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przedsionków ... 
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Automatyczny robot 
obsłuży fermę 

hodującą owady na cele 
żywieniowe 
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11 lutego Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 
Ciąg dalszy s.2 

Robot humanoidalny w 

Centrum Nauki Kopernik 

Ciąg dalszy s.50 

Ustawa 

o świadczeniu ...  

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

Chiński Nowy Rok 

Ciąg dalszy s.79 

Ciąg dalszy s43 

Ankara gra 
w atomowego pokera 

Ciąg dalszy s.21 
Ciąg dalszy s.39 

Ciąg dalszy s.41 

Bruksela przykręca ... 

W Rybniku powstanie 

największy w Europie blok 
gazowo-parowy 
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      W 2022 roku 17 

funkcjonujących w na-
szym kraju centrów po-
wiadamiania ratunko-

wego zarejestrowało po-
nad 21,3 mln połączeń. 
Najwięcej na numery 
alarmowe 112, 997 i 998 

dzwoniliśmy w sierpniu 
(ponad 2 mln połączeń), 
a najrzadziej w listopa-

dzie (1,5 mln połączeń). 
Natomiast dniem tygo-

dnia, w którym odnoto-
wywano najwyższą licz-
bę połączeń była sobota. 
11 lutego obchodzimy 

Europejski Dzień Nu-
meru Alarmowego 112. 

 
      W ubiegłym roku, po raz 
pierwszy w historii przez pełny 
rok, CPR w całym kraju obsłu-
giwały zgłoszenia kierowane do 
aż trzech numerów alarmowych, 
tj. 112, 997 i 998. Pracownicy 

centrów powiadamiania ratun-
kowego zostali po raz kolejny 

objęci podwyżkami wynagro-
dzeń. Ponadto CPR funkcjono-
wały na nowych zasadach - ze 

zróżnicowanymi wśród operato-
rów numerów alarmowych sta-
nowiskami oraz regularnymi 

zasadami oceny rocznej.  

      W 2022 roku nastąpiły też 
zmiany strukturalne. Do nowych 

siedzib przenieśli się pracowni-
cy CPR w Krakowie i Lublinie. 

Aktualnie trwają prace nad bu-
dową CPR w Bydgoszczy, a w 
planach na kolejne lata jest no-

wa siedziba w Katowicach.  

 

17 CPR 

w całym kraju 
      W Polsce funkcjonuje 17 

centrów powiadamiania ratun-
kowego. Dwa takie centra są na 
Mazowszu (w Warszawie i Ra-

domiu) oraz po jednym w pozo-

stałych województwach. Na sta-
nowisku operatora numerów 
alarmowych zatrudnionych jest 

blisko 1,2 tys. osób. 
      W 2022 r. w centrach powia-

damiania ratunkowego odnoto-

wano ponad 21,3 mln połączeń 
przychodzących. To o prawie 
180 tys. zgłoszeń więcej niż w 
2021 roku. Na jednego operato-

ra przypadało średnio prawie 1,3 
tys. połączeń miesięcznie.  
      Najwyższy wynik wśród 
połączeń przychodzących zare-
jestrowano w CPR w Katowi-

cach (ponad 2,4 mln zgłoszeń), 
Poznaniu (1,91 mln zgłoszeń), 
Wrocławiu (1,91 mln zgłoszeń) 
i Radomiu (ponad 1,9 mln zgło-
szeń). Na numery alarmowe naj-
więcej osób dzwoniło między 
godz. 11:00, a 20:00. Najwięcej 
osób potrzebowało pomocy w 
soboty. Zarejestrowano prawie 

3,5 mln sobotnich połączeń 
przychodzących. 
      Numer 112 był najczęściej 
wybierany w przypadku zdarzeń 
związanych z komunikacją dro-
gową – ponad 745 tys., innymi 

interwencjami – blisko 649 tys., 

złym samopoczuciem – prawie 

620 tys., zakłóceniem porządku 
publicznego – ponad 553 tys. 

Najwięcej, bo prawie 45 proc. 
wszystkich zgłoszeń CPR prze-
kazały do Policji. Prawie 40 
proc. zostało przekazanych do 
Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego. Natomiast do PSP 

skierowano prawie 7 proc. Po-

zostałe zgłoszenia przekazano 
do służb pomocniczych. 
      Niespełna 37 proc. wszyst-
kich zgłoszeń było zasadnych 
(7,8 mln połączeń, spośród 21,3 
mln). Spośród połączeń przy-
chodzących do centrów powia-
damiania ratunkowego 35,7 

proc. (ponad 7,6 mln) było zgło-

Ciąg dalszy ze s.1 

11 lutego 
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 

Ciąg dalszy s.16 
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      Kraje azjatyckie świętują 
Nowy Rok w innym terminie, 

niż kraje kultury zachodniej. W 
kalendarzu chińskim Nowy Rok 
jest świętem ruchomym, gdyż 
jego data jest ustalana na pod-

stawie kalendarza słoneczno-

księżycowego, będącego połą-
czeniem kalendarza słonecznego 
i księżycowego, a który opiera 
się na określeniu położenia słoń-

ca i księżyca względem ziemi. 
W praktyce  pierwszy dzień ro-
ku, który jest najważniejszym 
świętem w Chinach, wypada po 
przesileniu zimowym i przed 

równonocą wiosenną. Tradycja 
obchodów Nowego Roku sięga  
czterech tysięcy lat. W Chinach 
do roku 1912 Nowy Rok nosił 
nazwę Nowego Roku Księżyco-
wego, lecz po roku 1912, w któ-
rym przywódcy nowej Republi-

ki Chin przyjęli kalendarz gre-
goriański zmieniono nazwę na 
Święto Wiosny używaną do 
dziś. 
      Kalendarz księżycowy miał 
duże znaczenie nie tylko w sta-
rożytności, bo nawet dziś uży-
wany jest do wyznaczania świat 
wielkanocnych. A używany ję-
zyk odzwierciedla ważne miej-
sce księżyca w życiu codzien-
nym, gdyż dawniej slowo księ-

Ciąg dalszy ze s.1 

Od naszej stałej korespondentki z Francji 
 

Chiński Nowy Rok 

Dziewczyna z perłą.  Zespół wygrywający rytm głośnymi dźwiękami instrumentów. 
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Kolorowy pochód noworoczny. 
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Pokaz sztuk walki. 
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Pokaz tańca lwów. 
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Prezentacja folkloru chińskiego. 
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Posąg jednego z mitologicznych bogów podczas defilady noworocznej w Paryżu. 
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Maskotka królika pozdrawia widzów. 
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Policja konna strzeże porządku. 
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Tak duża wiązka petard przyniesie oczekiwany efekt. 
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Zatykanie uszu to konieczność, 
gdy zapalane są petardy. 



   Nr 03 (127)  Wieści Światowe 01 marca 2023 r.         czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl           str. 13 

życ znaczyło miesiąc. Dziś po-
wszechnie na świecie używamy 
gregoriańskiego kalendarza sło-
necznego (za wyjątkiem krajów 
prawosławnych). 
      W kalendarzu chińskim wy-
stępują 12. letnie następujące po 
sobie cykle, zaś każdy rok znaj-
duje się pod patronatem jednego 
ze zwierząt zodiaku chińskiego 
występujących w określonej 
kolejności. Kolejność zwierząt 
nie jest przypadkowa, gdyż we-
dług chińskiej legendy o tym 
zadecydowal  Budda po spotka-

niu ze zwierzętami żyjącymi na 
ziemi.  

      Na spotkanie z Buddą zwie-
rzęta musiały przepłynąć z jed-
nego brzegu rzeki na drugi, zaś 

kolejność wydostania z wody 
decydowała o zajęciu danego 
miejsca w zodiaku. No i, pierw-

szy rok jest pod znakiem Szczu-

ra, a po nim kolejne zwierzeta 

to: Bawół, Tygrys, Królik, 
Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, 
Kogut, Pies i Świnia. Poza tym, 
każdy rok cyklu symbolizowany 
jest ponadto przez jeden z pięciu 
żywiołów, którymi są: Woda, 
Ogień, Metal, Drewno, Ziemia. 
      Bieżący rok, który zaczął się 
22 stycznia 2023 upływać bę-
dzie pod znakiem Królika Wod-
nego. Ubiegły rok (1 lutego 
2022 – 21 stycznia 2023) był 
pod znakiem Tygrysa Wodnego, 

natomiast następny rok (10 lute-
go 2024 – 28 stycznia 2025) 

będzie pod znakiem Drewniane-
go Smoka. A według tradycji 
chińskiej osoby urodzone w ro-
ku, któremu przypisane jest da-
ne zwierzę, zyskują cechy tego 
zwierzęcia. 
      Przykładowo urodzeni w 
znaku Krolika będą więc odzna-
czać się spokojem, unikaniem 
konfliktów, spostrzegawczością, 
sprytem, ambicją, troskliwą 
dbałością o swoją rodzinę. 
      I co ciekawe, Chiński Nowy 
Rok obchodzony jest nie tylko 

w Chinach, jak wskazywałaby 
nazwa, lecz również w innych 
krajach azjatyckich, takich jak 

na przykład Korea Południowa, 
Tybet, Singapur, Kambodża, 
Indonezja, Malezja, Wietnam. I 

Sklepy i restauracje w paryskim Chinatown. 
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w tym miejscu trzeba zazna-

czyć, że w odróżnieniu od in-
nych krajów, w Wietnamie No-
wy Rok 2023 obchodzony jest, 

nie pod znakiem Królika, lecz 
pod znakiem Kota. 

      W Europie także społecz-
ność chińska świętuje Nowy 
Rok. Najliczniejsza społeczność 
chińska zamieszkuje stolicę 
Francji, gdzie skoncentrowana 

jest w trzynastej dzielnicy mia-

sta. I z okazji Nowego Roku 

merostwo tej właśnie 13. dziel-
nicy, czyli paryskiego China-

town oraz kilku innych dzielnic, 

we współpracy ze stowarzysze-
niami handlowców przygotowa-
ły uroczyste obchody święta, w 
tym prezentacje azjatyckiej ga-

stronomii pod nazwą China-

town Food Tour. Odwiedzający 
merostwo 13. dzielnicy mieli 

przyjemność uczestniczyć w 
ceremonii parzenia herbaty, a 

poza tym, obejrzeć  przymiarki 
tradycyjnego stroju dla kobiet 

(strój Hanfu), pozowac do zdjęć 
w stroju Hanfu, a także wysłu-
chać konferencji na temat histo-
rii tego stroju i jego ewolucji w 

czasie.  

      Merostwo 13. dzielnicy zor-

ganizowało na okres obchodów 
Chińskiego Nowego Roku wy-
stawy malarstwa i fotografii pro-

mujące kultury azjatyckie, ich 
historie i bogactwo zwyczajów. 
Do obchodów włączyły się tak-
że takie instytucje paryskie jak, 

Centrum Kultury Chin, w któ-
rym to, w dniu 25 stycznia od-

był się specjalny koncert. Z ko-
lei Muzeum Guimet przedstawi-

ło religie starożytności, głównie 
krajów Azji, zaś Muzeum Cer-
nuschi zapraszało na wystawy 
tematyczne i warsztaty poświę-
cone sztuce kaligrafii, opanowa-

niu techniki tuszu, czy też two-
rzeniu kartek świątecznych. 
      Ze względu na to, że Chiński 
Nowy Rok jest świętem wybit-
nie rodzinnym, to pierwszy 

dzień świąteczny Chińczycy 
celebrują wyłącznie w gronie 
rodzinnym. Przygotowania roz-

poczynają się na wiele dni 
wcześniej i polegają na sprząta-
niu domów celem odpędzenia 

Jeden z chińskich zespołów tanecznych. 
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złych mocy i przyciągnięcia 
szczęścia. Po czym nastepuje 
ceremonia dekoracji mieszkań i 
miejsc, gdzie odbędą się impre-
zy świąteczne. Kolorami deko-
racji wybranymi na te okazje 

jest kolor czerwony i żółty; 
symbolizujące obfitość, bogac-
two, powodzenie, toteż girlandy, 
transparenty, lampiony oraz 

stroje uczestników mieniły się 
tymi kolorami.  

      A w przeddzień Nowego 
Roku Chińczycy zasiadają cały-
mi rodzinami do uroczystego 

posiłku, podczas którego serwo-
wane są potrawy o znaczeniu 
symbolicznym. Odwiedziny ro-

dzinne w kraju liczacym ponad 

1 400 000 000 mieszkancow jest 

nie lada wyczynem i przypomi-

na wędrówkę ludów, gdyż na 
organizowane uroczystości mu-
szą przybyć członkowie rodzin 
mieszkający często w odległych 
miejscowościach. I w kolejnych 
dniach wyruszają w odwiedziny 
do krewnych, składają sobie 
życzenia i przynoszą podarunki. 
Okres zabaw noworocznych w 

Chinach trwa dwa tygodnie. 

      W Paryżu w tym roku zaba-
wę noworoczną rozpoczęto w 
dniu 29 stycznia. A tak zwanym 

gwoździem programu był jak 
zwykle pochód na wyłączonych 
z ruchu samochodowego ulicach 

Chinatown. Paradowały grupy 

tancerzy wykonujące specjalne 
układy choreograficzne, wojow-
nicy demonstrujący różne sztuki 
walki, oraz zespoły muzyczne 
grające na bębnach i talerzach, 
wytwarzających bardzo głośne 
dźwięki. Poziom decybeli wzra-
stał, gdy zapalano girlandy pe-
tard, przy których gromadziły 
się tłumy zachwyconych wi-
dzów. Pochód przeplatały spek-
takle grupy  przebierańców 
ukrytych pod kostiumami groź-
nie wyglądających bestii:  smo-
ków i lwów, które w folklorze 
Chin kojarzą się pozytywnie, 
gdyż wyobrażają moce chronią-
ce ludzi. Występy tych niezwy-
kle efektownie wyglądających 

Tradycyjne stroje zachwyciły widzów. 
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szeniami niezasadnymi, czyli 

takimi, które nie wymagały in-
terwencji służb. Pozostałe 
(prawie 5,9 mln, tj. 27,45 proc.) 

były anulowane przez dzwonią-
cych przed ich odebraniem 

przez operatorów. 
 

Zgłoszenia 

eCall i SMS 
      W ubiegłym roku zarejestro-
wano łącznie 23,5 tys. zgłoszeń 
eCall (ogólnoeuropejski samo-
chodowy system szybkiego po-

wiadamiania o wypadkach dro-

gowych). To wynik o prawie 50 

proc. wyższy niż w 2021 roku 
(15,6 tys.). 

      Najwyższą liczbę powiado-
mień zarejestrowano w lutym – 

2,5 tys. Jeśli chodzi o centra, 
gdzie odnotowano najwięcej 
takich zgłoszeń, były to CPR w 
Radomiu – blisko 3,5 tys. i CPR 

w Katowicach – 2 tys. 

      W 2022 r. zarejestrowano 

łącznie ponad 1,5 tys. zgłoszeń 
SMS. Najwięcej zgłoszeń wpły-
nęło w lipcu (185), sierpniu 

(180), lutym (156) oraz czerwcu 

(154). Do służb przekazano pra-
wie 1,3 tys. zgłoszeń zasadnych. 
      Pod koniec grudnia 2022 r. 

aktywnych było 18,8 tys. użyt-
kowników aplikacji mobilnej 
Alarm112, które dokonały reje-
stracji od czasu jej publikacji w 

sklepach. 

 

Działania CPR 

w związku z 

Konsekwencjami 

Ciąg dalszy ze s.2 

11 lutego 
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 

potworów słusznie wzbudzały 
aplauz.  

      Parada ilustrowała tradycje i 
legendy silnie zakorzenione w 

kulturze krajów azjatyckich, a 
między innymi zwyczaj przy-
ciągania pomysłowości poprzez 
symbole, takie jak kolor czer-

wony i żółty, a także odstrasza-
nie demonów dźwiękami tak 
głośnymi, jak to możliwe, przy 
pomocy instrumentów muzycz-
nych oraz petard i fajerwerków 
oklaskiwanych z entuzjazmem 

przez wszystkich uczestników 
parady. W dawnych czasach za 

petardy służyły zapalane pędy 
bambusa, które paląc się wyda-
wały niezwykle głośny dźwięk. 
Zwyczaje te nawiązują do le-
gendy o potworze nazywanym 

Nian, który nękał ludność wio-
sek. Mieszkańcom wiosek udało 
się, za poradą pewnego wę-
drowca, przepędzić złowrogiego 
Nian ogłuszającym hałasem i 
dekoracjom w kolorze czerwo-

nym zawieszanych na drzwiach 

domów. 

      Nie zabrakło także elemen-
tów obrzędów religijnych, czyli 
platform z posągami różnych 
bożków i również Buddy, któ-
rym oddawano cześć  zapalony-
mi kadzidłami.  
      Ostatni dzień obchodów 
Chińskiego Nowego Roku, wy-
padający w tym roku 5 lutego, 
to Święto Latarni, podczas któ-
rego zapalane są czerwone lam-
piony. Święto Latarni obcho-
dzone od ponad dwóch tysięcy 
lat, zapoczątkowane zostało 
przez cesarza Ming z dynastii 

Han, którego zainspirował oby-
czaj mnichów buddyjskich. 
Obchody Chinskiego Nowego 

Roku znalazly sie na liscie Nie-

materialnego Dziedzictwa Kul-

turalnego Francji. 

      Paryski Chinatown zgroma-

dził tak wielu paryżan i tury-
stów, że tylko ci, którzy zajęli 
miejsce na czołowych miej-
scach mieli możliwość obejrzeć 
wygodnie całą defiladę. Jednak-
że wszyscy obecni podziwiali 
stworzoną świąteczną atmosferę 

pełną radości i pozytywnej ener-
gii. I z pewnością znowu po-
wrócą za rok. 
     

   Tekst i fot: 

Edwige Pietruch 

Paryż 

Francja 
  

Źródła: 
https://calculla.pl/

tabe-

la_chinskich_znakow_zodiaku 

https://www.put.poznan.pl/

artykul/chinski-nowy-rok-na-

politechnice-poznanskiej 

https://historiawgdzieci.pl/

podkast/kalendarz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/

Chi%C5%84ski_Nowy_Rok 

https://pl.wikipedia.org/wiki/

Mitologia_chi%C5%84ska 

https://chiny.pl/artykul/164-

chundao-chinski-nowy-rok-

zwyczaje-obchodzenia-

chinskiego-nowego-roku 
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napaści Rosji 
na Ukrainę 

      Po wybuchu wojny na Ukra-

inie elementem pomocy 

uchodźcom wojennym, ucieka-
jącym do Polski, było wzmoc-
nienie zdolności centrów powia-
damiania ratunkowego do ob-

sługi zgłoszeń kierowanych na 
numer alarmowy 112 przez 

Ukraińców. 
      Pod koniec lutego 2022 r. 

powstały tymczasowe procedu-
ry obsługi zgłoszeń alarmowych 
dotyczących uchodźców z 
Ukrainy. MSWiA, we współ-
pracy z centrami powiadamiania 

ratunkowego, stworzyło wspól-
ny grafik operatorów ukraińsko- 

i rosyjskojęzycznych, zapewnia-
jący równomierne ich rozłoże-
nie na zmianach dziennych i 

nocnych.  

      Z uwagi na znajomość języ-
ka rosyjskiego wśród dużej czę-
ści obywateli Ukrainy, zdecydo-
wano także o automatycznym 
kierowaniu zgłoszeń z ukraiń-
skiego telefonicznego numeru 

kierunkowego nie tylko do ope-

ratorów władających językiem 
ukraińskim, ale także rosyjskim. 

Rozwiązanie takie zapewniło 
płynność obsługi zgłoszeń po-
chodzących od Ukraińców. 
      W pierwszym okresie po 

wybuchu konfliktu nastąpił po-
nad ośmiokrotny wzrost liczby 
kierowanych połączeń. Ogółem 
w roku 2022 zanotowano ponad 

60 tys. połączeń z telefonów 
komórkowych definiowanych 
ukraińskim numerem kierunko-
wym. 

 

10 lat jednolitego 

systemu powiada-

miania ratunkowego 
      Mija 10 lat od ujednolicenia 

funkcjonowania systemu powia-

damiania ratunkowego (SPR). 

W tym czasie SPR był sukce-
sywnie udoskonalany. Rozwija-

no system teleinformatyczny, 

którym posługują się operatorzy 
numerów alarmowych, aby 
m.in. umożliwić elektroniczną 
wymianę danych o zdarzeniach 
(tzw. formatek) z dyżurnymi 
Policji i PSP oraz dyspozytora-

mi medycznymi. Dzięki temu 
wyeliminowano konieczność 
telefonicznego przekazywania 

informacji o sprawach zgłasza-

nych na 112. Wdrożono też jed-
ną procedurę obsługi zgłoszeń 
alarmowych w CPR oraz jeden 

katalog zdarzeń – uzgodnione z 

wojewodami i służbami współ-
pracującymi z SPR, a także jed-
nolity system szkolenia operato-

rów numerów alarmowych. Ce-
lem tych działań było wprowa-
dzenie tych samych standardów 
obsługi zgłoszeń w całym kraju.  
      Dzięki zasadzie zastępowal-
ności centrów powiadamiania 
ratunkowego możliwe było tak-
że zapewnienie odbioru każde-
go zgłoszenia, niezależnie od 
miejsca jego pochodzenia. W 

przypadku natłoku zgłoszeń lub 
awarii któregoś z centrów, ob-
sługę zgłoszeń przejmują inne 
CPR. 

      Ponadto aby zapewnić taką 
samą obsługę zgłoszeń pozosta-
łych numerów alarmowych, w 
latach 2017-2018 CPR przejęły 
obsługę numeru 997, a w 2021 
r. również zgłoszeń kierowa-
nych na numer 998. 

 
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

      W związku z wpro-
wadzonymi przez biało-
ruskie władze ograni-
czeniami wobec pol-

skich przewoźników do-
tyczącymi możliwości 
przekroczenia granicy 

na białorusko-

litewskich oraz białoru-
sko-łotewskich przej-
ściach granicznych, mi-
nister Mariusz Kamiń-

ski podjął decyzję o 
ograniczeniu ruchu dla 

białoruskich pojazdów 
towarowych na przej-

ściu granicznym Kuku-
ryki-Kozłowicze. Ogra-
niczenie nie dotyczy ru-

chu osobowego na 

przejściu granicznym w 
Terespolu.  
       Zawieszenie ruchu obo-

wiązywać będzie od 21 lute-

go 2023 r. od godz. 19:00, do 

czasu zniesienia przez biało-
ruskie władze ograniczeń wo-
bec polskich przewoźników.  
      Jednocześnie białoruscy 
przewoźnicy mogą kierować 
się na Białoruś przez Litwę i 
Łotwę. 
  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej  

Ciąg dalszy ze s.1 

Komunikat MSWiA 
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      Grupa 76 polskich straża-
ków wraz z 8 psami ratowni-
czymi, 11 ratowników górni-
czych, 5 członków Zespołu Po-
mocy Humanitarno-

Medycznej oraz 2 żołnierzy 
wróciła dziś, 15 lutego do kra-
ju po ośmiu dniach misji w 
Turcji. Na terenie Bazy Lot-

nictwa Transportowego w 

Warszawie funkcjonariuszy 

Państwowej Straży Pożarnej i 
ratowników powitali minister 
Mariusz Kamiński oraz wice-
minister Bartosz Grodecki. W 

spotkaniu wziął udział także 
komendant główny PSP gen. 
brygadier Andrzej Bartko-

wiak oraz zastępca szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego 
gen. bryg. rez. Mirosław Wi-
klik.  
      To, co zrobiliście, mówię to 
do naszych funkcjonariuszy, do 

naszych bohaterów, to rzecz 
niezwykła. Uratowaliście 12 
istnień ludzkich, w tym trójkę 
małych dzieci. Tylko dzięki 
Wam ci ludzie żyją i będą żyli. 
Pokazaliście niezwykłe męstwo, 
odwagę poświęcenie, ofiarność i 
najwyższy profesjonalizm – gra-

tulował strażakom minister Ma-
riusz Kamiński.  
      Zwracając się do Komen-
danta Głównego PSP, minister 
podziękował strażakom za ich 
postawę.  
      Panie komendancie, gratulu-

ję, że ma pan tak wspaniałych 
funkcjonariuszy i chcę Wam 
powiedzieć, nasi drodzy bohate-
rowie, nasi funkcjonariusze, że 
cała Polska jest z Was dumna, a 
cała Turcja jest Wam wdzięczna 

– podkreślił szef MSWiA. Mini-
ster złożył również podziękowa-
nia ratownikom górniczym i 
medycznym, którzy towarzyszy-
li funkcjonariuszom PSP pod-

czas misji.  

  

Wielkie poświęcenie 

strażaków i ratowników 
      Grupę poszukiwawczo-

ratowniczą witał dziś również 
komendant główny gen. bryga-
dier Andrzej Bartkowiak, który 
ze wzruszeniem dziękował za 
ogrom pracy i zaangażowanie 
strażaków.   
      Strażacy ratownicy mówią 
często, że jak człowieka ratu-
jesz, to tak jakbyś świat urato-
wał. Myśmy 12 razy świat ura-
towali, więc wielkie, wielkie 
podziękowania za Wasz profe-
sjonalizm, Wasz wielki wysiłek 
i za wasze podejście do tego, 
czym się zajmujecie. Wielkie 
dzięki – powiedział komendant. 
– Jestem wzruszony. Są takie 
momenty w życiu każdego ofi-
cera, że czasami brakuje słów i 
dzisiaj jest ten moment. Dzięku-
ję Wam z całego serca. Zrobili-
ście kawał dobrej roboty. Jeste-
ście dzisiaj wielkimi bohatera-
mi. Tego Wam gratuluję i życzę 
wszystkiego, co najlepsze – do-

dał.  
      Brygadier Grzegorz Boro-

wiec, dowódca grupy poszuki-
wawczo-ratowniczej HUSAR 

odniósł się do niezwykle trudnej 
akcji poszukiwawczej.  

      Wykonujemy tylko swoją 
pracę najlepiej, jak to potrafimy 
i każdy z nas starał się, jak naj-
lepiej, jak mógł, aby ta praca 
przynosiła efekty – powiedział. 

– Efekty przyniosła takie, że 
uratowaliśmy 12 istnień ludz-
kich, o czym nie marzyliśmy 
nawet jeszcze przed powrotem. 

Naszym planem minimum było 
uratowanie przynajmniej jednej 

osoby. Udało się to zrealizować 
w 1200 procentach. - mówił. 
Szef grupy HUSAR wspomniał 
też o bardzo ważnej roli rodzin 
strażaków i ratowników, które 
wspierały ich w trudnych chwi-
lach. 

  

Na ratunek Turcji – misja 

polskich strażaków 
      W poniedziałek, 6 lutego br. 
nad ranem południowo-

wschodnią Turcję i północną 
Syrię nawiedziło potężne trzę-
sienie ziemi o magnitudzie 7,8 

w skali Richtera. Doszło także 
do wstrząsów wtórnych.  W wy-

niku trzęsienia ziemi życie stra-
ciło kilkadziesiąt tysięcy osób. 
      W odpowiedzi na apel Turcji 

o międzynarodową pomoc, mi-
nister Mariusz Kamiński zapro-
ponował wsparcie Polskiej Cięż-
kiej Grupy Poszukiwawczo-

Ratowniczej HUSAR. W skład 
grupy weszło 76 strażaków 
m.in. z Łodzi, Krakowa, War-
szawy i Gdańska wraz z 8 psami 
ratowniczymi. Następnie do 
strażaków dołączył także zespół 
ratowników górniczych i me-
dycznych, a także żołnierze.  
      Działania grupy realizowane 
były w ciężkich zimowych wa-
runkach w trybie zmianowym, 

24 godziny na dobę. Polacy 
współpracowali na miejscu rów-
nież z ratownikami m.in. z 
Czech, Litwy czy Bułgarii.  

Powitanie polskich strażaków po powrocie 
z misji w Turcji – uroczystość z udziałem 

kierownictwa MSWiA 
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      W trakcie 8 dni misji w Tur-

cji strażakom udało się uratować 
12 osób uwięzionych pod gruza-
mi, w tym trójkę małych dzieci. 
Wsparciem w działaniach funk-
cjonariuszy były psy ratowni-
cze.   

 

Udział polskich strażaków 
w misjach zagranicznych 

      To już kolejna akcja ratow-
nicza, w której biorą udział 
funkcjonariusze Państwowej 
Straży Pożarnej.  

      W sierpniu 2022 roku we 

Francji 146 strażaków i 49 po-
jazdów uczestniczyło w doga-
szaniu pożarów torfowisk, wyci-
naniu spalonych drzew i budo-

waniu systemów zaopatrzenia 
wodnego. Każdego dnia w dzia-
łaniach uczestniczyło w sposób 
ciągły 120 ratowników i około 
30 pojazdów. 
      Natomiast w lipcu ubiegłego 
roku polscy strażacy i policjanci 
pomagali w walce z pożarami w 
Czechach. Podczas pięciu dni 
akcji polska załoga wykonała 

łącznie 16 lotów, podczas któ-
rych zrzucono na płonące lasy 
1,467 mln litrów wody, co sta-
nowi 1467 ton. Nasi strażacy i 
policjanci spędzili w powietrzu 
w sumie 39 godzin.  

      Polscy strażacy uczestniczyli 
też w misjach ratowniczych 
m.in. w Libanie (w 2020 roku) i 

w Grecji (w 2021 roku).  

  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      W poniedziałek, 13 lutego 
br. Minister Spraw We-

wnętrznych i Administracji 
Mariusz Kamiński wręczył 
medale im. podkomisarza Po-

licji Andrzeja Struja. Odzna-

czenia odebrało 86 policjan-
tów z całego kraju. W uroczy-
stości wzięli także udział Ko-
mendant Główny policji gen. 
Jarosław Szymczyk, Dyrektor 
Generalny MSWiA Dariusz 

Nowak oraz żona podkom. 
Andrzeja Struja Anna Struj. 

