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Na najwyższym światowym poziomie
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Rozlane mleko
N

ad nim ponoć się nie płacze...Farmerzy z kilku krajów „starej” Unii Europejskiej wylewają na pola dziesiątki tysięcy litrów mleka, bo koszt jego produkcji dwukrotnie przewyższa cenę oferowaną w punktach skupu. Tą dramatyczną akcją pragną zwrócić uwagę świata na absurdy ekonomiczne rządzące w gospodarce. Te tysiące litrów
mleka użytego jako nawóz mogłoby uratować wiele tysięcy umierających codziennie dzieci w krajach tzw. Trzeciego
Świata. Ten świat jednak oszalał, skoro dopuszcza do zbrodni marnotrawienia żywności na tak wielką skalę. Mleko to tylko przykład złych praktyk, jakie rządzą zglobalizowaną gospodarką na tej planecie. Efekty ludzkiej pracy, produkty żywnościowe są masowo niszczone w imię świętej zasady „rachunku ekonomicznego”. A że licząc można
się pomylić, czego dowodem światowy kryzys finansowy, to można mieć wrażenie, że
nadal żyjemy w czasach Imperium Rzymskiego lub Średniowiecza, albo choćby ZSRR,
kiedy to jednostkowe ludzkie życie było nic nie warte.
Rozwój nauki, postęp technologiczny, nowe odkrycia i wynalazki nie muszą być
utożsamiane z postępem cywilizacyjnym, skoro to pojęcie jest zastrzeżone wyłącznie
dla 20 procent ludzkiej populacji. Polska – w jak malkontencki sposób do tej kwestii byśmy nie podchodzili – ma szczęście zaliczać się do grupy wybrańców. Cieszymy się z
setek i tysięcy transplantacji serc, nerek, wątrób, zmniejszania emisji CO2 do atmosfery, z każdego kilometra nowych autostrad, budowy stadionów, hoteli, 3 milionów studentów, rosnącego z dnia na dzień dobrobytu.
Jednak narzekając na brak pieniędzy, strajkując, domagając się przywilejów wykazujemy zadziwiającą nieumiejętność adekwatnej oceny sytuacji, w jakiej się znajdujemy w kontekście globalnym. To bardzo budujące, że staramy się doścignąć najbogatszych i najlepiej
prosperujących w Unii Europejskiej, że robimy to skutecznie, rozumnie, tak rozumnie, że
jako jedyny kraj UE mamy szanse zakończyć ten rok z dodatnim PKB. Wydaje się jednak,
że tunelowe myślenie, którego tak traumatycznym przykładem były obrazki pokazujące wylewanie mleka na belgijskie pola, wymaga poważnej modyfikacji, a przynajmniej refleksji.
Kiedy opowiadałem przyjaciołom o swoich rozterkach dotyczących spraw, o których wyżej – machali ręką: to brudna polityka, nic nie zmienisz, tak zawsze było,
jest i będzie. Czy to znaczy, że mam się z tym godzić? Też machać z lekceważeniem ręką mając przed oczami inne obrazki: umierające z głodu afrykańskie dzieci
sfilmowane przez ekipę TV Planete?
„Stara Unia” tak dalece zabrnęła w tworzenie państw opiekuńczych, że notuje zapaść
demograficzną – ludzie w wieku produkcyjnym nie są już w stanie zapewnić przywilejów
swym rodzicom, które oni sami wywalczyli 20-30 lat temu. 500 euro emerytury dla wdowy
po górniku w zagłębiu Ruhry – oznacza dziś po prostu biedę. To szok dla niby bogatych
społeczeństw, które wplątały się w węzeł gordyjski, z jednej strony są bezradne wobec niechęci do pracy młodego pokolenia, któremu państwo naobiecywało tak wiele – z drugiej zaś
chroniąc swój rynek pracy przed zalewem taniej siły roboczej. Tylko Wielka Brytania wcześnie przejrzała na oczy i dostrzegła, że im więcej ludzi ze świata będzie dla niej pracowało – tym więcej na tym skorzysta. Głupców nie brakuje nie tylko w naszym kraju. Sądzę, że
jest ich procentowo więcej w bardzo wielu innych krajach. Jednak, obok talentu, kreatywności, wyobraźni, zdolności adaptacyjnych, umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej,
rzadko spotykanej u innych nacji cesze, której istotą jest uniwersalne, innowacyjne spojrzenie na problem podbudowane silną motywacją działania - potrzeba nam zwykłej ludzkiej wrażliwości na los innych. Nie tych z sąsiedniej ulicy – oni sobie poradzą lub zaopiekuje się nimi wcale przecież nie aż tak biedne państwo, samorząd lokalny. Los innych, dla
których takie kraje jak Polska są niedosiężnym Edenem. Nie pozwólmy zatem na wysypywanie zboża na tory, na wylewanie mleka na pola. To głęboko nieetyczne i nieludzkie. Jeśli
na to nie pozwolimy – wówczas z czystym sumieniem będziemy się mogli chlubić naszymi
wielkimi osiągnięciami w najbardziej nawet wyrafinowanych dziedzinach – ale i w tych najbardziej prozaicznych, codziennych...
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Na najwyższym
światowym poziomie
Z Prof. dr hab. n. med. BOGUSŁAWEM MACIEJEWSKIM – Dyrektorem Centrum
Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Polska pod względem zamożności plasuje się w Unii Europejskiej na czwartym miejscu od końca. Ten fakt kreśli
niejako naszą pozycję startową w wyścigu po dobrobyt, a
o szansach na prosperity decydują takie zjawiska jak masowa emigracja zarobkowa polskich, świetnych naukowców, badaczy, wynalazców. Bez tego kapitału intelektualnego stajemy się bezbronni wobec wyzwań, jakie sobie
stawiamy. Czy podziela Pan ten pogląd?
– Mając okazję wypowiadać się na ten temat w odniesieniu do wszystkich dziedzin polskiej nauki, wolałbym skupić raczej na tym, czym sam się zajmuję, czyli na onkologii, jako
tym dziale medycyny, który obejmuje bezpośrednie działania
związane z ratowaniem ludzkiego życia, leczeniem ludzi, którzy sami uważają się za skazanych na śmierć. Chciałbym tylko zauważyć, że w wielu specjalnościach medycznych polska nauka jest bardzo wysoko notowana w świecie. Dotyczy to
zwłaszcza kardiologii, kardiochirurgii, neurochirurgii, otorynolaryngologii, ortopedii. Zadziwiające przy tym jest to, że bardzo pochlebne opinie na temat światowego poziomu tych polskich specjalności są kojarzone w świecie medycyny nie z pozycją całej polskiej medycyny, ale z konkretnymi nazwiskami,
osiągnięciami poszczególnych lekarzy, naukowców. Nie potra-

filiśmy do tej pory stworzyć marki dla tej dziedziny życia, jej
ikonami są ludzie, a nie ich zespoły zgrupowane w natychmiast
pozytywnie kojarzonych placówkach, instytutach, szpitalach
– znanych na całym globie. To oczywiście nie reguła, bo są w
Polsce nieliczne placówki, do których - mam nadzieję - zalicza
się również gliwickie Centrum Onkologii. Moje nazwisko, ale i
moich wychowanków – profesorów jest dobrze rozpoznawalne
w tej społeczności kliniczno-naukowej. Jednak ale en gros są
to tylko wyjątki potwierdzające regułę. Świat wie, że Polacy to
świetni specjaliści, których można łatwo „wyjąć” i korzystać z
ich wiedzy, ponieważ nie istnieje w naszym kraju zwyczaj otaczania ich najwyższą troską, oferowania im najlepszych warunków, po to tylko, by zatrzymać ich tutaj, by służyli społeczeństwu, za którego pieniądze zostali wyedukowani. Pod tym
względem jesteśmy wręcz nieprzyzwoicie rozrzutni.
– Jest Pan autorytetem rangi światowej w onkologii,
zwłaszcza w dziedzinie radioterapii, wiele podróżuje, wykłada na najlepszych uniwersytetach medycznych świata.
Jakie refleksje towarzyszą Panu w chwili powrotu z kolejnego mniej lub bardziej długiego pobytu zagranicą?
– Szczerze mówiąc nachodzi mnie uczucie pewnej bezradności wobec tego, co zwykło nazywać się „polskim piekłem”. Wracam naładowany pozytywna energią, pragnieniem

