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Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości
powstanie nowa siedziba
Instytutu Ekspertyz Sądowych
Instytut to perła w koronie
wymiaru sprawiedliwości – podkreślił wiceminister Marcin Romanowski, przypominając motto
placówki: „Iustitia et Scientia”
– sprawiedliwość i nauka. – Instytut to 90. lat polskiej historii i
wkład w wyjaśnianie najważniejszych wydarzeń z naszych
dziejów. Tu pracowano nad badaniem niemieckich zbrodni
przeciwko ludzkości, tu przechowano dokumenty dotyczące
zbrodni katyńskiej, a w ostatnich latach - wspierano identyfiTo dobry dzień nie tylko dla kowanie Żołnierzy Wyklętych
Krakowa, ale i całej Polski. Za- czy śledztwo dotyczące katatwierdzamy dziś program inwe- strofy smoleńskiej – dodał.
stycji rozpoczynający budowę
nowoczesnej siedziby Instytutu,
W konferencji uczestniczyli
który tak mocno przyczynia się dyrektor Instytutu Ekspertyz
do sprawnego działania wymiaru Sądowych – prof. Dariusz Zuba,
sprawiedliwości – stwierdził wi- członek zarządu województwa
ceminister Michał Woś.
małopolskiego Marta MalecLech i małopolski poseł Norbert
Zapowiedział,
że
nowy Kaczmarczyk.
gmach, który stanie przy ulicy
Śniadeckich 12 w Krakowie, to
W 2020 roku instytut kupił
dodatkowa powierzchnia ok. 10 nieruchomość o powierzchni ok.
tys. metrów kw. na potrzeby zna- 0,4 ha w Krakowie. Zgodnie z
nej placówki – niemal podwoje- planem inwestycyjnym, powstanie tego, czym dysponuje ona nie tu pięciokondygnacyjny budziś. To przedsięwzięcie sfinan- dynek. Realizacja całej inwestysuje Ministerstwo Sprawiedli- cji, wraz z wyposażeniem gmawości.
chu, potrwa około trzech lat.
Renomowany Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
przygotowujący naukowe opinie
dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, dostanie nową siedzibę –
zapowiedzieli wiceministrowie
Michał Woś i Marcin Romanowski podczas dzisiejszej (5
marca br.) konferencji prasowej
w Krakowie. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji pozwoli na
stworzenie nowych laboratoriów, pracowni i biur, a więc
rozwój prestiżowej instytucji.

Nowa siedziba placówki
spełni najwyższe światowe standardy dla instytucji wykonującej
ekspertyzy na potrzeby wymiaru
sprawiedliwości oraz organów
ścigania. Zatrudnieni w laboratoriach specjaliści zyskają odpowiednie warunki pracy i nowoczesne wyposażenie.
Pozwoli to na rozszerzenie
zakresu opiniowania i prowadzonych badań naukowych. Instytut będzie mógł m.in. mocniej
zaangażować się w badania antropologiczne i genetyczne służące identyfikacji ofiar totalitaryzmów.
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna to
instytucja z długą tradycją, która
cieszy się wielkim autorytetem
także poza granicami Polski.
Zajmuje się sporządzaniem opinii dla wymiaru sprawiedliwości, prowadzeniem badań naukowych i prac badawczych oraz
szkoleń z zakresu nauk sądowych. Instytut utworzono w
1929 roku.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej
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Ciąg dalszy ze s.1
Od naszej stałej korespondentki z Paryża (Francja)

PRAWA KOBIET
cz.2

Lata w których żyła Olympe
(druga połowa XVIII w.) należą
we Francji do bardzo burzliwych, gdyż był to okres tworzenia pierwszej Republiki.
Rewolucjoniści obalili ustrój
monarchiczny, powołali nowy
rząd Konwentu (Convention),
zmienili metody zarządzania

krajem i uchwalili pierwszą
Konstytucję.
Okres ten, zwany okresem
Oświecenia sprzyjał nowatorskim ideom, w tym idei feminizmu. Klimat rewolty obudził
wśród kobiet nadzieję na
uwzględnienie ich poglądów na
życie społeczne. Lecz w początkowym okresie Rewolucji do-

magały się przede wszystkim
pokoju, zaprzestania wojen i
rozlewu krwi. Niewiele z nich
próbowało zawalczyć o zrównanie praw z mężczyznami, których to praw do tej pory nie
miały. Olympe de Gouges była
jedną z nich i wyróżniła się zdecydowaną postawą i radykalnymi propozycjami zmian w pra-

Fot. nr 1
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Marie Olympe de Gouges.
Źródło: https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
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Deklaracja Praw Kobiety i Obywatelki (1791 r.) - autorką treści deklaracji jest Olympe de Gouges.
Fot.: autorka, źródło: Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne - Assemblée Nationale.
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DEKLARACJA PRAW KOBIETY I OBYWATELKI
( 1791 r.)

Do uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe podczas ostatnich posiedzeń lub na posiedzeniu w
następnej kadencji.
Autorka : Olympe de Gouges

PRZEDMOWA
Mężczyzno, czy potrafisz być sprawiedliwy? To kobieta zadaje Ci to pytanie: nie odbierzesz jej chociaż
tego prawa.
Powiedz, kto dał Ci nadrzędną władzę, by zniewolić moją płeć? Twoja siła, Twoje talenty? Popatrz na mądrość Stwórcy; obserwuj w całej swojej okazałości naturę, do której chciałbyś się zbliżyć i podaj mi przykład,
jeśli się ośmielisz, podobnego królestwa tyranii. Spójrz na zwierzęta, zbadaj roślinność, przyjrzyj się żywiołom,
rzuć okiem na wszystkie przemiany materii organicznej; uzmysłów sobie oczywistość, skoro ja daje Ci tę możliwość; szukaj, wypatruj i porównaj, jeśli możesz, rolę płci w otaczającej nas naturze. Odkryjesz, że wszędzie
rolę płci są połączone, wszędzie dominuje harmonijna współpraca w nieśmiertelnej kreacji istnienia.
Tylko mężczyzna przybrał rolę wyjątkową. Dziwaczny, zaślepiony, nadęty od nauk, zdegenerowany w tym
wieku Oświecenia i rozumu, to jednak w swojej najgłębszej głupocie, jak despota chce rządzić drugą płcią dysponującą wszystkimi zdolnościami umysłowymi; pod pretekstem korzystania z Rewolucji żąda dla siebie
zrównania praw, żeby nie powiedzieć więcej.
Matki, córki, siostry, przedstawicielki narodu domagają się zjednoczenia w zgromadzenie narodowe. Zważywszy, że niewiedza, niepamięć lub wzgarda wobec praw kobiety są jedynymi przyczynami nieszczęść społecznych oraz zepsucia rządzących, postanowiły przedstawić w uroczystej deklaracji przyrodzone, niezbywalne i
święte prawa kobiety, tak, aby ta deklaracja, jako trwały element życia wszystkich członków społeczeństwa,
przypominała nieustannie ich prawa i obowiązki, i aby czyny wynikające z pozycji władzy, zarówno kobiet, jak
i mężczyzn mogły być porównywane w dowolnej chwili, jako odzwierciedlenie jednakowej polityki, a tym samym były lepiej przestrzegane, oraz aby postulaty obywatelek, oparte odtąd na prostych i bezspornych zasadach, działały na rzecz umacniania konstytucji, dobrych obyczajów i powszechnego szczęścia.
W konsekwencji, płeć przewyższająca pięknem, tak jak i odwagą w cierpieniach macierzyństwa, uznaje i
ogłasza, w obecności i pod auspicjami Istoty Najwyższej, następujące prawa kobiety i obywatelki.

Artykul pierwszy
Kobieta rodzi się wolna i pozostaje równa w prawach mężczyźnie. Różnice w przynależności społecznej
uzasadnione są tylko przez użyteczność dla ogółu.

II

Celem każdego stowarzyszenia politycznego jest zachowanie przyrodzonych i niezbywalnych praw kobiety
i mężczyzny; tymi prawami są wolność, własność, bezpieczeństwo, a w szczególności opór przeciw naciskom.

III

Suwerenność należy przede wszystkim do narodu, który łączy kobietę i mężczyznę: żadne zgrupowanie,
żadna jednostka nie może sprawować władzy, jeśli nie są w tym celu powołani.

IV

Wolność i sprawiedliwość polega na oddawaniu tego, co do kogo należy; wobec tego korzystanie przez
kobietę ze swoich przyrodzonych praw napotyka na ograniczenia, które narzuca tylko odwieczna tyrania sprzeciwiającego się temu mężczyzny; ograniczenia te muszą być zmienione w zgodzie z prawami natury i rozumu.

V

Prawa natury i rozumu zakazują czynów szkodliwych społecznie: wszystko czego nie zabraniają te mądre i
boskie prawa nie może być zabronione, i nikt nie może być zmuszany do czynienia tego, czego one nie nakazują.

VI

Prawo powinno być wyrazem woli powszechnej; wszystkie obywatelki i obywatele powinni przyczynić się
osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli do jego tworzenia; prawo powinno być jednakowe dla wszystkich:
wszystkie obywatelki i wszyscy obywatele, będący równi wobec prawa, muszą mieć równy dostęp do wszystkich dostojeństw, funkcji i urzędów publicznych według swoich uzdolnień i bez innych wymagań, niż tych odnośnie ich zalet i talentów.
str. 6
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VII

Żadna kobieta nie może być traktowana na zasadzie wyjątku; oskarżona, zatrzymana i więziona jest zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa tak, jak mężczyzna. Kobiety tak samo, jak mężczyźni muszą ściśle przestrzegać prawa.

VIII

Prawo może nakładać wyłącznie niezbędne kary; kara może być zastosowana wyłącznie na podstawie prawa uchwalonego i opublikowanego w czasie poprzedzającym przestępstwo i stosowana wobec kobiet zgodnie
z prawem.

IX

Jeśli kobieta jest uznana za winną, należy ściśle zastosować przepisy prawa.

X

Nikt nie może być pociągany do odpowiedzialności za swoje poglądy, nawet fundamentalne; kobieta może
stanąć na szafocie, powinna mieć również prawo stanąć na trybunie, o ile jej wystąpienia nie zakłócają porządku publicznego ustanowionego prawem.

XI

Wolne wyrażanie swoich myśli i poglądów jest jednym z najcenniejszych praw kobiety, ponieważ pozwala
na ustalenie ojcostwa dzieci. Każdej obywatelce wolno wtedy powiedzieć: „jestem matką pańskiego dziecka”,
nie obawiając się barbarzyńskiego przesądu zmuszającego ją do ukrycia prawdy. W przypadku nadużywania
tej wolności odpowiada za swój czyn zgodnie z prawem.

XII

Użyteczność dla ogółu jest gwarancją praw kobiety i obywatelki; gwarancja ta powinna być ustanowiona
ze względu na korzyści, jakie przynosi społeczeństwu, nie zaś dla korzyści osobistych tej, do której się odnosi.

XIII

Wspieranie organów państwowych i funkcjonowanie administracji należy w równym stopniu do kobiety i
mężczyzny; kobieta wykonuje ciężkie prace, podejmuje się uciążliwych zajęć; powinna więc mieć dostęp do
stanowisk, miejsc pracy, obowiązków, dostojeństw i mieć prawo pracować w wielu zawodach.

XIV

Obywatelki i obywatele mają prawo stwierdzić bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli konieczność wprowadzenia podatków na potrzeby publiczne. Obywatelki mogą ponosić koszty podatkowe pod warunkiem, że będą dzielić nie tylko majątek, ale też zarządzanie państwowe, i będą posiadały prawo decydowania o
wymiarze podatku, podstawie podatku, sposobie ściągania i okresie obowiązywania opodatkowania.

XV

Społeczność kobieca, współuczestnicząca wraz z mężczyznami, ma prawo domagać się rozliczeń od każdego funkcjonariusza publicznego, od przedstawicieli administracji.

XVI

Społeczeństwo, w którym prawa nie są gwarantowane, zaś podział władzy nie jest ustalony, nie posiada
konstytucji; konstytucję można uznać za nieważną, jeśli przy jej tworzeniu nie brała udziału większość jednostek tworzących naród.

XVII

Własność majątkowa dla obu płci może być wspólna lub rozdzielna; jest to prawo nienaruszalne i święte;
jako nierozerwalnego dziedzictwa nikt nie może być go pozbawiony, o ile z punku widzenia prawa będzie to
konieczne, i pod warunkiem udzielenia sprawiedliwego i uprzedniego odszkodowania.

A republika zostanie uratowana.
Tłumaczenie:
Edwige Pietruch
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Fot. nr 2

wie cywilnym.
Olympe
de
Gouges
(7.05.1748 r. – 3.11.1793 r.) jest
autorką «Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki” urodzila się
w Montauban (Francja) w rodzinie mieszczańskiej, jako córka
Pierre Gouze i Anne-Olympe
Mouisset, i nosiła nazwisko Marie Gouze. Ojciec Olympe byl z
zawodu rzeznikiem, a jej matka
pochodzila z nizszej warstwy
spolecznej, z rodziny sukiennikow (sprzedawcow tkanin).

ze. Jej ojciec był rzeźnikiem, a
matka praczką. Olympe uważała, że jest nieślubną córką JeanJacques’a Lefranca, markiza
Pompignan, ale markiz nigdy
nie uznał jej za swe dziecko. To
wpłynęło na dalsze życie Olympe i spowodowało, że podjęła
walkę o uznanie praw dzieci
nieślubnych.

W 1765 poślubiła Louisa
Aubry'ego, który przyjechał z
Paryża razem z nowym intendentem miasteczka, panem de
Strony internetowe w języku Gourgues. Aubry zmarł kilka lat
francuskim https://
później, a w 1770 Olympe rafr.wikipedia.org/wiki/
zem ze swoim synem – Piotrem
Olympe_de_Gouges podają inne – przeniosła się do Paryża i
dane biograficzne, niż na stronie zmieniła imię i nazwisko na
internetowej w języku polskim Olympe de Gouges. W Paryżu
https://pl.wikipedia.org/wiki/
napisała inspirowaną własną
Olympe_de_Gouges , gdzie
biografią powieść epistolarną pt.
można przeczytać, cyt.:
„Wspomnienia pani de Val„Urodziła się jako Marie Gou-
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mont”. Prowadziła też swój salon literacki. (…).”
Marie Gouze była jedną z
pierwszych kobiet walczących o
prawa kobiet. Jednakże walka
do łatwych nie należała, ponieważ kobietom nie zezwalano na
działalność w sferze publicznej,
ani na wypowiadanie się publicznie, ani publikacje, gdyż
większość mężczyzn uważała
twórczość kobiet za bezwartościową, a piszące kobiety za odrażające.
Prawo zabraniało kobietom
zamężnym publikowania swoich
wypowiedzi, bez zgody męża. A
Marie Gouze, zostając wdową
w wieku 18 lat w 1768 r. (po
mężu Louis-Yves Aubry), wykorzystała sytuację kobiety nie
muszącej prosić męża o pozwoCiąg dalszy s. 61
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Rozpoczyna się drążenie
tunelu w Świnoujściu
Połączenie wysp Uznam i
Wolin wchodzi w decydującą
fazę. 5 marca 2021 r. rozpoczęło
się drążenie tunelu w Świnoujściu. Maszyna TBM, która wydrąży tunel, została uruchomiona. Proces technologiczny związany z rozpoczęciem drążenia i
przebijania się przez ścianę okularową będzie trwał przez najbliższe kilka dni. Tempo drążenia wynosi około 10 metrów na
dobę. Drążenie powinno potrwać około pół roku i we wrześniu maszyna TBM powinna
dotrzeć do komory odbiorczej
po stronie wyspy Wolin.
Mieszkańcy i turyści odwiedzający Świnoujście od lat czekali na stałe połączenie drogowe
pomiędzy wyspami Wolin i
Uznam. Cieszę się, że obecny
rząd przełamał niemoc, która
przez kilkadziesiąt lat nie pozwalała połączyć Świnoujścia z
lądem połączeniem drogowym.
Dzięki realizacji tunelu, która
odbywa się przy współpracy
rządu i samorządu, już wkrótce
będzie można korzystać z tego
długo wyczekiwanego połączenia drogowego – powiedział
minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk.

Wyspiarka ruszyła
do wyspy Wolin!

górników. W 2021 roku maszyna dotrze do wyspy Wolin. Kolejny rok potrwają dalsze prace wykonanie w tunelu jezdni,
wyjść ewakuacyjnych i instalacji. Zgodnie z terminem kontraktowym inwestycja powinna
zakończyć się we wrześniu
2022 roku.

Maszyna drążąca
Tunel w Świnoujściu będzie
wykonywany metodą drążenia
przy pomocy specjalnie wykonanej dla tej inwestycji w Chinach maszyny drążącej. Urządzenie będzie zostawiało za sobą gotowy tunel o przekroju
kołowym i szerokości 13 metrów (średnica samej tarczy to
13,5 m). Maszyna TBM w sposób zautomatyzowany będzie
drążyć tunel przy pomocy obracającej się tarczy.
Masa całego urządzenia to
2740 ton, a długość 101 metrów. Stałą obsługę maszyny
podczas drążenia będzie stanowiło około 15 osób. Maszyna
jest już zmontowana i rozpoczęła drążenie. Proces technologiczny związany ze startem maszyny TBM jest wieloetapowy i
obejmuję rozruch wszystkich
instalacji i systemów.

Zakład

starczanie tubingów – elementów składających się na poszczególne pierścienie obudowy
tunelu. Każdy pierścień składa
się
z
ośmiu
tubingów
(segmentów). W celu wykonania tych elementów został wybudowany przy placu budowy
zakład prefabrykacji. W specjalnych formach wykonywane są
elementy przyszłej obudowy
tunelu. Każdy z nich jest specjalnie oznakowany i ma określone miejsce w przyszłym tunelu. Wynika to z tego, że tunel
nie będzie przebiegał po prostej.
Zagłębia się pod rzeką Świną, a
na odcinku początkowym i końcowym będzie posiadał łuki poziome. Docelowo cały tunel
będzie składał się z 6280 tubingów składających się na pierścienie obudowy tunelu. Obecnie gotowych jest ponad 2 700
tubingów, a kolejne są stale wytwarzane.

Komora odbiorcza
w budowie
Po stronie wyspy Wolin budowana jest komora odbiorcza,
do której we wrześniu tego roku
powinna dotrzeć Wyspiarka.
Komora jest już w większości
wykonana. Prowadzone są prace
przy płycie dennej. Powstają
również odcinki dojazdowe do
tunelu.

Maszynie TBM nadano imię
Prefabrykacji
Wyspiarka, które zostało wybrane w konkursie przez mieszkań- pracuje pełną parą
Pozostałe prace
ców Świnoujścia. Na placu buAby maszyna drążąca mogła
dowy została również poświęcoPrzewiercenie się z wyspy
na figura św. Barbary - patronki ruszyć i drążyć w trybie ciągłym
Uznam na wyspę Wolin nie bętunel, potrzebne jest stałe doNr 04 (104) Wieści Światowe 01 kwietnia 2021 r.
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dzie oznaczało końca prac. Tunel będzie miał przekrój kolisty,
tak jak tarcza maszyny TBM.
Aby mogły się nim poruszać
pojazdy, trzeba będzie wykonać
płytę, na której będzie zlokalizowana jezdnia. Pod jezdnią zostanie umieszczona galeria ewakuacyjna wraz z większością instalacji tunelu. Ważnym elementem będą również wyjścia awaryjne do galerii ewakuacyjnej.
Wykonywane zostaną również
systemy wentylacji, przeciwpożarowe, zarządzania ruchem i
monitoringu. Termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2022
roku.

czyła korytarz i wariant realizacyjny stałej przeprawy, było
możliwe dzięki podpisaniu w
2007 roku porozumienia pomiędzy Ministrem Infrastruktury,
GDDKiA i władzami Miasta
Świnoujście. Przetarg na realizację inwestycji został ogłoszony w 2016 roku, a umowa z wykonawcą zawarta w 2018 roku.
Pierwsze roboty ruszyły jesienią
2019 roku, po uzyskaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Finał wielu lat
przygotowań

Całkowita długość inwestycji będzie wynosić 3,4 km. Zasadnicza jej część, czyli tunel
drążony pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin, będzie miał długość 1,48 km. Tunel będzie jednorurowy i powstanie w nim dwupasowa jezdnia. Dzięki tej inwestycji Świnoujście zostanie w sposób stały

O potrzebie budowy stałej
przeprawy w Świnoujściu mówiło się już od kilkudziesięciu
lat. Rozpoczęcie prac przygotowawczych obejmujących decyzję środowiskową, która wyzna-

Tunel połączy wyspy
Uznam i Wolin

skomunikowane z resztą Polski.
Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które
mają ograniczoną przepustowość i są zależne od warunków
pogodowych.

Inwestor zastępczy i
dofinansowanie ze
środków UE
Inwestorem budowy tunelu
w Świnoujściu jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA pełni rolę
inwestora zastępczego. Inwestycja jest współfinansowana ze
środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Łączna szacowana wartość inwestycji to 913,8
mln złotych, maksymalna wartość dofinansowania ze środków
UE wynosi 775 mln złotych.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Oświadczenie w sprawie
nieprawdziwych informacji
dziennika: Rzeczpospolita

W związku z dzisiejszymi
(4 marca br.) publikacjami
prasowymi
Rzeczpospolitej,
Ministerstwo Sprawiedliwości
oświadcza, że nie zachodzą
żadne przesłanki uniemożliwiające wykonywanie funkcji
wiceministra sprawiedliwości
przez dr Annę Dalkowską.
Łączenie funkcji sędziego Na-
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czelnego Sądu Administracyjnego i podsekretarza stanu
jest całkowicie zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
Było w przeszłości wielokrotnie praktykowane, co nie
wzbudzało żadnych wątpliwości. Znajduje to potwierdzenie
w specjalnym oświadczeniu
wydanym przez NSA.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Artykuły zamieszczone w
dzienniku „Rzeczpospolita” zawierają wiele nieprawdziwych
informacji, a redakcja przed publikacją nawet nie podjęła próby
ich weryfikacji w Ministerstwie
Sprawiedliwości.
Dr Anna Dalkowska – zgodnie z Konstytucją RP i na mocy
obowiązujących w Polsce ustaw

Nr 04 (104) Wieści Światowe 01 kwietnia 2021 r.

- 23 lutego br. odebrała od Prezydenta RP Andrzeja Dudy akt
powołania do pełnienia funkcji
sędziego NSA. Tego samego
dnia objęła urząd sędziego w
NSA. Jednocześnie prezes tego
sądu, prof. dr hab. Marek ZirkaSadowski, delegował Annę Dalkowską do resortu sprawiedliwości na okres zajmowania stanowiska wiceministra.
Nie jest więc prawdą, że wiceminister Anna Dalkowska nie
posiada właściwej delegacji, co
miałoby rzekomo rzutować na
skuteczność i moc prawną podejmowanych przez nią w ministerstwie decyzji.
Łączenie funkcji sędziego
NSA i podsekretarza stanu,
wbrew twierdzeniom zawartym
w publikacjach, nie jest sytuacją
wyjątkową
i
niespotykaną.
Wręcz przeciwnie – było w
przeszłości wielokrotnie stosowane.
„Praktyka delegowania jest
ustalona od kilkunastu lat i w jej
ramach sędziowie sądów administracyjnych i sędziowie NSA,
czasami wielokrotnie, pełnili
funkcję podsekretarza bądź sekretarza stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości” – przypomina
w dzisiejszym komunikacie Naczelny Sąd Administracyjny.
Podsekretarzami stanu byli
sędziowie sądów administracyjnych, m.in.: sędzia NSA Bohdan
Zdziennicki (w latach 1994-

1997.), sędzia NSA Andrzej
Grzelak (2004-2006), czy sędzia
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Grzegorz
Wałejko (2011-2012).
Żaden z obowiązujących
przepisów nie zakazuje łączenia
funkcji sędziego NSA i podsekretarza stanu. Zgodnie z art. 77
§ 1 pkt 2 ustawy - Prawo o
ustroju sądów powszechnych,
sędzia może być delegowany do
pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości. Na podstawie art. 78 § 1 sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości mogą być powierzane
obowiązki podsekretarza stanu.
Z kolei zgodnie z art. 49 § 1
ustawy - Prawo o ustroju sądów
administracyjnych, w sprawach
nieuregulowanych w tej ustawie,
do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do sędziów
tego Sądu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu
Najwyższego, a w zakresie w
nich nieuregulowanym – przepisy ustawy - Praw o ustroju sądów powszechnych. Określone
w tych przepisach uprawnienia
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przysługują Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

sów prawa o ustroju sądów powszechnych następuje po spełnieniu kilku warunków. Mianowicie stosowanie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ma charakter subsydiarny,
tzn. stosowana jest jedynie pomocniczo w tych kwestiach,
których nie reguluje ustawa Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi.
Tym samym, na podstawie
art. 77 § 1 pkt 2 ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych,
w związku z art. 49 § 1 ustawy –
Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi, sędzia NSA może być delegowany
do Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast zgodnie art. 78 §
1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w związku
z art. 49 § 1 ustawy - Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sędzia NSA
delegowany do Ministerstwa
Sprawiedliwości może pełnić
funkcję podsekretarza stanu.
Zgodnie z przepisami, przez
cały okres delegowania do ministerstwa, żaden sędzia, w tym dr
Anna Dalkowska, nie może i nie
wykonuje czynności orzeczniczych.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Przepis art. 49 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sąda- Od redakcji:
mi administracyjnymi ma cha- Oświadczenie otrzymaliśmy 04
rakter przepisu odsyłającego marca 2021r.
systemowo. Stosowanie przepiRed.

Akcja lodołamania na Środkowej Wiśle
zakończona sukcesem!
Zakończyły się prace lodo- zmniejszenie zatorów lodowych go. Lodołamanie na Wiśle prołamaczy na zbiorniku wodnym na zbiorniku i ułatwienie spły- wadzone było od 27 stycznia do
Włocławek, które miały na celu wu kry w stronę stopnia wodne- 28 lutego 2021 roku.
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Dziękuję załogom lodołamaczy za wykonaną pracę. Udało
się zmniejszyć zatory lodowe i
utworzyć rynnę, dzięki której
kra może spływać. Cały czas
monitorujemy jednak poziom
wód i stan zagrożenia, by w razie konieczności móc szybko
zareagować – powiedział wiceminister infrastruktury Marek
Gróbarczyk.

Ponowne gwałtowne obniżenie temperatury powietrza doprowadziło do kolejnych zatorów lodowych od 5 lutego 2021
r. W wyniku intensywnego rozwoju śryżu powyżej istniejącej
pokrywy lodowej nastąpiły
gwałtowne wzrosty stanu wody
w Płocku oraz na wodowskazach w Kępie Polskiej powyżej
stanu alarmowego.

W wyniku wystąpienia
ujemnej temperatury od 15
stycznia 2021 r. nastąpił intensywny rozwój zjawisk lodowych
na rzekach. Na zbiorniku wodnym we Włocławku utworzyła
się jednolita pokrywa lodu o
grubości 7 cm, której przyrost
trwał do 21 stycznia. Dodatnia
temperatura powietrza spowodowała roztopy i stopniowe przemieszczanie się kry co doprowadziło do przekroczenia stanu
alarmowego w Kępie Polskiej.
Ocieplenie, które nadeszło,
umożliwiło podjęcie pracy przez
lodołamacze, które w liczbie 6
sztuk od 27 stycznia pracowały
na zbiorniku. Dzięki ich pracy
wytworzyła się rynna, a wody
na wodowskazie Kępa Polska
uległy gwałtownemu obniżeniu
do strefy stanu wody średniej.
Lodołamacze pracowały od 27
stycznia do 2 lutego, prowadząc
do zmniejszenia zatorów lodowych.

Lodołamanie na Wiśle prowadzone było początkowo przez
6 lodołamaczy; następnie prace
prowadziło 8 lodołamaczy, a w
końcowym etapie w akcji lodołamania brało udział do 10 lodołamaczy.

13 lodołamaczy, w tym 7 jednostek ze szczecińskich Wód Polskich oraz 6 jednostek niemieckich. Polsko-niemiecka akcja
lodołamania,
koordynowana
przez Wody Polskie, rozpoczęła
się 15 lutego 2021 r., a zakończyła się sukcesem 23 lutego
2021 r. Dzięki tym działaniom
minęło zagrożenie powodzią
zatorową w regionie.

Stan wody w dorzeczu Odry
układa się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.
Stan wysoki zanotowano na Widawie, Nerze i Prośnie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi,
Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Strzegomce, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Warcie i Noteci. Stan niski
Aktualny stan wody w do- obserwowano lokalnie na Byrzeczu Wisły układa się głównie strzycy i Kwisie.
w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano
Pracownicy PGW WP prona Przemszy, Nidzie, Wisłoku, wadzą
bieżącą
obserwacje
Kamiennej, Wieprzu, Tyśmieni- zmian zjawisk lodowych na rzecy, Radomce, Supraśli, Omulwi, kach. Obecnie następuje ich zaOrzycu, Bugu, Krznie, Nurcu, nik.
Liwcu, Wkrze, Bzurze i Drwęcy
Więcej informacji na stronie
oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Wód Polskich.
Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, WisłoSzymon Huptyś
ce, Sanie, Pilicy, Narwi i BieMinisterstwo Infrastruktury
brzy.
Rzeczypospolitej Polskiej
Akcja lodołamania na Odrze

Od Redakcji:
Tekst otrzymaliśmy 01 marca
W akcji lodołamania na Dol- 2021r.
nej Odrze uczestniczyło łącznie
Red.

Nowa jakość w wymaganiach technicznych
z rekomendacją Ministra Infrastruktury
Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania serię
wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich. To kolejny krok w

str. 12

budowaniu nowego systemy
wymagań technicznych w drogownictwie, który powstaje w
resorcie infrastruktury.
Ministerstwo Infrastruktury
kompleksowo wspiera zarząd-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

ców dróg, m.in. dostarczając im
wiedzę techniczną. W wytycznych zawarto katalogi typowych
rozwiązań, a także zasady i
przykłady ich stosowania i projektowania. Rozwiązania te po-
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zwalają na optymalizację kosztów na każdym etapie inwestycji, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych
i bezpieczeństwa – powiedział
minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk.
W związku ze zbliżającym
się terminem wygaśnięcia obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, który nastąpi we wrześniu 2022 r., w
resorcie infrastruktury podjęto
działania mające na celu przygotowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu wymagań technicznych. Głównym założeniem
podejmowanych prac jest odejście od systemu obligatoryjnych
przepisów prawa na rzecz norm
nieobligatoryjnych, prezentujących aktualną i sprawdzoną wiedzę, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie ramowych wymagań funkcjonalnotechnicznych określonych prawem. Wymagania będą bardziej
elastyczne i dostosowane do
potrzeb wszystkich uczestników
ruchu drogowego.
Wymagania
obligatoryjne
określone będą w formie przepisów techniczno-budowlanych,
natomiast wymagania fakulta-

tywne przyjmą postać wzorców
i standardów, rekomendowaWszystkie opracowania podnych przez ministra właściwego legają konsultacjom publiczds. transportu.
nym. Konsultacje pierwszego
pakietu WiS trwały od września
Na stronie internetowej do- do grudnia 2020 r. Z wszystkimi
stępne są już wszystkie opraco- materiałami z konsultacji, w tym
wania w części dotyczącej dro- z nagraniami poszczególnych
gowych obiektów inżynierskich. webinariów konsultacyjnych i
To czternaście wytycznych pro- zestawieniami uwag, można
jektowania, realizacji i utrzyma- zapoznać się na uzupełnianej na
nia drogowych obiektów inżybieżąco stronie internetowej.
nierskich (WR-M) oraz jedno
opracowanie dotyczące technoKompleksowe wspieranie
logii BIM (BIM-M).
infrastruktury
To nie koniec prac
nad nowymi regulacjami
W resorcie infrastruktury
trwają także prace nad wzorcami
i standardami w części drogowej. Z wybranych można już
korzystać (np. z wytycznych
projektowania przejść dla pieszych, oświetlenia przejść dla
pieszych, czy wytycznych poszerzania jezdni dróg). Kolejne
udostępniane będą stopniowo,
ze względu na konieczność zachowania spójności z opracowywanym w tym samym czasie
projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
przepisów
technicznobudowlanych dotyczących dróg.

Resort infrastruktury kompleksowo podchodzi do inwestycji infrastrukturalnych w drogownictwie: zapewnia zarówno
ich finansowanie, np. przez najnowszy Program Bezpiecznej
Infrastruktury Drogowej na drogach krajowych, czy Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg na drogach samorządowych, jak i niezbędne zaplecze merytoryczne.
Tylko takie podejście gwarantuje, ze inwestycje będą realizowane szybko i prawidłowo, z
korzyścią dla uczestników ruchu
drogowego.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Rusza nabór wniosków na inwestycje
zwiększające bezpieczeństwo pieszych
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zarządcy
dróg powiatowych i gminnych
będą mogli ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań
poprawiających bezpieczeństwo

ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Skala dotychczasowego zainteresowania pomocą rządu w
modernizacji i budowie dróg
lokalnych pokazała, jak bardzo
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potrzebne jest wsparcie samorządów w realizacji ich zadań.
Dzisiaj rusza nabór wniosków
na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego,
zwłaszcza w obszarze przejść
dla pieszych. Jestem przekona-
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ny, że również i tym razem samorządy chętnie skorzystają z
tego wsparcia – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał
Weber.
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony
przez właściwych miejscowo
wojewodów. Wysokość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu
terytorialnego - im niższy dochód samorządu, tym wyższe
dofinansowanie. Maksymalne
dofinansowanie będzie mogło
wynieść aż do 80% kosztów

realizacji zadania, przy czym
kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie będzie
mogła przekroczyć 200 tys. zł.
Na dofinansowanie zadań
przeznaczono dodatkową pulę
środków w wysokości blisko
525 mln zł.
Resort infrastruktury, przy
współpracy z wojewodami,
opracował minimalne kryteria
klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania
ze środków Funduszu. Wskazana została również konieczność
stosowania rekomendowanych
przez Ministra Infrastruktury
„Wytycznych
projektowania

infrastruktury dla pieszych.
Część 3: Projektowanie przejść
dla
pieszych”
oraz
„Wytycznych
projektowania
infrastruktury dla pieszych.
Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych”.
Umożliwi to wprowadzenie
ujednoliconych, wysokich jakościowo standardów infrastruktury w rejonie przejść dla pieszych, których prawidłowe stosowanie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa pieszych.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Sukces starań o pozostanie 8-letniego
Martina z rodzicami w Polsce
Najważniejsze jest to, że
zwyciężyło dobro dziecka i
sprawiedliwość – podkreślił
podczas dzisiejszej (9 marca
br.) konferencji prasowej Minister - członek Rady Ministrów Michał Wójcik, dziękując Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro za
starania, by 8-letni Martin i
jego rodzice pozostali w naszym kraju. Sąd Okręgowy w
Warszawie kilka dni temu nie
uznał postanowień sądów niderlandzkich w sprawie chłopca.
Rodzice, którzy w czerwcu
2020 r. uciekli do Polski ze
swym cierpiącym na autyzm
synem, są ścigani przez władze
holenderskie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania pod zarzutem uprowadzenia
dziecka. Zdecydowali o opuszczeniu Holandii, gdy w 2018
roku chłopiec został im siłą ode-
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brany przez tamtejszą opiekę
społeczną. Powodem interwencji był sąsiedzki donos niesprawiedliwie zarzucający rodzicom
zaniedbanie dziecka.
Wsparcie ministerstwa
i prokuratury

szczęśliwi po wyroku sądu
sprzed kilku dni, dzięki któremu
możemy zostać z synem w Polsce – powiedział ojciec dziecka,
który wraz z żona i synem wziął udział w konferencji.
Był na niej także pełnomocnik rodziny – mec. Bartosz Lewandowski, który zaznaczył, że
ta sprawa jest jedną z najtrudniejszych, jakimi się zajmował.
On także dziękował za wsparcie
Ministerstwu Sprawiedliwości i
prokuraturze.