Przez ostatnie dwa lata meda-

lami zostało odznaczonych 210 
funkcjonariuszy Policji.  

 

      To dla mnie wielki zaszczyt, 

że mogę się dzisiaj z wami spo-
tkać i wręczyć medale im. pod-
komisarza Policji Andrzeja 

Struja. Był wybitnym polskim 
policjantem, który zginął w 
trakcie interwencji poza służbą. 
Jego postać jest dla nas wszyst-
kich wzorem – podkreślił mini-
ster podczas uroczystości.  
      Szef MSWiA Mariusz Ka-

miński w swoim wystąpieniu 
podkreślił, że odznaczeni dziś 
policjanci narażali własne życie 

ratując innych nie tylko będąc 
na służbie, ale również w czasie 
wolnym. – Są z nami funkcjona-
riusze, którzy w trakcie niebez-
piecznych interwencji zostali 

ciężko ranni. Mimo odniesio-
nych ran kontynuowali inter-

wencje. W imieniu własnym i 
wszystkich obywateli, pragnę 
złożyć wam wyrazy głębokiej 
wdzięczności i najwyższego 
uznania – mówił.  
      Minister przypomniał, że 
dzięki odwadze, ofiarności i 
profesjonalizmowi policjantów 
Polacy mogą czuć się bezpiecz-
nie. – Aż 96 proc. Polaków 
uważa, że bezpieczne jest miej-
sce ich zamieszkania. To jest 

miara waszego sukcesu. Policja 

znalazła się w pierwszej trójce 
wśród najlepiej ocenianych 
przez Polaków instytucji pu-
blicznych – przekazał.  
  

Wierni policyjnej przysiędze 
      Do wyróżnionych funkcjo-
nariuszy zwrócił się też Komen-
dant Główny Policji gen. Jaro-
sław Szymczyk. – To wielki 

zaszczyt uścisnąć dłoń niezwy-
kłym ludziom, którzy noszą po-
licyjne mundury. Nie wahaliście 

się nawet przez moment, kiedy 
zagrożone było ludzkie życie. 
Nie bacząc na płomienie, kłęby 
dymu, lodowatą wodę czy wy-
sokość. Dziękuję, za waszą nie-
zwykłą postawę – powiedział.  
      Komendant zaznaczył, że 
Policja pamięta o swoich boha-
terach. – Nazwisko podkomisa-

rza Andrzeja Struja jest jednym 

ze 125 na tablicy pamięci w Ko-
mendzie Głównej Policji. To 
nazwiska naszych koleżanek i 
kolegów, którzy począwszy od 
1990 roku oddali swoje życie w 
trakcie wykonywania obowiąz-
ków służbowych. Dzięki nim 
Polska dzisiaj jest państwem 
bezpiecznym – podkreślił.  
      Podczas uroczystości zapre-
zentowano historie interwencji 

policyjnych, w ramach których 
policjanci, z narażeniem zdro-
wia i życia, ratowali innych. 
Medal im. podkomisarza Policji 

Andrzeja Struja odebrali dziś 
m.in.: mł. asp. Agata Haluch–
Willmann – dzielnicowy Zespo-

łu Dzielnicowych Komisariatu 
Policji w Jasienicy Komendy 

Miejskiej Policji w Bielsku-

Białej, która wyciągnęła ze stu-
dzienki kanalizacyjnej trzylet-

Uroczystość wręczenia medali 
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niego chłopca. Odznaczeni zo-
stali także st. asp. Łukasz Zba-
wicki i asp. Karol Barczak – 

dzielnicowi Zespołu Prewencji 
Komisariatu Policji w Kruszwi-

cy Komendy Powiatowej Policji 

w Inowrocławiu. Funkcjonariu-
sze wyprowadzili trójkę dzieci z 
płonącej kamienicy. Natomiast 
mł. asp. Andrzej Bobel – kon-

troler ruchu drogowego Referatu 

I Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w 

Lublinie w czasie wolnym od 

służby, wspólnie z kolegą urato-
wał dwóch chłopców, którzy 
wpadli do rzeki. 

  
      Medal im. podkomisarza 

Andrzeja Struja mogą otrzymać 
policjanci, którzy podjęli się 
poza służbą ratowania życia, 
zdrowia ludzkiego albo mienia z 

narażeniem własnego życia lub 

zdrowia albo w czasie służby 
podjęli się ratowania życia ludz-
kiego ze szczególnym naraże-
niem własnego życia lub zdro-
wia. Funkcjonariusze otrzymują 
również nagrodę finansową.  
      Medal jest nadawany na 

wniosek Komendanta Głównego 
Policji albo z inicjatywy Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Wyróżnienie może 
być przyznawane także po-
śmiertnie. 
 

13. rocznica 

śmierci podkomisarza 

Andrzeja Struja 
      Podkomisarz Andrzej Struj 

zginął od ciosów nożem, po tym 
jak 10 lutego 2010 r. podczas 

urlopu, interweniował wobec 
chuliganów, którzy niszczyli 
tramwaj. Policjant służył w for-
macji od 15 lat. Pracował w wy-

dziale wywiadowczo-

patrolowym Komendy Stołecz-
nej Policji.  

      Pośmiertnie został awanso-
wany na stopień podkomisarza 
Policji, odznaczony przez Prezy-

denta RP Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Zasługi za Dzielność 
oraz przez Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji Zło-
tą Odznaką „Zasłużony Poli-
cjant”. 
      O tragicznym zdarzeniu, do 

którego doszło na skrzyżowaniu 
ul. Wolskiej i ul. Fort Wola w 

Warszawie, przypomina pamiąt-
kowa tablica, którą odsłonięto 
10 lat po śmierci podkomisarza, 
przy skwerze jego imienia. 

  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

      Globalny wyścig technolo-
giczny wśród producentów 
elektrolizerów mocno przy-
spiesza, a Unia Europejska i 

USA obawiają się rosnącej 
pozycji Chin. Czyją technolo-
gią będziemy produkować zie-
lony wodór w Polsce? 
      Globalna moc elektrolizerów 
będzie musiała wzrosnąć 91 ra-
zy do 2030 r., aby zaspokoić 
popyt. Jednak wielu zachodnich 

weteranów czystych technologii 
patrzy na pojawiającą się konku-
rencję z Chin z mdłym uczu-
ciem déjà vu – podkreślała nie-
dawno na swoich łamach agen-
cja Bloomberg. 

      Dekadę temu Chiny wyko-
rzystały niskie ceny, aby zdomi-
nować produkcję paneli foto-

woltaicznych i zdetronizować 
zachodnich konkurentów w mo-
mencie, gdy światowy popyt na 
fotowoltaikę zaczął gwałtownie 
rosnąć. USA i Europa nie chcą, 
aby ten scenariusz powtórzył się 
w dziedzinie zielonego wodoru. 

Według BloombergNEF, ponad 
40 proc. wszystkich produkowa-

nych obecnie elektrolizerów 
pochodzi z Chin. Nie są one tak 
wydajne jak te produkowane w 

USA i Europie, ale kosztują 
znacznie mniej – około jednej 
czwartej tego, co zachodnie. 

      Według prognoz, w najbliż-
szych kilku latach, amerykań-
skim i europejskim producen-

tom uda się tylko częściowo 
zbliżyć cenowo do chińskich 
konkurentów. Ponadto analitycy 
spodziewają się, że wydajność 

chińskich elektrolizerów będzie 
rosła, osłabiając obecną przewa-
gę spółek technologicznych z 
USA i Europy. 

      Nie mam wątpliwości, że 
Chiny pracują nad lepszymi 
elektrolizerami. Dzień, w któ-
rym Chiny postanowią, że nie 
będą już maruderami, będzie 
dniem, w którym przestaną być 
maruderami – stwierdziła Brid-
get van Dorsten, analityk firmy 

konsultingowej Wood Macken-

zie. 

      Obawiam się, że udziały w 
rynku elektrolizerów zostaną 
odebrane Europie i wysłane do 
innych części świata. UE strzela 
sobie w głowę. Nie w stopę – w 

głowę – skomentował dosadnie 
Jorgo Chatzimarkakis, szef sto-

warzyszenia Hydrogen Europe. 

Jakie elektrolizery wyprodukują 

zielony wodór w Polsce? 
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      Rosjanie budują na turec-
kim wybrzeżu elektrownię ato-
mową. Teoretycznie region jest 
oddalony od strefy sejsmicznej 

o 100 km, ale elektrownia po-

winna być odporna na jeszcze 
jedno ryzyko – tsunami. 

      Sytuacja po trzęsieniu ziemi 
w Turcji z 06 lutego 2023 roku 

sprawia, że wracają wątpliwości 
wobec nowej elektrowni w Ak-

kuyu, gdzie Rosatom ma już od 
dwunastu lat kontrakt na budo-

wę. Wschodnia część Morza 
Śródziemnego to obszar kontak-

tu ogromnych płyt kontynental-
nych – afrykańskiej i euroazja-
tyckiej oraz mniejszych- arab-

skiej i mikroegejskiej. 

      Wstrząsy wtórne o sile około 
3,0 były odczuwalne tutaj, w 
elektrowni jądrowej Akkuyu, ale 
nasi specjaliści nie wykryli żad-

Ciąg dalszy ze s.1 

Ankara gra w atomowego pokera 

      Chiny dla USA są głównym 
rywalem politycznym i gospo-

darczym. Gospodarka coraz 

mocniej kręci się wokół zielo-
nych technologii, więc Amery-
kanie przestają postrzegać Chiń-
czyków jako dostawców lecz 
konkurentów. Dlatego prioryte-
tem amerykańskiej administracji 
jest przywrócenie i rozwój pro-
dukcji czystych technologii w 

Stanach Zjednoczonych, aby to 

one kontrolowały nowy boom w 
energetyce, a nie Chiny. 

      Stąd choćby warty 369 mld 

dolarów pakiet Inflation Reduc-
tion Act (IRA), wspierający ten 
sektor hojnymi ulgami i datacja-

mi. Dzięki temu od kilku mie-
sięcy po drugiej stronie Atlanty-
ku mnożą się kolejne inwestycje 
związane z produkcją fotowol-
taiki czy baterii do samochodów 
elektrycznych. IRA jest tak sku-

teczny, że stał się zagrożeniem 
też dla UE – nie tylko przez ry-

zyko odpływu inwestycji, ale 
także jawnie protekcjonistyczne 
mechanizmy.  

Tomasz Elżbieciak 

      Wodór będzie ropą przy-
szłości? Czy wodór może na-
pędzać samoloty i pociągi? Jak 
wygląda sytuacja w Polsce i 
czy będą polskie elektrolizery? 
O tym w dalszej części artyku-
łu na portalu WysokieNapie-
cie.pl   LINK: https://

wysokienapiecie.pl/82287-

elektrolizery-wyprodukuja-

wodor-w-polsce/#dalej 
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nych uszkodzeń konstrukcji bu-
dowlanych, dźwigów, sprzętu” – 

uspokajała w 6 lutego dyrektor 
generalna JSC Akkuyu Nuclear 

Anastazja Zotiejewa. 

Budowa trwa, ale gdzie jest ta 

płyta? 
      Rząd turecki zdecydował o 
wybraniu dla pierwszej w Turcji 

elektrowni atomowej miejsco-

wości Akkuyu położonej na 
wprost wybrzeża Cypru. Jest to 
lokalizacja zdaniem niektórych 
ekspertów związana z zagroże-
niem sejsmicznym. Część eks-
pertów twierdzi z kolei, że takie-
go ryzyka nie ma. 

      Portal amerykańskich służb 
geologicznych USGS pokazuje 

w ostatnich 70 latach sporo trzę-
sień ziemi o sile powyżej 4,5 w 
skali Richtera, ale nie występo-
wały one w rejonie Akkuyu 
(były ponad 100 km dalej). Te 
dane były podawane jako argu-
menty strony turecko-rosyjskiej. 

      Po północnej stronie Cypru 
znajduje się uskok o nazwie 
Ecemis, który według jednych 
ekspertów jest już nieaktywny 
(od epoki plejstocenu), a według 
innych zagraża budowanej elek-

trowni.  Zatem ryzyko istnieje 

gdyby uaktywnił się któryś z 
takich uskoków na morzu. W 
takiej sytuacji powstałaby fala 
tsunami uderzającą w tę nad-
brzeżną lokalizację – tak jak w 

XVIII w.  w Lizbonie czy w 

Fukushimie. 

      Rosatom informował wcze-
śniej, że obserwowana była duża 
ilość mikrotrzęsień ziemi. Łącz-
nie zidentyfikowano z przeszło-
ści około 577 mikrotrzęsień zie-
mi o sile 1,5 do 4,8. Badania 

były prowadzone w latach 1977-

1978, 1984 – 1985, 1086 – 1988 

i następnych,  ale nie ma po-

twierdzenia, że uskok Ecemis 
był aktywny i aby były tam te 
trzęsienia ziemi. 
      Również znane publikacje 
na temat sejsmiki Cypru nie 

wskazują na możliwość silnych 
trzęsień ziemi po jego północnej 
stronie. Jeśli jednak na tej samej 
stronie USGS poprosi się o wy-
druk trzęsień ziemi na morzu 
bezpośrednio przed lokalizacją 
Akkuyu, w odległości do 50 km 
od niej, to nagle w kilkudziesię-
ciu ostatnich latach widać szereg 
małych trzęsień ziemi o sile 3,2-

4,4 stopni, zlokalizowanych na 

morzu, prawdopodobnie wzdłuż 
mało zbadanych uskoków – to 

jest potwierdzenie rosyjskiej 

informacji o mikrowstrząsach w 
tym rejonie. 

      Najbliższe nowej elektrowni 
„lądowe” trzęsienie ziemi miało 
miejsce w 11.09.2000 na głębo-
kość 25 km i jest to około 30 km 
na północny-wschód od wybra-
nej lokalizacji tj. Akkuyu.  

Piotr Syryczyński 
 

      Czy uskok może się uaktyw-
nić? Kto ponosi odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo? Jak 
trzęsienie ziemi w Turcji z 2023 
zmienia opinie i ryzyka? O tym 

w dalszej części artykułu na por-
talu WysokieNapiecie.pl 

                            LINK: https://

wysokienapiecie.pl/82692-

trzesienie-ziemi-w-turcji-ankara

-gra-w-atomowego-pokera/

#dalej 
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      Dawne odkrywki węgla 
brunatnego, składowiska od-
padów paleniskowych czy 
zwałowiska kopalni kruszyw – 

to przykłady problematycz-
nych terenów poprzemysło-
wych, których efektywna re-
kultywacja jest wspierana 

przez odnawialne źródła ener-
gii. 

 

      Sztandarowym przykładem 
takiego przedsięwzięcia jest gło-
śny w ostatnich tygodniach pro-
jekt Kleczew Solar & Wind – 

pierwsza w Polsce wielkoskalo-

wa farma fotowoltaiczno-

wiatrowa o łącznej mocy 205 
MW. Jej inwestorem jest grupa 

Lewandpol, należąca do Andrze-
ja Lewandowskiego, przedsię-
biorcy zaangażowanego w sek-
tor OZE, szerzej znanego jako 

kierowca wyścigowy. 
     Farma powstaje w gminie 

Kleczew, na terenach eksploato-

wanych w przeszłości przez Ko-
palnię Węgla Brunatnego Konin. 
Według założeń ma to być jeden 
z największych parków energii 
odnawialnej w Europie Środko-
wo-Wschodniej. 

      W pierwszym etapie projek-

tu, którego budowa już ruszyła, 
do sieci przyłączonych zostanie 

193 MWp paneli fotowoltaicz-

nych oraz ok. 12 MW turbin 

wiatrowych. Zakładany roczny 
uzysk energetyczny z elektrowni 

fotowoltaicznej ok. 222 GWh i 

ok. 47 GWh z farmy wiatrowej. 

      Energia generowana w Kle-

czewie będzie odpowiadać zapo-
trzebowaniu ok. 100 tys. gospo-

darstw domowych. W kolejnych 

etapach rozbudowy farma może 
zostać powiększona do ok. 250 
MWp w części solarnej oraz o 
dodatkowe turbiny wiatrowe i 

magazyny energii. 

      To dla nas strategicznie waż-
ny projekt i symboliczny krok w 

kierunku dekarbonizacji polskiej 

Zielona energia przejmuje tereny 

poprzemysłowe 
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      Spółka MediSensonic jest 
twórcą niezwykle nowator-
skiego systemu do bezinwa-

zyjnego monitorowania po-

ziomu glikemii u człowieka. 
GLUCOWAVE, bo tak nazy-

wa się  urządzenie, skonstruo-
wane przez zespół wybitnych 
polskich naukowców i prak-
tyków, jest nominowane do 
nagrody w V Konkursie Start

-Up-Med. Od Państwa gło-
sów zależeć będzie czy znaj-
dzie się w finale. Z pewno-
ścią na to zasługuje jako jedy-
ne na świecie  rozwiązanie z 
wykorzystaniem technik mi-

krofalowych do bezinwazyj-

nego badania poziomu cukru 

we krwi. 

      Wystarczy kliknąć 
w  zamieszczony poniżej link, 
aby oddać ważny głos w kon-

kursie publiczności: 
https://www.rynekzdrowia.pl/

konkurs/konkurs-start-up-

med-2023,115/medisensonic-

system-do-bezinwazyjnego-

monitorowania-poziomu-

glikemii-u-czlowieka-

glucowave,3811/ 

      Nominowany do nagrody 

system Glucowave nie używa 
igieł ani innych tego typu 
kosztownych i wymiennych 

czujników inwazyjnych 
wkłuwanych pod skórę pa-
cjenta. Element pomiarowy, 

zwany dalej sondą, dotyka do 
skóry pacjenta i dokonuje po-
miaru parametrów tkanek 
podskórnych bez jakiegokol-
wiek naruszenia ciągłości po-
wierzchni skóry. 
      W projekcie są opracowy-
wane i badane dwie wersje 

urządzenia. Pierwsza wersja 
wykorzystuje aktywną techni-
kę pomiarową, polegającą na 
emisji bardzo małego sygnału 
do tkanek skóry i podskór-
nych. Druga wykorzystywać 
będzie technikę mikrofalowe-

go pomiaru radiometryczne-

go, która jest całkowicie pa-
sywna. W projekcie realizo-

wane są również badania kli-
niczne na ochotnikach w celu 

weryfikacji przyjętej koncep-
cji pomiarowej oraz oceny 

dokładności wyliczanych 
przez system wartości glike-
mii. Obszar zastosowania: 

Docelowo system Glucowave 

jest dedykowany do wsparcia 

procesu diagnozy i leczenia 

cukrzycy typu 1 i 2 oraz cu-

krzycy ciążowej. 
     Glucowave na obecnym 

etapie rozwoju znajduje się w 
trakcie przygotowań do badań 
klinicznych. Wdrożenie pla-
nowane jest po przeprowa-

dzeniu od 2 do 3 badań kli-
nicznych. 

      Projekt jest innowacją na 
światowym rynku urządzeń 
medycznych. Rozwiązania 
nielicznych urządzeń niein-
wazyjnych np. Cnoga czy 

Zagłosuj na najlepszy projekt 
w V Konkursie Start-Up-Med 

gospodarki oraz zapewnienia 

taniej i czystej energii elek-

trycznej – skomentował An-
drzej Lewandowski. 

 

Pierwsza energia już 

w 2023 roku 
      Żadna duża inwestycja nie 
jest możliwa bez finansowania, 
ale w tym przypadku nie było z 
tym trudności, gdyż banki chęt-
nie angażują się w przedsię-
wzięcia związane z OZE i trans-
formacją energetyczną. Wyko-
rzystanie w tym celu terenów 
poprzemysłowych jest dodatko-
wych atutem, również wizerun-

kowym. 

      Tym razem na takie zaanga-

żowanie zdecydowało się kon-
sorcjum ING Banku Śląskiego, 
PKO BP oraz mBanku, które 
udzieliło kredytów na łączną 
kwotę 776 mln zł. Ponadto fi-
nansowanie zostało dopełnione 
o 90 mln zł pożyczki z Polskie-
go Funduszu Rozwoju. W efek-

cie instytucje finansowe na Kle-

czew Solar & Wind wyłożyły 
razem 866 mln zł.   

Tomasz Elżbieciak 

 

      Jaki są inne przykłady zago-
spodarowania terenów poprze-

mysłowych w Polsce? Dlaczego 
przemysł tak bardzo potrzebuje 
odnawialnych źródeł energii? 
Jak ważny przy takich przedsię-
wzięciach jest dobór odpowied-
nich wykonawców i dostaw-
ców? O tym w dalsze części 
artykułu na portalu WysokieNa-
piecie.pl  LINK: https://

wysokienapiecie.pl/82949-

zielona-energia-przejmuje-

tereny/#dalej 
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GlucoTrack są de facto glu-
kometrami i nie nadają się do 
pomiarów ciągłych. Ponadto 
przeznaczone są dla osób z 
cukrzycą typu 2, prediabetes, 
nie leczonych insuliną. Suge-
ruje to ich znaczną niedo-

kładność w przypadku wahań 
poziomu glikemii. Gluco-

wave ma być przeznaczony 
przede wszystkim dla cho-

rych leczonych insuliną, 
głównie z cukrzycą typu 1. 
 

Redaktor 

 

                        Więcej na: 
https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Innowacje inżynierskie dla 
bardziej prężnego świata – pod 

takim hasłem  będzie obcho-
dzony w tym roku Światowy 

Dzień Inżynierii Zrównoważo-
nego Rozwoju, nazywany 

Światowym Dniem Inżyniera. 
Uchwalono go w listopadzie 

2019 r. podczas światowego 

kongresu World Federation of 

Engineering Organizations 

(WFEO) w Melbourne, zorga-

nizowanego wspólnie z UNE-
SCO, które patronuje temu 

Ciąg dalszy ze s.1 

4 marca  

Światowy Dzień Inżyniera 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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wydarzeniu.   

      Centralne uroczystości 
święta poświęconego twórcom 
techniki odbędą się w Paryżu 
4 marca, a krajowe 3 marca w 

Warszawskim Domu Technika 

NOT od godziny 11.00. Głów-
nym organizatorem i patro-

nem wydarzenia jest Federa-

cja Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT. Podczas 

tej uroczystości zostaną też 
wręczone tytuły: Diamentowy, 
Złoty, Srebrny Inżynier oraz 
Wyróżnienia, uzyskane w 
XXIX edycji plebiscytu Prze-

glądu Technicznego o tytuł 
Złotego Inżyniera. W plebiscy-
cie tym przyznawany jest tak-

że tytuł Honorowego Złotego 
Inżyniera, osobom, które ma-
jąc dyplom inżyniera lub tech-
nika, odniosły wybitne sukcesy 
w innych dziedzinach. 
      Ranga tego tytułu w środo-
wisku technicznym, który pro-
muje wybitnych twórców tech-
niki,  jest bardzo duża, dlatego 
połączyliśmy tę uroczystość z 
obchodami Światowego Dnia 
Inżyniera – informuje Ewa 

Mańkiewicz-Cudny pre-

zes  Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. –       

Dzięki temu, wzmacniamy do-
datkowo przekaz kierowany do 

społeczeństwa o dokonaniach 
twórców techniki, którzy odgry-
wają kluczową rolę w rozwoju 
cywilizacyjnym a nawet kultu-

rowym. Decydują o postępie 
technologicznym, społecznym i 
gospodarczym we wszystkich 

dziedzinach. Współczesny świat 
potrzebuje coraz bardziej nowo-

czesnej myśli inżynieryjnej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zasad zrównoważonego rozwoju 
– nieszkodzenia planecie i życiu 
na niej. Nie zapominamy jedno-

cześnie o poprawie standardu 
życia, zdrowia mieszkańców i 
bezpieczeństwa w tym ekolo-
gicznego. 

      Motto tegorocznych obcho-

dów Światowego Dnia Inżyniera 
– Innowacje inżynierskie dla 
bardziej prężnego świata, do-

skonale wpisuje się w działania 
FSNT-NOT. Ten prężny świat 
w naszym rozumieniu ma służyć 
ludzkości i Ziemi, zapewniając 
nam bezpieczeństwo oraz roz-
wiązywanie najważniejszych 
problemów lokalnych i global-
nych dla dobra wspólnego, do-
daje prezes Federacji. 

 

Korzyści i zagrożenia 
      Technika zmieniła współ-
czesny świat, ułatwiając lu-
dziom codzienne życie, możli-
wości komunikacyjne, szybkość 
przemieszczania się, dostęp do 
dóbr kultury, usług medycznych 
i nowoczesnych terapii itp.  – 

Chyba nie przesadzę jeśli po-
wiem, że we współczesnej me-
dycynie o sukcesie w diagnozo-

waniu i terapii decydują w dużej 
mierze osiągniecia fizyki, che-
mii i techniki. Co nie oznacza, iż 
pomijamy wiedzę medyczną i 
zdobycze innych dziecin np. 

biotechnologii czy genetyki  – 

zauważa Ewa Mańkiewicz-

Cudny. 

      Lekarze korzystają z zaa-
wansowanych technologicznie 

urządzeń, ale inżynierowie mu-
szą współpracować z medykami 
i pogłębiać swoją wiedzę me-
dyczną, aby wiedzieli co mają 
diagnozować i w czym wspierać 
leczenie. Musza wiedzieć w ja-
kim kierunku prowadzić badania 
i co w ich rezultacie konstruo-

wać i rejestrować.   
      Technika przyniosła ludzko-
ści wiele korzyści, ale wywołała 
też szereg niepokojących zja-
wisk. Żyjemy w świecie nasila-
jących się zagrożeń militarnych, 
klimatycznych, ekologicznych, 

zdrowotnych, egzystencjalnych, 

cybernetycznych i wielu innych. 

Od twórców techniki zależy jak 
sobie z tymi kryzysami poradzi-

my. Obchody Światowego Dnia 
Inżyniera są okazją nie tylko do 
prezentowania dorobku twórców 
techniki, ale  ostrzegania przed 

takim niebezpieczeństwem. 
Znajduje to odzwierciedlenie w 

corocznych programach tych 

uroczystości. 
 

Partnerska współpraca 
      Federacja Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych NOT przy 

współdziałaniu z Konferencją 
Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych (KRPUT) i Aka-

demią Inżynierską w Polsce, 
obchodzi to święto już po raz 
czwarty. Partnerem FSNT-NOT 

w 2020 r., podczas pierwszych 

obchodów tego święta  była Po-
litechnika Poznańska. Zainaugu-
rowano je w Poznaniu pod ha-

słem „Zrównoważonego rozwo-
ju”. W uroczystości uczestniczy-
ło wielu rektorów i reprezentan-
tów polskich politechnik i sto-
warzyszeń naukowo-

technicznych, przedstawicieli 

resortu nauki i władz wojewódz-
kich. Dyskusja poświęcona była 
m.in. perspektywom rozwoju 

sztucznej inteligencji. Przypo-

mniano  też wkład polskich in-
żynierów w rozwój światowej 
cywilizacji. 

      Wybuch pandemii spowodo-

wał, że w 2021 r. organizatorzy 
wspólnie z Politechniką Śląską, 
przeprowadzili obchody pod 

hasłem „Zdrowa planeta”  w 

formule on-line. Podobnie było 
w 2022 r., ponieważ nadal obo-
wiązywały ograniczenia wyni-
kające z pandemii. -wspomina 

prezes Federacji. 

      Ubiegłoroczne święto, które-
go współgospodarzem była Poli-
technika Warszawska przebiega-

ło pod hasłem  „Odbudujmy 
lepszą inżynierię na przyszłość”. 
Wśród wielu poruszanych za-
gadnień, dotyczących wkładu 
inżynierów w rozwój nauki, me-
dycyny, cyfryzacji, przemysłu 
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4.0, transformacji energetycznej, 

mówiono także o perspektywach 
kształcenia inżynierów dla przy-
szłości. 
      Jest to niezwykle ważny pro-
blem, bo dzisiaj na politechni-

kach przygotowuje się absol-
wentów do zawodów, których 
jeszcze nie znamy i rozwiązy-
wania problemów których też 
jeszcze nie znamy – zauważa 
Ewa Mańkiewicz-Cudny. – Mu-

simy im dać takie podstawy, 
żeby każdy przyszły inżynier 
umiał już we własnym zakresie 
uzupełniać na bieżąco swoją 
wiedzę i nadążać za zmianami 
technologicznymi i cywilizacyj-

nymi, które dokonują  się w za-
wrotnym tempie. 

 

Tegoroczne obchody 
      Połączenie Światowego 

Dnia Inżyniera z podsumowa-
niem XXIX edycji plebiscytu 

Przeglądu Technicznego o tytuł 
Złotego Inżyniera nadaje uro-
czystości charakter wyjątkowy. 
Obchody odbędą się, w siedzi-
bie FSNT-NOT, w Warszaw-

skim Domu Technika, który po-
wstał 118 lat temu i cały czas 
służy upowszechnianiu wiedzy i 
działalności  inżynierskiej. 
      Zainaugurują je dwa wykła-
dy wygłoszone przez wybitnych 
specjalistów z Politechniki War-
szawskiej i Poznańskiej – je-

den  na temat wkładu polskich 
twórców techniki w zrównowa-
żony rozwój a drugi dotyczący 
przyszłości polskiej energetyki: 
atom, OZE, wodór czy inne roz-
wiązania. 
      W dalszej części uroczysto-
ści zostaną wygłoszone wykłady 

poświęcone zagadnie-
niom  sztucznej inteligencji oraz 

osiągnięciom polskiej kosmo-
nautyki, a także prezentacje do-
konań studenckich kół nauko-
wych wybranych uczelni tech-

nicznych. 