Z PERSPEKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Z prof. DANUTĄ HÜBNER – b. Komisarzem Unii Europejskiej ds. polityki
regionalnej, nowo wybraną posłanką do Parlamentu Europejskiego
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
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– Współpraca transgraniczna w Pani opinii wyrażonej w
pierwszej części publikowanego w poprzednim wydaniu ER-P
wywiadu cierpi na niewystarczającą ilość środków finansowych, by tak naprawdę poważnie mówić o jej priorytetowym znaczeniu. Obecne wydanie naszego czasopisma w dużej mierze poświęcone jest znaczeniu i roli
polskiej nauki w Unii Europejskiej. W jakiej mierze tę
sferę życia można włączyć w ramy współpracy transgranicznej, wykorzystać Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej?
– We wszystkich konsultacjach prowadzonych od 2007
roku dotyczących polityki UE w latach 2014-2020 zadawaliśmy obywatelom Unii, poprzez Eurobarometr, pytanie o to,
czy popierają zwiększenie środków na rozwój współpracy transgranicznej, pomiędzy regionami, przedsiębiorstwami, instytucjami – także naukowymi, badawczo-rozwojowymi, otoczenia biznesowego. Odpowiedź była zdecydowanie na tak. Także w łonie Komisji Europejskiej i w przekonaniu obecnych rządów poszczególnych państw członkowskich panuje jednomyślność, że należy radykalnie zwiększyć nakłady na rozwijanie tego rodzaju relacji. Ale trwałości tego nastawienia trzeba będzie bardzo troskliwie pilnować zwłaszcza w latach 2011-2012, kiedy to zapadać będą
decyzje kształtujące okres finansowania do 2020 roku i po-

dział środków na poszczególne cele strategiczne Unii. Jako
komisarz UE do spraw polityki regionalnej prowadziłam badania i przygotowywałam założenia projektu pod nazwą „Regiony na rzecz zmian ekonomicznych”. Chodzi pokrótce o
tworzenie sieci regionów koncentrujących się na innowacyjności. Wprowadziliśmy nową zasadę kreującą współpracę regionów, która łączy wymianę doświadczeń z konkretnymi programami. Istota sprawy polega na przesunięciu punktu ciężkości, a co za tym idzie dużych kwot ze sfery projektów miękkich, dotyczących relacji pomiędzy narodami, społecznościami tworzącymi na przykład euroregiony, na realizację projektów określanych mianem „twardych”, czyli mających wymiar materialny. Mam na myśli konsolidowanie firm,
instytucji, nawiązywanie prawnych i instytucjonalnych podmiotów gospodarczych, tworzonych z jednostek już istniejących, ale osobno, po obu stronach granic. Rzecz w tym, by
do współpracy terytorialnej przenieść możliwość twardego
inwestowania. Mamy nadzieję, że te idee uda się przeprowadzić z powodzenie za 2-3 lata, które zadecydują o linii polityki finansowej UE do roku 2020.
– Na jakim obecnie etapie znajduje się debata nad
przyszłością Unii i kierunkach jej funkcjonowania?
– Ta debata trwa od września 2007 roku za czasów prezydencji portugalskiej. Kiedy to zaczęliśmy perspektywicznie rozważać kierunki polityki spójności. Dziś jesteśmy bardzo daleko zaawansowani, jeśli idzie o przygotowanie sto-
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przeprowadzenia kolejnych projektów, zrealizowania ambitnych celów i nagle okazuje się, że sposób podejścia do konkretnej sprawy, jaki gdzie indziej w ogóle nie miałby racji bytu,
byłby wykpiony i wyśmiany, wręcz skompromitowany – w Polsce jest obowiązującym kanonem i to powszechnie akceptowanym! Najgorsze jest to, że szlachetnym zamierzeniom i projektom natychmiast przyszywana jest łatka „osobistego interesu” konkretnego człowieka – naukowca, badacza. I już sam
ten zabieg dyskredytować potrafi dosłownie wszystko, pomysły najbardziej nawet racjonalne i pożądane z punktu widzenia społecznego, funkcjonowania danej dziedziny życia. Brane są pod uwagę na przykład wyimaginowane gdzieś w kręgach urzędniczych prywatne cele, a nie dobro pacjenta. I zaczyna się pokonywanie toru z przeszkodami, podczas gdy powinno być zupełnie odwrotnie: pomoc, dobra rada, zrozumienie, okazanie przez urzędnika postawy służebnej wobec społeczeństwa, za którego pieniądze żyje. Nie! U nas często liczy
się pycha władzy, ignorancja, często połączona z arogancją, a
przede wszystkim brak kompetencji.
– A czas płynie...
– Właśnie. To, o czym mówię bezpośrednio przekłada się
na stan i kondycję polskiej nauki. Rzucanie młodym, prężnym
, żądnym wiedzy ludziom kłód pod nogi, brak zrozumienia, że
bez wsparcia państwa, a więc wydania przeciętnie ok. 40 tysięcy dolarów na osobę po to by mogła kształcić się w najlepszych uczelniach świata i wrócić do Polski – to jest... Brak mi
słów. Jeśli idzie o potencjał naukowy to istotą sprawy jest to,
by „produkować” młodych naukowców, posiadających szerokie horyzonty, niekonwencjonalny stosunek do rzeczywistości.
Uważam, że lekarz lub pracownik naukowy po 40-ce, który nie
ma habilitacji to potencjalny emeryt, którego intelekt już niewiele da nauce.
Polskie piekło w świecie nauki polega także na obawie,
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że jeżeli wykształci się młodego, żądnego wiedzy, ambitnego „wilczka”, to on zajmie stołek, tego kto decyduje o karierze
konkretnego człowieka. Umysłami ludzi posiadających władzę
– także w medycynie, rządzi – mam nadzieję, że marginesowo - prywata, a nie postawa służby wobec społeczeństwa, pacjentów. Tej postawie sprzeciwiam się na każdym kroku. Mam
63 lata, wykształciłem kilku młodych, pomiędzy 40 a 50 rokiem życia profesorów, ponad 25 doktorów nauk medycznych,
i nie boję się, że mnie wygryzą, bo i tak niedługo mnie zastąpią. Któryś z nich zajmie moje miejsce, ale to nie jest powód
do mojej frustracji, obawy, czy strachu o własny stołek, ale
przede wszystkim powód do dumy, spokojnej dumy. W Polsce
o prestiżu decyduje liczba literek, skrótów przed nazwiskiem,
a nie wiedza i klasa, jakie sobą się reprezentuje. Pracowacd. na str. 6
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sownych dokumentów, kreślących dalekosiężne cele i zasady ich realizacji. Do tej ciężkiej pracy zaangażowaliśmy poważne środowiska naukowe, najlepszych ekspertów z całego świata. Dysponowaliśmy więc praktycznie kompendium
wiedzy o argumentach „za” i „przeciw” dotyczących każdego nieomal zagadnienia. Wewnątrz Dyrekcji Polityki Regionalnej trwają także bardzo zaawansowane prace nad szczegółowymi kryteriami kształtującymi politykę UE wobec regionów. Raport na ten temat przedstawiłam ministrom państw
członkowskich podczas spotkania ministrów polityki regionalnej w Mariańskich Łaźniach i zyskał on powszechną aprobatę. Stawiamy na zacieśnianie współpracy w bardzo konkretnych wymiarach, relacjach inwestorskich, konsolidacji
przedsiębiorstw, ale także innych instytucji, na przykład jednostek naukowo-badawczych, szpitali klinicznych położonych tuż obok siebie, ale nie mogących skutecznie leczyć, bo
dzieli je jednak wewnątrzunijna granica, a co za tym idzie odmienne – mimo wszystko – rozwiązania prawne obowiązują-

ce w poszczególnych krajach. Te przeszkody mamy zamiar
zlikwidować. W październiku tego roku zamierzamy zakończyć dyskusję na te tematy i raport finalny przedstawić do akceptacji nowo wybranej Komisji Europejskiej.
– Euroregiony nie są instytucją unijną. Czy dlatego
ich opinie nie są brane pod uwagę przy kształtowaniu
polityki UE?
– To prawda, że tak jest. Konsultujemy te kwestie przede
wszystkim z Komitetem Regionów. Ale uważam, że koniecznością chwili jest stworzenie mechanizmu włączającego euroregiony – z ich wielkim doświadczeniem praktycznym w
przeprowadzaniu tysięcy twardych, infrastrukturalnych projektów, ale także „miękkich” , dofinansowywanych przez UE
w cały ten proces.
– Póki co na plan pierwszy wysuwa się proces tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej. Jak sygnalizowałem na wstępie naszej rozmowy
obecne wydanie ER-P poświęcone będzie polskiej nauce w UE. Wspomniała Pani o możliwościach, jakie daje
EUWT w dziedzinie medycyny. Czy może Pani Komisarz
kontynuować ten właśnie wątek?
– Oczywiście. Chcę dać przykład Ugrupowania, które
jest obecnie tworzone na granicy niemiecko-holenderskiej.
Od wielu lat podejmowano tam próby zacieśnienia współpracy pomiędzy odległymi od siebie o zaledwie 30 kilometrów Klinikami Uniwersyteckimi w Maastricht i w Akwizgranie (Aachen). Obie te placówki prezentują nie tylko europejski, ale światowy poziom i aż się prosiło, by połączyły swe
plany i zamierzenia w jedno wspólne przedsięwzięcie. Sęk w
tym, że dzieli je granica Kierownictwa tych klinik doszły do
wniosku, że skoro są bardzo dobre w konkretnych specjalizacjach, to nie warto rozwijać nowych, ale połączyć się w jeden
silny, o światowym znaczeniu ośrodek specjalizujący się w
cd. na str. 8
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cd. ze str. 5