Rodzice Martina przez 13
miesięcy nie mogli widywać
syna. Raz na dwa tygodnie dostawali jedynie mail z informacją, co się dzieje z dzieckiem.
Dopiero po ponad roku pozwolono im widywać synka raz w
miesiącu. Wtedy zdecydowali o
Przeciw
wyjeździe z kraju. W Polsce nieludzkiemu postępowaniu
złożyli wniosek o azyl. Od początku ich walki o nierozdzielaMinister Wójcik dziękował
nie z synem mogli liczyć na również sądom, które zdecydowsparcie Ministerstwa Sprawie- wały, że dobro dziecka wymaga,
dliwości i prokuratury.
by przebywało ono razem ze
swą rodziną. Już we wrześniu
Dziękuję za pomoc Prokura- ub.r. Sąd Okręgowy w Warszatorowi Generalnemu i wszyst- wie odmówił wydania Holandii
kim zaangażowanym w sprawę rodziców chłopca. Sędzia w
prokuratorom. Jesteśmy bardzo uzasadnieniu zwrócił uwagę, że

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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wydanie ENA za rodzicami
Martina naruszyło ich prawa
człowieka, a władze holenderskie działały z pogwałceniem
międzynarodowych standardów.
Postępowanie organów holenderskich sąd uznał za nieludzkie.
Sędzia zwrócił również uwagę, że w Holandii od 2002 r.
prawnie dopuszczalne jest zabijanie ciężko chorych lub nawet
ciężko przygnębionych ludzi, w
tym zabijanie dzieci od 12. roku
życia w ramach tzw. eutanazji.
Natomiast w grudniu 2020 r.
Sąd Rejonowy dla m. st. War-

szawy zgodę na wydanie Martina Holandii wydał. Odwołanie
od tej decyzji złożyli natychmiast pełnomocnik rodziny oraz
prokuratura, która wystąpiła
również z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tego orzeczenia.

mocnika rodziców i prokuratury
stwierdził, że orzeczenie holenderskiego sądu o umieszczeniu
Martina pod opieką służ socjalnych, pozbawiało matkę i ojca
władzy rodzicielskiej i ustanawiało opiekę prawną nad Martinem – nie obowiązuje na terenie
Polski. Martinowi nie grozi
Dziecko zostaje z rodzicami dzięki temu umieszczenie w holenderskim ośrodku świadczą26 stycznia br. Sąd Rejono- cym opiekę 24 godziny na dobę,
wy dla m.st. Warszawy wnioski bez rodziców.
te uwzględnił i zdecydował się
wstrzymać wykonanie swojego Ministerstwo Sprawiedliwości
wcześniejszego orzeczenia. 22
Rzeczypospolitej Polskiej
lutego br. Sąd Okręgowy w
Warszawie na wniosek pełno-

Ochrona firm
przed bankructwem
Rząd na stałe przyjął rozwiązania przygotowane w Ministerstwie
Sprawiedliwości,
oznacza to, że łatwiejsza naprawa finansów firm będzie możliwa nie tylko do 30 czerwca
2021 r., jak przewidują specjalne regulacje związane z pandemią Covid. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Prokuratorią Generalną,
do tego stopnia zdały egzamin,
że już na stałe wejdą do prawa
gospodarczego. Dziś (9 marca
br.) Rada Ministrów przyjęła w
tej sprawie projekt resortu sprawiedliwości.
Dzięki przepisom z Tarczy
Antykryzysowej, przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty
finansowe i chce odbudować

równowagę finansową, może
samodzielnie otworzyć postępowanie naprawcze, bez konieczności występowania do sądu.
Postępowanie restrukturyzacyjne stało się szybsze i tańsze,
przez co skuteczniej chroni firmy przed bankructwem. Pozwala na podjęcie ugodowego rozwiązania problemów związanych z niewypłacalnością, co
jest szczególnie ważne w trudnym czasie pandemii.
Uproszczone postępowanie
restrukturyzacyjne okazało się
sukcesem, umożliwiając dostęp
do prostej procedury małym i
średnim
przedsiębiorcom.
Świadczą o tym dane. Od końca
czerwca 2020 r. do początku
marca 2021 r. w statystykach
sądowych odnotowano już 539
takich postępowań. Tyle firm
mogło uratować się dzięki przy-
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jaznym dla przedsiębiorców
regulacjom.
Przepisy, chroniące nie tylko
dłużników, ale i wierzycieli, są
częścią przyjętego przez rząd
projektu nowelizacji ustawy o
Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych
ustaw. Rejestr ma być uruchomiony 1 lipca 2021 r., a nowelizacja dostosowuje do nowych
rozwiązań również procedurę
upadłości
konsumenckiej.
Wprowadza w tym postępowaniu pełną elektronizację, która
przejawia się m.in. poprzez
możliwość składania pism i dokumentów za pośrednictwem
systemu
teleinformatycznego
oraz dostęp do akt przez internet.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
oddał hołd Żołnierzom Wyklętym
Mamy wielkie zobowiązanie wobec testamentu, który
zostawił nam pułkownik Łukasz Ciepliński i wielu innych
spoczywających w nieznanych
mogiłach – powiedział dziś (1
marca br.) Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas
odsłonięcia w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL tablicy upamiętniającej pułkownika Łukasza Cieplińskiego i członków IV Zarządu Zrzeszenia
WiN.
1 marca 1951 roku w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w
Warszawie
komunistyczni
oprawcy zamordowali płk. Łukasza Cieplińskiego ps. ”Pług”
oraz sześciu jego współpracowników z kierownictwa konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Zrzeszenie Wolność i
Niezawisłość. W rocznicę tej
okrutnej zbrodni od 10 lat obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

klętych. To właśnie dlatego
przed kilku laty, wspólnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim,
ministrem Patrykiem Jakim i
dyrektorem Jackiem Pawłowiczem, zdecydowałem się podpisać dokument tworzący z zakładu karnego i aresztu śledczego
podwaliny pod tworzone właśnie muzeum. By pamięć zwyciężyła, by prawda zwyciężyła i
pokazywała kolejnym pokoleniom Polaków prawdziwe losy
bohaterów i prawdziwe oblicze
oprawców – mówił Zbigniew
Ziobro.
Jak zaznaczył, mury dawnego aresztu będą stawały się coraz bardziej wymownym pomnikiem pamięci dla kolejnych pokoleń.

W uroczystościach wzięli
udział również m.in. premier
Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński, szef Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Józef
Kasprzyk, prezes IPN Jarosław
Szarek, a także wiceministrowie
sprawiedliwości Michał Woś i
Uroczyste obchody organi- Sebastian Kaleta.
zowane są, jak podkreślił minister Zbigniew Ziobro, żeby hiŻołnierze Wyklęci mają dzistoria nie mogła głucho milczeć siaj swój dzień jako siewcy wolo walce żołnierzy podziemia ności, siewcy Rzeczypospolitej
niepodległościowego, którą z naszych wspólnych marzeń.
kart historii chcieli na zawsze Rzeczpospolita ma wobec nich
wymazać komunistyczni siepa- wielki dług, wielkie zobowiązacze.
nie. Cześć ich pamięci! Cześć i
chwała bohaterom! – powiedział
To im się nie udało, to oni premier Mateusz Morawiecki.
ponieśli klęskę. I dlatego śp.
Prezydent RP prof. Lech KaOdbiorą mi tylko życie
czyński ustanowił 1 marca
Dniem Pamięci Żołnierzy Wy-
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Na krótko przed straceniem
płk Łukasz Ciepliński pisał do
trzyletniego syna Andrzeja:
„Odbiorą mi tylko życie. A to
nie najważniejsze. Cieszę się, że
będę zamordowany, jako katolik
za wiarę świętą, jako Polak za
Polskę niepodległą i szczęśliwą.
Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że Idea
Chrystusowa zwycięży i Polska
niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie
przywrócona”.
Cieplińskiego
pochowano w kwaterze „Ł”
Cmentarza Powązkowskiego w
Warszawie. W maju 2007 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Orderem Orła Białego.
Łukasz Ciepliński urodził
się 26 listopada 1913 r. w Kwilczu w Wielkopolsce. W 1929 r.
zgłosił się na ochotnika do wojska. Po ukończeniu szkół wojskowych rozpoczął służbę oficera zawodowego. W wojnie
obronnej 1939 r. w bitwie nad
Bzurą zniszczył osiem czołgów
niemieckich. Za bohaterstwo na
polu walki został odznaczony
Krzyżem Virtuti Militari. Następnie walczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji przedostał
się na Węgry, gdzie przeszedł
szkolenie konspiracyjne i powrócił do kraju organizować
antyniemiecką konspirację.
Niezłomny patriota
Aresztowany i osadzony
przez Niemców ucieka z więzienia w Sanoku. W Związku Walki Zbrojnej od wiosny 1940 r.
pełnił funkcję komendanta Obwodu Rzeszów. Po przekształce-
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niu organizacji w Armię Krajową awansowany na stanowisko
szefa Inspektoratu Rzeszów,
którym dowodził do lutego 1945
r. Po likwidacji AK objął funkcję szefa sztabu Okręgu Kraków
„NIE”. Następnie stanął na czele
krakowskiego Okręgu Zrzeszenia WiN, objął dowództwo Obszaru Południowego WiN, a w
1946 r. został prezesem IV Zarządu Głównego WiN. Bezpieka
aresztowała go 27 listopada
1947 r. w Zabrzu.

w Warszawie. W marcu 1950 r.
Wojskowy Sąd Rejonowy w
Warszawie skazał go na pięciokrotną karę śmierci. 1 marca
1951 r. wraz z sześcioma współpracownikami - Józefem Batorym, Franciszkiem Błażejem,
Karolem Chmielem, Mieczysławem Kawalcem, Adamem Lazarowiczem i Józefem Rzepką –
został rozstrzelany w więzieniu
mokotowskim w Warszawie.
Miejsce pamięci

dliwości Zbigniewa Ziobro od
lutego 2016 r. mieści się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL.
Na terenie byłego aresztu w latach 40. i 50. XX w. odbywały
się egzekucje oraz potajemne
pochówki ofiar zbrodni komunistycznych. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi tu systematyczne prace poszukiwawcze,
dzięki którym odnaleziono
szczątki kilkudziesięciu zamordowanych osób.

Przez trzy lata był torturoW dawnym Areszcie Śled- Ministerstwo Sprawiedliwości
wany podczas brutalnego śledz- czym przy ul. Rakowieckiej 37,
Rzeczypospolitej Polskiej
twa w więzieniu mokotowskim z inicjatywy Ministra Sprawie-
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Komisja Weryfikacyjna
Praca Komisji Weryfikacyjnej przynosi wymierne
efekty: 10 mln zł odszkodowań
dla ofiar dzikiej reprywatyzacji
Powołanie w 2017 roku Komisji do spraw reprywatyzacji
nieruchomości
warszawskich
przerwało gehennę lokatorów,
którzy tracili dach na głową, gdy
ich mieszkania przejmowali reprywatyzacyjni oszuści i handlarze roszczeń. W ciągu ponad
trzech lat działalności komisja
przywróciła poczucie sprawiedliwości i godności pokrzywdzonym reprywatyzacją.
W czasie tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie dochodziło m.in. do ustanawiania
użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości, gdzie
mieściło się np. gimnazjum,
ośrodek zdrowia lub od lat

uchwalono ustawę o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Na
Pamięć o Jolancie Brzeskiej jej podstawie powołano komisję
weryfikacyjną, która nadal praZdarzały się przypadki od- cuje.
cinania dostępu do mediów, a
nawet stosowania przemocy fiW obronie lokatorów
zycznej wobec lokatorów i osób
stających w ich obronie. NajbarDo zadań Komisji Weryfikadziej drastycznym przykładem cyjnej należy wyjaśnianie niejest sprawa zabójstwa w marcu prawidłowości, do jakich doszło
2011 r. znanej działaczki spo- podczas reprywatyzacji nierułecznej Jolanty Brzeskiej, która chomości ze strony prezydenta
wyjątkowo odważnie broniła Warszawy, podległych
mu
praw lokatorów Dziesiątą rocz- urzędników oraz innych osób
nicę jej śmierci uczcił właśnie osiągających z tego tytułu bezSejm RP. Prokuratura nadal pro- prawne korzyści. Komisja powadzi śledztwo w tej sprawie.
dejmuje też starania, by naprawić szkody wyrządzone lokatoRząd Zjednoczonej Prawicy rom. Skala wszystkich działań
nie zamierzał tolerować dzikiej jest ogromna. W sumie Komisja
reprywatyzacji. 9 marca 2017 r. prowadziła i prowadzi aż 651

mieszkali lokatorzy. Osoby
przejmujące atrakcyjne kamienice bezzasadnie podwyższały
czynsze, by zmusić najemców
do opuszczenia mieszkań.
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spraw. Przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym w
Warszawie zawisły 454 sprawy
ze skarg na decyzje wydane
przez Komisję. 261 z tych
spraw zakończyło się prawomocnie, 99 – nieprawomocnie, a
94 są w toku.
Jedną z najważniejszych
spraw komisji są starania o odzyskanie nieruchomości przy ul.
Nabielaka 9. O lokatorów tej
kamienicy
walczyła Jolanta
Brzeska. 13 marca 2018 r. komisja uchyliła częściowo decyzję prezydenta Warszawy z 24
stycznia 2006 r. dotyczącą tej
nieruchomości i nałożyła obowiązek zwrotu 2,943 mln zł na
Marka M. – zwanego w mediach „handlarzem roszczeń”.
Miasto stołeczne Warszawa jednak zaskarżyło tę decyzję, a
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ją uchylił.
Komisja wniosła w tej sprawie
skargę kasacyjną.
Walka o odszkodowania
W sprawach związanych z
reprywatyzacją komisja wydała
dotąd 309 decyzji o przyznaniu
odszkodowań lub zadośćuczynień na rzecz 323 osób. Lokatorom przyznano łącznie ponad
10 milionów złotych. Niestety,
władze Warszawy wniosły aż
267 sprzeciwów, uniemożliwia-

jąc niezwłoczną wypłatę pienię- osobom, w tym 16 funkcjonadzy.
riuszom publicznym. Według
ustaleń prokuratury, wartość
Możliwość wnoszenia takie- wręczonych korzyści majątkogo sprzeciwu została ograniczo- wych to 45 milionów zł, a szkona dzięki ustawie z 17 września da wyrządzona przez podejrza2020 r. Nowe przepisy pozbawi- nych – to 340 milionów zł.
ły miasto możliwości blokowania przekazywania odszkodoBlokada ze strony
wań i zadośćuczynień na rzecz
władz Warszawy
pokrzywdzonych.
Do lutego 2021 r. komisja
Do 10 lutego 2021 r. z Fun- wydała 179 decyzji dotyczących
duszu Reprywatyzacji wypłaco- sprywatyzowanych nieruchomono lokatorom pokrzywdzonym ści. Decyzje te są regularnie
reprywatyzacją niemal 8,682 zaskarżane przez władze Warmln zł. Wśród tych, którzy szawy do sądu, mimo że te rozotrzymali zadośćuczynienie jest strzygnięcia prowadzą do zwrocórka Jolanty Brzeskiej, są także tu miastu cennego mienia.
osoby, które wraz z Jolantą
Brzeską przez lata walczyły o
W związku z taką postawą
sprawiedliwość w Warszawie.
władz miasta, komisja wnosi
skargi kasacyjne do Naczelnego
Współpraca z prokuraturą Sądu Administracyjnego, jeśli
orzeczenia sądu podważają jej
Komisja zajęła się już 651 decyzje. Skierowano już 46 tasprawami reprywatyzacyjnymi kich skarg. Komisja liczy, że
(niektóre nadal prowadzi). Od orzeczenia NSA uwzględnią
początku współpracuje też z interes społeczny, a Warszawa
prokuraturą. W Prokuraturze odzyska duży majątek.
Regionalnej w Warszawie i Prokuraturze Regionalnej we WroKomisja konsekwentnie dącławiu prowadzonych jest obec- ży do wyjaśnienia nieprawidłonie ok. 60 postępowań związa- wości związanych z reprywatynych z reprywatyzacją. Dotyczą zacją warszawską, stając na
one ok. 400 nieruchomości.
straży interesu publicznego, w
tym praw lokatorów.
Zarzuty popełnienia przestępstw korupcyjnych i działa- Ministerstwo Sprawiedliwości
nia na szkodę interesu publiczRzeczypospolitej Polskiej
nego przedstawiono ponad 80
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Przekop Mierzei Wiślanej

Pomimo mrozów i mocnych
opadów śniegu trwają intensywne prace na budowie przekopu
Mierzei Wiślanej. Harmonogram prac uległ modyfikacji
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jedynie na sztucznej wyspie, z
uwagi na zamarznięcie Zalewu
Wiślanego. Nie zagraża to jednak planowanemu ukończeniu
prac.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Przekop Mierzei Wiślanej i
budowa Kanału Żeglugowego
jest strategiczną inwestycją dla
naszego kraju. Ani epidemia,
ani zima nie zatrzymują tej budowy. Dzięki temu możemy z
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optymizmem spoglądać na dalszy harmonogram prac – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Obecnie na budowie kontynuowane jest m.in. profilowanie
skarp, prace narzutowe i roboty
żelbetowe na falochronach Portu
Osłonowego. Odbywa się również produkcja, dostawa oraz
wbudowywanie
betonowych
elementów, służących zabezpieczeniu falochronów. W śluzie
prowadzone są roboty związane
ze zbrojeniem i betonowaniem
oraz wykopy. Niecałe dwa tygodnie temu wylana została płyta
denna bramy południowej śluzy,
a kolejne betonowania w śluzie
planowane są w tym tygodniu.
W kanale żeglugowym trwa
m.in. betonowanie. Prowadzone
są również prace przy obu ruchomych mostach, z których
południowy jest już bardzo zaawansowany i będzie można nim
przejechać wiosną tego roku.
Coraz bliżej także do zakończenia budowy budynku Kapitanatu
Portu Nowy Świat, przy którym
trwają prace wykończeniowe
wewnątrz i przy instalacji złącza
elektrycznego. Po odmarznięciu
Zalewu Wiślanego planowane
są dalsze prace przy ścianie gro-

dzy, tworzącej element sztucznej wyspy oraz montaż ściągów
oraz zasypów grodzy. Ponadto
kontynuowany jest transport
kamienia
hydrotechnicznego,
który jest obecnie magazynowany w Porcie Elbląg, a posłuży
do wzmocnienia obwiedni wyspy.
Całość inwestycji składa
się z trzech części:
Etap I, który jest aktualnie
realizowany, obejmuje budowę
Portu Osłonowego od strony
Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją
zamknięć wraz ze stanowiskami
oczekiwania od strony Zatoki
Gdańskiej i Zalewu Wiślanego
oraz oznakowaniem nawigacyjnym i budynków kubaturowych,
w tym kapitanatu Nowy Świat
wraz z instalacjami i parkingami. W ramach tej części powstanie również nowy układ drogowy, z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi
obrotu, które umożliwiać będą
niezakłócony przejazd nad kanałem, a także powstanie punkt
widokowy. Na Zalewie Wiślanym budowana jest wyspa, na
której składowany będzie urobek, a docelowo stanowić będzie siedlisko dla ptaków.

Etap II obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na
rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo
przejmą funkcje przeciwpowodziowych wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad
rzeką Elbląg w miejscowości
Nowakowo, wraz ze zmianami
układu drogowego. Obecnie
trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą.
Etap III, scalający całą inwestycję, to roboty pogłębiarskie
na Zalewie Wiślanym i rzece
Elbląg.
Całkowita długość nowej drogi
wodnej z Zatoki Gdańskiej
przez Zalew Wiślany do Elbląga
to blisko 23 kilometry, z czego
ok. 2,5 km stanowi odcinek, na
który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor
wodny, będą miały 5 m głębokości.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Gwarancja adopcji zgodnej z prawami dziecka
Szanując prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej,
wynikające z konstytucyjnej
zasady równości i wolności obywatelskiej, należy zawsze pamiętać o nadrzędnej wartości,
jaką w każdym społeczeństwie
powinno być dobro dziecka.
Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości, właśnie w trosce o
najmłodszych, przygotowało we
współpracy z Ministrem–

Członkiem Rady Ministrów Michałem Wójcikiem projekt ustawy, która chroni dzieci przed
adopcją przez pary homoseksualne.
Nowe przepisy gwarantują
równe prawo do rodziny tym
dzieciom, które nie mogą liczyć
na opiekę biologicznych rodziców.
- Nadrzędną wartością, którą
chroni polska Konstytucja jest
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dobro dziecka. Realizujemy nasze zobowiązania wyborcze,
dowodząc, że jesteśmy środowiskiem, które w sposób wiarygodny spełnia zapewnienia o
ochronie dzieci – podkreślił na
dzisiejszej (11 marca br.) konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.
Przygotowaliśmy rozwiązania prewencyjne, żeby nie było
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w polskim systemie luki prawnej, ponieważ dziś nie ma przepisu, który mówi o tym, że nie
wolno przysposobić dziecka,
jeżeli osoba pozostaje we
wspólnym pożyciu z osobą tej
samej płci. Przygotowujemy
taką zmianę i taką zmianę wprowadzimy – powiedział minister
Michał Wójcik.
Odpowiedzialne rodzicielstwo
Jak zaznaczono podczas
konferencji, naturalnym środowiskiem dziecka jest rodzina,
którą Konstytucja RP określa
jako trwały związek mężczyzny
i kobiety nakierowany na macierzyństwo i odpowiedzialne
rodzicielstwo. Taki model rodziny, określony w polskim prawie, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój i przygotowanie
do dorosłego życia. Wychowanie w takiej rodzinie jest niezbywalnym prawem każdego dziecka, również tego, które trafia do
adopcji.
Nowe przepisy mają na celu
ostateczne i niepodważalne zagwarantowanie tego prawa polskim dzieciom. Stało się to niezbędne wobec narastającej w
Unii Europejskiej tendencji do

legalizacji nieistniejących w
polskim porządku prawnym
homoseksualnych związków
partnerskich i przyznawania im
coraz szerszych uprawnień, w
tym do adopcji dzieci.
Dobro każdego dziecka
Nowelizacja ustawy - Kodeks
rodzinny i opiekuńczy, wprowadza jednoznaczny zakaz adopcji
dziecka przez mężczyznę lub
kobietę, którzy pozostają we
wspólnym pożyciu z osobą tej
samej płci.
Projekt wyraźnie określa, że
dobro adoptowanego dziecka
jest zapewnione wtedy, gdy trafia ono do małżeństwa. Tylko w
wyjątkowych sytuacjach, kiedy
nie ma innego sposobu na zapewnienie środowiska rodzinnego, dziecko będzie mogło być
adoptowane przez osobę niepozostającą w związku małżeńskim.
Do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone zostaną przepisy szczegółowo regulujące
przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego. Ośrodek adopcyjny
będzie zobowiązany do dokładnego analizowania osobistej

sytuacji kandydata do adoptowania dziecka.
Prawda i tylko prawda
Z kolei w ustawie–Kodeks
postępowania cywilnego pojawi
się przepis, który wprowadzi dla
osób ubiegających się o adopcję
dziecka obligatoryjne przyrzeczenie, że mówią przed sądem
prawdę i tylko prawdę. Za złożenie fałszywych zeznań grozi
odpowiedzialność karna.
Dzięki nowym przepisom
dobro dziecka będzie jedynym
motywem, jakim powinien kierować się sąd przy orzekaniu o
adopcji. Celem ma być przyjęcie dziecka do rodziny, gdzie
będzie otoczone miłością i opieką gwarantującą właściwy rozwój i wychowanie.
Projektowana regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. W badaniach
opinii publicznej ok. 70-80
proc. Polaków opowiada się
przeciwko adopcji dzieci przez
pary homoseksualne.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększamy bezpieczeństwo
ruchu drogowego
Ujednolicenie dopuszczalnej
prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory
dnia,
zwiększenie
zakresu
ochrony pieszego w rejonie
przejścia dla pieszych, obowiązek zachowania szczególnej
ostrożności przez pieszego oraz
uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazda-
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mi na autostradach i drogach
ekspresowych to rozwiązania,
które wejdą w życie 1 czerwca
2021 r. Nowelizacja ustawy –
Prawo o ruchu drogowym, opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, została już opublikowana
w Dzienniku Ustaw.
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Ustawa wprowadza szereg
rozwiązań mających na celu
poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym
przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym
pojazdem nie mają żadnych
szans. Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg,
musi się zwiększyć - jest to
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priorytet polskiego rządu – powiedział minister infrastruktury
Andrzej Adamczyk.
Większa ochrona pieszego w
rejonie przejść dla pieszych
Zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia
dla pieszych jest planowane
poprzez nałożenie na kierującego pojazdem dodatkowych obowiązków. Będzie on zobowiązany do dokładnej obserwacji
nie tylko przejścia dla pieszych,
ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla
pieszych znajdujących się na
przejściu dla pieszych oraz
tych, którzy wchodzą na przejście.
Obecnie ustawa Prawo o
ruchu drogowym zobowiązuje
kierującego pojazdem zbliżają-

cego się do przejścia dla pieszych do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na nim. Natomiast
obowiązek zmniejszenia prędkości przez kierującego pojazdem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na
nie wchodzących, wynika z
przepisów rozporządzenia w
sprawie znaków i sygnałów
drogowych.
Nowe rozwiązanie będzie
zobowiązywać kierującego pojazdem, który zbliża się do
przejścia dla pieszych, poza
zachowaniem
szczególnej
ostrożności
i
ustąpieniem
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla
pieszych, do zmniejszenia pręd-
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kości tak, aby nie narazić na
niebezpieczeństwo
pieszego.
Obowiązkiem kierowcy będzie
także ustąpienie pierwszeństwa
pieszemu wchodzącemu na
przejście albo znajdującemu się
na nim. Rozszerzenie udzielenia
pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych w projektowanych zmianach ustawy nie dotyczy tramwajów.
Obowiązek
zachowania
przez pieszego szczególnej
ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko zostanie rozszerzony również na pieszego wchodzącego
na jezdnię lub torowisko.
Na pieszym wchodzącym na
przejście dla pieszych spoczywał będzie obowiązek zachowania szczególnej ostrożności,
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polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania
do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.
Nie korzystamy z telefonów
podczas przechodzenia
przez jezdnię
W ustawie wprowadzono
regulacje zakazujące pieszemu
korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub
przechodzenia przez jezdnię lub
torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych) z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
upośledzających
prawidłową
percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i
pokonania jezdni lub torowiska.
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Rozwiązanie to będzie miało
wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu
drogowego. Zostanie ono osiągnięte poprzez uzupełnienie art.
14 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, określającego zakazy
dla pieszych w ruchu drogowym.
Koniec z jazdą na zderzaku
Niezachowanie odległości
między pojazdami na drogach
ekspresowych i autostradach,
jak wynika z policyjnych statystyk, jest jedną z głównych
przyczyn
wypadków,
obok niedostosowania prędkości
do warunków ruchu, nieprawidłowego wyprzedzania, zmęczenia i nieprawidłowej zmiany
pasa ruchu.
Zachowanie zbyt małego odstępu pomiędzy pojazdami często
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bywa przyczyną niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Nagminną na polskich drogach jest
tzw. „jazda na zderzaku”, w
niewielkiej odległości za poprzedzającym pojazdem. To
niezwykle ryzykowana praktyka
zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, takich jak autostrady i
drogi ekspresowe. W sytuacji
awaryjnej, która wymaga natychmiastowego działania, kierowca nie ma żadnych szans na
szybką reakcję. W przypadku
niezachowania
odpowiedniej
odległości ograniczone jest
również pole widzenia, uniemożliwiając zidentyfikowanie
przeszkody znajdującej się
przed poprzedzającym pojazdem. Nagłe wyhamowanie pojazdu jadącego z przodu zmusza
jadących z tyłu do gwałtownego
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hamowania, przez co nierzadko
dochodzi do karambolu.
Bezpieczna odległość między pojazdami na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) będzie wynosiła połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100
km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120
km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m.
Podobne rozwiązania zostały
zastosowane w wielu europejskich państwach, w tym m.in. w
Niemczech.
Odstępstwo od obowiązku zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach ma dotyczyć przypadków,
w których kierujący pojazdem

wykonuje manewr wyprzedzania.
Zrównanie prędkości
w obszarze zabudowanym
do 50 km/h w dzień i w nocy
Obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym
w godzinach nocnych do 50 km/
h ma na celu przede wszystkim
poprawę bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych
uczestników ruchu drogowego.
Z analiz badawczych wynika, że
różnica prędkości między 50 i
60 km/h ma istotne znaczenie
dla długości drogi hamowania
pojazdu oraz potencjalnych
skutków zdarzeń drogowych.
Ponad 95% pieszych ma szanse
przeżyć wypadek przy prędkości uderzenia przez pojazd
mniejszej niż 30 km/h, a szanse
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te bardzo spadają, gdy prędkość
pojazdu uderzającego w pieszego jest większa od 50 km/h.
Obecnie Polska jest jedynym krajem w UE, który nadal
dopuszcza jazdę z prędkością 60
km/h w obszarze zabudowanym.
***
Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym to niejedyne działanie Ministerstwa
Infrastruktury i Krajowej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego.
Program Bezpiecznej
Infrastruktury Drogowej
23 lutego 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogo-
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wej na lata 2021-2024. Głównym celem przygotowanego w
MI Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Podejmowane w ramach Programu
działania będą ukierunkowane
na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie
bezpiecznej infrastruktury drogowej, w szczególności przeznaczonej dla ruchu pieszych, takich jak np.: budowa chodników, modernizacja oświetlenia
przejść dla pieszych, umieszczenie wysp azylu czy zmiany w
oznakowaniu drogi. Na ten cel z
Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczymy 2,5 mld zł.
Więcej na ten temat: https://
www.gov.pl/web/infrastruktura/
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rzad-przyjal-programbezpiecznej-infrastrukturydrogowej
Poprawa bezpieczeństwa
pieszych na drogach
samorządowych
W listopadzie 2020 r. Rada
Ministrów, na wiosek ministra
infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podjęła decyzję, by Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
(wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych)
dofinansowywał
rozwiązania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych
przekraczających jezdnię. W
funduszu wyodrębniona zostanie, w ramach inwestycji powiatowych i gminnych, podkategoria zadań polegająca wyłącznie
na poprawie bezpieczeństwa
pieszych na przejściach. Dzięki
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dofinansowaniu będzie można
np. realizować inwestycje:
1/. Wymuszające przestrzeganie
ograniczeń prędkości w rejonie
przejść dla pieszych (np. montaż
progów
zwalniających
czy
zmiana geometrii pasa).
2/. Poprawiające widoczność
pieszego (np. poprzez doświetlanie przejść dla pieszych wraz ze
strefą oczekiwania).
3/. Skracające drogę, jaką muszą
pokonać piesi (np. poprzez zawężanie jezdni w miejscu przejścia dla pieszych bądź stosowanie azylów).
Więcej na ten temat: https://
www.gov.pl/web/infrastruktura/
rzadowy-fundusz-rozwoju-drog--na-inwestycje-samorzadoweprzeznaczymy-dodatkowe-3mld-zl
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W marcu 2021 r. ruszył nabór wniosków na inwestycje
zwiększające
bezpieczeństwo
pieszych na drogach samorządowych w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. Zarządcy dróg powiatowych i
gminnych będą mogli ubiegać
się o dofinansowanie realizacji
zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla
pieszych. Na dofinansowanie
tych zadań przeznaczono dodatkowo blisko 525 mln zł.
Więcej: https://www.gov.pl/
web/infrastruktura/rusza-naborwnioskow-na-inwestycjezwiekszajace-bezpieczenstwopieszych
Nowe wymagania techniczne
w drogownictwie
W marcu br. Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych
obiektów inżynierskich. To kolejny krok w budowaniu nowego
systemu wymagań technicznych
w drogownictwie, który powstaje w resorcie infrastruktury przy
udziale naukowców i projektantów, m.in. z Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej. Nowe wytyczne obejmują
zasady projektowania, w tym
lokalizacji przejść dla pieszych,
uwzględniając w szczególności
warunki widoczności pieszego
na przejściu z perspektywy kierowcy oraz widoczności pojazdu
z perspektywy pieszego na
przejściu.
https://www.gov.pl/web/
infrastruktura/nowa-jakosc-wwymaganiach-technicznych-zrekomendacja-ministrainfrastruktury
Promujemy prawidłowe
zachowania na drodze
Pod koniec października
2020 r. ruszyła nowa kampania

edukacyjna, promująca prawidłowe zachowania na drodze.
Jej celem jest zwrócenie
uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych, konieczność
przestrzegania przez kierowców
limitu 50 km/h na godzinę w
obszarze zabudowanym, a także
uświadomienie kierującym pojazdami konsekwencji przekraczania dopuszczalnych prędkości na drogach. Te zagadnienia
dotyczące bezpieczeństwa ruchu
drogowego zostały poruszone w
trzech filmach instruktażowych
3D przygotowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Więcej o kampanii i spoty
dostępne na naszej stronie:
https://www.gov.pl/web/
infrastruktura/promujemyprawidlowe-zachowania-nadrodze---rusza-nowa-kampaniaedukacyjna
Wytyczne prawidłowego
oświetlenia przejść
dla pieszych
W lipcu 2018 r. Minister
Infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych, tak by
stały się one bezpieczniejsze. W
opracowaniu szczególną uwagę
zwrócono na oświetlenie strefy
oczekiwania przed przejściem
dla pieszych. Wytyczne są rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic, zarządcom
oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym, inwestorom i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie
przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz
utrzymania dróg. Standardy prawidłowego oświetlenia przejść
dla pieszych opracowane zostały
przez działającą przy MI Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, we współpracy z
Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem
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Badawczym Dróg i Mostów
oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej.
Więcej
o
wytycznych: https://www.gov.pl/web/
infrastruktura/przejscia-dlapieszych-beda-bezpieczniejsze
Szkolenia BRD
dla samorządowych
zarządców dróg
Od sierpnia 2019 r. do połowy 2021 r. jest realizowany projekt „Ogólnopolskie szkolenia
dla samorządowych zarządców
dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających
bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego”.
Szkolenia BRD adresowane są
do zarządców dróg lokalnych,
przedstawicieli policji, pracowników instytucji, którzy opiniują
projekty dotyczące organizacji
ruchu drogowego. Istotą szkoleń
jest przedstawienie nowego
i skuteczniejszego podejścia do
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim efektywniejszego
wykorzystania
inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo w
ruchu drogowym.
Najważniejszym
celem
szkoleń jest doskonalenie umiejętności oraz podniesienie stanu
wiedzy z zakresu standardów
bezpieczeństwa na samorządowych drogach i w ich otoczeniu
przy wykorzystaniu urządzeń i
rozwiązań inżynieryjnych poprawiających
bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego.
Projekt jest współfinansowany
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
https://
Więcej
na:
szkoleniabrd.pl
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej
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Kuźnica: tu zaczyna się S19
Podpisaliśmy umowę na realizację drogi ekspresowej S19
między granicą z Białorusią w
Kuźnicy a Sokółką. To już piąty
przetarg ogłoszony w ubiegłym
roku na podlaskie odcinki S19,
który zostaje zakończony podpisaniem umowy z wykonawcą.
Tym samy w realizacji jest już
ponad 56 km drogi ekspresowej
S19 w województwie podlaskim.
Droga ekspresowa S19 jest
drogą życia dla Polski wschodniej. Jesteśmy zdeterminowani,
aby zrealizować całą tę inwestycję. Dziś kolejny raz potwierdzamy, że dotrzymujemy słowa.
Kolejne inauguracje budów,
kolejne podpisane umowy i kolejne ogłoszone przetargi świadczą o tym, że od słów przeszliśmy do czynów - powiedział
minister infrastruktury Andrzej
Adamczyk.
Łącznie z podpisaną dziś
umową na odcinek od Kuźnicy
do Sokółki, w realizacji w systemie Projektuj i buduj znajduje
się 56 km drogi ekspresowej
S19 w województwie podlaskim
oraz
5 km dwujezdniowej

DK19 i 13,7 km jednojezdniowej DK65.
Dzięki realizowanej trasie
S19 Podlasie, Lubelszczyzna i
Podkarpacie zyskują nowe szanse, nowe szanse otwierają się też
przed naszą częścią Europy. Inwestujemy w drogi w każdym
regionie Polski, ponieważ wierzymy, że zrównoważony rozwój jest najlepszą odpowiedzią
na wyzwania stawiane przez
dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Dwie jezdnie do granicy
i dwa węzły
Wartość kontraktu budowlanego na odcinek Kuźnica – Sokółka to 526,22 mln zł. Za tą
kwotę
wykonawca,
firma
PORR, wybuduje 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy do
Sokółki, z tego w standardzie
drogi ekspresowej S19 - 10,5
km, a w standardzie klasy GP
(ruchu głównego przyspieszonego) - 5,25 km. Cała droga ma
być przystosowana do ruchu
ciężkiego o nośności 11,5 t/oś.
Przy przejściu granicznym
zaplanowano sześć pasów ruchu
(dwa wjazdowe do kraju i cztery
wyjazdowe). Przy przejściu gra-

nicznym, na długości 600 metrów, wykonawca wykona trasę
z betonu cementowego, na pozostałej części drogi rodzaj nawierzchni wybierze samodzielnie.
Powstaną 2 węzły: Kuźnica
oraz Sokółka Północ. Inwestycja
zakłada również budowę 12
obiektów inżynierskich, w tym
mostu nad rzeką Łosośna oraz
jednego wiaduktu kolejowego.
Przewidziano też budowę
dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP Popławce, w kierunku wjazdowym do Polski oraz
MOP Wojnowce, w kierunku
Białorusi, gdzie powstanie System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych.
Cała inwestycja ma być zrealizowana w systemie Projektuj
i buduj. Uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz
rozpoczęcie prac przewidziane
jest na III kw. 2022 r. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na przełom 2024 i 2025 r.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Rusza przetarg na prace przygotowawcze
dla stopnia wodnego w Siarzewie
12 marca 2021 r. Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie przekazało do publikacji
ogłoszenie o zamówieniu na
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opracowanie dokumentacji dla
budowy stopnia wodnego na
Wiśle poniżej Włocławka, w
Siarzewie, wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na realiza-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

cję inwestycji. Postępowanie
zostanie ogłoszone jako dialog
konkurencyjny w ramach postępowania w procedurze unijnej.
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Budowa stopnia wodnego w
Siarzewie to inwestycja niezwykle oczekiwana, przede wszystkim mająca na celu podniesienie
możliwości retencyjnych i przeciwpowodziowych Wisły. Realizacja takich inwestycji to gwarancja bezpieczeństwa wodnego
Polski, zwłaszcza w sytuacji
zagrożenia powodziowego i suszowego – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.
Celem inwestycji jest zbudowanie progu piętrzącego. Zbiornik będzie utworzony tylko w
ramach naturalnego koryta, z
obwałowaniami
chroniącymi
życie i mienie mieszkańców
gmin położonych nad Wisłą, a
jego funkcją będzie ograniczanie skutków suszy i powodzi, w

tym powodzi zimowych. Stopień wodny Siarzewo będzie
także pozytywnie wpływał na
retencję wody w regionie i rozwój
gospodarczo-turystyczny
nadwiślańskich terenów. Elektrownia wodna o planowanej
mocy 80 MW wpisze się w nowy Zielony Ład. Projekt budowy stopnia wodnego Siarzewo
przyniesie również korzyści finansowe - Kaskada Dolnej Wisły to redukcja kosztów zagrożeń, energetyki odnawialnej i
transportu oraz wzrost dochodów państwa i rozwój regionalny.
Budowa stopnia wodnego
Siarzewo jest dla regionu bardzo
ważną i oczekiwaną inwestycją.
Tylko do 2017 roku inwestycję
poparło kilkadziesiąt organiza-

cji, w tym ekologicznych, i dziesiątki tysięcy mieszkańców centralnej Polski. W samym powiecie aleksandrowskim zebrano
ponad 100 tys. podpisów poparcia dla tej inwestycji.
Przewidywany, maksymalny
koszt inwestycji to 4,5 mld zł.
Projekt będzie realizowany do
2029 r., a prace budowlane mają
się rozpocząć na przełomie 2023
i 2024 roku.
Więcej informacji na stronie
internetowej
Wód
Polskich: https://bit.ly/3ctBaE8.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Dworzec w Suszu
otwarty po przebudowie
15 marca 2021 r. pierwsi
podróżni skorzystali ze zmodernizowanego dworca w Suszu w
województwie
warmińskomazurskim.
Zmodernizowany dworzec
kolejowy w Suszu to wspaniałe
połączenie historii z nowoczesnością. Działania polskiego
rządu zapewniają mieszkańcom
kolejnej małej miejscowości
położonej na ważnym szlaku
kolejowym dostęp do komfortowej i proekologicznej infrastruktury. Program Inwestycji Dworcowych, w ramach którego został przebudowany dworzec w
Suszu, to największy program
modernizacji dworców kolejowych w naszej historii. Dzięki
niemu polski rząd przeznaczy do