      Polskie obchody Światowe-
go Dnia Inżyniera 3 marca 2023 
r. będą transmitowane na żywo 
na kale TV NOT (https://

www.youtube.com/@TV_NOT) 

od godz. 11.00. Światowe ob-
chody Dani Inżyniera będą 
transmitowane 4 marca 2023 r. 

na stronie https://

worldengineeringday.net/live/ 

 

Redaktor 

 

                   Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

HUMOR 
  

      Katechetka na 

lekcji religii zapytała: 
Kto to jest ksiądz? 

      Pierwszy zgłosił 
się Jasiu i powiedział: 
Ksiądz to jest taki 
mężczyzna proszę pa-
ni, do którego wszy-

scy mówią ojcze, a 
tylko jego własne 
dzieci mówią wujek. 

 

*** 

https://www.youtube.com/@TV_NOT
https://www.youtube.com/@TV_NOT
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      Żyjemy w czasach bezprece-
densowych zagrożeń dla przyro-
dy i człowieka. Dlatego tak 
ważna wydaje się potrzeba po-
głębionej refleksji nad diagnozą 
obecnej sytuacji, określeniem 
przyczyn negatywnych zjawisk 

oraz poszukiwaniem dróg wyj-
ścia. W ramach propagowania 
idei ekologicznych, Klub Myśli 
Ekologicznej, Górnośląsko-

Zagłębiowska Metropolia, Uni-
wersytet Śląski w Katowicach i 
Millennium Docs Against Grav-

ity, zapraszają na wzruszającą 

projekcję filmu „Krowa” w re-
żyserii Andrea Arnolda z Wiel-
kiej Brytanii. „Spotkania z eko-

filmem”  odbędzie się 21 lutego 
o godz. 17.30 w Kinoteatrze 

Rialto w Katowicach, ul. Św. 
Jana 24. 

      Bohaterką filmu jest krowa 

Wzruszający obraz 

pełen refleksji i emocji 
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Luma. Obserwujemy cykl jej 

życia i zanurzamy się w jej emo-
cjach. Wybitna reżyserka And-
rea Arnold („American Honey”) 
skupia się na czystej obserwacji. 
Jedyne głosy, jakie docierają do 
naszych uszu, to komendy bezi-

miennych pracowników pewnej 
brytyjskiej farmy mlecznej, za-

głuszane przez szczęk metalo-
wych krat, zgrzyt maszyn i ni-

skie, pełne trwogi muczenie 
krów. Widzimy, jak Luma jest 
wpychana do stalowej klamry 

do dojenia, a pajęcze mecha-
niczne dysze zasysane są do jej 
wymion. Gigantyczna konstruk-

cja przypominająca imadło za-
wiesza Lumę w powietrzu, dzię-
ki czemu jej kopyta można przy-
ciąć z chirurgiczną precyzją. 
      Uczestniczymy w porodzie, 

po którym Luma łączy się ze 
swoim nowonarodzonym cielę-
ciem zaledwie na kilka minut, a 

następnie każde z nich idzie 
osobno labiryntem wąskich 
przejść, od których nie ma 
ucieczki. W tym zmechanizowa-

nym świecie życie Lumy spro-
wadzone zostaje do funkcji 

przedmiotu potrzebnego czło-
wiekowi, który czeka nieuchron-
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      Tegoroczny Dzień Nauki Pol-
skiej, obchodzony w rocznicę uro-
dzin astronoma Mikołaja Koper-
nika, na śląskich uczelniach ma 
wymiar przygotowań do święto-
wania Europejskiego Miasta Na-

uki 2024. Tytuł ten przyznano w 

2021 r. Katowicom, a wręczono w 
lipcu 2022 r. 

      O przyznanie Katowicom ty-

tułu Europejskiego Miasta Nauki 
starali się przedstawiciele lokal-
nego samorządu i środowiska 
akademickiego uczelni publicz-

nych, mających siedziby w stolicy 
regionu. Aby wspólnie przygoto-
wać się do wydarzeń 2024 r., rek-
torzy katowickich uczelni pu-

blicznych utworzyli Konsorcjum 

Akademickie Katowice – Miasto 

Nauki. To siedem uczelni, ponad 

59 tys. studentek i studentów, 
prawie 1,8 tys. doktorantek i dok-

torantów oraz 747 kierunków i 
specjalności. 
      Jak wynika z informacji Uni-

wersytetu Śląskiego, uczelnie regio-
nu w kontekście tego wydarzenia 
uzgodniły sześć ścieżek tematycz-
nych, będących odpowiedzią na 
najważniejsze wyzwania i problemy 
współczesnego świata. Ścieżki te są 
podłożem budowanego obecnie 
programu EMN 2024. 

      Program powstaje w oparciu o 

m.in. o potencjał konsorcjum sied-

miu uczelni: Uniwersytetu Śląskie-
go, Akademii Muzycznej im. K. 

Szymanowskiego, Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach, Akademii 
Wychowania Fizycznego im. J. 

Kukuczki, Politechniki Śląskiej, 
Śląskiego Uniwersytetu Medyczne-
go i Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, które uznano za 
mające największy wpływ społecz-
ny. Uzgodnione ścieżki tematyczne 
są poświęcone: klimatowi i środo-
wisku, zdrowiu i jakości życia, 
przemysłom przyszłości, innowa-
cjom społecznym, dziedzictwu 
przemysłowemu i kulturowemu 
oraz kreacji i krytyce. 

 

Zadania dla powołanego 
konsorcjum 

      W kontekście pierwszej z nich 
uczelnie z konsorcjum zajmują się 
badaniami związanymi m.in. z go-
spodarką niskoemisyjną i jej wdra-
żaniem, transformacją energetyczną 
i zieloną energetyką, gospodarką 
obiegu zamkniętego, jakością wody 
i powietrza, a także zrównoważony-
mi miastami. 

      Ekonomia zmian klimatu to 

temat projektu 

„ECOnomics4Climate”, realizowa-
nego przez Uniwersytet Ekono-

miczny w Katowicach. Przedsię-
wzięcie obejmuje aktywności nau-
kowe i edukacyjne, m.in. wykłady, 

które wygłoszą wybitni zagraniczni 
badacze. Z kolei np. na Uniwersyte-

cie Śląskim działa Śląskie Centrum 
Wody, które w lipcu 2022 roku, tuż 
przed katastrofą ekologiczną na 
Odrze, przeprowadziło w projekcie 
„Czysta Odra? Why Not” komplek-
sową analizę stanu rzeki. 
      Uczelnie konsorcjum uczyniły 
również jednym z celów Europej-
skiego Miasta Nauki 2024 zwięk-
szenie dostępu do usług zdrowot-
nych i poprawę edukacji w zakresie 
zdrowia. Ich badania skupiają się 
m.in. na rewitalizacji obszarów 
poprzemysłowych, planowaniu 
przestrzeni publicznych i zaziele-

nianiu terenów. 
      W tym zakresie np. badacze z 

Politechniki Śląskiej są autorami 
opatentowanego sposobu badania 

zdolności filtracyjnych materiałów 
masek ochronnych, pozwalającego 
na testowanie zdolności filtracyj-
nych materiałów maseczek bez ko-
nieczności używania do badań wi-
rusów. 
      Politechnika Śląska realizuje 
również projekt Śląskiego Centrum 
Inżynierskiego Wspomagania Me-
dycyny i Sportu. W AWF w Kato-

wicach powstało Centrum Badania i 
Wdrażania Strategii Wspierających 
Zdrowe Starzenie (RIDage). Śląski 
Uniwersytet Medyczny pracuje 

natomiast nad powstaniem Centrum 

Fizjoterapii Pediatrycznej i Onkolo-

Ciąg dalszy ze s.1 

Konsorcjum Akademickie 

Katowice – Miasto Nauki 

na śmierć. To pozbawione nar-
racji filmowe studium życia Lu-
my jest próbą filozoficznego 
rozważenia losu i praw zwierząt 
hodowlanych, bezrefleksyjnie 

przez nas wykorzystywanych 

(https://www.filmweb.pl/film/

Krowa-2021-875584/descs 

      Spotkanie prowadzą: prof. 
Piotr Skubała (Wydział Nauk 
Przyrodniczych, Uniwersytet 

Śląski, ekolog, akarolog, etyk 

środowiskowy, edukator ekolo-
giczny, działacz na rzecz ochro-
ny przyrody, aktywista klima-

tyczny) oraz dr Ryszard Kulik 

(Pracownia na rzecz Wszystkich 

Istot, psycholog, aktywista eko-

logiczny, trener treningu psy-

chologicznego, ekofilozof skon-

centrowany na głębokiej ekolo-
gii, autor książek i artykułów 
poświęconych relacji człowiek – 

przyroda). 

      UWAGA: Wstęp wolny na 
podstawie wejściówek pobra-
nych przez stronę kina http://

rialto.katowice.pl/  lub odebra-

nych w kasie Rialta 

 

Redaktor 
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gicznej. 

Nowoczesne technologie 
      Uczelnie konsorcjum prowadzą 
też badania dotyczące nowocze-
snych technologii. Zajmują się 
m.in. tematami gospodarki cyfro-

wej, sztucznej inteligencji i interne-

tu przyszłości, tworzenia rozwiązań 
transformacyjnych i nowych prak-

tyk gospodarczych, również dla 
przemysłów tradycyjnych, a także 
rozwojem sektorów kreatywnych, 
jak esport oraz gamedev. 

      Uniwersytet Śląski, Naukowa i 
Akademicka Sieć Komputerowa – 

Państwowy Instytut Badawczy 
NASK, Uniwersytet Ekonomiczny 

oraz Politechnika Śląska utworzyły 
Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, 
Technologii i Kompetencji Cyfro-

wych Cyber Science – interdyscy-

plinarne konsorcjum będące jedną z 
pierwszych w Europie jednostek 

podejmujących badania w zakresie 
LegalTech i Legalengeneering. 

      W kontekście innowacji przy-

szłości uczelnie konsorcjum m.in. 
prowadzą Obserwatorium Procesów 
Miejskich i Metropolitalnych, któ-
rego głównymi obszarami działań 
jednostki są procesy miejskie i me-
tropolitalne, rewitalizacja oraz 

smart city. Obserwatorium zajmuje 

się badaniami związanymi m.in. z 
polityką miejską, kapitałem spo-
łecznym, strategią rozwoju obsza-
rów metropolitalnych oraz zaanga-
żowaniem organizacji pozarządo-
wych. 

      Wątki dziedzictwa przemysło-
wego i kulturowego są obecne m.in. 
na corocznym Śląskim Festiwalu 
Nauki Katowice. Częścią jego ubie-
głorocznej edycji była „strefa wę-
gla”, na której odbywały się wykła-
dy, dyskusje i warsztaty nt. dzie-

dzictwa. Pokłosiem tego jest wysta-
wa „Podziemia. Subterra incogni-
ta”, którą można oglądać w Galerii 
Sztuki Współczesnej BWA w Kato-
wicach do 26 marca br. 

      W zakresie kreacji i krytyki 

uczelnie konsorcjum zajmują się 

m.in. najnowocześniejszymi meto-
dami nauczania, kształtowaniem w 
społeczeństwie umiejętności kry-
tycznej refleksji oraz otwartości na 
drugiego człowieka. 
      Ceremonia przyznania Katowi-

com tytułu Europejskiego Miasta 
Nauki odbyła się lipcu 2022 r. pod-
czas konferencji EuroScience Open 

Forum 2022 w Lejdzie w Holandii 

– Europejskim Mieście Nauki 2022. 
Tytuł przyznaje od 2004 r. co dwa 
lata European Association for the 

Advancement of Science and Tech-

nology (Europejskie Stowarzysze-

nie na Rzecz Rozwoju Nauki i 

Technologii). Katowice są pierw-
szym miastem z Europy Środkowo-

Wschodniej uznanym za Europej-

skie Miasto Nauki.(PAP) 

autor: 

Mateusz Babak 
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      Po kilku dekadach Polska 

ma wrócić do budowy wielko-
skalowych magazynów ener-
gii, którymi w praktyce są 
elektrownie szczytowo-

pompowe. Będzie to jednak 
duże wyzwanie organizacyjne 
i finansowe, dlatego do przed-

stawianych obecnie harmono-

gramów inwestycji należy 
podchodzić z umiarkowanym 
optymizmem. 
      Jak nie jesienna Dunkelflau-

te, czyli bezwietrzna i pochmur-

na pogoda, do tego połączoną z 
awaryjnymi i remontowymi po-

stojami wielu bloków energe-
tycznych, to z drugiej strony 

bardzo słoneczna, wietrzna i 
ciepła aura wtedy, gdy zużycie 
energii należy do najniższych w 

roku, czyli w święta Bożego 
Narodzenia, Sylwestra i Nowy 

Rok. 

      To przykłady trudnych dla 
Krajowego Systemu Elektroe-

nergetycznego (KSE) sytuacji, z 

którymi mieliśmy do czynienia 
w ostatnich miesiącach. W tym 
pierwszym przypadku Polskie 

Sieci Elektroenergetyczne po 

raz pierwszy w historii musiały 
ogłosić okres zagrożenia na ryn-
ku mocy. Natomiast w drugim 

konieczne było wydanie przez 
PSE polecenia ograniczenia pro-

dukcji farmom wiatrowym – w 

noc sylwestrową dotyczyło to 
ok. 3 GW mocy wiatrowych. 

      Takie działanie jest koniecz-
ne wtedy, gdy z nadmiarem 

energii nie ma co zrobić. Proce-
dury przewidują przed tym kro-

kiem jeszcze polecenie ograni-

czenia generacji w elektrow-

niach systemowych, pompowa-

nie wody w elektrowniach 

szczytowo-pompowych (ESP), 

zmniejszenie produkcji energii 

w elektrociepłowniach i jednost-
kach przemysłowych, a także 
eksport awaryjny do sąsiednich 
krajów – jeśli mogą one przyjąć 
nadwyżkę mocy. 
      Ograniczenie produkcji w 

Sylwestra i Nowy Rok przekro-

czyło 24 GWh, za co operator 
musiał wytwórcom zapłacić 10 
mln zł, czyli tyle, ile dostaliby 
za normalną sprzedaż tej ener-
gii. Moc energetyki wiatrowej w 

Polsce sięga już 9 GW, więc 
takie sytuacje będą się zdarzać 
coraz częściej. 
 

Ciąg dalszy ze s.1 

Czy polskie spółki zbudują elektrownie 
szczytowo-pompowe? 
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Co zrobić z tym prądem? 
      W idealnym świecie byłoby 
tak, że odbiorcy energii podążają 
za generacją – zwłaszcza, gdy 
pojawiają się duże nadwyżki, co 
powinno automatycznie przekła-
dać się na niskie ceny. Jak na 
razie trudno jednak oczekiwać u 
odbiorców takiej elastyczności, 
gdy nie ma odpowiednich me-

chanizmów, które by do tego 
zachęcały. 
      Póki co PSE próbują więc 
miękkiej perswazji, publikując z 
jednodniowym wyprzedzeniem 

przewidywane godziny szczytu 

zapotrzebowania, w których 
można wykazać się obywatelską 
postawą i wspomóc bilansowa-
nie systemu poprzez wstrzyma-

nie się z włączaniem pralki, 
przykręcenie elektrycznego 
ogrzewania czy wyłączenie 
zbędnego oświetlenia. Wkrótce 
odbiorcy energii będą mogli też 
ściągnąć aplikację na telefon z 
tymi informacjami.   

Tomasz Elżbieciak, 
Bartłomiej Derski 

 

      Co pozostaje w tej sytuacji? 

Czy jest szczytowo-pompowe 

rozwiązanie tego problemu? Czy 
Państwo powinno pomóc? O 

tym dalszej części tego artykułu 
na portalu WysokieNapiecie.pl                           

                               Link; https://

wysokienapiecie.pl/82421-pge-

tauron-i-orlen-zbuduja-

elektrownie-szczytowo-

pompowe/#dalej 

 

                    Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Wiosną 2024 roku budowa 
ruszy pełną parą. W 2026 ro-
ku w Rybniku ma powstać 
największy w Europie blok 
gazowo-parowy. PGE Polska 

Grupa Energetyczna podkre-

śla, że to duży krok w kierun-
ku modernizacji polskiej ener-

getyki, który przełoży się nie 
tylko na większe bezpieczeń-
stwo i stabilność całego krajo-
wego systemu energetycznego, 

ale i konkretne korzyści dla 
miasta i jego mieszkańców. 
Inwestycję wartą ponad 3 mld 
zł netto wybuduje Polimex 
Mostostal, a Siemens Energy 

dostarczy w tym celu zaawan-

sowaną technologicznie turbi-
nę 9000HL, która jest obecnie 
jedną z największych na ryn-
ku. 
      Elektrownia o mocy 882 

MW w Rybniku będzie najwięk-
szą tego typu inwestycją w Eu-
ropie. To też jedna z najwięk-
szych inwestycji na Śląsku, klu-
czowa dla tego regionu i dla 

polskiego bezpieczeństwa ener-

getycznego – mówi agencji 
Newseria Biznes Wojciech Dą-
browski, prezes PGE Polskiej 

Grupy Energetycznej. – Budowa 

elektrowni w Rybniku jest kon-

sekwentną realizacją strategii 
PGE, która dąży do osiągnięcia 
zeroemisyjności w 2050 roku. 
      9 lutego br. gigant polskiego 

rynku energetycznego podpisał 
z konsorcjum firm Polimex Mo-

stostal i Siemens Energy umowę 
dotyczącą wybudowania w Ryb-
niku nowego bloku gazowo-

parowego o mocy 882 MW. In-

westycja ma być gotowa w 
grudniu 2026 roku i zastąpi 
cztery wyłączane z eksploatacji 
bloki węglowe o łącznej mocy 
900 MW w Elektrowni Rybnik. 

      Termin budowy bloku gazo-

wo-parowego to średnio trzy–
cztery lata, więc akurat w tym 
czasie, kiedy PGE Polska Grupa 

Energetyczna będzie miała obo-
wiązek mocowy, my będziemy 
oddawać ten blok do eksploata-
cji – mówi Krzysztof Figat, 

prezes Polimex Mostostal. – 

Jesienią tego roku chcielibyśmy 

rozpocząć pierwsze prace ziem-
ne, a wiosną przyszłego roku 
ruszyć już pełną parą z montaża-
mi konstrukcji stalowych, z do-

stawami kluczowych elementów 
i podzespołów. 
      Równolegle do umowy na 
generalną realizację inwestycji 
zawarta została też wieloletnia 
umowa serwisowa o wartości 
ponad 760 mln zł netto. Inwe-
stycja zostanie częściowo sfi-
nansowana ze środków pocho-
dzących z ubiegłorocznej emisji 
akcji PGE. Nowy blok gazowo-

parowy w Rybniku w grudniu 

ub.r. uzyskał już 17-letni kon-

trakt w aukcji głównej rynku 
mocy, który zacznie obowiązy-
wać od 2027 roku, co zapewni 
zwrot kosztów z inwestycji. 
      Grupa PGE wskazuje, że 
wzmocni ona polskie bezpie-

czeństwo energetyczne i zapew-
ni stabilne dostawy energii dla 

ok. 2 mln gospodarstw domo-

wych. Nowy blok w Rybniku 

będzie zarazem największym i 
najsprawniejszym blokiem tego 

typu w Polsce oraz jednym z 

Ciąg dalszy ze s.1 

W Rybniku powstanie największy w 
Europie blok gazowo-parowy 
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największych w Europie. 
– Tylko jeden blok tego typu 

został wybudowany wcześniej 
w Wielkiej Brytanii – mówi 
Krzysztof Figat. – Dzięki tak 
dużej skali uzyskaliśmy bardzo 
atrakcyjną cenę per capita, czyli 
na megawat mocy zainstalowa-

nej. Mamy nadzieję, że więcej 
tego typu inwestycji jeszcze w 

Polsce powstanie, bo one są 
ekologiczne, niskoemisyjne, a 

jednocześnie bardzo wysoko-
sprawne, dające przewagę tech-
nologiczną nad blokami konku-
rencji, które do tej pory zostały 
wybudowane. 

      Inwestycja ma spełniać naj-
bardziej restrykcyjne limity 

emisyjne wynikające z konklu-
zji BAT dla bloków gazowo-

parowych. Wskaźnik emisyjno-
ści ma być trzykrotnie niższy 
niż dla bloków węglowych kla-
sy 200 MW i będzie wynosił 

320 g CO2 na kWh wytworzo-

nej energii elektrycznej. Elek-

trownia będzie miała również 
możliwość współspalania wodo-
ru w paliwie gazowym i będzie 
chłodzona w układzie otwartym, 
czyli wodą ze Zbiornika Ryb-
nickiego, co pozytywnie wpły-
nie na istniejący ekosystem. 
      Dzięki tej elektrowni popra-
wi się komfort życia mieszkań-
ców miasta i okolic. Będzie ona 
spełniać najostrzejsze normy 
środowiskowe, praktycznie nie 
będzie emitować pyłów ani tlen-
ków siarki. Dzięki temu blok 
gazowo-parowy przyczyni się 
nie tylko do poprawy jakości 
powietrza w regionie, ale rów-
nież do zmniejszenia emisyjno-
ści krajowej gospodarki. Przy-
niesie to także konkretne osz-
czędności na zakupie uprawnień 
do emisji CO2 w Grupie PGE – 

zapowiada Wojciech Dąbrow-

ski. 

Na potrzeby nowej inwestycji 

Siemens Energy dostarczy zaa-

wansowaną technologicznie 
turbinę 9000HL. Jest to obecnie 
jedna z największych dostęp-
nych turbin gazowych, a przy 

tym najbardziej sprawnych. – 

Technologia, która będzie tu 
zastosowana, to najnowsza jaką 
posiadamy w swoim portfolio, 

efekt wielu lat pracy naszego 

R&D – mówi Grzegorz Nale-

żyty, prezes Siemens Energy w 

Polsce. – Poziom sprawności 
sięga ok. 64 proc. przy 820 MW 
mocy. Poza tym 9000HL jest też 
technologią przyszłościową, 
przygotowaną na transformację 
energetyczną, ponieważ będzie 
nie tylko wspierać odnawialne 
źródła energii w systemie elek-
troenergetycznym, ale w przy-

szłości może być również opala-
na mieszanką gazu i wodoru, co 
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      Tytuł Honorowego Złotego 
Inżyniera przyznawany jest 
osobie, która nie posiada wy-
ksztalcenia technicznego, ale 

sukcesy odnosi właśnie w tej 
dziedzinie.  Ten prestiżowy 
tytuł otrzymał w tegorocznym 
plebiscycie Przeglądu Tech-
nicznego,  Robert Perkowski, 

członek zarządu ds. wydoby-
cia w PKN Orlen. Jako doktor 

nauk ekonomicznych  koordy-

nował  w Polskim Górnictwie 
Naftowym i Gazownictwie 

(PGNiG) sektor upstream, 

związany z poszukiwaniem i 
wydobywaniem surowców na-
turalnych z pokładów pod-
ziemnych. Po konsolidacji 

PGNiG z Orlenem nadal zaj-

muje się tym sektorem. 
      Nadzór nad działalnością 
poszukiwawczo- wydobywczą 
ropy naftowej i gazu łączy się 
w jakiś sposób z pańskim wy-
kształceniem? 
      W PGNiG byłem odpowie-
dzialny za jeden z najbardziej 

kluczowych obszarów działal-
ności spółki, dotyczący poszuki-
wań i wydobycia ropy naftowej 
i gazu. Ten sektor upstream wy-

kracza poza zakres rozpoznania 

i eksploatacji złóż węglowodo-
rów. Obejmuje również składo-
wanie odpadów w górotworze i 
bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji, stosownie do odpo-

wiednich przepisów polskiego 
prawa i regulacji prawnych w 

innych krajach, w których 

PGNiG prowadzi działalność 
poszukiwawczo- wydobywczą. 
Technologiami w tych obsza-

rach zajmują się specjaliści 
branżowi, przede wszystkim 
inżynierowie, natomiast do ko-
ordynowania tymi procesami 

niezbędna jest wiedza mene-
dżerska. Moje ekonomiczne 
przygotowanie i techniczne za-

cięcie na to pozwalają. 
      Jest pan podwójnym magi-
strem i doktorem ekonomii. 

Menedżerskie wykształcenie 
to atut w tej branży? 
      Ukończyłem Wydział Mar-
ketingu i Zarządzania oraz Wy-
dział Finansów i Bankowości w 
Wyższej Szkole Biznesu i Ad-
ministracji w Warszawie. Uzu-

pełnieniem wykształcenia były 
studia podyplomowe z Analityki 

Zarządzania w Instytucie Orga-
nizacji i Zarządzania w Przemy-
śle „ORGMASZ”, a następnie 
doktorat z ekonomii w Instytu-

cie Nauk Ekonomicznych Pol-

skiej Akademii Nauk. Niezależ-
nie od menedżerskiego wy-
kształcenia, technika zawsze 
była mi bliska, dlatego uzupeł-
niałem tę wiedzę w praktyce. 
Ułatwiała mi koordynowanie 
procesami w sektorze upstream, 

którym zarządzałem w PGNiG i 
nadal zarządzam w Orlenie. 
      Tradycje w tym sektorze 

sięgają w Polsce początków 
światowego wydobycia ropy 
naftowej i gazu.  Jak bardzo 

od tego czasu zmieniła się 
technika poszukiwania tych 

kopalin energetycznych? 
      Postęp w tej dziedzinie jest 
ogromny, zawsze jednak proces 

poszukiwania ropy i gazu rozpo-

czyna się od starań o konce-
sję.  Modele jej przyznawania w 

każdym państwie są nieco inne. 
Z reguły udzielana jest za dar-
mo, ale pod pewnymi warunka-

mi. Przykładowo, podmiot ubie-
gający się o koncesję deklaruje 
przeprowadzenie badań sej-
smicznych na wyznaczonej po-

wierzchni, w określonej techno-
logii oraz wykonanie jednego 

lub więcej odwiertów poszuki-
wawczych, do ustalonej głębo-
kości. Władzom państwa, na 
terenie którego prowadzone są 
te działania,  trzeba dostarczyć 
wiedzy o geologii tych terenów. 
Prace badawcze do których ten 
podmiot koncesyjny się zobo-
wiązuje są nie tylko niezwykle 
zaawansowane technologicznie, 

ale też bardzo kosztowne. Prze-
liczając to na złotówki, sięgają 
często  setek milionów. Wyko-
nanie jednego odwiertu w głęb-
szych strukturach geologicznych 

potrafi przekroczyć 100 mln 
złotych. Przygotowanie do ta-
kich inwestycji wymaga kompe-

tencji zarówno ekonomicznych 
jak i technicznych. Jest niezbęd-
ne do podejmowania ważnych 
decyzji. To był argument do 
pogłębiania wiedzy technicznej, 
tym bardziej, że zawsze mnie  to 

interesowało. Kiedyś nawet 
chciałem zostać inżynierem. 
      Dlaczego zatem  wygrała 

Technika zawsze była mi bliska 

oczywiście spowoduje, że bę-
dzie jeszcze mniej emisyjna. 

      Korzyści płynące z tej inwe-
stycji są dużo szersze. Mowa 
tutaj o wzroście zatrudnienia w 
regionie.  – Inwestycja ta za-

pewni nowe miejsca pracy za-

równo w trakcie budowy, jak i 
późniejszej eksploatacji. To 
konkretny impuls rozwojowy 

dla regionu, co jest dla nas 

szczególnie ważne w obecnej 
sytuacji gospodarczej i w obli-

czu transformacji energetycznej 

– dodaje prezes PGE Polskiej 

Grupy Energetycznej. 
 

Redaktor 

 

                  Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 
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ekonomia? 
      Wówczas w Warszawie nie 
było szkoły  zgodnej z moimi 

zainteresowaniami, dlatego po-

szedłem do liceum. Potem wy-
brałem ekonomię i moja eduka-
cja już potoczyła się w tym kie-
runku. Zawsze jednak technika, 

jak już wspomniałem, była mi 
bliska. To mi pomagało w po-
dejmowaniu różnych decyzji. 
Kiedy byłem burmistrzem w 
Ząbkach i rozwijaliśmy  w mie-

ście infrastrukturę drogową, 
zgłębiałem tajniki dotyczące 
kategorii dróg pod kątem ich 
konstrukcji technicznej i wy-

trzymałości. To miało istotny 
wpływ na koszty inwestycji i 
funkcjonalność. Większość sa-
morządowców raczej nie intere-
suje się takimi szczegóła-
mi  przy realizacji inwestycji 

infrastrukturalnych, a dla mnie 

to była podstawa. Świadomość 
techniczna rozumienia określo-
nych procesów wpływa na ja-
kość podejmowanych decyzji. 
Jest to bardzo ważne również w 
sektorze upstream. Od właści-
wego wyboru miejsca poszuki-

wania złóż ropy i gazu, zastoso-
wanej technologii i  odpowied-

nio zaprojektowanych prac 

wiertniczych zależy powodzenie 
całej operacji. 
      Nie zawsze jednak osiąga 
się sukces w tych poszukiwa-
niach? 
      To prawda, ponieważ poszu-
kiwania przypominają  trochę 
ruletkę. Nigdy nie wiadomo czy 
taki projekt zakończy się  sukce-

sem czy porażką. Im lepiej się 
do niego przygotujemy, wyko-

rzystując najnowsze, dostępne 
rozwiązania technologiczne, 
tym większa szansa na powo-
dzenie przedsięwzięcia. Naj-
ważniejsze, żeby z każdym ko-
lejnym etapem, w który angażu-
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je się duże środki minimalizo-
wać ewentualne ryzyka. Do te-
go potrzebna jest wiedza tech-

niczna i ekonomiczna. Prace 

poszukiwawcze rozpoczyna się 
od badań sejsmicznych,  które 
można porównać do USG. Róż-
nica polega na tym, że lekarz 
znając umiejscowienie poszcze-
gólnych organów łatwiej inter-
pretuje wyniki. Robiąc badanie 
sejsmiczne nie mamy tej powta-

rzalności. Pierwsze zdjęcie sej-
smiczne pokazuje nam jak dłu-
go  fala dźwiękowa przemiesz-
czała się przez poszczególne 

struktury geologiczne, gdzie i w 

jaki sposób się odbiła, wskazu-
jąc na ewentualne zakłócenia, 
anomalia, interferencje i wiele 

innych czynników. Kalibracja 
zdjęć i analiza danych pozwala 
na określenie prawdopodobnej 
głębokości struktur oraz ich po-
łożenie pod powierzchnią grun-
tu. Dopiero jednak po pierw-

szych odwiertach uzyskuje się 
więcej informacji i  można oce-
nić czy wytypowane miejsce 
okazało się dla  nas szczęśliwe, 
bo trafiliśmy na złoże ropy lub 
gazu. Muszę przyznać, że pol-

scy inżynierowie z naszej grupy 
kapitałowej, w tym Geofizyka 
Toruń, stanowią awangardę 
światową w prowadzeniu takich 
badań. Świadczą usługi nie tyl-
ko dla naszej grupy kapitałowej, 
ale również dla innych między-
narodowych korporacji. Praca z 

tak wybitnymi fachowcami daje 

nam wszystkim wiele satysfak-

cji. 

