami iniekcyjnymi z rodziny RRS HA. 
Sprawdzamy je na własnej skórze i jak działają na jej kondycję 
i dlatego tak je uwielbiamy! RRS HA Long Lasting to pierwszy 
produkt zawierający usieciowany kwas hialuronowy i aminokwasy. 
Dla mnie praktyka z 30 letnim stażem w medycynie będzie to 
prawdziwy przebój wśród zabiegów medycyny estetycznej na zimę

DLACZEGO OZNAKI STARZENIA SĄ W PIERWSZEJ 
KOLEJNOŚCI WIDOCZNE WŁAŚNIE NA TWARZY?

Odpowiada za to kilka czynników: grawitacja, zanik podskórnej 
tkanki tłuszczowej, atro� a mięśni, resorpcja kości, promieniowanie 
ultra� oletowe i nasze nawyki – np. palenie tytoniu i nieodpo-
wiednia dieta. Tradycyjne metody ujędrniające i resurfacing coraz 
częściej łączy się ze sobą tworząc plan leczenia: szyty na miarę 
dla naszych pacjentek. 

JAKIE PREPARATY UJĘDRNIAJĄCE SĄ PREZENTOWANE 
NA KONFERENCJI W BARCELONIE? 

Znakomici prelegenci omawiają własne przypadki pacjentów, 
którzy korzystają z peelingów Skin Tech Pharma Group oraz 
RRS, takich jak kwas TCA. Kwas trójchlorooctowy może być 
stosowany również ze wskazań medycznych – głównie w przy-
padku szpecących blizn potrądzikowych.

JAK TEN KWAS DZIAŁA NA SKÓRĘ? 

Kwas trójchlorooctowy pobudza � broblasty do produkcji kolagenu. 
Zapewnia prawidłowe napięcie skóry, poprawia jędrność i jej gęstość, 
wyrównuje koloryt, wygładza blizny potrądzikowe. Dzięki temu utra-
cone napięcie skóry, powraca, a skóra wypełnia się nowym kolagenem 
i elastyną . Efekt jest bardzo naturalny i stopniowy – narasta w ciągu 
kolejnych miesięcy. Mam bardzo aktywne zawodowo pacjentki, które 
są u mnie na zabiegu co najmniej raz w miesiącu. Mamy również 
inne bardzo zaawansowane preparaty łączące w sobie kwas TCA 
i fenol – substancję o bardzo dużym potencjale odmładzającym. 

KWAS TCA I FENOL TO WAŻNY TEMAT 
W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ? 

Dzięki swoim właściwościom kwas TCA i fenol znalazły szerokie 
zastosowanie w medycynie estetycznej. Stosuje się go w zabiegach 
odmładzających, gdzie potrzebne jest efektywna stymulacja natu-
ralnej syntezy kolagenu. Szczególnie lubię zabiegi synergistyczne 
stosowane w celu odmłodzenia skóry. Kwas TCA łączę często 
z mikronakłuwaniem, laseroterapią laserem frakcyjnym CO2
i biostymulatorem RRS HA Hyalift PRO. To są w większości 

procedury opracowane przeze mnie i dlatego nie powinni ich 
wykonywać lekarze bez odpowiedniego, certy� kowanego przeze 
mnie szkolenia. To uzasadnia moją obecność na konferencji 
w Barcelonie. Na zaproszenie Skin Tech Pharma Group jest 
tutaj tylko 2 polskich lekarzy. Jestem bardzo dumna, że mogę 
reprezentować nasz kraj na tak ważnej konferencji. 

CZY TE ZABIEGI SĄ CAŁKOWICIE BEZPIECZNE? 

Kwas TCA i  fenol są bezpieczne i  skuteczne dla wszystkich 
rodzajów skóry, ale konkretne zabiegi peelingów średnio głębokich 
i głębokich dobieramy do fototypu skóry. Sprawdzają się one 
doskonale przy wygładzaniu średnich i głębokich zmarszczek 
wokół oczu. Eyelid and lips formula może zastąpić blefaroplastykę 
chirurgiczną a Easy Phen bardzo opóźnia lifting chirurgiczny. 
Te preparaty są świetne gdy chcemy uzyskać efekt naturalnego 
odmłodzenia na całej twarzy, a nie tylko w jednym miejscu. Dla 
młodych pacjentek od 30  roku życia przeznaczone są słabsze 
formuły np. Easy phen very light, który bardzo rekomenduję. Po 
10 dniach wyglądamy o wiele miesięcy młodziej. RRS Hyalift 
PRO preparat z kwasem hialuronowym i aminokwasami jest 
z kolei niezwykłym stymulatorem. Jest to wiodący środek na 
rynku, ponieważ zawiera dużą ilość substancji aktywnych. 

JAK DŁUGO TRZEBA CZEKAĆ NA EFEKTY?

Efekt działania narasta stopniowo w ciągu 3 miesięcy, po każdej 
sesji zabiegowej. Można podawać go nie tylko na twarz, ale 
także na szyję, dekolt i dłonie. Pojawia się efekt biostymulacji 
skóry, delikatnego wypełnienia i ujędrnienia oraz nawilżenia. 
Nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Po serii 4 zabiegów 
wykonywanych co miesiąc efekt utrzymuje się bardzo długo – 
nawet przez rok.

JAK PODAJE SIĘ PREPARAT HYALIFT PRO?

Podawanie gęstych stymulatorów tkankowych z kwasem hia-
luronowym wymaga specjalnej techniki iniekcyjnej. Preparat 
powinien być wstrzyknięty śródskórnie, podskórnie na głębokość 
4 mm lub kaniulą. Najpopularniejszym sposobem podawania 
Hyalift PRO jest technika na 6 ukłuć po każdej stronie twarzy, 
tak aby odżywiać więzadła podtrzymujące tkanki twarzy. Obszary, 
na które stosowany jest kwas RRS Hyalift PRO to skronie, fałdy 
nosowo–wargowe, policzkowe, broda podbródek i środek twarzy. 

Jeśli nie jesteś pewna, który zabieg jest dla Ciebie odpowiedni, 
skonsultuj się z naszym ekspertem medycznym dr Iwoną Mani-
kowską z Happy Clinic, a dobierze najlepszy dla Twojej skóry. 
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HABITAT FOR HUMANITY POLAND OBCHODZI 
W TYM ROKU SWOJE 30–LECIE. CZY MOGŁABY PANI 
OPOWIEDZIEĆ O POWSTANIU ORGANIZACJI?

Habitat for Humanity Poland jest częścią sieci Habitat for Huma-
nity. Idea zrodziła się w latach 40–tych w stanie Georgia w USA. 
To tam właśnie została stworzona z inicjatywy Millarda i Lindy 
Fuller koncepcja „budowy domów w partnerstwie”, która zakłada, 
że cała społeczność – czyli przyszli właściciele, wolontariusze 
i darczyńcy – buduje wspólnie. Następnie w 1973 r. Fullerowie 
wyjechali do Afryki żeby przetestować ten model poza USA, a po 
powrocie założyli w 1976 roku Habitat for Humanity International 
i zaczęli promować ten model na niemal całym świecie.

Historia organizacji w Polsce sięga 1990 roku. To wtedy Adam 
Król, przyszły założyciel polskiego Habitatu przeczytał w gazecie, 
że za oceanem istnieje Habitat for Humanity, dobroczynna 
organizacja pomagająca osobom w trudnej sytuacji mieszkanio-
wej. Dwa lata później powstał w Gliwicach pierwszy oddział 
Habitatu w Polsce. Był to także pierwszy Habitat w Europie. 
Pierwszym projektem była budowa osiedla przy ul. Oriona w Gli-
wicach, na którym zamieszkały rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji mieszkaniowej. 

Obecnie nasza organizacja działa w ponad 70 krajach na całym 
świecie i pomogła ponad 46 milionom ludzi w stworzeniu godnego 
miejsca do życia. Tylko w ubiegłym roku � nansowym dzięki 
Habitat for Humanity ponad 7,1 miliona osób na świecie mogło 
wybudować lub ulepszyć swój dom. Habitat for Humanity jest 
jednym z największych deweloperów w USA i największym 

na świecie deweloperem, który jest jednocześnie organizacją 
charytatywną. Habitat jest bardzo zróżnicowaną organizacją, 
która stara się odpowiadać na lokalne problemy. Np. w Afryce 
i Azji organizacja zajmuje się budową infrastruktury i poprawą 
sytuacji sanitarnej, pomocą w odbudowie po klęskach żywiołowych 
(np. powodzie w Etiopii, trzęsienia ziemi) albo poprawą warunków 
zamieszkiwania i życia w osiedlach nieformalnych (tzw. slumsy). 