2023 r. prawie 2 mld zł na blisko 200 dworców – powiedział
wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.
Pochodzący z 1876 roku
dworzec odzyskał swoje historyczne piękno i jednocześnie
stał się obiektem przystosowanym do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Wykonano renowację elewacji budynku. Usunięto z niej wtórne warstwy malarskie, żeby odsłonić
cegłę elewacyjną, którą wraz z
detalami
architektonicznymi
poddano zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacyjnym. Historyczny charakter dworca podkreśla nowa, odtworzona na
wzór
historycznej
stolarka
okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe wykonane z da-
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chówki holenderskiej. Nowym
elementem jest iluminacja z
taśm LED ukrytych pod gzymsem oraz tuż pod zadaszeniem.
W interesujący sposób zaaranżowano parterową część bryły
dworca, pod którą urządzono
wiatę rowerową.
Susz to trzecia, po Olsztynie
Zachodnim i Nidzicy, inwestycja zakończona w województwie warmiński-mazurskim w
ramach Programu Inwestycji
Dworcowych na lata 2016-2023
i jednocześnie pierwszy historyczny dworzec przebudowany
w tym regionie. Największym
wyzwaniem podczas realizacji
tej inwestycji było połączenie
zabytkowego charakteru obiektu
ze współczesnymi standardami
obsługi podróżnych oraz zasto-
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sowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych – podkreślił Ireneusz Maślany, członek
zarządu PKP SA.
Sektor kolejowy, który był i
jest postrzegany jako proekologiczny, doskonale wpisuje się w
osiągnięcie celów klimatycznych. Jako taki jest szczególnie
promowany przez UE. Już ponad 37 mld zł unijnego dofinansowania z perspektywy 20142020 trafiło na inwestycje kolejowe w Polsce, w tym dotyczące
modernizacji i optymalizacji
wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej. Nowy dworzec w Suszu to idealny przykład inwestycji, która przyczynia się do odnowy wizerunku
polskiej infrastruktury kolejowej
i służy promocji kolei jako nowoczesnego i proekologicznego
środka
transportu
–
stwierdziła Joanna Lech, p.o.
dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Przebudowa dworca objęła
również jego wnętrze. Na parterze znajduje się przestrzeń obsługi podróżnych, a w niej ławki, gabloty na rozkład jazdy,
elektroniczne tablice odjazdów i
przyjazdów pociągów oraz elementy nowego systemu informacji głosowej. Interesująca jest
aranżacja wnętrza. Większość
ścian pomalowano na biały kolor, ale nie wszystkie. Na części

z nich pozostawiono odkrytą
cegłę, co nawiązuje do historycznego wyglądu elewacji
obiektu. Nieprzypadkowy jest
kolor posadzki. Oparto go o
kontrast grafitowych ryflowanych ścieżek prowadzących z
granitową posadzką, co jest ułatwieniem wprowadzonym z myślą o osobach niedowidzących.
Usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej jest
więcej. Wśród nich znalazły się
m.in. mapy dotykowe z planem
dworca, tabliczki w alfabecie
Braille’a, toalety specjalnie
przystosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami oraz
dla opiekunów z dziećmi. Co
niezwykle istotne, wyeliminowano również bariery architektoniczne, takie jak wysokie progi czy zbyt wąskie drzwi.
Przebudowa dworca w Suszu sprawiła, że budynek stał się
też bardziej ekologiczny. Zamontowano w nim energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, ograniczając
tym samym zużycie energii
elektrycznej. Straty ciepła zredukowano poprzez docieplenie
budynku od wewnątrz, a także
montaż w nim stolarki okiennej
i drzwiowej o niskim stopniu
przenikalności cieplnej. Bardzo
istotnym rozwiązaniem proekologicznym jest zamontowanie na
dachu budynku 18 paneli foto-

woltaicznych
produkujących
zieloną energię, która wykorzystywana jest do zasilania części
związanej z obsługą podróżnych. Bardzo ważnym elementem sprawującym kontrolę nad
optymalizacją zużycia energii
elektrycznej, cieplnej i wody
jest system BMS (Building Management System) nadzorujący
pracę instalacji i urządzeń na
dworcu. Integruje on również
nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo podróżnym
i budynkowi: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także przeciwpożarowe.
Ważnym elementem przebudowy dworca w Suszu było nowe zagospodarowanie bezpośredniego sąsiedztwa dworca. W
jego najbliższym otoczeniu wykonano nowe nawierzchnie,
uporządkowano tereny zielone,
a także zamontowano elementy
małej architektury takie jak ławki, kosze czy oświetlenie terenu.
Przebudowa dworca w Suszu była współfinansowana ze
środków unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jej łączny koszt to 7,5 mln zł.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Rozpoczęły się szczepienia
funkcjonariuszy służb mundurowych

W szpitalu tymczasowym na
PGE Narodowym odbyła się
dziś (24 marca br.) inauguracja
procesu szczepień służb mundurowych. Funkcjonariusze reprezentujący Policję, Państwową
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Straż Pożarną, Służbę Ochrony
Państwa, Straż Graniczną oraz
Służbę
Więzienną
przyjęli
pierwsze dawki szczepionek.
Wśród nich byli również komendanci poszczególnych służb

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

podległych MSWiA oraz zastępca dyrektora generalnego Służby
Więziennej.
Każdego dnia dbają o bezpieczeństwo obywateli. Od po-
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nad roku są na pierwszej linii tej
trudnej walki z pandemią koronawirusa. Służby mundurowe
każdego dnia wypełniają zadania na rzecz ograniczenia rozwoju pandemii w Polsce – powiedział wiceminister Błażej
Poboży, odpowiedzialny za
służbę zdrowia MSWiA. Jak
dodał, proces szczepień funkcjonariuszy służb mundurowych
rozpoczyna się tydzień przed
planowanym terminem.
Podczas konferencji pierwsze dawki szczepionek przyjęli:
gen. insp. Jarosław Szymczyk –
komendant główny Policji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP, major
SOP Paweł Olszewski – komendant Służby Ochrony Państwa,
gen. bryg. SG Jacek Bajger –
zastępca komendanta głównego
Straży Granicznej oraz gen. Andrzej Leńczuk – zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej.
Nie mam żadnych wątpliwości
co do tego, że szczepienia to
jedyna droga powrotu do normalności. Dlatego też gorąco
zachęcam moje koleżanki i moich kolegów, aby włączyć się do

procesu szczepień – powiedział
gen. insp. Jarosław Szymczyk –
komendant główny Policji, najliczniejszej służby podległej
MSWiA. Policja stała się także
formacją koordynującą proces
szczepienia wszystkich służb
mundurowych.
W szpitalu tymczasowym na
PGE Narodowym zaszczepieni
zostali również pierwsi funkcjonariusze poszczególnych służb
podległych MSWiA oraz Służby
Więziennej: sierżant Paulina
Zielińska i młodszy aspirant
Andrzej
Brodowski
(funkcjonariusze Policji), kapitan Łukasz Faralisz oraz brygadier Sławomir Sierpatowski
(funkcjonariusze
Państwowej
Straży Pożarnej), porucznik
SOP Izabela Nowogórska oraz
starszy chorąży SOP Wiesław
Beczek (funkcjonariusze Służby
Ochrony Państwa), plutonowa
SG Angelika Jabłońska oraz
starszy sierżant SG Damian
Wójciak (funkcjonariusze Straży
Granicznej),
podporucznik
Agnieszka Tracz oraz starszy
kapral
Mateusz
Bronk
(funkcjonariusze Służby Więziennej). Szczepień dokonywali
prof. Waldemar Wierzba – dy-

rektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA oraz dr n.
med. Artur Zaczyński – zastępca
dyrektora CSK MSWiA ds. medycznych.
Dzisiejsze wydarzenie zainaugurowało proces szczepień
służb mundurowych w Polsce.
Kolejni funkcjonariusze będą
systematycznie szczepieni na
terenie całego kraju. – Proces
szczepień funkcjonariuszy służb
mundurowych będzie się odbywał w szpitalach węzłowych i
łącznie w 133 punktach szczepień. Większość z nich to placówki służby zdrowia MSWiA –
podkreślił wiceminister Błażej
Poboży. Procesem szczepień
będą objęci także m.in. członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratownicy górscy i
wodni, wykonujący działania
ratownicze.
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej
Od Red.
Tekst otrzymaliśmy 24 lutego
2021r.
Red.

Nowelizacja prawa
na rzecz ochrony dzieci
żeństw i adopcji dzieci przez
Większa ochrona praw pol- pary homoseksualne – deklaruje
skich dzieci urodzonych za gra- Minister Sprawiedliwości Zbinicą i zapobieganie ich dyskry- gniew Ziobro.
minacji – to cel nowelizacji prawa rodzinnego i opiekuńczego,
Nowelizacja pozwala na
którą przygotowało Minister- rejestrację w Polsce urodzonego
stwo Sprawiedliwości. – Unie- za granicą dziecka, a tym samożliwiamy przy tym wprowa- mym przyznanie mu numeru
dzanie w Polsce tylnymi PESEL i potwierdzenie obywadrzwiami jednopłciowych mał- telstwa, gdy zagraniczny akt
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urodzenia jest sprzeczny z polskim prawem, wskazując np., że
rodzicami są dwie kobiety czy
dwaj mężczyźni. Zmiany zapobiegają też włączeniu do naszego systemu prawnego rozwiązań
sprzecznych z polską konstytucją, czyli faktycznego uznania
jednopłciowych małżeństw –
stwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski,

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Przyznawanie numeru PEktórzy przedstawił podczas konferencji szczegóły nowelizowa- SEL czy wydawanie dokumentów dzieciom urodzonym za
nych przepisów.
granicą będzie też dzięki noweDobro dziecka jest najważ- lizacji prawa sprawniejsze i łaniejsze, niezależnie od tego, w twiejsze – zapewnił Marcin Rojakim związku pozostaje jego manowski.
rodzic. Każde dziecko ma praDziś rejestracja w Polsce
wo do zachowania swojej tożsamości, w tym ustalenia pocho- dzieci, których rodzicami wedzenia i nazwiska. To nasz mo- dług zagranicznego aktu urodzeralny obowiązek, ale także wy- nia są dwie kobiety albo dwaj
móg ONZ-owskiej Konwencji o mężczyźni, budzi rozbieżności
Prawach Dziecka – podkreśla w orzecznictwie sądów administracyjnych. Nowelizacja likwiZbigniew Ziobro.
Minister zaznaczył też, że duje ten problem. Pozwala na
resort sprawiedliwości chce, by rejestrację dziecka na podstawie
to, co piękne, a więc słowa takie aktu urodzenia albo innego zajak „matka” i „ojciec” pozostały granicznego dokumentu, który
w naszym porządku prawnym. potwierdza tożsamość bioloDlatego nowe rozwiązania po- gicznej matki, ale bez konieczmogą w ich obronie. Jest to ności podawania danych fakszczególnie istotne wobec dys- tycznego ojca.
Nowelizacja zrównuje w
kusji, jakie toczą się m.in. w
Parlamencie Europejskim, który prawach dzieci bez względu na
zastanawia się, czy słowa: to, jaki akt urodzenia sporządzo„mąż” i „żona”, „kobieta” i no za granicą. Daje im prawo do
„mężczyzna”, a także „matka” i polskiego obywatelstwa, umożojciec” nie będą powodować liwia nadanie PESEL, uzyskanie
paszportu i dowodu tożsamości.
„wykluczenia i traumy”.

Daje przy tym gwarancję ochrony konstytucyjnego porządku i
prawa rodzinnego w Polsce,
zgodnie z którym małżeństwo
jest związkiem kobiety i mężczyzny, a rejestr stanu cywilnego obejmuje wyłącznie dzieci
zgłoszone jako potomstwo kobiety i mężczyzny.
Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany dostosowują prawo rodzinne
i opiekuńcze do orzecznictwa
Sądu Najwyższego w zakresie
mocy dowodowej aktów pochodzących z zagranicznej rejestracji stanu cywilnego oraz rozwiązują związane z tym problemy,
które pojawiły się w ostatnich
latach.
Potwierdzamy normalność i
chcemy chronić polskie dzieci
przed pseudoeksperymentami –
powiedział minister Romanowski.
Ministerstwo Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Ciąg dalszy ze s.1

Sędziowie pokoju
sprawiedliwość blisko ludzi

Polacy będą mieć wreszcie
realny wpływ na sądy. Większość spraw mniejszej i średniej
wagi będą rozstrzygać cieszący
się zaufaniem społecznym sędziowie niezawodowi – sędziowie pokoju, wybierani w powszechnym i demokratycznym
głosowaniu. Sędziowie zawodowi zostaną odciążeni, dzięki
czemu dochodzenie sprawiedliwości przed sądami powszechnymi stanie się szybsze – zapo-

str. 30

wiedział podczas dzisiejszej (18
marca br.) konferencji prasowej
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt wprowadzający do polskiego porządku prawnego instytucję sądów
i sędziów pokoju. To rozwiązanie zgodne z oczekiwaniem społecznym. Potwierdził to sondaż
przeprowadzony w lutym br. na
zlecenie Ministerstwa. 58 proc.
Polaków poparło w tym badaniu

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

pomysł wprowadzenia sędziów
pokoju wyłanianych przez obywateli.
Projekt, który prezentujemy,
oznacza, że sądy będą blisko
ludzi, a społeczność lokalna
będzie mieć wpływ na wybór
sędziów pokoju i rozstrzyganie
ważnych dla niej spraw. To także przyspieszenie postępowań i
odciążenie sądownictwa powszechnego - zaznaczył minister Zbigniew Ziobro.
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się wykształceniem prawniczym, czy też wybiorą osobę o
Wybierani
innym wykształceniu, lecz ciew każdym powiecie szącą się autorytetem w społeczności lokalnej, np. z uwagi
Szczegóły nowych rozwią- na dotychczasową działalność
zań przedstawił wiceminister zawodową, nieskazitelność chaSebastian Kaleta. – Sędziowie rakteru, doświadczenie życiowe.
pokoju to hasło, które powraca
w dyskusjach o zmianie modelu
Pełna
sądownictwa. Dlatego prezentuniezawisłość
jemy gotowy projekt, dzięki
któremu ta instytucja weszłaby
Urząd sędziego pokoju tylko
do polskiego wymiaru sprawiewyjątkowo będzie można łączyć
dliwości – powiedział.
z inną aktywnością zawodową,
Niezawodowi
sędziowie, jeżeli nie wpłynie to na wykowybierani w wyborach po- nywanie zadań sędziowskich. Z
wszechnych, będą orzekać w uwagi na ewentualny konflikt
drobnych sprawach cywilnych i interesów sędzią pokoju nie zokarnych, jak kradzieże i akty stanie osoba wykonująca zawód
wandalizmu, wadliwe wykona- prawniczy, np. adwokat, radca
nie usług, np. remontu, sprzedaż prawny, notariusz, komornik
wadliwego towaru.
czy prokurator. To samo dotyczy przedstawicieli służb munRozpoznawane będą przez durowych, a także pracowników
nich sprawy o wartości przed- organów administracji rządowej
miotu przestępstwa, wartości czy samorządowej.
szkody lub wartości roszczeSędzia pokoju będzie niezania do 10 tys. złotych.
wisły, podlegając w zakresie
Sędziowie pokoju będą wy- orzekania tylko konstytucji i
bierani w każdym powiecie na ustawom. Sprawy będą przypięcioletnie kadencje w trakcie dzielane sędziom losowo.
wyborów samorządowych, które
cieszą się wysoką frekwencją.
Orzeczenia sądów pokoju
Taki tryb wyboru gwarantuje będą wykonywać sądy rejonosędziemu pokoju mandat zaufa- we. Od orzeczenia sądu pokonia społecznego. Liczba sę- ju będzie służyć odwołanie do
dziów pokoju w danym powie- sądu rejonowego.
cie będzie zależeć m.in. od liczby jego mieszkańców, a także
Zmiany
osób przebywających tam czaw konstytucji
sowo, np. w związku z pracą.
Urząd sędziego pokoju będzie mógł sprawować każdy
mieszkaniec powiatu w wieku
od 30 do 75 lat. Wyższe wykształcenie prawnicze nie będzie wymogiem ubiegania się o
tę funkcję, a od wyborców zależeć będzie, czy jej sprawowanie
powierzą osobie legitymującej

Projekt przewiduje m.in.
wprowadzenie do ustawy zasadniczej nowych przepisów stanowiących, że „wymiar sprawiedliwości w zakresie określonym
w ustawie mogą sprawować
także sędziowie pokoju" (art.
175 ust. 3), którzy „są wybierani
na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych, równych,
bezpośrednich i w głosowaniu
tajnym" (art. 182a ust. 1).
Bez zmian w konstytucji
postępowania przed sądami pokoju byłyby trójinstancyjne.
Taki model spowolniłby rozpoznawanie prostych spraw, ponieważ Sąd Rejonowy musiałby
przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe.
Zmiana konstytucji wprowadzająca sądy pokoju pozwoli
uznać je za sądy pierwszej instancji, dzięki czemu Sąd Rejonowy rozpoznawałby jedynie
apelację. Zostałaby zachowana
dwuinstancyjność postępowania, a sądy pokoju w oparciu o
uproszczoną procedurę mogłyby
rozpoznawać szybciej proste
sprawy.
Cieszymy się, że Prezydent
RP, który jest strażnikiem konstytucji, zdecydował się podjąć
inicjatywę prac nad wprowadzeniem sądów pokoju. Uważamy,
że autorytet głowy państwa
umożliwia zbudowanie większości potrzebnej do zmiany
konstytucji. Dlatego przekazujemy prezydentowi nasz projekt.
Mamy też nadzieję, że opozycja
wzniesie się ponad bieżące spory i emocje polityczne i taką
większość uda się stworzyć –
podkreślił minister Zbigniew
Ziobro.

Wraz z ustawą o sędziach
pokoju Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt
zmian w konstytucji. To wyjściowe propozycje sygnalizujące, które przepisy konstytucji Ministerstwo Sprawiedliwości
winny zostać zmodyfikowane,
Rzeczypospolitej Polskiej
by sędziowie pokoju mogli
działać skutecznie.
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Obwodnica Olesna
już w budowie!
na istniejącej drodze krajowej nr
11 w pobliżu Kolonii Ciarki, a
koniec na granicy województw
opolskiego i śląskiego, w pobliżu miejscowości Łomnica. Docelowo dwujezdniowa obwodnica Olesna, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś, zostanie połączona
z sąsiednimi odcinkami ekspresówki. Dla fragmentu od końca
obwodnicy Kępna do początku
Początek nowej drogi eks- obwodnicy Olesna trwa proceObwodnica Olesna to pierwszy w województwie opolskim presowej będzie zlokalizowany dura uzyskania decyzji środowiMiasto zyska obwodnicę, a
na terenie województwa opolskiego powstanie pierwszy, blisko 25-kilometrowy odcinek
drogi ekspresowej S11. Zakończenie prac budowlanych jest
planowane w IV kw. 2022 r.
Wartość umowy na realizację
zadania w systemie projektuj i
buduj to 667 mln zł.
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fragment drogi ekspresowej
S11, czyli trasy, która połączy
Środkowe Pomorze z południem
Polski. Dzięki inwestycji mieszkańcy Olesna odetchną od ruchu
tranzytowego przebiegającego
dziś przez miasto. Dla kierowców nowa obwodnica oznacza
większy komfort podróżowania – powiedział wiceminister
infrastruktury Rafał Weber.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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skowej. Z kolei dla odcinka od
obwodnicy Olesna w kierunku
Lublińca i Tarnowskich Gór
opracowywane są możliwe warianty przebiegu.
Inwestycja obejmuje budowę
24 obiektów mostowych, w tym
dwóch wiaduktów nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry
- Kluczbork o długości 135 m i

126 m. W ramach zadania po- nergetyczna, telekomunikacyjna
wstanie ponadto węzeł Olesno i urządzenia melioracyjne).
na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487. Projekt przewiduje także budowę urządzeń
Szymon Huptyś
ochrony środowiska i bezpieMinisterstwo Infrastruktury
czeństwa ruchu drogowego oraz
Rzeczypospolitej Polskiej
przebudowę infrastruktury technicznej
(sieć
wodnokanalizacyjna, gazowa, elektroe-

Ciąg dalszy ze s.1

Zabytkowy dworzec
w Szklarskiej Porębie
znów służy podróżnym
Poddana renowacji elewacja,
podkreślona nocą przez iluminację, a do tego na nowo zaadaptowane wnętrza spełniające najwyższe standardy obsługi podróżnych - zmodernizowany
dworzec w Szklarskiej Porębie
Górnej został otwarty dla podróżnych. To kolejny, po dworcu w Imbramowicach, obiekt w
województwie
dolnośląskim
zmodernizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych
na lata 2016-2023.
Dworzec Szklarska Poręba
Górna to kluczowy obiekt infrastruktury pasażerskiej na linii
Jelenia Góra – granica państwa.
Powstał w 1902 roku, a w 1919
został rozbudowany.
Obecna przebudowa dworca
Szklarska Poręba Górna rozpoczęła się jesienią 2019 roku.
Renowacji poddano elewacje
obiektów tworzących kompleks
dworcowy wraz ze znajdującymi się na nich detalami architektonicznymi, które nocą są pod-

świetlane. W dolnej części budynku głównego oczyszczono
granitowy cokół, a w górnej położono drewnianą okładzinę nawiązującą do stylu górskiego
charakterystycznego dla tego
regionu. Pomiędzy nimi nałożono jasny, ryflowany tynk. Historyczne piękno odzyskały również parterowe części dworca.
Ciekawostką jest również odnalezienie i odrestaurowanie starego napisu z dawną nazwą stacji.
Zmodernizowany dworzec
kolejowy w Szklarskiej Porębie
to dobry przykład połączenia
historii z nowoczesnością. Cieszę się, że komfortowy i proekologiczny budynek stanie się
ważnym centrum społeczności
lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją do tej ważnej
turystycznie
miejscowości.
Wszystko to dzięki Programowi
Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld
zł na modernizację blisko 200
dworców – powiedział wicemi-
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nister infrastruktury
Bittel.

Andrzej

Przebudowa dworca objęła
jego wnętrze, które zyskało nową aranżacje i funkcje. Przestrzeń obsługi podróżnych zlokalizowano na parterze budynku
głównego. Znajdziemy w niej
przestronny, kolebkowo sklepiony hol – poczekalnię, z ostrołukowymi oknami znajdującym
się w części północnej i południowej, w których umieszczono witraże przedstawiające tzw.
ośkę kolejową – symbol transportu szynowego. W holu podróżni znajdą ławki, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. W
przestrzeni pasażerskiej umiejscowiono również pomieszczenia na kasy biletowe oraz toalety. Na pierwszym i drugim piętrze przewidziano pomieszczenia przeznaczone dla hostelu.
Parterowe części dworca zagospodaruje samorząd lokalny.
Znajdzie się tam sala kinowa,

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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natomiast w parterowej części
położonej bliżej przejazdu kolejowego – wielofunkcyjna sala o
charakterze wystawowym.

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dla opiekunów z dziećmi. W posadzce
umiejscowiono ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i
Dzięki przebudowie zabyt- niedowidzących.
kowy dworzec w Szklarskie Porębie Górnej odzyskał walory
Przebudowa
dworca
w
architektoniczne, stał się obiek- Szklarskiej Porębie Górnej spratem nowoczesnym i jednocze- wiła, że budynek stał się barśnie przyjaznym, również dla dziej ekologiczny. Zamontowapodróżnych o ograniczonej no w nim energooszczędne
sprawności ruchowej. Jestem oświetlenie wraz z automatyką
przekonany, że będzie dobrze sterującą, ograniczając tym sasłużył turystom odwiedzającym mym zużycie energii elektryczSzklarską Porębę i okolice. W nej. Straty ciepła zredukowano
Szklarskiej Porębie cieszy rów- poprzez docieplenie budynku od
nież dobra współpraca z samo- wewnątrz, a także montaż stolarrządem lokalnym, dzięki które- ki okiennej i drzwiowej o niskim
mu na dworcu powstanie kino i stopniu przenikalności cieplnej.
sala wystawiennicza. Sprawi to, Bardzo ważnym elementem
że dworzec stanie się również wpływającym na optymalizację
miejscem spotkań mieszkańców zużycia energii elektrycznej,
i turystów – mówi Ireneusz Ma- cieplnej i wody jest system BMS
ślany, członek zarządu PKP SA. (Building Management System)
nadzorujący pracę instalacji i
W ramach inwestycji na urządzeń na dworcu. Integruje
dworcu wdrożono wiele uspraw- on również nowoczesne systemy
nień dla osób o ograniczonej zapewniające bezpieczeństwo
sprawności ruchowej. Wśród podróżnym i budynkowi: moninich znalazły się m.in. mapy toringu, kontroli dostępu, sygnadotykowe z planem dworca, ta- lizacji włamania i napadu, a takbliczki w alfabecie Braille’a, że przeciwpożarowe.
toalety specjalnie przystosowane

Metamorfozę przeszło otoczenie dworca. W sąsiedztwie
dworca wytyczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz wybudowano wiatę, w której części zamontowano stojaki rowerowe. W
czasie przebudowy dworca inwestycję związaną z przebudową ulicy oraz ciągów pieszych
prowadzących do dworca realizowała również gmina. W ramach nowej aranżacji placu
przed dworcem powstał cechujący się modernistycznym charakterem taras widokowy. Można z
niego zobaczyć wspaniałą panoramą Szklarskiej Poręby i Karkonoszy.
Przebudowa dworca Szklarska Poręba Górna była współfinansowana ze środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość zakończonej inwestycji to 22,5 mln zł.
Więcej informacji na stronie
internetowej PKP SA.
Szymon Huptyś
Ministerstwo Infrastruktury
Rzeczypospolitej Polskiej

Milion prosumentów będzie produkować
energię do 2030 roku
W zaktualizowanej strategii energetycznej PEP2040
rząd przyjął, że do końca tej
dekady w Polsce energię będzie produkować już 1 mln
prosumentów, czyli pięciokrotnie więcej niż w I połowie
2020 roku. W opinii Instytutu
Obywatelskiego, think tanku
PO, potrzebne jest większe
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wsparcie dla energetyki prosumenckiej i umożliwienie jej
rozwoju również w domach
wielorodzinnych i poza miejscem zamieszkania. Rozwój
mikroinstalacji wymaga jednak równolegle pilnych inwestycji w sieć, żeby zapewnić jej
efektywną pracę i pewność
odbioru energii od prosumentów.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

W tej chwili nie mamy się
już czego wstydzić, energetyka
prosumencka w Polsce wypada
nieźle. Chociaż jeśli popatrzymy na ogólną moc chociażby
elektrowni wiatrowych czy słonecznych i porównamy Polskę
np. do Niemiec, które mają podobne warunki klimatyczne, to
wciąż nie wygląda za dobrze –
ocenia w rozmowie z agencją
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Newseria Biznes Grzegorz
Onichimowski, ekspert rynku
energetycznego Instytutu Obywatelskiego, były prezes Towarowej Giełdy Energii.
Z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej wynika, że
w Polsce od ponad dwóch lat
widać
bardzo
dynamiczny
wzrost liczby mikroinstalacji
przyłączonych do sieci przez
operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Od początku
2019 do końca 2020 roku ich
liczba wzrosła o 774 proc. przy
jednoczesnym prawie dziewięciokrotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.
Tylko w ubiegłym roku operatorzy systemu dystrybucyjnego przyłączyli do swoich sieci
ponad 303 tys. nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 2
GW. Rekordowy okazał się
czwarty kwartał ub.r., w którym
OSD podłączyli do sieci więcej
mikroinstalacji (prawie 100,6
tys.) niż w całym poprzednim
roku. W sumie na koniec 2020

roku w Polsce funkcjonowało
już prawie 457,5 tys. mikroinstalacji (wzrost aż o 196 proc.
względem końca 2019 roku) o
łącznej mocy ponad 3 GW.
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej również wskazuje, że
szybki przyrost mikroinstalacji
generuje wyzwania dla operatorów sieci, którzy muszą się
zmierzyć z dużą liczbą nieregularnie pracujących źródeł energii. Dlatego równolegle pilnie
potrzebne są nakłady na inwestycje, żeby zapewnić bezpieczną i efektywną pracę sieci oraz
pewność odbioru energii z mikroinstalacji prosumenckich.
Ta sieć w obecnym stanie po
prostu nie będzie w stanie odebrać więcej energii płynącej z
energetyki prosumenckiej. Dlatego teraz główne inwestycje ze
środków europejskich – czy to z
Funduszu Modernizacji, czy z
Funduszu Odbudowy – powinny
być skierowane właśnie na infrastrukturę. Same panele PV
każdy może sobie kupić, ale
chodzi o to, żeby potem ta ener-
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gia rzeczywiście została od prosumenta odebrana – zastrzega
Grzegorz Onichimowski.
Jak podkreśla, dziś na rozwój fotowoltaiki w dużej mierze
mają wpływ coraz wyższe ceny
energii, które skłaniają odbiorców do szukania sposobów na
oszczędności. I to właśnie stan
sieci energetycznych, szczególnie niskich napięć, jest jednym z
hamulców rozwoju energetyki
prosumenckiej. Drugim są obowiązujące w Polsce rozwiązania
ustawowe, które zawężają energetykę prosumencką głównie do
posiadaczy domów jednorodzinnych. Według Instytutu Obywatelskiego, think tanku Platformy
Obywatelskiej, potrzebne są
narzędzia, które umożliwią korzystanie z instalacji OZE również m.in. mieszkańcom bloków.
Prosument zbiorowy to po
prostu mieszkaniec budynku
wielolokalowego, czyli np. bloku, który będzie korzystał ze
wspólnej instalacji położonej na
dachu czy zadaszeniu parkingu
osiedlowego i będzie mógł roz-
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liczać swoje zużycie energii w
odniesieniu
do
generacji
umieszczonej w tym budynku –
wyjaśnia ekspert ds. energetycznych Instytutu Obywatelskiego.
– O ile w przypadku prosumentów zbiorowych można mówić o
tzw. autoprodukcji – czyli produkujemy u siebie i dla siebie, w
związku z czym nie ponosimy
np. opłat sieciowych, o tyle prosument wirtualny takie opłaty
będzie już ponosił, ponieważ on
będzie po prostu inwestował w
instalacje energii odnawialnej
położone gdziekolwiek, niekoniecznie u siebie.
Koncepcja tzw. wirtualnego
prosumenta zakłada, że mogą
zostać nimi również te podmioty, które nie mają gdzie wybudować własnego źródła OZE i
nie mają miejsca na własną instalację fotowoltaiczną. Na początku ubiegłego roku taką możliwość wdrożyła już Litwa, a jak
wynika
z
raportu
EY
(„Koncepcja zmian regulacji
wspierających rozwój energetyki prosumenckiej”), podobne
rozwiązania działają już m.in. w
USA, Grecji, na Cyprze, we

Włoszech i Francji, gdzie pilotaż takiego rozwiązania prowadzi koncern EDF.
Instytut Obywatelski postuluje także urynkowienie modelu
energetyki prosumenckiej. Zamiast obowiązkowego opustu
prosument miałby swobodę zawierania umowy ze spółką obrotu na opust lub inne, również
finansowe, rozliczenia energii
pobranej i wysłanej do sieci.
Od dwóch lat obowiązuje
dyrektywa Unii Europejskiej o
wspólnym rynku energii elektrycznej, w której prosumentom
poświęcono sporo miejsca. W
związku z tym można już dzisiaj
myśleć o prawdziwych, biznesowych rozwiązaniach uwzględniających, np. tokenizację energii, rynki peer-to-peer, opartych
na technologii blockchain etc.
Trzeba tylko uwolnić to pod
względem ustawowym, żeby
wszystkie tego typu formy biznesu były możliwe, a wtedy –
jak wiadomo z ostatnich 30 lat
historii Polski – zawsze znajdzie
się ktoś, kto tę możliwość wykorzysta – podkreśla Grzegorz
Onichimowski.