Rozmawiała 

Jolanta Czudak 
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      Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu przystąpił do 
globalnej kampanii Race to 

Zero, zrzeszającej miasta, re-
giony, przedsiębiorstwa i in-
stytucje, które zobowiązały się 
do zmniejszenia o połowę emi-

sji gazów cieplarnianych do 
2030 r. 
      Uniwersytet Wrocławski jest 
trzecią z polskich uczelni, obok 
Uniwersytetu Warszawskiego i 

Politechniki Łódzkiej, która 
przystąpiła do globalnej kampa-
nii Race to Zero Kampania 

wspierana przez ONZ zrzesza 

miasta, regiony, przedsiębior-
stwa i instytucje, które zobowią-
zały się do zmniejszenia o poło-
wę emisji gazów cieplarnianych 
do 2030 r. 

      Warunkiem uczestnictwa w 

Race to Zero jest zdiagnozowa-

Ciąg dalszy ze s.1 

Globalna kampania Race to Zero 
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nie sytuacji oraz opracowanie 

planu podejmowanych działań. 
„Dlatego też na Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu 
najpierw zostanie przeprowa-

dzona identyfikacja i inwentary-

zacja elementów funkcjonowa-
nia jednostek uczelni pod kątem 
ich wpływu na emisję gazów 
cieplarnianych, a więc dwutlen-
ku węgla i metanu. To będzie 
podstawa do opracowania bilan-

su, na podstawie którego po-
wstanie plan działań, mający 
doprowadzić do stopniowego 
ograniczania emisji tych gazów” 
– powiedział dr Paweł Szysz-
kowski z Centrum Badawczo-

Rozwojowego UPWr. 

      Dr Szyszkowski przypo-

mniał, że na budynkach Uniwer-

sytetu Przyrodniczego we Wro-

cławiu konsekwentnie monto-
wane są panele fotowoltaiczne. 
„Sztandarowym przykładem 
może być tu nasza pływalnia” – 

podkreślił dr Szyszkowski. 
      Cała frontowa ściana budyn-
ku Uniwersytetu Przyrodniczego 

przy placu Grunwaldzkim zosta-

ła wypełniona modułami foto-
woltaicznymi. „Dzięki temu 
zyskujemy ponad 80 kWp łącz-
nej mocy” – podkreśliła rzecz-
niczka Uniwersytetu Przyrodni-

czego we Wrocławiu Małgorza-
ta Moczulska. 

      W planach jest także zamon-
towanie na terenie uczelni stacji 

ładowania pojazdów elektrycz-
nych zasilanych energią odna-
wialną, czy ograniczanie wyjaz-

dów służbowych na rzecz spo-
tkań online. „To również moder-
nizacja uczelnianej bazy trans-

portowej na rzecz pojazdów 
przyjaznych środowisku, jak i 
upowszechnienie sposobów pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych, 
seminariów, konferencji metodą 
online. Planujemy również prze-
gląd wszystkich obiektów uczel-
nianych pod kątem poszanowa-
nia energii elektrycznej oraz 

zapobiegania stratom ciepła” – 

dodała rzeczniczka. 
Nauka w Polsce 
 

Redaktor 

 

                     Więcej na: https://
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      Polską energetykę czeka 
kolejne zaostrzenie norm emi-

sji szkodliwych substancji, 

m.in. rtęci i chloru. To jeszcze 
bardziej utrudni życie starym 
węglowym blokom. Projekt 

KE zawiera szereg istotnych 

zmian dla branży elektroener-
getycznej, które mogą mieć 
znaczący wpływ na koszty eks-
ploatacji przede wszystkim 

elektrowni i elektrociepłowni 
węglowych. 
      W kwietniu ubiegłego roku 
Bruksela przedstawiła projekt 
rewizji dyrektywy o emisjach 

przemysłowych (dalej: dyrekty-
wa IED), która reguluje normy 
emisji zanieczyszczeń – m.in. 

dwutlenku siarki, tlenków azotu, 
rtęci, chloru, czy pyłów z du-
żych instalacji spalania paliw – 

dla dużych instalacji powyżej 50 
MW mocy dostarczonej 

w paliwie. 

      Dyrektywa IED, obok dy-

rektywy EU ETS jest powszech-

nie uważana w Brukseli za in-
strument służący do szybszego 
odstawienia przede wszystkim 

od energetyki węglowej w Euro-
pie. Niektórzy decydenci w 
Brukseli twierdzą nawet, że jest 
on bardziej skuteczny gdyż w 
odróżnieniu od handlu upraw-
nieniami do emisji CO2, nie 

można kupić pozwolenia na 
emisje przemysłowe, a instalacje 
niespełniające norm po prostu 
muszą zostać zamknięte. 
Marszałkom zabiorą widełki 

      Najbardziej istotne zmiany 

Komisji Europejskiej zapropo-

nowane na wiosnę 2022 
r. dotyczyły przede wszystkim 
radykalnej modyfikacji sposobu 

wyznaczania norm emisji dla 

dużych instalacji spalania paliw. 
Legislator w projekcie wyelimi-

nował obecną elastycz-
ność krajowych instytucji wy-

znaczających normy emisji (w 
Polsce są to  marszałkowie wo-
jewództw) dla instalacji spalania 
w pozwoleniach zintegrowa-

nych. Na przykładzie Polski, 
obecnie marszałkowie woje-
wództw mogą określać normy 

emisji np. dwutlenku siarki dla 

dużych węglowych kotłów pyło-
wych (nowych) w widełkach 10-

75 mg/Nm3 ustalonych w doku-

mentach referencyjnych (tzw. 

BREF), określających najlepsze 
dostępne technologie (tzw. 
BAT). 

      W praktyce, nie tylko w Pol-

sce ale w całej UE, jak wskazała 
Komisja w projekcie, krajowe 

instytucje wyznaczają w pozwo-
leniach zintegrowanych najczę-
ściej górne normy emisji (wg 
KE jest to aż od 75% do 85% 
przypadków), tj. te najmniej 

Ciąg dalszy ze s.1 

Bruksela przykręca śrubę 

elektrowniom węglowym 
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      Coraz więcej polskich 
miast chce wykorzystać wodór 
w systemach ciepłowniczych. 

Przygotowują projekty, w któ-
rych wodór ma być elementem 
kompleksowego układu, który 
zapewni z lokalnych źródeł 

OZE, energię elektryczną, 
cieplną i paliwo do transportu. 
Tymczasem na Zachodzie to-

czy się gorąca dyskusja czy 

Ciąg dalszy ze s.1 
 

Wodór w ciepłownictwie i transporcie 

kusi polskie miasta 

wymagające ze wskazanego w 
konkluzjach BAT zakresu – czy-

li 75 mg/Nm3 z ww. przykła-
du. KE chciała zmienić tą prak-
tykę i zaproponowała zapis w 
dyrektywie co do zasady obligu-

jący organy krajowe do wyzna-
czania norm emisji w oparciu o 

najlepsze dostępne technologie, 
tj. wyłącznie te najbardziej re-

strykcyjne wartości z wide-
łek (tj. 10 mg/Nm3 z ww. przy-

kładu) i to dla wszystkich insta-
lacji, zarówno tych istniejących, 
jak i nowych. 

Jeśli taka propozycja zostałaby 
utrzymana to w praktyce wiąza-
łoby się to ze znacznie wyższy-
mi nakładami inwestycyjnymi 
niezbędnymi do poniesienia 
przez operatorów instalacji w 
przypadku budowy nowych blo-

ków, lub z wcześniejszym za-
mknięciem istniejących bloków, 
dla których nie będzie opłacalna 
kosztowna modernizacja.  

Maciej Burny 

 

      Czy Komisja może wprowa-
dzić wyjątek dla naszych elek-

trowni? Czy Parlament zaostrzy 

regulacje środowiskowe? Co w 
praktyce oznacza to dla polskich 

elektrowni? O tym w dalszej 

części artykułu na portalu Wy-
sokieNapiecie.pl  LINK: https://

wysokienapiecie.pl/81831-

bruksela-przykreca-srube-

elektrowniom/#dalej 

 

                     Więcej na: https://
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wodór powinien służyć do 
ogrzewania. 
      Sanok ma plan dekarboniza-

cji miasta przy wykorzystaniu 

OZE i wodoru, a w pierwszym 

kroku chce zdekarbonizować 
ciepłownictwo. Tarnowskie Gó-
ry przygotowały projekt wyko-
rzystania wodoru w transporcie, 

a w kolejnym etapie – w syste-

mie ciepłowniczym. Koncepcja 
osiedla ogrzewanego zielonym 

wodorem powstaje w Śremie. 
Kolejne dwa miasta – Piła i 
Wałcz rozważają produkcję wo-
doru, za to projekty w Kamieniu 

Pomorskim i Środzie Wielkopol-
skiej, gdzie wodór miał ogrze-
wać budynki, odchodzą na dal-
szy plan. 

      Od pomysłu do realizacji jest 
długa droga. Tymczasem w Eu-
ropie trwa gorąca dyskusja o 
tym, czy warto w ogóle iść w 
kierunku zastosowania wodoru 

do ogrzewania budynków, skoro 
alternatywą są znacznie bardziej 
wydajne i tańsze pompy ciepła. 
Jak podkreślają jednak eksperci 
z Polski, należy rozróżnić wyko-
rzystanie wodoru w ciepłownic-
twie od ogrzewania domów jed-
norodzinnych wodorem. 

 

Dekarbonizacja systemów 
      W Polsce mnożą się pomysły 
wykorzystania technologii wo-

dorowych do dekarbonizacji sys-

temów ciepłowniczych, ale wo-
dór nie jest takim samym pali-

wem jak węgiel czy gaz ziemny 
i nie zastąpi tych paliw w jed-
nostkach kogeneracyjnych czy 

kotłach. Polskie miasta przygo-
towują projekty, w których wo-
dór ma być elementem komplek-
sowego układu, który zapewni z 
lokalnych źródeł OZE, energię 
elektryczną, cieplną i paliwo do 
transportu. 

      Projekty wodorowe w Polsce 

dopiero powstają, ponieważ te-
raz zapadają decyzje inwestycyj-
ne miast dotyczące dekarboniza-
cji ciepłownictwa i transportu. 
Natomiast samorządy, jak i 
przedsiębiorcy, już zaczynają 
rozumieć, że muszą wziąć odpo-
wiedzialność za swoją własną 
energetykę i za swoje własne 

Tomoho Umeda, prezes spółki Hynfra, szef Komitetu Technologii Wodorowych KIG, 
wiceprezes Hydrogen Poland 
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ciepło. Zdają sobie sprawę, że 
albo będą inwestowali we wła-
sne niezależne układy energe-
tyczne, albo będą skazani na 
niestabilne koszty energii do-

starczanej przez scentralizowane 

jednostki – mówi Tomoho Ume-
da, prezes spółki Hynfra, szef 
Komitetu Technologii Wodoro-

wych KIG, wiceprezes Hydro-

gen Poland. 

      Przypomina, że w europej-
skim Zielonym Ładzie samorzą-
dy muszą być samowystarczalne 
energetycznie. – Polskę, w sto-
sunku do krajów zachodnich, 

charakteryzuje obecnie wysoki 

udział ciepłownictwa systemo-
wego. Wymiana centralnych 

systemów stanowi dziś pilne 
wyzwanie z racji na ich wysoką 
emisyjność i ma doprowadzić do 
dekarbonizacji całych obszarów 
miejskich i przemysłowych. Jest 
równocześnie szansą – na bazie 

sieciowych aktywów ciepłowni-
czych mogą być budowane kon-
kurencyjne kosztowo instalacje 

do wytwarzania wodoru odna-

wialnego – mówi Umeda.  
Magdalena Skłodowska 

 

      Czy sam wodór ma sens? 
Czy da się wyprodukować wo-
dór ze ścieków? Jak się spraw-
dzi wodór w domach jednoro-
dzinnych? O tym w dalszej czę-
ści artykułu na portalu Wysokie-
Napiecie.pl LINK: https://

wysokienapiecie .pl /81335 -

wodor-w-cieplownictwie-i -

transporcie/#dalej 

 
                             Więcej na: 
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      Komisja Europejska wy-

dała na początku stycznia zgo-
dę na wprowadzenie do sprze-
daży w krajach Wspólnoty 
produktów zawierających mą-
kę ze świerszczy. Otrzymał ją 
na razie jeden producent i bę-
dzie obowiązywała  przez 5 

lat. Produkt cechuje się wyso-
ką zawartością białka i może 
być wykorzystywany jako sub-
stytut mąki zbożowej. Choć 
produkcja żywności z owadów 
budzi wśród Europejczyków 
kontrowersje, to na świecie, a 
zwłaszcza w krajach azjatyc-
kich, jest to częsta praktyka. 
Ma ona również istotny wy-
miar ekologiczny: hodowla 

owadów jest dużo mniejszym 
emitentem gazów cieplarnia-
nych niż hodowla bydła i trzo-
dy chlewnej. Co więcej, 
świerszcze są nie tylko źró-
dłem białka, ale i błonnika, 
witamin i minerałów. 
      Z danych Humane Society 

International wynika, że ponad 
16,5 proc. emisji gazów cieplar-

nianych spowodowanych przez 

człowieka pochodzi z hodowli 
zwierząt. To odsetek zbliżony 
do tego, za który odpowiada 
transport. Co więcej, jeśli sytua-
cja się nie zmieni, to do 2030 
roku sektor ten będzie odpowia-
dał za ponad połowę skumulo-
wanej globalnej emisji dwutlen-

ku węgla. 
      Żywność z owadów w 
mniejszy sposób wpływa na śro-
dowisko niż tradycyjna przymu-
sowa hodowla zwierząt. Wyko-
rzystujemy o wiele mniej wody, 

o wiele mniej miejsca, a owady 

możemy karmić resztkami – 

mówi w wywiadzie dla agencji 
Newseria Innowacje Paulina 

Górska, ekoedukatorka, eks-

pertka ds. zrównoważonego roz-
woju. – Musimy szukać takich 
źródeł białka, które będą wywie-
rać mniejszy negatywny wpływ 
na środowisko. 
      Ma to też aspekt ekonomicz-
ny – hodowla owadów zajmuje 
znacznie mniej czasu i wymaga 

znacznie mniejszych nakładów 
finansowych niż ryb czy zwie-

rząt domowych. – Cztery 

świerszcze to równowartość 
szklanki mleka pod względem 
zawartości białka. Powinniśmy 
poszukiwać nowych źródeł biał-
ka, bo naukowcy przewidują, że 
w 2050 roku będziemy potrze-
bowali produkować nawet 50 
proc. więcej żywności niż dzi-
siaj – mówi Paulina Górska. – 

Ponad 2 mld ludzi na całym 
świecie regularnie spożywa 
owady i dla nas, w Europie czy 

Polsce, jest to kontrowersyjne, 

to nie są nasze nawyki żywie-
niowe, nie jesteśmy przyzwy-
czajeni do jedzenia owadów, ale 
być może za 20 lat to się zmieni. 
Jeśli chodzi o właściwości od-
żywcze takiej mąki, to świersz-
cze dostarczają nawet 60 proc. 
białka, więc one są po prostu 
bardzo odżywcze. Zawierają też 
różne witaminy, minerały i 
błonnik, na przykład z chityny. 
To bardzo pożywny pokarm. 
      Mąka z owadów może być 
substytutem mąki ze zboża. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ko-
misji Europejskiej sproszkowa-

Ciąg dalszy ze s.1 

Mąka z owadów 

może być substytutem mąki ze zboża 
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ne świerszcze mogą być stoso-
wane pod pewnymi warunkami 

m.in. w pieczywie, herbatni-

kach, produktach makarono-

wych, sosach, pizzach, zupach 

czy napojach. Zgoda KE doty-

czy jednak jednego producenta. 

      Jest zgoda dla jednej firmy 

na pięć lat, ale możemy się spo-
dziewać tego, że będzie to trend 
rosnący – mówi ekoedukatorka. 
– Jeśli jednak weźmiemy kwe-
stie etyczne pod uwagę, to nie 
jest to żywność atrakcyjna dla 
wegetarian czy wegan. Powstaje 

też pytanie, czy dobrym kierun-
kiem jest to, że tradycyjną ho-
dowlę zwierząt chcemy wymie-
nić również na hodowlę zwie-
rząt, która powiedzmy, że wy-
wołuje mniejszy negatywny 
wpływ na środowisko, ale nadal 
wykorzystujemy zwierzęta. 
      Tego typu rozważania sta-
wiają więc wyżej poszukiwanie 
roślinnych źródeł białka. Roz-
wiązaniem, nad którym od kilku 

lat trwają prace, może być mię-
so produkowane z protein sojo-

wych lub grochowych. 

      Jest ono drukowane w tech-

nologii 3D. Może wyglądać jak 
na przykład stek i zastępować 
nam potrzebę jedzenia mięsa w 
takiej postaci, do której jeste-
śmy przyzwyczajeni. Istotnym 
trendem przyszłości najprawdo-
podobniej będzie produkcja 
żywności z alg, które są bardzo 
odżywcze, zawierają bardzo 
dużo białka, a ich hodowla jest 
bardziej ekologiczna niż na 
przykład soi. Ciekawym tren-
dem jest też wertykalna hodow-
la żywności roślinnej – wymie-

nia ekspertka. 

      Na świecie coraz większą 
popularność zdobywa mięso 
wytwarzane w warunkach labo-

ratoryjnych. Przykładowo resort 
rolnictwa w Chinach w ubie-

głym roku wydał deklarację, w 
której po raz pierwszy włączył 
mięso hodowane komórkowo i 

inne kategorie „żywności przy-
szłości” do swojego pięciolet-
niego planu rozwoju rolnego. 

      Singapur jest pierwszym 

krajem, w którym takie mięso 
zostało dopuszczone do sprze-
daży. W tamtejszych restaura-
cjach możemy zjeść mięso, któ-
re zostało wyhodowane komór-
kowo, czyli w laboratorium, bez 

przemysłowej hodowli zwie-
rząt, przez co jest ono pozba-
wione antybiotyków. Nawet w 
galeriach handlowych znajdują 
się stoiska, na których możemy 
kupić wyłącznie mięso wyhodo-
wane komórkowo. Ostatnio 
również w Stanach Zjednoczo-
nych taka żywność została 
uznana za bezpieczną. Wydaje 
się więc, że to jest bardzo moc-
ny trend i być może za 20 lat te 
produkty będą już bardziej 
przystępne cenowo – przewidu-

je Paulina Górska. 
      Z danych zebranych przez 

Roślinniejemy wynika, że coraz 
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więcej rządów wspiera inicjaty-
wy, które mają na celu ograni-
czenie spożycia mięsa. Wśród 
nich jest dotowanie produkcji 

przyjaznej środowisku i rozwi-
janiu alternatyw dla mięsa i pro-
duktów odzwierzęcych, wpro-
wadzanie zniżek na produkty 
pochodzenia roślinnego czy 
wyższych podatków na mięso. 

Holendrzy chcą być liderami w 
badaniach i produkcji roślin-
nych alternatyw dla mięsa i na-
biału, a także inwestują w mięso 
hodowane komórkowo. Liczą 
na to, że będzie to w przyszłości 
ważna i dochodowa gałąź go-
spodarki. Również Finlandia 
dotuje z funduszu innowacji 

prace nad rozwojem białek ro-

ślinnych z rodzimych upraw i 
chce być liderem w tym prze-
myśle. 
Newseria.pl 

Redaktor 
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      Hodowla owadów na cele 
żywieniowe może być alterna-
tywą dla rolników, którzy z 
różnych powodów mają puste 
kurniki czy chlewnie. Mogą po 
ich przystosowaniu hodować w 
nich owady i zarabiać. W Pol-
sce ludzie już zakładają fermy 
owadów. Naukowcy z Uniwer-
sytetu Warmińsko Mazurskie-
go (UWM) pracują nad pro-
gramem komputerowym dla 

autonomicznego robota do 

obsługi fermy hodującej owa-
dy na cele żywieniowe. Robot 
ma ocenić stan owadów hodo-
wanych oraz m.in. fazę ich 
rozwoju. 
      Prekursorem hodowli owa-

dów na cele paszowe w Polsce 
jest Tenebria z Lubawy. W ubie-

głym roku firma otrzymała grant 
z Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju na badania nad opraco-

waniem technologii produkcji 

mącznika młynarka na cele pa-
szowe. Kierownikiem badań w 
tym grancie został prof. Bakuła 
z UWM. Jedno z zadań projek-
towanych to opracowanie robota 

do obsługi fermy. Projekt zaczął 
się w ubiegłym roku, a zakończy 
się w przyszłym. 
      W zespole, który nad tym 

pracuje, jest m.in. dr hab. inż. 
Piotr Zapotoczny, prof. UWM 
z Wydziału Nauk Technicznych 
UWM. – Moje zadanie to opra-

cowanie programu komputero-

wego dla autonomicznego robo-

ta do obsługi fermy. Autono-
miczny, czyli taki, który będzie 
samodzielnie poruszał się po 
fermie i wykonywał wszystkie 
czynności przy obsłudze owa-
dów. 
      Co będzie robić taki robot? 
      Będzie podjeżdżał w hali do 
regału z szufladami, w których 
hodowane są owady – wyjaśnia 
prof. Zapotoczny. – Robot wy-

sunie szufladę, aby ocenić stan 
owadów, tzn. ilość żywych, 
ilość martwych, fazę rozwoju, w 
której się znajdują: czy to larwy, 
czy poczwarki, ocenić czy mają 
pożywienie i w razie potrzeby 
wydzielić je, oczyścić szufladę z 
odchodów i pancerzyków chity-
nowych. Odchody to cenny na-

wóz, a pancerzyki chitynowe, 
które larwy zrzucają trzy do sze-
ściu razy w okresie rozwoju, to 
cenny surowiec farmaceutyczny 

do opatrunków. W razie potrze-
by robot ma zaalarmować obsłu-
gę fermy. 
      Wykorzystuję tu technikę 
uczenia maszynowego. Dostar-

czymy komputerowi wiele zdjęć 
owadów, a on wykorzystując 
odpowiednie algorytmy uczenia 

maszynowego, nad którymi pra-
cujemy, ustali istotne cechy 

mącznika młynarka. Na ich pod-
stawie robot będzie oceniać stan 
i potrzeby owadów w poszcze-
gólnych szufladach – mówi prof. 
Zapotoczny. 

      Robot w hali może pracować 
nieustannie. Swoje czynności 
będzie wykonywać powtarzal-
nie, zawsze z dużą starannością. 
Robot się nie nudzi pracą, nie 
brzydzi „owadami”, nie żąda 
wypłaty – wylicza zalety prof. 

Zapotoczny. 

      Nie oznacza to, że człowiek 
stanie się zupełnie niepotrzebny. 
Nadal będzie on przygotowywać 
paszę i interweniować w sytua-
cjach alarmowych. Nie będzie 
musiał jednak przebywać w hali, 
bo wszelkie informacje o ho-

dowli będzie czerpać z aplikacji 
w telefonie komórkowym lub 
komputerze. 

Przydatność białka z owadów 
W ubiegłym roku naukowcy z 
Uniwersytetu Warmińsko Ma-
zurskiego (UWM) badali na fer-

mie liczącej 36 tys. brojlerów 
przydatność białka z owadów, a 
dokładnie z mącznika młynarka 

Ciąg dalszy ze s.1 

Automatyczny robot obsłuży fermę 

hodującą owady na cele żywieniowe 
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i czarnej muchy, do karmienia 

drobiu w ramach projektu 

„Gospostrateg”. 
      Jak poinformował prof. Ta-
deusz Bakuła z Wydziału Medy-
cyny Weterynaryjnej, kierownik 

projektu „Gospostrateg”, cyto-
wany na stronach internetowych 

uczelni „dodatek białka owa-

dziego wynosi optymalnie 15 

proc. objętości paszy”. „Przy tej 
jego ilości nie stwierdziliśmy 
żadnych różnic w chowie dro-
biu, jego przyrostach i stanie 

zdrowotnym. Również mięso 
drobiowe ani pod względem 
struktury, ani też smaku nie wy-
kazuje różnic w porównaniu z 

mięsem drobiu karmionym pa-
szami na bazie soi czy mączki 
rybnej” – zapewnił prof. Bakuła. 

Lech Kryszałowicz 
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      7 lutego został otwarty na-
bór w programie Fundusze 
Europejskie dla Nowoczesnej 

Gospodarki – FENG. To 

pierwszy konkurs dla firm z 

funduszy unijnych dla Polski 

na lata 2021-2027. Instytucje 

odpowiedzialne za programy 

finansowane z funduszy Unii 

Europejskiej kończą prace 
nad zasadami wyboru projek-

tów, wzorami wniosków o do-
finansowanie i zaczynają ogła-

szać harmonogramy konkur-
sów. W 2023 roku firmy będą 
miały wiele możliwości pozy-
skania dotacji i mogą liczyć na 
konkursy z dużymi budżeta-
mi. 
      Dotacje dla firm będą do-

Ciąg dalszy ze s.1 

Startują konkursy na dotacje europejskie 

pierwszy nabór dla firm w Ścieżce Smart 
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stępne przynajmniej do 2027 
roku w trzech głównych katego-
riach programów. Są to: 
1/. Programy centralne, w któ-
rych konkurują przedsiębiorcy z 
całej Polski – przeznaczone 

przede wszystkim dla większych 
projektów lub przełomowych w 
swojej kategorii, na przykład o 
wyższym poziomie innowacyj-
ności 
2/. Programy regionalne (jeden 

na każde województwo), w któ-
rych wspierane są podobne typy 
projektów co w programach cen-
tralnych, ważne z punktu widze-
nia rozwoju danego regionu, ale 

zazwyczaj o mniejszej wartości 
3/. Program dla 6 województw: 
warmińsko-mazurskiego, podla-

skiego, lubelskiego, świętokrzy-
skiego, podkarpackiego i regio-

nu mazowieckiego (nowość – 

jednostka statystyczna) – z wy-

łączeniem Warszawy i 9 powia-
tów ościennych – oferujący 
wsparcie dla firm działających 
na tym terenie. 

4/. Program FENG – Ścieżka 
SMART 

      Wśród całego wachlarza 
możliwości warto zwrócić uwa-
gę na dotacje oferowane w ogól-
nopolskim Programie FENG 

2021-2027. Dla firm szczególnie 
interesująca jest Ścieżka Smart, 
która wspiera działalność ba-
dawczo-rozwojową, innowacyj-
ną i inwestycyjną.  Budżet 
Ścieżki Smart to prawie 4,4 mld 
EUR. 

      Co ważne, Ścieżka Smart 
jest przeznaczona dla firm na 

różnych etapach rozwoju: ta-
kich, które zaczynają działalność 
innowacyjną, takich, które ją 

rozwijają, i dla liderów innowa-
cji. 

      Szansę na dotacje będą mia-
ły projekty: w których są reali-
zowane prace badawczo-

rozwojowe (moduł B R), w któ-
rych zaplanowano wdrożenie 
innowacji (moduł wdrożenie 
innowacji). 

      To obowiązkowe moduły 
każdego projektu w Ścieżce 
Smart, przy czym duże firmy 
muszą realizować moduł B+R, a 
mali i średni przedsiębiorcy wy-
brać jeden z tych modułów. 
      W ramach tych modułów 
można myśleć o: rozwoju no-
wych metod produkcji, zastoso-

waniu nowych surowców, inno-
wacyjnych rozwiązaniach 
zmniejszających zużycie mate-
riałów, opracowaniu nowych 
programów komputerowych, 
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opracowaniu nowych lub ulep-

szonych produktów. To tylko 
przykłady. W przypadku działal-
ności B+R ograniczeniem jest 
wyłącznie wyobraźnia przedsię-
biorców. 
Bardzo ważne jest to, że w 
Ścieżce Smart w ramach jedne-
go wniosku o dotację przedsię-
biorca będzie mógł sfinansować 
dodatkowe działania i inwesty-
cje niezbędne dla rozwoju fir-
my. To nowe kompleksowe po-

dejście oparte na modułach do 
wyboru, do których dostęp ma 
każda firma startująca w Ścieżce 
Smart. Dotąd firmy korzystające 
ze wsparcia unijnego nie miały 
takiej możliwości. 
Modułowa budowa projektu 

      Obszary, na które można 
pozyskać wsparcie w ramach 
kompleksowego projektu, to: 

prace B+R (na przykład testo-

wanie nowych materiałów, two-
rzenie prototypów), wdrożenie 
innowacji (na przykład inwesty-
cje polegające na zakupie ma-
szyn i urządzeń czy budowa hali 
produkcyjnej), infrastruktura 

B+R (na przykład zakup wypo-
sażenia laboratorium), cyfryza-
cja (na przykład zakup oprogra-
mowania do sterowania produk-

cją), zazielenienie przedsię-
biorstw, czyli działania, które 
ograniczą zużycie surowców i 
energii, kompetencje (szkolenia 

dla pracowników), internacjona-
lizacja (na przykład wyjazd na 
targi i przygotowanie materia-

łów promocyjnych na rynek za-
graniczny). 