łem jako etatowy profesor w Uniwersytecie Południowokalifornijskim, w Harvardzie, w Bostonie i nigdzie nie spotkałem się
z takim ładunkiem pychy, zadufania w sobie światowej sławy
naukowców, jak w Polsce. Pyta Pan o kondycję polskiej nauki,
więc odpowiadam, że potencjał intelektualny mamy ogromny,
ale sami go niszczymy w zarodku poprzez małostkowość, niskie pobudki, egoizm – nasze narodowe wady. Cała nadzieja,
że to pokolenie, pozbawione kompleksów, choć nie tak do koń-
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ca wad przekazywanych w domach rodzinnych, potrafi odnaleźć swoje miejsce, pozbyć się obaw i lęków, ksobności, że odnajdzie swoją misję i nie będzie uważało za dyshonor życzliwie porozmawiać przez chwilę z salową mówiąc jej po imieniu.
Profesorem się jest albo nie i tego nie załatwią żadne papiery. To samo chyba dotyczy dziennikarzy. Profesor jest od takiego kształcenia młodego pokolenia, by zdobywało ono ostrogi szybciej niż on sam.
– Wspomniał Pan o swoich wykładach na najlepszych
uniwersytetach medycznych świata, o swoich zainteresowaniach dotyczących rozwoju radioterapii w Polsce. Rak
to słowo wywołujące powszechny strach. Czy ta choroba
zasługuje, przy obecnym poziomie wiedzy i narzędzi walki z nią w Polsce na tak skrajne, traumatyczne uczucia?
– W gliwickim Instytucie Onkologi, zatrudniającym 1100
pracowników mam zerową fluktuację załogi. Jak wspomniałem, wiele lat pracowałem w USA. Uderzyła mnie jedna rzecz
– identyfikacja personelu lekarskiego i pomocniczego z placówką, szpitalem, instytutem, kliniką. Ale nie tyle jako wyraz
ich przywiązania do miejsca pracy – choć to także niezmiernie ważne - co jako do miejsca wypełniania obowiązków niezwykle ważnych z punktu widzenia ludzkiego życia, egzystencji w ogóle. Rak jest chorobą niezwykle specyficzną, niosącą
ogromne cierpienie, ale wyleczalną, niekiedy w bardzo wysokim odsetku przypadków. Świadomość tego faktu nie jest niestety powszechna, dlatego tak wielką wagę przywiązuje się
do działań i badań profilaktycznych, mogących wykryć chorobę we wczesnym stadium jej rozwoju. Bardzo mi bliska dziedzina radioterapia – a Centrum Onkologii w Gliwicach – dysponuje i będzie dysponowało najnowocześniejszym na świecie sprzętem do stosowania tej metody, posłuży mi do dłuższego wywodu na temat swego poglądu o funkcjonowaniu
służby zdrowia i szeroko pojętej nauki w Polsce. Uznałem, że
wzorców amerykańskich żywcem do Polski przenieść się nie
da – inna mentalność, tradycje, systemy wartości, stereotypy postaw itp. Skoro więc, dzięki skuteczności Instytutu Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej i Centrum w Gliwicach, jako
jego oddziału pozyskujemy wyposażenie o najwyższych parametrach technologicznych niezmiernie drogich – to trze-

ba stworzyć warunki następujące: Kiedy zgodziłem się kierować tą placówką, całej załodze wyłuszczyłem swoje credo:
Tak, zgadzam się być kapitanem tego okrętu, określam kierunek, w jakim płyniemy, co rozwijamy, w co inwestujemy, ale
wy będziecie ze mną współrządzili i będziecie ze mną współodpowiedzialni za to, co robimy i że będziecie ze mną i z sobą
współpracowali. Chodzi mi o wykształcenie przekonania, że
całe Centrum jest własnością załogi. Własnością, której celem jest niesienie jak najlepszej i najskuteczniejszej pomocy bardzo cierpiącym ludziom. W USA ten system – bardzo
zresztą skuteczny, działa na zasadzie wzajemnej współzależności. Instytuty, kliniki wysysają ze swoich lekarzy wszystko co najlepsze dla dobra pacjenta, sami zaś lekarze wysysają placówkę z wiedzy, możliwości zdobycia doświadczenia
i wreszcie certyfikatu umożliwiającego prowadzenie własnej
praktyki, a w konsekwencji zarabiania rzeczywiście dużych
pieniędzy. W Polsce opór mentalny, oparty zresztą w dużej
mierze na hipokryzji, przed stosowaniem tego rodzaju modelu działania służby zdrowia – niezwykle kreatywnego w każdej
dziedzinie, jest ogromny. Konkurencja lekarzy odbywa się na
poziomie szpitala, walki o stanowiska, a nie w sferze biznesu,
czyli namacalnego sprawdzania tego, co kto potrafi. Umówmy się co do jednego. Podstawowa opieka lekarska w ramach
ubezpieczenia jest oczywistą oczywistością, ale reszta to sfera usług, za które trzeba płacić, nie z własnej prywatnej kieszeni, lecz w szpitalu objętym kontraktem NFZ, ale trzeba!
Taki jest świat. A polska rzeczywistość? Z NFZ otrzymuję do
zaopiniowania wniosek o sfinansowanie 2 zabiegów z dziedziny radioterapii dwóm pacjentom: jednemu w Japonii za 60
tys. dolarów, drugiemu w Europie za 40 tys. euro. W mojej klinice radioterapii możemy przeprowadzić wnioskowaną metodą leczenie w sumie za 35 tysięcy złotych! Trzeba walczyć z
ogólnym przekonaniem, że medycyna zagraniczna jest lepsza niż w Polsce. Kolejnym ogniwem w sytuacji braku środków finansowych jest skłonność do kupowanie wszystkiego
metodą „dużo i tanio”. Rezultat łatwy do przewidzenia: dziurawe drogi, bo nie przetrwała technologia „mało asfaltu w asfalcie”, szpitale o 200 łóżkach zatrudniające 600 pielęgniarek,
stare technologie i sprzęt, które trzeba co kilka lat wymieniać
- setki absurdów. Jesteśmy za biedni by kupować tanie tech-
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nologie i wyposażenie. Za biedni, by utrzymywać zadłużone
szpitale, których dyrektorom jest zupełnie obojętna wysokość
długów, bo nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności. Co
prawda, z polską służbą zdrowia nie jest tak źle jak z brytyjską, ale to marne pocieszenie. Ratuje nas czynnik intelektualny, niezwykłe zdolności Polaków – a to widać dopiero w konfrontacji z innymi nacjami. Sami ich nie dostrzegamy, uważamy, że nie jesteśmy dość dobrzy. A jesteśmy! W wielu dorównujemy wiodącym ośrodkom
– Zasady biznesowe w nauce?
– Byłbym bardzo ostrożny w używaniu tego terminu w odniesieniu do ochrony zdrowia. Biznes oznacza, to, że ktoś zarabia na czymś lub na kimś. To nie ten obszar. Byłbym raczej
skłonny do stosowania pojęcia przedsiębiorczości. Używania
pieniędzy podatników w oparciu o zasady przedsiębiorczości, efektywności leczenia, rozumnego, przemyślanego wykorzystania powierzonych, czy pozyskanych z innych, np. z UE,
środków. Ponieważ Polska nigdy nie będzie dostatecznie zasobna na skuteczną ochronę zdrowia – należy przede wszystkim inwestować w najnowocześniejszą aparaturę, taką, z której będzie można korzystać za 15-20 lat.
– Stara się Pan o nią?
– Oczywiście. I robię to od 20 lat. Założyłem, że aby z czystym sumieniem wykonywać swój zawód i rozwijać tę dziedzinę nauki, którą reprezentuję, czyli radioterapię, musze dysponować najnowocześniejszym sprzętem, najlepszej na świecie
firmy „X”. Zacząłem kupować sprzęt właśnie w oparciu o zasadę przedsiębiorczości – tej firmy i wyrobów przedsiębiorstw
kompatybilnych z jej ofertą. To gwarantowało najmniejsze
przestoje,– słowem: niezawodność. A co to oznacza dla ludzi chorych na raka jest chyba oczywiste. Można uratować
więcej ludzkich istnień. To dla mnie i zespołu, którym kieruję
jest najważniejsze. Ale i dla Centrum, które ma swoją wysoką
markę. Efektem jest stosowanie najnowocześniejszych technik leczenia, których używają znakomici specjaliści , wszechstronnie przeszkoleni do obsługi tych niezmiernie skomplikowanych i drogich aparatów. Instytut Onkologii w Warszawie,
którego gliwickie Centrum Onkologii jest oddziałem zaczął
tworzyć w Polsce sieć placówek i ogniskować wprowadzanie
nowych technik leczenia, standardy pozostawiając w regionach. Na Śląsku w gliwickim centrum specjalizujemy się w radioneurochirurgii. Prowadzimy diagnostykę czynnościową guzów w mózgu za pomocą specjalnej techniki spektroskopii
rezonansu magnetycznego. Przy pomocy niezwykle drogiej
aparatury jesteśmy w stanie rozpoznawać główne drogi życiowe mózgu i guz w rzucie tych dróg. Ten obraz jest cyfrowo
przekazywany do Kliniki Neurochirurgii do Sosnowca gdzie
zespół lekarzy pod kierunkiem profesora Jerzego Majchrzaka, operuje pacjenta w systemie neuronawigacji, co oznacza,
że obrazy z rezonansu magnetycznego oraz z okularu mikroskopu operacyjnego można oglądać jednocześnie, co zwiększa szanse precyzyjnego zabiegu. Obrazy z sali operacyjnej
możemy równocześnie widzieć w systemie planowania radio-
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terapii. W naszym ośrodku prowadzimy radioterapię stereotaktyczną, co oznacza, że kilkanaście wiązek promieni padających z rożnych kątów jest kierowane bardzo precyzyjnie
w lożę po guzie. Wynikiem naszej współpracy z kliniką neurochirurgii jest zmniejszenie o około 50% zmniejszenie powikłań pooperacyjnych, takich jak niedowład, zaburzenia funkcji
mowy i innych funkcji życiowych. Metoda ta przynosi również
duże oszczędności związane z transportem tych ludzi do Instytutu – ich stan kliniczny pozwala im na to że mogą sami do
nas przyjść. Uważam, że oprócz tego wątku ekonomicznego
– ważnego przecież w dzisiejszych czasach – ogromne znaczenie dla ludzi dotkniętych tą straszną chorobą ma psychologiczne znaczenie świadomości, że mogą coś zrobić SAMI, że
mogą żyć, poruszać się, decydować co , kiedy i jak robić.
O skali tego czym zajmujemy się w Centrum i poziomie
naszych usług świadczy fakt, że w technikach napromieniania przyspieszacz liniowy porusza się, tak jak węszący pies,
za guzem, który przemieszcza się w rytm tempa oddechu pacjenta. Promienie zawsze trafiają w guz – niezależnie od miejsca, w którym, w rytmie funkcji życiowych on się znajduje. To
niezmiernie istotne, bo nie napromieniamy tkanek zdrowych,
innymi słowy – zawsze trafiamy precyzyjnie w punkt!
– Powszechnie zalicza się Pana Profesora do bardzo nielicznej grupy najlepszych na świecie lekarzy i naukowców w dziedzinie radioterapii. Mam jednak wrażenie, że Pańska pasja i wielkie osiągnięcia w tej dziedzinie – w codziennej praktyce , nomen-omen, promieniuje na sposób, w jaki podchodzi Pan do chorego, w jaki
Pan go traktuje, pragnie otoczyć kompleksowym, nie tylko wycinkowym leczeniem. Czy ta moja refleksja odpowiada prawdzie?
– Odpowiem tak: Kiedy jeden z pionierów przeszczepów
szpiku kostnego w Polsce prof. Jerzy Hołowiecki – światowa
sława w dziedzinie hematologii - odszedł z Akademii Medycznej, natychmiast zaproponowałem mu pracę w gliwickim Centrum Onkologii. Ten znakomity naukowiec i lekarz objął kierownictwo kliniki zajmującej się leczeniem chłoniaków wysokimi dawkami chemioterapii skojarzonym z napromieniowaniem
i przeszczepem chorego szpiku. Pacjent jest leczony w maksymalnie kompleksowy sposób. Ma wszystko w jednym. To jest
kolejna z metod unikalna nie tylko w odniesieniu do Polski,
ale i świata. Wysyłam młodych lekarzy do Stanów Zjednoczonych po to, by szkolili się w chirurgii rekonstrukcyjnej. Pacjenci wyleczeni z raka bywają potwornie zniekształceni, dotyczy
to przede wszystkim twarzy, głowy, Czy wyobraża Pan sobie,
że na przedramieniu można hodować nos? Otóż można i tego
nasi ludzie uczą się w Houston i w Glasgow– bo to tam są jedyne na świecie ośrodki zajmujące się tak wyrafinowanymi technikami rekonstrukcji ludzkiego ciała. Myślę, że opowiadając
panu o tym, co robimy, jak daleko sięgamy, z jakich wzorców
korzystamy i co sami wkładamy w dorobek światowej medycyny – w dużym stopniu udzielam odpowiedzi na kluczowe pytanie naszej rozmowy dotyczące kondycji polskiej nauki.
– Dziękuję za tę część rozmowy.
Cd w najbliższym wydaniu ER-P
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Wszystko dla chorych
Rozmowa z dr. n. med. ANDRZEJEM SZURKOWSKIM – ordynatorem Szpitala Śląskie
Centrum Urologii „Urovita” w Chorzowie
– Nauka w naszym kraju w
wielu dziedzinach oderwana
jest od praktyki gospodarczej.
Na szczęście nie dotyczy to badań z zakresu medycyny. Notowania dorobku naukowego są w
tej branży bardzo wysokie. Jak ocenia pan przepływ osiągnięć naukowców do praktyki lekarskiej?
– W medycynie odpowiednio udokumentowane, sprawdzone pod kątem korzyści dla pacjenta osiągnięcia naukowe
stosunkowo szybko znajdują praktyczne zastosowanie. Podstawowym utrudnieniem są względy ekonomiczne. Niektóre
zdobycze nauki, szczególnie w pierwszej fazie opracowywania i wdrażania, są tak drogie, że nie jesteśmy w stanie jako
społeczeństwo udźwignąć kosztów ich szerokiego udostępnienia. Z czasem jednak ulega to zmianie. 30 lat temu tomografia komputerowa była badaniem ekskluzywnym, dziś
można go zlecić w każdej placówce służby zdrowia. Obecnie nową, a zatem dość drogą metodą diagnozowania głównie nowotworów jest tomografia pozytronowa. Ponieważ odpowiednią aparaturą dysponuje jedynie kilka ośrodków medycznych w kraju, m.in. Instytut Onkologii w Gliwicach, dostępność badań jest ograniczona. Jednak w miarę doskonalenia techniki koszty tej aparatury będą się zmniejszały. Pamiętajmy, że badanie ultrasonograficzne, które obecnie można zrobić bez większego problemu, dawniej było możliwe do
wykonania tylko w specjalnych pracowniach.