W ramach urynkowienia
modelu Instytut Obywatelski
proponuje również możliwość
odstępowania
wytworzonej
energii, jej sprzedaży lub wymiany np. na sąsiedzkich platformach czy rynkach lokalnych,
a także wprowadzenie zachęt do
magazynowania energii. Jedną z
propozycji jest także uchylenie
reguły 10H dotyczącej umieszczania elektrowni wiatrowych w
odległości od zabudowań mieszkalnych nie mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości wiatraków. PO uważa ją za niszczącą najtańsze i najbardziej efektywne źródła OZE w Polsce.
Uchylenie tej zasady i uchwalenie ustawy o prosumentach wirtualnych umożliwiłoby budowę
instalacji OZE dla całych społeczności, które chcą wspólnie
podjąć się takiej inwestycji, a
następnie korzystać z produkowanej tam energii. (newseria.pl)
Więcej na:
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Gdynia ambasadorem
samorządowym w Green City Accord
Samorząd miasta stawia
na zrównoważony rozwój w
zakresie ograniczenia wpływu
na klimat. W marcu 2021 r.
Gdynia oficjalnie dołączyła do
Green City Accord jako
pierwszy i póki co jedyny samorząd w Polsce i łącznie jako
25 miasto z obszaru całej Europy. W ramach tej inicjatywy
pojawia się możliwość finansowania „zielonych” inwestycji,
a także dostęp do wiedzy technicznej.
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Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gdyni do roku
2030 zakłada z kolei działania w
kilku kluczowych obszarach.
Jednym z nich jest dekarbonizacja transportu publicznego poprzez m. in. zakup nisko- i zeroemisyjnych autobusów
(elektrycznych i wodorowych)
oraz priorytet dla nisko- i zeroemisyjnego transportu publicznego.
W ramach tego działania
miasto jeszcze w tym roku zaku-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

pi 24 nowoczesne elektrobusy
wraz ze stacjami ładowania.
Łączna wartość tego projektu to
blisko 100 mln zł – powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, podczas drugiego
spotkania z cyklu „W 8 pytań
dookoła miasta” organizowanego przez ULI Poland. – Gdynia
zamierza także usprawnić ruch
rowerowy. Głównym celem jest
osiągnięcie min. 10 proc. udziału ruchu rowerowego we
wszystkich podróżach ogółem.
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Trwają również prace nad wznowieniem działania systemu roweru miejskiego MEVO.
Z pomocą
sztucznej inteligencji
Miasto już od kilku lat próbuje wykorzystać sztuczną inteligencję, głównie za pomocą
systemu Tristar, który uruchomiono w 2015 r. – Monitoring
miejski już teraz wykorzystuje
analitykę obrazu w celu wykrywania nietypowych zachowań
czy obiektów. Najważniejszym
celem tego wdrożenia jest
zwiększenie wykrywalności
oraz zapewnienie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gdyni. Innym ciekawym narzędziem, które wykorzystuje sztuczną inteligencje
jest pierwszy w Polsce miejski
asystent głosowy, który wspiera
automatyzację infolinii i
usprawnia kontakt z magistratem. Tylko w dwóch ostatnich

miesiącach 2020 roku za pomocą nowej usługi mieszkańcy
Gdyni umówili blisko 14 tys.
wizyt – podaje Wojciech Szczurek.
Kluczowe
plany Gdyni
Miasto zamierza obejmować
kolejne obszary planami miejscowymi. Pomijając obszary
leśne i wód morskich, 66 proc.
Gdyni pokryte jest obecnie planami. – Zakładamy, że w ciągu
najbliższych 4–5 lat pokryjemy
kolejne 10 proc. – deklaruje prezydent miasta.
Wskazał też trzy najważniejsze obszary, które mają zostać
nimi objęte w najbliższych latach. Pierwszy to teren o powierzchni ok. 60 ha w dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino, którego
właścicielem w większości jest
miasto. Kolejnym rejonem prac
planistycznych jest obszar w
dzielnicy Śródmieście, a trzecim
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kluczowym obszarem w tym
zakresie jest teren o powierzchni
93 ha w dzielnicach Wzgórze
św. Maksymiliana i Redłowo.
Prezydent Gdyni zapewnił
też, że miasto będzie realizowało
wcześniej zapowiedziane
inwestycje. Nie obędzie się jednak bez przesunięcia niektórych.
– Opóźnimy nieco budowę miejskiego lodowiska. W pozostałym zakresie inwestycje chcemy
realizować. W ramach formuły
PPP będziemy z kolei szukać
partnerów do realizacji parkingów buforowych wokół centrum
Gdyni – zapowiada Wojciech
Szczurek.
W najbliższej przyszłości
nastąpi też rozbudowa Akwarium Gdyńskiego (13 nowych
zbiorników wodnych i zagospodarowanie nowej przestrzeni
ekspozycyjnej) – jednej z najczęściej odwiedzanych atrakcji
turystycznych w mieście. Za-
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kończenie prac planowane na
połowę 2023 roku. – Pod koniec
2022 r. zakończymy też zagospodarowanie Parku Centralnego – zapewnił Wojciech Szczurek.
Władze założonej w 1926 r.
Gdyni podają, że do 2045 r. może w niej mieszkać ok. 266 tys.
osób – obecnie jest ok. 246 tys.
Samorząd miejski nie chce jednak dopuścić do rozlewania się
zabudowy podmiejskiej. –
Głównym kierunkiem rozwojowym dla funkcji mieszkaniowej
jest obszar tzw. Gdyni-Zachód.
Prowadzone są sukcesywnie

inwestycje miasta w zakresie
uzbrajania terenów budowlanych – wodociągi, kanalizacja
sanitarna – oraz rozbudowy infrastruktury drogowej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
corocznie przybywa na tych terenach ponad 500 mieszkańców” – powiedział Wojciech
Szczurek, prezydent Gdyni,
podczas drugiego spotkania z
cyklu „W 8 pytań dookoła miasta” organizowanego przez ULI
Poland.
Miasto kładzie też nacisk na
uzupełnianie zabudowy w miejscach, gdzie infrastruktura już

istnieje, ale z dbałością o podnoszące jakość życia przestrzeń
publiczną i zieleń wokół nowych projektów.
Szansą dla Gdyni jest też
zagospodarowanie nabrzeża w
ramach Sea City – to ponad 30
ha terenów inwestycyjnych.
(propertynews.pl)
Więcej na:

Redaktor

www.liderzyinnowacyjnosci.com

Rośnie zainteresowanie
przedsiębiorców programami PARP
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości dysponuje
jeszcze ponad miliardem złotych dla przedsiębiorców z
perspektywy finansowej 20142020. „We wszystkich programach operacyjnych, które
wdrażamy w rok 2021 weszliśmy z kwotą ponad 1 mld zł.
Wszystkie nasze konkursy
spotykają się z tak ogromnym
zainteresowaniem, że nie będzie problemu z wydaniem
tych pieniędzy” – zapewnia
Małgorzata Oleszczuk, prezes
PARP.
„Od okresu pandemii obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania naszymi działaniami.
A my przydzielamy dotacje, do
których każdy przedsiębiorca
musi wnieść wkład własny.
Oznacza to, że przedsiębiorcy są
w na tyle dobrej sytuacji, że
myślą nie tylko o przetrwaniu,
ale też o rozwoju oraz nowych
inwestycjach i innowacjach” –
powiedziała Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP w rozmowie
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z Wojciechem Surmaczem, prezesem PAP.
Stwierdziła też, że do agencji wpłynęła bardzo duża ilość
projektów innowacji. „W tej
perspektywie finansowej, która
za chwilę się kończy, podpisaliśmy ponad 10, 5 tys. umów, co
oznacza taką liczbę dobrych i
bardzo dobrych projektów. To
są efekty naszych działań, efekty, jakie przynoszą środki unijne
i efekty pracy naszych przedsiębiorców – poinformowała prezes Oleszczuk. – I to jeszcze nie
koniec, bo nadal trwają konkursy i do końca roku będzie możliwość startowania w nich” –
dodała.
Uzupełniła, że jedno z czołowych działań PARP „Badania
na rynek”, które promuje innowacyjne pomysły nigdy nie cieszyło się takim zainteresowaniem przedsiębiorców jak w
tym roku. „Mieliśmy przygotowaną pulę środków 0,5 mld a
zostało złożonych 660 wniosków na kwotę ok. 4 mld zł.
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Zainteresowanie jest ogromne i
możliwości przedsiębiorców są
ogromne” – podkreśliła prezes
PARP.
Jak zapowiedziała, w nowej
perspektywie finansowej na lata
2021-27 PARP nadal będzie
wspierać mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa i uczestniczyć
we wdrażaniu trzech programów operacyjnych, które stanowią kontynuację obecnych. „W
nowej perspektywie chcemy,
żeby działania, które będą wdrażane opierały się na dobrych
rozwiązaniach, które już się
sprawdziły” – zaznaczyła Oleszczuk.
Poinformowała, że programy te obejmą na pewno takie
dziedziny jak: innowacje, badania i rozwój, kwestie infrastrukturalne, cyfryzację oraz automatyzację i robotyzację. Odnosząc
się do dwóch ostatnich prezes
PARP stwierdziła: „to są dziedziny, na które w kolejnej perspektywie musimy zwrócić
uwagę i przyspieszyć, jeśli cho-
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dzi o rozwój tych nowych technologii”. Dodała, że agencja
będzie też przykładała dużą wagę do rozwoju nowych kompetencji, dlatego że wraz z rozwojem nowych technologii potrzebne jest ich podnoszenie.
Zdaniem Małgorzaty Oleszczuk jednym z warunków powodzenia działań Polskiej Agencji
Przedsiębiorczości jest dobra i
coraz silniejsza współpraca z
wieloma instytucjami, ministerstwami, agencjami i urzędami.
„Ta współpraca, która od kilku
lat bardzo dobrze przebiega i
wiele inicjatyw wspólnie realizujemy, spowodowała, że w
czasie pandemii to po prostu
procentowało” – zaznaczyła.
Przypomniała, że jeszcze
przed pandemią, kiedy wchodziła Konstytucja dla Biznesu, czyli pakiet ustaw reformujących
przepisy dotyczące prowadzenia
działalności
gospodarczej,
PARP i Ministerstwo Rozwoju
zorganizowały cykl 120 konferencji dla przedsiębiorców z
całej Polski. „Zapraszaliśmy
przedsiębiorców i instytucje,
które uczestniczyły w tym pro-

cesie. I przedsiębiorcy byli zaskoczeni tym, że to administracja rządowa wychodzi do nich.
Zaprasza na spotkanie, tłumaczy, jakie są zmiany, pyta o problemy, odpowiada na pytania –
mówiła prezes PARP. – Z podobnym pomysłem wyszliśmy
też wtedy, kiedy rozpoczęła się
pandemia i znów nastąpiło bardzo wiele zmian, wprowadzane
były kolejne tarcze, obostrzenia
i różne ułatwienia, usprawnienia
dla przedsiębiorców. Zorganizowaliśmy wtedy wspólnie z MR i
naszymi partnerami cykl 20 wideokonferencji. Uczestniczyło
w nich ponad 20 tys. osób” –
wyjaśniała.
Zadaniem PARP w pierwszym roku pandemii było
wsparcie średnich przedsiębiorców z całej Polski środkami finansowymi z tarczy na bieżącą
działalność. Spośród 15 tys. potencjalnych beneficjentów wnioski złożyło 6,5 tysiąca, z czego
pomoc otrzymało 4,5 tys. firm
spełniających wymagane kryteria. Środki finansowe pochodziły z dwóch programów operacyjnych: 2 mld zł z programu
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„Inteligentny rozwój” oraz 0,5
mld z programu „Polska
Wschodnia”. Jak podała prezes
Oleszczuk, sprawne przeprowadzenie tego działania wymagało
stworzenia ponad stuosobowego
zespołu składającego się z pracowników wszystkich komórek
agencji.
Nasze działania wpisują się
zarówno w Strategię na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju,
jak i teraz w Plan dla Pracy i
Rozwoju – konkretne programy
gospodarcze, które łączą w sobie siłę, potencjał i działania
wszystkich instytucji rządowych. Efekty tego już są widoczne i będą widoczne w przyszłości. Ważne, że te działania
są dobrze prowadzone i przedsiębiorcy są zadowoleni” – podsumowała Małgorzata Oleszczuk.
Źródło informacji: PAP MediaRoom
Więcej na:
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Bałtyk ma idealne warunki do rozwoju
morskiej energetyki wiatrowej
Morska energetyka wiatrowa rozwija się dynamicznie w
wielu
krajach.
Polskobrytyjska firma Jaworski
Energy Services, znana pod
akronimem JES, uczestniczyła
w realizacji najbardziej znaczących inwestycji w tej dziedzinie na całym świecie.
Wszechstronną wiedzą i doświadczeniem dzieli się teraz z
partnerami, którzy biorą
udział w wyścigu o budowę
morskich farm wiatrowych w
obszarze polskiej wyłącznej
strefy ekonomicznej Bałtyku.
Doradza inwestorom i deweloperom m.in. w doborze rozwiązań technologicznych, tworzeniu i obsłudze łańcucha
dostaw i zarzadzaniu projektami.
Z
profesjonalnego
wsparcia korzysta wiele podmiotów, zaangażowanych w to
gigantyczne przedsięwzięcie,
zapewnia Krzysztof Jaworski,
prezes firmy JES.
Komu teraz doradza Jaworski Energy Services?
Jesteśmy mocno zaangażowani w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, ale
realizujemy też zadania związane z budową trafostacji wysokiego napięcia dla przedsiębiorstwa TenneT na morską farmę
wiatrową w holenderskiej strefie
Hollandse Kust Noord. Przetarg
na tę inwestycję wygrało w listopadzie 2020 roku międzynarodowe konsorcjum z naszym
udziałem. Inwestor wybrał ENGIE Solutions oraz Iemants NV
jako głównego dostawcę w formule EPCI, natomiast firma JES
we współpracy z polską spółką
Ultra NDT S.C jest odpowiedzialna za zapewnienie jakości i
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wsparcie techniczne. W lutym
2021 roku zakres prac przypisanych w tym projekcie firmie
JES został rozszerzony o obsługę procesu produkcji fundamentu kratownicowego dla trafostacji morskiej. Pracujemy przy
tym zadaniu z belgijską firmą
Deme Group odpowiedzialną za
transport
i
instalację. Największymi obecnie realizowanymi przez nas projektami są morskie farmy wiatrowe,
niemiecka Baltic Eagle oraz
francuska Saint-Brieuc, obie dla
międzynarodowego dewelopera
Iberdrola. W Polsce natomiast,
blisko współpracujemy z Polskim Towarzystwem Morskiej
Energetyki Wiatrowej w zakresie budowy krajowego łańcucha
dostaw dla farm wiatrowych.
Doradzamy też wielu firmom
prywatnym i podmiotom publicznym w działaniach w sektorze MEW, ale również reprezentujemy fundusze inwestycyjne
przy nabywaniu operacyjnych
aktywów z różnych sektorów
OZE, np. farm fotowoltaicznych.
Co to są za firmy?
Wspieramy firmy działające
od lat na krajowym rynku, które
zajmują się konstrukcjami stalowymi, produkcją maszyn oraz
innych komponentów, niezbędnych w realizacji projektów
MEW na Bałtyku. Pomagamy
im przygotować oferty kierowane do inwestorów i deweloperów, zaangażowanych w budowę morskich farm. Wspieramy
je w procesach przetargowych i
aukcyjnych. Obecnie wiele firm
stara się pozycjonować w łańcuchu dostaw dla polskich farm
wiatrowych, ale jest to ryzykow-
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ne, ponieważ dla większości z
nich jest to całkowicie nowa
branża. Cechują ją zupełnie inne
wymagania jakościowe, dystrybucyjne, również jeśli chodzi o
zapewnienie bezpieczeństwa, i
warunków bhp, co też wiąże się
z dużymi kosztami i nakładami
pracy. Jeżeli firmy nie podejdą
do tego z „chłodną głową”, może się okazać że wezmą udział w
projektach MEW na Bałtyku,
ale wyjdą na zero, a nawet poniosą stratę. Takie zagrożenie
było we wszystkich krajach w
których offshore wind się rozpoczynał. Znam wiele firm, które
zachłysnęły się ambicją i przewróciły przy tych inwestycjach.
Aby tych złych scenariuszy nie
powielać wskazujemy polskim
firmom drogę do właściwego
postępowania. Rozmawiamy też
z takimi podmiotami, które mają
pewne rozwiązania i proszą nas
o ocenę czy mogą je wykorzystać. To jest bardzo szeroki wachlarz podejść. Obecnie doradzamy m.in. Grupie Przemysłowej Baltic (GPB), czyli podmiotowi należącemu do Agencji
Rozwoju Przemysłu oraz Grupie
Baltex, która obecnie realizuje
trzy projekty w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej morza
Bałtyckiego o łącznej szacowanej mocy niespełna 2GW (MEW
Baltex 2 – 594MW,MEW Baltex 4 – 378MW oraz MEW Baltex 5 – 990MW)
Jakie firmy działają pod
wspólnym szyldem Grupa
Przemysłowa Baltic?
W holdingu GPB działająfirmy z branży stoczniowej i morskiej energetyki wiatrowej.
Przed rokiem ARP podjęła decyzję o integracji podległych
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sobie spółek działających na
rynku stoczniowym oraz offshore, które posiadają podobny profil produkcyjny. W wyniku połączenia Stoczni Gdańsk, GSG
Towers, Baltic Operator i Energomontażu Północ Gdynia powstał nowy podmiot, czyli właśnie Grupa Przemysłowa Baltic.
Dzięki holdingowi pojawiła się
większa szansa na udział tych

podmiotów w realizacji polskich
inwestycji z zakresu morskiej
energetyki wiatrowej oraz na
pozyskiwanie zamówień na jednostki morskie dla polskich armatorów. Baltic Operator swoją
działalność skupia w międzynarodowej branży stoczniowej,
energetyce wiatrowej oraz offshore (oil&gas), współpracując
ze Stocznią Gdańsk S.A i GSG
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Towers. Energomontaż-Północ
Gdynia to jeden z producentów
konstrukcji stalowych wykorzystywanych w energetyce, w tym
sektorze morskiej energetyki
wiatrowej. Grupa ma na celu
rozwój w różnych obszarach
działalności, m.in. planuje rozpoczęcie produkcji wież wiatrowych dla morskich farm oraz
wprowadzenie nowych proce-
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sów produkcyjnych. Jest to znaczący potencjał z którego mogą
skorzystać inwestorzy i deweloperzy wpisujący się w definicję
local content.
Niedawno powstał spór
między rządem, a inwestorami
w sprawie ceny maksymalnej
za energię elektryczną, wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej. Doszło już do kompromisu?
Nie ma jeszcze ostatecznych
decyzji w tej sprawie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało kwotę 301,5 zł za
MWh jako maksymalną cenę za
energię elektryczną, wyprodukowaną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzanie jej do
sieci. Ta propozycja wywołała
sprzeciw inwestorów, deweloperów i dostawców. Docierają do
nas informacje, że ta stawka
będzie wyższa w granicach 320
– 325 zł za NWh, ale to są tylko
spekulacje.
Taka stawka byłaby satysfakcjonująca dla firm zaangażowanych w te działania?
To trudno ocenić. Ważne, że
udało się nawiązać dialog w tej
sprawie. Widać, że jest zrozumienie i chęć dojścia do kompromisu między rządem, deweloperami, dostawcami oraz pozostałymi podmiotami. Czy
kwoty o których się teraz mówi
są satysfakcjonujące to jest uzależnione od charakteru podmiotów, ponieważ w tej dyskusji
biorą udział strony o różnym
profilu działania. To, co jest korzystne dla jednej strony, dla
drugiej niekoniecznie i odwrotnie. Z perspektywy mojej firmy,
która stawia się raczej po stronie
deweloperów i inwestorów,
uważam, że dla rynku lepsza
byłaby wyższa cena wyjściowa,
ale nie na stałe, tylko w określonym okresie, powiedzmy pierwszych 5 lat. To pozwoliłoby temu rynkowi na dostosowanie się
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do obsługi tego typu energii, a
później stopniowo w miarę asymilacji i optymalizacji infrastruktury można wprowadzać
niższe stawki. To jest jednak
szalenie złożony temat, który
ma nie tylko czysto ekonomiczne podłoże, ale również trzeba
uwzględniać kwestie bezpieczeństwa gospodarczego i energetycznego, dlatego ciężko jest
w sposób jednoznaczny to oceniać. W Unii Europejskiej panuje przekonanie, że morska energetyka wiatrowa jest rozwiązaniem optymalnym i korzystnym
finansowo, dlatego z różnych
środowisk są naciski, żeby cena
wyjściowa była niska, aby podkreślać opłacalność tej energii.
Jak te stawki są regulowane za granicą?
Stawki są w granicach 50-60
euro za MWh, ale te rynki są już
doświadczone w porównaniu z
Polską. Dopiero niedawno doczekaliśmy się konkretnej legislacji w postaci „ustawy offshore”. Mimo tego, że w naszym
kraju działa wiele podmiotów,
które już w tej branży funkcjonowały, ale niestety tylko na
zasadzie poszczególnych dostawców. Nie posiadamy tu
przedsiębiorstw z wieloletnim
doświadczeniem w kompleksowym zarządzaniu tego typu inwestycjami. Jest to dla nas nowy
rynek, więc nie możemy się porównywać z krajami doświadczonymi w tej branży. Potrzeba
kilku lat aby polski system energetyczny w pełni zasymilował
nowe źródło mocy w postaci
MEW oraz, aby rynek wytworzył przedsiębiorstwa w pełni
gotowe do funkcjonowania w
charakterze ich kompleksowego
operatora.
Jak pan ocenia współpracę
z polskim podmiotami w zakresie offshore?
Wszystko zależy od podmiotów zaangażowanych w realiza-
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cję tych inwestycji. Inne jest
podejście spółek Skarbu Państwa, inne firm prywatnych. W
przypadku tych dwóch typów
podmiotów mamy różne podejście do ryzyka. Najlepiej pracuje
się nam z firmami, które stąpają
twardo po ziemi. Zdają sobie
sprawę ze swoich możliwości,
potencjału, doświadczenia, wiedzy i osiągnięć. Trudniej jest
pracować z firmami, które kierują się światowym trendem
związanym z inwestowaniem w
OZE, ale nie są w pełni przygotowane, aby brać udział w projektach morskiej energetyki wiatrowej. Takim partnerom uświadamiamy, że bez solidnych podstaw, może to być dla nich bolesne i kosztowne doświadczenie.
Nasza firma jest członkiem
wspierającym i współtworzącym
towarzystwa skupione wokół
morskiej energetyki wiatrowej
na całym świecie, dzięki aktywności w nich, mamy dostęp do
wszechstronnej wiedzy branżowej w tej dziedzinie i warto zdecydować się na nasze wsparcie.
I uwzględnić wskazówki i
zalecenia
doświadczonego
partnera
W świetle obecnego rozkwitu morskiej energetyki wiatrowej, we wszystkich środowiskach w których pracujemy jesteśmy adwokatem rozsądku i
dywersyfikacji portfela aktywów OZE. W wielu krajach na
całym świecie morskie farmy
wiatrowe zaczynają stanowić
zauważalny procent krajowej
produkcji energii. Zwracamy
uwagę na kwestie bezpieczeństwa energetycznego, ale i narodowego.
JES aktywnie wspiera transformację energetyczną naszej planety, zalecając równomierne
rozwijanie różnych rozwiązań
OZE, tak aby nie dopuścić do
sytuacji eksportu produkcji
przeważającego udziału energii
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krajowej poza jego nabrzeża.
Ochrona i zapewnianie bezpieczeństwa obiektów i instalacji
morskich w kontekście militarnym stanowi ogromne wyzwanie.
Wejście na polski rynek
firmy JES to była dobra decyzja?
Nasze działania na rynku
polskim nie przynoszą zysków
jakie osiągamy w krajach Benelux’u, na Tajwanie, w Wielkiej
Brytanii czy w Japonii, ale my
nie kierujemy się tylko aspektem
ekonomicznym i finansowym.
Jesteśmy w gruncie rzeczy firmą
wywodząca się z Polski. Większość naszego personelu stanowią Polacy. Ja pochodzę z Gdyni. To jest też kwestia osobistych ambicji i patriotyzmu.
Uważamy, że to jest czas, w którym ta branża musi się w Polsce
rozwinąć, ponieważ Bałtyk ma
duży potencjał energetyczny. Tu
są idealne warunki do odegrania
kluczowej na skalę europejską
roli w produkcji energii z morskich elektrowni wiatrowych.
Polska może się stać liderem
wschodnio-europejskiego klastru sektora MEW. Chcemy w
tym procesie uczestniczyć,

wspierając deweloperów, ale i
local content naszym międzynarodowym
doświadczeniem.
Nasz zespół w Polsce jest obecnie zaangażowany w tworzenie
usługi opartej na technologii
digital twin, która przy wykorzystaniu zrobotyzowanych rozwiązań i sensorów umożliwi
zdecydowane przedłużaniu czasu eksploatacji morskich konstrukcji. Wiatraki będą mogły
pracować znacznie dłużej niż 30
– 50 lat, co ma ogromne znaczenie dla operatorów i środowiska
morskiego.
Takie technologie są już
stosowane w innych krajach?
Digital twin jest technologią
dopiero rozwijaną przez kilka
firm. My też jesteśmy zaangażowani w te działania, ale za wcześnie, żeby mówić o szczegółach
technicznych. Chcemy dojść do
momentu uzyskania już patentu
na nasze autorskie rozwiązania,
wtedy będziemy mogli otwarcie
się tym pochwalić. Najbardziej
zaawansowane w tym zakresie
są osiągnięcia międzynarodowej
grupy doradczo-inżynieryjnoprojektowa Ramboll, która skomercjalizowała swoje rozwiązanie przy okazji projektu pilota-

żowego ROMEO. W tej rozwijającej się dynamicznie branży
od pewnego czasu trwa wyścig
technologiczny, ale do inwestycji na nowych obszarach jakim
jest dla branży akwen Morza
Bałtyckiego trzeba dobierać
sprawdzone i przemyślane rozwiązania. Prowadzimy obecnie
intensywne rozmowy z czterema
polskim firmami, w sprawie
utworzenia konsorcjum, które
będzie w stanie odegrać znaczącą rolę w sektorze morskiej
energetyki wiatrowej w Polsce i
na świecie. Po podpisaniu umowy konsorcjalnej z przyjemnością pochwalimy się składem i
wspólnymi planami. Kiedy dokładnie to nastąpi trudno przewidzieć, ponieważ jest to uzależnione od pracy poszczególnych
kancelarii prawnych. Nie ukrywam, że jest to bardzo ciekawa
inicjatywa, która ma duży potencjał ekonomiczny, finansowy i
środowiskowy.
Z Krzysztofem Jaworskim, prezesem JES rozmawiała Jolanta Czudak
Więcej na:
www.liderzyinnowacyjnosci.com

Weterynaria staje się
coraz bardziej innowacyjna
Grupa naukowców z wrocławskiej firmy Bioceltix pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami w terapii powszechnie występujących chorób u zwierząt towarzyszących. Obecnie koncentruje się
na lekach biologicznych na
schorzenia o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym
u psów, tj. na zmiany zwyrodnieniowe stawów oraz atopowe
zapalenie skóry. – Leki biolo-

giczne bazują na substancjach
aktywnych występujących naturalnie w organizmach ssaków, np. przeciwciałach. Są
skuteczne i bezpieczniejsze w
terapii – wyjaśnia Łukasz
Bzdzion, prezes zarządu Bioceltix. Rynek weterynaryjnych
leków biologicznych wciąż jest
jednak na początkowym etapie rozwoju.
Weterynaria staje się coraz
bardziej innowacyjna dzięki po-
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szukiwaniu nowych, skuteczniejszych i bezpieczniejszych
metod leczenia. Zwierzęta towarzyszące człowiekowi traktowane są jak pełnoprawni członkowie rodziny i podobnie jak ludzie cierpią z powodu chorób.
Najczęściej są to choroby o podłożu zapalnym, autoimmunologicznym, jak również nowotwory – wyjaśnia w rozmowie z
agencją
Newseria
Biznes Łukasz Bzdzion.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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Jak podkreśla, leki te bazują
na substancjach biologicznie
aktywnych, naturalnie występujących w organizmach ssaków.
Dlatego są bezpieczniejsze niż
leki chemiczne, oparte zwykle
na związkach chemicznych niewystępujących naturalnie w ich
organizmach. Ponadto leki chemiczne działają głównie objawowo, a nie przyczynowo, dlatego muszą być stosowane długoterminowo. To z kolei może
się wiązać z ryzykiem wystąpienie skutków ubocznych. Leki
biologiczne, oprócz klasycznego
działania objawowego, wykazują również działanie przyczynowe.
Przykładem schorzeń, na
które Bioceltix poszukuje leków

str. 44

biologicznych, jest atopowe zapalenie skóry. Cierpi na nie ok.
15 proc. populacji psów i skala
problemu staje się coraz większa. Innym przykładem są zmiany zwyrodnieniowe stawów, na
które choruje co piąty pies i które są główną przyczyną przewlekłego bólu.
Dla przykładu w leczeniu
zmian zwyrodnieniowych stawów u psów, którym towarzyszy przewlekły stan zapalny,
dzięki podaniu leku biologicznego na bazie komórek macierzystych modulujemy środowisko zapalne. Możemy je w sposób selektywny wyciszyć, dzięki
czemu uruchamiają się naturalne procesy regeneracji zniszczonej chorobą tkanki. To jest za-
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sadnicza różnica pomiędzy lekami chemicznymi a biologicznymi – te ostatnie są skuteczniejsze i bezpieczniejsze w terapii –
podkreśla prezes zarządu Bioceltix.
Według szacunków przytaczanych przez spółkę rynek leków biologicznych jest wart ok.
390 mld dol. i odpowiada za 28
proc. całego rynku farmaceutycznego. Rozwój rynku weterynaryjnych leków biologicznych
jest dopiero na początkowym
etapie. W 2017 roku w Europejskiej Agencji Leków (EMA)
został zarejestrowany pierwszy
lek wykorzystujący przeciwciało monoklonalne w leczeniu
atopowego zapalenia skóry u
psów. Bioceltix, jako jedna z
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pierwszych spółek w Europie,
planuje przejść pełną ścieżkę
rejestracyjną w EMA dla produktu leczniczego wykorzystującego jako substancję czynną
mezenchymalne komórki macierzyste (MSC).
Kandydaci na leki w weterynarii muszą przejść podobną
ścieżkę rejestracyjną, co produkty lecznicze stosowane u ludzi.
Nie jest to łatwiejszy proces,
może być jedynie nieco szybszy
ze względu na to, że w przypadku leków weterynaryjnych faza
badań klinicznych jest krótsza w
porównaniu do ścieżki klinicznej dla leków stosowanych u
ludzi. Każda spółka wchodząca
w rozwój kliniczny produktu
leczniczego jest zobligowana,
by wytworzyć ten produkt w
standardzie farmaceutycznym.
Jest on taki sam dla leków stoso-

wanych u ludzi, jak i u zwierząt
– uściśla Łukasz Bzdzion.
W ubiegłym roku spółka
Bioceltix uzyskała zezwolenie
od Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie
badanego produktu leczniczego,
a w tym roku rozpoczęła kolejny
etap badań. Chodzi o fazę bezpieczeństwa w ramach badań in
vivo w zakresie badania tumorogenności. W kolejnym etapie
będzie prowadzone badanie bezpieczeństwa TAS (Target Animal Safety), zgodnie z wymaganiami regulatora rynku.
Jeżeli ta faza skończy się
pozytywnie, czyli wykażemy w
badaniu, że produkt jest bezpieczny, możemy przejść do
kolejnej fazy, czyli terenowego
badania klinicznego na gatunku
docelowym już w klinice, na
pacjentach klinicznych. To jest

odpowiednik trzeciej fazy badań
klinicznych nad lekami dla ludzi
– wyjaśnia ekspert.
Bioceltix opracowuje weterynaryjne leki biologiczne na
bazie komórek macierzystych.
Obecnie firma prowadzi prace
nad rozwojem kilku leków biologicznych na bazie MSC. Dwa
z nich, BCX-CM‑J oraz BCXCM-S, są w fazie klinicznej rozwoju leku. Kolejni kandydaci na
lek – BCX-EM stosowany w
leczeniu zapalenia stawów u
koni i BCX-FM na stany zapalne jamy ustnej u kotów – są na
etapie badań przedklinicznych.
(newseria.pl)
Więcej na:
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Port Gdynia
wśród bałtyckich gigantów
Dwa pierwsze miesiące
2021 roku przyniosły Portowi
Gdynia rekordowy wzrost o
9,9 proc. ilości przeładunków
kontenerowych w porównaniu
do stycznia i lutego 2020, co
zapewniło mu drugą pozycję
wśród bałtyckich gigantów –
po Aarchus, a przed Goteborgiem. W 2020 roku w Gdyńskim Terminalu Kontenerowym (GCT) przeładowano
„jubileuszowy” 4-milionowy
kontener.
„Rok 2020 zamknęliśmy
jeszcze lepszym wynikiem, niż
2019, który również był rokiem
rekordowym i rokiem niezakłóconej
pracy”
–
powie-

dział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia
S.A. w trakcie konferencji wynikowej Portu Gdynia, która miała
miejsce 23 marca w Centrum
Prasowym PAP. Wzrost przeładunków ogółem w 2020 roku w
porównaniu do 2019 zapewnił
Portowi Gdynia, jako jedynemu
w Polsce, również drugą pozycję
wśród 10 największych portów
na Bałtyku – po Kłajpedzie, a
przed Sankt Petersburgiem.
„2020 okazał się dla nas bardzo dobrym rokiem. Obroniliśmy
wynik
przeładunków.
Zwiększyliśmy te przeładunki o
2,9 proc. To nie udało się większości portów na świecie” –
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podkreślił Maciej Bąk, wiceprezes ds. finansów Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Zarząd Morskiego Portu
Gdynia S.A. nie zwalnia również tempa inwestycji w infrastrukturę. W 2020 roku wydatki
na inwestycje, które przygotowują port pod nowe grupy towarowe i największe statki, wyniosły 214 mln zł. Kolejne trzy lata
przyniosą wydatki rzędu 1 mld
zł.
„Same koszty pogłębienia
toru wodnego i budowy nadbrzeży to 856 mln zł, ale to projekt, który zwiększy wolumeny
przeładunków” – wyjaśnił Jacek
Sadaj, wiceprezes ds. infrastruk-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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tury i zarządzania majątkiem
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
W 2022 roku, w stulecie
powstania Portu w Gdyni, rozpocznie się budowa Portu Zewnętrznego. W lutym 2021 roku
zostały otwarte zgłoszenia podmiotów zainteresowanych dialogiem konkurencyjnym. Projekt
„Budowa Portu Zewnętrznego w
Porcie Gdynia”, przewidziany
do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmuje
budowę nowego pirsu portowego o powierzchni 151 ha, na
którym zostanie zlokalizowany
m.in. terminal kontenerowy oraz
terminal offshore’owy – port
instalacyjny do budowy polskich, morskich farm wiatrowych.
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Port zewnętrzny zajmie 9 ha
lądu „wydartego” morzu, chronionego przez 2,5 km falochronów. Do obsługi portu powstanie 29 placów składowych o
powierzchni ponad 70 ha i 174
budynki. Nadbrzeża i pirsy to
ponad 10 tys. mb, a torowiska
portowych urządzeń przeładunkowych zajmą prawie 6 tys. mb.
„Planujemy oddanie portu do
użytku na
przełomie
lat
2027/28. Jesteśmy w tej chwili
w trakcie wyboru partnera prywatnego. W międzyczasie wraz
z PKP Polskie Linie Kolejowe
poprawiamy dostęp kolejowy do
portu. To jest olbrzymi projekt
warty 1,5 mld zł, który zmodernizuje, a właściwie wymieni
układ torowy w porcie, zabezpieczając rezerwę pod Port Ze-
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wnętrzny” – wyjaśnił Adam
Meller.
We wrześniu 2020 roku
Sejm przegłosował uchwałę o
emisji obligacji na 673 mln zł w
celu dokapitalizowania spółki
Morski Port Gdynia. Pieniądze
ze sprzedaży obligacji zostaną
spożytkowane na budowę części
dostępowej do portu i falochronów oraz pogłębienie toru podejściowego do 16 m głębokości. Natomiast na części obszaru
Rumia-Kosakowo powstaje zaplecze lądowe portu zewnętrznego, tzw. dolina logistyczna, na
terenie której znajdą się parkingi
buforowe dla TIR-ów, zaplecze
serwisowe i terminal intermodalny. Zdaniem prezesa Mellera
przeniesienie zaplecza z nadbrzeży w głąb lądu wyeliminuje
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ruch TIR-ów z centrum Gdyni.
Sprawny dojazd do portu
zapewni tzw. czerwona droga
stanowiąca łącznik z najważniejszymi arteriami prowadzącymi
do portu z różnych stron Polski.
Pod koniec 2021 roku zakończy
się również budowa Publicznego
Terminala Promowego o wartości 220 mln zł. „Chcemy rozbudowywać autostradę morską z
Polski do Skandynawii i zamierzamy stać się hubem promowym we wschodniej części polskiego wybrzeża” – podkreślił
Adam Meller.
W roku pandemii Morski
Port Gdynia podjął również akcję
społeczną
#dzielmysiędobrem. W ramach

akcji ponad 600 tys. zł zostało
przeznaczone m.in. na zakup
respiratorów i testów do wykrywania wirusa. Przekazano również 79 komputerów dla dzieci z
ubogich rodzin, aby w pandemii
mogły uczyć się zdalnie. Akcja
wspiera również żołnierzy AK i
uczestników Powstania Warszawskiego mieszkających w
Gdyni – każdego dnia dostarczane są posiłki oraz niezbędne artykuły i zakupy kombatantom,
którzy z powodu wieku i stanu
zdrowia nie powinni wychodzić
z domu.
Na zakończenie konferencji
wynikowej Zarząd Morskiego
Portu Gdynia otrzymał nagrodę
„Latarnie Gospodarki Morskiej

2021” w kategorii „Porty morskie, Logistyka morska”, przyznaną przez portal GospodarkaMorska.pl. Uzasadnieniem były
wyróżniające się wyniki Portu
Gdynia w wielu sferach działalności jednocześnie. Port Gdynia
mimo pandemii, jako nieliczny
w regionie i jedyny w kraju odnotował w 2020 wzrost i jednocześnie rekord w przeładunkach
oraz utrzymał tempo realizowanych inwestycji.
Źródło informacji: PAP MediaRoom
Więcej na:
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Gliwickie Centrum Onkologii
z unijną dotacją
27 mln zł na stworzenie
repozytorium
genetycznego
nowotworów i modernizację
biobanku otrzyma Narodowy
Instytut Onkologii im. Marii
Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach. Ośrodek
jest jednym z realizatorów
projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i
Genomiki MOSAIC”, którego
liderem jest Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, a
partnerami – Politechnika Poznańska i Narodowy Instytut
Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy z
Warszawy.
Projekt zostanie zrealizowany w ramach Programu
Operacyjnego
Inteligentny
Rozwój 2014-2020. Jego całko-

wita to blisko 230 mln zł, z
czego Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach otrzyma
blisko 27 mln zł.
„Głównym celem projektu
jest stworzenie unikatowej platformy MOSAIC, umożliwiającej stosowanie sztucznej inteligencji do prowadzenia nowatorskich badań integrujących wielowymiarowe dane biomedyczne i kliniczne dla uzyskania nowej wiedzy i narzędzi na potrzeby powszechnie dostępnej, spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii medycznej” –
wyjaśniła we wtorek kierowniczka Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu
Onkologii w Gliwicach dr hab.
Małgorzata
OczkoWojciechowska. „Udział Instytutu w projekcie pozwoli na rozwój nowatorskiej diagnostyki
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molekularnej wykorzystywanej
w procesie leczenia pacjentów
onkologicznych” – dodała.
W ramach projektu w gliwickim instytucie powstanie
nowoczesny biobank, spełniający najwyższe, światowe standardy pobierania, przechowywania
i udostępniania materiału biologicznego pozyskiwanego od
chorych na nowotwory złośliwe.
Wymaga to jednak adaptacji
pomieszczeń,
przygotowania
instalacji monitorującej zamrażarki głębokiego mrożenia oraz
wyposażenia
w
niezbędny
sprzęt.
„Z pewnością powstanie
takiego biobanku zwiększy potencjał naukowo-badawczy w
Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, ale również
wpłynie na postęp badań translacyjnych, czyli takich, których
wyniki przekładają się na prak-
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tykę kliniczną” – ocenia zastępca dyrektora ds. naukowych instytutu w Gliwicach dr hab. Tomasz Rutkowski.
W ramach projektu w Gliwicach powstanie również Laboratorium Genomu Onkologicznego, którym kierować będzie dr
hab.
Małgorzata
OczkoWojciechowska. Trzeba je wyposażyć w sekwenator średniej
przepustowości, serwery przechowujące dane oraz aparaty do
automatycznego wykonania reakcji.
W planach jest również
stworzenie Laboratorium Analiz
Polimorfizmów, w którym oceniane będą warianty tego same-
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go genu, czyli polimorfizmy
pojedynczego nukleotydu oraz
ich związek z odpowiedzią na
zastosowane leczenie. Niezbędne prace i zakupy zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z dofinansowania przyznanego Narodowemu Instytutowi Onkologii w Gliwicach w
ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.
„Tego typu inwestycje pozwolą nam dorównać kroku najlepszym światowym ośrodkom
onkologicznym, albowiem w
niedalekiej przyszłości leczenie
onkologiczne będzie dobierane
+na miarę+ indywidualnego pacjenta. Standardy leczenia kon-
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kretnych histologicznych typów
nowotworów, oparte o wieloletnie doświadczenie pochodzące z
obserwacji setek i tysięcy podobnych chorych, ustąpią miejsca spersonalizowanej recepturze różnorodnych terapii ukierunkowanych nie – jak to ma
miejsce dziś – na jeden wybrany
cel, lecz na wiele z nich” – podsumowuje dyrektor Instytutu
Onkologii w Gliwicach prof.
Krzysztof Składowski. (PAP)
Więcej na:

Redaktor
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Polacy chcą dostępu
do szczepień w aptekach
Pandemia trwa już prawie
rok, a pomimo lockdown’u
apteki pozostały otwarte.
Przez cały czas walki z wirusem SARS-CoV-2 wydawały
środki ochrony osobistej, zapewniały stały dostęp do leków
oraz świadczyły pomoc pacjentom. W tej szczególnej
sytuacji został zauważony
fakt, iż apteki stanowią ważny
ośrodek ochrony zdrowia publicznego dla społeczeństwa.
Na
przełomie
grudnia
i stycznia zostało przeprowadzone badanie dotyczące opinii i

praktyki pacjentów związanych
ze szczepieniem w aptekach,
które ukazało pozytywny stosunek respondentów do propozycji
szczepienia przeprowadzonego
w aptekach przez farmaceutów.
Opinie badanych były zbierane
za pomocą ankiet internetowych, a w jej wypełnianiu
udział brali zarówno pacjenci,
jak i farmaceuci.
Według badań 85 proc. ankietowanych zgadza się z tezą,
że apteki są bardziej dostępne
dla pacjentów w porównaniu z
przychodniami. Badani czują się
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swobodniej w kontaktach z farmaceutami i chętniej wchodzą z
nimi w dialog. Największe zaufanie do pracowników aptek
deklaruje województwo mazowieckie, a kolejnymi są województwa śląskie, kujawskopomorskie i małopolskie. Respondenci chcą szybszego dostępu do szczepionek, ponieważ
zdają sobie sprawę z potrzeby
zapobiegania chorobom zakaźnym, ponieważ panująca pandemia okazała skutki, które niosą
za sobą wirusy.
Raport pokazał znaczne zau-
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fanie pacjentów co do kompetencji farmaceutów. Ponad połowa badanych zgadzała się ze
stwierdzeniem, że proces szczepienia w aptekach przebiegałby
znacznie szybciej, niż jak do tej
pory jest to realizowane – szczególnie teraz, gdy powszechne są
teleporady, a nie standardowa
wizyta w przychodni. Dodatkowo respondenci zaznaczyli, że
zgadzają się z możliwym pozytywnym efektem rozszerzenia
kompetencji farmaceutów w
poprawie dostępności do szczepień, co w efekcie przyniesie
większy wskaźnik poziomu wyszczepialności w społeczeństwie. Ten aspekt można zaobserwować wśród krajów należących do Unii Europejskiej, w
których szczepienia przeprowadzane przez farmaceutów w aptekach są od lat wykonywane i
przynoszą pozytywne skutki,
przyczyniając się do znacznego
zwiększenia wyszczepialności.
„Jest to istotne szczególnie
teraz, przy wydłużonym czasie
oczekiwania przez pacjenta na
szczepionki przeciw COVID-19,
co może oznaczać, iż we wrześniu zbiegną się szczepienia
przeciw grypie i COVID-19. Z
związku z obciążeniem ochrony
zdrowia, możliwe jest znaczne
ograniczenie dostępu do usług
szczepienia” – podkreśla dr n.
farm. Piotr Merks, przewodniczący Związku Zawodowego

Pracowników Farmacji. Obecnie
czas oczekiwania na szczepienie
jest długi, a farmaceuci pozostają chętni na zdobycie wiedzy i są
otwarci, by szerzej nieść pomoc
pacjentom. Uważają natomiast,
że warto byłoby zapewnić im
wsparcie merytoryczne w kwestii przeprowadzania szczepienia
oraz odpowiednio dostosować
aptekę i liczbę pracowników. Blisko 70 proc. farmaceutów uważa, że wprowadzenie
nowej usługi do aptek przyczyniłoby się do budowania dobrego wizerunku i zaufania wśród
pacjentów, a efektem byłoby
podniesienie prestiżu zawodu
farmaceuty.
„Podstawowym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia szczepień w aptekach jest prawne
upoważnienie farmaceutów do
wykonywania tych świadczeń.
Oczywiście farmaceuci musieliby, tak jak lekarze i pielęgniarki
nabyć odpowiednie kwalifikacje
np. w programach szkoleniowych, które obejmują m.in. podawanie szczepionek, udzielanie
pierwszej pomocy i postępowanie w przypadku wystąpienia
wstrząsu anafilaktycznego. Tak,
jak w przypadku innych zawodów medycznych, niezbędne jest
ustalenie przez właściwe podmioty odpowiednich kursów i
szkoleń dedykowanych” – komentuje mgr farm. Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Izby

Aptekarskiej.
W grupie powyżej 60 roku
życia blisko połowa ankietowanych zaufałaby swojemu farmaceucie w kwestii podania szczepionki w aptece. Ponad połowa
osób biorących udział w ankiecie uważa, że szczepienia to najbardziej efektywny sposób zapobiegania chorobom mi ewentualnym powikłaniom. W starzejącym się społeczeństwie zapadalność na choroby wirusowe będzie miała coraz większy wpływ
na zdrowie publiczne i koszty
leczenia. Szczepienia są najbardziej efektywnym sposobem
zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się. W obliczu zmian demograficznych szczególnie istotne jest zapewnienie wysokiego
poziomu wyszczepialności przeciw grypie, wśród osób z grup
ryzyka. Dlatego w tym celu należy wykorzystać potencjał blisko 30 tys. farmaceutów pracujących w Polsce. Przy odpowiednich regulacjach i po właściwych szkoleniach mogliby
oni
aktywnie
uczestniczyć
w profilaktyce chorób zakaźnych, zachęcając do zaszczepienia się przeciw grypie i oferując
wykonanie świadczeń na miejscu.
Więcej na:

Redaktor

www.liderzyinnowacyjnosci.com

Zdrowie potrzebuje
więcej środków
Polscy naukowcy apelują o
zwiększenie środków na rozwój przemysłu farmaceutycznego w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Poprawa bezpieczeństwa lekowego dzięki
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unijnym środkom z KPO jest
historyczną szansą, a rozwój
produkcji
farmaceutycznej
pozwoli też na modernizację
gospodarki – podkreślili w
liście skierowanym do premie-
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ra Mateusza Morawieckiego
naukowcy z PAN, dziekani
wydziałów farmaceutycznych
oraz chemicznych czołowych
polskich uczelni.
Komitet Terapii i Nauk o
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Leku Polskiej Akademii Nauk
wraz z dziekanami wydziałów
farmaceutycznych i chemicznych w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego zwrócił
się z apelem o zdecydowane
zwiększenie środków w Krajowym Planie Odbudowy na komponent Zdrowie w zakresie systemu zachęt dla zwiększenia w
Polsce produkcji farmaceutycznej.
Sygnatariusze listu zwrócili
uwagę, że wśród produkowanych w Polsce substancji czynnych leków brakuje wielu, które
są stosowane przez miliony Polaków, a pandemia pokazała, że
uzależnienie od producentów
azjatyckich w przypadku przerwania łańcuchów dostaw grozi
brakami leków na polskim ryn-

ku. Zaplanowane 193 mln euro
na rozwój produkcji substancji
czynnych oraz innych form
wsparcia przemysłu farmaceutycznego jest nieadekwatne do
społecznej wagi problemu.
Rząd Włoch na rozwój przemysłu farmaceutycznego zamierza wydać 8 razy więcej, bo 1,4
mld euro. Zważywszy, że koszt
uruchomienia fabryki substancji
farmaceutycznych to około 250
mln zł, a jednej linii produkcyjnej do ich wytwarzania – 100
mln zł, w ramach zaplanowanych środków w Polsce mogłoby powstawać zaledwie 9 takich
linii. Dla przykładu, warto
wspomnieć, że Francuzi zamierzają produkować 200 substancji czynnych, co nie odbiega od
ambicji polskich producentów.
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Tymczasem zaplanowane w
KPO 193 mln euro ma być wydatkowane nie tylko na wytwarzanie substancji czynnych, ale
także na rozwój produkcji leków
oraz biotechnologii.
Efektywne wsparcie wymaga
zmiany polityki cenowej
Sygnatariusze listu do premiera reprezentujący środowiska chemiczne, farmaceutyczne,
akademickie i przemysłowe postulują budowę całego ekosystemu rozwoju produkcji substancji czynnych w Polsce. Inwestycjom w infrastrukturę i prace
badawczo-rozwojowe musi towarzyszyć wprowadzenie mechanizmów pozwalających na
uzyskanie przewagi konkurencyjnej wobec dostawców z Azji.
Jednak bez zmiany polityki ce-
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nowej resortu zdrowia zmuszającej krajowych producentów do
kolejnych obniżek cen leków –
nie będzie to możliwe i zakładane w KPO cele, mimo unijnego
wsparcia, nie zostaną zrealizowane. – Jeśli rząd jedną ręką
będzie wspomagał branżę środkami unijnymi, a drugą zabierze
te pieniądze podczas negocjacji
cen leków, nie zbudujemy odporności naszej gospodarki po
pandemii Covid-19 – mówi
Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców
Przemysłu Farmaceutycznego.
Konsensus polityczny na rzecz
bezpieczeństwa lekowego
Podczas posiedzenia połączonych sejmowych komisji
zdrowia oraz gospodarki i rozwoju (16 marca br.) posłowie
wszystkich ugrupowań zgodzili

się, że w polityce cenowej resortu zdrowia trzeba uwzględnić kwestie rozwoju krajowego
przemysłu farmaceutycznego i
bezpieczeństwa lekowego.
Malejąca rentowność branży
to efekt sukcesywnego od 2012
r. obniżenia cen krajowych leków. Dziś są one najniższe w
UE i nie ma już przestrzeni do
dalszych obniżek. Cena leku
niechronionego patentem wynosi u nas około 10 eurocentów i
jest prawie o połowę niższa o
średniej ceny w UE.
Dziś najpilniejszą potrzebą
branży jest utrzymanie cen krajowych leków na dotychczasowym poziomie i niewprowadzanie mechanizmów ustawowych
zmuszających krajowych wytwórców do zrównywania cen z
azjatyckimi. Nie zwiększy to

wydatków NFZ, ani dopłat pacjentów.
Wytwarzanie
substancji
czynnych w Europie zawsze będzie droższe niż w Azji. To koszt
bezpieczeństwa lekowego. Jeśli
ceny krajowych leków będą cały
czas zrównywane do poziomu
azjatyckiego, ich produkcja w
Polsce nigdy nie będzie opłacalna z powodu wyższych kosztów.
Dalsze obniżki cen nie pozwolą
więc na efektywne wykorzystanie unijnych środków z KPO na
budowę bezpieczeństwa lekowego Polski – mówi Krzysztof Kopeć.
Więcej na:

Redaktor
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Dieta ketogenna szansą,
gdy leki zawodzą
26 marca obchodzimy Lawendowy Dzień, czyli Międzynarodowy Dzień Epilepsji –
najczęstszej choroby układu
nerwowego u dzieci. U około
75 proc. pacjentów choroba
ujawnia się przed 19. rokiem
życia, przy czym największą
zapadalność obserwuje się już
w okresie niemowlęcym. U
prawie co trzeciego chorego,
mimo stosowanych leków, nie
dochodzi do poprawy stanu
zdrowia, napady utrzymują
się, a jakość życia dzieci się
pogarsza. Szansę na normalne
życie dla tych osób daje dieta
ketogenna.
Od ponad 100 lat podstawę
leczenia padaczki stanowi stosowanie farmakoterapii Niestety,
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mimo znacznego postępu w medycynie i pojawienia się wielu
nowych leków przeciwpadaczkowych, u 20-30 proc. chorych
nadal nie udaje się nam opanować napadów padaczkowych w
ten sposób – przypomina dr
Magdalena Dudzińska. W takich sytuacjach mamy do czynienia z padaczką lekooporną. U
dziecka, u którego dotychczas
prawidłowo stosowano 2-3 leki przeciwpadaczkowe bez zadowalającego efektu, należy rozważyć stosowanie diety ketogennej – tłumaczy dr n. med.
Magdalena
Dudzińska, neurolog dziecięcy.
Dieta ketogenna jest dietą o
wysokiej zawartości tłuszczu,
niskiej zawartości węglowoda-
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nów i odpowiedniej dla wieku
ilości białka oraz kalorii w spożywanych posiłkach. Gdy dziecko jest na tradycyjnej diecie,
jego organizm zużywa glukozę
(węglowodan), jako podstawowe źródło energii. Dieta ketogenna, poprzez dostarczenie dużej ilości tłuszczu, a znikomej
ilości węglowodanów, imituje stan organizmu w czasie głodzenia. W organizmie zachodzą
wtedy zmiany metaboliczne,
które sprawiają, że po wykorzystaniu własnych rezerw glukozy
(co następuje w ciągu 12-24 godzin od zaprzestania karmienia),
sięga on po zapasy tłuszczów,
traktując je jako źródło energii.
Dieta ketogenna jest uznaną
na całym świecie niefarmakolo-
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giczną metodą leczenia padaczki lekoopornej u dzieci. Jej skuteczność jest bardzo wysoka – u
około 60 proc. leczonych nią
dzieci z padaczką lekooporną
obserwuje się zmniejszenie
liczby napadów o ponad połowę, u ok. 30 proc. ich redukcję
powyżej 90 proc., a u 20-10
proc. całkowite ich ustąpienie.
U około 80 proc. dzieci, niezależnie od stopnia redukcji napa-

dów, zauważa się poprawę
funkcjonowania, a u ok. 30
proc. jest możliwe odstawienie
leków przeciwpadaczkowych.
Dieta ketogenna nie jest
sposobem odżywiania, lecz
uznaną metodą leczenia padaczki, która musi być stosowana pod ścisłym nadzorem lekarza neurologa i doświadczonego dietetyka, nigdy „na własną
rękę”. Skład diety musi być pre-
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cyzyjnie wyliczony indywidualnie dla każdego dziecka w zależności od wieku, masy ciała,
aktywności, oraz rodzaju schorzenia. Dietę ketogenną, szczególnie u małych pacjentów (do
3 r.ż), dzieci ze znacznymi zaburzeniami neurorozwojowymi
oraz odżywianymi przez PEG
(przezskórna endoskopowa gastrostomia) można prowadzić
także w oparciu o żywność spe-
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cjalnego przeznaczenia medycznego – dodaje dr Dudzińska.
Dieta ketogenna jest uboga
w produkty zbożowe, ogranicza
znacznie spożycie owoców
i warzyw, a także produktów
nabiałowych, co może prowadzić do różnych niedoborów
w organizmie dziecka. Dlatego
konieczne jest stosowanie suplementacji minerałów oraz witamin, czasem też innych środków, które zaleca i przepisuje

lekarz prowadzący leczenie. Na
początku stosowanie diety ketogennej może się wydawać trudne – aby była skuteczna, należy
ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i dietetyka. Ustalone w diecie proporcje tłuszczów do węglowodanów i białek łącznie, muszą być zachowane
w każdym daniu, a posiłki, tak
jak leki przeciwpadaczkowe,
rozłożone
równomiernie
w ciągu dnia. W miarę nabywa-

nia doświadczenia i zrozumienia
zasad diety ketogennej przez
opiekunów, staje się to coraz
łatwiejsze. Doświadczenia rodziców stosujących u swoich
pociech tę metodę leczenia udowadniają, że warto próbować.
Więcej na:

Redaktor
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Filar rozwoju
elektromobilności w Polsce
Filarem strategii rozwoju
elektromobilności w Polsce
jest czysty transport publiczny
– powiedział Szymon Byliński
z Ministerstwa Klimatu i Środowiska podczas debaty w
PAP w sprawie ekologicznego
transportu publicznego. Dodał, że nowa ustawa o elektromobilności wprowadzi ułatwienia w instalowaniu stacji
ładowania pojazdów elektrycznych m.in. w domach
wielorodzinnych.
„Udział aut elektrycznych w
ogólnej liczbie zarejestrowanych
samochodów w Polsce wynosi 3
proc. przy średniej unijnej 23
proc. Porównywana z Polską
Hiszpania osiągnęła już wynik
10 proc.” – poinformował Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA podczas debaty o stanie elektromobilności w polskim
transporcie publicznym i prywatnym i możliwościach rozwoju w tej dziedzinie.
Szymon Byliński, dyrektor
Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w
Ministerstwie Klimatu i Środowiska wskazał, że 120 proc.

str. 54

wzrost zarejestrowanych aut
elektrycznych w ub. roku pokazuje, że i w Polsce ten rynek
powoli się rozpędza. Jak wyjaśnił, resort pracuje nad regulacjami prawnymi, które mają ten
rozwój ułatwić. Przypomniał, że
w ub. roku wprowadzona została nowa taryfa dla stacji ładowania samochodów elektrycznych,
która zacznie obowiązywać od 1
kwietnia tego roku. „Nowa taryfa ma spowodować obniżkę cen
ładowania” – podkreślił.
Byliński dodał, że projektowane są nowe przepisy ustawy o
elektromobilności, które ułatwią
też montowanie ładowarek do
samochodów elektrycznych w
budynkach wielorodzinnych, bo
większość ładowań odbywa się
właśnie w domach. „Znaczna
część Polaków mieszka w blokach i korzysta z parkingów
wspólnot mieszkaniowych” –
wyjaśnił.
Ekspert ds. elektromobilności w resorcie klimatu i środowiska podkreślił, że w polskiej
strategii rozwój tego sektora
ujęty jest jako szersze zjawisko i
zmiana na rynku. Przewiduje

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

ona przechodzenie od transportu
indywidualnego na rzecz carsharingu (systemu wspólnego użytkowania aut) i transportu publicznego.
„W ramach filaru związanego z czystym powietrzem jest
dążenie zmierzające do tego,
żeby w roku 2030 we wszystkich miastach powyżej 100 tys.
mieszkańców transport publiczny był zeroemisyjny” – powiedział
Szymon
Byliński.
„Również w Krajowym Planie
Odbudowy skupiamy się głównie na rozwoju zrównoważonego transportu publicznego oraz
budowy infrastruktury. Rozmawiamy z Komisją Europejską,
aby określić kwotę wparcia dla
rozwoju elektromobilności w
Polsce, która może wynieść ok 1
mld euro” – uzupełnił.
Według Bylińskiego rynek
infrastruktury do ładowania eaut rozwija się w Polsce dość
sprawnie. „Przyszedł też czas na
wzmocnienie drugiej nogi tego
rynku, czyli rozwój pojazdów
elektrycznych.
Ministerstwo
pracuje nad rozwiązaniami, żeby
zachęcić Polaków, zwłaszcza
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przedsiębiorców, do korzystania
z samochodów elektrycznych” –
zaznaczył. Wskazał, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodzeniem realizuje programy
wsparcia rozwoju elektromobilności poprzez udzielanie samorządom dopłat do zakupu nisko i
zeroemisyjnych autobusów, wykorzystywanych w transporcie
publicznym.
Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski podkreślił w dyskusji, że Fundusz ze środków z
poprzedniej perspektywy UE
dofinansował samorządom zakup właściwie wszystkich z ponad 400 zarejestrowanych w

ostatnim czasie elektrycznych
autobusów. „Narodowy Fundusz
kontynuuje to działanie. W
oczekiwaniu na nową perspektywę ogłosiliśmy nabór do programu zielony transport publiczny
dla samorządów, w ramach którego rozdysponujemy kwotę 1,1
mld zł” – podał. Dodał, że samorządy już zgłosiły się po dofinansowanie na ponad 430 eautobusów, przy czym nowością
jest, że 122 wnioski dotyczą
autobusów wodorowych. Lorkowski zapowiedział, że jeszcze
przed wakacjami ruszą dopłaty
do budowy instalacji ładującej i
że trwają prace nad nowym programem dofinansowania do za-
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kupu aut elektrycznych osobowych oraz dostawczych. Jak
podkreślił, Fundusz wyciągnął
wnioski z przeprowadzonego w
ub. roku pilotażowego programu: „zielony samochód”, „eVAN” i „koliber” (złożono łącznie 344 wnioski o dopłaty na
kwotę 11,2 mln zł z puli blisko
150 mln zł).
Źródło informacji: PAP MediaRoom
Więcej na:

Redaktor

www.liderzyinnowacyjnosci.com
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Ciąg dalszy ze s.1

Elektryczne autobusy
dla Śląska
Ministerstwo Klimatu i
Środowiska – w ramach realizacji „Programu dla Śląska” –
dofinansuje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej zakup 43 zeroemisyjnych autobusów oraz 34 punkty ładowania. Przedsięwzięcie
o wartości ponad 138 mln zł
uzyska również wsparcie z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO).
Dziś (10.03.) w Katowicach
– w obecności ministra klimatu i
środowiska Michała Kurtyki
oraz wiceministra Ireneusza Zyski, a także marszałka Województwa Śląskiego Jakuba
Chełstowskiego i wicemarszałka
Wojciecha Kałuży – podpisano
dokumenty, dzięki którym Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Tyskie Linie Trolejbuso-
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we Sp. z o.o., Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu oraz Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z
o.o. otrzymają do 85 proc.
wsparcia na zakup elektrycznych autobusów oraz stacji ładowania.
„Program NFOŚiGW, z którego pochodzi połowa dofinansowania śląskiej inwestycji, jest
przykładem skutecznej realizacji
przez Ministerstwo Klimatu i
Środowiska zobowiązań podjętych przez Rząd w „Programie
dla Śląska”. W ten sposób poprawiamy jakość życia w województwie śląskim, jak również
ograniczamy emisję tlenków
azotu, których przekroczenia
stanowią wspólne wyzwanie dla
samorządu oraz ministerstwa” –
mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

„Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów
strategicznych realizowanych w
ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jednym z jego szczegółowych celów jest m.in. rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej. Podpisane dzisiaj dokumenty potwierdzają realizację
naszych zobowiązań, zapisanych w tym Programie” – podkreśla pełnomocnik rządu ds.
OZE, wiceminister klimatu i
środowiska Ireneusz Zyska.
„Program „Gepard II”, który
w praktyce dotyczy wdrażania
niskoemisyjnego transportu jest
znaczącym elementem strategii
„Zielone Śląskie 2030”. To
ogromne przedsięwzięcie, które
finalnie ma sprawić, że nasz
region będzie kojarzony z ekologią, odrywając się tym samym
od stereotypu łączenia go wy-
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łącznie z przemysłem ciężkim.
Stawiamy na nowoczesne, przyjazne środowisku technologie.
Transport niskoemisyjny jest
tego przykładem. GórnośląskoZagłębiowska Metropolia, Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z
o.o., Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu
oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach
-Dziedzicach Sp. z o.o. otrzymają do 85 proc. wsparcia na
zakup elektrycznych autobusów
oraz stacji ładowania. Program
„Gepard II” zagwarantuje samorządom lokalnym zarówno zakup zeroemisyjnych autobusów,
jak i możliwość modernizacji
koniecznej infrastruktury drogowej. Elektryczny tabor znacznie
przyczyni się do redukcji poziomu zanieczyszczenia powietrza.
Zielona technologia to po prostu
nasza przyszłość” – mówi marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski.
Dzięki wspólnej inicjatywie
NFOŚiGW oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego przy wsparciu Mini-

stra Klimatu i Środowiska na
Górnym Śląsku będą jeździły
dodatkowe 43 zeroemisyjne
autobusy, które będą korzystały
z 34 punktów ładowania.
„Dzięki unijnemu wsparciu
z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środków z
NFOŚiGW, możemy finansować projekty elektryfikacji
transportu miejskiego. Kolejne
zakupy nowych autobusów
elektrycznych oraz stacji ładowania śląskie miasta chcą również realizować we współpracy
z Narodowym Funduszem przez
udział w programie Zielony
Transport Publiczny” – dodaje
wicemarszałek Województwa
Śląskiego Wojciech Kałuża.
Najwięcej pojazdów kupi
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (aż 32), pozostali beneficjenci odpowiednio: 6 – Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z
o.o., 3 – Zakład Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu
oraz 2 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.
„Poza poprawą komfortu

jazdy w komunikacji miejskiej,
gdyż w pojazdach elektrycznych praktycznie nie ma hałasu,
nie zapominajmy o korzyściach
dla gospodarki, zdrowia i środowiska. Wsparcie Narodowego
Funduszu przyczyni się do ograniczenia szkodliwych emisji
tlenków azotu (16 ton/rok) i
dwutlenku węgla (2285 ton/
rok). Kolejne zamówienia powinny zasilić producentów autobusów elektrycznych w Polsce” – podsumowuje prezes
NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.
Do czterech śląskich podmiotów trafi w sumie ponad 120
mln zł dofinansowania, w tym
po 57 mln zł dotacji z
NFOŚiGW i RPO oraz 6,4 mln
zł
pożyczek
(również
z
NFOŚiGW). Pozostała część
kosztów (ok. 17,9 mln zł), to
wkład własny beneficjentów.
Więcej na:

Redaktor
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Gdyński port notuje
rekordowy ruch mimo pandemii
Kłajpeda i Gdynia to dwa
porty na Bałtyku, które mimo
pandemii odnotowały znaczące
wzrosty przeładunków. Gdyński port zakończył rok na prawie 3-proc. plusie. Inwestycyjnym priorytetem w kolejnych
miesiącach będzie zakończenie
prac nad nowym terminalem
promowym. Władze portu rozmawiają już o współpracy z
kolejnymi operatorami. Długofalowo kluczowa dla rozwoju
Gdyni będzie budowa Portu

Zewnętrznego, m.in. z nowym
terminalem kontenerowym. W
ostatnich miesiącach światowe
konsorcja złożyły swoje oferty
na ten projekt, a wybór wykonawcy powinien się zakończyć
w tym roku.
Pandemia zmieniła rok temu
cały świat, ucierpiały gospodarki
w różnych branżach. Natomiast
okazuje się, że pandemia nie
miała aż tak dużego wpływu na
prace gdyńskiego portu. Odnotowaliśmy przyrost ładunków, któ-
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re zawitały do niego w roku
2020 w stosunku do rekordowego roku 2019. Było więc wbrew
pozorom lepiej, niż się spodziewaliśmy – mówi agencji informacyjnej
Newseria
Biznes Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia.
Gdyński port zanotował 2,9
proc. wzrostu przeładunków.
Ten wynik daje mu drugą pozycję w zestawieniu TOP 10 największych portów na Bałtyku w
2020 roku opracowanym przez

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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firmę Acia Forum. Nieco większą dynamikę – o 3,3 proc. –
odnotowała litewska Kłajpeda, a
trzeci w rankingu rosyjski Sankt
Petersburg w zasadzie utrzymał
swój rezultat z 2019 roku
(wzrost był o 0,01 proc.). Dla
porównania port w Gdańsku
zanotował spadek o 7,2 proc. W
ubiegłym roku najmocniej rosły
przeładunki zboża (o 68,6
proc.). Ważny był także wzrost
w liczbie przeładowanych kontenerów – o 0,9 proc. w skali
roku, co plasuje Port Gdynia na
drugim miejscu wśród największych portów kontenerowych na
Bałtyku.
Dzisiejsze wyniki portu są
niezwykle
satysfakcjonujące.
Notujemy dwucyfrowe wzrosty
w stosunku do roku ubiegłego,
mimo że dalej jesteśmy w pandemii. To świadczy o tym, że
gospodarka znajduje się w dosyć
dobrej kondycji – wyjaśnia Ad-
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am Meller. – Zaskoczyły nas w
tym roku przyrosty w liczbie
przeładowywanych kontenerów.
To jest 10-proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Dużą
satysfakcję daje nam przeładunek paliw i drobnicy. To są grupy ładunkowe, w których nastąpił największy przyrost.
To jest kolejny bardzo dobry
rok, kiedy notujemy bardzo wysokie przychody, pomimo pandemii. Udało nam się obronić
poziom przychodów i zysk netto
jest na bardzo zadowalającym
poziomie 59 mln zł. To są dane
wstępne, jesteśmy jeszcze przed
zatwierdzeniem wyniku, ale myślę, że możemy już mówić o
tych
liczbach
–
podkreśla Maciej Bąk, wiceprezes i
dyrektor ds. finansowych zarządu Morskiego Portu Gdynia.
Kluczowa dla dalszego rozwoju przeładunków będzie budowa Portu Zewnętrznego, która
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– jak podkreślają przedstawiciele ZMPG – wpisuje się w szacunek do ojcowizny wielkich budowniczych Eugeniusza Kwiatkowskiego i inż. Tadeusza Wendy. Projekt ten – najważniejszy
w historii portu – obejmuje budowę nowego pirsu portowego,
na którym zostanie zlokalizowany terminal kontenerowy oraz
infrastruktura do innych funkcji,
np. port instalacyjny do budowy
morskich farm wiatrowych.
Wchodzimy w zasadniczy
etap tej inwestycji. Ogłosiliśmy
nabór na inwestorów prywatnych, mamy trzech oferentów,
którzy są zainteresowani dalszą
rozmową z nami – wyjaśnia Maciej Bąk. – Kolejny etap to dialog konkurencyjny. W jego wyniku wyłonimy ostatecznego
oferenta, z którym będziemy
podpisywać umowę. Przewidujemy, że potrwa to do końca tego roku. Potem czeka nas sam
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projekt na Port Zewnętrzny, co
potrwa dobre dwa lata. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami, to inwestycja
zakończy się w 2028 roku.
Na funkcjonowanie Portu
Zewnętrznego wpływ będą miały inwestycje infrastrukturalne
już dziś realizowane na terenie
gdyńskiego portu. To m.in. warta 673 mln zł budowa nowych
falochronów jako infrastruktury
dostępowej czy placów składowych na zapleczu portu. W planach jest także budowa Drogi
Czerwonej, która będzie łączyć
Port Zewnętrzny z autostradą
A1 oraz drogami ekspresowymi
S6 i S7. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych to
ponad 4 mld zł.
Jesteśmy gotowi na to, aby
obsługiwać polski offshore,
czyli umożliwić firmom deweloperskim korzystanie z portu

instalacyjnego, który byłby zlokalizowany w Gdyni. Czeka nas
wiele pracy, ale jeszcze więcej
satysfakcji – mówi prezes gdyńskiego portu. – Chcielibyśmy,
aby przyszłoroczne obchody
100-lecia Portu Gdynia odbiły
się szerokim echem. Żeby ten
port wszedł w drugie 100-lecie
z dużym przytupem.
W tym roku priorytetem
inwestycyjnym będzie zakończenie prac nad nowym terminalem promowym. Nowy obiekt
będzie mógł obsługiwać promy
o długości 240 m i zapewni
krótszy czas ich obsługi oraz
zasilanie z nabrzeża energią
elektryczną podczas postoju, tak
by zgodnie z ideą „green port”
promy były zeroemisyjne. Na
ukończeniu są już budynek terminalu, magazyn i galeria pasażerska.
To zupełnie nowy budynek,

nowa jakość, który planujemy
oddać już w połowie tego roku
– wskazuje dyrektor ds. finansowych Portu Gdynia. – Terminal promowy daje nam dużo
lepsze możliwości przyjęcia
operatorów. Poza Steną Line
rozmawiamy też z innymi operatorami, którzy są zainteresowani współpracą. Ten terminal
pozwoli na obsługę co najmniej
dwóch operatorów, jednak sięgamy dalej z naszymi planami.
Zakładamy, że będzie możliwe
operowanie również kolejnych
operatorów, jeśli uda nam się
powiększyć teren, który bezpośrednio przylega do tej inwestycji. (newseria.pl)
Więcej na:

Redaktor
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Polacy opracowali sieć neuronową
wykorzystując „masywne” fotony
Zespół kierowany przez
Polaków jako pierwszy na
świecie zbudował sieć neuronową (sztuczny neuron) opartą o „masywne” fotony –
cząstki światła zachowujące
się tak, jakby miały masę
(tzw. polarytony). Badacze
mają nadzieję, że wykorzystanie światła w obliczeniach
sztucznej inteligencji jest
szansą na duże oszczędności
energii.
Sztuczne sieci neuronowe
używane są dziś w coraz większej liczbie zastosowań: w rozpoznawaniu mowy i głosu, obrazów, w tłumaczeniu tekstów,
w sterowaniu pojazdami auto-

nomicznymi. „Ilość danych,
które chcemy przetwarzać, rośnie, a moc obliczeniowa potrzebna sieciom neuronowym
jest bardzo duża i osiąga już
limity. Poza tym do przetwarzania tych danych potrzebna jest
ogromna ilość energii. Warto
zastanowić się więc nad nowymi technologiami” – mówi w
rozmowie z PAP prof. Michał
Matuszewski z Instytutu Fizyki
PAN.
Jego zdaniem nadzieją jest
tu przechodzenie z urządzeń
elektronicznych – działających
za sprawą elektronów – do urządzeń, które wykorzystywać będą fotony, a więc cząstki świa-
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tła. „Fotony są o tyle dobre, że –
w przeciwieństwie do elektronów – ich propagacja odbywa
się właściwe bez strat energii” –
mówi prof. Matuszewski. Zwraca uwagę, że od dawna stosuje
się już tę ideę w telekomunikacji – do przesyłania informacji
na duże odległości wykorzystywane są przecież światłowody,
a nie elektroniczne kable. Światło jednak cały czas nie jest
jeszcze stosowane w wykonywaniu obliczeń komputerowych.
Fotony są o tyle trudne do
wykorzystania w obliczeniach,
że – w przeciwieństwie do elektronów – nie oddziałują ze sobą.
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Zespół kierowany przez
Polaków jako pierwszy na
świecie zbudował sieć neuronową (sztuczny neuron) opartą o „masywne” fotony – cząstki światła zachowujące się tak,
jakby miały masę (tzw. polarytony). Badacze mają nadzieję,
że wykorzystanie światła w
obliczeniach sztucznej inteligencji jest szansą na duże oszczędności energii.
Sztuczne sieci neuronowe
używane są dziś w coraz większej liczbie zastosowań: w rozpoznawaniu mowy i głosu, obrazów, w tłumaczeniu tekstów, w
sterowaniu pojazdami autonomicznymi. „Ilość danych, które
chcemy przetwarzać, rośnie, a
moc obliczeniowa potrzebna
sieciom neuronowym jest bardzo duża i osiąga już limity. Poza tym do przetwarzania tych
danych potrzebna jest ogromna
ilość energii. Warto zastanowić
się więc nad nowymi technologiami” – mówi w rozmowie z
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kach logicznych. Naukowcy z
FUW – jako pierwsi na świecie
– zbudowali sieć neuronową,
której działanie jest oparte o
fotony zachowujące się tak, jakby miały masę (kwazicząstki –
tzw. polarytony). Badania ukazały się w czasopiśmie naukowym „Nano Letters”
„My w swoich badaniach
proponujemy rozwiązanie, które
jest hybrydą elektroniki i fotoniki. Sieci neuronowe, które zaprojektowaliśmy, mają niskie
zużycie energii, ale pozwalają
wykonywać operacje z dużą
skutecznością” – mówi prof.
Michał Matuszewski.
W badaniach Polaków fotony więzione są w tzw. mikrownękach optycznych – wpuszcza
się je pomiędzy dwa supergładkie lustra. „W takich warunkach
można sprawić, że zachowują
się jak cząstki z bardzo małą
masą. Dołożenie do tego elektronów powoduje, że one mogą
ze sobą oddziaływać. Fotony
takie nazywamy polarytonami.
Mamy więc tam silne oddziaływanie światła z materią” – mówi
współautorka pracy dr hab. Barbara Piętka.
„Światło to wykorzystaliśmy
do nauki rozpoznawania wzorców” – mówi PAP Michał Matuszewski. I opisuje, że sieć optyczną nauczono rozpoznawania
odręcznie pisanych cyfr (tzw.
baza MNIST) ze skutecznością
96 proc. A to znaczy, że sztuczny neuron myli odręcznie napisane cyfry tylko raz na 25 prób.
A podczas wykonywania jednej
operacji zużywa bardzo mało
energii – zaledwie 16 pikodżuli.
„To na razie prototyp. Zrealizowaliśmy sztuczny neuron, a
konkretnie 1 bramkę logiczną
XOR, która wykonuje operacje
w sposób sekwencyjny – jedna
po drugiej” – mówi prof. Matuszewski.
Więcej na naukawpolsce.pap.pl

PAP prof. Michał Matuszewski z Instytutu Fizyki PAN.
Jego zdaniem nadzieją jest
tu przechodzenie z urządzeń
elektronicznych – działających
za sprawą elektronów – do urządzeń, które wykorzystywać będą
fotony, a więc cząstki światła.
„Fotony są o tyle dobre, że – w
przeciwieństwie do elektronów
– ich propagacja odbywa się
właściwe bez strat energii” –
mówi prof. Matuszewski. Zwraca uwagę, że od dawna stosuje
się już tę ideę w telekomunikacji
– do przesyłania informacji na
duże odległości wykorzystywane są przecież światłowody, a
nie elektroniczne kable. Światło
jednak cały czas nie jest jeszcze
stosowane w wykonywaniu obliczeń komputerowych.
Fotony są o tyle trudne do
wykorzystania w obliczeniach,
że – w przeciwieństwie do elektronów – nie oddziałują ze sobą.
A takie oddziaływania przydają
Redaktor
się choćby do wykonywania Więcej na:
operacji w tradycyjnych bram- www.liderzyinnowacyjnosci.com
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Ciąg dalszy ze s.8
Od naszej stałej korespondentki z Paryża (Francja)

PRAWA KOBIET
cz.2

lenie, zamieszkała w Paryżu,
zmieniła nazwisko na Olympe
de Gouges, i zajęła się literaturą
oraz działalnością polityczną.
Publikowala swoje tezy dotyczące reform politycznych, ekonomicznych i społecznych. Niektóre z nich były wręcz rewolucyjne i wyprzedzające czas epoki.
Olympe de Gouges jest autorką wielu tekstów politycznych: przemówień, esejów, powieści, a także wielu sztuk teatralnych o tematyce związanej z
prawem cywilnym, apelujących
o rownouprawnienie kobiet, i co

było zupełną nowością – zniesieniem niewolnictwa czarnej
ludnosci w koloniach francuskich.
Olympe de Gouges proponowała również między innymi:
uchwalenie prawa do rozwodu,
zniesienie małżeństwa religijnego, przyznanie praw dzieciom
spoza małżeństwa oraz przyznanie prawa do ojcostwa. Uważała
też, że kobiety ciężarne nie powinny rodzić w zwykłych szpitalach, lecz w odrębnych działach szpitali poświęconych macierzyństwu.