      Dzięki modułowej budowie 
projektu możesz zaplanować 
rozwój przedsiębiorstwa w klu-
czowych obszarach i za jednym 

zamachem pozyskać wsparcie 

na kilka lat działalności. 
     Ważne! Każdy moduł ma 
inny poziom dofinansowania. 

Na przykład prace B+R mogą 
otrzymać dofinansowanie do 
80% kosztów kwalifikowanych, 
a inwestycje produkcyjne – do 

70%. Wielkość wsparcia zależy 
również od wielkości przedsię-
biorstwa: im mniejsza firma, 

tym na większe wsparcie może 
liczyć. 
      Szczegóły dotyczące wa-
runków jakie trzeba spełnić w 
Ścieżce Smart na stronie biz-
nes.gov.pl    

https://www.biznes.gov.pl/pl/

portal/004295 

 

Redaktor 

 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Pani doktor wiem, że z po-
wodów zdrowotnych, przeszła 
pani na dietę wegetariańską. 
Jakie rozwiązania proponuje 
pani pacjentom, którzy tak jak 
pani muszą dbać o wysoką za-
wartość białka w diecie pozba-
wionej mięsa i ryb? Czy stosuje 
pani jakieś suplementy? – takie 

pytanie wpłynęło do naszej 
ekspertki medycznej, dr Iwo-

ny Manikowskiej z Happy Cli-

nic. W rozmowie lekarka wy-

jaśnia, że dieta ze względów 
zdrowotnych nie musi być 
trudna! 

      Wiele osób, gdy słyszy o 
konieczności przejścia na dietę 
eliminacyjną, czuje strach… 
      Tak. Ale myślę, że jest to 
naturalna reakcja. Musimy zo-

stawić to, co znamy i stanąć 
przed tym, co nowe. A to zaw-

sze powoduje pewien dyskom-

fort. Trzeba jednak dać sobie 
szansę. Bo okazuje się, że dieta 
to nie jest koniec świata. Mam 
wrażenie, że samo słowo “dieta” 
jest negatywnie nacechowane i 

kojarzy się z zakazami i restryk-
cjami. Tymczasem jest to po 

prostu sposób odżywiania się. 
Po wyeliminowaniu pewnych 

produktów jadłospis wcale nie 
musi być nudny! Wręcz prze-
ciwnie. Dopiero wtedy poznaje-

my nowe smaki i okazuje się, że 
można jeść smacznie i wcale nie 
tęsknić za dawnymi potrawami. 
      W pani przypadku jest to 

akurat dieta wegetariańska. 
Czyli pozbawiona mięsa i ryb. 
Wiele osób rozważa taki spo-

sób odżywiania się, ale najwię-
cej obaw dotyczy białka. Czy 
faktycznie jest to problem? 
      Największym źródłem biał-
ka jest oczywiście mięso. Ale 
nie oznacza to, że osoby na die-
cie wegetariańskiej cierpią na 
jego niedobory – nawet wtedy, 

gdy są aktywne fizycznie! 
Wręcz przeciwnie. Jedząc rośli-
ny i produkty odzwierzęce, któ-
re są dozwolone w przypadku 
wegetarian, można dostarczyć 
sobie odpowiednią ilość białka. 
Kluczem do sukcesu jest to, aby 

dieta wegetariańska opierała się 
na żywności dobrej jakości i 
żywności nieprzetworzonej. 
Wtedy jest to samo zdrowie! 

      Każdy ma inne zapotrzebo-

Dieta ze względów zdrowotnych. 
To nie musi być trudne! 
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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 
 

wanie na białko. Zależy ono 
m.in. od naszej aktywności. Jest 
to złożony temat, dlatego w dzi-
siejszej rozmowie nie będę się w 
niego zagłębiać. Opowiem nato-
miast o tym, skąd osoby na die-
cie wegetariańskiej mogą czer-
pać białko. A możliwości jest 
wiele. Jego źródłem są m.in. 
cieciorka, soczewica, tofu, tem-

peh, tahini, pestki dyni, jajka, 

napój sojowy, fasola, groch, pro-
dukty zbożowe, orzechy. 

      Dodam jeszcze, że nazywa-
nie białka roślinnego niepełno-
wartościowym jest błędem! Ta-
kie białko zawiera wszystkie 
niezbędne aminokwasy. W róż-
nych proporcjach. Dlatego wy-

starczy, aby dieta była urozmai-
cona, aby dostarczyć tego, co 
organizm potrzebuje. Powinni-

śmy łączyć np. strączki ze zbo-
żem lub orzechy ze zbożem. 
      Obawy dotyczą także nie-
doborów. Głównie witaminy 

B12. Czy w takim razie ko-

nieczna jest suplementacja? 
      Najlepszym źródłem witami-
ny B12 są produkty pochodzenia 
zwierzęcego. Osoby, które je 
eliminują, są narażone na niedo-
bór tego składnika. Roślinne 
źródła zawierają tę witaminę w 
formie nieaktywnej. Dlatego 

wegetarianom i weganom ze 

względów bezpieczeństwa zale-
cana jest suplementacja. Ja rów-
nież się do tego stosuję. Nie na-

Ciąg dalszy ze s.46 

Dieta ze względów zdrowotnych. 
To nie musi być trudne! 
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leży bagatelizować witaminy 
B12. Jest to substancja, która 
bierze udział w procesie krwio-
tworzenia w szpiku kostnym. 

Jest też niezbędna w syntezie 
kwasów nukleinowych oraz nie-
których białek, lipidów i węglo-
wodanów. Niedobór powoduje 
niedokrwistość, czyli anemię. 
Poznać możemy go po męczli-
wości, osłabieniu, zawrotach 
głowy, bladości skóry i błon 
śluzowych. Mogą pojawić się 
też zaburzenia neurologiczne i 
psychiczne – na przykład depre-

sja lub otępienie. 
      Co jeszcze warto suple-

mentować na diecie wegeta-
riańskiej? 
      Przede wszystkim warto re-

gularnie wykonywać badania 
kontrolne i modyfikować dietę 
lub wprowadzić suplementację 
odpowiednią do poziomów po-
szczególnych mikro i makro-
składników. Ze swojej strony 
mogę powiedzieć, że ja suple-
mentuję witaminę D. Jest to re-
komendowane wszystkim oso-

bom, nie tylko wegetarianom. 

      Suplementuję również spiru-
linę. Jest to jednokomórkowiec, 
który jeszcze niedawno był zali-
czany do glonów, a dzisiaj wie-
my już na pewno, że jest to bak-
teria. Przede wszystkim spiruli-

na zawiera dużą ilość białka, bo 
jest to aż 57 g na 100 g. Jest też 
źródłem witamin i pierwiastków 
oraz przeciwutleniaczy. Mimo 

to przed rozpoczęciem suple-
mentacji spiruliną trzeba skon-
sultować się z lekarzem. 
      Jak skomponować dla sie-
bie smaczny, a jednocześnie 
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pełnowartościowy jadłospis? 
      Można skonsultować się z 
dietetykiem. Polecam też szuka-
nie inspiracji w internecie, któ-
rych jest mnóstwo. Są one tak 
ciekawe i tak smaczne, że cięż-
ko się zdecydować, co zjeść 
najpierw! W prosty sposób moż-
na dopasować potrawy do swo-
ich upodobań. Jest mnóstwo 
przepisów na śniadania, obiady, 
kolacje, przekąski, a nawet de-
sery. Powstaje coraz więcej re-
stauracji wegetariańskich i we-
gańskich. 
      Jakie ma pani rady dla 

osób, które dopiero zaczynają 
zmianę sposobu odżywiania? 

      Przede wszystkim należy 
podejść do zmiany optymistycz-
nie. Konieczność zastosowania 
diety ze względów zdrowotnych 
nie jest żadną karą. Warto po-
traktować to jako przygodę, od-
krywanie nowych smaków i 
możliwości. W pewnym mo-
mencie staje się to naturalne i 
nie mamy poczucia braku cze-

goś. Można też wprowadzać 
zmiany stopniowo. Wtedy jest 

to mniej “bolesne”. Powoli 
przyzwyczajamy się do nowych 
rzeczy, a później zostają z nami 
na zawsze. 

      Warto również porozmawiać 
ze swoimi bliskimi i poprosić 

ich o wsparcie. Może mąż lub 
dzieci zechcą się do nas przyłą-
czyć? 

      dr Iwona Manikowska, 

ekspert medyczny portalu Lide-

rzy Innowacyjności. Zadzwoń 
do nas, lub wyślij SMS-a pod 

numer 606992192, aby umówić 
się na wizytę już dziś! Możesz 
też napisać na hel-

lo@manikowska.eu. 
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      Robot humanoidalny, wy-

stawiony w Centrum Nauki 

Kopernik z okazji 550. roczni-

cy urodzin wielkiego polskiego 

astronoma, dzięki sztucznej 
inteligencji potrafi porozma-

wiać na każdy temat. Porozu-

miewa się ze światem za po-
mocą popularnego modelu 
językowego – GPT3 

(Generative Pre-trained 

Ciąg dalszy ze s.1 

Robot humanoidalny 

w Centrum Nauki Kopernik 
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Transformer). Chat GPT (od 

listopada 2022 r. powszechnie 

dostępny online) oparty jest 
na 20 miliardach parame-

trów, tymczasem pełny model 
GPT3, z którego korzysta ro-
bot, ma 175 miliardów. Dzięki 
temu może generować niemal 
każdy rodzaj treści, ucząc się 
z internetu i danych treningo-

wych. 
      Robot ma twarz Mikołaja 
Kopernika, mierzy 190 cm i 

waży 100 kg. Chętnych do roz-

mowy z polskim astronomem 

nie brakuje. W poniedziałek,20 
lutego, jeden ze zwiedzających 
Centrum Nauki Kopernik popo-

rosił robota o wyrecytowanie 
liczby Pi. Robot „z zadaniem 
poradził sobie doskonale, bo nie 
przestawał wymieniać kolej-
nych cyfr, więc musieliśmy to 
przerwać” – kometuje CNK na 

swoim profilu na Fb. 

      Liczba Pi określa stosunek 
obwodu koła do długości jego 
średnicy. Kolejni naukowcy 

starają się coraz lepiej ją po-
znać. W styczniu 2020 Timothy 
Mullican uzyskał dokładność 
50 bilionów miejsc po przecin-
ku przy pomocy programu y-

cruncher. Obliczenia zajęły 303 
dni. (PAP) 

 

Redaktor 
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      Migotanie przedsionków 
jest chorobą związaną z zabu-
rzeniem rytmu serca, która 
nieleczona może doprowadzić 
do poważnych powikłań. Jed-
ną z badaczek zajmujących się 
poznaniem tej choroby oraz 

czynników stanowiących ryzy-
ko jej wystąpienia jest dr Mo-
nika Gawałko, stypendystka 
22. edycji programu L’Oréal-
UNESCO Dla Kobiet i Nauki. 

Tematem jej pracy jest wyko-

rzystanie rozwiązań zdrowia 
mobilnego (ang. mobile health, 

mHealth) w wykrywaniu 

i leczeniu pacjentów z migota-
niem przedsionków. 
      Migotanie przedsionków jest 
najczęstszym utrwalonym zabu-
rzeniem rytmu serca. Jest to cho-

roba, która częściej dotyka męż-
czyzn, a ryzyko jej wystąpienia 
wzrasta wraz z wiekiem. Choć 
wielu chorych dowiaduje się o 
niej podczas rutynowych badań, 
to do charakterystycznych obja-

wów należą kołatania serca, za-
wroty głowy, duszności, ale tak-
że omdlenia. Pomimo, że migo-

tanie przedsionków może wystę-
pować bez innych chorób 
to często towarzyszą mu np. 
nadciśnienie, niewydolność ser-
ca czy choroby tarczycy. 

      W zdrowym sercu skurcz 

przedsionków i komór następuje 
w odpowiedzi na powtarzające 
się impulsy elektryczne, które 
powstają w tzw. węźle zatoko-
wym. Podczas migotania impul-

sy te powstają w różnych miej-
scach, a przedsionki serca prze-

stają się regularnie kurczyć i 
zaczynają drżeć, „migotać”. Po-
woduje to zaburzenia przepływu 
krwi co zwiększa ryzyko po-
wstania skrzeplin, które mogą 
doprowadzić do udaru mózgu – 

najczęstszego powikłania za-
krzepowo-zatorowego migotania 

przedsionków. Zbyt późne roz-
poznanie i wprowadzone lecze-

nie może doprowadzić do śmier-
ci chorego. 

      Leczenie migotania przed-

sionków obejmuje (wg wskazań) 
leki zmniejszające ryzyko incy-
dentów zakrzepowo-

zatorowych, leki kontrolujące 
częstość akcji i rytmu serca oraz 

procedury przywracające prawi-
dłowy rytm serca. 
      Telemedycyna pomoże w 
leczeniu pacjentów z migota-
niem przedsionków 
     Dr Monika Gawałko w swo-
jej pracy wykorzystuje możliwo-
ści oferowane przez mHealth. 
Telemedycyna może mieć różne 
formy: teleporady, połączenia 
wideo lub czatu online, poprzez 

wymianę wiadomości i doku-
mentów drogą bezpiecznej pocz-
ty komputerowej. Rozwiązania z 
zakresu mHealth pozwalają tak-
że na zdalną diagnostykę i moni-
torowanie parametrów, takich 
jak poziom cukru, wartości ci-
śnienia tętniczego lub czynności 
serca. 

      Moje zainteresowanie tele-

medycyną, w tym rozwiązaniami 
mHealth nasiliło się podczas 
pandemii COVID-19, kiedy tele-

medycyna odgrywała istotną 
rolę w podtrzymaniu komplekso-
wej opieki nad pacjentami. Pan-

demia pokazała, że powszechne 
wdrożenie rozwiązań teleme-
dycznych jest niezwykle ważne i 
oznaczałoby nową jakość w sys-

Ciąg dalszy ze s.1 

Migotanie przedsionków z 

wykorzystaniem telemedycyny 
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temie ochrony zdrowia. Co wię-
cej, kolejne analizy wskazują, 
że zdalna opieka zmniejsza też 
koszty leczenia, zapobiegając 
hospitalizacjom, zmniejszając 
obciążenie ośrodków medycz-
nych i optymalizując pracę per-
sonelu – mówi dr Monika Ga-

wałko, stypendystka 22. edycji 

programu L’Oréal-UNESCO 

Dla Kobiet i Nauki. 

      Badania dr Moniki Gawał-

ko skupiają się na budowaniu 
infrastruktury do zdalnego mo-

nitorowania pacjentów i czyn-
ników ryzyka wystąpienia u 

nich migotania przedsionków. 
Celem badań jest lepsze pozna-

nie i kontrola tego schorzenia 

poprzez zastosowanie rozwią-
zań mHealth oraz modeli pre-
dykcyjnych, w tym sztucznej 

inteligencji, do oceny klinicznej 

pacjentów. Efektem badań ma 

być optymalizacja leczenia i 
polepszenie rokowania pacjen-

tów z migotaniem przedsion-
ków, tym samym zmniejszenie 
nakładów finansowych związa-

nych z hospitalizacją chorych. 
JD 
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      Mobilny zestaw do 

diagnostyki dna oka 

już  wkrótce wyrusza w 
trasę. Dotrze do ośrod-
ków w całym wojewódz-
twie lubelskim. W Oko-

busie będą wykonywane 
zdjęcia dna oka oraz 
badanie angio-OCT, 

które wychwy-
cą  wczesne objawy cu-

krzycowego obrzęku 
plamki DME. Nieleczo-

ne schorzenie prowadzi 

do nieodwracalnej śle-
poty. Wczesna diagno-

styka ratuje przez taki-

mi konsekwencjami 
 

     Cukrzycowy obrzęk plamki 
jest najczęściej spotykanym po-
wodem wykluczenia pacjentów 
z rynku pracy i przechodzenia 

na rentę. Program OKOBUS i 
telemedycyna, a w następnym 
etapie AI, mają ten trend zmie-
nić, podobnie jak się to stało w 
Wielkiej Brytanii. 

      Okobus pojedzie do ośrod-
ków w całym województwie – 

mówi kierownik Katedry i Kli-
niki Okulistyki Ogólnej Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie, 

profesor Robert Rejdak. – Ba-

danie jest przede wszystkim 

ukierunkowane na wczesną dia-

gnostykę cukrzycowego obrzęku 
plamki. Ten pojazd z mobilnym 

zestawem najnowszej generacji 

jest już w Lublinie. Jesteśmy na 
etapie szkolenia personelu. W 

ciągu kilku dni powinien wyje-
chać do ośrodków lekarzy ro-
dzinnych w naszym wojewódz-
twie, o czym będziemy informo-
wać. 
      Pierwszym objawem DME 

może być tzw. mroczek central-
ny – pacjent w centrum pola 

widzenia zaczyna widzieć krzy-
wienie linii prostych, zaczyna 

się zmniejszać ostrość jego wi-
dzenia, pojawiają się kłopoty w 
czytaniu druku czy trudności w 
rozpoznawaniu rysów twarzy. 
      Projekt OKOBUS jest wyni-

kiem kilkuletniej pracy zespołu 

Okobus zdiagnozuje mieszkańców 
Lubelszczyzny 
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Katedry i Kliniki Okulistyki 

Ogólnej i Dziecięcej Uniwersy-
tetu Medycznego w Lublinie 

oraz współpracy z ośrodkami: 
Rutgers University w New Jer-

sey z prof. Marco Zarbinem i 

jego zespołem oraz Instytutem 
Łączności w Warszawie i zespo-

łem prof. Pawła Pławiaka. Pro-

jekt wspiera minister cyfryzacji 

Janusz Cieszyński. Z ramienia 
Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie projekt nadzoruje rek-

tor, prof. Wojciech Załuska. 
      Projekt „Okobus” powstał 
przy wsparciu Ministerstwa 

Zdrowia i Cyfryzacji w wysoko-

ści 5,5 mln zł. 
Radio.lublin.pl 
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      Od 23 do 29 stycznia odby-

ły się Mistrzostwa Świata w 
zimowym pływaniu federacji 
IWSA (International Winter 

Swimming Association) w Sło-
wenii na jeziorze Bled. Tempe-

ratura wody wynosiła 5 stopni 
Celsjusza natomiast tempera-

tura powietrza była bliska ze-
ru. Zawody rozgrywane były 
na specjalnie zbudowanym 

25m basenie na jeziorze Bled z 

widokiem na przepiękny ko-
ściół na środku akwenu. W 
zawodach brało udział 450 
zawodników z 31 państw, mię-

dzy innymi z Argentyny, Ma-

roko, Stanów Zjednoczonych 
czy Niemiec. Reprezentantem 

Polski oraz klubu UKS Delfin 

Legionowo był Michał Perl, 
świeżo upieczony rekordzista 
świata oraz rekordzista Guin-
nessa w tej dyscyplinie. 
      Michał miał dosyć ciężkie 
zadanie, gdyż dopiero co wrócił 
z poprzednich Mistrzostw Świa-
ta drugiej federacji. Także czas 
na regenerację był dość krótki, 
natomiast to w żaden sposób go 
nie powstrzymało. Zawodnik 
legionowskiego Delfina miał 
zaplanowanych 7 startów indy-

widualnych, przy czym dodatko-

wo w 4 konkurencjach odbywa-

ły się dodatkowe finały. Osta-
tecznie nasz zawodnik 11 razy 

wchodził do zimnej wody i ści-
gał się o najcenniejsze trofea na 
świecie. Zawodnicy klasyfiko-
wani byli w kategorii Open oraz 

dodatkowo w kategoriach wie-

kowych.  

      Michał Perl wywalczył 3 
tytuły Mistrza Świata na dy-
stansach: 25m dowolnym, 25m 

motylkowym oraz 100m kla-

sycznym. Dorzucił do tego 3 
Vice – mistrzostwa na 25m kla-

sycznym, 50m klasycznym oraz 

Michał Perl multimedalistą 
Mistrzostwa Świata w zimowym pływaniu 
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      „Już czas na przywrócenie 
mokradeł” to tegoroczne hasło 
obchodzonego 2 lutego Świa-
towego Dnia Mokradeł. Przy-
pominają o tym Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska i parki narodowe, m.in. 

Biebrzański, który chroni jed-
ne z najcenniejszych w Euro-

pie obszarów bagiennych. 
      Dzień mokradeł zwraca 
uwagę na znaczenie obszarów 
podmokłych na całym świecie i 
zachęca do edukacji na ten te-
mat. Jest obchodzony 2 lutego, 

w rocznicę podpisania w 1971 r. 
w Ramsar w Iranie międzynaro-
dowej konwencji o ochronie 

obszarów wodno-błotnych. Pod-
pisało ją ponad 170 państw, w 
tym Polska. Jak podaje General-

na Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska, w naszym kraju Światowy 

Światowy Dzień Mokradeł 

50m dowolnym, a na dokładkę 
brązowy medal na 200m kla-
sycznym. Czyli łącznie 7 medali 
w kategorii Open (3 złote, 3 
srebrne, 1 brązowy). Kategoria 
open, czyli najważniejsza dla 
naszego legionowskiego 

„delfinka” bo to ona pokazuje 
jaką wysoką lokatę na świecie 
zajmuje Michał. W kategorii 
wiekowej na każdym dystansie 
dało mu to złoty medal i tytuł 
jednego z najlepszych zawodni-

ków całych mistrzostw. 
      Oficjalnie po tych mistrzo-

stwach Michał Perl stał się po-
dwójnym Mistrzem Świata. Wy-
grał konkurencje 100m klasycz-
nym zarówno w federacji IISA 
(International Ice Swimming 

Association) oraz IWSA 

(International Winter Swimming 

Association). Jest dzięki temu 
pierwszym zawodnikiem na 

świecie, który dokonał tego pod-
czas jednego roku, ponieważ to 

właśnie rok 2023 dał ku taką 
możliwość, gdyż Mistrzostwa 
jednej federacji były przełożone 
o rok. Dzięki temu pierwszy raz 
w historii odbyły się podwójne 
mistrzostwa świata. 
gazetapowiatowa.pl 
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Dzień Mokradeł jest obchodzo-
ny od 2002 r. 

      W materiałach na tegorocz-
ny dzień mokradeł GDOŚ infor-
muje, że w ciągu ostatnich 50 
latach degradacji uległo lub za-
nikło 35 proc. mokradeł na świe-
cie; według organizacji należy 
ten trend odwrócić. Na tę potrze-
bę zwraca uwagę hasło obcho-
dów w 2023 r. 
      „Tegoroczny temat podkre-
śla pilną potrzebę priorytetowe-
go traktowania rekultywacji mo-

kradeł” – wskazała GDOŚ. 
„Wzywa się wszystkich do pod-
jęcia kroków w celu ożywienia i 
przywrócenia zdegradowanych 
terenów podmokłych” – zazna-

czono w celach tegorocznej 

kampanii. 

      W materiałach edukacyjnych 
kampanii podano, że mokradła 
są osuszane m.in. na potrzeby 
terenów pod budownictwo miej-
skie czy rolnictwo. Ich niszcze-

nie niesie jednak negatywne 

skutki np. dla ptaków wodno-

błotnych. „Co trzeciemu gatun-
kowi słodkowodnemu oraz 25 

proc. wszystkich gatunków wod-
no-błotnych grozi wyginięcie z 
powodu zanikania terenów pod-
mokłych” – podkreślono, zachę-
cając do edukacji i działań, które 
będą zapobiegać zanikaniu mo-
kradeł. 
      Wskazano, że odtwarzanie 
obszarów bagiennych oznacza 
zwiększanie bioróżnorodności, 
uzupełnianie zasobów wody, 
większą ochronę przed powo-
dziami i sztormami, lepszą tury-
stykę i wypoczynek, a także 
mniejszą emisję gazów cieplar-
nianych. 

      Organizatorzy kampanii na 

dzień mokradeł zachęcają do 
edukowania na ten temat mło-
dych ludzi. Stara się to robić 
przy różnych okazjach m.in. 
Biebrzański Park Narodowy. Jak 
podkreśliła reprezentująca go 
Beata Głębocka, największy pod 
względem obszaru park narodo-
wy w Polsce od 1995 r. wpisany 

jest na listę siedlisk konwencji 
Ramsar, czyli najcenniejszych 

obszarów wodno-błotnych na 
świecie. 

      „Właśnie te środowiska, na 
równi z lasami, warunkują sta-
bilność życia na ziemi. Bagna to 
nie tylko banki bioróżnorodno-
ści. Magazynują i oczyszczają 
olbrzymie ilości wody. Wpływa-
ją korzystnie na nasz klimat lo-
kalny, a przez zatrzymywanie 

węgla w torfie ograniczają nie-
korzystne ocieplanie się klimatu 
globalnego” – poinformowała 
PAP Głębocka. 
      Z okazji Światowego Dnia 
Mokradeł Biebrzański Park Na-
rodowy w ostatnich dniach orga-

nizował specjalną wycieczkę 
terenową. Z kolei w Narwiań-
skim Parku Narodowym, rów-
nież wpisanym na listę siedlisk 
konwencji Ramsar, w sobotę, 4 
lutego będzie pokazywany film: 
„Narew – od źródeł do ujścia”.
(PAP) 

autorka: 

Izabela Próchnicka 
 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/


Nr 03 (127) Wieści Światowe 01 marca 2023 r.             czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            str. 57                                              

 

      Każdy sprzęt użytkowany 
w naszym codziennym życiu 
jest wykonany przez twórców 
techniki. Telefon, komputer, 

lodówka, kuchenka, samo-
chód, żelazko, a nawet szczo-
teczka do zębów zanim poja-
wiły się na rynku jako gotowe 
produkty, ktoś musiał je wy-
myśleć. To wszystko zawdzię-
czamy inżynierom, ich niezwy-
kłej wyobraźni i kreatywności, 
która jest źródłem postępu 
technologicznego w rozwoju 

cywilizacyjnym. Bez ich  wy-

nalazków i technologii nie ist-
nieje praktycznie żadna bran-
ża, ani dziedzina. Okazją do 
przypomnienia ich dokonań 
jest obchodzony corocznie od 

4 marca 2020 roku Światowy 
Dzień Inżynierii Zrównoważo-

nego Rozwoju (World Engine-

ering Day for Sustainable 

Development). 
      Na Światowym Kongresie 
Inżynierów (WEC – World En-

gineers Convention) w Melbour-

ne w 2019 r., który zgroma-
dził  tysiące uczestników, Świa-
towa Federacja Organizacji In-

żynierskich (WFEO – World 

Federation of Engineering Orga-

nizations) wraz z UNESCO 

(United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organi-

zation) wyszły z inicjatywą usta-
nowienia międzynarodowego 
Dnia Inżyniera, jako wyjątkowe-
go święta, które ma podkreślać 
rolę twórców techniki i znacze-
nia ich pracy dla społeczeństwa. 
      WFEO otrzymało wsparcie 
od największych międzynarodo-
wych i krajowych instytucji, w 

tym od FSNT-NOT oraz uczel-

ni, reprezentujących 23 miliony 
inżynierów na całym świecie. 
Federacja Stowarzyszeń Nauko-
wo Technicznych -NOT poparła 
inicjatywę WFEO i włączyła się 
czynnie w obchody Światowego 
Dnia Inżyniera. 
      Federacja przy współdziała-
niu z Konferencją Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych 

(KRPUT) i Akademią Inżynier-
ską w Polsce, obchodzi to świę-
to już po raz czwarty. Partnerem 
FSNT-NOT w 2020 r., podczas 

pierwszych obchodów była Poli-
technika Poznańska. Zainaugu-
rowano je w Poznaniu pod ha-

słem „Zrównoważonego rozwo-
ju” i poświęcone były perspek-
tywom sztucznej inteligencji 

oraz przypomnieniu wkładu pol-
skich inżynierów w rozwój 

Zawdzięczamy im wszystko – 

Światowy Dzień Inżyniera  
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światowej cywilizacji. 
      Wybuch pandemii spowodo-

wał, że w 2021 r. organizatorzy 
wspólnie z Politechniką Śląską, 
przeprowadzili obchody pod 

hasłem „Zdrowa planeta”  w 

formule on-line. – Podobnie by-

ło w 2022 roku, ponieważ nadal 
obowiązywały ograniczenia wy-
nikające z pandemii  –wspomina 

Ewa Mańkiewicz-Cudny pre-

zes FSNT NOT. – Ubiegłorocz-
ne święto, którego współgospo-
darzem była Politechnika War-
szawska przebiegało pod ha-
słem  „Odbudujmy lepszą inży-
nierię na przyszłość”. Wśród 
wielu poruszanych zagadnień, 
dotyczących wkładu inżynierów 
w rozwój nauki, medycyny, cy-
fryzacji, przemysłu 4.0, transfor-
macji energetycznej, mówiono 
także o perspektywach kształce-
nia inżynierów dla przyszłości. 
      W tym roku Światowy 
Dzień obchodzony będzie pod 
hasłem „Innowacje inżynier-
skie dla bardziej prężnego 
świata” Centralne uroczysto-
ści święta poświęconego twór-

com techniki odbędą się w Pa-
ryżu 4 marca, a krajowe 3 
marca w Warszawskim Domu 

Technika NOT od godziny 

11.00. Głównym organizato-
rem i patronem wydarzenia 

jest już tradycyjnie Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT. 