– A jeśli chodzi o poziom polskiej nauki w Pańskiej
specjalności, jak by Pan ją usytuował w rankingu europejskim i światowym?
– Stanowimy znaczącą grupę specjalistów w Europie.
Szpital taki jak nasz w żaden sposób nie odstaje od placówki
europejskiej. Musimy utrzymywać wysokie europejskie standardy ze względu na obowiązujące nas wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. W naszej specjalizacji
są one bardzo dokładnie ustalone i powinniśmy się do nich
dostosowywać, jeśli oczywiście chcemy uprawiać medycynę na profesjonalnym poziomie. Nie ma zatem różnic w wykształceniu, wiedzy medycznej, dotyczą one natomiast poziomu wyposażenia poszczególnych placówek i możliwości
finansowania różnych procedur leczenia. Miałem się okazję
o tym przekonać podczas pobytu w ośrodku prof. Marka Soloway-a w Miami. Właściwie poza inną formą organizacji pracy, lepszym wyposażeniem ośrodka, które pozwala przyjąć
większą ilość pacjentów, wyższym wynagrodzeniem za pracę, niczym się nie różnimy. Porównywalna jest ilość pracy,
jaką lekarze codziennie wykonują oraz typ zabiegów.
– Statystycznie rzecz ujmując wykształcenie przeciętnego Polaka kosztuje około 200 tys. zł. Jeśli w ciągu trzech lat emigruje z kraju około 2 milionów ludzi zyskujemy 400 miliardów zł. Jaki ten problem widzi osoba, która znalazła swoje miejsce tutaj, a nie poza granicami kraju, gdzie nie włożono ani złotówki w jej wykształcenie.

Z PERSPEKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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badaniach i leczeniu konkretnych schorzeń, słowem – zbudować pierwszy europejski wspólny szpital kliniczny. Miałam
przyjemność w ciągu ostatnich kilku lat parokrotnie uczestniczyć w dyskusjach przedstawicieli tych obu środowisk. Ilość
barier, w nie do końca przecież zintegrowanej Unii jest tak
wielka, że praktycznie uniemożliwiała zrealizowanie tego
ambitnego przedsięwzięcia. Podstawową jest brak jednolitego runku wewnętrznego i to ją należy w pierwszym rzędzie
zlikwidować. Dwa lata temu obie kliniki skorzystały z modelu EUWT, w tej chwili kończą analizy projektu
wspólnych rozwiązań, które pomogą im pokonać te wszystkie ograniczenia uniemożliwiające współpracę, a które wiążą się z różnymi systemami podatkowymi, rachunkowości, regulacjami rynku pracy w tych obu krajach. Potrzeba regulacji rynku pracy w UE
jest tak nieodzowna, że, aby ją pokonać dochodzi wręcz do absurdalnych sytuacji, Na
tej samej granicy niemiecko-holenderskiej
powstało przedsiębiorstwo produkujące baterie słoneczne. Granica państwowa przebiega w postaci żółtej linii przez środek tej firmy. Pojechałam tam, bo nie mogłam uwierzyć, że dochodzi do takich nonsensowych
sytuacji. Firma została zlokalizowana na samej granicy państwowej tylko z tego powodu, by pokonać problemy związane z zezwoleniami na pracę. Po prostu ludzie są zatrudniani raz po jednej stronie granicy, raz po drugiej – ale w jednej firmie. To nie jest dowcip,

lecz rzeczywistość. Firma działa zgodnie z prawem i zapewnia zachowanie ciągłości zatrudnienia. Cała rzecz w tym, by
w Unii Europejskiej nie występowała konieczność uciekania
się do takich cudacznych rozwiązań. EUWT jest sposobem
na uniknięcie ich. Na dziś w Unii mamy osiem funkcjonujących EUWT, a 15 kolejnych jest na etapie organizowania się.
To mało, stanowczo za mało.
– Dziękując za tę część rozmowy, mam nadzieję, że
rozwinie Pani ten wątek w kolejnym wydaniu naszego
przekształcającego się w Europrojekty.PL miesięcznika. Jestem przekonany, że to, o czym mówi Pani Profesor, znakomicie wpisuje się w rozszerzającą się formułę
naszego periodyka.