Wyczulona na niesprawiedliwość społeczną widziała konieczność tworzenia instytucji
opiekujących się żebrakami i
bezdomnymi.
Olympe de Gouges będąc
kobietą spotykała dodatkowe
trudności w realizacji swojego
celu; toteż zmuszona była polegać na pomocy przyjaciół. Ale
jej opinie i zamierzenia popierała niewielka liczba osób zaangażowanych politycznie. Poparcie
miała w osobach takich jak: deputowani - członkowie Konwentu, a wśród nich Charles de Vil-

Fot. nr 3
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Fot. nr 4

Fotografie nr 1-6 autorka wykonała przy placu nazwanym imieniem Olympe w Paryżu we Francji
i przedstawiają żywą pamięć o Olympe de Gouges; mimo upływu wieków. Plac imieniem Olympe de Gouges jest u zbiegu ulic: Rue de Turenne; Rue Béranger; Rue Charlot; Rue de F. Comté.
Plac znajduje się w 3° dzielnicy ( 3° Arrondissement). W Paryżu jest 20 dzielnic.
Fot.: autorka
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Fot. nr 5

Fot. nr 6

lette, Pierre Guyomar, Joseph
Lequinio oraz Jérôme Pétion
(adwokat i mer Paryża), Michel
de Cubières (pisarz), markiz
Nicolas de Condorcet (filozof,
matematyk, polityk) i inni.
Olympe de Gouges poruszała tematykę drażliwą w tej epoce, zaś jej poglądy i propozycje
reform nie zawsze akceptowano.
Szczególnie propagowane przez
nią hasło zniesienia niewolnictwa wywołało wrogosc, naciski

i groźby ze strony właścicieli
niewolników. Sprzeciwiała się
też dyktaturze rewolucjonistów i
przelewowi krwi. Jednak aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym i nie zraziła jej porażka
w Convention (rząd sprawowany podczas Rewolucji Francuskiej w latach 1792-1795), który
odrzucił jej „Deklarację Praw
Kobiety i Obywatelki”. Ze
względu na burzliwe przemiany
polityczne związane z formowa-
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niem się w tym czasie
podstaw ustroju republikańskiego
we
Francji, Olympe de
Gouges została posądzona o wrogie nastawienie wobec republiki, osądzona w
więzieniu, a następnie skazana na karę
śmierci przez ścięcie
na szafocie. Wyrok
wykonano dnia 3 listopada 1793 r.
Na długi czas postać Olympe de Gouges została zapomniana. Postulaty tej prekursorki walk o prawa kobiet dopiero w
XX wieku doczekały
się realizacji, zaś pamięć o niej uwidaczniają nazwy ulic
francuskich
miast,
placów,
szpitali,
szkół, teatrów (w
mieście rodzinnym Montauban), obiekty
uniwersyteckie, zaś
jedną z sal Assemblée
Nationale
(Zgromadzenie Narodowe) ozdabia po raz
pierwszy w historii
(od 2016 r.) rzeźba
przedstawiająca wizerunek kobiety Olympe de Gouges.
Opracowała:
E.Pietruch
Paryż
Francja

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Olympe_de_Gouges
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Olympe_de_Gouges

***
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Profilaktyka i leczenie jaskry
wymaga reformy systemowej
Jaskra jest jedyną chorobą,
która powoduje nieodwracalną
utratę wzroku. Przebiega najczęściej bezobjawowo, nie dając sygnałów poważnego zagrożenia
ślepotą. Wczesna diagnostyka i
wdrożenie odpowiedniej terapii
jest jedyną szansą na zatrzymanie
postępu choroby. Współczesna
okulistyka jeszcze nie może jej
skutecznie wyleczyć, ale zapewnia
pacjentowi zachowanie funkcji
widzenia. Wprowadzenie zmian
systemowych w profilaktyce i leczeniu jaskry uchroniłoby wiele
osób przed ryzykiem rozwoju tej
groźnej choroby, ocenia prof. Marek Rękas, kierownik Kliniki
Okulistyki Wojskowego Instytutu
Medycznego i konsultant krajowy
ds. okulistyki.
Panie profesorze, na czym powinny polegać zmiany systemowe w profilaktyce i leczeniu jaskry?
Większość przypadków jaskry
wykrywa się w Polsce zbyt późno.
Choroba przebiega bez widocznych
objawów i dolegliwości, dlatego
można łatwo ją przeoczyć. Pacjent
często zgłasza się do okulisty kiedy
jaskra jest już w zaawansowanym
stadium. W takiej sytuacji trudno
jest uratować mu widzenie, nawet
przy intensywnym leczeniu. Przy
dość niskiej świadomości społecznej
i braku wyraźnych objawów choroby np. bólowych, należy wprowadzić zupełnie nowe zasady dotyczące profilaktyki i diagnozowania jaskry. Możemy się wzorować na
rozwiązaniach, które stosowane są z
powodzeniem za granicą. W Anglii
czy Stanach Zjednoczonych pacjenci z rodzin, których bliscy mieli
jaskrę objęci są szczególną opieką.
W przypadku stwierdzenia tej choroby np. u rodziców czy rodzeństwa występuje ryzyko jej dziedziczenia, dlatego takie osoby od 40
roku życia, są badane przez optome-

trystów zazwyczaj raz w roku. Monitorują czy nie pojawiają się u nich
objawy choroby, a jeśli je wykryją
kierują od razu pacjentów do okulistów, żeby rozpocząć leczenie. Taki
rodzaj profilaktyki przynosi najlepsze efekty, ponieważ jest usystematyzowany i finansowany z publicznych środków. Byłoby dobrze, gdyby w Polsce można było wprowadzić podobne rozwiązanie.
Takie zmiany może wprowadzić konsultant krajowy ds. okulistyki, czy tylko resort?
Konsultant może inspirować do
zmian organizacyjnych w systemie i
składać propozycje, ale cała reszta
należy do NFZ i ministra zdrowia.
Pracuję nad koncepcją reformy
systemowej w profilaktyce i leczeniu jaskry, ale za wcześnie jeszcze,
żeby mówić o szczegółach. Na pewno jednak, wprowadzenie do systemu profilaktyki optometrystów, tak
jak jest to uregulowane w innych
krajach rozwiązałoby wiele problemów. Mielibyśmy pod kontrolą
pacjentów z grup dyspanseryjnych,
czyli zagrożonych jaskrą dziedzicznie lub z innymi czynnikami ryzyka
takimi jak krótkowzroczność.
Stworzenie takiego systemu
obserwacji byłoby pomocne przy
wczesnej diagnostyce choroby?
Jak najbardziej, ponieważ w
Polsce mamy taką trochę partyzantkę w tym zakresie. Pacjent u którego rozwija się jaskra może przypadkowo pojawić się u okulisty, który
ją zdiagnozuje, ale to jest raczej los
szczęścia niż działanie systemowe.
Czasami można tę chorobę przegapić przy dokonywaniu zupełnie innych badań, bo ona jest podstępna,
rozwija się długo, trwa wiele lat i w
konsekwencji doprowadza do utraty
widzenia centralnego i obwodowego, czyli prowadzi do nieodwracalnej ślepoty. Optometryści zajmowaliby się osobami z grup ryzyka badając ich raz w roku i w przypadku
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podejrzenia choroby kierowaliby
pacjenta do okulisty. Całej populacji
nie ma sensu badać np. przy pomocy telemedycyny, bo to są zbyt duże
koszty w porównaniu do uzyskanego efektu. Poza tym nie ma na świecie na razie skutecznych oprogramowań, które diagnozują jaskrę. W
systemie nad opracowaniem którego
teraz pracuję, chcę zaproponować
NFZ i ministrowi zdrowia, finansowanie niektórych procedur, w tym
wprowadzenie ryczałtu dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
(AOS) w leczeniu jaskry oraz
zwiększenia liczby zabiegów operacyjnych. Rocznie wykonuje się w
Polsce ok. 6 -7 tys. operacji jaskry, a
powinno być co najmniej 10 – 11
tys. żeby rozwiązać problem.
Ryczałt dla AOS obejmowałby
badania przeciwjaskrowe?
W tym systemie, który istnieje
obecnie zbyt dużo wizyt pacjentów
ze zdiagnozowaną jaskrą odbywa
się w AOS niepotrzebnie. Przy stabilnej jaskrze pacjent nie musi pojawiać się u lekarza co miesiąc, tylko
raz na pół roku. Jeśli jaskra jest niestabilna, to trzeba się zastanowić się
nad konsultacją chirurgiczną. Wprowadzenie ryczałtu rocznego gwarantowałoby pacjentowi
określoną
liczbę wizyt i wykonywanie badań np. w zakresie pola widzenia,
struktury nerwu wzrokowego czy
innych. Lekarz mógłby kierować
pacjenta na dalszą obserwację lub
rekomendować dalsze leczenie
przez chirurga w zależności od postępu choroby. Wszystko byłoby
uporządkowane w systemie, bo teraz albo pacjent przyjdzie na wizytę,
albo się nie stawi, lub nie dostanie
się do lekarza, bo kolejka jest zbyt
długa. Skuteczność leczenia jaskry
w takiej sytuacji jest niestabilna i
bywa, że kończy się utratą widzenia.
W Polsce mamy ok. 800 tys. chorych na jaskrę, z czego 400 tys. się
leczy, dlatego jest to naprawdę po-
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ważny problem. Jako konsultant
krajowy będę rekomendował takie
finansowanie procedur okulistycznych, żeby zapewniało optymalne
leczenie jaskry i było korzystne dla
najlepszych ośrodków w Polsce.
Jak to finansowanie odbywa
się obecnie?
Teraz mamy dwie procedury,
które finansują leczenie operacyjne
jaskry JGP B72 i B11. Obojętnie
czy się robi kanaloplastykę, przełomową technikę operacyjną w leczeniu
tej
choroby,
czy trabekulektomię, przeprowadzaną głównie u pacjentów, u których inne metody leczenia zawiodły, to one są w taki sam sposób
wyceniane. To nie jest motywujące
dla ośrodka, bo przy stosowaniu
bardziej kosztownych zabiegów,
znacznie mniej pieniędzy ma do
dyspozycji. Lekarze są przyzwyczajeni do tradycyjnych zabiegów,
natomiast w Wojskowym Instytucie
Medycznym wdrażane są najnowocześniejsze metody leczenia jaskry.
I choć tradycyjne zabiegi przeciwjaskrowe charakteryzują się większą skutecznością, bo powodują
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radycznie, lekarze mają
niewielką praktykę, a to
nie służy dobrze pacjentom. W WIM proponujemy
chorym zabiegi chirurgiczne już we wczesnym stadium choroby. Takie metody są skuteczne i nie powodują zmniejszenia jakości życia i są zdecydowanie mniej obciążające dla
pacjentów, niż tradycyjna
chirurgia przeciwjaskrowa.
Nie chcemy dopuścić do
tego, aby chory trafiał do
chirurga, co często się
dzieje, w schyłkowej fazie
choroby. Mikroinwazyjne
zabiegi mają na celu zahamowanie progresji choroby
już w zalążku. Niestety, te
metody są rzadko stosowane, ponieważ wymagają
ogromnej precyzji, tym
samym wysokiej specjalizacji chirurga. Również
wśród lekarzy okulistów
istnieje przekonanie, iż do
chirurga pacjenta należy
skierować dopiero, gdy
choroba jest bardzo zaawansowana.
Jeśli minister zdrowia zaakceptuje
propozycje konsultanta krajowego
ds. okulistyki dotyczące zmian w
dotychczasowych zasadach profilaktyki i leczenia chorych na jaskrę,
to odpadnie nam wiele problemów
z którymi obecnie musimy się mierzyć.
Udało się panu profesorowi
przeprowadzić już wiele korzystnych zmian w ciągu ostatnich
kilku lat m.in. w leczeniu zaćmy,
może to jest też dobry prognostyk
dla chorych na jaskrę?
Mam taką nadzieję. Jaskra,
AMD, DME to najczęściej obserwowane przyczyny ślepoty w krajach rozwiniętych. W przypadku
jaskry kluczowa jest wczesna diagnostyka i wdrożenie odpowiedniego leczenia, które zatrzyma postęp
choroby i pozwoli pacjentom cieszyć się dobrym widzeniem.
Z prof. Markiem Rękasem
rozmawiała Jolanta Czudak

zwykle większe obniżenie ciśnienia
w oku i odpływ cieczy z oka, to
jednak profil bezpieczeństwa jest
niższy. Występują powikłania, które również mogą zagrażać widzeniu. W mojej ocenie powinno być
zróżnicowanie wyceny procedur
okulistycznych, aby zapewnić jak
największą skuteczność leczenia.
Od czego to zależy?
Jaskra jest to grupa chorób
oczu, w której dochodzi do postępującego zaniku nerwu wzrokowego. Każdy pacjent i przebieg choroby jest inny, dlatego staramy się
dobierać jak najbardziej odpowiednie leczenie zachowawcze, laserowe, lub chirurgiczne. Celem każdej
z tych metod jest obniżenie ciśnienia
wewnątrzgałkowego.
Dla
ośrodków, które prowadzą najnowocześniejsze zabiegi operacyjne
powinno się stworzyć mechanizm
finansowy, żeby mógł rozwijać
nowe typy operacji.
Jak dużo jest w Polsce takich
ośrodków?
Zaledwie kilka, które wykonują Więcej na:
rocznie od 200 do 300 operacji www.liderzyinnowacyjnosci.com
rocznie. Tam gdzie się to robi spo-
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Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo–Mostowych S.A.
w Szamotułach

Oferta handlowa

Firma PRDM S.A w Szamotułach posiada na terenie placu przerobowego
w Lipnicy gm. Szamotuły suszarnie i sortownie piasku.
Posiadamy w swojej ofercie piasek suszony o różnych parametrach.

Dostępne frakcje:
0,0 – 1,2 mm
Piasek suszony znajduje szerokie zastosowanie w różnych
gałęziach przemysłu:
przemysł motoryzacyjny (tramwaje-hamulce),
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chemia budowlana
(suche zaprawy murarskie i klejowe, tynki szlachetne),
budownictwo sportowe,
budownictwo o specjalnych właściwościach
(piaskowanie konstrukcji stalowych, kamienia,
elewacji, posadzki przemysłowe)
odlewnictwo
zoologia
ogrodnictwo
Piasek suszony umieszczamy w profesjonalnych opakowaniach :

big - bagi ok. 1,0 – 1,5 Mg
możliwość odbioru luzem

Zamówienia przyjmujemy na telefon 612920604, fax 612921003,
e-mail: prdmsa@prdmsa.pl

Firmy szukają możliwości
obniżenia rachunków za prąd
Pierwszym krokiem często
jest zmiana sprzedawcy energii. Tylko na takim działaniu
mogą zaoszczędzić ponad 30
proc. Coraz więcej przedsiębiorstw skłania się też ku inwestycjom w odnawialne źródła energii i produkcję prądu
na własne potrzeby. Małe i
średnie firmy wysoko oceniają
swoją wiedzę na temat OZE,
ale w praktyce 95 proc. z nich
nie korzysta na razie z energii
odnawialnej – wynika z badań
Europejskiego Funduszu Leasingowego. Co 10. jednak ma
taki zamiar.
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Ceny energii rzeczywiście
mogą mieć pewne tendencje do
wzrostu, aczkolwiek nie jest to
związane z pandemią, tylko ze
strukturą rynku energii. Konsumujemy nadal około 80 proc.
energii, która pochodzi z węgla i
jest coraz droższa w produkcji.
Mamy także starzejące się elektrownie i w związku z tym brak
modernizacji sprawia, że te ceny
niestety są coraz wyższe – mówi
agencji
Newseria
Biznes Emmanuel Lickel-Skiba,
założyciel portalu DobryPrad.pl,
który umożliwia porównywanie
ofert sprzedawców prądu i insta-
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lacji fotowoltaicznych.
Z danych Agencji Rynku
Energii wynika, że w 2020 roku
udział węgla w miksie energetycznym spadł do rekordowo
niskiego poziomu 70 proc. To
najmniej w ponad stuletniej historii polskiej elektroenergetyki.
Rośnie natomiast energia pozyskiwana z gazu, wiatru i fotowoltaiki, przy czym elektrownie
słoneczne dostarczyły o 176
proc. więcej energii r/r. Wciąż
jednak zdecydowana większość
energii w Polsce wytwarzana
jest z węgla, a rosnące ceny surowca i wyższe ceny uprawnień
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do emisji CO2 powodują wzrost
cen prądu. W tym roku – zgodnie z zatwierdzonymi przez URE
taryfami – rachunki gospodarstw
domowych są o 9–10 proc. wyższe niż w 2020 roku.
Zgodnie z założeniami ekspertów polska energetyka wymaga nakładów w wysokości 100
mld euro na modernizację zakładów i sieci energetycznych. To
też obrazuje skalę, w związku z
tym nie możemy oczekiwać, że
ta modernizacja zostanie przeprowadzona szybko. To długi
proces i w związku z tym w najbliższym czasie raczej możemy
oczekiwać dalszej podwyżki cen
prądu – prognozuje ekspert serwisu DobryPrad.pl.
Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego podają, że

prognozy dla Unii Europejskiej,
według różnych źródeł, zakładają wzrost cen o 30–40 proc. do
2030 roku. W Polsce skala podwyżek może być jeszcze większa. Jednym ze sposobów szukania oszczędności na rachunkach
za prąd jest zmiana sprzedawcy
energii. Z tego narzędzia korzystają zarówno klienci biznesowi,
jak i odbiorcy indywidualni. Serwis DobryPrad.pl podaje, że w
przypadku firm korzyść może
wynieść ponad 30 proc., w przypadku klientów indywidualnych
– o kilka procent niższe rachunki, co jednak przekłada się na
oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych rocznie.
Firmy mogą obniżyć sobie
dosyć łatwym sposobem rachunki za prąd do 100 tys. zł w skali
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roku. Mamy przykład galerii
handlowej w Warszawie, która
się z nami skontaktowała, przeprowadziła zmianę sprzedawcy
prądu. Była w stanie wygenerować 86 tys. zł oszczędności w
skali roku – wylicza Emmanuel
Lickel-Skiba.
Zgodnie z danymi Urzędu
Regulacji Energetyki w ciągu 13
lat liberalizacji rynku sprzedawcę zmieniło 904 tys. odbiorców,
z czego 688 tys. to odbiorcy indywidualni, a 216 tys. – odbiorcy przemysłowi i biznesowi.
Pandemia wyraźnie zahamowała
ten proces – w październiku
2020 roku zainteresowanie zmianą było o jedną trzecią mniejsze
niż rok wcześniej (1534 vs.
4250). W listopadzie nieco wzrosło – sprzedawcę zmieniło 1,9
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tys. klientów indywidualnych.
Na taki krok zdecydowało się
także 234 odbiorców biznesowych i przemysłowych wobec
354 w październiku.
Niektóre firmy konsumują
mniej energii w trakcie pandemii, chociażby dlatego że niektóre biura stoją puste. Coraz
więcej osób pracuje z domu,
więc korzysta z domowego
sprzętu i prądu w godzinach
pracy. W związku z tym część
rachunku, która miałaby być
płacona przez firmy, jest płacona przez osoby indywidualne.
Widzimy na naszym portalu
coraz więcej osób indywidualnych, które szukają sposobów,
by zaoszczędzić pieniądze na
rachunku za prąd. Robią to różnymi sposobami: zmianą sprzedawcy prądu albo też np. decydując się na instalację fotowoltaiczną – podkreśla założyciel
portalu DobryPrad.pl.
Trend przechodzenia na

energię odnawialną widać również wśród firm. Na razie jednak jest to głównie domena
większych przedsiębiorstw. Mogą o tym świadczyć wyniki
ubiegłorocznego badania EFL
„Zielona energia w MŚP. Pod
lupą”. Siedmiu na 10 zarządzających takimi firmami deklaruje
dużą lub bardzo dużą wiedzę na
temat OZE. To jednak teoria,
ponieważ z zielonej energii w
praktyce korzysta tylko 5 proc.
MSP. Z raportu wynika jednak,
że jest to w obszarze planów
przedsiębiorców. Co 10. firma z
tego sektora planuje inwestycje
w OZE, przede wszystkim w
fotowoltaikę. W przypadku
większych firm 30 proc. zamierza zainwestować w energię
słoneczną, po 5 proc. w wiatrową i pompy ciepła.
Badani jako największą barierę wskazują koszty takiego
przedsięwzięcia. Wraz ze spadającymi cenami samych instalacji

oraz coraz większym wsparciem
i dotacjami ze strony rządu zainteresowanie OZE wśród MŚP
powinno jednak rosnąć. – Widzimy rosnące zainteresowanie
firm fotowoltaiką. Głównie to
są firmy, które mają zużycie do
50 MWh w skali roku i które są
zainteresowane inwestycją długoterminową w celu obniżenia
rachunków za prąd – mówi Emmanuel Lickel-Skiba.
Według ARE na koniec
stycznia br. łączna moc zainstalowana odnawialnych źródeł
energii wyniosła 12,7 GW, co
stanowi 24,5 proc. rynku energii. W porównaniu do stycznia
2020 roku nastąpił wzrost mocy
o ponad 30 proc. Fotowoltaika
odpowiada za ponad 4,1 GW.
(newseria.pl)
Więcej na:
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Nowa terapia dostępna
dla chorych na nerki
Spowolnienie
progresji
choroby i przesunięcie w czasie dializoterapii to główne
zalety nowoczesnej metody
leczenia dostępnej dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Nowy na rynku ketoanalog aminokwasów jest refundowany i pozwala również
oczekującym na przeszczep
nerki na przedłużenie czasu
leczenia zachowawczego zanim znajdzie się dawca nerki.
Leczenie ketoanalogami ami-
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nokwasów zostało uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia na liście leków refundowanych.
Przewlekła choroba nerek
jest obecnie na drugim miejscu
pod względem częstości występowania, jeśli chodzi o przewlekłe schorzenia w Polsce. Liczba
chorych stale rośnie. PChN bardzo często pozostaje nierozpoznana, a co za tym idzie nieleczona, przez co postępuje niezauważalnie. Porównując dane
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od 2017 do 2019 roku, liczba
chorych zwiększyła się aż dwukrotnie. Statystyki przedstawiają tylko chorych, którzy zostali
zdiagnozowań. Liczba ta może
jednak stanowić tylko niewielki
odsetek (ok. 5 proc.) chorych w
Polsce, którzy są świadomi
swojej choroby. Właściwe leczenie PChN może zmniejszyć
liczbę chorych wymagających
leczenia o 50 proc.. Właśnie
dlatego edukacja na temat tego
schorzenia w Polsce jest tak
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istotną kwestią.
„Nowy program lekowy to
dobra wiadomości dla pacjentów, szczególnie w ramach
obchodów Światowego Dnia
Nerek. Terapia z wykorzystaniem ketoanalogów aminokwasów ma na celu spowolnienie progresji choroby i
przesunięcie w czasie dializoterapii poprzez zastosowanie
leczenia zachowawczego, które łączy postępowanie farmakologiczne oraz dietetyczne.
Ta forma wskazana jest w
zapobieganiu oraz leczeniu
następstw nieprawidłowego
metabolizmu białek w połączeniu z ograniczonym spożyciem białka w pożywieniu.
Pozwala to na dostarczenie
niezbędnych aminokwasów,
przy jednoczesnej minimalizacji produkcji mocznika pochodzącego z tych aminokwasów” – podkreśla prof. dr
hab. n. med. Ryszard Gellert, Konsultant krajowy w
dziedzinie nefrologii.
Właściwa dieta jest często
kluczem do zahamowania postępów choroby. Nowa forma
leczenia koordynowana jest
przez nefrologa i pod ścisłym
nadzorem dietetyka. Kluczową
rolę odgrywa w niej dieta niskobiałkowa i wykorzystanie ketoanalogów aminokwasów, które
rekomendowane jest również w
wytycznych krajowych i zagranicznych. Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego zaznacza, że zastosowanie odpowiedniej diety z
ograniczeniem białka wraz z
suplementacją ketoanalogami
aminokwasów
pozwala
na
zwolnienie postępu choroby i
opóźnienie leczenia nerkozastępczego o kilka do kilkunastu
miesięcy.
„Program pomoże w leczeniu PChN kilku grupom pacjentów. Przede wszystkim osobom

oczekującym na przeszczep nerki, u których zastosowanie terapii może pozwolić na przedłużenie czasu leczenia zachowawczego zanim znajdzie się dawca
nerki. Pomoc uzyskają także
osoby starsze chcące uniknąć
leczenia dializami. Mogą oni
liczyć na pozostanie na etapie
leczenia zachowawczego do
końca życia stosując się do zaleceń oraz przyjmując ketoanalogi
pod ścisła kontrolą lekarską.
Program skierowany jest do
chorych z motywacją do zmiany
nawyków żywieniowych pod
kontrolą
wykwalifikowanego
dietetyka. Ważne, aby pacjenci
byli nastawieni na współpracę, a
także byli świadomi wagi przestrzegania zaleceń dietetycznych” – zaznacza prof. dr hab.
n. med. prof. Beata Naumnik,
konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii, Klinika Nefro-
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logii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Ze względu na fakt, iż grupa
pacjentów nieustannie rośnie,
ważne aby podnieść poziom
wydajności leczenia. W tym
celu należy zwiększyć dostęp do
szkoleń dla opieki zdrowotnej, a
także zwiększyć liczbę wykwalifikowanych dietetyków, specjalizujących się w chorobach
nerek. Dzięki takiemu działaniu
pomoc potrzebującym zostanie
udzielona znaczenie sprawniej,
a co za tym idzie, więcej osób
pozyska szansę na lepsze oraz
dłuższe życie.
Więcej na:

Redaktor
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Ewolucja oporności
na leki przeciwdrobnoustrojowe
Terapia COVID-19 w coraz większym zakresie zależy
od leczenia farmakologicznego, wzrasta ryzyko przyspieszenia ewolucji i rozprzestrzeniania się oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe
–
podkreślają naukowcy. Współ-

ce m.in. tendencje do rozprzestrzeniania się, w dłuższym czasie, drobnoustrojów w szpitalach
i na różnorodność genów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe – to właśnie może
przyczynić się do powstania nowych wzorców oporności na

Podkreślono też, że wirus
SARS-CoV-2 mutuje, a jego
mutacje mogą odpowiadać za
nawracające fale pandemii. Do
szybszej oporności wielolekowej
może przyczyniać się też – jak
zauważyli naukowcy – gorsze
wchłanianie leków u chorych na

autorem takiego komentarza
jest dr hab. inż. Paweł Łabaj z
Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Opinia ekspertów z różnych krajów świata
ukazała się w czasopiśmie naukowym „The Lancet Microbe”.
W kontekście walki z koronawirusem badacze zwracają
uwagę, że lekoodporność drobnoustrojów jest jednym z największych problemów współczesnej medycyny. Autorzy powołują się na badania wskazują-

antybiotyki.
Zwracając uwagę na zmniejszoną odporność pacjentów covidowych i pocovidowych, naukowcy ocenili, że podawanie
leków
przeciwwirusowych,
przeciwbakteryjnych, przeciwpasożytniczych i przeciwzapalnych w celu zapobiegania wtórnym zakażeniom u osób z COVID-19 podczas przedłużającej
się pandemii nieuchronnie doprowadzi do wzrostu oporności
na środki przeciwdrobnoustrojowe.

COVID-19. Dodatkowym zagrożeniem są, w ocenie badaczy,
artykuły publikowane bez weryfikacji i rekomendacji WHO i
innych ośrodków kontroli i zapobiegania chorobom na całym
świecie.
Źródło informacji: Nauka
w Polsce
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Ciąg dalszy ze s.1
Od naszej stałej korespondentki z Paryża (Francja)

Dobrowolność szczepień
i zakaz dyskryminacji

wg RE
Światowy kryzys sanitarny
spowodowany covid-19 wywołał kryzys społeczny i gospodarczy na całym świecie, nowa zaistniała sytuacja wymusiła na
środowiskach medycznych oraz

ochrona praw człowieka, kwestie bioetyki, opieka farmaceutyczna, ochrona zdrowia. A do
Rady Europy należą prawie
wszystkie kraje europejskie i
kilka państw spoza Europy
(łącznie 47 państw).

systemów opieki zdrowotnej,
przywrócenia równowagi gospodarczej krajów i wyjścia z kryzysu.
Podczas debat zdecydowano,
że najwłaściwszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji będzie

Budynek główny Rady Europy w Strasburgu, nazywany też Pałacem Europy.
Fot.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy

organizacjach rządowych poszukiwanie wyjścia z impasu, którego nadal doświadczamy.
Jedną z organizacji rządowych, której dotyczą istotne zagadnienia społeczne jest Rada
Europy (z ang. Council of Europe). Do głównych zadań tej instytucji należą między innymi:

W ramach działalności Rady
Europy przeprowadzone zostały
debaty na temat konsekwencji
wzrostu zachorowań na covid19 w kontekście praw człowieka
oraz dyskutowano nad rozwiązaniami, jakie należałoby podjąć
celem ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii, ochrony
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udostępnienie skutecznej szczepionki przeciw covid-19. Podobną opinie wyraziła Rada Europejska (z ang. European Council) oraz Rada Unii Europejskiej
(z ang. Council of the European
Union), które są instytucjami
współpracującymi z Radą Europy.
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Laboratoria farmaceutyczne
całego świata włączyły się do
wyścigu w opracowaniu oczekiwanej szczepionki, deklarując
przestrzeganie norm jakości,
bezpieczeństwa i skuteczności
opierając się na badaniach laboratoryjnych oraz badaniach na
zwierzętach, a następnie na
chętnych wolontariuszach.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pokłada nadzieję na
sukces w uzyskaniu skutecznej
szczepionki, lecz podkreśla znaczenie dokładnych badań. Komisja Europejska w dniu 21
grudnia 2020r. wydała warunkowe zezwolenie na wprowadzenie na rynek pierwszej szczepionki wyprodukowanej przez
firmy BioNTech i Pfizer po
uprzednim uzyskaniu rekomendacji naukowej Europejskiej
Agencji Leków. Autoryzację
otrzymala też szczepionka firmy
Moderna. Akcja szczepień ludności ruszyła już od dnia 27
grudnia 2020 r. w większości
krajów europejskich na zasadzie
dobrowolności.
Należy zwrócić uwagę na
fakt, że szczepionki przeciw
covid-19 są szczepionkami zupełnie nowego rodzaju, tzn. są
to szczepionki typu mRNA
(firmy Pfizer i Moderna) lub
szczepionka wektorowa (firma
AstraZeneca), które różnią się
od tradycyjnych szczepionek
tym że, wykorzystują nośniki
kodu genetycznego, którymi są
kwas nukleinowy lub adenowirusy. Mające zadanie wprowadzenia do organizmu wzoru do
budowy białka danego wirusa.
Białko to ułatwia wirusowi zaatakować komórki organizmu,
lecz zamiast całego wirusa lub
jego białka wprowadzony zostaje tylko jego kod genetyczny do
produkcji wypustek (kolców) na
powierzchi wirusa (ang. Spike =
kolec). Zaszczepiony organizm
produkuje więc zupełnie obce
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sobie białko wirusa według kodu genetycznego mRNA, a następnie wytwarza przeciwciała i
specjalne komórki do zwalczania danego wirusa.
Według prezydenta firmy
Moderno,
Stephena
Hoge,
szczepionki nowego rodzaju są
produktem nowych technologii i
można porównać do nowego
oprogramowania w urządzeniach cyfrowych.
Szczepionki mRNA różnią
się od tradycyjnych również
tym, że nie są trwałe, więc zabezpieczane są otoczką nanolipidową (nowa technologia) i
przechowywane w niskich temperaturach.
Instytucje wytyczające kierunki światowej polityki zdrowotnej zdecydowały o wprowadzeniu masowych szczepień
ludności na całym świecie. Jednoczesnie nie zezwoliły na stosowanie innych terapii w zwalczaniu zakażeń koronawirusem pomimo protestów wielu
przedstawicieli środowisk lekarskich.
W związku z powyższym,
rządy krajów europejskich gorąco zachęcają obywateli do
szczepienia się pomimo braku
całkowitej pewności odnośnie
hamowania przez szczepionki
transmisji covid-19.
Nie ma jednak dowodów na
hamowanie rozprzestrzeniania
się koronawirusa, a tylko wyrażana jest taka nadzieja. Potwierdziła to EMA (European Medicines Agency) na konferencjach
prasowych w styczniu 2021 r.
Wbrew tej nadziei wzrasta zachorowalność w krajach, które
zastosowały masowe szczepienia (Wielka Brytania, Afryka
Poludniowa, Izrael).
Rozwijany jest również pro-
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ces produkcji szczepionek przeciw covid-19 dla dzieci. Jednakże szczepionki (jak każdy produkt farmaceutyczny) wiążą się
z wystąpieniem skutków ubocznych, które mogą pojawić się
nawet po dłuższym czasie od
szczepienia. Niektóre skutki
uboczne szczepionki przeciw
covid-19 zaobserwowano już w
trakcie fazy eksperymentalnej.
Nowe szczepionki przeciw
covid-19 budzą wiele zastrzeżeń, gdyż niektóre ze skutków
ubocznych są bardzo poważne:
- reakcje anafilaktyczne,
- stany zapalne,
- wpływ na rozrodczość (białko
spike wykazuje podobieństwo
do białka obecnego w łożysku
kobiety ciężarnej),
- paraliż,
- nagła śmierć kilka godzin lub
kilka dni po szczepieniu.
Istnieje związek między
szczepieniem a możliwością
pojawienia się u niektórych
osób zjawiska pobudzenia patogenów skutkująca wystąpieniem
choroby z autoagresji, choroby
autoimmunologicznej. W tym
przypadku wcześniejsze zakażenia wirusem o podobnej budowie lub obecność przeciwciał po
szczepieniu powoduje choroby
o silniejszym natężeniu. Należy
podkreślić, że szczepionki przeciw covid-19 nie zostały opracowane w celu zapobiegania chorobie, ale tylko, by łagodziły
objawy. Ogłaszana przez producentów skuteczność, np. skuteczność 95% dotyczy redukcji
ryzyka względnego, choć w rzeczywistości wynosi od 19 do
29% (formalnie wymagana jest
na poziomie 50%.). Tymczasem
spodziewana redukcja ryzyka
absolutnego wynosi zaledwie
mniej niż 1% (jeden procent).
https://blogs.bmj.com/
bmj/2020/11/26/peter-doshi-
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pfizer-and-modernas-95effective-vaccines-lets-becautious-and-first-see-the-fulldata/
https://blogs.bmj.com/
bmj/2021/01/04/peter-doshipfizer-and-modernas-95effective-vaccines-we-needmore-details-and-the-raw-data/
Obawy przed skutkami
ubocznymi szczepień, nazywane niepożądanymi odczynami
poszczepiennymi (NOP) powstrzymują wiele osób przed
podjęciem tego ryzyka. W
związku z taką sytuacją decydenci niektórych krajów wysuwają propozycję wprowadzenia
obowiązku szczepień. W niektórych krajach przeprowadza
się sondaże względem akceptacji lub nie akceptacji tzw. paszportu szczepień, a w niektórych
państwach paszporty sanitarne
już wprowadzono.
W zaistniałej sytuacji dnia
27 stycznia 2021 r. (już w trakcie trwającej kampanii szczepień) Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy po
piątym posiedzeniu uchwaliło
rezolucję N ° 2361 dotyczącą
szczepień, obejmującą osiem
punktów, które skrótowo omówimy.
W pierwszych słowach rezolucji stwierdza się, że choroba
zakaźna spowodowana nowym
koronawirusem SRAS-CoV-2
była przyczyną wielu cierpień
ludzkich w 2020 roku. W grudniu 2020 zanotowano 65 milionów przypadków zakażeń, a 1,5
miliona osób straciło życie. A
zastosowane
zabezpieczenia
sanitarne spowodowały straty w
gospodarce światowej i ujawniły istniejące nieprawidłowości
(w tym utrudnienia w dostępie
do opieki lekarskiej) skutkujące
bezrobociem, upadkiem ekono-

micznym i wręcz ubóstwem.
W drugim akapicie Rezolucja ogłasza, że udostępnienie
szczepionek bezpiecznych i
skutecznych przeciw covid-19
będzie decydujące w zwalczaniu pandemii oraz przyczyni się
do wznowienia gospodarki. Nie
mniej jednak zauważa się, że
szczepionki, nawet bezpieczne,
skuteczne i zastosowane szybko, nie są panaceum w sytuacji
wymagającej szybkiej reakcji.
Nie będą wystarczającym środkiem zapobiegawczym w okresie zimowym, lecz być może po
dłuższym czasie. Poza tym,
szczepienia powinny być zakceptowane przez ludność, choć
szybkość, z jaką szczepionki
zostały opracowane wzmogły
nieufność społeczeństw, mogącą okazać się trudną do pokonania.
W rezolucji podkreślono
poparcie do upowszechnienia
szczepień w krajach o dużej
zachorowalności oraz zaznaczono, że przykłada się wagę do
równego dla wszystkich dostępu
do szczepionek na całym świecie. Plan dystrybucji szczepionek przeciw covid-19, noszący
nazwę COVAX, jest kluczową
inicjatywą na rzecz równego
dostępu do szczepionek dla ludności świata, i wymaga kooperacji międzynarodowej.
W 7. podpunkcie Rezolucji
jest apel do rządów krajów
przedstawiający
następujące
wymagania (w skrocie):
- gwarantowanie najwyższej
jakości badań nad szczepionkami, zgodnie z regułami etyki
wytyczonymi przez Europejską
Konwencję Praw Człowieka i
Biomedycyny;
- instytucje powołane do dopuszczania szczepionek do obrotu handlowego muszą być
niezależne i wolne od presji politycznych;
- ustanowienie systemów kon-
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troli bezpieczeństwa szczepionek po ich zastosowaniu, w tym
skutków długoterminowych;
- utworzenie programów odszkodowań za powikłania poszczepienne;
- zachowanie czujności wobec
ryzyka wykorzystywania informacji poufnych przez firmy farmaceutyczne celem wzbogacenia się;
Nietypowa propozycja z
kolei jest zachętą do omijania
restrykcji związanych z prawem
autorskim i patentami, gdyż
priorytetem jest powszechny
dostęp do szczepionek.
Niezwykle ważnym punktem Rezolucji jest fragment
(podpunkt 7.3) poświęcony
kwestii akceptacji szczepienia
się.
Podpunkt 7.3.1 informuje,
ze władze państwowe powinni
zapewnic obywateli, że szczepienie nie jest obowiązkowe, i
że nikt nie będzie przymuszany do szczepienia pod naciskiem politycznym, społecznym, ani jakimkolwiek innym,
jeżeli osobiście odmówi przyjęcia szczepionki.
W podpunkt 7.3.2 zaznaczono, że należy zadbać, aby
nikt nie był dyskryminowany
za brak szczepienia, ani z powodu potencjalnego zagrożenia dla zdrowia, ani z powodu
odmowy szczepienia.
Autorzy Rezolucji uważają,
że należy rozpowszechniać informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepionek oraz ewentualnych niepożądanych skutków
ubocznych w sposób transparentny, ale również ustalić reguły z mediami społecznościowymi celem wstrzymania rozpowszechniania fałszywych informacji. Mając na uwadze zagadnienie bezpieczeństwa szczepioRezolucja
nek,
przyjęta
uwzględnia konieczność współ-
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pracy władz lokalnych, regionalnych i współpracy międzynarodowej umożliwiającej kontrolę
nad bezpieczeństwem szczepionek poprzez sygnalizowanie i
wyjaśnianie w czasie rzeczywistym każdego zgłaszanego przypadku wystąpienia niepożądanych skutków poszczepiennych.
Tym nie mniej, nie wyklucza
korzyści ze sporządzania zaśwadczeń szczepienia, ale z zastrzeżeniem, by służyły wyłącznie do kontroli skuteczności
szczepień oraz ich skutków
ubocznych i skutkow niepożądanych.
Tekst Rezolucji zawiera wyłącznie generalne rekomendacje
dla organów rządowych, które
zrealizują politykę szczepień
według własnych interpretacji i
zaleceń.
Choć Rada Europy jest tylko
organem doradczym, z powyższymi deklaracjami wolnego
wyboru wobec szczepień rodzi
się nadzieja, by to nie były płonne życzenia.
Streszczenie i komentarz:
Edwige Pietruch
Paryż
Francja
Źródła:
https://www.p-tv.nl/
wiadomosci/306,rada-europybrak-obowiazku-szczepienia
https://www.coe.int/fr/web/
commissioner/-/the-impact-ofcovid-19-on-human-rights-andhow-to-move-forward
https://blogs.bmj.com/
bmj/2020/11/26/peter-doshipfizer-and-modernas-95effective-vaccines-lets-becautious-and-first-see-the-fulldata/
https://blogs.bmj.com/
bmj/2021/01/04/peter-doshi-
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pfizer-and-modernas-95effective-vaccines-we-needmore-details-and-the-raw-data/
https://pace.coe.int/en/files/29004/
html
https://robertbrzoza.pl/post/
okropnie-nauczycielka-mowi-oskutkach-ubocznych-poszczepionce-kowidowej

Od redakcji:
W dniu 19 marca 2021 00:18
zwróciliśmy się do Stałego
Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej przy Rady Europy w
Strasburgu z prośbą o wyjaśnienie statusu prawnego przyjętej
rezolucji.
A dnia 19 marca 2021 16:44
otrzymaliśmy odpowiedź ze Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie
Europy w Strasburgu j/p/:
„W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło dziś do SP RP przy
Radzie Europy, uprzejmie informuję: Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - do którego
należą deputowani z 47 państw
członkowskich tej organizacji może przyjmować różne rodzaje
tekstów: zalecenia, rezolucje i
opinie.