      Podczas tej uroczystości 
zostaną też wręczone tytuły: 
Diamentowy, Złoty, Srebrny 
Inżynier oraz Wyróżnienia, 
uzyskane w XXIX edycji ple-

biscytu Przeglądu Techniczne-
go o tytuł Złotego Inżyniera. 
W plebiscycie tym przyznawa-

ny jest także tytuł Honorowe-
go Złotego Inżyniera, osobom, 
które mając dyplom inżyniera 
lub technika, odniosły wybitne 
sukcesy w innych dziedzinach. 
      Uroczyste obchody w siedzi-

bie FSNT-NOT, w Warszaw-

skim Domu Technika, który po-
wstał 118 lat temu zainaugurują 
dwa wykłady wygłoszone przez 
wybitnych specjalistów z Poli-
techniki Warszawskiej i Poznań-
skiej – jeden  na temat wkładu 

polskich twórców techniki w 
zrównoważony rozwój a drugi 
dotyczący przyszłości polskiej 
energetyki: atom, OZE, wodór 
czy inne rozwiązania. 
W dalszej części uroczystości 
zostaną wygłoszone wykłady 
poświęcone zagadnie-
niom  sztucznej inteligencji oraz 

osiągnięciom polskiej kosmo-
nautyki, a także prezentacje do-
konań studenckich kół nauko-
wych wybranych uczelni tech-

nicznych. 

      Polskie obchody Światowe-
go Dnia Inżyniera 3 marca 
2023 r. będą transmitowane 
na żywo na kale TV NOT 
(https://www.youtube.com/

@TV_NOT) od godz. 11.00. 

Światowe obchody Dani Inży-
niera będą transmitowane 4 
marca 2023 r. na stronie 

https://worldengineeringday.net/

live/ 

Redaktor 
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      Na Wydziale Mechanicz-

nym, Technologicznym Poli-

techniki Warszawskiej odbę-
dzie się 3 lutego br.  Gala pod-

sumowująca Ogólnopolskie 
Konkursy Stowarzyszenia In-

żynierów i Techników Mecha-
ników Polskich (SIMP) o Dy-
plom i Nagrodę Prezesa 
SIMP: 
      XXII edycję na najlepszą 
pracę dyplomową o profilu me-
chanicznym wykonaną i obro-
nioną w krajowej wyższej szko-
le technicznej – rok akademicki 

2021/2022 oraz XVI edycję dla 
absolwentów szkół prowadzą-
cych kształcenie zawodowe 
Technik-Absolwent za rok 

szkolny 2021/2022. 

      Kapituła Konkursu na naj-
lepszą pracę dyplomową o profi-
lu mechanicznym, która działała 
pod przewodnictwem prof. dr 

hab. inż. Jana Pilarczyka, przy-
znała I miejsce inż. Arturowi 
KŁOSIŃSKIEMU z Wydziału 
Mechatroniki, Uzbrojenia i Lot-

nictwa Wojskowej  Akademii 

Technicznej im. Jarosława Dą-
browskiego w Warszawie za 

projekt wstępny jednostopnio-
wej rakiety na hybrydowy mate-

riał pędny wynoszącej pikosate-
lity typu CanSat. Promotorem 

pracy jest ppłk dr inż. Michał 
JASZTAL 

      II miejsce zdobył inż. Karol 
PAJÓREK z Wydziału Inżynie-
rii Mechanicznej i Okrętowej 
Politechniki Gdańskiej za pro-
jekt  wysokosprawnej  instala-

cji  fotowoltaicznej wykorzystu-

jącej  układ  chłodzenia  pane-

li  PV  w  celu  poprawy  spraw-

ności  konwersji energii. Promo-

torem pracy jest dr inż. Bartosz 

Laureaci najlepszych prac 

dyplomowych 

https://worldengineeringday.net/live/
https://worldengineeringday.net/live/
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https://liderzyinnowacyjnosci.com/


Nr 03 (127) Wieści Światowe 01 marca 2023 r.          czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl            str. 59                                              

DAWIDOWICZ. 

      III miejsce zdobył inż. Seba-
stian DZIURA z Wydziału Me-
chanicznego Politechniki Łódz-
kiej za projekt frezarki CNC 

wykonanej w technologii przy-

rostowej. Promotorem pracy jest 

dr inż. Małgorzata SIKORA, 
prof. PŁ. 
      Kapituła przyznała też kilka 
wyróżnień. Na bieżący konkurs 
napłynęło  32 prac z 16 uczelni 

technicznych z całego kraju. 
      Natomiast w drugim konkur-

sie dla absolwentów szkół pro-
wadzących kształcenie zawodo-
we  -Technik-Absolwent, na 

który napłynęło 125 wniosków, 
tytuł SUPER TECHNIK 2022 
otrzymał Kacper SNOPEK z 
Technikum Nr 7 Zespołu Szkół 
Elektrycznych im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Gorzowie Wiel-

kopolskim. 

      I miejsca w poszczególnych 
specjalnościach zdobyli: 
1/. Technik mechanik – Bartosz 

KURPIK z Technikum w Ze-

spole Szkół Technicznych im. 
gen. prof. Sylwestra Kaliskiego 

w Turku, 

2/. Technik mechatronik – Szy-

mon ZOWADA z Technikum 

Nr 1 w Zespole Szkół Mecha-
niczno-Elektrycznych w Żywcu, 
3/. Technik pojazdów samocho-
dowych – Mateusz KASPEREK 

z Publicznego Technikum Nr 4 

im. rtm. Witolda Pileckiego w 

Zespole Szkół Mechanicznych 
w Opolu, 

4/. Technik informatyk i telein-

formatyk – Mateusz Bogdan 

BOJARSKI z Technikum nr 4 w 

Zespole Szkół Elektronicznych i 
Ogólnokształcących im. prof. 
Janusza Groszkowskiego w 

Przemyślu, 
5/. Technik logistyk – Damian 

CZANIECKI z Technikum nr 4 

w Zespole Szkół Technicznych i 
Leśnych w Żywcu. 
      Tytuły i wyróżnienia przy-
znano w wielu innych specjalno-

ściach, takich jak m.in. technik 
grafiki i poligrafii cyfrowej, 

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, technik 

analityk, technik grafiki i poli-

grafii cyfrowej, technik organi-

zacji reklamy. 

      Nagrody i wyróżnienia lau-
reatom wręczy prof. dr hab. inż. 
Tomasz CHMIELEWSKI – pre-

zes SIMP w towarzystwie prze-

wodniczących Kapituł Konkur-
sowych. 

Opracował: 
Janusz M. Kowalski, 

specjalista ds. PR, OW SIMP 

 

                      Więcej na: https://
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HUMOR  

      Matka ma dwóch synów, i 
mówi do młodszego: Jasiu przy-
nieść mi herbatę. Jasiu odpowia-
da: Mamo, teraz nie mam czasu, 

może później. 
      Matka pyta: Kiedy? 

      Jasiu odpowiada: Jeszcze nie 

wiem. 

      Rozmowę słyszy starszy syn i 
mówi: Mamo, będziecie się 
smarkacza prosili, idźta sobie 
sami weźta, a po drodze i mnie 
przynieśta.  

***  
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        Miliony użytkowników 
na świecie testują potencjał i 
ograniczenia ChatGPT do 

pisania maili, wierszy, a na-

wet tworzenia całych rozpraw 
naukowych. Oparty na 

sztucznej inteligencji genera-

tor tekstu jest dziś w stanie 
napisać pracę albo opracować 
odpowiedzi na pytania egza-

minacyjne. Nic dziwnego, że 
podejście do technologii tej 
generacji jest poruszane i dys-

kutowane zarówno w środo-
wisku biznesowym, jak i w 

przestrzeniach uczelni. 
        Akademia Leona Koźmiń-
skiego opublikowała swoje re-

komendacje związane z 
ChatGPT oraz innymi generato-

rami tekstu, wideo, obrazu czy 

dźwięku. Tym samym uczelnia 
pokazuje, że jest świadoma 
tempa rozwoju nowoczesnych 

technologii i ich wpływu, rów-
nież na system edukacji. 
        Mamy świadomość, że 
narzędzia tego rodzaju są do-
stępne i zostaną z nami, zmie-
niając m.in. sposób zdobywania 
informacji – podkreśla prof. 

Grzegorz Mazurek, rektor 

ALK. – Przyszłość należy do 
ludzi, którzy potrafią odpowie-
dzialnie korzystać ze zdobyczy 
technologii i myślą krytycznie. 
Opracowane przez nas reko-

mendacje uwzględniają zarów-
no pozytywny wpływ technolo-
gii na rozwój kompetencji, jak i 
konieczność reagowania na po-
tencjalne nadużycia – dodaje. 

Podstawą rekomendacji Akade-
mii Leona Koźmińskiego jest 
założenie, iż wykorzystanie 
generatorów, takich jak 
ChatGPT, musi być oparte na 
uczciwości i transparentności. 
Koniecznością jest dokładne 
oznaczanie miejsc, gdzie gene-

ratory posłużyły za wsparcie. 
        Praktyczne rekomenda-

cje 
        Akademia Leona Koźmiń-
skiego podkreśla świadomość 
wzrastających narzędzi cyfro-

ALK z rekomendacjami dla 

korzystania z ChatGPT 
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      Popularny ostatnio chatbot 

potrafi rozmawiać na różne 
tematy, pisać artykuły, wier-
sze i programy komputerowe. 

Program ten nie prowadzi jed-

nak wnioskowania i nie pró-
buje „zrozumieć świata” – za-

uważa dr hab. inż. Piotr Gaw-

rysiak, prof. Politechniki War-

szawskiej, ekspert w zakresie 

sztucznej inteligencji oraz jej 

zastosowań w przetwarzaniu 
tekstu. 
      W ocenie profesora chatbot 

oparty jest na pomysłach, które 
były już znane wcześniej. Mowa 
tu o poprzednich wersjach mo-

deli GPT, ale też rozwiązaniach 
opracowanych w Google 

(chatboty LaMDA, model 

BERT). Pracownicy tej firmy 

mogą pewnie czuć się pokrzyw-
dzeni, że ktoś inny zbiera teraz 
całą chwałę. Jednocześnie, choć 
ChatGPT wygląda spektakular-
nie, to nie bardzo wiadomo do 

czego praktycznie można go 
zastosować. 

      Robi dokładnie to, do czego 
został stworzony, czyli produku-
je tekst. Kłopoty mogą się poja-
wić tam, gdzie trzeba rozumieć, 
o czym ten tekst traktuje. Pro-

gram ten nie prowadzi żadnego 
wnioskowania, nie buduje sobie 

modeli rzeczywistości, nie pró-
buje zrozumieć świata. Jedyne 
co robi, to tworzy sekwencje 

słów, tak aby były podobne do 
innych tekstów, które już zna, 
np. do wpisów w Internecie. 
Oczywiście, nie bez pewnych 
ograniczeń. Firma OpenAI za-
troszczyła się choćby o to, by 
trudno było ChatGPT napisać 
niestosowne wypowiedzi, choć-
by rasistowskie. Takie 

“zachowanie” spowodowało 
bowiem np. szybkie wyłączenie 
publicznego dostępu do wcze-
śniejszego chatbota Tay firmy 
Microsoft. Takie zabezpieczenia 

tworzone są jednak ręcznie, a 
trudno tu jest wszystko przewi-

dzieć – wyjaśnia prof. Piotr 
Gawrysiak. 

      Co do zasady, nadal systemy 

te nie są dużo mądrzejsze od 
pierwszych prymitywnych chat-

botów z lat 60-tych, które także 
potrafiły czasami zmylić ówcze-
snych użytkowników, udając 
człowieka. Na przykład system 
o nazwie ELIZA całkiem sku-
tecznie podszywał się pod psy-
choanalityka. 

      Obawy o to, że sztuczna in-
teligencja niebawem w pełni 
zastąpi człowieka są przedwcze-
sne. Już w latach 60-tych, a po-

tem 70-tych i 80-tych, mówio-
no, że jest ona tuż za progiem i 
powstanie za dekadę. Ta granica 
ciągle się jednak przesuwała na 
kolejną dekadę. Teraz, ze 
względu na potężne możliwości 
pracy z tekstem, niektórzy 
twierdzą, że taka SI powstanie 
już za następnych 10 lat. Podob-
nie było z samochodami autono-
micznymi. Wydawało się, że 
będą standardem już za 5 czy 10 
lat, a tymczasem w pełni auto-
nomicznie wciąż mogą jeździć 
tylko na wybranych odcinkach 

autostrad, czy też ew. co najwy-

 

ChatGPT robi duże wrażenie, ale 
technologia wciąż nie jest przełomowa 

wych i możliwości ich wykorzy-
stania w celu rozwijania kompe-

tencji studentek i studentów, 
wspierania ich rozwoju, kształ-
towania refleksyjnej postawy. 

Uwzględnia twórcze wykorzy-
stanie technologii podczas zajęć 
dydaktycznych, wskazując jed-
nocześnie na zagrożenia i ko-
nieczność reagowania na poten-
cjalne nadużycia. 
        Uczelniane rekomendacje 

w zakresie ChatGPT są niezwy-
kle ważne z etycznego punktu 
widzenia. Z jednej strony mają 
pomóc w zapewnieniu, że na-
rzędzie wykorzystywane jest w 

zgodzie z najlepszymi praktyka-

mi, z drugiej natomiast – okre-

ślić granice – tłumaczy prof. 

Aleksandra Przegalińska, pro-

rektor ds. współpracy z zagrani-
cą w ALK. 
        W swoich rekomendacjach 

uczelnia kładzie nacisk na sa-
modzielne prace studentek i stu-

dentów oraz zwiększanie świa-
domości potencjalnych zagro-
żeń, związanych z wykorzysta-
niem generatorów oraz możli-
wości popełniania przez nie błę-
dów. Obok elementów dotyczą-
cych użyteczności narzędzia, 
wskazane zostały więc ograni-

czenia w zakresie wyszukiwania 

informacji i ich wiarygodności. 
Podkreślono, że odpowiedzi 
generowane przez sztuczną inte-
ligencję mogą być trudne do 
zweryfikowania, podczas kiedy 

sprawdzenie zebranych informa-

cji jest niezbędne, aby posiłko-
wać się nimi w kontekście nau-
kowym. 

Więcej na Forum Akademickim 

 

Redaktor 
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żej pomóc w zaparkowaniu. 
      Moim zdaniem to jeszcze nie 

ten moment i potrzebujemy tu 

rzeczywistego przełomu – pod-

sumowuje profesor. – Może na-
stąpi za 300 lat, może za 100, a 
może za 50 lat. Jednak cały czas 
zachodzi postęp. Nawet jeśli 

taka uniwersalna, “silna” sztucz-
na inteligencja szybko nie po-

wstanie, to jestem przekonany, 

iż będziemy znajdować coraz 
więcej miejsc, w których te sła-
be, wyspecjalizowane metody SI 

– które pewnie nasi potomkowie 
nazwą prymitywnymi – mogą 

przejąć kolejne uciążliwe i mę-
czące zadania od ludzi. 
Więcej na nauka w Polsce 
 

Redaktor 
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      Ośrodek Przetwarzania 
Informacji (OPI) opublikował 
analizę dotyczącą rozwoju in-
nowacyjności w Polsce. Publi-
kacja instytutu ma na celu 

wstępną diagnozę potrzeb i 
wyzwań związanych z tym 
istotnym zagadnieniem. Anali-

zę przygotowano na bazie kon-
sultacji z interesariuszami, a 

także dokonując przeglądu 
istniejących opracowań na da-

ny temat. W publikacji 

„Narodowy System Innowa-
cyjności: szanse i wyzwania” 
wskazano główne bariery i 
rekomendacje narzędzi wspie-
rających rozwój innowacji w 
Polsce. Stanowi ona pierwszy, 

wstępny etap prac zmierzają-
cych do uszczegółowienia kon-
kretnych działań rozwijają-
cych innowacyjność. Analiza 
OPI dostępna jest na portalu 
RAD-on. 

Wzrasta innowacyjność w Pol-
sce 
      Efektywna współpraca 
przedsiębiorstw, instytucji nau-
kowych oraz agencji rządowych 
jest kluczem do rozwoju innowa-

cji w Polsce. Podmioty te tworzą 
fundamenty systemu innowacyj-

ności. Rolą państwa jest wspie-
ranie tych podmiotów oraz dba-
nie o właściwe relacje między 
nimi. Sposób rozwoju systemu 
określają narzędzia i mechani-

Diagnoza – co wpływa na 
innowacyjność w Polsce? 
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zmy polityki innowacyjnej: fi-

nansowe, organizacyjno-prawne 

i informatyczne – mówi Woj-

ciech Murdzek, sekretarz stanu, 

pełnomocnik rządu do spraw 
reformy funkcjonowania instytu-

tów badawczych w Minister-
stwie Edukacji i Nauki. – Wnio-

ski zawarte w analizie OPI, któ-
ra powstała na zlecenie Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki, są 
bardzo cenne i pomogą nam 
opracować odpowiednie działa-
nia wspierające rozwój innowa-
cyjności w naszym kraju – doda-

je wiceminister. 

      Według Europejskiego Ran-
kingu Innowacyjności 2022, Pol-
ska pozostaje w grupie 

„wschodzących innowatorów”, 
osiągając poziom 60,5 proc. 
średniej Unii Europejskiej. Z 
kolei w ostatniej edycji Global-

nego Indeksu Innowacyjności 
Polska zajęła 38. miejsce – z 

pośród 132 gospodarek na świe-
cie. O ile w ostatnich latach Pol-

ska powoli awansowała w tych 
rankingach, to jednak tempo 

wzrostu nie jest zadowalające. 
Konieczne są intensywne działa-
nia kreujące rozwój innowacyj-
ności, ponieważ to właśnie ona 
jest jednym z głównych czynni-
ków, który decyduje o poziomie 
rozwoju społeczno-

gospodarczego państw. 
      7 głównych barier rozwoju 
innowacyjności 
      W trakcie prac nad doku-

mentem „Narodowy System In-
nowacyjności: szanse i wyzwa-
nia”, eksperci OPI przeprowa-
dzili szereg konsultacji z intere-

sariuszami. Wzięli w nich 
udział: Centrum Łukasiewicz, 
Polska Agencja Rozwoju Przed-

siębiorczości, Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej, Poro-

zumienie Akademickich Cen-

trów Transferu Technologii, 
Związek Rzemiosła Polskiego, 
Fundacja Koalicji na rzecz Pol-

skich Innowacji, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Poli-

technika Gdańska, Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, 
Akademia Leona Koźmińskiego, 
Akademia Ignatianum w Krako-

wie oraz Instytut Chemii Fizycz-

nej Polskiej Akademii Nauk. 

Efektem tych konsultacji było 
wyodrębnienie siedmiu barier 
rozwoju innowacyjności. 
      Bez wątpienia bariery finan-
sowe są jednym z głównych 
czynników ograniczających roz-
wój innowacyjności. Polegają 
one na braku funduszy na pokry-

cie kosztownej działalności inno-
wacyjnej, co stanowi wyzwanie 

szczególnie dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Ta grupa 
nadal boryka się z największym 



str. 64               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl         Nr 03 (127) Wieści Światowe 01 marca 2023 r. 

problemem pozyskiwania finan-

sowania zewnętrznego, np. w 
postaci dotacji lub kredytów, 
które pomogłoby rozwijać dzia-
łalność. Jednak to nie jedyne 
bariery, jakie wskazali uczestni-

cy konsultacji. Innowacyjność 
ograniczają także czynniki zwią-
zane z nadmierną biurokracją i 
niedostosowaniem rozwiązań 
prawnych do specyfiki prowa-

dzenia działalności – mówi dr 

inż. Jarosław Protasiewicz, 

dyrektor Ośrodka Przetwarzania 
Informacji. – Kolejne bariery 

dotyczą wyzwań współpracy 
między instytucjami, zwłaszcza 
między firmami a instytucjami 
naukowymi. W opinii interesa-

riuszy polegały one między inny-
mi na nieefektywnej wymianie 

informacji, wynikającej z różnic 
struktur instytucjonalnych oraz 

braku zachęt dla naukowców do 
prowadzenia projektów wdroże-
niowych – dodaje dyrektor OPI. 

      Czwartą barierę stanowiła 
dostępność danych i narzędzi 
informatycznych. Problemy w 

tym obszarze dotyczyły frag-
mentaryzacji danych o innowa-

cyjności, braku narzędzi infor-

matycznych do zarządzania wła-
snością intelektualną, śledzenia 
efektów trwałości projektów, 
kosztów wykorzystywania na-
rzędzi informatycznych, a także 
braku narzędzi bezpiecznej ko-
munikacji między biznesem a 
nauką. Pozostałe trzy bariery 
dotyczyły rozproszenia wiedzy i 
informacji na temat możliwych 
form wsparcia, edukacji wspie-

rającej innowacyjność, a także 
postaw społeczno-kulturowych, 

takich jak brak zaufania i strach 

przed podjęciem ryzyka. 
      Jak wspierać innowacyj-
ność? 
      W odpowiedzi na wymienio-

ne bariery, interesariusze wska-

zali narzędzia, które pozwolą 
wzmocnić narodowy system in-
nowacyjności. Wśród nich wska-
zano m.in. inicjatywy umożli-
wiające zarządzanie działalno-
ścią innowacyjną, śledzenie cią-
głości działań oraz zależności 
między projektami, interesariu-
szami oraz efektami działalności 
innowacyjnej.  

      Mają to być narzędzia praw-
ne oraz informatyczne wspiera-

jące zarządzanie danymi o wła-

sności intelektualnej, a także 
ułatwiające wymianę danych 
pomiędzy różnymi systemami na 
potrzeby własne oraz sprawoz-
dawcze. Zdaniem interesariuszy 

warto także wdrażać systemy 
ukierunkowane na wsparcie 

przedsiębiorstw w dotarciu do 
informacji o działalności badaw-
czo-rozwojowej podmiotów 
szkolnictwa wyższego i nauki, a 
także rozwijać narzędzia służące 
do analizy potencjału wynalaz-
ku. Skuteczne w niwelowaniu 

barier mogłoby być także stwo-
rzenie punktu kontaktowego dla 

wszystkich podmiotów ekosyste-
mu innowacji, co zdaniem osób 
biorących udział w konsulta-
cjach, przyczyni się do wzrostu 
świadomości w zakresie świad-
czonych usług przez poszczegól-
ne instytucje oraz ułatwi budo-
wanie lepszych relacji pomiędzy 
podmiotami narodowego syste-

mu innowacyjności. 
 

Sławomir Rybka 

 

                      Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      Politechnika Łódzka i au-
stralijska uczelnia Curtin 

University w Perth zawarły 
porozumienie, będące pierw-
szym krokiem do szerszej 

współpracy, obejmującej 
wspólne działania naukowe 
oraz wymianę pracowników i 
studentów. Uroczystość podpi-
sania umowy odbyła się zdal-

nie. Podpisanie porozumienia 

jest efektem rozmów między 
władzami obu ośrodków aka-
demickich, które rozpoczęły 
się podczas Expo 2020 w 
Dubaju, dokąd rektor PŁ po-
jechał na zaproszenie marszał-
ka Schreibera. 
      Podpisy pod dokumentem 

złożyli rektor prof. Krzysztof 
Jóźwik oraz marszałek woje-

wództwa łódzkiego Grzegorz 
Schreiber, a po drugiej stronie 

globu, gdyż uroczystość dobyła 
się zdalnie – prof. Seth Kunin, 

Deputy Vice Chancellor Global 

odpowiedzialny za współpracę 
międzynarodową Curtin Univer-
sity, któremu towarzyszył prof. 
John Evans, Pro Vice-

Chancellor and President, Curtin 

University Dubai. 

Politechnika Łódzka podpisała 
porozumienie z australijskim 

Curtin University w Perth 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      „Patrząc na mapę, Politech-
nika Łódzka i Uniwersytet w 
Curtin spotkały się w połowie 
drogi, bo Dubaj jest pomiędzy 
Łodzią a Perth. To pokazuje, że 
są różne wymiary współpracy 
samorządu ze światem nauki. Są 
te najbardziej oczywiste, jak 

stypendia czy zapraszanie nau-

kowców do wspólnych projek-
tów, ale jest też to, co wydarzy-
ło się teraz. Jako samorząd ma-
my możliwość inspirowania 
przedstawicieli świata nauki do 
łączenia sił i podpisywania tak 
istotnych porozumień z topowy-
mi uczelniami świata” – podkre-

ślił Schreiber. 
      Jak wyjaśnił rektor PŁ, Cur-
tin University należy do 1 proc. 
najlepszych uniwersytetów na 
świecie; uczelnia znana jest ze 
swoich powiązań z przemysłem, 
prowadzenia badań i wdrażania 
innowacji technologicznych na 

potrzeby gospodarki oraz szero-

kiej oferty innowacyjnych kur-

sów. 
      „Bez wątpienia będzie bar-
dzo dobrym wsparciem dla pod-

noszenia innowacyjności zarów-
no Politechniki Łódzkiej, jak i 
całego regionu łódzkiego” – 

Zaznaczył prof. Jóźwik. 
      Curtin University kształci 
ponad 50 tys. studentów, zatrud-
nia ponad 3 tys. pracowników 
akademickich, prowadzi bardzo 

rozwiniętą współpracę między-
narodową z instytucjami i uczel-
niami w 30 krajach świata. 
Główny kampus uczelni mieści 
się w Perth, ale Curtin Universi-
ty ma też swoje siedziby poza 
Australią – w Malezji, Singapu-

rze, Dubaju i na Mauritiusie. 

Współpraca z tą globalną uczel-
nią ma objąć wspólne działania 
naukowe, a także wymianę pra-
cowników i studentów. 

      „Planowane są już pierwsze 
projekty w ramach programu 

ERASMUS+, które mają być 
płaszczyzną przenoszenia do-
brych praktyk i łączenia poten-
cjałów naukowo-dydaktycznych 

obydwu uczelni. Rozmawiamy 

też o podjęciu wspólnych dzia-
łań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju – w tej dziedzinie Cur-

tin University jest istotnym 

ośrodkiem, a przynależność Po-
litechniki Łódzkiej do Uniwer-
sytetu Bałtyckiego daje możli-
wości budowania współpracy w 
tym zakresie” – zaznaczył rektor 
PŁ.(PAP) 
Nauka w Polsce 

 

Redaktor 

 

                     Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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      Każda z 40 organizacji 
zrzeszonych w Federacji Sto-

warzyszeń Naukowo-

Technicznych – NOT skupia 

w swoich szeregach doświad-
czonych i cenionych specjali-

stów z różnych dziedzin nauki 
i techniki. W sumie jest ich 

ponad 80 tys. Potencjał inter-
dyscyplinarnej wiedzy i kom-

petencji jest imponujący, ale 
niepokoi  spadek liczby człon-
ków w stowarzyszeniach. Jesz-
cze kilka lat wcześniej było ich 
120 tys.  Jak powstrzymać ten 
niekorzystny trend i zadbać o 
atrakcyjniejszą ofertę dla mło-
dych ludzi, w rozmowie z Jo-

lantą Czudak, wyjaśnia Jerzy 
Klimczak, prezes Stowarzy-

szenia Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Chemicznego 
(SITPChem) i jednocześnie 
przewodniczący Rady Krajo-
wej FSNT-NOT w 2023r. 

      Panie prezesie, co spowo-

dowało spadek liczby człon-
ków w stowarzyszeniach nau-
kowo-technicznych w ostat-

nich latach? 
      Powodów jest kilka, ale w 
dużym stopniu przyczyniła się 
do tego pandemia. Obowiązują-
ce obostrzenia covidowe spowo-

dowały, że wiele oddziałów 
przestało działać. Nie można 
było organizować  spotkań, kon-
ferencji czy  wydarzeń. Począt-
kowo na skuteczną, zdalną ko-
munikację  mogły sobie pozwo-
lić tylko nieliczne stowarzysze-
nia. Do tego doszły jeszcze nie-
współmierne do wysokości skła-
dek członkowskich koszty 
utrzymania obiektów i brak za-
plecza finansowego, wcześniej 

utrzymywanych właśnie dzięki 
organizowaniu tego typu wyda-

rzeń. Niektórym organizacjom 
trudno jest teraz przywrócić 
dawną działalność i pozyskać 
ludzi do społecznej aktywności. 
Część osób wycofała się z po-
wodu podeszłego wieku, proble-
mów zdrowotnych, a inni ode-
szli  już na wieczną wartę. W 
stowarzyszeniach naukowo-

technicznych seniorzy stanowią 
prawie 53%  członków, a 
47%  jest aktywnych  zawodo-

wo. Zmiana pokoleniowa doko-

nuje się w tych organizacjach 
dość wolno, dlatego kurczą 
się  nasze szeregi. My w 

SITPChem odnotowaliśmy na-
wet  niewielki wzrost liczby 

członków. Straciliśmy w minio-
nej kadencji ponad 70 osób, ale 
przybyło nam jednocześnie sto 
nowych. W tym gronie, jest też 
grupa studentów i niedawnych 
absolwentów uczelni technicz-
nych, co nas bardzo cieszy. 

      Dlaczego młodzi ludzie nie 
garną się  do stowarzyszeń? 
      Nie czują potrzeby angażo-
wania się  w działalność stowa-
rzyszeniową, bo nie widzą w 
tym korzyści dla siebie. Wolą 
ten czas poświęcać na rozwój 
własnej kariery zawodowej, sta-
że zagraniczne, udział w ambit-
nych projektach, albo na zajęcia 
zgodne z ich zainteresowaniami. 