Habitat działa zarówno w regionie środkowo–wschodniej Europy, 
jak i na zachodzie kontynentu. Ze względu na lokalną specy� kę 
krajów takich jak Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria czy Macedo-
nia działania Habitat for Humanity skupiają się na odpowiedziach 
na lokalne wyzwania: przede wszystkim poważne problemy 
z dostępnością mieszkań czy wyzwania związane z efektywnością 
energetyczną.  Habitat for Humanity skupia się na wsparciu 
indywidulanych rodzin, rozwiązaniach z zakresu efektywności 
energetycznej i  termomodernizacji budynków czy działalności 
rzeczniczej. Przykładem zmian systemowych, które udało nam 
się osiągnąć jest wprowadzenie w Polsce przepisów regulujących 
działanie Społecznych Agencji Najmu. 

Z kolei w  Irlandii Północnej od wielu lat funkcjonuje pierw-
szy w Europie sklep charytatywny Restore, gdzie za bardzo 
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przystępne ceny można kupić materiały budowlane i wyposażenie 
mieszkań przekazane przez darczyńców Habitatu. Nasz polski 
sklep Restore powstał w 2020 roku w Warszawie. 

Habitat for Humanity jest uznawany za jeden z największych na świecie 
podmiotów działających non–pro� t zajmujących się budownictwem.

CZY KTÓREŚ Z DZIAŁAŃ HABITATU 
ZLOKALIZOWANEGO W INNEJ CZĘŚCI ŚWIATA 
OKAZAŁY SIĘ DLA PAŃSTWA INSPIRUJĄCE? 

Organizacji Habitat for Humanity towarzyszy wizja świata, 
w którym każdy człowiek ma godne miejsce do życia. Z naszego 
punktu widzenia nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Jest 
ich wiele. Habitat for Humanity dostosowuje swoje działania 
do lokalnego kontekstu i  stara się rozwijać lokalny ekosystem. 
W krajach, w których brakuje dobrych materiałów budowlanych, 
stawiamy na wspieranie tej dziedziny, inwestując nawet w rozwój 
lokalnych przedsiębiorstw produkcyjnych. W krajach Ameryki 
Południowej i Łacińskiej współdziałamy z instytucjami mikropo-
życzkowymi (MFIs), oferując środki w formie pożyczek na cele 
mieszkaniowe dla rodzin, które potrzebują rozbudować swoje 
domy albo polepszyć ich standard. Dzięki szerokim partnerstwom 
pomagamy mobilizować kapitał, tworzyć odpowiednie instrumenty 
w  instytucjach � nansowych, aby wspierać poprawę warunków 
mieszkaniowych pożyczkobiorców.

W ramach naszego regionu jesteśmy w kontakcie z organizacjami 
działającymi na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii czy Macedonii. 
Wymieniamy się dobrymi praktykami, inspirujemy się nawzajem do 
działania. Dla przykładu, w Polsce od kilku lat wdrażamy program 
najmu społecznego, który przynosi bardzo dobre rezultaty osobom 
korzystającym ze wsparcia. Od jakiegoś czasu Habitat for Humanity 
Hungary również przygląda się temu modelowi i możliwości jego 
implementacji na Węgrzech. Z kolei koledzy z Rumunii uruchomili 
takie działania w związku z napływem osób z Ukrainy. Dla nas 
bardzo inspirujące się działania regionalne zorientowane na pod-
noszenie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych. 
Wiedząc jak dużym wyzwaniem jest ubóstwo energetyczne w Polsce 
przyglądamy się dobrym praktykom z regionu i chcielibyśmy 
zaplanować w Polsce działania nimi zainspirowane. 

KTO STOI ZA „MY" W POLSKIM HABITACIE? 

Zespół Habitat for Humanity Poland liczy obecnie ponad 60 osób, 
a nasze biura znajdują się w Warszawie i w Gliwicach. Obecnie 
w związku ze skalowaniem działań organizacji, zespół szybko się 
powiększa. Habitat Poland tworzą osoby, które wierzą w misję 
naszej Fundacji oraz są przekonane, że godne miejsce do życia ma 
podstawowe znaczenie. Pracują u nas m.in. architekci, inżyniero-
wie, pracownicy socjalni, prawnicy, a każdy członek zespołu jest 
niezmiernie istotny. Można nas też odwiedzić na warszawskim 
Targówku, gdzie otworzyliśmy sklep charytatywny i  centrum 
warsztatowo–edukacyjne ReStore, w których pracują osoby pasjo-
nujące się ekonomią cyrkularną i nurtem zero–waste. Od otwarcia 
w maju 2020 roku odwiedziło nas około 33 tysiące klientów. 

W sklepie ReStore można nabyć w bardzo korzystnych cenach 
podarowane nam materiały i elementy wykończenia wnętrz oraz 
meble. Przekazywane nam darowizny rzeczowe są w bardzo dobrym 
stanie, a wiele osób jest chętnych, aby swoimi zakupami tworzyć 
dobro. Dodatkowo, zawracając przedmioty i produkty z drogi 
na wysypisko, służymy planecie, zmniejszamy choć trochę ilość 
odpadów gabarytowych. Środki pozyskane w ReStore przezna-
czamy w całości na naszą działalność statutową. Można ją również 
wesprzeć, przekazując 1% podatku czy zostając naszym patronem 
na serwisie Patronite. Przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą przekazując darowiznę � nansową, mogą odliczyć 
ją od dochodu � rmy. Dzięki wsparciu darczyńców od początku 
naszej działalności pomogliśmy ponad 690 tys. osób w Polsce.

CZY MOGŁABY PANI OPOWIEDZIEĆ NIECO 
WIĘCEJ O PAŃSTWA DZIAŁALNOŚCI?

Fundacja Habitat for Humanity Poland od samego początku działa 
na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Z przepro-
wadzonych na zlecenie Fundacji Habitat for Humanity Poland 
w 2020 roku badań opinii publicznej [https://habitat.pl/forum–
mieszkaniowe–2020/raport/] wynika, że problemy mieszkaniowe to 
jedno z najpoważniejszych wyzwań. Jedynie 37% badanych deklaruje 
brak takich problemów, podczas gdy połowa respondentów nie jest 
w stanie w pełni realizować swoich potrzeb czy planów ze względu 
na brak godnego miejsca do życia. Sytuacja mieszkaniowa, wpływa 
na tak istotne decyzje życiowe, jak założenie rodziny czy emigracja.  

Od 2017 roku realizujemy Program Najmu Społecznego. Działania 
nakierowane są na poprawę dostępu do mieszkań przystępnych cenowo 
dla różnych grup odbiorców, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów 
najmu na zasadach rynkowych. W 2021 roku nasz program został 
nagrodzony nagrodą Real Estate Impactor przyznawaną przez redak-
cję „Rzeczpospolita” i „Rzeczpospolita Nieruchomości” w kategorii: 
Najważniejsza inicjatywa wnoszącą nową jakość dla mieszkańców.

Innym bliskim nam zagadnieniem jest zwiększanie zasobu dostęp-
nych cenowo mieszkań. Od kilku lat analizujemy i promujemy 
przywracanie do użytkowania pustostanów, a od 2021 roku reali-
zujemy projekt „Empty Spaces – Wypełniając lukę. Wykorzystanie 
pustostanów w celu przeciwdziałania bezdomności w Europie”. 

Według GUS na koniec 2020 r. w Polsce było 60,0 tys. komunalnych 
pustostanów. Według raportu z 2021 r. wykonanego na nasze zlecenie 
przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, w samej stolicy liczbę 
pustostanów (mieszkań, lokali, budynków nieużytkowanych od 
co najmniej 12 miesięcy przed datą badania) szacuje się na ponad 
4,5 tysiąca. Jeśli doliczyć do tego szacunku również lokale będące 
własnością innych instytucji i osób � zycznych, to uzyskamy dużo 
większą liczbę wolnych mieszkań. Wykorzystanie choćby części z nich 
mogłaby względnie szybko zwiększyć zasób dostępnych mieszkań.  

Naszym pilotażowym projektem w obszarze adaptacji pustostanów 
było przekształcenie w latach 2015–2016 nieużywanego strychu 
na warszawskiej Pradze Północ na 7 mieszkań treningowych dla 
młodych dorosłych usamodzielniających się po pobycie w instytucji 
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pieczy zastępczej. Z kolei latem 2021 roku nasza organizacja oddała 
w podnajem sześć wyremontowanych pustostanów na Białołęce 
i w Śródmieściu w Warszawie, w których zamieszkały osoby 
w trudnej sytuacji życiowej: osoby uchodźcze, rodzice samotnie 
wychowujący dzieci, osoby wychodzące z kryzysu bezdomności. 
Obecnie, w obliczu zwiększonych potrzeb dostępnych cenowo 
mieszkań, przygotowujemy się do kolejnych remontów, tym razem 
na większą skalę. Przygotowaliśmy także zbiór rekomendacji 
i doświadczeń w temacie adaptacji pustostanów – praktyczny pod-
ręcznik przeprowadzający inne organizacje przez wykorzystywanie 
tego modelu. Podręcznik jest dostępny na naszej stronie internetowej. 