SZPITAL ŚLĄSKIE CENTRUM UROLOGII „UROVITA” W CHORZOWIE
– Drenaż mózgów istnieje na całym świecie, zawsze
część śmietanki umysłowej jest kupowana przez wielkie państwa czy korporacje. Również w medycynie zawsze istniała
migracja zawodowa. Wykształcenie lekarza jest kosztowne,
jednak każdy, kto kończy studia w jakiś sposób ten koszt odpracowuje, podejmując pracę w naszym kraju. Pamiętajmy,
że dopiero od niedawna zarobki w sferze medycznej zostały
uregulowane na poziomie, który nie uwłacza ludzkiej godności, bo w końcu pozwala się za nie utrzymać.
– Czy przyjmuje pan pacjentów z zagranicy?
– W naszej placówce leczy się duża grupa osób, które na
stałe mieszkają w Niemczech i wracają do kraju na krótsze
lub dłuższe okresy. Podejmują oni u nas leczenie z różnych
przyczyn, np. socjalnych, bo tu mają rodzinę, która może się
nimi zaopiekować, albo po prostu mają do nas zaufanie.
– Również koszt leczenia jest niższy...
– To akurat ma mniejsze znaczenie. Pamiętajmy, że mówimy o osobach, które najczęściej są ubezpieczone, zatem
jest też pomieszczenie do badań urofluometrycznych. Dyskorzystają z refundacji kosztów leczenia. Gdybyśmy kieroponujemy również pracownią do badań urodynamicznych,
wali się tym czynnikiem, najchętniej leczyliby u nas chorych
oceniających zaburzenia pęcherza szczególnie przy objaubezpieczyciele. Pacjentów interesuje głównie poziom opiewach nietrzymania moczu.
ki medycznej i pielęgniarskiej. To są podstawowe przyczyny,
– Czy wyposażając szpital staraliście się o środki z
dla których zgłaszają się do nas rodacy pracujący w Irlandii,
funduszy unijnych?
Anglii, czy w innych krajach
– Aplikowaliśmy o nie
europejskich, choć mają tam Ewa Fica, prezes Zarządu spółki
wielokrotnie, jednak dopiew pełni gwarantowane świad- „Urovita”:
ro w ubiegłym roku udało
– Nowoczesna, wygodna, świetczenia. Ważne jest również
nam się pozyskać dofinanpodejście do pacjenta, które nie wyposażona placówka, jaką jest
sowanie zakupu aparatu uljest u nas zupełnie inne, bo nasze Centrum robi na pacjentach
trasonograficznego o wartow krajach tych jest on trakto- spore wrażenie. Jednak ja wiem, że
ści ponad 200 tys. zł. Obecwany bardziej przedmiotowo, nie mury są najważniejsze, ale ludzie.
nie jest on wykorzystywaStworzyliśmy zespół świetnie współbezosobowo.
ny w Poradni Urologicznej.
– Jak zrodził się pomysł pracujących ze sobą osób. Lekarze,
Myślę, że to dofinansowanie
pracownicy administracyjni, personel
utworzenia placówki?
jest formą docenienia pra– Jest to pomysł grupy pomocniczy, wszyscy odgrywają w
cy ośrodka, uznano, że warmoich kolegów. Chcieliśmy naszym zakładzie ważną rolę.
to zacząć w nas inwestować.
stworzyć nowoczesny szpiBędziemy się zatem starali
tal o urologicznym profilu
pozyskać kolejne środki unijdziałalności z pełnym zakreProwadzimy wspólną gospodarkę, zatem pojawiające się ne na rozwój szpitala.
sem możliwości diagnostycz- problemy na bieżąco są omawiane z pracownikami, razem szu– Prywatnych szpitali
nych, leczniczych i operacyj- kamy najlepszych rozwiązań. Ludzie utożsamiają się z firmą, powstaje coraz więcej, czy
nych. Z czasem jednak grupa wykazują różne inicjatywy, proponują np. sposoby oszczędno- zarządzanie tego typu plata się wykruszyła. Szpital po- ści. Ta atmosfera wpływa na jakość pracy, której odbiorcą są cówką w naszym systemie
wstał w budynku istniejącego oczywiście pacjenci. A ich opinia jest najważniejsza. Wprowa- jest trudne?
od ponad 50 lat chorzowskie- dziliśmy system, w którym uwagi chorych są przez nas analizo– Powinna się tym zajgo oddziału urologii. Budynek wane. Dzięki temu wiele mogliśmy ulepszyć. Tak tworzy się co- mować grupa profesjonabył w strasznym stanie tech- raz wyższy standard placówki, wyrabia jej dobra marka.
listów, konieczna jest boWciąż to, co państwowe jest uważane za niczyje, nikt nie wiem dobra znajomość wienicznym, musieliśmy go przebudować i wyremontować, w jest zainteresowany, by dyrektorzy państwowych szpitali pono- lu przepisów, ustaleń, któwyniku czego został on pod- sili odpowiedzialność finansową czy karną. Choć oczywiście re się zresztą często zmieniesiony o dwie kondygnacje. jest to możliwe, wystarczy przygotować odpowiednie kontrakty. niają, trzeba wiedzieć co
Obecnie spełnia on wszystkie Mamy więc placówki, których długi rosną z roku na rok i zawsze można a czego nie można.
standardy unijne. Na dwóch w jakiś sposób dochodzi do ich likwidacji, oczywiście kosztem Jako szpital prywatny mupiętrach znajdują się dwu i społeczeństwa. Nasz szpital jest najlepszym przykładem tego, simy bardzo rygorystycznie
trzyosobowe sale dla cho- że prywatyzacja w służbie zdrowia oznacza podnoszenie po- spełniać wszystkie wymogi,
rych, a część z nich jest wy- ziomu usług. Dziś coraz więcej świetnych fachowców - lekarzy choć zauważamy czasami,
posażona w węzeł sanitarny. i pielęgniarek odchodzi z publicznej służby zdrowia do sektora że w placówkach państwoNa oddziale znajduje się sala prywatnego. Ważne są przecież nie tylko pieniądze, ale też wa- wych różnego rodzaju niedopooperacyjna z bezpośred- runki pracy i przyjazna atmosfera.
bory bywają w jakiś sposób
nim nadzorem pielęgniarskim
tolerowane. W naszym przyi lekarskim. Kolejne piętro zajmują sale zabiegowe i operacyjpadku byłoby to niemożliwe - wydaje mi się, że podmioty nie
ne. Poradnia Urologiczna, gdzie przyjmuje się pacjentów fisą traktowane w równy sposób.
nansowanych z NFZ dysponuje dwoma gabinetami lekarski– Misja szpitala zawiera się w haśle „Wszystko dla
mi. W szpitalu znajduje się też oddzielna poczekalnia i gabichorych”. Jaki jest zatem zakres oferowanych pacjennet dla osób przyjmowanych odpłatnie. Prywatny tryb badań,
tom usług?
diagnostyki i leczenia umożliwia uzyskiwanie dodatkowych
– Wykonujemy wszystkie procedury medyczne. Prowaśrodków pozakontraktowych. Chory ma łatwiejszy dostęp do
dzimy diagnostykę ultrasonograficzną, radiologiczną. Diaspecjalisty, skraca się okres oczekiwania na zabiegi.
gnozujemy i leczymy zachowawczo i operacyjnie choroRozpoczęliśmy działalność w 2004 roku. Obecnie każdy
by stercza, a przy odpowiednich wskazaniach wykonujegabinet poradni wyposażony jest w aparat usg, wydzielone
cd. na str. 10
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POLSKA NAUKA W UNII EUROPEJSKIEJ:

Wiedza, innowacja i kapitał
dla rozwoju regionalnego
Nie tak dawno pojawił się w słowniku ekonomicznym nowy termin: „gospodarka
oparta na wiedzy” (knowledge-based economy) i coraz mocniej zakorzenia się w powrzechnej świadomości. Jest to nic innego jak gospodarka, w której wiedza i technologia uznane są za najważniejsze czynniki wpływające na wzrost ekonomiczny,
a co za tym idzie, także i społeczny. To nie kapitał czy środki produkcji stoją w centrum – miejsce to zajęła nauka, informacja i technologia. Kraje wysoko rozwinięte, wytwarzające produkty wysokich technologii oraz aspirujące do utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej swoich gospodarek są coraz bardziej uzależnione od produkcji, dystrybucji i wykorzystania wytworzonej wcześniej wiedzy; jest to trend ogólnoświatowy i absolutnie nie można go ignorować.
Rola nauki i technologii w rozwoju gospodarczym i społecznym podkreślana jest stale. Wystarczy choćby wspomnieć
Unię Europejską i słynną Strategię Lizbońską, w której kluczową deklaracją przywódców wspólnoty jest chęć przekształcenia europejskiej gospodarki w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę opartą na wiedzy. Bardzo istotne jest tu
pojęcie innowacji, czyli wprowadzanie ciągłych zmian: z jednej strony polegać one mają na modyfikacji produktów i procesów, z drugiej strony – na wprowadzaniu zupełnie nowych. A
wszystko to po to, by zwiększyć jakość i konkurencyjność. Za
cztery filary gospodarki opartej na wiedzy uznaje się więc systemy innowacji, otoczenie instytucjonalno-prawne, edukację i
szkolenia oraz infrastruktutrę informacyjną.
Rok 2009 jest Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacyjności – ma to jeszcze bardziej podkreślić rolę kreatyw-

ności i innowacyjności, jako kluczowych czynników w budowaniu dobrobytu gospodarczego, oraz w rozwoju społecznym i osobistym. Przy czym zaznaczyć należy, że dotyczy
to nie tylko działań ściśle naukowych podejmowanych przez
ośrodki badawcze czy uniwersyty; innowacja powinna być
wszechstronna i obejmować także działania w biznesie, sektorze finansowym, w zarządzaniu i działalności publicznej.
Pojawia się więc pytanie, co to ma wspólnego z rozwojem regionalnym? Odpowiedź jest prosta – bardzo wiele. By region mógł się rozwijać, przyciągać i akumulować wszelkiego rodzaju kapitał, musi być konkurencyjny.
By być konkurencyjny, musi być innowacyjny, a to z kolei
oznacza, że musi wytwarzać, przetwarzać, rozpowszechniać i wykorzystywać wszelkiego rodzaju wiedzę. Innowacyjne, czyli opierające swoją działalność na specjalistycz-

SZPITAL ŚLĄSKIE CENTRUM UROLOGII „UROVITA” W CHORZOWIE
cd. ze str. 9

my jego badanie inwazyjne, jakim jest biopsja stercza z badaniem histopatologicznym. Często wykonujemy drobne zabiegi urologiczne, ale standardem są też operacje endosko-
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powe, takie jak endoskopowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej, elektororesekcje guzów pęcherza i stercza, ureterorenoskopia z kruszeniem kamieni. Jednocześnie realizujemy procedury wysokospecjalistyczne narządów dotkniętych schorzeniami nowotworowymi, wykonujemy radykalne
operacje onkologiczne w zakresie całego układu moczowego, zajmujemy się też wytwarzaniem zastępczych pęcherzy moczowych.