Nasza oferta na razie jest dla 

nich za mało atrakcyjna, żeby z 
tym konkurować. Niektórzy 
nawet nie wiedzą o istnieniu 
stowarzyszeń naukowo-

technicznych, w których mogli-
by prowadzić ciekawą dla siebie 
działalność. Młode pokolenie 
czerpie informacje z sieci. Wie-

dzy dostarcza im Facebook, 

LinkedIn, Twitter, i szereg in-

nych mediów społecznościo-
wych. Aktywność stowarzyszeń 
naukowo-technicznych  w tych 

mediach jest z reguły znikoma, 
dlatego  nie przebijają się do 
potencjalnych kandydatów ze 
swoją ofertą. Brakuje też odpo-
wiedniej promocji dotyczącej 
działalności tych organiza-
cji,  które robią wiele niezwykle 
ciekawych i pożytecznych rze-
czy, ale mówiąc kolokwialnie, 
nie potrafią się dobrze sprzedać, 
co wiąże się też z kosztami. Bez 
wątpienia, jest to ze szkodą nie 
tylko dla tych organizacji, ale 

także dla młodego pokolenia, 
które mogłoby korzystać  z wie-

dzy wybitnych specjalistów, 
działających  w tych stowarzy-

szeniach. Ja miałem to szczę-
ście, kiedy prawie 30 lat temu 
wstąpiłem do Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Prze-
mysłu Chemicznego, to spotka-
łem  w nim wspaniałych ludzi, 
wybitnych fachowców i mento-
rów, którym wiele zawdzię-
czam. 

      Na czym polegało to 
wsparcie? 
      Na życzliwości i opiece, 
którymi mnie obdarzono w sto-
warzyszeniu. Do tej organizacji 

oprócz chemików,  należą 
przedstawiciele wielu innych 

zawodów. To są elektrycy, ener-
getycy, mechanicy, ekonomiści, 
specjaliści od marketingu, za-
rządzania jakością, a więc eks-
perci z wielu dziedzin. Ja  zwią-
załem się z  SITPChem jeszcze 

jako student Wydziału Zarzą-
dzania i Marketingu Akademii 

Górniczo – Hutniczej w Krako-

Razem tworzymy  

federację 
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wie i od początku czułem więź z 
organizacją. Mogłem zawsze 
liczyć na pomoc dużo starszych 
ode mnie koleżanek i  kolegów. 
Nie było i nie ma obecnie w sto-
warzyszeniu żadnej bariery jeże-
li chodzi o wiek czy dokonania 

zawodowe. Wszyscy mówimy 
sobie po imieniu, niezależnie od 
tego, czy jest to wybitny autory-

tet naukowy, szef dużej korpora-
cji, prezes spółki czy inżynier 
bezpośrednio po studiach, albo 
technik po ukończeniu szkoły. 
To bardzo ułatwia partnerskie 
relacje. Dzięki  takim kontak-

tom  można łatwiej torować so-
bie drogę do  współpracy z 
ośrodkami badawczo-

rozwojowymi, instytutami nau-

kowymi, przedsiębiorstwami, a 
nawet do kariery i awansu  za-

wodowego. Sam tego doświad-
czyłem, kierując różnymi firma-
mi w branży chemicznej, ale 
nadszedł czas, żeby się z tego 
wycofać i zająć się wyłącznie 
ruchem stowarzyszeniowym. 

      Rezygnacja z pracy w prze-

myśle, nie była dla pana trud-
ną decyzją? 
      Była, i to bardzo trudną, bo 
zarządzanie spółkami chemicz-
nymi dawało mi ogromną satys-
fakcję, ale także korzyści finan-
sowe. Jednak, kiedy zostałem w 
2018 r. prezesem ZG 

SITPChem  nie chciałem z do-
skoku kierować  organizacją, ale 
poświecić się jej całkowicie. 
Miałem poważny problem, aby 
pogodzić obowiązki zawodowe 
z tymi, które są związane z dzia-
łalnością stowarzyszeniową. 
Czynni zawodowo działacze 
stowarzyszeniowi, mają bardzo 
często problem z uzyskaniem 
zgody przełożonych, na wyjaz-
dy  i delegacje związane z dzia-
łalnością społeczną. Kiedyś było 
zupełnie inaczej, bo większość 
kadry kierowniczej w przedsię-
biorstwach aktywnie działała w 
radach i zarządach stowarzyszeń 

naukowo-technicznych.  Teraz te 

funkcje bardzo trudno jest ze 

sobą pogodzić, co też wpływa na 
kurczenie się szeregów stowa-
rzyszeń naukowo-technicznych. 

Moje rozstanie z przemysłem 
było też  częściowo tym spowo-
dowane.  Jesienią 2022 r. po-
nownie wygrałem wybory na 
prezesa Zarządu Głównego 
SITPChem, uzyskując  mandat 

na kolejną kadencję. Obecnie 
jestem nie tylko prezesem ZG 

SITPChem, ale powierzono mi 

jednocześnie kierowanie Prezy-
dium Rady Krajowej FSNT-

NOT. Funkcję tę pełni się przez 
rok. Zamierzam ten czas wyko-

rzystać jak najlepiej dla Federa-
cji i zachęcać koleżanki i kole-
gów do takich działań,  które 
przyniosą ich organizacjom jak 
najwięcej korzyści. 
      Partnerska współpraca z 
zespołami szkół przy tworze-
niu Branżowych Centrów 
Umiejętności, jest jedną z ta-
kich propozycji? 
      Jak najbardziej. Na pierw-

szym posiedzeniu Rady Krajo-

wej, delegatów ze stowarzyszeń 
naukowo-technicznych i tereno-

wych jednostek organizacyjnych 

(TJO), które miało miejsce 30 
stycznia 2023 r.,  przyjęliśmy 
budżet i plan działalności  Zarzą-
du Głównego FSNT-NOT na 

2023 r. Przy tej okazji przedsta-

wiłem delegatom informację o 
programie Branżowych Centrów 
Umiejętności (BCU), który prze-
widuje utworzenie na terenie 

całego kraju do końca 2024 r. 
120 takich ośrodków. BCU to 
będą rozwinięte pod względem 
technologicznym ośrodki kształ-
cenia i egzaminowania w danej 

branży, które mają zapewnić 
wsparcie istniejącym placów-
kom edukacyjnym i umożliwić 
tworzenie nowych. Podstawo-

wym zadaniem BCU, będzie 
rozwój szkolnictwa zawodowe-
go. Mają one również pełnić 

funkcje promocyjne i innowa-

cyjne. Współpraca między róż-
nymi podmiotami stanowi ideę 
tworzenia BCU. Docelowo pla-

nowane jest, aby służyły one 
również jako podmioty kojarzą-
ce absolwentów i pracodawców. 
      Na realizację tego programu 
Ministerstwo Edukacji i Nau-

ki  przeznaczyło ponad 1.400 
mln zł. Stowarzyszenie naukowo
-techniczne, które podejmie part-
nerską współpracę z centrum 
kształcenia zawodowego albo 
zespołem szkół prowadzącym 
szkolenie zawodowe  w celu 

utworzenia Branżowego Cen-
trum Umiejętności, skorzysta na 
tym finansowo. Na jedno  takie 

centrum ze 120  zaplanowanych 

ośrodków, przypada od 9 do 16 
mln zł. To może być potężny 
zastrzyk finansowy dla organiza-

cji, którym  zwykle brakuje pie-

niędzy na prowadzenie  działal-
ności statutowej. Jako branżowy 
partner w programie BCU, będą 
mogły  zarabiać, prowadząc pro-
fesjonalne szkolenia i certyfika-

cję, co wpisuje się w cele statu-
towe stowarzyszeń. Bardzo  się 
cieszę, że ta propozycja  spotka-

ła się z dużym uznaniem stowa-
rzyszeń, należących do Federa-
cji. W ciągu zaledwie kilku dni 
po obradach Rady Krajowej 

zgłosiło się do mnie kilkanaście 
organizacji  zainteresowanych 

przystąpieniem do tego progra-
mu. 

      Na jakie przedsięwzięcia 
będą przeznaczone środki w 
ramach tego programu? 
      Te pieniądze mogą być prze-
znaczone na wybudowanie Bran-

żowego Centrum Umiejętności, 
albo na adaptację lub moderniza-
cję istniejącego obiektu i jego 
wyposażenie w  nowoczesny 

sprzęt. Jest on  niezbędny, żeby 
w takich centrach prowadzić 
szkolenia  na wysokim poziomie 

i egzaminować kandydatów w 
ramach danej kwalifikacji. Z 
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przyznanej kwoty na realizację 
inwestycji będzie można prze-
znaczyć maksymalnie 75%, ko-
lejne 10% na administrowanie 

całością, w tym zatrudnienie 
specjalistów z dużą wiedzą i 
doświadczeniem a także na po-
zyskanie zaangażowanej kadry 
pracowników. Pozostałe 15% (z 
możliwością zwiększenia tej 
puli środków) będzie można 
przeznaczyć na działania zwią-
zane z funkcjonowaniem BCU, 

w tym m.in. na opracowanie 

programów nauczania, nowych 
kwalifikacji zawodowych i całe-
go procesu ich walidacji.  W 

każdej branży już pojawiają się 
zupełnie nowe zawody i trzeba 
do tego ludzi odpowiednio przy-

gotować. Opracowanie nowych 
kwalifikacji zawodowych wy-

maga merytorycznej wiedzy i 

dużej staranności, bo one będą 
skrupulatnie oceniane przez re-

cenzentów i ostatecznie zatwier-
dzane przez właściwy dla danej 
branży resort. 
      Kto będzie beneficjentem 
środków przewidzianych na 
realizację takich projektów? 
      Konsorcjum złożone z cen-
trum doskonalenia zawodowe-

go, albo zespołu szkół zajmują-
cych się szkolnictwem zawodo-
wym i stowarzyszenia naukowo

-technicznego. Możliwy jest też 
udział w takim projekcie spółki 
lub przedsiębiorstwa państwo-
wego. Zadaniem partnerskiej 

placówki oświatowej będzie 
wykonanie zaplanowanych in-

westycji, związanych z utworze-
niem takiego Branżowego Cen-
trum Umiejętności. Eksperci ze 
stowarzyszenia wniosą  do nie-

go  wkład merytoryczny. Będą 
prowadzić szkolenia i kursy 
umożliwiające uczestnikom 
zdobycie nowych kwalifikacji 

zawodowych, potwierdzonych 

odpowiednim certyfikatem.  W 

danej dziedzinie tylko jeden 

ośrodek w kraju,  będzie upraw-

niony do takiej certyfikacji. To 

jest naprawdę wielka szansa dla 
stowarzyszeń, które mają w 
swoich szeregach ekspertów 
doskonale przygotowanych do 

takiej roli. Wielką zaletą tego 
programu jest to, że żadna ze 
stron nie wykłada w tym projek-
cie nawet złotówki, bo wszystko 
jest finansowane ze środków 
publicznych.  Ministerstwo Fi-

nansów potwierdziło, że ma je 
zagwarantowane na ten cel z 

krajowych funduszy, ale projekt 

ma być docelowo sfinansowany 
w ramach KPO. Zaangażowanie 
się organizacji zrzeszonych w 
FSNT- NOT w tę inicjatywę, 
może być naprawdę dla wszyst-
kich partnerów bardzo korzyst-
ne. 

      SITPChem podjęło działa-
nia związane z utworzeniem 
Branżowego Centrum Umie-
jętności? 
      Ten program został wprowa-
dzony dopiero niedawno, bo w 

listopadzie 2022 r. Ogłoszono 
pierwszy nabór wniosków, któ-
ry trwał do 15 grudnia. 
SITPChem wspólnie z jedną z 
placówek kształcenia zawodo-
wego złożyło wniosek o utwo-
rzenie takiego centrum. Jeste-

śmy już po pozytywnej ocenie 
formalnej i czekamy teraz na 

wynik oceny merytorycznej. 3 

lutego 2023 r., został ogłoszony 
drugi nabór wniosków, który 
potrwa do 3 kwietnia br. Nabór 
w ramach II edycji konkursu 

jest tym razem otwarty w 65 

dziedzinach. Nasze Stowarzy-

szenie także zamierza złożyć w 
drugim naborze, wniosek o 

utworzenie BCU, tym razem w 

innej dyscyplinie branży che-
micznej. W tym pierwszym eta-

pie chodziło o to, żeby pokazać 
niezdecydowanym, że można i 
warto podjąć tę inicjatywę, bo 
jest to korzystne dla każdej ze 
stron. Mamy niepowtarzalną 
okazję, aby skorzystać z tej 

wielkiej szansy jaka została 
stworzona zarówno dla dużych 
jak i małych stowarzyszeń nau-
kowo-technicznych, działają-
cych w naszym kraju. Przykła-
dowo, Polskie Towarzystwo 

Akustyczne może podjąć takie 
rozmowy ze  szkołami muzycz-
nymi, Stowarzyszenie Flory-

stów Polskich z zespołami szkół 
ogrodniczych itd. Uczniowie 

szkół branżowych i centrów 
doskonalenia zawodowego, któ-
re przystąpią do programu BCU, 
też będą mogli korzystać z zajęć 
w tych znakomicie wyposażo-
nych ośrodkach szkoleniowych. 
Przed nami będzie dużo pracy, 
związanej z koniecznością 
wprowadzenia nowych kwalifi-

kacji zawodowych w każdej 
branży.  Sam uczestniczę w 
opracowywaniu dla MEiN no-

wych programów nauczania i to 
nie tylko dla szkół branżowych 
czy średnich. SITPChem wspól-
nie z Wydziałem Chemicznym 
Politechniki Krakowskiej pro-

wadzi studia podyplomowe, 

kształcąc w wąskiej specjaliza-
cji dotyczącej  farb i lakierów. 
Damy możliwość pozyska-
nia  kwalifikacji osobom, które 
nie mogą się tego nauczyć na 
studiach, bo nie ma takiego kie-

runku, a zapotrzebowanie na 

specjalistów w tym zakresie jest 
w Polsce bardzo duże. 
      Pozostałe organizacje, 
zrzeszone w FSNT-NOT mają 
szansę włączyć się w podob-
ne  działania? 
      Część na pewno już się do 
tego przegotowuje, bo stowa-

rzyszenia mają doświadczenie w 
organizowaniu kursów dla osób, 
które zdobywają nowe kwalifi-
kacje zawodowe.  W Polsce bę-
dzie bardzo dużo nowych zawo-
dów, które nie są jeszcze nawet 
nazwane. Pracodawcy wiedzą 
na jakie kwalifikacje będzie za-
potrzebowanie i nam to podpo-

wiadają, bo chcą mieć dobrze 
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wyszkoloną kadrę i wartościo-
wych dla firmy pracowników. 
Na tej podstawie można opraco-
wać program szkolenia osób w 

danej kwalifikacji, a egzamin 

będzie potwierdzeniem, że uzy-
skali potrzebne kwalifikacje. To 

wpisuje się doskonale w ideę 

europejskiej inicjatywy centrów 
doskonałości zawodowej jakimi 
są właśnie Branżowe Centra 
Umiejętności. 
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      Partnerem w tworzeniu ta-

kich centrów może być rów-
nież  FSNT – NOT, pod warun-

kiem, że dokona pewnej zmiany 
w statucie i wprowadzi tam wy-

magane dyscypliny.  Docierają 
do mnie bardzo pozytywne opi-

nie w tej sprawie i jestem prze-

konany, że nam się uda to zro-
bić. Wszystkim zależny na tym, 
aby Federacja mogła brać udział 
we wszystkich pożytecznych dla 
społeczeństwa i gospodarki ini-
cjatywach.  

Dziękuję za rozmowę 
 

Redaktor 

 

                      Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

      W tym roku Polskie Towa-

rzystwo Neurologiczne obcho-

dzi jubileusz 90-lecia. To czas 

na podsumowania i spojrzenie 

w przyszłość. Neurologia to 
dziedzina medycyny, w której 
w ostatnich dekadach dokonał 
się ogromny postęp zarówno w 
obszarze diagnostyki jak i le-

czenia. W obliczu wydłużają-
cej się średniej długości życia 
oraz starzejącego się społe-
czeństwa choroby neurologicz-
ne stają się wyzwaniem dla 
zdrowia publicznego Obecnie 

już około 5 milionów Polaków 
rocznie wymaga pomocy neu-

rologicznej, a liczba ta będzie 
rosła. Czy polska neurologia 
jest gotowa na te zmiany? 
      W ostatnich latach wiedza 

na temat chorób neurologicz-
nych ogromnie się poszerzyła 
dzięki nowoczesnym metodom 
diagnostycznym, takim jak ba-

dania neuroobrazowe, bioche-

miczne czy genetyczne. Obok 

onkologii i kardiologii, neurolo-

gia to dziedzina medycyny, w 

której dokonuje się ogromny 
postęp i prowadzonych jest naj-
więcej badań klinicznych na 
świecie. 
      Według Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) na świe-
cie na zaburzenia neurologiczne 

cierpią setki milionów ludzi. W 

Polsce około 5 mln osób mierzy 
się z różnymi chorobami układu 
nerwowego i bardzo wiele z 

nich wymaga specjalistycznej 

opieki. Choroby neurologiczne 

stają się zatem ogromnym wy-
zwaniem zdrowia publicznego. 

Wydłużenie średniej długości 
życia i starzenie się populacji w 
krajach rozwiniętych i rozwija-
jących się prawdopodobnie jesz-
cze zwiększy częstość występo-
wania zaburzeń neurologicz-
nych, w tym chorób neurodege-
neracyjnych i udarów mózgu. 
      Polskie Towarzystwo Neu-

rologiczne (PTN) zostało zało-
żone w 1933 roku i jest jednym 
z najstarszych towarzystw neu-

rologicznych w Europie.  Ideą 
utworzenia Towarzystwa była 
chęć integracji środowiska, wy-
miany doświadczeń, edukacji, 
ale również ścisłej współpracy z 
pacjentami. To dla nas niezwy-

kle ważny aspekt, bo dzięki temu 
mogliśmy zjednoczyć siły i osią-
gnąć cele, jakie sobie stawiali-
śmy. Obecnie mogę z dumą po-
wiedzieć, że w Towarzystwie 
zarejestrowanych jest około 2,5 
tysiąca członków czyli ponad 
połowa wszystkich czynnych 
zawodowo neurologów w Polsce 
i wszyscy są zaangażowani w 
służbę pacjentom na różnych 
etapach zmagania się z chorobą 
neurologiczną – informuje prof. 

dr hab. n. med. Konrad Rej-

dak, prezes zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Neuro-

logicznego. 

      Przez wiele lat praca neuro-

loga skupiała się na diagnozie i 
leczeniu w dość podstawowym 
zakresie, bo dopiero ostatnie 

dekady przyniosły przełom w 
dostępie do efektywnych terapii. 
      Na przestrzeni ostatnich kil-

ku dziesięcioleci nastąpił 
ogromny postęp między innymi 
w leczeniu udarów mózgu. 
Pierwszą bardzo istotną zmianę 
przyniosło stworzenie od lat 90 
XX wieku sieci oddziałów uda-
rowych, dzięki którym poprawiło 
się rokowanie co do przeżycia i 
stanu chorych. Od 2004 roku 

możliwe jest w Polsce leczenie 
trombolityczne w ostrym udarze 

niedokrwiennym (początkowo w 
ciągu pierwszych 3, a następnie 
w ciągu 4,5 godziny). Od 2018 
roku w ramach pilotażu możliwe 
jest leczenie udaru metodą trom-
bektomii mechanicznej. Jest to 

metoda leczenia dająca szansę 
pacjentom z najcięższym uda-
rem, ponieważ do 6 godzin od 
pierwszych objawów można usu-
wać z naczyń skrzepliny mecha-
nicznie za pomocą specjalnych 
cewników. Dostępne są również 
nowe doustne antykoagulanty w 

prewencji udarów mózgu zwią-
zanych z migotaniem przedsion-

90 lat polskiej neurologii – 
osiągnięcia i wyzwania 

https://liderzyinnowacyjnosci.com/
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ków – mówi prof. dr hab. n. 

med. Jarosław Sławek, prezes 

poprzedniej kadencji Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Neurologicznego. 

      W leczeniu stwardnienia 

rozsianego (SM) również doko-
nał się olbrzymi postęp. Kiedyś 
nie było możliwe spowolnienie 
postępu choroby. Obecnie do-
stępnych jest kilkanaście leków, 
które modyfikują przebieg SM, 
powodując, że pacjenci latami 
mogą funkcjonować bez obja-
wów choroby i postępującej nie-
pełnosprawności. W padaczce 
dostępnych jest kilkanaście le-
ków o coraz bezpieczniejszym 
profilu działania, a także rozwi-
ja się leczenie operacyjne tej 
choroby. W chorobie Parkinso-

na kilkanaście leków doustnych 
pozwala przeprowadzić chorego 
w dobrej jakości życia przez 
pierwszą dekadę choroby, a po-
tem można mu zaoferować sku-
teczne leczenie operacyjne czy 

terapie infuzyjne. W fazie badań 
klinicznych są przeciwciała mo-
noklonalne przeciw patologicz-

nym białkom odkładającym się 
w mózgach chorych, które mogą 
spowolnić progresję takich 
schorzeń jak choroba Alzheime-
ra czy Parkinsona – wylicza 

prof. dr hab. n. med. Agniesz-

ka Słowik, konsultant krajowa 

w dziedzinie neurologii, Wice-

prezes Zarządu Głównego Pol-
skiego Towarzystwa Neurolo-

gicznego. 

      Prawdziwą rewolucją stało 
się wprowadzenie terapii nusi-
nersenem w rdzeniowym zaniku 

mięśni (SMA), a w ubiegłym 
roku również terapii genowej 
Zolgensma i leku w postaci sy-

ropu – risdiplamu. Rozwój wie-
dzy o mechanizmach chorób 
neurologicznych otwiera drzwi 

do leczenia wielu schorzeń ge-
netycznie uwarunkowanych oraz 

personalizacji terapii – mówi 

prof. dr hab. n. med. Halina 

Sienkiewicz-Jarosz, przewodni-

cząca Krajowej Rady ds. Neuro-
logii, członek Zarządu Główne-
go Polskiego Towarzystwa Neu-

rologicznego. 

      W innych rzadkich choro-

bach, gdzie takie leczenie gene-

tyczne jest jeszcze niedostępne, 
nauka pozwala podtrzymywać 
funkcje i przedłużać życie cho-
rego za pomocą terapii enzyma-
tycznych (choroba Pompego, 

Fabry’ego, Gauchera). 
      Analizując ostatnie lata, a 
szczególnie 2022 rok musimy 
przyznać, że jesteśmy bardzo 
zadowoleni z prawdziwej rewo-

lucji w programach lekowych w 

neurologii zwłaszcza w rdzenio-
wym zaniku mięśni czy stward-
nieniu rozsianym. Został rów-
nież stworzony program lekowy 
dla osób cierpiących z powodu 
przewlekłej migreny 

      W tym roku pacjenci z pa-

daczką zyskali dostęp do nowo-
czesnych leków. Dziękujemy za 
dialog i otwartość Ministerstwa 
Zdrowia w zrozumieniu potrzeb 

pacjentów i lekarzy w obszarze 
neurologii. Dzięki temu nasi 
pacjenci mogą być leczeni na 
europejskim poziomie zgodnie 

ze standardami i wytycznymi 

towarzystw naukowych – podsu-

mowuje prof. dr hab. n. 

med. Konrad Rejdak. 

      Potrzeby i wyzwania pol-

skiej neurologii 
      W neurologii coraz bardziej 

widoczny jest problem niedobo-

ru kadr medycznych.  Liczba 

neurologów w Polsce wynosi 
około 4 tysięcy (w ramach umo-
wy z NFZ pracuje 3,6 tys.) ale 

aż 1/3 z nich jest już w wieku 
emerytalnym. Kadra medyczna 

w neurologii w Polsce kurczy 

się, szczególnie w zakresie za-
trudnienia w tzw. publicznej 

opiece medycznej. Dotyczy to 

nie tylko lekarzy, ale także pie-

lęgniarek. Średnia wieku zarów-
no neurologa jak i pielęgniarki 
neurologicznej to zdecydowanie 

ponad  50 lat. Większość usług 
w zakresie tzw. ostrej neurologii 

realizowana jest w oddziałach 
neurologicznych. Obserwowany 

jest coraz większy odpływ kadr 
z oddziałów neurologicznych do 
opieki ambulatoryjnej i sektora 

prywatnego. Absolwenci stu-

diów medycznych rzadko wy-
bierają neurologię jako specjali-
zację, gdyż jest trudna, a praca 
bardzo wymagająca. 
      Mówiąc o priorytetach zdro-
wotnych w Polsce, bierze się 
zwykle pod uwagę onkologię i 
kardiologię, natomiast choroby 
mózgu od lat są odsuwane na 
dalszy plan. Należy więc z całą 
mocą zwrócić uwagę na fakt, że 
koszty leczenia i opieki  nad pa-

cjentami z chorobami układu 
nerwowego  będą coraz wyższe. 
Nasze społeczeństwo starzeje 
się, dlatego musimy przygoto-
wać się na stawienie czoła fali 
chorób neurologicznych, wzro-
stu liczby osób z udarem mózgu, 
chorobą Alzheimera czy choro-
bą Parkinsona. Ze względu na 
przewlekły charakter, przebieg i 
następstwa, będą stanowiły one 
coraz większe obciążenie zarów-
no dla systemu ochrony zdro-

wia, jak i całej gospodarki – 

zwraca uwagę prof. dr hab. n. 

med. Alina Kułakowska, pre-

zes-elekt Polskiego Towarzy-

stwa Neurologicznego 

      Polskie Towarzystwo Neu-

rologiczne od lat apeluje, aby 

choroby neurologiczne stały się 
strategicznym obszarem ochro-

ny zdrowia a neurologia specja-

lizacją priorytetową. Biorąc pod 
uwagę skalę przemian demogra-
ficznych oraz niedostateczne 

przygotowanie do realizacji za-

dań wspierających dla osób w 
podeszłym wieku, należy pilnie 
i systemowo zapewnić zwięk-
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szenie dostępności i efektywno-
ści świadczeń związanych z le-
czeniem chorób układu nerwo-
wego. 

      Światełko w tunelu 
      W lutym 2022 roku została 
powołana Krajowa Rada ds. 
Neurologii, która zaproponowa-
ła w formie uchwał działania, 
poprawiające efektywność i do-
stępność świadczeń. Zadaniem 
Rady jest także opracowywanie, 
we współpracy z Polskim Towa-
rzystwem Neurologicznym stan-

dardów postępowania medycz-
nego w zakresie chorób neurolo-
gicznych i ich upowszechnianie, 

opracowanie kryteriów jakościo-
wych, związanych z diagnostyką 

i leczeniem neurologicznym 

oraz przygotowanie rekomenda-

cji w zakresie innowacyjnych 

technologii, które mają zastoso-
wanie w diagnostyce i leczeniu 

chorób układu nerwowego. 
      Środowisko polskich neuro-
logów liczy, że działanie Krajo-
wej Rady ds. Neurologii przeło-
ży się na rzeczywiste i szybkie 
zmiany w obszarze tak ważnym 
dla ogromnej części społeczeń-
stwa – zarówno osób chorych, 
jak i ich bliskich – wielu milio-

nów polskich rodzin. 
      Przedstawiciele Polskiego 

Towarzystwa Neurologicznego 

zgodnie stwierdzają, że rok jubi-
leuszowy to szczególna okazja 

zaprezentowania zarówno osią-
gnięć, jak i problemów związa-
nych z chorobami układu ner-
wowego i potrzeby zmian, któ-
rych podsumowaniem jest De-

kalog potrzeb polskiej neurolo-

gii. 

      Więcej informacji: 
Ewa Matusiak, Wiceprezes, 

ExpertPR, ewa.matusiak@exper

tpr.pl,  

Marta Godlewska, PR Manager, 

ExpertPR, mar-

ta.godlewska@expertpr.pl,  
 

Redaktor 
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Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. 

 

      Spośród 583 ocenianych 
dyscyplin 60 uzyskało awans z 
kategorii B+ do A, natomiast 

28 z kategorii B do B+. Poja-

wiło się również 5, których 
wynik był gorszy aniżeli w 
pierwszym etapie – raportuje 

wyniki odwołań rozpatrywa-
nych przez Komisję Ewaluacji 
Nauki jej przewodniczący 
prof. Błażej Skoczeń. 
      Po zakończeniu podstawo-
wego etapu ewaluacji i katego-

ryzacji w lipcu 2022 r., zgodnie 

z zapisami ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, 
podmioty niezadowolone z wy-

niku miały możliwość złożenia 
wniosku o ponowne rozpatrze-

nie sprawy. Ustawa w art. 269 

ust. 4 precyzuje, iż „Od decyzji 
Ministra przysługuje wniosek o 
ponowne rozpatrzenie sprawy w 

Rekomendacje KEN po odwołaniach 
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terminie 30 dni od dnia doręcze-
nia decyzji”. 
      W poprzednich ewaluacjach 

i kategoryzacjach odsetek odwo-

łań sięgał niemal 40%, co skut-
kowało intensywnym drugim 
etapem pracy Komisji Ewaluacji 

Jednostek Naukowych. W obec-

nej ewaluacji odsetek złożonych 
wniosków wyniósł nieco ponad 
50%, co można wyjaśnić więk-
szą wagą uzyskanej kategorii, 
przede wszystkim w kontekście 
uprawnień do nadawania stopni 
naukowych, ale przecież nie 
tylko. Ostatecznie wnioski zło-
żyło 583 spośród 1145 ocenio-
nych przez KEN podmioto-

dyscyplin. Komisja Ewaluacji 

Nauki przystąpiła niezwłocznie 
do ich procedowania, aby zdą-
żyć z całością oceny do końca 
2022 r. 

      Spore kontrowersje budził 
zastosowany w pierwszym eta-

pie ewaluacji pomysł przypisa-

nia roli tzw. ekspertów wiodą-
cych naukowcom spoza danej 

dyscypliny nauki. Taka procedu-

ra była kontestowana zarówno 
przez samych ekspertów, jak i 
przez oceniane podmioty, i skut-

kowała obniżeniem zaufania do 
dokonanej oceny, co przełożyło 
się na zwiększoną liczbę odwo-
łań. Z tego względu Komisja 
zrezygnowała z tej procedury i 
zastosowała algorytm polegają-
cy na przypisaniu obydwu eks-

pertów z ocenianej dyscypliny, 
oczywiście pod warunkiem, że 
nie oceniali wcześniej danego 
podmiotu. 