W kontekście naszych działań i 30–lecia Fundacji mogę także 
dodać, że co roku Habitat Poland organizuje Forum Mieszkaniowe 
będące przestrzenią do dialogu i wymiany doświadczeń z zakresu 
mieszkalnictwa w Polsce. W tym roku zorganizowaliśmy Forum 
już po raz dziewiąty. Tematem przewodnim było „Zrównoważone 
mieszkalnictwo”. Forum było przestrzenią dla szerokiej dyskusji 
w gronie władz publicznych (rządowych i samorządowych), mię-
dzynarodowych instytucji, przedsiębiorców, mediów, organizacji 
pozarządowych, naukowców oraz międzynarodowych ekspertów, co 
pozwoliło na wymianę dobrych praktyk i wypracowanie rozwiązań 
dla obecnych wyzwań mieszkaniowych. 

WOJNA W UKRAINIE ZDOMINOWAŁA MIJAJĄCY 
ROK. WEDŁUG PAŃSTWA SZACUNKÓW JAK DUŻA 
GRUPA UCHODŹCÓW MOŻE CHCIEĆ OSIEDLIĆ 
SIĘ W POLSCE NA DŁUŻEJ, A W ZWIĄZKU 
Z TYM POTRZEBOWAĆ STABILNEGO NAJMU 
LUB MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ?

Do Polski, od początku kon� iktu  wjechało ponad 7 milionów 
osób z Ukrainy, a około 1,4 mln zarejestrowało się w Polsce. Jeste-
śmy świadkami jednego z największych kryzysów migracyjnych 
w Europie od czasów II Wojny Światowej. Wykorzystujemy swoje 
doświadczenie i wszystkie zasoby, by wspierać osoby, które doświad-
czają trudności na rynku mieszkaniowym. Ponieważ jesteśmy 
częścią międzynarodowej sieci obecnej na wszystkich kontynentach, 
wspierają nas koledzy z innych Habitatów, nawet tak odległych 
zakątków świata jak Gwatemala. Do tej pory zapewniliśmy 
wsparcie ponad 10 tysiącom osób z Ukrainy poprzez zapewnianie 
krótkoterminowego zakwaterowania w hotelach i hostelach, długo-
terminowego zakwaterowania poprzez najem mieszkań w ramach 
Programu Najmu Społecznego czy darowizny rzeczowe zapewniane 
dzięki naszemu sklepowi charytatywnemu Restore.

Trudno jednoznacznie oszacować jak duża grupa osób uchodźczych 
może chcieć osiedlić się na stałe w Polsce, jest to uzależnione mię-
dzy innymi od sytuacji w Ukrainie. Według danych z raportu Unii 
Metropolii Polskich Miejska Gościnność w maju w Warszawie 
przebywało około 352 000 osób z Ukrainy, które przybyły do Polski 
po 24 lutego 2022 roku. Osoby te stanowiły 16% mieszkańców 
miasta. Według raportu UNHCR 60% osób planuje obecnie 
pozostać w Polsce, ze względu na bezpieczeństwo (48%) czy 
więzi rodzinne (15%). Oczywiście to może się jeszcze zmienić, 
a wpływ na to będą miały dalsze losy wojny w Ukrainie. Osoby 
z Ukrainy, które zarejestrowały się w Polsce, uzyskały dostęp do 
systemowego wsparcia socjalnego i mieszkaniowego. Uwidoczniło 
to problemy mieszkaniowe występujące w Polsce od lat, które 
obecnie jeszcze się pogłębiły. Rozwiązaniem tych wyzwań jest 
rozbudowanie systemu wsparcia mieszkaniowego obejmującego 
wszystkie segmenty: najem socjalny i komunalny dla osób w naj-
trudniejszej sytuacji, dostępny cenowo najem (oferowany przez 
TBS, społeczne agencje najmu czy przy wykorzystaniu dodatków 
mieszkaniowych oraz inne rozwiązania) oraz segment prywatny, 
w tym najem instytucjonalny. 

HABITAT FOR HUMANITY ANGAŻUJE SIĘ 
TAKŻE W ODBUDOWĘ DOMÓW W UKRAINIE. 
JAK WYGLĄDA OBECNIE TEN PROCES?

Fundacja Habitat for Humanity jest w zaangażowana w pomoc 
dla osób z Ukrainy, zarówno tych którzy zostali w kraju, jak 
i tych, którzy zdecydowali się go opuścić i przebywają w krajach 
sąsiadujących (oprócz Polski wspieramy też osoby z Ukrainy m.in. 
w Rumunii oraz na Węgrzech). Jeśli chodzi o działania dotyczące 
Ukrainy, organizacja skupia się na dwóch obszarach – we współ-
pracy z partnerami dążymy do zabezpieczenia osób w Ukrainie 
przed nadchodzącą zimą, a także uczestniczymy w rozmowach 
dotyczących odbudowy Ukrainy. W ramach pierwszego z tych 
działań mieści się pomoc w naprawach uszkodzonych domów, 
a  także wsparcie wspólnot mieszkaniowych w budynkach wie-
lorodzinnych poprzez prace termomodernizacyjne związane 
z ociepleniem piwnic i systemami ogrzewania. 

Korzystając z doświadczeń w regionie Europy Środkowo–Wschodniej, 
w tym wiedzy z obszaru mieszkalnictwa i efektywności energetycznej, 
Habitat for Humanity angażuje się w dyskusje o odbudowie Ukrainy. 
Rozmowy toczą się na różnych forach i z różnymi partnerami. Habitat 
włącza się w nie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w rozwijaniu 
inicjatyw z zakresu dostępnych cenowo mieszkań.
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CZYSTA WODA TO POKÓJ, ZDROWIE, EDUKACJA I ŻYCIE. JEDNAK 
ŻEBY JĄ ZDOBYĆ, KOBIETY I DZIECI W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ 
POKONUJĄ ŚREDNIO 6 KM  DZIENNIE1. DŁUGIE TRASY 
PRZEMIERZANE BOSO LUB W NIEPRZYSTOSOWANYM DO TEGO 
OBUWIU NIE GWARANTUJĄ DOTARCIA DO CZYSTEGO ŹRÓDŁA. 
PRZYNIESIONE NACZYNIA I POJEMNIKI WYPEŁNIANE SĄ 
CZĘSTO CIECZĄ Z ZANIECZYSZCZONEJ RZEKI LUB STAWU. BRAK 
DOSTĘPU DO PITNEJ WODY POWODUJE CHOROBY, A NAWET 
ŚMIERĆ, PRZEDE WSZYSTKIM NAJMŁODSZYCH. WŁAŚNIE 
DLATEGO FUNDACJA “AFRICA HELP” PRZEZ BUDOWĘ STUDNI 
GŁĘBINOWYCH I PUNKTÓW POMOCY MEDYCZNEJ WSPIERA 
SPOŁECZNOŚĆ W UGANDZIE I TANZANII W PRZETRWANIU 
ORAZ DAJE SZANSĘ NA LEPSZE JUTRO.

 Każdego roku z powodu biegunki wywołanej brudną wodą, 
umiera nawet 900 tys. dzieci z Afryki Subsaharyjskiej.2

 Co czwarty zakład opieki zdrowotnej w Afryce 
nie posiada podstawowych usług sanitarnych.3

 W 80 proc. gospodarstw domowych bez dostępu do wody 
jej przynoszeniem zajmują się kobiety i dziewczęta.4

 Fundacja “Africa Help” poprzez budowę studni 
głębinowych i punktów medycznych pomaga 
mieszkańcom Tanzanii i Ugandy w przetrwaniu.

Woda cenniejsza od złota

Na terenie wielu wiosek Afryki Środkowej i Południowej panuje 
susza. W czasie krótkich pór deszczowych (zaczynających się 
w połowie listopada i  trwających do pierwszych dni grudnia), 
opady stają się źródłem wody pitnej. Ludzie pozyskują ją wtedy 
z dachów chat, ściągając przy tym cały kurz i brud z liści, które 
są ich pokryciem. Dodatkowo tamtejsze upały sprawiają, że ciecz 
po niedługim czasie ulega zepsuciu. Lokalne społeczności nie 
mają wyboru – ze względu na brak innych zasobów w promieniu 
nawet 100 km są zmuszone pić tę wodę, którą mają, niezależnie 
od rozwijających się w niej drobnoustrojów. Niektóre zamieszkałe 
tereny znajdują się bliżej rzek czy stawów. Wtedy kobiety (ten 
obowiązek kulturowo należy do nich) z pomocą dzieci,5 które 
w ten sposób rezygnują z drogi do szkoły, wyruszają boso lub 
w klapkach w poszukiwaniu źródeł niezbędnych do przetrwania. 