Jest to zatem zakres medycyny, który powinien być
uprawiany w każdym ośrodku, który chce być postrzegany
jako wszechstronny.
– Czy można wysnuć wniosek, że większy poziom
dobrobytu wpływa na wzrost zagrożenia chorobami
m.in. z pana specjalizacji?
– Wyższy poziom dobrobytu wiąże się ze
wzrostem świadomości chorych i wydłużeniem
czasu życia. Z kolei dłuższy okres życia zwiększa możliwość występowania różnych schorzeń.
Niestety gonimy za jakością życia, a gubimy jego
umiejętność, choć na szczęście coraz częściej
dbamy o naszą kondycję fizyczną. Naszym zadaniem jest zaoferowanie pacjentowi również takich możliwości leczenia, które poprawią komfort
jego życia. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem w postaci lasera zielonego KTP, który umożliwia nam wykonywanie zabiegu waporyzacji stercza u ludzi, którzy chcą zachować w pełni potencję, oraz mieć prawidłową jakość oddawania moczu. Są to dolegliwości przykre szczególnie dla
ludzi młodych, choć oczywiście najczęściej dotykają osób starszych. Ta metoda leczenia zdobyła
Stany Zjednoczone. Jest przede wszystkim przyjazna pacjentowi, nie powoduje utraty krwi czy
zaburzeń wodnoelektrolitowych, okres pobytu w
szpitalu jest bardzo krótki. Natomiast nie jest ona
refundowana przez NFZ. Obecnie mamy już spore doświadczenie w wykonywaniu tych zabiegów i wielu zadowolonych pacjentów, którzy z niej skorzystali.
Rozmawiał:
Witold Szwajkowski

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU BIAŁEJ
nej wiedzy, muszą być działające w regionie przedsiębiorstwa. A innowacja w przedsiębiorstwach to nic innego jak komercyjne wykorzystanie wyników badań naukowych, idei, koncepcji czy wynalazków, mające prowadzić
do zwiększenia konkurencyjności danego przedsiębiorstwa. Rezultatem będą nowe lub udoskonalone produkty,
metody wytwórczości oraz organizacji produkcji, czyli mówiąc ogólnie transfer technologii.
Wymagająca ciągłej nauki ekonomia oparta na wiedzy
rozróżnia dwa jej rodzaje: wiedzę werbalną, czyli wiedzę o
faktach i ich przyczynach, inaczej informację (know-what i
know-why), ale także tzw. wiedzę niewerbalną, czyli tak naprawdę umiejętność wykorzystania wiedzy werbalnej, informacji (know-how). Przechodzenie od wiedzy werbalnej – podstawowych faktów i analizy tych faktów – do wiedzy niewerbalnej jest jednak skoplikowane, i dlatego dyfuzja

wiedzy oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania są
bardzo ważne w procesie innowacyjnym. Jest jeszcze jeden
rodzaj wiedzy, tzw. know-who, czyli wiedza o tym, kto wie i
kto może dostarczyć know-how.
Kiedyś do innowacji wystarczyły pojedyncze, wybitne jednostki, a ich wynalazki stawały się motorem światowej gospodarki na całe lata. Współcześnie innowacyjność
to wynik badań całych zespołów i wymiany informacji. Na
poziomie firmy innowacyjność może być uzyskana poprzez
sprawną organizację wewnętrzną, ale musi być wspierana
poprzez kontakty i współpracę z partnerami zewnętrznymi.
Nie zależy więc wyłącznie od firmy, czy też wyłącznie od instytucji badawczej. Bardzo ważne jest tu uczestnictwo we
wszelkiego rodzaju sieciach wymiany informacji i technologii, sieciach gdzie to interakcja pomiędzy producentami i
użytkownikami wiedzy jest motorem innowacji.
Aby skutecznie inicjować i wspierać przedsiębiorczość
oraz wzrost ekonomiczny oparty na innowacji, kluczowa jest
więc współpraca różnych aktorów w przestrzeni regionalnej:
centrów produkujących wiedzę i nowe rozwiązania, organizacji zajmujących się wdrażaniem wiedzy oraz lokalnych
jednostek administracyjnych. Bardzo ważne jest tutaj zaangażowanie instytucji regionalnych do działalności prorozwojowej, które mogą z powodzeniem promować innowacje
i funkcjonować jako pośrednicy w wymianie wiedzy i współ-