      Po zakończeniu przez nich 
oceny, dzięki systemowi SEDN 
można było podsumować wynik 
prac zarówno członków Komi-
sji, jak i ekspertów. Ostatecznie 
spośród 583 ocenianych pod-
mioto-dyscyplin 60 uzyskało 
awans z kategorii B+ do A, na-

tomiast 28 z kategorii B do B+. 

Pojawiło się również 5 podmio-
to-dyscyplin, których wynik był 
gorszy aniżeli w pierwszym eta-
pie ewaluacji, co jednak nie 

skutkuje obniżeniem kategorii z 
uwagi na regulacje zawarte w 

KPA (raz przyznana kategoria 

nie może zostać obniżona). Te 
podmioty należy zatem potrak-
tować jako obdarzone szczegól-
nym kredytem zaufania, mając 
nadzieję, że w następnej ewalua-
cji udowodnią, iż na to zasługi-
wały. Sumarycznie zmianom 
kategorii podlegało 100 pomioto
-dyscyplin, co w skali 583 zło-
żonych wniosków o ponowne 
rozpatrzenie sprawy oznacza 

17,2%. 

Więcej na forumakademickie.pl 
 

Redaktor 
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      Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju (NCBR) ogłosiło 
pierwszy konkurs w ramach 

Programu Fundusze Europej-

skie dla Nowoczesnej Gospo-

darki – Ścieżka SMART. To 
następca znanej przedsiębior-
com Szybkiej Ścieżki, najwięk-
szego dotąd programu wspar-
cia innowacyjności polskich 
firm, jednak w nowej, odświe-
żonej formule i z szerszym ob-
szarem możliwości dofinanso-
wania. Nabór wniosków o dofi-
nansowanie w konkursie, któ-
rego budżet to aż 667 milionów 
złotych, ruszył 21 lutego oraz 
kierowany będzie do dużych 
przedsiębiorstw. 
      Program Fundusze Europej-

skie dla Nowoczesnej Gospodar-

ki to ogromna szansa na rozwój 
rodzimych przedsiębiorstw, a 
dzięki temu krajowej gospodarki. 
Zakończyły się przygotowania 
do jego wdrożenia, teraz czas na 
realizację i pierwszy z zaplano-
wanych konkursów. Dzięki prze-
myślanym działaniom wspieramy 
potencjał polskiego biznesu w 
opracowywaniu przełomowych 
technologii a następnie ich po-
myślnej komercjalizacji. Polska 
myśl technologiczna już podbija 
świat, przynosząc pożądane roz-
wiązania w różnych obszarach 
naszego życia. Chcemy aby do-
łączyły do nich kolejne innowa-
cyjne projekty – powiedział 
Grzegorz Puda, Minister Fundu-

szy i Polityki Regionalnej.   

      Pierwszym realizowanym 

przez NCBR konkursem jest 

Ścieżka SMART, którego celem 
jest rozwijanie oraz wzmacnia-

nie zdolności badawczych i in-
nowacyjnych przedsię-
biorstw poprzez realizację prac 
B+R, a także wdrożenie innowa-
cji. Realizacja projektów da 
również przedsiębiorstwom 
możliwość dostosowania działal-
ności do wyzwań wskazanych w 
Europejskim Zielonym Ładzie 
oraz związanych z cyfryzacją, 
rozwojem infrastruktury badaw-

czej, internacjonalizacją działal-
ności, a także wzrostem kompe-
tencji kadr. 

      W pierwszym z pięciu zapla-
nowanych na ten rok konkursów 
Ścieżki SMART na realizację 
projektów przeznaczamy budżet 
667 milionów złotych. Dzięki 
Funduszom Europejskim poma-

gamy zdobyć naszym rodzimym 
firmom przewagę konkurencyjną 
na rynku krajowym, jak również 
nierzadko za granicą.  Pomyślna 
realizacja projektu ułatwia roz-
wój firm w oparciu o wypraco-
wane rozwiązanie, daje również 
możliwość dywersyfikacji pro-
dukcji, uniezależniającej przed-
siębiorstwo od zmian w otocze-
niu biznesowym – wskazał dr 
Paweł Kuch, p.o. dyrektor Naro-
dowego Centrum Badań i Roz-
woju.   

      Nabór wniosków o dofinan-
sowanie rozpocznie się 21 lutego 
i potrwa do 12 kwietnia br. W 

konkursie NCBR dofinansowa-

nie mogą otrzymać duże przed-
siębiorstwa realizujące projekt 
samodzielnie. Minimalna war-

tość kosztów kwalifikowalnych 
w konkursie to 1 mln zł (dotyczy 
obligatoryjnego modułu B+R), a 
maksymalne dofinansowanie 

uzależnione jest od wybranego 

rodzaju pomocy publicznej w 

ramach modułów. Jeśli kwota 
dofinansowania złożonych w 
naborze wniosków przekroczy 
200% zaplanowanej alokacji, 

nabór może zostać skrócony. 
Ocena złożonych wniosków o 
dofinansowanie potrwa 90 dni. 

      Nowatorska formuła 

      Nowością odróżniającą 
Ścieżkę SMART od jej poprzed-
niczki jest modułowość wnio-
sków o dofinansowanie. Wnio-
sek obowiązkowo musi obejmo-
wać moduł B+R, w ramach któ-
rego możliwe jest uzyskanie do-
finansowania na realizację badań 
przemysłowych i eksperymental-
nych prac rozwojowych 

lub wyłącznie eksperymental-
nych prac rozwojowych. Ma to 

na celu doprowadzenie do opra-

cowania innowacji produktowej 

lub innowacji w procesie bizne-

sowym (dotyczącej funkcji dzia-
łalności przedsiębiorstwa w za-
kresie produkcji wyrobów lub 
usług). 
      Dodatkowo, wnioski mogą 
obejmować takie moduły, jak: 
1/. Moduł wdrożenie innowacji 
(czyli dofinansowanie na 

wdrożenie wypracowanej 
innowacji w formie produktów 

lub procesów biznesowych w 

zakresie produkcji wyrobów lub 

usług); 
2/. Moduł infrastruktura B+R 
(dofinansowanie na 

infrastrukturę niezbędną do 
tworzenia innowacji); 

3/. Moduł cyfryzacja 
(dofinansowanie na inwestycje 

związane z zastosowaniem 
rozwiązań cyfrowych w 

Ruszyła Ścieżka SMART. 
NCBR ogłosił pierwszy konkurs 

w nowej perspektywie Unii Europejskiej 
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przedsiębiorstwie zmierzających 
do cyfryzacji produkcji, 

procesów, jak i produktów, 

usług, modelu biznesowego oraz 
zapewnienia 

cyberbezpieczeństwa); 
4/. Moduł zazielenienie 
przedsiębiorstw 
(dofinansowanie na 

transformację przedsiębiorstwa 
w kierunku zrównoważonego 
rozwoju oraz gospodarki w 

obiegu zamkniętym); 
5/. Moduł internacjonalizacja 
[dofinansowanie na promocję 
zagraniczną produktów 
(wyrobów lub usług)] lub 
uzyskanie ochrony praw 

własności przemysłowej oraz 
ich obronę w przypadku 
naruszenia); 

6/. Moduł kompetencje 
(dofinansowanie na 

doskonalenie i zdobywanie 

kwalifikacji, umiejętności oraz 
wiedzy zespołu projektowego). 
      Pięć  naborów  w  Ścieżce 
SMART w 2023 roku 

      NCBR planuje ogłosić w 
tym roku łącznie aż pięć kon-
kursów w formule Ścieżki 
SMART. Nabór w drugim kon-
kursie, adekwatnie do obecnie 

ogłoszonego, skierowany będzie 
do pojedynczych dużych przed-
siębiorstw, a jego budżet wynie-
sie 667 mln zł. Alokacja w trze-
cim naborze z planowanym 

ogłoszeniem 9 sierpnia br. i 
również skierowanym do poje-
dynczych przedsiębiorców in-
nych niż MŚP, sięgnie 890 mln 
zł. Z kolei konkurs skierowany 
do konsorcjów przedsiębiorstw 
dużych (z innymi przedsiębior-
stwami, organizacjami badaw-

czymi lub NGO) oraz konsor-

cjów MŚP (z organizacjami ba-

dawczymi lub NGO) zostanie 

ogłoszony 10 maja br. Tu zosta-
nie przeznaczony budżet aż 1,33 
mld zł. Dodatkowo, 6 czerwca 
br. zostanie ogłoszony nabór w 
ramach Ścieżki SMART dedy-
kowany projektom na rzecz do-

stępności z alokacją 445 mln zł. 
      Ścieżka SMART jest instru-
mentem realizującym Priorytet I 
– Wsparcie dla przedsiębiorców 
Programu Fundusze Europejskie 

dla Nowoczesnej Gospodarki 

(FENG). Więcej informacji oraz 
dokumentacja konkursowa znaj-

dują się na stronie NCBR. 

 

Redaktor 

 

                       Więcej na: https://

liderzyinnowacyjnosci.com/ 

 

***  

 

https://www.gov.pl/web/ncbr/sciezka-smart--ogloszenie-naboru---feng0101-ip01-00123
https://liderzyinnowacyjnosci.com/
https://liderzyinnowacyjnosci.com/


str. 76               czytaj na: www.wiesciswiatowe.pl        Nr 03 (127) Wieści Światowe 01 marca 2023 r. 

      Możliwość wcześniejszego 
stosowania nawozów natural-
nych 

      Wraz z rozporządzeniem, 
które obowiązuje od 8 lutego 
2023 roku rolnicy mają możli-
wość wcześniejszego wywozu 
nawozów naturalnych, to jest od 
lutego. 

      Musi się to jednak odbyć 
pod pewnymi warunkami:  

1/. W przypadku roślin ozimych, 
trwałych użytków zielonych 
(TUZ-ów), upraw trwałych i 
wieloletnich średnia dobowa 
temperatura musi przekroczyć 
próg 3 stopni Celsjusza, 
2/. W przypadku pozostałych 
upraw średnia dobowa tempera-
tura musi przekroczyć próg 5 
stopni Celsjusza. 

      Przekroczeniem progu danej 

temperatury uznaje się dzień, w 
którym przez 5 kolejnych dni 
średnia dobowa temperatura 
przekroczyła w tym przypadku 3 
lub 5 stopni Celsjusza. Rolnicy 

mają możliwość sprawdzenia 
czy nastąpiło przekroczenie tem-
peratury na stronie Instytutu Me-

teorologii i Gospodarki Wodnej 

– Państwowego Instytutu Ba-
dawczego. Wymagane tempera-

tury muszą wystąpić na mini-
mum 95% powiatu.  

 

*** 

      Zmiany w programie azo-

tanowym 

      Informujemy, iż weszło w 
życie Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 31 stycznia 2023 
roku w sprawie "Programu dzia-

łań mających na celu zmniejsze-
nie zanieczyszczenia wód azota-
nami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie 

da l szemu zanieczyszcze -

niu" (Dz.U. 2023 poz. 244). 

      Nowy Program działań 
wprowadza możliwość zastoso-
wania elastycznego terminu 

wiosennego nawożenia, aktuali-
zację wskaźników produkcji 
nawozów naturalnych i zawarte-
go w nich azotu, nowy sposób 
obliczania maksymalnych da-

wek nawozów azotowych oraz 
dodanie równoważników nawo-
zowych dla ścieków i osadów 
ściekowych. 
      Całość rozporządzenia: 
https://tiny.pl/w4ltl 

 

***  

      Normy GAEC w ramach 

warunkowości  
      Aby otrzymać płatności ob-
szarowe od 2023 roku należy 
spełnić wymogi tak zwanej wa-
runkowości. 
      Warunkowość składa się: 
1/. Z podstawowych wymogów 
w zakresie zarządzania (SMR) 
oraz 

2/. Z norm dotyczących utrzy-
mania gruntów wchodzących w 
skład gospodarstwa rolnego w 
dobrej kulturze rolnej zgodnej z 

ochroną środowiska (GAEC). 
      Opis norm i wymogów moż-
na znaleźć na stronie Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

h t t p s : / / w w w . g o v . p l / w e b /

rolnictwo/warunkowosc 

      Po szczegóły związane z 
wymogami warunkowości za-
praszamy także na szkolenia i 
spotkania organizowane przez 

WODR w Poznaniu, a także za-
praszamy na indywidualne kon-

sultacje i ustalenia do naszych 

biur w całym województwie. 
 

***  

      Zmiany w zasadach przy-

znawania zasiłku macierzyń-
skiego z tytułu przysposobie-

 

Informacje różne 

HUMOR 
        Młoda nauczycielka 
poszła przeprowadzić 
pierwszą lekcję z języka 
polskiego w szkole pod-

stawowej. Na wizytację 
pierwszej lekcji poszedł 
dyrektor szkoły i usiadł 
w ostatniej ławce za Ja-

siem. 

      Nauczycielka napisa-

ła na tablicy: Ala ma ko-
ta. Odwróciła się i zapy-
tała: Kto przeczyta, co 
napisałam? 

      Pierwszy zgłosił się 
Jasiu i powiedział: Ale 
ładna pupa. 
      Nauczycielka speszo-

na odpowiedziała: Nie-
prawda. Jasiu, bo dosta-

niesz dwójkę. 
      Zdenerwowany Jasiu 

siadając odwrócił się i 
powiedział: A TY jak nie 
wiesz, to nie podpowia-

daj. 
 

*** 

https://tiny.pl/w4ltl
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nia lub przyjęcia dziecka na 
wychowanie. 

      Kasa Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego informuje, 
że od dnia 1 lutego o zasiłek 
macierzyński mogą ubiegać się 
osoby objęte ubezpieczeniem 
społecznym rolników, które 
przysposobiły dziecko w wieku 
do 14. roku życia lub przyjęły 
na wychowanie w wieku do 

ukończenia 14. roku życia i wy-
stąpiły do sądu opiekuńczego z 
wnioskiem o wszczęcie postę-
powania w sprawie jego przy-

sposobienia.  

      Zmieniła się górna granica 
wieku dziecka przysposobione-

go/przyjętego na wychowanie z 
dotychczasowego wieku 7/10 

lat do 14. roku życia, od której 
zależy uzyskanie prawa do za-
siłku macierzyńskiego. Nie 
zmieniło się natomiast kryte-
rium wieku dla dziecka przyję-
tego na wychowanie w ramach 

niezawodowej rodziny zastęp-
czej – nadal pozostaje do 7/10 

roku życia. 
      Więcej informacji na stronie 
internetowej KRUS: https://

bit.ly/3HTY0FP 

 

***  

      Konkurs dla dzieci na ry-

mowankę o Bezpieczeństwie w 
Gospodarstwie Rolnym 

      Kasa Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego serdecznie 
zaprasza dzieci rolników do 
udziału w Ogólnopolskim Kon-
kursie dla Dzieci na Rymowan-

kę o Bezpieczeństwie w Gospo-
darstwie Rolnym. Tegoroczna 

edycja przebiega pod hasłem 
„Bezpiecznie na wsi mamy, nie-
bezpiecznych substancji unika-

my” i służy poszerzaniu wiedzy 
na temat właściwego magazy-
nowania i stosowania w gospo-

darstwie rolnym szkodliwych 

substancji, na przykład środków 

ochrony roślin, nawozów, paliw 
oraz zasad ochrony środowiska 
naturalnego. 

      W konkursie mogą uczestni-
czyć dzieci urodzone w latach 
2008-2012, których przynajm-
niej jeden z rodziców lub opie-
kun prawny w okresie przyjmo-

wania zgłoszeń podlega ubez-
pieczeniu społecznemu rolni-
ków. Kompletne zgłoszenie na-
leży przesłać w terminie do dnia 
20 marca 2023 roku pocztą tra-
dycyjną lub elektroniczną na 
adres Oddziału Regionalnego 
KRUS, w którym podlega ubez-
pieczeniu rodzic/opiekun praw-

ny dziecka. 

      Więcej szczegółów można 
uzyskać na stronie internetowej 
K R U S :  h t t p s : / /

www.krus.gov.pl/aktualnosci/

a r t y k u l / i v - k o n k u r s - n a -

rymowanke-juz-ogloszony/ 

 

***  

      Zmiany w płatnościach 
bezpośrednich w 2023 roku 

      1/. Płatność podstawowa 
(BISS) zastąpi dotychczasową 
Jednolitą Płatność Obszarową 
(JPO). Będzie przysługiwała 
rolnikom aktywnym zawodowo, 

którzy spełniają minimalne wy-
magania. Brak redukcji płatno-
ści (cappingu), czyli ogranicza-
nia od pewnej kwoty. 

      2/. Płatność redystrybucyjna 
(CRISS) będzie przyznawana 
od 1 do 30 hektarów w gospo-
darstwach posiadających mak-
symalnie 300 hektarów. Do-
tychczas była przyznawana dla 
wszystkich gospodarstw, z wy-

jątkiem tych o powierzchni od 1 
do 3 hektarów oraz do maksy-
malnie 27 hektarów. Ponadto 
zwiększony został poziom fi-
nansowania płatności redystry-
bucyjnej do około 11,57% rocz-
nej koperty płatności bezpośred-
nich (aktualnie na ten cel Polska 

przeznacza 8,3%). 

      3/. Płatność dla młodych 
rolników będzie przysługiwała 
młodym rolnikom posiadającym 
wykształcenie na poziomie po-
nadpodstawowym lub 3-letni 

staż pracy w rolnictwie, bez 
limitu powierzchniowego na 

gospodarstwo. Dotychczas obo-

wiązywał limit 50 hektarów. 
      4/. Płatności w ramach 
wsparcia dochodów związanych 
z produkcją - bez zmian w 13 

sektorach, to jest dopłaty do 
młodego bydła, krów, owiec, 
kóz, roślin strączkowych na na-
siona, roślin pastewnych, 
chmielu, buraków cukrowych, 
ziemniaków skrobiowych, po-
midorów, truskawek, lnu oraz 
konopi włóknistych. W ramach 
ekoschematów rolnicy będą mo-
gli ubiegać się o płatności zwią-
zane z obszarami z roślinami 
miododajnymi, prowadzeniem 

produkcji roślinnej w systemie 
Integrowanej Produkcji Roślin, 
biologiczną ochroną upraw, re-
tencjonowaniem wody na trwa-

łych użytkach zielonych, dobro-
stanem zwierząt, rolnictwem 
węglowym i zarządzaniem 
składnikami odżywczymi. 
 

***  

      Dofinansowanie wymiany 

słupów chmielowych – nabór 
do 31 marca 

      Od 15 lutego 2023 roku 

plantatorzy chmielu, którzy 
chcą wymienić słupy nośne im-
pregnowane kreozotem, mogą 
ubiegać się o przyznanie pomo-
cy. To drugi nabór wniosków o 
takie wsparcie realizowany w 

ramach Krajowego Planu Odbu-

dowy i Zwiększania Odporno-
ści. W zasadach przyznawania 
dofinansowania wprowadzone 

zostały zmiany. 
      Wsparcie na wymianę słu-
pów nośnych impregnowanych 

https://bit.ly/3HTY0FP
https://bit.ly/3HTY0FP
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/artykul/iv-konkurs-na-rymowanke-juz-ogloszony/
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/artykul/iv-konkurs-na-rymowanke-juz-ogloszony/
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/artykul/iv-konkurs-na-rymowanke-juz-ogloszony/
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/artykul/iv-konkurs-na-rymowanke-juz-ogloszony/
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kreozotem na takie, które będą 
mniej uciążliwe dla zdrowia i 
środowiska, może być udzielone 
osobie fizycznej, osobie prawnej 

lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości 
prawnej, która ma status mikro-, 

małego lub średniego przedsię-
biorstwa. Powinna ona zajmo-

wać się produkcją chmielu na 
terytorium Polski i mieć nadany 
numer identyfikacyjny. Ponadto 

osoby fizyczne muszą być peł-
noletnie. 

      Dofinansowanie przeznaczo-

ne jest na wymianę słupów na 
plantacjach chmielu na kon-

strukcje pozbawione kreozotu. 

Wsparcie obejmuje demontaż 
starych słupów, zakup, transport 
i montaż nowych. Maksymalna 
powierzchnia upraw, która może 
być objęta pomocą, to 5 hekta-
rów. 
      W tym naborze rozszerzono 

katalog materiałów, z których 
można wykonać nowy chmiel-
nik. Słupy zabezpieczone kre-
ozotem mogą być wymienione 
na konstrukcje: drewniane, 

drewniane na betonowych 

szczudłach, betonowe, stalowe 
lub kompozytowe. Istotną zmia-
ną jest też wydłużenie czasu 
przeznaczonego na przeprowa-

dzenie inwestycji. Nie może ona 
rozpocząć się przed złożeniem 
wniosku o przyznanie pomocy, 

a na jej realizację beneficjenci 
będą mieć 24 miesiące od za-
warcia umowy o objęcie przed-
sięwzięcia wsparciem. 
      Jeśli chodzi o stawki pomo-
cy, poziom udzielonego dofi-

nansowania w odniesieniu do 1 

hektara uprawy chmielu, na któ-
rej wymieniane będą słupy, 
standardowo nie może przekro-
czyć 120 tysięcy złotych bądź 
140 tysięcy złotych – w przy-

padku rolników urodzonych po 
31 grudnia 1982 roku. 

      Nabór trwa od 15 lutego do 
31 marca 2023 roku. Wnioski 

można składać wyłącznie drogą 
internetową przez formularz 
udostępniony na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) 

Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa. 

 

***  

      Pomoc dla producentów 
zbóż i pszczelarzy 

      Rząd uruchomi pomoc dla 
rolników, którzy ponieśli dodat-
kowe koszty w wyniku braku 

stabilizacji na rynku pszenicy 

lub kukurydzy, spowodowanej 

agresją Rosji na Ukrainę. Pod-
wyższona zostanie także stawka 
pomocy dla pszczelarzy do prze-

zimowanych rodzin pszczelich. 

Na wsparcie rolników rząd prze-
znaczy ponad 600 milionów 
złotych. 
      Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa będzie 
wypłacać wsparcie producentom 
rolnym, którzy ponieśli dodatko-
we koszty w związku z brakiem 
stabilizacji na rynku pszenicy 

lub kukurydzy, w wyniku rosyj-

skiej agresji na Ukrainę. Pomoc 
będzie obliczana w oparciu mię-
dzy innymi o stawkę pomocy 
zróżnicowaną w zależności od 
województwa, w którym prowa-
dzona jest uprawa pszenicy lub 

kukurydzy. 

      W związku z inwazją Rosji 
na Ukrainę doszło także do licz-
nych zakłóceń na rynkach, co 
doprowadziło do wzrostu cen 
wielu produktów wykorzysty-
wanych przy produkcji pasiecz-

nej. W konsekwencji nastąpił 
wzrost kosztów utrzymania ro-
dziny pszczelej. Dlatego rząd 
podniesie stawkę pomocy dla 
pszczelarzy do przezimowanych 

rodzin pszczelich z 20 złotych 
do 50 złotych. Środki na to 
wsparcie zwiększą się jednocze-
śnie z 35,5 miliona złotych do 
60 milionów złotych. 
      W 2023 roku kontynuowana 

będzie ponadto pomoc na rozpo-

częcie działalności gospodarczej 
dla właścicieli lub współwłaści-
cieli statku rybackiego, którzy 
zobowiążą się do trwałego za-
przestania działalności połowo-
wej. Wsparcie takie było udzie-
lane w 2022 roku. 

      Nowe rozwiązania wejdą w 
życie po 7 dniach od ogłoszenia. 
 

***  

       Szkolenie - Praktyki rolni-

cze mające na celu ochronę wód 
przed zanieczyszczeniami azota-

nami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych  

      Zapraszamy chętnych rolni-
ków oraz mieszkańców obsza-
rów wiejskich do udziału w 
szkoleniu powiatowym dotyczą-
cym praktyk rolniczych mają-
cych na celu ochronę wód przed 
zanieczyszczeniami azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolni-
czych (aktualizacja programu 

działań). 
      Szkolenie odbędzie się 02 
marca 2023 roku o godz. 9.30 w 

sali wiejskiej w Czarkowie. 

      Kontakt:  Anna Nosek - 

główny specjalista do spraw 
rolnictwa ekologicznego i 

ochrony środowiska - 690 

539 647. 

 

***  

      Monitoring cen wybranych 

produktów rolnych 

      Zachęcamy do zapoznania 
się z notowaniami cen wybra-
nych produktów rolnych z 10 
lutego 2023 roku. Ceny obejmu-

ją zboża, żywiec wieprzowy, 
żywiec wołowy oraz mlek. 
      D l a  b a r d z i e j 

zainteresowanych: monitoring 

10.02.2023.xlsx 

 

Wielkopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w 

Poznaniu  

https://www.gov.pl/web/arimr/platforma-uslug-elektronicznych
https://eodr.pl/ftp/ewodr_wodr/informacje/E/10587/monitoring%2010.02.2023.xlsx
https://eodr.pl/ftp/ewodr_wodr/informacje/E/10587/monitoring%2010.02.2023.xlsx
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      Prezydent Andrzej Duda 

podpisał ustawę z 26 stycznia 
2023 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z wprowa-
dzeniem świadczenia za długo-
letnią służbę. Dzięki przyjętym 
rozwiązaniom funkcjonariusze 
i żołnierze zawodowi otrzyma-
ją nowe świadczenie po 15 la-
tach służby. 
 

      Świadczenie za długoletnią 
służbę będzie przeznaczone dla 
funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywia-
du Wojskowego, Służby Wy-
wiadu Wojskowego, Centralne-

go Biura Antykorupcyjnego, 

Służby Więziennej, Krajowej 
Administracji Skarbowej, Służ-
by Ochrony Państwa, Straży 
Marszałkowskiej oraz dla żoł-
nierzy zawodowych. 

      Podczas prac parlamentar-

nych nad ustawą wiceszef 
MSWiA Maciej Wąsik podkre-
ślał, że ustawa to kolejny etap 
systemowego wsparcia służb 
mundurowych. 

  

Najważniejsze 

rozwiązania 
      Wysokość świadczenia bę-
dzie wynosiła 5 proc. należnego 

uposażenia zasadniczego po 
osiągnięciu 15 lat służby. Bę-
dzie ono zwiększane o kwotę 1 
proc. należnego uposażenia za-
sadniczego za każdy kolejny 
rozpoczęty rok służby, nie wię-
cej jednak niż do wysokości 15 
proc. po 25 latach służby. 
      Po przekroczeniu 25. roku 

służby nowe świadczenie będzie 
utrzymywało się na poziomie 15 
proc. i będzie wypłacane nieza-
leżenie od innych pobieranych 
dodatków i świadczeń, w tym 
świadczenia motywacyjnego w 
wysokości 1,5 tys. zł brutto po 
25 latach służby i 2,5 tys. zł 
brutto po 28,5 latach służby.  
      Po osiągnięciu przez funk-
cjonariuszy 32 lat wysługi eme-
rytalnej, świadczenie za długo-
letnią służbę, będzie wliczane 
do podstawy wymiaru emerytu-

ry. 

  

Pozostałe zmiany 

w przepisach 
      W Służbie Ochrony Państwa 
podniesiona została górna łącz-
na wysokość dodatku specjalne-
go oraz dodatku uzasadnionego 

szczególnymi kwalifikacjami, 
warunkami lub miejscem pełnie-
nia służby – z 75 proc. do 80 

proc. uposażenia zasadniczego. 
W Straży Marszałkowskiej pod-
niesiona zostanie również górna 
łączna wysokość dodatku uza-

sadnionego szczególnymi kwali-
fikacjami lub warunkami pełnie-
nia służby – z 20 proc. do 30 

proc. uposażenia zasadniczego.  
      Funkcjonariusze służb spe-
cjalnych, Służby Celno–
Skarbowej oraz Straży Marszał-
kowskiej otrzymają świadczenie 
motywacyjne, które obecnie 
przysługuje już służbom podle-
głym MSWiA, Służbie Więzien-
nej oraz żołnierzom zawodo-
wym Sił Zbrojnych RP, w wyso-
kości 1,5 tys. zł brutto po 25 
latach służby i 2,5 tys. zł brutto 
po 28,5 latach służby.  
      Ponadto aby zabezpieczyć 
funkcjonariuszy, którzy nabyli 
prawo do emerytury z tytułu 
osiągnięcia 30 lat wysługi eme-
rytalnej, w ustawach o Policji, 

Straży Granicznej oraz Państwo-
wej Straży Pożarnej, z katalogu 
przesłanek umożliwiających 
zwolnienie funkcjonariusza ze 

służby, usunięta została prze-
słanka nabycia prawa do emery-
tury z tytułu osiągnięcia 30 lat 
wysługi emerytalnej. 
      Ustawa wchodzi w życie 1 
marca 2023 r., z wyjątkiem art. 
14, który wchodzi w życie 1 
stycznia 2024 r. 

  

Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Ciąg dalszy ze s.1 

Ustawa o świadczeniu za długoletnią służbę 

z podpisem prezydenta 

HUMOR 
 

      Kolega wyjaśnia koledze dla-
czego kobietom samotnym trudniej 

jest utrzymać smukłą sylwetkę niż 

mężatkom.  
      Otóż, kobieta samotna przycho-
dząc do domu wpierw patrzy co 
jest w lodówce, przygotowuje i 
zjada posiłek a następnie idzie do 
łóżka.  
      Natomiast  mężatka po przyj-

ściu do domu patrzy wpierw co jest 
w łóżku i jeżeli warto to wchodzi 
do łóżka, i nie interesuje się już ani 
posiłkiem ani tym co jest w lodów-
ce. 
  

*** 
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