1 https://www.worldvision.org/clean-water-news-stories/walk-water-6k, Walk for 
water: Your 6K vs. theirs, 2016, [dostęp: 28.11.2022].

2 Kampania dostęp do czystej wody, Biuletyn Fundacji “Africa Help”, nr 8/2022.
3 www.ah20.org, O nas, [dostęp: 28.11.2022].
4 www.ah20.org, O nas, [dostęp: 28.11.2022].
5 www.kawalekafryki.pl, Brak wody w Afryce, 2020, [dostęp: 28.11.2022].

KOBIETY I DZIECI W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ POKONUJĄ 
KAŻDEGO DNIA 6 KM W POSZUKIWANIU WODY. 

JAK ZMIENIĆ ICH SYTUACJĘ?

Trasy mierzą często 6 km lub więcej6. W rzeczywistości celem 
wypraw są płytko wykopane dziury z wodą podskórną lub płytkie 
studnie, z niewystarczającymi zasobami.

To sprawia, że na jedną, zwykle ośmioosobową afrykańską 
rodzinę, przypada około 90 litrów wody z bakteriami i pasożytami. 
Konieczna jest ona do upraw i hodowli. Służy też w domostwach do 
mycia, prania i przygotowywania posiłków. Co ciekawe, nawet jej 
zagotowanie nie powoduje usunięcia szkodliwych drobnoustrojów.7

To z kolei ma negatywny wpływ na zdrowie. Jedną z najgroź-
niejszych chorób spowodowanych brudną wodą jest bilharcjoza, 
a jej objawami są gorączka, kaszel i ból brzucha. Z tego powodu 
każdego roku umiera 900 tys. dzieci z Afryki Subsaharyjskiej.8

Choroba ta obok malarii jest największym problemem niemalże 
całego kontynentu afrykańskiego. O� arami są głównie najmłodsi, 
przez niską odporność oraz brak szczepień i antybiotyków. 

Na ratunek w poszukiwaniu źródła życia

Jednym z rozwiązań mogłoby okazać się picie czystej wody butel-
kowanej, która nie byłaby szkodliwa dla zdrowia. Ta jednak jest 
niedostępna dla większości mieszkańców/ek obszarów wiejskich, 
z powodu braku wystarczających środków � nansowych i zbyt dużych 
odległości (dla niektórych to nawet kilkaset kilometrów) do miast, 
gdzie można ją kupić. Właśnie dlatego celem i misją Fundacji 

“Africa Help” jest zmniejszenie liczby zachorowań wywołanych 
brudną, niezdatną do spożycia wodą przez budowę głębinowych 

6 https://www.worldvision.org/clean-water-news-stories/walk-water-6k, Walk for 
water: Your 6K vs. theirs, 2016, [dostęp: 28.11.2022].

7 Przykład sytuacji w Tanzanii, www.ah20.org, 2020, [dostęp: 28.11.2022].
8 Biuletyn Africa Help, nr 8/2022.
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studni (o wysokości ok. 150 m) i wyposażanie poszczególnych 
obszarów w podstawowe punkty medyczne. Fundacja obecnie działa 
na terenie Afryki Subsaharyjskiej, głównie w Tanzanii i Ugandzie. 
W przyszłości chce objąć opieką także Sudan Południowy.

– Moja pierwsza podróż do Gambii pokazała mi skalę skalę problemu, 
jakim jest brak zdatnej wody i życie w skrajnym ubóstwie tamtej-
szych mieszkańców/ek – opowiada Anna Walkowiak, Fundatorka 
i Prezeska Zarządu Fundacji “Africa Help”. – Postanowiłam 
wtedy, że zacznę pomagać w zakresie podstawowych potrzeb. Przez 
nasze działania chcemy sprawić, by dzieci chodziły do szkoły, a nie 
po wodę, a kobiety mogły pracować i zarabiać. Staramy się tworzyć 
punkty z czystą wodą, którą zapewniamy, budując studnie głębinowe. 
Chcemy dawać radość i życie – dodaje.

Przedstawiciele Fundacji starają się szukać miejsc, w których wsparcie 
jest niezbędne. Pomagają w tym informacje od polskich misjonarzy/
ek, prowadzone diagnozy, rozmowy i poznawanie potrzeb miejscowej 
ludności przez członków/członkinie “Africa Help”, a także informacje 
od innych organizacji humanitarnych lub statystyki podawane przez 
światowe organizacje, takie jak WHO i UNICEF.

– Nie ograniczamy naszych inicjatyw – kontynuuje Anna 
Walkowiak. – Tworzymy również punkty pomocy medycznej, 
w których mieszkańcy krajów jak np. Tanzania mogą mieć dostęp 
do prysznica, możliwość skorzystania z  toalety oraz edukacji 
w zakresie olbrzymiej roli higieny w zwalczaniu chorób takich jak 
tyfus czy też cholera. To również ważne, ponieważ takie punkty 
to szansa na spadek śmiertelności okołoporodowej dzieci i  ich 
matek, które nie są zmuszone do rodzenia potomstwa w polu bez 
żadnej pomocy. Oprócz tego remontujemy szkoły – w ostatnim 
czasie zebraliśmy środki na posadzkę, okna i drzwi do ośrodka 
edukacyjnego w Tanzanii w miejscowości Oltotoi – przekazuje.

Brak wody to problem całego świata

Dostęp do wody nie powinien być przywilejem dla nielicznych. 
Fundacja chce uświadamiać mieszkańców/nki Polski i Europy, 
jak dużym problemem jest brak czystej wody nie tylko w na 
kontynencie afrykańskim, ale na całym świecie. Eksperci/tki 
ostrzegają bowiem, że zasoby wody pitnej się kończą. Obecnie 
ponad dwa miliardy ludzi nie ma do niej dostępu9. Według 
Fundacji Billa i Melindy Gatesów, każdego dnia umiera tysiąc 
dzieci poniżej piątego roku z powodu złej jakości wody. To więcej 
niż z powodu AIDS, odry czy gruźlicy razem wziętych.10

Realizacja planów Fundacji “Africa Help” może być możliwa 
jedynie przy zaangażowaniu większej liczby osób. Organizacja 
zachęca do wpłacania datków. Można je przekazywać na stronie 
https://ah20.org/wesprzyj-nas/ przez przycisk “wesprzyj”.

9 www.gov.pl, Dostęp do wody - pilne wyzwanie państw rozwijających się, 2021, 
[dostęp: 28.10.2022].

10 www.ah20.org, Brak wody – kiedyś i polski problem, 2021, [dostęp: 28.10.2022].

FU NDACJA “AFRICA HELP” jest organizacją 
pozarządową zajmującą się przede wszystk im 
zaopatrywaniem mieszkańców Afryki w czystą wodę 
i podstawowe punkty medyczne. Misją jest stworzenie 
mieszkańcom Afryki możliwości dostępu do czystej 
wody w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Organizacja 
realizuje ten cel przez budowanie studni i punktów 
oczyszczania wody. Wokół tych miejsc tworzy 
wspólnie z mieszkańcami/kami warunki dla rozwoju 
lokalnych punktów opieki pielęgniarskiej, edukacji 
zdrowotnej i podstawowego wykształcenia. Zdaniem 
przedstawicieli/ek Fundacji, każda studnia jest krokiem 
naprzód, ku życiu, zdrowiu i lepszej przyszłości.

Więcej informacji: https://ah20.org/ 
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NATŁOK PRZEDŚWIĄTECZNYCH OBOWIĄZKÓW: ZAKUPY, 
SPRZĄTANIE, GOŚCIE, GOTOWANIE – TO ZNAMY WSZYSCY. 
JAK NAŁADOWAĆ BATERIE W  TYM SZALONYM CZASIE? 
NAJLEPIEJ POJECHAĆ DO LASU I  WYCISZYĆ SIĘ WŚRÓD 
ZIMOWEJ SCENERII. POMOGĄ W TYM PRZEWODNIKI Z SERII 
NIEMAPA, W TYM TEN NAJNOWSZY, PO LASACH PÓŁNOCNO–
ZACHODNIEJ POLSKI.