Od strony prawnej, rezolucje
Zgromadzenie
Parlamentarne
Rady Europy nie należą do aktów bezpośrednio obowiązujących w państwach członkowskich. Znaczenie rezolucji wiąże
się z politycznym poparciem ich
treści przez delegatów reprezentujących poszczególne parlamenty i frakcje polityczne. Formalnie rezolucje te nie mają
charakteru prawnie wiążącego
dla rządów.
Potencjalna wartość takich
rezolucji wynika z ich zdolności
do zapewnienia przeglądu ogólnoeuropejskiego
konsensusu
politycznego. Mogą one więc
stanowić istotne wskazówki dla
państw.
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy może także
swoimi pracami inspirować państwa do podjęcia nowych zobowiązań
międzynarodowych.
Uważa się, że około 40 procent
z ponad 200 konwencji Rady
Europy
(międzynarodowych
traktatów wielostronnych) zostało zainspirowanych właśnie
przez Zgromadzenie.
Oficjalna strona Zgromadzehttps://pace.coe.int/en/
nia:
pages/powers

Z poważaniem,
Zalecenia (recommendations)
Bogumiła Warchalewska
zawierają propozycje skierowaRadca
ne do Komitetu Ministrów, któ- Permanent Representation of the
rych realizacja leży w gestii rząRepublic of Poland
dów państw członkowskich. Nato the Council of Europe 2,
tomiast rezolucje (resolutions)
rue Geiler
zawierają decyzje Zgromadzenia
67000 Strasbourg
Parlamentarnego w kwestiach,
(+33) 388372300
do których realizacji jest ono
www.strasburgre.msz.gov.pl „
upoważnione lub wyrażają poglądy, za które jest ono odpoDziękujemy za szybką i rzewiedzialne. Najczęściej rezolu- czową odpowiedź.
cje zawierają propozycje skieroDr Ryszard Milewski
wane do ustawodawców krajoredaktor naczelny
wych oraz instytucji europejWieści Światowe
skich lub międzynarodowych.
www.wiesciswiatowe.pl
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Wielkopolskie samorządy
wspierają ogrody działkowe

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego udzielił rodzinnym ogrodom działkowym w 2020 r. z terenu całego województwa
wsparcia prowadzonych inwestycji w kwocie
1 870 735 zł., z czego kwota przypadła ogrodom
z Okręgu w Poznaniu wyniosła 1 133 000 zł. Z
dotacji na remont i budowę sieci wodociągowych, naprawę dróg i alei ogrodowych, remonty
ogrodzenia skorzystało 127 rodzinnych ogrodów działkowych, w tym 6 reprezentujących
inne stowarzyszenia ogrodowe. Idea wsparcia
ogrodów zrodziła się w 2018r., kiedy to na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa poświęconej ogrodnictwu działkowemu podjęto
uchwałę umożliwiającą wspieranie rozwoju
ogrodowych inwestycji w Wielkopolsce. W ślad
za tą uchwałą w minionym roku Urząd Marszałkowski rozdzielił dotacje ogrodom działkowym,
które zostały wykorzystane i rozliczone. Skala
potrzeb dofinansowania inwestycji przeszła
najśmielsze oczekiwania, gdyż liczba zgłoszonych przez ROD-y 133 wniosków musiała spowodować ograniczenie maksymalnej kwoty dotacji do wysokości 17 200 zł. Warto zaznaczyć,
że pomoc dla ogrodów ze strony Urzędu Marszałkowskiego w tak znaczącej skali miała miejsce po raz pierwszy, ale nie jest to działanie incydentalne. Także w 2021r. Urząd będzie
wspierał ogrody działkowe i jak przekazał prezesom Okręgów w Poznaniu, Kaliszu i Pile Wicemarszałek Krzysztof Grabowski będzie ona
miała miejsce także w 2021r. Aktualnie trwa
nabór wniosków składanych przez zarządy
ROD, które ubiegają się o dotacje na planowane
zadania inwestycyjne.
Ogrody działkowe wspiera nie tylko Urząd
Marszałkowski. Także samorządy miast i gmin
na terenie których funkcjonują rodzinne ogrody
działkowe starają się wspierać ogrodowe inwestycje na miarę posiadanych przez nie środków.
Okręg w Poznaniu na posiedzeniu Rady Okręgowej podsumował wsparcie dla ogrodów z rejonu swojego działania. Wsparcia ogrodom
udzieliły m.in. Miasto Poznań – 300 000 zł,
Gniezno – 12 000 zł, Kościan – 10 000 zł,
Czempiń – 5 000 zł, Leszno – 20 000 zł, Września – 50 000 zł, Środa Wielkopolska – 76 000
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Dr inż. Zdzisław Śliwa

Ukończył Wydział Chemii i Fizyki
Technicznej w Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie uzyskując
tytuł mgr inż. chemika.
Przez ponad 30 lat był wykładowcą, a po obronie pracy doktorskiej adiunktem, następnie szefem Wydziału
Naukowo-Badawczego i dyrektorem
Instytutu Nauk Podstawowych w poznańskiej uczelni wojskowej.
Obecnie prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Logistyki i w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Jego pasją stały się ogrody działkowe, gdzie przez 27 lat kierował Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. 2
Armii WP w Poznaniu, który dwukrotnie został laureatem ogólnopolskiego
konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy
Roku”.
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zł, Koziegłowy – 150 000 zł,
Buk – 14 000 zł, Oborniki –
40 000 zł, Opalenica – 10 000
zł, Zbąszyń – 13 000 zł, Szamotuły – 30 000 zł. Łączna kwota
udzielonego wsparcia finansowego przez samorządy miast i
gmin wyniosła 730 000 zł,
Przyznana pomoc ogrodom
pomoc, świadczącą o docenianiu
ich roli w procesie zaspakajania
socjalnych, wypoczynkowych i
rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, zwłaszcza rodzin z
dziećmi, emerytów i rencistów.

Dzięki przekazanemu wsparciu
ogrody stale się rozwijają, nowe
inwestycje poprawiają standard
wypoczynku przebywających na
działkach, tworzą większe możliwości otwarcia się ogrodów na
potrzeby lokalnych społeczności. Coraz chętniej na terenach
ogrodów przebywają mieszkańcy pobliskich osiedli korzystający
z
bazy
sportoworekreacyjnej, dzieci i młodzież a
także różne stowarzyszenia pozarządowe nie posiadające własnej bazy lokalowej i korzystają-

Od 2009 r. pełni
funkcję prezesa Okręgowego Zarządu PZD w
Poznaniu, a w 2015r. i
ponownie w 2019r. Zjazd
Delegatów
Polskiego
Związku Działkowców
powierzył mu funkcję wiceprezesa PZD w Warszawie.
(dop.red.)

Działki - rajskie ogrody.
Fot.: Red.
str. 78

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

Nr 04 (104) Wieści Światowe 01 kwietnia 2021 r.

cy z ogrodowych obiektów.
Okręgowa Rada PZD w Poznaniu złożyła podziękowania
Marszałkowi
Województwa
Wielkopolskiego oraz Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom
miast i gmin, którzy nie zapomnieli o istnieniu na ich terenach ogrodów działkowych
udzielając im wsparcia finansowego. Zaapelowała również do
tych włodarzy miast i gmin, którzy jeszcze nie skorzystali z
możliwości wspierania ogrodów
działkowych, a przez to mieszkańców swoich miast, by do-

strzegli korzyści płynące ze
wspierania tak ważnej dziedziny
życia społecznego, zwłaszcza w
dobie pandemii koronawirusa.
Aby jednak myśleć o pozyskiwaniu środków na rozwój
ogrodnictwa działkowego zarządy ROD a i sami działkowcy
muszą podejmować inicjatywę i
przyjmować do realizacji zadania inwestycyjne służące poprawie zagospodarowania ogrodu.
Okazją ku temu będą walne zebrania działkowców, zapewne
opóźnione przez pandemię, które jednak są niezbędne do

uchwalenia zadań inwestycyjnych i zgromadzenia wkładu
własnego, wymaganego dla
ubiegania się o dotację. Liczę
więc, że podobne jak w trudnym
roku ubiegłym, także i 2021 r.
nie zabraknie nowych pomysłów i inicjatyw, które zaowocują dalszą poprawą warunków
korzystania z bezpiecznego
wypoczynku na działkach.
dr Zdzisław Śliwa
Prezes Okręgu PZD
w Poznaniu

Ciąg dalszy ze s.1

Czy w suplementach diety
są metale ciężkie?
Suplementy diety mogą
zawierać śladowe ilości metali
ciężkich i, jeśli są przyjmowane w ilościach większych niż
zalecane, szkodzić zdrowiu.

Problem ten podejmuje w
swoich badaniach dr Karolina
Sipa z Uniwersytetu Łódzkiego. Chemik opracowuje tanie i
proste w obsłudze czujniki
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elektrochemiczne do śladowej
analizy obecności metali ciężkich w wybranych produktach
żywnościowych.
„Suplementy diety, obok
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cennych witamin i minerałów,
zawierają często różnego rodzaju składniki pochodzenia roślinnego, które mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi”
– ostrzega dr Sipa. Zadaniem jej
projektu jest uzyskanie wiedzy,
czy faktycznie w suplementach
diety można znaleźć metale
ciężkie ewentualnie, w jakim
stężeniu, czy w ogóle ich nie
ma. Na opakowaniach suplementów nie ma wzmianek o ich
zawartości. Niemniej, zawartość
tych związków jest ściśle regulowana przez normy europejskie, które definiują najwyższe
dopuszczalne poziomy metali
ciężkich w środkach spożywczych.
Badaczka obserwuje, że
spożycie suplementów diety w
Polsce w ostatnich latach znacząco wzrosło. Ich stosowanie
uzupełnia codzienną dietę w
niektóre składniki mineralne i
witaminy. Większość konsumentów uważa suplementy za
środki bezpieczne, a ich powszechna dostępność wywołuje
przekonanie, że można je przyjmować bez ograniczeń. Tym-

czasem niewłaściwe i nieuzasadnione stosowanie suplementów diety, brak rzetelnej informacji dotyczącej przeciwwskazań do ich stosowania, a także
nadmierne spożycie tych produktów mogą być przyczyną
poważnych konsekwencji zdrowotnych.
„Pomimo że ulotka głosi, że
dawka dzienna to 1 lub 2 tabletki, ludzie łykają ich więcej myśląc, że będą zdrowsi. Niestety
takie podejście ma wiele osób.
A co, jeśli okaże się, że ta 1 lub
2 tabletki zawierają ilość metali
ciężkich optymalną, a każda
następna tabletka zwiększa tą
ilość w naszym organizmie?
Nie od dzisiaj wiadomo, że metale ciężkie są toksyczne i mogą
powodować raka. Chciałabym
zwiększyć świadomość w tej
kwestii” – deklaruje chemik.
W tym celu zamierza ona
wytworzyć narzędzia analityczne, które zapewnią jakość i dokładność badań porównywalną
z komercyjnie stosowanymi
metodami. Z tą różnicą, że będą
proste i tanie, w przeciwieństwie do kosztownego sprzętu,

który musi obsługiwać fachowy
personel. Pozwoli na to metoda
elektroanalizy. Eksperymenty
wykonywane tą metodą są, zdaniem dr Sipy, niezawodne i pozwalają na wykrywanie poszukiwanych substancji nawet w
próbkach o skomplikowanym
składzie chemicznym.
Nowe sensory zostaną poddane dokładnej charakterystyce
przy zastosowaniu metod spektroskopowych,
mikroskopowych oraz elektrochemicznych.
Projekt badawczy „Platformy
elektroanalityczne na bazie
funkcjonalizowanych mezoporowatych warstw krzemionki w
analizie suplementów diety pod
kątem metali ciężkich” koordynowany przez dr Karolinę Sipę
w ramach Grantu dla młodych
badaczy (konkurs Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza).
PAP – Nauka w Polsce
Więcej na:

Redaktor

www.liderzyinnowacyjnosci.com

Program „Cyfrowa Europa”
z budżetem ponad 7,5 mld euro
Rada Unii Europejskiej
przyjęła w głosowaniu nowy
unijny program „Cyfrowa Europa”. Wspomoże on transformację cyfrową: zapewni finansowanie wprowadzania najnowocześniejszych technologii w
takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, obliczenia superkomputerowe i cyberbezpieczeństwo. Program będzie
dysponować budżetem 7,5 mld
euro i obejmie lata 2021–2027,
str. 80

retroaktywnie od 1 stycznia
2021 r. Teraz program musi
jeszcze przyjąć Parlament Europejski.
„Program „Cyfrowa Europa”
to element zdecydowanych działań UE, by optymalnie wykorzystać cyfryzację z pożytkiem dla
europejskich społeczeństw i gospodarek, poszerzyć autonomię
Europy w kluczowych technologiach i zwiększyć jej konkurencyjność. Program pomoże nam
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stworzyć superwydajne, bezpieczne i nowoczesne usługi
cyfrowe dla wszystkich obywateli i firm w Unii” – stwierdził Pedro Nuno Santos, portugalski minister infrastruktury i
mieszkalnictwa, przewodniczący Rady UE.
Program „Cyfrowa Europa”
będzie finansować projekty w
pięciu dziedzinach: obliczenia
wielkiej skali – na ten cel przeznaczono lisko 2,2 mld euro,
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sztuczna inteligencja (2 mld
euro) cyberbezpieczeństwo i
zaufanie (1,6 mld euro), zaawansowane umiejętności cyfrowe (577,3 mln euro), wdrażanie, optymalne wykorzystanie
zdolności cyfrowych i interoperacyjność (miliard euro).
Program „Cyfrowa Europa”
stanowi uzupełnienie kilku innych programów wspierających
transformację cyfrową, takich
jak „Horyzont Europa”, który
skupia się na rozwoju badań
naukowych i technologii, oraz
instrument „Łącząc Europę”
wraz z jego aspektami cyfrowymi.
Oprócz tego nowe rozporządzenie o Instrumencie na rzecz
Odbudowy i Zwiększania Odporności wymaga, by krajowe
plany odbudowy i odporności

zarezerwowały przynajmniej 20
proc. wydatków na transformację cyfrową. Środki te powinny
pomóc: wesprzeć rozwijanie w
Europie technologii cyfrowych
nowej generacji, w tym superkomputerów, kwantowych technologii obliczeniowych, technologii blockchain oraz humanocentrycznej sztucznej inteligencji; rozwinąć zdolności w zakresie strategicznych cyfrowych
łańcuchów wartości, zwłaszcza
mikroprocesorów; przyspieszyć
wprowadzenie w całej Unii Europejskiej bezpiecznej infrastruktury sieciowej o bardzo
dużej przepustowości (w tym
światłowodów i 5G); zwiększyć
zdolność UE do zabezpieczenia
się przed cyberzagrożeniami; uwolnić pełny potencjał
technologii cyfrowych, po to by
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zrealizować ambitne cele UE w
dziedzinie środowiska i klimatu
zwiększyć cyfrowy potencjał
systemów edukacji.
Głosowanie Rady Unii Europejskiej, przeprowadzone w
trybie pisemnym, oznacza, że
Rada przyjęła swoje stanowisko
w pierwszym czytaniu. Akt musi teraz zostać przyjęty przez
Parlament Europejski w drugim
czytaniu, następnie zaś ukaże
się w Dzienniku Urzędowym
UE. Rozporządzenie wejdzie w
życie w dniu publikacji.
Drogę do formalnego przyjęcia aktu utorowało wstępne
porozumienie, które prezydencja Rady i Parlament Europejski
osiągnęły 14 grudnia 2020 r.
Uzgodniony tekst został następnie zatwierdzony przez Komitet
Stałych Przedstawicieli 18
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grudnia 2020 r.
„Zwiększony potencjał cyfrowy przyniesie korzyści obywatelom UE, co jest szczególnie
ważne w czasie wciąż trwającej
pandemii. Nie wiadomo, kiedy
pandemia się skończy, ale wiadomo, że usługi cyfrowe stają
się główną siłą napędową naszego wzrostu gospodarczego i że
rola technologii cyfrowych bę-

dzie coraz większa. Jest też jasne, że sektor cyfrowy odegra
kluczową rolę w odbudowie
gospodarczej po pandemii, co
oznacza, że program „Cyfrowa
Europa” będzie zasadniczym
elementem planu odbudowy” –
komentował w grudniu zatwierdzenie dokumentu Peter Altmaier, niemiecki minister gospodarki i energii pełniący wów-

czas funkcję przewodniczącego
Rady z ramienia niemieckiej
prezydencji.
Źródło informacji: EuroPAP
News
Więcej na:

Redaktor

www.liderzyinnowacyjnosci.com

Ciąg dalszy ze s.1

Terapeutyczne metody
harmonizowania ciała, duszy i umysłu
Najwięksi naukowcy naszych czasów, w tym zdobywcy Nagrody Nobla i wynalazcy
utrzymywali, że źródłem zdrowia i choroby jest zawsze
energia w organizmie. Byli
przekonani, że z czasem znajdzie się sposób na to, aby uporać się z zaburzeniami energii,
które są przyczyną każdego
problemu zdrowotnego. Jedna
z kluczowym teorii fizyki
kwantowej zakłada, że zrozumienie tych zależności pozwoli
na dokonanie największego
przełomu w dziedzinie zdrowia i uzdrawiania. Holistyczne
terapie stosowane w unikatowym kompleksie Manor House SPA w Pałacu Odrowążów w Chlewiskach pełnią
taką właśnie rolę.
Gabinety Bioodnowy specjalizują się w terapiach energetycznych. Należą do nich m.in.
metody harmonizacji czakr z
wykorzystaniem kryształowego
łóżka, plazmowy system Eemana, balansujący system Keshego
czy analiza kwantowa, dzięki
której możemy dokonać szybkiej i dokładnej oceny stanu
zdrowia.
Harmonizowanie czakr
Zgodnie z tradycją mistycz-
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ną w ludzkim ciele znajduje się
7 czakr połączonych kanałem
energii w kręgosłupie. Każde z
tych centrów energetycznych
jest powiązane z innym organem, emocją oraz kolorem. Wibracje o określonej częstotliwości i długości fal świetlnych odpowiadają konkretnym barwom.
W kryształowym łóżku wiązki
światła o odpowiedniej długości
fali i kolorze przechodzące
przez kryształy Vogla, które
działają jak lasery, są kierowane
na odpowiednie czakry wzmacniając ich pola energetyczne.
Czakry odpowiedzialne są za
stan naszego ciała, umysłu i ducha, a tym samym za nasze
zdrowie.
W osiągnięciu harmonii ciała, duszy i umysłu pomaga energia życia – nasza wewnętrzna
energia witalna – zwana przez
Chińczyków „Chi”, przez Hindusów i Tybetańczyków –
„Praną”, a przez dr. Keshe –
plazmą. Czakry to ważne ośrodki energetyczne w ciele człowieka.
Uzdrawiająca moc kryształów
Energię drzemiącą w kryształach
wykorzystywali
już
Atlanci tysiące lat temu. Wiedzę
na temat działania kryształów

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl

uporządkował Marcel Vogel,
którego opracowania naukowe
zawierają katalog możliwości
ich zastosowania. Kryształ górski symbolizuje czystość i jest
źródłem uniwersalnej mocy. Ma
bardzo silną uzdrawiającą energię – usuwa zatory i blokady
punktów energetycznych i czakr
człowieka. Wzmacnia działanie
wszystkich innych kamieni, które znajdą się w jego pobliżu lub
są razem z nim stosowane.
Kryształy działają jak odpromiennik , neutralizują negatywne promieniowanie. Wzmacniają pole energetyczne i mają
zdolności transferowania energii. Potrafią odpowiednio nią
zarządzać i są też doskonałym
przekaźnikiem. Pomagają w
rozwoju roślin, kontrolują pogodę, zaś wielkie kryształy – o
potężnej
mocy,
zwane
„ogniowymi
kryształami”, przenoszą energię fal radiowych na duże odległości.
– Kryształy użyte podczas medytacji dają duchowe przebudzenie i wzmacniają zdolności
paranormalne człowieka, podnoszą pojemność umysłu i czystość myślenia, są niczym biblioteka. To działa jak magazyn
pamięci i wiedzy. Służą nauce i
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są z powodzeniem wykorzystywane w nowych technologiach.
Kryształy sprzyjają leczeniu różnych chorób. Wzmacniają system immunologiczny, niwelują
bóle kręgosłupa, zaburzenia
równowagi, a także zaburzenia
żołądkowe i tarczycy oraz dolegliwości serca. Poprawiają też
wzrok i korzystnie wpływają na
skórę. – wyjaśnia Grażyna
Wrona, prezes kompleksu Manor House SPA w Pałacu Odrowążów w Chlewiskach.
Energia kryształów może
być również użyta w celu odmładzania ciała. Ponadto wzmacniają aurę, intuicję i pomagają w
przezwyciężaniu obaw. Harmonizacja czakr z wykorzystaniem
kryształowego łóżka jest jedynym
takim
zabiegiem terapeutycznym w kraju.
Skutecznie
łączy
działanie

kryształów Vogla i koloroterapii.
Diagnostyka kwantowa i odnowa biologiczna w Manor House
Diagnostyka
kwantowa
wszystkich organów i funkcji
życiowych w ciele człowieka
jest bezinwazyjną metodą kompleksowej i zarazem szybkiej
oceny stanu organizmu za pomocą analizatora kwantowego.
Urządzenie służące szczegółowej diagnostyce ciała człowieka
działa w oparciu o przepływ
energii w organizmie. Pozwala
uzyskać ponad 250 bioinformacji o funkcjach narządów, takich
jak: trzustka, nerki, płuca, mózg
i inne, układach: krążenia, hormonalnym i odpornościowym, a
także o poziomie wszystkich
związków odżywczych, m.in.:
witamin, minerałów, cukru, kolagenu i hormonów – które dają
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możliwość holistycznego spojrzenia na temat przyczyn dolegliwości i metod przywracania
zdrowia. Pozwalają na dokładne
sprawdzenie kondycji i stan
zdrowia organizmu osoby badanej.
Kompleks hotelowy Manor
House SPA Pałac Odrowążów
łączy piękno arystokratycznych
tradycji, współczesny luksus i
dobre energie natury. Wspaniała
historia, sielski park, holistyczna
aura Polskiego Centrum Biowitalności to warunki idealne do
relaksu, wypoczynku i powrotu
do zdrowia, zwłaszcza w tak
trudnym dla wszystkich okresie
pandemii. (JC)
Więcej na:

Redaktor
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Okres pylenia roślin sprzyja
nasileniu się zakażeń SARS-CoV-2
Nadmierna ilość pyłków roślinnych w atmosferze zwiększa
liczbę infekcji koronawirusem –
wynika z międzynarodowego badania w PNAS. Zdaniem naukowców dzięki wprowadzeniu
restrykcji epidemicznych w okresie intensywnego pylenia udało
się zmniejszyć o połowę liczbę
potencjalnych zakażeń SARSCoV-2.
W okresie nasilonego pylenia

procentach zmienność dynamiki
zachorowań na Covid-19. Wskazali
oni, że nasilenie pylenia roślin –
przy określonym poziomem wilgotności i wartościami temperatury –
prowadziło bezpośrednio do wzrostu liczby zakażeń. „SARS-CoV-2
jest bardziej odporny na działające
przeciwko wirusowi interferony,
jeśli nadejściu fali epidemii towarzyszą wysokie stężenia pyłków w
powietrzu” – ocenił zespół badaw-

Autorzy analiz wskazali, że ich
badanie dotyczące bezpośredniego
wpływu pylenia na wzrost zakażeń
wirusem SARS-CoV-2 jest największym, jakie dotychczas przeprowadzono na świecie. Wyjaśnili,
że dane do analiz zostały zgromadzone w 130 stacjach badawczych
zlokalizowanych w 31 krajach
świata, na pięciu kontynentach.
Z analizy badaczy wynika, że
wskutek lockdownu i przymuso-

roślin liczba infekcji koronawirusem wzrasta co najmniej o 4 proc. –
wynika z badania międzynarodowego zespołu biologów i epidemiologów, opublikowanego w najnowszym numerze pisma “Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America”.
Według autorów badania to
właśnie wzrost intensywności pylenia pozwala wyjaśnić w ponad 40

czy.
“Wniosek płynący z badania
jest taki, że osoby, których dotyczy
podwyższone ryzyko zakażenia
powinny w okresie tym nosić maseczki ochronne z filtrem z cząstek
stałych” – napisali badacze. Dodają, że dotychczas nauce „nie udało
się stworzyć skutecznych środków
zapobiegawczych,
dotyczących
narażenia na pyłki unoszące się w
powietrzu”.

wych izolacji społecznych na świecie zanotowano spadek o 50 proc.
liczby infekcji, do których mogłoby
dojść w okresie intensywnego pylenia roślin przy braku takich ograniczeń. (PAP)
Redaktor
Więcej na:
www.liderzyinnowacyjnosci.com
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W cyfrowym świecie
Stowarzyszenie BIM jest organizacją zrzeszającą osoby i
firmy, które chcą podążać ścieżką cyfrowego rozwoju. Skupia w
swoim środowisku ekspertów
cyfrowych technologii oraz podmioty tworzące nowe cyfrowe
rozwiązania. Jego misją jest pomoc w zrozumieniu transformacji cyfrowej w taki sposób, aby
świat cyfrowy był osiągalny dla
każdego.

in. przedsiębiorstwami, jednostkami projektowymi, jednostkami
naukowo-badawczymi, instytucjami wspomagającymi biznes, a także promowanie metodyki BIM w
organach ustawodawczych.
W 2018 roku Stowarzyszenie
zaczęło prowadzić działalność
gospodarczą w obszarze edukacji
BIM dla podmiotów prywatnych i
publicznych dedykując im szkolenie „BIMw5H”, które miało na

BIM dla polskiego budownictwa
przyjęło
nową
nazwę
„Stowarzyszenie BIM” a celem
strategicznym Stowarzyszenia jest
zbudowanie cyfrowej sieci wzajemnych powiązań, która integruje
ludzi, technologie i biznes. Od
początku 2021 roku Stowarzyszenie BIM aktywnie włącza się w
działania wspierające nowe cyfrowe schematy i rozwiązania technologiczne stając się Cyfrową Plat-

Zadaniem rzecznika prasowego Stowarzyszenia BIM będzie
popularyzowanie dokonań i bieżących działań w mediach społecznościowych i czasopismach a także organizowanie konferencji prasowych oraz inspirowanie dziennikarzy do bezpośrednich kontaktów
z członkami Stowarzyszenia BIM.
Rys historyczny Stowarzyszenia BIM
Stowarzyszenie pod nazwą
„BIM dla polskiego budownictwa”
powstało w 2014 roku. Celem powołania Stowarzyszenia było
utworzenie płaszczyzny współpracy między wszystkimi podmiotami, zajmującymi się wprowadzaniem metodyki BIM w Polsce, m.

celu wprowadzenie słuchaczy do
metodyki BIM przez pokazanie
podstawowych obszarów zastosowania nowych technologii i podanie praktycznych przykładów zastosowanie metodyki BIM.
W 2020 roku w obliczu zdarzeń
wywołanych pandemią i w obliczu
nowej rzeczywistości biznesowej,
w której transformacja cyfrowa
stała się koniecznością Stowarzyszenie BIM odpowiedziało na zapotrzebowania rynku angażując się
w działania mające na celu edukacje z wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz rozszerzając profil
działalności na wszystkie branże
cyfrowej gospodarki.
W 2021 roku Stowarzyszenie

formą umożliwiającą wymianę
wiedzy, doświadczeń i nawiązywanie relacji biznesowych.
Lokalizacja
Stowarzyszenia
BIM znajduje się w siedzibie Polskiego Związku Pracodawców
Budownictwa w Warszawie.
Oficjalna strona Stowarzyszenie BIM https://plbim.org/
Kontakt do Jolanty Czudak –
Tomaka, rzecznika prasowego Stowarzyszenie BIM: jczudak7@gmail.com tel. + 48 660 –
400 – 468
Redaktor
Więcej na:
www.liderzyinnowacyjnosci.com
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Ciąg dalszy ze s.1

Hapteny
mogą zabijać
(cz.1)

Na temat przyczyny wszystkich (162)
chorób autoimmunizacyjnych z haptenologiem Jerzym Grzeszczukiem rozmawia dr
Ryszard Milewski
Co należy rozumieć pod określeniem:
162. chorób autoimmunizacyjnych?
W roku 1956 dwaj
amerykańscy naukowcy
Ernest Witebsky i Noel
Rose opublikowali w
literaturze
naukowej
rezultaty swoich laboratoryjnych badań na
zwierzętach i sporządzili
listę 80 chorób autoimmunizacyjnych,
które
występują u ludzi. Ale z
upływem lat lista chorób
autoimmunizacyjnych
urosła do 162. Przyczyna chorób autoimmunizacyjnych do tej pory
nie jest znana. Z powodu nieznanej przyczyny
wszystkie choroby autommunizacyjne są leczone objawowo za pomocą leków, które nie
leczą, ale tylko łagodzą
objawy
występujące
podczas tych chorób.
Najbardziej znane
choroby autoimmunizacyjne to: anemia, migrena, jaskra, alergia, epilepsja, choroby serca,
stwardnienie rozsiane,
reumatoidalne zapalenie

Jerzy Grzeszczuk, rok
urodzenia 1939. Matura w 1957,
Technikum Budowy Maszyn w Elblągu. 1957-60 pomocnik tokarza w
Zakładach Mechanicznych im. Gen.
Karola Świerczewskiego w Elblągu.
1960-61 zasadnicza służba wojskowa. 1961-1963 nauka w Oficerskiej

Nr 04 (104) Wieści Światowe 01 kwietnia 2021 r.

Szkole Lotniczej w Dęblinie, tytuł
pilota w stopniu podporucznika.
1972-75 studia zaoczne w Wyższej
Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, dyplom inżyniera - pilota. W
roku 1983 zwolniony ze służby wojskowej w stopniu majora.
Autor dwóch wynalazków chro-

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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stawów, histeria, schizofrenia,
lupus, choroba Alzheimera i
Picka oraz ponad 100 innych.
Leczeniem tych chorób zajmują
się lekarze o rozmaitych specjalnościach: neurolodzy, alergolodzy, kardiolodzy, psychiatrzy, seksuolodzy, reumatolodzy...
A co rozumiemy pod określeniem: haptenolog?
Haptenolog to specjalista
zajmujący się laboratoryjnym
wykrywaniem haptenów, które
są szkodliwe dla osoby chorej. Haptenologami (po bardzo
krótkim przeszkoleniu) mogą
być wszyscy hematolodzy, którzy do tej pory pracują w laboratoriach i badają krew. Wszyscy hematolodzy potrafią wykonywać laboratoryjne badania w
celu wykrycia rozpuszczalnych
w wodzie antygenów niepełnowartościowych, zwanych też
haptenami: A, B, H, Lewis(a),
Lewis(b), Sid, Individuality i
wielu innych haptenów, które
są rozpuszczone w wodzie ludzi
i zwierząt. Jednakże do tej pory
hematolodzy bardzo rzadko wykonują takie badania, bo lekarze
nie kierują swoich pacjentów do
hematologów na wykrycie przyczyny chorób autoimmunizacyjnych.
I Pan jest haptenologiem?
Tak. Jestem haptenologiem i
jednocześnie twórcą nazwy nowej specjalizacji w medycynie haptenologia.
Do tej pory zawód haptenolog nie był znany w medycynie.
Haptenologia jest nową dziedziną w medycynie, która dopiero powstaje i jeszcze nauka
nie jest zainteresowana haptenologią pomimo, że hapteny znane
są od dawna.
Co nazywamy haptenami?
Nazwę hapteny wprowadził
do medycyny w roku 1917 Karol Landsteiner (1868-1943)
austriacki lekarz profesor pato-
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nionych w Urzędzie Patentowym R.P. (linijka z podziałkami
krotności jednostek miary układu SI oraz podwozie do wózka
dziecięcego przystosowanego
do jazdy po schodach).
Od 1981 zainteresowania
biologią molekularną.
Udział w kilkudziesięciu
konferencjach medycznych w
Polsce i za granicą. Autor
trzech publikacji naukowych o
toksycznym działaniu ludzi:
1/. Rumyantsev S.N., Grzeszczuk J.: "Pathogenic Effects of
the Human Chemical Biofield"
= “Chorobotwórcze działanie
ludzkiego chemicznego biopola”.
Medical Hypotheses. Churchill
Livingstone of Edinburgh.1995.
2/. Grzeszczuk J.: "Lewis Antigens as a Possible Cause of
Sudden Death of Previously
Healthy Adults and Infants and
of Diseases and Phenomena
Linked to Tissue Ischemia" =
“Antygeny Lewis jako możliwa
przyczyna nagłej śmierci uprzednio zdrowych dorosłych
osób oraz chorób i zjawisk z
niedokrwienia tkanek”. Medical
Hypotheses. Churchill Livingstone of Edinburgh. 1997.