pomiędzy
pracy
podmiotami trzecimi, bardzo często
dysponują bowiem
wiedzą know-who.
Powinny one też
aktywnie wspierać ideę gospodarki opartej na wiedzy, informacji i technologii, pamiętając przy tym, że sama wiedza jest bardzo istotna
dla rozwoju regionalnego, ale jeszcze istotniejsza jest umiejętność przekształcania tej wiedzy w zdolności innowacyjne
poszczególnych podmiotów działających na rynku regionalnym (know-how).
Istnieją różne metody – tworzenie i uczestnictwo w sieciach wymiany informacji, sieciach konsultacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców, tworzenie centrów transferu technologii, ośrodków szkoleniowo-doradczych czy
różnorodnych systemów
finansowego.
wsparcia
Wydaje mi się, że kierowana przeze mnie Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej może
być dobrym przykładem.
Działająca na rynku od
prawie 20 lat Agencja stara się sprostać wymaganiom jakie w rozwoju regionalnym stawia koncepcja gospodarki opartej na
wiedzy, z powodzeniem
realizując różne projekty
wspierające transfer wiedzy i technologii oraz promujące innowacyjność w
biznesie.
Wzrost konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw bielska
ARR wspiera poprzez
przynależność do Krajowej Sieci Innowacji (KSI),
czyli grupy usługodawców Krajowego Systemu Usług dla
MSP, którzy wprowadzili do swojej oferty usługi o charakterze proinnowacyjnym – obecnie głównie w zakresie audytów technologicznych i transferu technologii. W ramach
KSI Agencja świadczy usługi bezpłatne, bo finansowane z
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dotowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Audyt technologiczny pomaga ocenić potencjał i potrzeby
technologiczne przedsiębiorstw, natomiast transfer technologii ma na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę
lub wdrożenie nowego procesu technologicznego. Usługi świadczone w tym zakresie przez ARR obejmują między innymi przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, przegląd dostawców lub odbiorców technologii, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą, pomoc doradczą
we wdrażaniu technologii, podczas negocjacji i zawierania
umowy oraz monitorowanie wdrażania technologii. Uczestniczymy więc w procesie transferu technologii do sektora
prywatnego, pełniąc tak ważną funkcję pośrednika pomiędzy odbiorcami nowych rozwiązań – przedsiębiorcami, a
instytucjami z sektora badawczo-rozwojowego produkującymi owe rozwiązania. Umożliwia to dostęp do specjalistycznych baz danych, kontakt z ekspertami z zewnątrz,
zapewnia fachową pomoc prawno-administracyjną.
cd. na str. 12
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nizacjach traktowane jest priorytetowo. Oferowany jest m.in.
cykl bezpłatnych szkoleń specjalistycznych, nastawionych na
zwiększenie konkurencyjności w sektorze MSP oraz bezpłatne
konsultacje w Punkcie Doradztwa Inwestorskiego.
Agencja zaangażowana jest również w międzynarodową
sieć organizacji działających na rzecz dystrybucji
W tym roku Agencja rozpoczęła również realizację projekwiedzy i zdolności innowacyjnych w MSP. Wspólnie z
tu „TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji”. Jest to
partnerami z innych krajów Unii Europejskiej realizujemy
projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Reprojekt «Introducing Innovation Inside SMEs». Staramy
gionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
się zidentyfikować tzw. best practices, czyli przykłady
Gospodarka, działanie 3.1. Jednostką wdrażającą Program
udanych przedsięwzięć i praktyk w biznesie z zakresu
jest Polska Agencja Rozwoadaptacji nowej wiedzy i
ju Przedsiębiorczości z sieinnowacyjnych rozwiązań,
– Zarząd Stowarzyszenia, którego jest Pan członkiem liczy zadzibą w Warszawie. Projekt,
stworzyć wspólną platformę
ledwie 7 osób. Są to ludzie kierujący wielkimi instytucjami animującymi rozwój i przyszłość regionów skupionych wokół takich miast
ukierunkowany na branżę
oraz
benchmarkingową
jak Mediolan, Walencja, Bruksela, Madryt. Co spowodowało, że w
technologii informatycznych,
modele
opracować
tym szacownym gronie znalazł się Polak?
ma bezpośrednio promować
będą
które
rozwiązań,
– Niezbyt zręcznie jest mi odpowiadać na to pytanie, ale szczerze
i inicjować działalność gomogły zostać zaadaptowane
mówiąc, od końca lat 90. aktywnie pracuję w tej organizacji i widocznie
spodarczą opartą o innowaprzedsiębiorstwach
w
przedstawiciele 150 agencji rozwoju, które tworzą Stowarzyszenie uznacyjne pomysły poprzez dziaregionów.
naszych
z
li, że warto zainwestować w moje kompetencje i zaangażowanie. Moi eułalność doradczą i zapewPlanujemy także utworzyć
ropejscy koledzy dostrzegli, że ARR w Bielsku-Białej, którą kieruję, z roli
kopciuszka w ciągu dziesięciu lat przekształciła się w znaczącą i poważnienie usług ekspertów, ale
grupę ekspertów, którzy
ną instytucję, będącą lokomotywą rozwoju Podbeskidzia, że nasze dziatakże poprzez bezpośrednie
usługi
oferować
będą
wsparcie kapitałowe. Naszą
audytów
zakresu
z
rolą jest więc po pierwsze pooraz
przedsiębiorstw
moc w przygotowaniu do kotworzenia
procesu
Ze STANISŁAWEM GINDĄ – członkiem Zarządu
mercjalizacji innowacyjnego
i
wiedzy
transferu
i
Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju
rozwiązania podczas okresu
technologii.
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
inkubacyjnego: badanie praw
Choć można by wymiełania nie są pozorne, że kreujemy przyszłość regionu opierając się i kowłasności przemysłowej dla
dalej, sądzę, że z przyniać
rzystając z najnowszych zdobyczy nauki, że potrafimy transformować
rozwiązań,
innowacyjnych
toczonych przykładów wyidee w rzeczywistość.
opracowania biznes planów
raźnie wynika, jak istotną
– Wybór Pańskiej osoby jest, chyba także wyrazem uznania dla
wraz z analizami rynku
rolę we wspieraniu regiowielu polskich instytucji działających w otoczeniu biznesowym...
– Jestem o tym przekonany. Polska jest postrzegana jako kraj barusług
świadczenie
czy
nalnej gospodarki opartej
dzo dynamicznie się rozwijający, wiarygodny, godny szacunku. Udowoddoradczych w zakresie prac
na wiedzy odgrywa Agencja
niliśmy, że 5 lat naszego członkostwa w UE spowodowało ogromne zmiabadawczo – rozwojowych
Rozwoju Regionalnego w
ny na korzyść, że nie zmarnowano u nas ani jednego euro, że to, co rowraz zakupem niezbędnego
Bielsku-Białej. Nie jest ona
bimy jest godne naśladowania. To zupełnie nowe i jakże krzepiące zjasprzętu. Po drugie, najlepsze
skoncentrowana na tworzewisko. Myślę, że wszystkie te fakty spowodowały wybór przedstawiciela
szansę
mają
pomysły
niu innowacyjnej wiedzy,
Polski do zarządu Stowarzyszenia.
uzyskanie znacznego
na
lecz na jej rozpowszechnia– Czy tylko agencje rozwoju regionalnego tworzą EURAD-ę?
kapitałowego
wsparcia
– Już nie. Coraz częściej akces zgłaszają instytuty naukowo-badawniu i praktycznym wykorzycze, bo przecież rozwój regionalny jest nierozerwalnie związany z groARR, która jako inwestor
staniu na poziomie małych
madzeniem kapitału intelektualnego.
wejdzie w takim wypadku
i średnich firm. Uważam,
– Czym w najbliższym czasie będzie zajmować się Stowarzyw spółkę z projektodawcą;
że to bardzo dobrze, gdyż,
szenie EURADA?
warunkiem jest pozytywna
jak argumentowałem wcze– Organizujemy liczne spotkania, konferencje, seminaria. Czeka nas
ocena opłacalności wejścia
śniej, działalność polegająwydarzenie o globalnym zasięgu, czyli III Świakapitałowego po zakończeniu
ca na umożliwianiu dostępu
towe Forum Rozwoju Regionalnego, które odokresu inkubacyjnego.
będzie się w końcu listopada na Maderze.
do informacji i dyfuzji wieBędę miał przyjemność prowadzić dyskusję
W ramach Programu
dzy jest równie ważna jak
w ramach panelu zajmującego się sprawami
Operacyjnego Kapitał Ludzdziałalność stricte badawidentyfikacji zasobów regionalnych i ich wykoki (finansowanego z Europejcza. To właśnie zdolność
rzystania w animowaniu przyszłości regionów.
skiego Funduszu Społecznedo wykorzystywania poten– Gratuluję zatem wyboru, dziękuję
go) ARR w Bielsku-Białej zrecjału naukowego, technoloza rozmowę i życzę powodzenia w pełalizowała projekt „Przedsięgicznego i innowacyjnego,
nieniu swej misji.
biorczy Młody Naukowiec”,
czyli po prostu know-how
którego celem jest wsparw lokalnych przedsięwzięcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości; nacisk połociach zadecyduje w dużym stopniu o przewadze konkurenżony był między innymi na umiejętność komercjalizacji innocyjnej naszych regionów. Należy więc zrobić wszystko, by
wacyjnych pomysłów, ale też na przekazanie młodym ludziom
ten potencjał zidentyfikować i wykorzystać.
innych umiejętności niezbędnych do prowadzenia nowoczeStanisław Ginda*
snej, konkurencyjnej firmy. Pozyskiwanie innowacyjnej wiedzy
* Autor jest Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
przez przedsiębiorców Agencja ułatwia również poprzez realiw Bielsku – Białej oraz członkiem 7- osobowego Zarządu European
zację projektu “Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP”, jako że geAssociation of Development Agencies - Stowarzyszenia zrzeszająnerowanie, rozprowadzanie i wykorzystywanie wiedzy w orgacego 150 europejskich agencji rozwoju
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Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fundusze strukturalne dla nauki
i szkolnictwa wyższego
Cele polityki spójności w latach 2007-2013 są ściśle powiązane z realizacją kluczowych priorytetów
odnowionej Strategii Lizbońskiej zapisanych w Zintegrowanym Pakiecie Wytycznych na rzecz Wzrostu i
zatrudnienia. Należy do nich wspieranie innowacyjności,
przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy poprzez umiejętności w zakresie badań i innowacyjności, łącznie z nowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, a także wspieranie inwestycji w
kapitał ludzki.
Realizacja wyżej wymienionych celów polityki spójności w Polsce została zapisana
w Narodowej Strategii Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013,
dokumencie określającym sposób wykorzystania przyznanych Polsce na ten okres środków z funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Funduszu Spójności.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Zaś do celów szczegółowych należą m.in.:
• poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej (Cel 2),
• podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług (Cel 4),
Cele Narodowej Strategii Spójności są realizowane m.in. za pomocą programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz przez samorządy poszczególnych województw.
W realizacji tych celów uczestniczy również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako
Instytucja Pośrednicząca dla trzech programów operacyjnych zarządzanych przez MRR. Są nimi
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
we wdrażaniu Priorytetów współfinansowanych z EFRR, oraz
• Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
współfinansowany z EFS.
Aby stworzyć właściwe warunki do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy konieczne jest inwestowanie w rozwój sektora B+R oraz szkolnictwa wyższego. W szczególności istotne jest wspieranie kierunków badań ważnych dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, stymulowanie większego zaangażowania przedsiębiorców
w działalność badawczo-rozwojowej, modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej zarówno działalności
badawczej jednostek naukowych jak i dydaktycznej szkół wyższych, a także podwyższanie jakości kształcenia na poziomie wyższym i dostosowanie go do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Właśnie w tych obszarach jest skoncentrowane wsparcie z wyżej wymienionych programów operacyjnych dla nauki i szkolnictwa
wyższeg0
W ramach łącznej sumy środków zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności, która
wynosi około 85,6 mld euro (67, 3 mld euro pochodzi z budżetu UE), dla nauki i szkolnictwa wyższego, w
ramach programów, dla których MNiSW jest Instytucją Pośredniczącą przeznaczonych jest 4,15 mld euro
(3,53 mld euro z budżetu UE), z czego dla poszczególnych Priorytetów i Działań:
PO Innowacyjna Gospodarka
Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii - 1 299 270 589 EUR
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy - 465 000 613
EUR
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - 70 037 029 EUR
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych
przez jednostki naukowe - 373 880 771 EUR
Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych - 390 352 176 EUR
Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R - 1 299 270 589 EUR
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - 691 423 530 EUR
Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych - 349
117 647 EURPO Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 588 235 294 EUR
PO Kapitał Ludzki
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka - 960 366 839 EUR
Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy - 898 866 839 EUR
Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju
gospodarczym - 61 500 000 EUR
Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Aktywni na każdym froncie
Z dr TADEUSZEM TRUSKOLASKIM – Prezydentem Białegostoku
– rozmawia Jacek Broszkiewiecz
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– Jest Pan Prezydentem stolicy
regionu o unikalnych walorach i atutach sprzyjających jego rozwojowi.
Jednocześnie od lat zajmuje się Pan
– jako ekspert ekonomista – wdrażaniem programów Unii Europejskiej
– zarówno w skali regionu, jak i kraju. Jakie są najważniejsze
przeszkody uniemożliwiające sięganie po środki unijne?
– Źródłem problemów pozyskiwania przez gminę funduszy
unijnych są m.in. skomplikowane procedury i system wdrażania,
oparty na administracji centralnej i samorządowej szczebla wojewódzkiego. Przeszkodą zwłaszcza w odniesieniu do projektów
konkursowych jest krótki czas na ich przygotowanie oraz mnogość wymaganych załączników.
Ponadto skuteczne aplikowanie o fundusze utrudnia wciąż
niedostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego. Barierą są
niejasne przepisy prawne, często niezgodne z wytycznymi unijnymi. Odzwierciedleniem tej sytuacji są ciągłe zmiany w rozporządzeniach. Do najważniejszych należą ocena oddziaływania na
środowisko i związane z tym nieprawidłowe transponowanie pojęcia „development consent” (zezwolenie na inwestycję) oraz prawo
zamówień publicznych. Trudnością są również różne możliwości
kwalifikowalności podatku VAT występujące w poszczególnych
programach. Mimo tych utrudnień, Białystok pozostaje w czołówce miast skutecznie pozyskujących środki unijne.
– W jakim zakresie do tej pory Białystok korzystał z funduszy Unii Europejskiej i jakie plany w tej materii zakłada Pan
w przyszłości - w kontekście podstawowego celu strategicznego rozwoju miasta jakim jest poprawa życia mieszkańców i
środowiska naturalnego?
– Priorytetem w ostatnich latach rozwoju Białegostoku jest poprawa infrastruktury drogowej, wzrost konkurencyjności jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestorów oraz rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej. Przed przystąpieniem
Polski do UE Miasto korzystało z: Funduszy
Przedakcesyjnych PHARE, z których największe zrealizowane inwestycje dotyczyły budowy
tunelu na obwodnicy wokół Białegostoku oraz
wzmocnienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury drogowej o
łącznej wartości ponad 65 mln zł. Korzystaliśmy
również z Funduszu Przedakcesyjnego ISPA, z
którego zrealizowano projekt poprawy jakości
wody o wartości 73,65 mln zł.
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zrealizowano m.in. I etap poprawy jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego o wartości
ponad 71 mln zł oraz, we współpracy z ościennymi gminami, wybudowano ścieżkę rowerową
do Supraśla o wartości ponad 5.7 mln zł. Sięgaliśmy również po środki z Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport oraz INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG IIIA / TACIS
CBC. Oprócz projektów inwestycyjnych pojawiły się również projekty tzw. „miękkie”, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej.
W obecnym okresie programowania pozyskujemy środki w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Kluczowe zadania
to budowa Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego, kolejne etapy poprawy jakości transportu publicznego – w tym zakup nowych autobusów, wdrożenie dynamicznego systemu informacji pasażerskiej, budowa tzw. Trasy Generalskiej, modernizacja Stadionu
Miejskiego, budowa hali widowiskowo-sportowej oraz wdrożenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w skład
którego wejdzie również zakład termicznej utylizacji odpadów.