Las warto odwiedzać o każdej porze roku, choćby po to by 
doświadczyć jak bardzo zmienia się jego krajobraz. Dlatego 
polecamy by na swoją ulubioną leśną trasę wybrać się kilka razy 
w różnych sezonach i porach dnia. Postarajmy się zaobserwować 
jak odmienne wrażenie może na nas zrobić jedno miejsce.

Jeśli dopisze nam szczęście i  zima zaoferuje kilka śnieżnych 
i mroźnych dni – w lesie można poczuć się naprawdę bajkowo. 
Tylko nie zapomnijcie aparatu! W okolicach Szczecina nie brakuje 
pagórkowatych leśnych terenów idealnych na sanki, jak np. Puszcza 
Bukowa, czy Las Arkoński.

– Jeśli jednak śniegu zabranie – to nic – zapewnia Joanna Guszta, 
twórczyni NIEMAPY: Warto wykorzystać to, że zimą więcej tere-
nów staje się dostępnych do eksploracji. Tajemnicze zakątki latem 
gęsto porośnięte podszyciem lasu, teraz można dokładniej zbadać. 
Brak liści ułatwia też wypatrywanie leśnych zwierząt, które zimą 
intensywnie szukają pożywienia. Łatwiej też dostrzec barwne ptaki, 
które zostają w kraju lub przylatują do nas na zimę z mroźniejszej 
północy. W NIEMAPIE polecamy między innymi okolice do obserwacji 
ptaków takie jak Kopice nad Odrą gdzie zimują łabędzie krzykliwe. 

DO LASU NIE TYLKO LATEM! – NOWA NIEMAPA 
LASY PÓŁNOCNO–ZACHODNIEJ POLSKI 

Ślady zwierząt łatwo dostrzec w śniegu, ale tropienie ich można 
też praktykować w bezśnieżne dni – bywają odbite w błocie, które 
na przykład zdążyło zamarznąć, co utrwala pozostawiony trop na 
dłużej. Leśna wyprawa może więc być pełna niespodzianek. Na 
spacer weźcie ze sobą termos z gorącym kakao lub rozgrzewającą 
herbatą z miodem, cytryną i imbirem. Możecie nawet spakować 
domowe ciasto, które doda Wam siły w drodze powrotnej. 

– Tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie 
to olbrzymie bogactwo przyrodnicze. To piękne lasy, krajobrazy 
polno–leśne, zwierzęta i rośliny. To pachnące żywicą bory sosnowe 
oraz pełne listowia buczyny i dąbrowy. To przepiękne jeziora i rzeki, 
to doskonałe tereny do odbywania rodzinnych wycieczek i poznawania 
przepięknej polskiej przyrody, o każdej porze roku. Publikacja – NIE-
MAPA – którą otrzymują Państwo do rąk, pokazuje tylko wybrane 
miejsca, które warto odwiedzić. Jest ich o wiele więcej. Serdecznie 
zapraszam wszystkich do poznawania tego niezwykłego terenu – pieszo, 
rowerem, kajakiem, z plecakiem, wędką… – mówi Andrzej Szelążek
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 

Wszystkie leśne NIEMAPY są dostępne darmowego pobrania 
na www.niemapa.pl. 
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ZA NAMI XIII EDYCJA PRESTIŻOWEGO KONKURSU PRCH 
RETAIL AWARDS ORGANIZOWANEGO PRZEZ POLSKĄ RADĘ 
CENTRÓW HANDLOWYCH. FIRMA ATRIUM POLAND REAL 
ESTATE, WŁAŚCICIEL I ZARZĄDCA TAKICH CENTRÓW JAK  
WARS SAWA JUNIOR, ATRIUM PROMENADA, GALERIA 
DOMINIKAŃSKA CZY FOCUS W BYDGOSZCZY ZDOBYŁA 
NAGRODY W  K ATEGORIAC H W YDAR ZE NIE ROKU 
I KAMPANIA OTWACIA!

PRCH Retail Awards to konkurs z 13–letnią tradycją. Po krótkiej 
przerwie w 2021 roku spowodowanej pandemią COVID–19 
24  listopada odbyła się zwyczajowa gala wieńcząca konkurs, 
podczas której ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji. Spośród 
103 nominowanych projektów nagrodzono 35, wśród nich dwa 
projekty spółki Atrium. 

Złożone z ponad 20 ekspertów branży nieruchomości komercyj-
nych jury przyznało Atrium Poland Real Estate – właścicielowi 
i zarządcy cieszących się dużą popularnością galerii handlowych 
w wielu polskich miastach, w tym Warszawie i Wrocławiu – dwie 
statuetki. Jedną w kategorii Wydarzenie Roku za Interaktywną 
wystawę AR „Kolorowe Centrum Świata” która prowadzona 
była w 12 centrach Atrium i drugą przyznaną kampanii „Wejście 
Smaka” w kategorii Kampania Otwarcia.

KREATYWNE I EFEKTYWNE KAMPANIE DOCENIONE! 
ATRIUM POLAND REAL ESTATE Z DWOMA 

NAGRODAMI PODCZAS PRCH RETAIL AWARDS 2022 

INTERAKTYWNA WYSTAWA AR 
„KOLOROWE CENTRUM ŚWIATA”

„Kolorowe Centrum Świata” to innowacyjna, interaktywna wystawa 
edukacyjna 3D, do której stworzenia wykorzystano technologię 
Augmented Reality oraz kody QR umożliwiające wejście do świata 
dzikich zwierząt rozmieszczonych po centrum w postaci animacji. 
Można było nie tylko zrobić sobie z nimi zdjęcie, dowiedzieć się 
więcej o ich gatunku, ale także zagrać w tematyczne minigry. Wystawa 
była przygotowywana z myślą o angażowaniu klienta w sposób 
nienarażający jego zdrowia w czasie pandemii COVID–19. Nie-
zwykle ważnym celem projektu było również wsparcie najemców 
w trudnym dla nich czasie – trasa atrakcji była tak zaplanowana, by 
odwiedzający mogli zapoznać się z pełną ofertą galerii. 

KAMPANIA OTWARCIA NOWEJ 
STREFY Gastronomicznej W ATRIUM 
REDUTA „WEJŚCIE SMAKA”

Otwarcie strefy food court po pierwszej od 22 lat przebudowie 
Reduty również przypadło na czas obowiązywania restrykcji 
w związku z pandemią COVID–19. Przeprowadzono ją więc 
z wykorzystaniem takich narzędzi, by zainteresować klientów 
przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Oryginalna 
kampania „Wejście Smaka” powstała z połączenia rozwiązań 
offline, ambientu, prosale i digital oraz udziału in� uencerów. 
Przewidziano ją jako kilkuetapową, aby nie tylko jednorazowo 
zainteresować Klienta, ale też utrzymać jego uwagę na dłużej. 
Na potrzeby kampanii o nazwie „Wejście smaka” powstała nowa 
linia kreatywna, w której dominowały intensywne kolory, nowo-
czesność i dynamiczność.
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– W tym roku w konkursie były ponad 103 zgłoszenia i 35 nagrodzonych 
projektów. Cieszy nas uznanie dla zespołów Atrium, które włożyły 
wiele pracy w realizację tych niestandardowych projektów oraz 
docenienie aż dwóch z nich. Oba powstawały w okresie pandemii 
COVID–19, która była ogromnym wyzwaniem dla branży retail. 
Wyzwaniem, dzięki któremu narodziły się wyjątkowe, kreatywne, 
a zarazem bardzo efektywne pomysły marketingowe, uwzględniające 
obowiązujące restrykcje, ale jednocześnie wprowadzające nową jakość 
w relacji centrum–klient – mówi Małgorzata Komarczuk, Group 
Head of Marketing, Atrium Poland Real Estate.

Więcej informacji na stronach: https://aere.com/

ATRIUM EUROPEAN 
REAL ESTATE LIMITED

Atrium jest częścią G City oraz właścicielem, 
zarządcą i deweloperem nieruchomości handlowych 
i mieszkaniowych na wynajem w Europie Środkowej. 
Atrium specjalizuje się w  centrach  handlowych  
z szeroką ofertą gastronomiczną, modową i rozrywkową, 
położonych  w najlepszych miejskich lokalizacjach, 
w  szczególności koncentrując się na  Warszawie 
i Pradze. Rozwój portfela nieruchomości handlowych 
Atrium opiera się na proaktywnych działaniach asset 
management, w zgodzie z motto "retail is detail". 