3/ Grzeszczuk J.: "A Possible
Reason for the 'Fatal Vision' of
the Famous American Surgeon
Jeffrey MacDonald" w: Tymieniecka A.T. (redaktor): „The
origins of life”. World Institute
for Advanced Phenomenological Research and Learning.
Kluwer Academic Publishers.
Dordrecht, Boston, London.
Analecta Husserliana LXVI,
349-355. 2000.
Wymienione prace opublikowane były w języku angielskim, bo naukowcy na całym
świecie porozumiewają się językiem angielskim. Dostęp do
publikacji jest przez internet.
Poza tym, Jerzy Grzeszczuk
wydał kilka książek w języku
polskim. Wszystkie te są dostępne w czytelni Biblioteki
Narodowej i w czytelniach bibliotek uniwersyteckich.
W latach od 2002 do 2019
Jerzy Grzeszczuk prowadził
samodzielnie działalność gospodarczą,
zarejestrowaną
jako Instytut Haptenologii –
pierwszy w świecie.

log i immunolog, który wcześniej, w 1901r. odkrył trzy grupy krwi: A, B, 0. Za dokonane
odkrycie grup krwi otrzymał w
1930r. nagrodę Nobla. W roku
1940 wspólnie z amerykańskim
lekarzem Aleksandrem Wienerem (1907-1976) odkryli czynnik Rh. Za to odkrycie w 1946r.
(pośmiertnie) Landsteiner uhonorowany został nagrodą Laskera w dziedzinie badań klinicznych.
Etymologia nazwy hapteny
wywodzi się od greckiego wyrazu haptein oznaczającego
przyczepiać.
Hapteny
są
to proste związki chemiczne,
które mogą się przyczepiać

do białek, lipidów i do odpowiedników swoich przeciwciał.
Podczas badań krwi Landsteiner
zauważył, że obce hapteny po
wprowadzeniu do krwi mogą się
przyczepiać do erytrocytów i w
ten sposób tworzą się erytrocyty
o zupełnie innej grupie krwi.
W roku 1932 F. Schiff i H.
Sasaki odkryli, że u większości
ludzi (78% ) płyny ustrojowe
(ślina, sperma, pot, mocz, mleko, osocze...) zawierają duże
ilości rozpuszczalnych w wodzie substancji grupowych krwi:
A, B, 0. Osoby, które w swoich
płynach ustrojowych mają substancje grupowe krwi A lub B
lub 0 nazwano wydzielaczami.
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Pozostałe 22% ludzi nazwano niewydzielaczami bowiem
u niewydzielaczy substancje
grup krwi A lub B lub 0 występują tylko na erytrocytach.
Gdy w roku 1932 Karol Landsteiner dowiedział się, że substancje grupowe krwi są rozpuszczone w wydzielinach,
przystąpił do badania tych substancji i dowiódł, że substancje
te są haptenami. Landsteiner
badał hapteny do ostatnich chwil
swego życia - zmarł z pipetą w
ręku w roku 1943.
W późniejszych latach inni
badacze odkryli w wydzielinach
ludzi następne cztery hapteny:
Lewis(a), Lewis(b), Sid oraz
hapten I (angielska nazwa - individuality). Wszystkie siedem
wymienionych haptenów to proste
związki
chemiczne
(oligosacharydy) znajdują się w:
pocie, ślinie, moczu, mleku,
spermie, wydychanym powietrzu i w zapachu ludzi i zwierząt.
Co spowodowało, że zainteresował Pan się haptenami?
W czasach mojej młodości
trwał wyścig zbrojeń. Dwa wielkie mocarstwa USA i ZSRR
miały bomby atomowe i budowano coraz większe rakiety
zdolne do przenoszenia tych
śmiercionośnych ładunków na
duże odległości. Przywódcy
wielkich mocarstw starali się
pokazać, że porafią budować
coraz większe rakiety.
W dniu 12 kwietnia 1961 roku Rosjanie wystrzelili w kosmos pierwszego człowieka Jurija Gagarina, który w maleńkiej
kabinie kosmicznej okrążył naszą planetę Ziemię w czasie 90
minut i pomyślnie wylądował.
To było wielkie wydarzenie na
skalę światową. Następne loty
rosyjskich kosmonautów były
udane i trwały coraz dłużej (do
czterech dób). Ale były to loty
jednoosobowe.

Natomiast w roku 1964 w
maleńkiej kabinie Rosjanie wystrzelili w kosmos trzech kosmonautów, którzy mieli okrążać Ziemię przez 5 (pięć)
dób. Jednakże podczas pierwszego okrążenia Ziemi uprzednio zdrowi kosmonauci zameldowali, że jest źle, że pojawiła
się u nich jakaś choroba. Z powodu choroby kosmonautów
przerwano lot kosmiczny i po
udanym lądowaniu wyciągnięto
z kabiny bardzo chorych kosmonautów.
Po tym wydarzeniu rosyjscy
naukowcy przeprowadzili badania dużej liczby zdrowych ludzi
i w laboratoryjnych badaniach
wykryli około 300 (trzysta) prostych związków organicznych,
które są wydalane do powietrza
z ludzkich organizmów. I naturalną rzeczą jest, że każdy człowiek wydala do powietrza inny
zestaw swoich związków organicznych.
Do następnych lotów w kosmos Rosjanie wyposażyli statki
kosmiczne w filtry powietrza. Zastosowane filtry zatrzymywały i niszczyły związki organiczne zawarte w powietrzu
kabin kosmicznych. Od tej pory
skończyły się problemy ze zdrowiem kosmonautów.
W owym czasie byłem wojskowym pilotem i bardzo interesowała mnie przyczyna rozmaitych przewlekłych chorób, na
które zapadali moi zdrowi koledzy piloci wojskowych samolotów. Otóż te choroby, a także
nagłe zgony moich kolegów
zdarzały się najczęściej po zawarciu małżeństwa.
W lutym 1982 był stan wojenny i wtedy napisałem na
dwóch stronach maszynopisu
hipotezę, że ludzie mogą działać
na siebie chorobotwórczo za
pomocą antygenów wziewnych,
które mogą być rozpuszczone w
wodzie ludzkich organizmów.
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Wtedy nie znałem jeszcze
tych antygenów i dlatego poszedłem do Wojskowego Instytutu
Medycznego (WIM) w Warszawie. Przyjął mnie na rozmowę
płk. prof. dr. hab. n. med. Paweł
Nowicki, który był hematologiem.
Nasza rozmowa trwała około trzech godzin. Prof. Nowicki
powiedział, że moja hipoteza ma
podstawy naukowe i należy tę
hipotezę sprawdzić w laboratoryjnych badaniach w probówce. A jeśli hipoteza zostanie potwierdzona w kilku laboratoriach, to będzie wielkie wydarzenie.
Prof. Paweł Nowicki zaproponował mi pracę w jego laboratorium
w
WIM,
ale niestety musiałem wyjechać
z Warszawy do swojej jednostki
wojskowej.
A dlaczego nie starał Pan
się o przeniesienie do WIM?
W owym czasie ja nie miałem zielonego pojęcia o laboratoryjnych badaniach wykonywanych przez hematologów. Znałem tylko swoją grupę krwi oraz
trochę wiedziałem o sposobie
doboru krwi do przetoczenia.
Nie miałem zamiaru zmieniać
miejsca mojego zamieszkania.
A w której części Polski
pan mieszkał?
W pobliżu mojego miejsca
zamieszkania jest Szczecin i tam
poszedłem do prof. zw. dra hab.
n. med. Tadeusza Marcinkowskiego, który był kierownikiem
Zakładu Medycyny Sądowej i
Kryminologii w Pomorskiej
Akademii Medycznej. Prof. Tadeusz Marcinkowski na potrzeby sądów i milicji wykrywał
rozpuszczalne w wodzie antygeny (hapteny): A, B, H, które są
w
wydzielinach
"wydzielaczy" (ang. nazwa
"secretors"). Po kilku minutach
rozmowy prof. Marcinkowski
zaprosił mnie do współpracy w
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laboratoryjnych badaniach przyczyny wielu rozmaitych chorób.
Nasza współpraca trwała przez 28
lat. Prof. Tadeusz Marcinkowski
żył w latach 1917 do 2011.
A kiedy pojawił się termin
hapteny w pana naukowych dochodzeniach?
Termin hapteny jako wyraz
pojawił się w moich naukowych
dochodzeniach po przeczytaniu
kilku książek z dziedziny hematologii. Najbardziej zainteresowała
mnie angielska książka dla studentów, którzy w USA przez kilka lat
uczą się robić laboratoryjne badania przeciwciał, rozmaitych antygenów
pełnowartościowych
(immunogenów) oraz rozpuszczalnych w wodzie niepełnowartościowych
antygenów
(haptenów). Mam do tej pory tę
książkę. Jest to praca zbiorowa
pod redakcją Denise Harmening,
zatytułowana MODERN BLOOD
BANKING AND TRANSFUSION PRACTICES, którą w roku
1990 (po zmianie ustroju w Polsce) przysłano z USA bezpłatnie
do Akademii Medycznej w Szczecinie. Na okładce tej książki jest
pieczęć w języku angielskim: "Nie
do sprzedaży. Jest to dar dla Polaków od przyjaciół z USA".
Od czego Pan zaczął?
Gdy tylko otrzymałem do ręki tę książkę, to bardzo mnie zainteresowała. Niektóre fragmenty
czytałem wielokrotnie i podkreślałem ołówkiem. Najbardziej mnie
zainteresowały informacje o rozpuszczalnych w wodzie antygenach (haptenach) Lewis(a) i Lewis
(b).
Co było dalej?
Gdy tylko zrozumiałem właściwości haptenów Lewis, napisałem po polsku moją hipotezę, że
hapteny Lewis mogą powodować
choroby autoimmunizacyjne. Dałem tę pracę do przetłumaczenia
na język angielski i po przetłumaczeniu wysłałem do redakcji naukowego pisma MEDICAL HYPOTHESES. Moja praca została
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opublikowana w roku 1997. Tytuł: Lewis antigens as a possible cause of sudden death of previously healthy adults and infants and of diseases and phenomena linked to tissue ischemia. =
(Antygeny Lewis jako możliwa
przyczyna nagłej śmierci wcześniej zdrowych osób dorosłych i
niemowląt oraz chorób i zjawisk
związanych z niedokrwieniem tkanek). Publikację tę można znaleźć
i można wydrukować przez internet.
Kto może wydalać hapteny?
Każdy człowiek wydala do
środowiska, głównie do powietrza,
swoje płyny ustrojowe razem ze
swoimi haptenami. Ale każdy wydala inny zestaw haptenów spośród siedmiu rodzajów opisanych
w literaturze naukowej.
Ilości wydalanych haptenów
są
różne
u
różnych
osób. Zwierzęta i grzyby pleśniowe także wydalają do powietrza
swoje hapteny.
Jaki wpływ mogą mieć hapteny na zdrowie drugiego człowieka?
Jeśli dwie osoby przebywają
bardzo blisko siebie albo w źle
wietrzonym pomieszczeniu, to
podczas oddychania dużo obcych
haptenów przenika do krwi przez
ścianki naczyń włosowatych w
płucach. Jeśli dwie osoby wydalają takie same hapteny, to nie
ma żadnego zagrożenia. Ale jeśli
te dwie osoby wydalają różne hapteny, to obce hapteny we krwi mogą powodować rozmaite zmiany
chemiczne, które mogą być przyczyną różnych chorób autoimmunizacyjnych, a nawet nagłych zgonów uprzednio zdrowych osób.
Obce hapteny we krwi powodują objawy podobne do objawów
podczas przetoczenia źle dobranej
krwi. Oddychając zapachem niektórych osób czuje się mdłości,
nudności, zaburzenia w pracy serca, zaburzenia wzrokowe, halucynacje, traci się przytomność…
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Czy wydzielający mają tego
świadomość?
Czasami ludzie dostrzegają
zjawisko wampiryzmu energetycznego. Próbują wyjaśnić to zjawisko tak zwanym silnym biopolem, które osłabia niektóre blisko
znajdujące się osoby. Natomiast w
zamierzchłych czasach ludzie dostrzegli zjawisko, że w bliskości
niektórych osób można się rozchorować, a nawet umrzeć.
Czy wampiryzm energetyczny
a hapteny to jest to samo?
Wampiryzm energetyczny a
hapteny to NIE jest to samo.
Wampiryzm energetyczny jest
znanym w psychotronice zjawiskiem, polegającym na samowolnym „pobieraniu energii” przez
drugiego
człowieka
„wampira”, natomiast hapteny są
substancjami chemicznymi, które
są wydalane z organizmu do powietrza.
W jaki sposób wydalane są
hapteny?
W umiarkowanej temperaturze dorosły człowiek w ciągu jednej doby wprowadza do organizmu drogą pokarmową około 1,5
litra wody. Wprowadzona do organizmu woda nasyca się haptenami i jest wydalana z organizmu do
powietrza w ilości około 0,5 litra
przez gruczoły potowe na skórze
oraz około 0,5 litra przez płuca
podczas wydechu. Pozostałe 0,5
litra wody jest wydalane z moczem. Wydalone z organizmu do
powietrza hapteny tworzą niewidzialny obłok (otoczkę, aurę) wokół organizmu. Obłok ten jest nietrwały i ulega rozproszeniu przy
napływie świeżego powietrza.
Jaki wpływ na zdrowie małżonków mogą mieć hapteny?
cdn.
Dziękuję za rozmowę:
R.M.
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Wszystkim działkowcom
życzymy by nadchodzące
Święta Wielkanocne
przyniosły ukojenie
i dobrą nadzieję,
że zły czas wkrótce minie.
Życzymy spędzenia
zdrowych, pogodnych Świąt,
pamiętając
w tym trudnym czasie,
że nasza troska o najbliższych
wymaga rezygnacji
z części
tradycyjnych zachowań.
Okręgowy Zarząd PZD
Nr 04 (104) Wieści Światowe 01 kwietnia 2021 r.
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Osiem banków zgłosiło się
do programu „Czyste Powietrze”
Banki te jako pierwsze
chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie „Czyste
Powietrze”. Łącznie to kilka
tysięcy placówek, w których
Polacy będą mogli skorzystać
z nowego kredytu antysmogowego. Współpraca z bankami
ułatwi dostęp do dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i ter-
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momodernizację domów jednorodzinnych.
W latach 2021-2022 banki
będą dysponować łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą
do wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z
przeznaczeniem na częściowe
spłaty kapitału kredytów banko-
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wych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem
„Czyste Powietrze”.
Ogłoszony przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu „Czyste Powietrze” zakończył się 23 lutego br. Złożono
osiem aplikacji i wszystkie uzy-
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skały pozytywne decyzje. W
pierwszej połowie kwietnia planowane
jest
podpisywanie
pierwszych umów o współpracy
między NFOŚiGW, wfośigw a
bankami.
Warto przypomnieć, że
przygotowywana ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu”
przewiduje objęcie kredytów
gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki gwarancjom BGK banki będą mogły
zaproponować lepsze warunki
finansowania inwestycji m.in.
przez rezygnację z wymogu sto-

sowania dodatkowych zabezpieczeń.
Pierwsze wnioski o kredyt
na cele zgodne z programem
„Czyste Powietrze” i dotację na
częściową jego spłatę będzie
można złożyć w bankach w połowie tego roku. Polacy otrzymają informacje o programie
„Czyste Powietrze” oraz pomoc
w złożeniu wniosku o kredyt i
dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu u
swoich doradców w bankach.
Z rozmów ze Związkiem
Banków Polskich – partnera

NFOŚiGW we wdrożeniu programu „Czyste Powietrze” –
wynika, że kolejne banki komercyjne rozważają dołączenie do
systemu wdrażania powszechnego kredytu antysmogowego
jeszcze
w
tym
roku.
(NFOŚiGW)
Więcej na:

Redaktor

www.liderzyinnowacyjnosci.com

„Mój Prąd”
3.0 na nowych zasadach
„Wytwarzanie i zużywanie
energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na
własne potrzeby, przedział
mocy 2-10 kW, inwestycje
podłączone do sieci OSD,
koszty kwalifikowane od dnia
1 lutego 2020 r. oraz poziom
dofinansowania zależny od
zakresu rzeczowego inwestycji
– to zasady, które będą obowiązywały w trzeciej odsłonie
programu „Mój Prąd”” – zapowiada Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
„Rozpoczęcie nowego naboru
planujemy od 1 lipca br.” –
dodaje.
Jak zaznacza minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka
program ten jest bardzo oczekiwany przez mieszkańców Polski. „Program „Mój Prąd” cieszy się ogromną popularnością
wśród Polaków. Dzięki niemu
nasz kraj przeżywa prawdziwy

boom fotowoltaiczny. W ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV – to dwukrotnie więcej niż w 2019 r.” –
informuje minister Kurtyka.
„To program przyjazny dla
użytkownika. Jednak w trzeciej
edycji jego dotychczasowa formuła zostanie uzupełniona o
dodatkowe komponenty, które
pozwolą konsumować więcej
wytworzonej energii przez prosumentów” – wyjaśnia.
Program „Mój Prąd” będzie
finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym
koszty kwalifikowane stanowią
wydatki poniesione w okresie od
1.02.2020 r. do 31.12.2023 r.
Zatem wnioskodawcy, którzy
zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po
31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po
spełnieniu innych warunków
określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci
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OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.
Trwają jeszcze prace koncepcyjne Ministerstwa Klimatu i
Środowiska oraz NFOŚiGW nad
poziomem dofinansowania oraz
zakresem rzeczowym inwestycji
dofinansowywanych w ramach
nowej odsłony programu wraz z
uwzględnieniem
możliwości
rozszerzenia dotychczasowego
zakresu programu o następujące
elementy: punkty ładowania
(ładowarki) do samochodów
elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu
oraz magazyny ciepła/chłodu.
„Kluczowym celem nowej
odsłony programu pozostanie
zwiększenie produkcji energii
elektrycznej z mikroinstalacji
fotowoltaicznych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, ale
dodatkowo chcemy położyć nacisk na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej” –
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mówi wiceprezes NFOŚiGW
Paweł Mirowski.
Dofinansowanie z „Mojego
Prądu” trafi do osób fizycznych
wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie
związane z wprowadzeniem do
sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
Osoby te będą mogły skorzystać
z dofinansowania na zakup i
montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy
służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.
Szczegóły trzeciej edycji
programu „Mój Prąd” wraz z
przewidywanym budżetem na
jego realizację zostaną podane
wkrótce. Nabór planowany jest
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od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r.
(z możliwością przedłużenia)
lub do wyczerpania alokacji
środków.
„Mój Prąd” a ulga termomodernizacyjna
Warto wyjaśnić, że podatnik, który po roku, w którym
skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest
zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu)
w zeznaniu składanym za rok
podatkowy, w którym otrzymał
ten zwrot. Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu „Mój Prąd”, w przypadku
wcześniejszego skorzystania z
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ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć
do podstawy opodatkowania w
zeznaniu podatkowym za 2021
r., składanym w przyszłym roku.
Kwota odliczenia nieznajdująca
pokrycia w rocznym dochodzie
może być rozliczona w ciągu
kolejnych 6 lat, licząc od końca
roku podatkowego, w którym
poniesiono pierwszy wydatek.
Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h
ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Więcej na:

Redaktor

www.liderzyinnowacyjnosci.com
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Informacje różne
Wirus brunatnej wyboistości owoców pomidora wykryty
w Polsce!
Wirus brunatnej wyboistości
owoców pomidora (Tomato
Brown Rugose Fruit Virus –
ToBRFV) to nowy wirus, który
zagraża uprawom pomidora
i papryki. Został wykryty
w Polsce po raz pierwszy wiosną 2020 roku! Zdiagnozowano
go w próbie pobranej z rośliny
pomidora uprawianego towarowo pod osłonami. Na świecie po
raz pierwszy został wykryty
w Izraelu w 2014 roku.
Jak rozpoznać objawy porażenia roślin omawianym wirusem? Gdzie najczęściej występują jego objawy? Z tym bywa
różnie. Objawy ToBRFV pojawiają
się
na
owocach
i szypułkach, na najmłodszych
liściach, a czasami także
na starszych.
Jak wyglądają objawy wystąpienia
wirusa?
Na najmłodszych liściach uwidacznia się chloroza międzynerwowa – mozaika. Może dojść
do redukcji powierzchni blaszek
liściowych, tzw. paprociowatości liści, natomiast na liściach
starszych można zaobserwować
kędzierzowatość. Trudno ujednolić charakterystyczne objawy
na owocach. Stwierdzono istotne
różnice
w
zależności
od odmiany. Mogą to być żółte
odbarwienia w kształcie pierścieni, chociaż inne kształty też
mogą wystąpić. Mogą być także
brązowe, martwicze plamy
na owocach w różnym kształcie.
Zaobserwowano
także
na niektórych odmianach marszczenie
skórki
owoców.
Na porażonych roślinach może

także
wystąpić
martwica
i brązowienie szypułek. Objawy
te w niektórych przypadkach
przesuwają się wyżej ku pędom,
w następstwie czego może dojść
do zrzucania zawiązków.
Jaki jest obecny status wirusa w Polsce? W związku z tym,
że agrofag został wykryty
w Polsce, zgodnie z przepisami
prawa
Główny
Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
był zobowiązany powiadomić
o zdiagnozowaniu wirusa Komisję Europejską i inne państwa
Unii Europejskiej. Na obecną
chwilę wirus ToBRFV nie jest
wymieniony na liście agrofagów
kwarantannowych dla Unii, ale
może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia roślin w Unii.
Komisja Europejska określiła
środki w celu zapobiegania
wprowadzaniu
do
Unii
i rozprzestrzenianiu się w niej
wirusa (rozporządzenie Komisji
2020/1191).
Co zrobić w przypadku zaobserwowania na uprawianych
roślinach podejrzanych objawów? Producent powinien niezwłocznie powiadomić o tym
fakcie Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony
Roślin
i Nasiennictwa lub najbliższy
jego oddział w celu podjęcia
odpowiednich działań.
***
UWAGA ZMIANA! Nie
ma oświadczeń potwierdzających brak zmian w naborze
dopłat bezpośrednich 2021
Od 2021 roku nie ma możliwości
złożenia
wniosku
o dopłaty bezpośrednie w wersji
papierowej i nie ma oświadczenia
potwierdzającego
brak
zmian w odniesieniu do wniosku
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złożonego w roku poprzednim.
Wniosek o przyznanie tych płatności trzeba złożyć elektronicznie poprzez aplikację eWniosekPlus dostępną na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór
rozpoczyna
się
15
marca
i
potrwa
do 15 maja 2021 roku.
***
Wstrzymanie szkoleń z zakresu stosowania środków
ochrony roślin
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
(WODR) informuje, że zgodnie
z ustawą z dnia 16 kwietnia
2020 roku o szczególnych instrumentach
wsparcia
w
związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020
poz. 695), która czasowo wyłącza niektóre obowiązki wynikające z ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o środkach ochrony
roślin, zostały zawieszone wymagania dotyczące ukończenia
szkoleń
podstawowych
i uzupełniających w zakresie
środków ochrony roślin.
WODR zorganizuje przedmiotowe szkolenia dające lub
przedłużające
uprawnienia
w okresie 30 dni od odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego
na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu śledzi zmieniające się przepisy, aby
na bieżąco dostosowywać ofertę
do potrzeb swoich odbiorców.
***
Konkurs kulinarny 2021
Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do największego

czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl
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konkursu kulinarnego dla kół
gospodyń wiejskich. Po roku
przerwy spowodowanej pandemią rywalizacja odbędzie się
w nowej formule: jury będzie
oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację
w formie krótkiego filmu wideo. A jest o co walczyć, gdyż
pula nagród w tym roku wyniesie ponad 35 tysięcy złotych.
Przypominamy, że w piątej
edycji (2019) najlepszym daniem okazała się nadziana rolada z kaczki w towarzystwie gołąbków z modrej kapusty, przygotowana
przez
KGW
z Gorzykowa w województwie
wielkopolskim.
Trzymamy
kciuki za reprezentantów naszego województwa w tegorocznej
edycji konkursu! Zgłoszenia
trzyosobowych
reprezentacji
kół gospodyń wiejskich można
wysyłać do 31 maja br.
za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej
konkursu.
***
Początek okresu możliwego nawożenia nawozami naturalnymi i azotowymi mineralnymi
Zgodnie z „Programem
działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, 1 marca rozpoczął się
w Wielkopolsce okres możliwego nawożenia nawozami naturalnymi oraz mineralnymi azotowymi (oprócz amonowowęglanowych). Dotyczy to
gruntów ornych, upraw trwałych, upraw wieloletnich oraz
TUZ. Jednak należy pamiętać,
że zgodnie z Ustawą z dnia
10 lipca 2007 roku o nawozach
i nawożeniu (Dz.U. 2007 nr 147
poz. 1033 z późniejszymi zmianami) zabrania się stosowania
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nawozów:
1/. Na glebach zamarzniętych,
zalanych wodą, nasyconych
wodą, pokrytych śniegiem.
2/. Naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin
przeznaczonych
do bezpośredniego spożycia
przez ludzi.
***
Dopłaty obszarowe 2021 –
zmiany
Od tego roku nie ma możliwości
złożenia
wniosku
w wersji papierowej oraz nie
ma
możliwości
złożenia
oświadczenia potwierdzającego
brak zmian. Wnioski można
składać tylko w wersji elektronicznej
poprzez
aplikację
eWniosekPlus. Kampania rozpocznie się 15 marca 2021.
***
Inwestycje odtwarzające
potencjał produkcji rolnej
Od 11 marca do 31 grudnia 2021 roku rolnicy mogą
składać wnioski o przyznanie
pomocy w ramach działania
„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Działanie to jest skierowane
do rolników, którzy ponieśli
w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wnioski będą przyjmowały Oddziały
Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
***
Wiosenne stosowanie nawozów azotowych
Od 1 marca rolnicy mają
możliwość stosowania wszelkich nawozów na polach
i w uprawach polowych. Powinni przestrzegać zasad ich stosowania. Niedopuszczalne jest
stosowanie wszelkich nawozów
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na glebach zalanych wodą, zamarzniętych i pokrytych śniegiem. Na glebach powierzchniowo zamarzniętych w okresie
odwilży dopuszczalne jest stosowanie nawozów, jeżeli to
uzasadniają względy agrotechniczne. Dotyczy to pierwszej
dawki nawozów azotowych
w oziminach. Należy pamiętać,
że rośliny przyswajają azot
z nawozów w formie jonów
azotanowych i amonowych. Są
nawozami szybko działającymi
i łatwo ulegającymi wymywaniu. Rolnicy na wiosnę mają
do dyspozycji nawozy azotowe
w kilku formach, tj. saletrzanej
NO3-,
amonowej
+
NH4 ,amidowej
(CONH2)
2 i saletrzano-amonowej.
Forma saletrzana – stosuje
się pogłównie, nie jest zatrzymywana w glebie, łatwo ulega
wymywaniu, szybko działa, nie
wymaga wymieszania z glebą.
Nieznacznie odkwasza glebę.
Do tej grupy zaliczamy saletrę
wapniową , potasową, sodową.
Forma amonowa – stosuje
się przedsiewnie, dobrze działa
w niskich temperaturach, wolniej pobierana jest przez rośliny,
wymaga
wymieszania
z glebą. Nawozy mają właściwości zakwaszające glebę.
Do tej grupy należą siarczan
amonu, fosforan amonu, polifoski.
Forma amidowa – przedstawicielem grupy jest mocznik.
Udostępnia azot w wyniku
przemiany mocznika do formy
amonowej w wyniku hydrolizy
z udziałem enzymów glebowych. Wymaga przykrycia
z glebą, można stosować przedsiewnie
lub
pogłównie
pod wszystkie uprawy. Może
być
stosowana
dolistnie
w formie roztworu.
Forma
saletrzanoamonowa – można stosować
przedsiewnie
i
pogłównie
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pod oziminy i zboża jare. Do tej
formy należą saletra amonowa i
saletrzaki. Saletrzak ma właściwości odkwaszające, dlatego
można stosować na gleby kwaśne z niską zawartością magnezu.
***
Publikacja dla najmłodszych „Rybki, ryby i rybeczki
z morza, jeziora, rzeczki”
Z publikacji, przygotowanej
przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, dzieci dowiedzą
się wielu rozmaitych ciekawostek na temat ryb występujących
w polskich jeziorach, rzekach
i Morzu Bałtyckim. Publikacja
w przystępny sposób przedstawia także Program Operacyjny
„Rybactwo i Morze”. Książeczka zawiera opisy 50 gatunków
ryb w podziale na ryby słodkowodne, morskie oraz hodowlane. Książeczkę można pobrać
ze strony internetowej ministerstwa rolnictwa.
***
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Nadrzędnym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń
Wiejskich
(KGW)
w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności
KGW w zakresie:
1/. Działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne
społeczności oraz wpływają
na rozwój przedsiębiorczości
kobiet.
2/. Kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej
wartościowych
kulturowych
tradycji regionalnych, m.in.
folkloru, tradycji kulinarnych
oraz działalności rękodzielni-

czej.
3/. Przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.
Uczestnikami konkursu mogą

zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym
przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Przedmiotem konkursu jest
zaprezentowanie
działalności
Koła
Gospodyń Wiejskich
w formie opisowej (karta zgłoszeniowa) oraz w formie materiału audiowizualnego. Tematem
przewodnim
są:
„Regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne”.
Zgłoszenia do konkursu Koła Gospodyń Wiejskich dokonują samodzielnie poprzez przesłanie
karty
zgłoszeniowej
w terminie od 2 marca
do 18 kwietnia 2021 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail:
konkurs.KGW@prezydent.pl. Więc
ej szczegółów znajduje się
w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej: prezydent.pl
***
Program
rolno-środowis
kowo-klimatyczny
Program
rolnośrodowiskowo-klimatyczny jest
jednym z działań Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, za realizację
którego można otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe.
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W obecnej kampanii wnioskowej można składać nie tylko
wnioski
kontynuacyjne,
ale
także
przystąpić
do wspomnianego programu
po raz pierwszy. Istotą działania
jest promowanie praktyk przyczyniających
się
do zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony
gleb, wód, klimatu), ochrony
cennych siedlisk przyrodniczych
i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu
oraz ochrony zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich.
Program składa się z tak
zwanych pakietów:
1/. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone.
2/. Pakiet 2. Ochrona gleb
i wód.
3/. Pakiet 3. Zachowanie sadów
tradycyjnych odmian drzew
owocowych.
4/. Pakiet 4. Cenne siedliska
i zagrożone gatunki ptaków
na obszarach Natura 2000.
5/. Pakiet 5. Cenne siedliska
poza obszarami Natura 2000.
6/. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
roślin w rolnictwie.
7/. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie.
Niezależnie od pakietu lub
wariantu, jaki jest realizowany
przez rolnika lub zarządcę
w ramach zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego,
jest
on
zobowiązany
do posiadania planu działalności
rolno-środowiskowej i prowadzenia rejestru działalności rolno-środowiskowej, zawierającego wykaz działań agrotechnicznych (w tym zastosowania nawozów i wykonania zbiegów
przy użyciu środków ochrony
roślin) oraz wykaz wypasów
zwierząt (jeżeli wypas jest prowadzony).
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Ponadto nie można przekształcać
występujących
w gospodarstwie rolnym trwałych
użytków
zielonych
i pastwisk trwałych oraz należy
zachować elementy krajobrazu
rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności rolno-środowiskowej oraz
przestrzegać innych wymogów,
które
są
określone
dla poszczególnych pakietów
i ich wariantów w załączniku
nr 2 do rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 marca 2015 roku
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach
działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na
lata
2014-2020
(Dz.U. poz. 415 z późniejszymi
zmianami).
Aby móc przystąpić do tego
działania, składa się w terminie
od 15 marca do 15 maja wniosek do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wraz
z wnioskiem o dopłaty obszarowe. W przypadku niektórych
pakietów niezbędne są dodatkowe
dokumenty,
np.
w rolnictwie zrównoważonym
analiza gleby i plan nawozowy.
W dołączonym poniżej pliku PDF przekazujemy tabelę
z
wykazem
pakietów
i wariantów oraz stawkami płatności.
Do pobrania: Tabela_RSK.pdf
***
Koła gospodyń wiejskich –
obowiązek złożenia zeznania
podatkowego od osób prawnych
Jak pamiętamy, dochody
koła gospodyń wiejskich są
wolne od podatku dochodowego od osób prawnych w części
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przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności
gospodarczej. Koło gospodyń
wiejskich
składa
jednak
w terminie do 31 marca zeznanie
na
druku
CIT-8
z załącznikiem CIT-8/O bez
względu na wysokość i rodzaj
dochodu, także wówczas, gdy
dochód wynosi 0.
Obecnie deklarację CIT-8
z załącznikami za 2020 rok
składamy na następujących
wersjach formularzy: CIT-8
wersja 29, CIT-8/O wersja 16,
CIT-D wersja 7. Numery wersji
są podane w nawiasie przy
symbolu formularza, na dole
każdej strony. Deklaracja CIT-8
z załącznikami musi być podpisana i przekazana do urzędu
skarbowego w formie elektronicznej (wyjątkiem od tej zasady są CIT-8 składane przez organizacje mające tylko dochody
zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych, w tym
przez koła gospodyń wiejskich).
***
I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie
krótkich łańcuchów dostaw
Od 29 marca do 12 maja br.
Agencja
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
(ARiMR) będzie przyjmować
wnioski o pomoc w ramach
działania
„Współpraca”
na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
O wsparcie mogą ubiegać
się grupy operacyjne na rzecz
innowacji (EPI). W skład grupy
musi wchodzić co najmniej
5 rolników i każdy z nich musi
spełniać wymagania określone
w przepisach o prowadzeniu
działalności:
1/. W ramach dostaw bezpośrednich,
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2/. lub przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży
bezpośredniej,
3/. lub w ramach rolniczego
handlu detalicznego,
4/. lub w ramach działalności
marginalnej,
lokalnej
i ograniczonej,
5/. lub w ramach prowadzonej
działalności
gospodarczej,
w zakresie co najmniej jednego
z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Grupa EPI może posiadać
zdolność
prawną,
a w przypadku gdy jej nie ma,
działa na podstawie zawartej
w formie pisemnej umowy
spółki cywilnej albo innej umowy.
Podmioty
wchodzące
w skład grupy deklarują wspólną realizację operacji, ubieganie
się o przyznanie pomocy
i mogą być reprezentowane
w tym zakresie przez jednego
przedstawiciela. Grupa taka
musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych
oraz
ewidencji
wniosków
o przyznanie płatności. Co
do zasady, grupy składają się
z niewielkiej liczby podmiotów
gospodarczych współpracujących ze sobą na rynkach lokalnych. Podmioty te działając
na danym terenie będą tworzyć
więzi społeczne między producentami,
przetwórcami
i konsumentami, co prowadzi
do skrócenia łańcucha dostaw
i przekłada się na poprawę jakości produktów – towar szybciej trafia do konsumenta, więc
jest świeższy, a także na niższą
cenę, którą musi zapłacić konsument (pomiędzy producentem
a nabywcą może być tylko jeden pośrednik).
Wsparcie będzie można
otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. po-
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przez metody organizacji produkcji, transportu lub marketingu
produktów
rolnospożywczych. Może być ono
przyznane m.in. na:
1/. Budowę, przebudowę lub
remont obiektów lub infrastruktury,
2/. Zakup lub instalację nowych
maszyn lub urządzeń – w tym
środków transportu,
3/. Zakup lub instalację wyposażenia,
4/.
Odpłatne
korzystanie
z maszyn, urządzeń, środków
transportu,
wyposażenia
i nieruchomości w związku
z realizacją operacji,
5/. Zakup środków produkcji,
6/. Koszty ogólne i bieżące.
Pomoc jest przyznawana
w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji
PROW 2014-2020 dana grupa
może otrzymać pomoc tylko raz,

a jej wysokość wynosi:
1/. 325 tys. zł w przypadku gdy
w
ramach
planowanej
do realizacji operacji ma zostać
zakupiony środek transportu,
2/. 280 tys. zł w pozostałych
przypadkach.
Wnioski o przyznanie pomocy
wraz z wymaganymi dokumentami
przyjmuje
Centrala
ARiMR.
Można je złożyć osobiście
lub przez pełnomocnika, a także
w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub
przesyłką rejestrowaną, nadaną
w placówce Poczty Polskiej.

wy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U.
2020
poz. 1842 ze zmianami)
„od 1 stycznia do 31 grudnia
2021 roku nie pobiera się opłaty
targowej, o której mowa
w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
12
stycznia
1991
roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170)”.

***
Opłata targowa w 2021 roku

Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

PRZYPOMINAMY! Zgodnie
z treścią art. 31zzm ust. 1 usta-

***

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkiej Nocy

wszystkim Mieszkańcom i Przedsiębiorcom z terenu Miasta i Gminy Szamotuły

składamy serdeczne życzenia
nieustającej pomyślności i zdrowia,
którego wartość doceniamy szczególnie
w tym trudnym czasie.
Prezes Zarządu wraz z Pracownikami
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szamotułach
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