Obecnie portfolio Atrium obejmuje 25 generujących 
przychody aktywów (w  tym jedną nieruchomość 
mieszkaniową na wynajem) o łącznej wartości rynkowej 
2,4 mld euro i  całkowitej powierzchni najmu brutto 
(GLA) ponad 740 000 mkw.
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WRAZ ZE WZROSTEM GLOBALNEJ POPULACJI – KTÓRA 
WŁAŚNIE OSIĄGNĘŁA 8 MLD LUDZI – WYPRODUKOWANIE 
WARTOŚCIOWEJ ŻYWNOŚCI W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY 
STAJE SIĘ CORAZ WIĘKSZYM WYZWANIEM.  GRUPA SPÓŁEK 
DANONE ODPOWIADA NA NIE I WSPIERA DOSTAWCÓW 
MLEKA, OWOCÓW I WARZYW WE WDRAŻANIU PRAKTYK 
REGENERATYWNYCH – CZYLI TAKIEGO SPOSOBU UPRAWY 
ROŚLIN, KTÓRY MA PRZYWRACAĆ GLEBOM ŻYZNOŚĆ. JUŻ 
POŁOWA MLEKA, BĘDĄCEGO SKŁADNIKIEM PRODUKTÓW 
MLECZNYCH DANONE, POCHODZI Z  GOSPODARSTW, 
W  KTÓRYCH SĄ OBECNE TAKIE ROZWIĄZANIA. FIRMA 
WŁAŚNIE ZAPOWIEDZIAŁA KOLEJNE DZIAŁANIA.

W 2013 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 
5 grudnia Światowym Dniem Gleby. Jednym z jej głównych celów, 
było zwrócenie uwagi na rolę gleby, jako czynnika warunkującego 
przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Gleby stanowią podstawę 95% 
żywności, po którą sięgamy każdego dnia, dlatego ich stan ma 
ogromne znaczenie dla zdrowia ludzi i przyszłości planety. Tym-
czasem szacuje się, że 33% gruntów na świecie jest zdegradowanych 
w stopniu umiarkowanym do silnego1, a jak wynika z danych UE, 
70% gleb na jej terenie nie jest w dobrym stanie2. Przyczyn tej 
sytuacji jest wiele – m.in.: przemysłowa uprawa, często z wykorzy-
staniem niewłaściwych narzędzi, przenawożenie, zanieczyszczenia, 
zmiany klimatyczne – jak susza i wynikające z niej niedobory wody. 

– Dotychczas model rolnictwa przemysłowego sprawdzał się ekonomicz-
nie, ale to się zmienia. Poza aspektami środowiskowymi, znaczenie 

1 Główny raport FAO - Stan zasobów gleby na świecie, 2015
2 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z 17 listopada 2021, Europejski Zielony 

Ład: Komisja przyjmuje nowe wnioski legislacyjne, aby przeciwdziałać wylesianiu, 
wprowadzić innowacje w zrównoważonym gospodarowaniu odpadami i zapewnić 
zdrowe gleby dla ludzi, przyrody i klimatu.

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI 
ZACZYNA SIĘ OD GLEBY

DANONE RAZEM Z DOSTAWCAMI REGENERUJE GLEBY 
W POLSCE BY KORZYSTNIE WPŁYWAĆ NA ZDROWIE 

MILIONÓW KONSUMENTÓW I RÓWNOWAGĘ PLANETY

ma również drastyczny wzrost cen nawozów mineralnych – na 
których opierał się ten schemat, a  także negatywny wpływ suszy 
na zbiory, co znacząco zmniejsza efektywność produkcji. Nadzieję 
na przyszłość daje wprowadzanie praktyk regeneratywnych oraz 
praktyk rolnictwa precyzyjnego. Niesie to wymierne korzyści dla 
środowiska, ale także korzyści ekonomiczne dla rolników. Praktyki 
regeneratywne wiążą się z ograniczeniem zużycia paliwa i nawozów 
sztucznych – a wkrótce również ze wsparciem f inansowym ze strony 
UE. Dlatego rolnictwo regeneratywne to przykład na to, że ekologia 
i ekonomia mogą iść w parze – mówi prof. Michał Świtłyk, ekspert 
z zakresu ekonomiki rolnictwa. 

Gleba to podstawa łańcuchów żywnościowych

Rolnictwo regeneratywne to zestaw rozwiązań, które natura pod-
powiada nam od tysięcy lat. Ich głównym celem jest wzmocnienie 
równowagi gleby, co przekłada się na jej jakość, a zarazem żyzność. 
Taka zdrowa gleba zatrzymuje wodę, przez co staje się bardziej 
odporna na zmiany klimatu i suszę. Kolejną korzyścią jest zatrzy-
mywanie CO23, które zamiast w atmosferze – pozostaje tam, gdzie 
jego miejsce, czyli właśnie w glebie. W takich warunkach na pola 
uprawne powracają różnorodne mikroorganizmy, jak dobroczynne 
grzyby i bakterie. Każda wdrożona przez gospodarstwo praktyka 
ma znaczenie, ale im ich więcej, tym lepiej. Rozwiązania takie 
jak bezorkowa uprawa, polegająca na jednoczesnym spulchnia-
niu i mieszaniu gleby, zróżnicowany płodozmian, ograniczenie 
nawożenia oraz wykorzystywanie słomy i  resztek pożniwnych 
to tylko niektóre z możliwych działań. Warto rozważyć także 
połączenie produkcji rolnej ze zwierzęcą (czyli samodzielne 
produkowanie wysokiej jakości paszy dla zwierząt) czy ochronę 
warstwy próchniczej ziemi. 

3 Obecnie rolnictwo odpowiada za 20% wzrostu temperatury na ziemi, spowodowany 
obecnością dwutlenku węgla.

– Wprowadzanie praktyk regeneratywnych, czyli takich które pomagają 
wrócić glebie do stanu równowagi to nie tylko odpowiedź na wyzwania 
związane z postępującą degradacją środowiska, ale także możliwe 
korzyści ekonomiczne dla gospodarstw – dodaje prof. Michał Świtłyk.

Dla ludzi i planety

Potrzebę ochrony i  regeneracji gleby dostrzega coraz więcej 
podmiotów, w tym producenci żywności, jak DANONE. Firma, 
nie czekając na nadchodzące zmiany w regulacjach unijnych, razem 
z dostawcami mleka, owoców i warzyw wprowadza rozwiązania 
rolnicze, które mają przywrócić żyzność gleb w Polsce, a w efekcie 
pozytywnie wpływać na środowisko i  jakość żywności, która 
każdego dnia tra� a na stoły milionów Polaków. 

– Do powstania wartościowej żywności niezbędna jest równowaga 
w środowisku, w tym w glebie. Przywracamy ją wspólnie z naszymi 
dostawcami. Współpracujące gospodarstwa zachęcamy do wpro-
wadzania praktyk rolnictwa regeneratywnego, czyli takiego które 
chroni zasoby wody i bioróżnorodność. Przekłada się to na korzyści 
dla planety i samych rolników, ale też korzystnie wpływa na jakość 
żywności. Działając w taki sposób, o  jakość dbamy zanim jeszcze 
wyrosną rośliny będące pożywieniem dla krów, których mleko jest 
składnikiem naszych produktów. Obecnie już połowa mleka, jakie 
traf ia do produktów mlecznych DANONE pochodzi z gospodarstw, 
w których obecne są praktyki regeneratywne – mówi Marek Sumiła, 
Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój. 

Już w ubiegłym roku � rma uruchomiła specjalny audyt, który 
ma pomóc rolnikom w stopniowym przechodzeniu na model 
regeneratywny. Obecnie objęto nim przeszło połowę współ-
pracujących gospodarstw mlecznych, a zgodnie z zapowiedzią 
� rmy, do końca 2023 będzie to 100%. Wprowadzanie praktyk 

z zakresu rolnictwa regeneratywnego to także odpowiedź na 
potrzeby konsumentów, którzy, dokonując codziennych wyborów 
żywieniowych, coraz większą wagę przykładają do pochodzenia 
artykułów spożywczych – oczekują bardziej zrównoważonego 
sposobu prowadzenia upraw oraz procesów produkcji. Sięganie 
po towary � rm, które promują praktyki regeneratywne, to sposób 
na pośrednie włączenie się w ten proces. 

O GRUPIE SPÓŁEK DANONE:

DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu 
we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. 
W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych 
dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz 
pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec 
Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność 
dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki 
DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego 
oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu 
ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty 
oraz realizowane projekty i programy – w myśl wspólnej 
wizji One Planet. One Health – spółki DANONE 
zachęcają do podejmowania właściwych wyborów 
żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do 
zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. 
W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 
3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym 
i przyjaznym środowisku pracy. 
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– Wprowadzanie praktyk regeneratywnych, czyli takich które pomagają 
wrócić glebie do stanu równowagi to nie tylko odpowiedź na wyzwania 
związane z postępującą degradacją środowiska, ale także możliwe 
korzyści ekonomiczne dla gospodarstw – dodaje prof. Michał Świtłyk.

Dla ludzi i planety

Potrzebę ochrony i  regeneracji gleby dostrzega coraz więcej 
podmiotów, w tym producenci żywności, jak DANONE. Firma, 
nie czekając na nadchodzące zmiany w regulacjach unijnych, razem 
z dostawcami mleka, owoców i warzyw wprowadza rozwiązania 
rolnicze, które mają przywrócić żyzność gleb w Polsce, a w efekcie 
pozytywnie wpływać na środowisko i  jakość żywności, która 
każdego dnia tra� a na stoły milionów Polaków. 

– Do powstania wartościowej żywności niezbędna jest równowaga 
w środowisku, w tym w glebie. Przywracamy ją wspólnie z naszymi 
dostawcami. Współpracujące gospodarstwa zachęcamy do wpro-
wadzania praktyk rolnictwa regeneratywnego, czyli takiego które 
chroni zasoby wody i bioróżnorodność. Przekłada się to na korzyści 
dla planety i samych rolników, ale też korzystnie wpływa na jakość 
żywności. Działając w taki sposób, o  jakość dbamy zanim jeszcze 
wyrosną rośliny będące pożywieniem dla krów, których mleko jest 
składnikiem naszych produktów. Obecnie już połowa mleka, jakie 
traf ia do produktów mlecznych DANONE pochodzi z gospodarstw, 
w których obecne są praktyki regeneratywne – mówi Marek Sumiła, 
Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój. 

Już w ubiegłym roku � rma uruchomiła specjalny audyt, który 
ma pomóc rolnikom w stopniowym przechodzeniu na model 
regeneratywny. Obecnie objęto nim przeszło połowę współ-
pracujących gospodarstw mlecznych, a zgodnie z zapowiedzią 
� rmy, do końca 2023 będzie to 100%. Wprowadzanie praktyk 

z zakresu rolnictwa regeneratywnego to także odpowiedź na 
potrzeby konsumentów, którzy, dokonując codziennych wyborów 
żywieniowych, coraz większą wagę przykładają do pochodzenia 
artykułów spożywczych – oczekują bardziej zrównoważonego 
sposobu prowadzenia upraw oraz procesów produkcji. Sięganie 
po towary � rm, które promują praktyki regeneratywne, to sposób 
na pośrednie włączenie się w ten proces. 

O GRUPIE SPÓŁEK DANONE:

DANONE to światowy lider na rynku żywności, któremu 
we wszystkich działaniach przyświeca dbanie o zdrowie. 
W Polsce DANONE działa w 3 obszarach istotnych 
dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz 
pochodzenia roślinnego (Danone), woda i napoje (Żywiec 
Zdrój), żywienie specjalistyczne, obejmujące żywność 
dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki 
DANONE łączy podwójne zobowiązanie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego 
oraz misja niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu 
ludziom, jak to możliwe. Poprzez oferowane produkty 
oraz realizowane projekty i programy – w myśl wspólnej 
wizji One Planet. One Health – spółki DANONE 
zachęcają do podejmowania właściwych wyborów 
żywieniowych na co dzień, a także przyczyniają się do 
zdrowia kolejnych pokoleń i lepszego stanu naszej planety. 
W 10 lokalizacjach w kraju zatrudnienie znajduje ponad 
3 000 osób, rozwijających się zawodowo w bezpiecznym 
i przyjaznym środowisku pracy. 
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– Relatywnie niedawno dołączyliśmy do grona krajów, które wspierają 
i rozwijają innowacje. Nasz ekosystem start–upowy jest młody. Podobnie 
jeśli chodzi o inwestorów i różnego rodzaju instytucje, które mają na 
celu wspieranie start–upów. Wszyscy się tego uczymy i chcemy, żeby ten 
ekosystem start–upowy rozwijał się lepiej i szybciej. Wiemy, że z jednej 
strony mamy bardzo wielu utalentowanych, dobrze wykształconych 
przedsiębiorczych osób, ale mamy też pewne wyzwania i trudności. 
Oczywiście trzeba wspomnieć o nadchodzącym kryzysie jako wyzwaniu, 
które dla niektórych może być zagrożeniem, a dla innych szansą. Mam 
nadzieję, że dla start–upów będzie to szansa, bo jako małe, zwinne 
organizacje mogą na tym skorzystać. Ale żeby to wszystko się wydarzyło, 
warto porozmawiać o tym, gdzie jesteśmy, jakie wyzwania nas czekają 
i w jaki sposób różni uczestnicy tego rynku zajmują się wspieraniem 
start–upów – wyjaśnił na wstępie moderator Robert Ługowski.

Ten rozwój jest dość powolny

Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał Bartosz Pawlak z Pol-
skiego Funduszu Rozwoju, który wyjaśnił, dlaczego chcemy, aby 
start–upy rozwijały się w Polsce.

10. EDYCJA KONFERENCJI "EXECUTIVE INNOVATION FORUM". 
PODCZAS SPOTKANIA POZNALIŚMY ODPOWIEDŹ NA 
PYTANIE, JAK SKUTECZNIE WSPIERAĆ ROZWÓJ POLSKICH 
INNOWACJI. JEDNYM Z TAKICH PROJEKTÓW JEST HUAWEI 
STARTUP CHALLENGE.

Podczas tegorocznej edycji "Executive Innovation Forum" jej 
uczestnicy mieli szansę na poznanie wielu prominentnych osób 
związanych z polską gospodarką. Tematami przewodnimi czterech 
dyskusji panelowych były zagadnienia związane z inwestycjami 
w innowacyjne produkty lub usługi, a także prace badawczo–roz-
wojowe. Z perspektywy polskich start–upów oraz innowacji, które 
wprowadzają na rynek, najbardziej interesujący był panel czwarty.

Prelegenci podczas ponad godzinnej debaty przyjrzeli się postępującym 
procesom cyfrowej transformacji biznesu oraz spróbowali odpowie-
dzieć na pytanie: Jak skutecznie wspierać rozwój polskich innowacji?

Moderatorem dyskusji był Robert Ługowski – Partner Zarzą-
dzający, Cobin Angels, Członek Zarządu, European Business 
Angels Network (EBAN). Z kolei wśród prelegentów znaleźli się:

 Seweryna Afanasjew – Prezes Zarządu, 4FM, Head of 
Asset Management, GLODE TRADE CENTRE,

 Dr Agnieszka Jasińska–Kołodziej – p.o. Dyrektor 
Departament Komercjalizacji, Centrum Łukasiewicz,

 Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes 
Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju,

 Alicja Tatarczuk – Managerka ds. społecznej 
odpowiedzialności biznesu, Huawei Polska,

 Ksenia Wójcik–Karasiewicz – Dyrektor 
Biura Zarządzania Obsługą Bene� cjenta, 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

 Dr hab. Michał Zdziarski – Kierownik, Pracownia 
Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego, Wydział 
Zarządzania UW, Założyciel: Wheelstair i MeWheel.

"EXECUTIVE INNOVATION FORUM" 
JAK ROSNĄ POLSKIE START–UPY?
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– Z perspektywy makro rozwój rynku start–upowego w Polsce, rozwój 
młodych fi rm wygląda cały czas – można powiedzieć – dosyć słabo. 
Rozwijamy się, widać różnicę zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 
10 lat, natomiast ten rozwój polskiego rynku startowego odbywa się 
wolniej niż rozwój rynków dojrzałych, a także niektórych rynków 
z Europy Środkowo–Wschodniej. [...] Mamy wciąż w związku z tym 
wiele wyzwań i należy z jednej strony zastanawiać się na tym, jak 
rozwiązywać te problemy w skali makro. Z drugiej rzeczywiście szukać 
takich dobrych przykładów, tzw. best practice, które mogłyby nam pomóc 
wskazać kierunki, w jakich należy podążać – mówił Bartosz Pawlak.

Jego zdaniem główna różnica pomiędzy młodymi przyszłymi 
przedsiębiorcami polega na tym, że za granicą chcą oni tworzyć 
własne start–upy, natomiast w Polsce chcą dołączyć do dużych 
zespołów w takich � rmach jak Samsung czy Huawei. Z drugiej 
strony dostrzega on jednak wśród młodych osób wzrost zainte-
resowania sektorem energetycznym, który jeszcze 5–10 lat temu 
nie był dla nich tak atrakcyjny.

Tysiące innowacyjnych naukowców

Podczas dyskusji został wywołany również temat nauki, do 
którego odniosła się dr Agnieszka Jasińska–Kołodziej z Cen-
trum Łukasiewicz, które stara się wypełnić lukę między właśnie 
nauką a biznesem.

– Centrum Łukasiewicz nadzoruje 26 różnorodnych technologicznie 
instytutów badawczych w całej Polsce w różnych gałęziach przemysłu. 
[...] Naszym celem jest z jednej strony doskonałość naukowa i popra-
wienie jakości badań. Z drugiej strony bardzo silnie pracujemy i to 
jest nasz cel na komercjalizację – wyjaśniała.

Według dr Jasińskiej–Kołodziej odpowiedzią na zagadnienie 
popularyzacji nauki jest akcelerator Łukasiewicza skierowany 
do organizacji. W Łukasiewiczu jest obecnie ponad 4,5 tys. pra-
cowników naukowych, bardzo dużo własności intelektualnej oraz 
ciekawych projektów technologicznych gotowych do komer-
cjalizacji. Jej zdaniem warto również zwrócić uwagę na rozwój 
komercjalizacji know–how.

Od 15 lat wspieramy polskich przedsiębiorców

Ksenia Wójcik–Karasiewicz Dyrektor Biura Zarządzania 
Obsługą Bene� cjenta kontynuowała wątek, wyjaśniając, w jaki 

sposób Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera innowacje 
i start–upy, ale również � nansuje projekty R&D (research and 
development).

– Pracuję w instytucie, który od 15 lat wspiera polskie przedsiębiorstwa, 
w tym start–upy i mam wrażenie, że tam jest potrzebna wędka, żeby 
stworzyć taki system, w którym ludzie będą chcieli się rozwijać, będą 
chcieli rozwijać swoje pasje, będą chcieli na nich zarabiać. Myślę, że 
problem nie zaczyna się na studiach, a już w przedszkolu.

Według niej ramy, w których wychowywane są dzieci, mocno 
ograniczają ich rozwój oraz własną wizję. Nawet jeśli później 
osiągają sukcesy na studiach, mają zbyt małą wiarę w siebie, przez 
co ich "świetne pomysły tra� ają do szu� ady", ponieważ nie wiedzą, 
w jaki sposób pozyskać kapitał, który pomógłby w komercjalizacji 
ich potencjalnego biznesu.

Tymczasem jak wskazuje Wójcik–Karasiewicz, NCBR przez 
15 lat działalności zaczęło bazować na zachodnich wzorcach, 
tworząc ostatecznie program BRIdge Alfa właśnie po to, żeby 
zachęcić prywatny kapitał do inwestowania w często ryzykowne 
przedsięwzięcia i polskie innowacje.

– W tym momencie jesteśmy przy końcówce pierwszej edycji. Mamy 
stworzonych ok. 50 zespołów, które zarządzają ok. tysiącem spółek. 
To olbrzymi potencjał dla dalszych elementów tego systemu, jakim jest 
na przykład PFR, który zarządza funduszami CVC. Myślę, że ten 
kapitał przez ostatnie lata napłynął masowo na ten rynek i mimo że 
on nie jest jeszcze dojrzały, to ruszyła pewna kula. Powstało centrum 
Łukasiewicz, jest PFR, jest NCBR i myślę, że to jest bardzo fajny 
zalążek do tego, żebyśmy za dziesięć lat stwierdzili, że jesteśmy już 
fajnym krajem, ponieważ dostaliśmy taki nowy impuls do rozwoju
– wyjaśnia Wójcik–Karasiewicz.

Huawei Startup Challenge

Z wypowiedzią swojej poprzedniczki zgodziła się Alicja Tatarczuk, 
managerka ds.  społecznej odpowiedzialności biznesu, Huawei 
Polska. – Myślę, że jesteśmy już bardzo fajnym krajem, wnioskując 
po potencjale polskich start–upowców, który zaobserwowaliśmy jako 
Huawei, tworząc Huawei Startup Challenge – oceniała Tatarczuk.

W tym roku ruszyła już trzecia edycja Huawei Startup Challenge, 
do którego zgłaszają się fantastyczni polscy innowatorzy. Zgłaszają 
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się za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Huawei. 
To ona pozwala łączyć młodych innowatorów z mentorami.

– Polska ma ogromny potencjał. Może drugiej Doliny Krzemowej nie 
zbudujemy, ale myślę, że mamy szansę zbudować pewną specjalizację 
w obszarze start–upów pozytywnego wpływu i stać się – być może – 
doliną zrównoważonych innowacji, innowacji społecznych, innowacji 
ekologicznych – mówi z wielką nadzieją Alicja Tatarczuk.

Jej zdaniem trend impact invtesting i start–upów pozytywnego 
wpływu, który rozwija się na całym świecie, jest czymś niezwykle 
ciekawym. Dodaje również, że jako Huawei, będący odpowie-
dzialnym inwestorem obecnym na polskim rynku od 20 lat, chce 
poruszać w dyskursie publicznym ważne tematy inwestycyjne. 
A przy tym nie wchłaniać startu–pów z dużym potencjałem, a po 
prostu inwestować w nie swój kapitał i pokazywać, że technologie 
mogą być wykorzystywane do zmieniania tego świata na lepszy.

Warto nadmienić, że tegoroczna edycja Huawei Startup Challenge 
stawia przede wszystkim na innowacje w zakresie zdrowia człowieka.

W Polsce można robić rzeczy niezwykłe

Jak wspomniał podczas konferencji moderator Robert Ługowski, 
najwięcej liter przed nazwiskiem ma "innowator" dr hab. Michał 
Zdziarski, i to właśnie on stał się jednym z bene� cjentów Huawei 
Startup Challenge. Zdziarski podzielił się ze słuchaczami swoją 
perspektywą naukową i start–upową.

– Reprezentuję dwa start–upy: Wheelstair i MeWheel, których ambicją 
jest przesunięcie dostępności i mobilności dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Uważam, że w Polsce można robić rzeczy niezwykłe. Nam 
udało się dojść do tego, że technologie, które opracowaliśmy w Polsce, 
pracując z inżynierami z naszych politechnik, zostały docenione na 
ostatnich targach Medica – największych targach technologii medycz-
nych na świecie – jako jeden z trzech laureatów konkursu na najlepszą 
technologię przyszłości wyłonionych z ponad 300 zgłoszonych projektów 
z sześćdziesięciu krajów świata – wyjaśnia dr hab. Michał Zdziarski.

Wheelstair i MeWheel to laureaci Huawei Startup Challenge. 
Firmy wybrano spośród 250 kandydatów. Dzięki ich pracy osoby 
z niepełnosprawnością ruchową poruszają się niezależnie po 
schodach oraz mogą pokonywać inne przeszkody architektoniczne.

Start–up można założyć w każdej chwili

Spotkanie podsumowała Seweryna Afanasjew Prezes Zarządu, 
4FM, Head of Asset Management, GLODE TRADE CENTRE. 
– Mówimy, że u nas nie tak dużo młodych ludzi myśli o otworzeniu 
własnej f irmy. A ja powiem tak: czytamy w badaniach, że na dziesięć 
startupów tylko jednemu udaje się odnieść sukces. Wynika to z tego, 
że start–upy tworzą ludzie, którzy mają może świetne pomysły, 
ale nie mają doświadczenia biznesowego albo nie mają też relacji 
z biznesowym otoczeniem i nie potraf ią sprzedać swojego pomysłu – 
wskazuje Prezes Zarządu 4FM.

Afanasjew uważa, że przy tworzeniu start–upu nie zawsze najważ-
niejsza jest koncentracja na technologii. Warto również przede 
wszystkim skupić się na rozmowach z przedstawicielami biznesu, 
żeby identy� kować jego potrzeby, analizować problemy i szukać 
odpowiednich rozwiązań, by im sprostać. Natomiast technologia 
jako narzędzie przyjdzie z czasem.

Sama jest również świetnym przykładem na to, że start–up można 
założyć w każdej chwili i nie jest on zarezerwowany jedynie dla 
osób, które dopiero zaczynają swoją ścieżkę kariery biznesowej. 
Afanasjew przyznała, że po wybuchu pandemii straciła pracę, co było 
dla niej impulsem do stworzenia własnego start–upu 4FM, który 
w ciągu zaledwie kilku lat zdobył dużą renomę na polskim rynku. 
Natomiast ze względu na 20–letnie doświadczenie w biznesie GTC 
powołało ją na stanowisko dyrektora ds. zarządzania aktywami.

Konferencji towarzyszyła również wieczorna gala rozdania nagród 
"Diamentów Innowacji".

Statuetkami zostały uhonorowane � rmy, a także liderzy biznesu, 
którzy swoimi działaniami i zaangażowaniem wyznaczają trendy, 
a także wytyczają nowe kierunki rozwoju, stając się jednocześnie 
wzorem do naśladowania.
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Od Redakcji BiE i Executive Club serdeczne podziękowania 
dla � rmy Ava Laboratorium za ufundowanie kremów dla Pań 
i Panów – uczestników Konferencji i Gali Wieczornej.
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