– Wziąwszy pod uwagę specyfikę miasta aż ciśnie się na
usta pytanie o partnerstwo publiczno-prywatne. Jaki jest Pana
stosunek do tego mechanizmu generującego dodatkowe środki na wzbogacenie infrastruktury i życia Białegostoku?
– Każda inicjatywa, która prowadzi do rozwoju miasta jest
cenna. Partnerstwo publiczno-prywatne, jak do tej pory, nie zafunkcjonowało w Polsce w znaczącej skali. Znane mi są jedynie trzy przypadki takich działań. Winą za ten stan rzeczy należy obarczyć poprzednią ustawę o PPP, która praktycznie zabijała
tę ciekawą inicjatywę. Obecnie od lutego br. nastąpiły zmiany w
ustawie, które pozwolą na wprowadzenie w życie projektów PPP.
Jesteśmy zainteresowani pozyskiwaniem partnerów np. przy budowie Aquaparku, parkingów wielopoziomowych oraz szeroko
pojętej infrastruktury sportowej.
– Miesięcznik „Euroregiony-Polska” – obecnie przekształcający się w „Europrojekty.PL” jest najstarszym w Polsce periodykiem poświęconym integracji Polski z Unią Europejską.
Od 9 lat prezentujemy na naszych łamach zacieśnianie współpracy polskich miast ze swymi partnerami zarówno z obszaru
UE, jaki i spoza niej. Jakie osiągnięcia i plany ma na tym polu
Białystok, zwłaszcza w kontekście położenia przy granicy Unii
Europejskiej? W jakiej mierze ze współpracy z miastami partnerskimi korzystają mieszkańcy miasta?
– W tej chwili Białystok zacieśnia związki z miastami partnerskimi. Na początku września została podpisana umowa o współpracy z Kaliningradem, w tym roku planujemy wznowienie porozumienia z Grodnem. Zapoczątkowano też rozmowy mające na
celu ponowne podpisanie umowy o współpracy z Pskowem (Rosja). Z Kownem (Litwa) – podpisany jest list intencyjny. Powiat
Milwaukee (USA) – z którym jesteśmy w stałym kontakcie, chce
umocnić współpracę w zakresie szkolnictwa wyższego. Z Eindhoven (Holandia) realizujemy wspólne projekty dotyczące za-

gadnień związanych z innowacyjnością i wymianą doświadczeń.
Najbardziej istotnymi są obecnie relacje z sąsiadami wschodnimi, po pierwsze ze względu na bliskie położenie i wynikające z
tego faktu naturalne wręcz kontakty, zarówno gospodarcze jak
i kulturalne między mieszkańcami i przedsiębiorcami. Zdajemy
sobie również sprawę, że Białystok, leżąc na granicy Unii Europejskiej, ma szansę być łącznikiem między Wspólnotą a sąsiadami. W wykorzystaniu tego atutu pomocny będzie program Partnerstwa Wschodniego zainicjowany oficjalnie w maju w Pradze.
Przejawem realizacji projektu mają być m.in. preferencje handlowe, ułatwienia wizowe i programy pomocowe. Do tego Białystok
aktywnie włączył się w działania Stowarzyszenia „Euroregionu
Niemen”, zarządzającego funduszami Programów Współpracy
Przygranicznej Phare w Regionie Morza Bałtyckiego.
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– Z pytaniem poprzednim łączy się
kwestia nurtująca obecnie wiele polskich samorządów, które czują się pomijane, marginalizowane przy podziale unijnych środków na ich projekty infrastrukturalne. W jaki sposób władze miasta radzą sobie z tym problemem i generują pozaunijne środki niezbędne do prowadzenia inwestycji o charakterze infrastrukturalnym – jakie to projekty?
– Białystok aktywnie pozyskuje środki
pochodzące z państwa, w tym z rezerwy
subwencji ogólnej, Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
Kontraktu Wojewódzkiego, itp. W ubiegłym roku uzyskaliśmy dofinansowanie
z budżetu państwa w ramach Programu
Wieloletniego pn. ”Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
na budowę dwóch ulic na kwotę około 4.5
mln zł. Wsparcie kwotą prawie 6 mln zł w
ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008 otrzymaliśmy na budowę skrzyżowań i sygnalizacji świetlnej w mieście.
W tym roku także będziemy występować o dotacje z budżetu
państwa w ramach tych programów.
Ponadto realizowane są inwestycje, które współfinansują inwestorzy prywatni. Dotyczy to zwłaszcza uzbrojenia terenów mieszkaniowych w infrastrukturę techniczną oraz przebudowy układów komunikacyjnych w związku z budową centrów handlowych (w Białymstoku zrealizowano w ten sposób 8 inwestycji).
W bieżącej działalności inwestycyjnej miasta solidnym zastrzykiem są także środki uzyskane ze sprzedaży obligacji, które opiewają na kwotę 100 mln zł.
– Innowacyjność i kapitał intelektualny oraz rozbudzanie przedsiębiorczości to w obecnych czasach podstawowe dźwignie rozwoju lokalnych społeczności. Co czyni samorząd Białegostoku, by ta sfera stawała się coraz mocniejszym atutem miasta, przyciągającym inwestorów krajowych
i zagranicznych?
– Podejmujemy szereg działań mających na celu wspieranie
przedsiębiorców. Poza standardową ofertą – asystentami inwestorów, ułatwieniami w rejestracji działalności gospodarczej (zasada jednego okienka), powołałem również Radę Przedsiębiorczości, z którą regularnie omawiam kwestie związane z rozwojem gospodarki lokalnej. Aby ułatwić inwestowanie na terenie miasta zewnętrznym podmiotom, w roku ubiegłym suwalska specjalna strefa ekonomiczna została rozszerzona o podstrefę Białystok, o łącznej powierzchni 30 ha, gdzie mogą ulokować się inwestorzy z branży m.in. elektrotechniki, mechaniki, materiałów budowlanych, wysokich technologii z zakresu różnych dziedzin, przetwórstwa przemysłowego, czy branży drzewnej.
Utworzenie podstrefy SSSE z pewnością wpłynie na stworzenie nowego wymiaru gospodarki Białegostoku - umożliwi rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej oraz nowych
rozwiązań technologicznych, wpłynie na zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług, umożliwi aktywizację lokalnego rynku pracy, głównie w sektorze MSP,
a przede wszystkim stworzy bazę dla firm i instytucji, specjalizujących się w branży produkcyjno-usługowej, a że taka baza jest
potrzebna świadczy fakt, że w pierwszym przetargu sprzedaliśmy
już dwie działki w Strefie nowym inwestorom.
W bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
będzie funkcjonować Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, co
umożliwi stworzenie w południowo-wschodniej części miasta spójnego obszaru o charakterze dzielnicy naukowo-przemysłowej, generującej sferę badawczą oraz sektor produkcji i usług, opartych o
wysoko wyspecjalizowane technologie i innowacyjne rozwiązania.
Duży nacisk będzie położony na przedsiębiorczość akademicką – ze względu na liczne uczelnie wyższe, funkcjonujące w mieście oraz potencjał ich absolwentów. Elementem zwiększającym
atrakcyjność tych obszarów będzie również Campus Uniwersytecki, zlokalizowany w sąsiedztwie BPN-T, pod budowę którego miasto przekazało Uniwersytetowi teren z 95% bonifikatą.

– Światowy kryzys finansowy dotyka również nasz kraj. W
miastach coraz groźniejszy staje się problem rosnącego bezrobocia. W jaki sposób, przy wykorzystaniu istniejących możliwości – białostocki samorząd ma zamiar działać w celu łagodzenia skutków tej społecznej plagi?
– Oprócz wspomnianych wcześniej działań mających na celu
zaktywizowanie i wspieranie przedsiębiorców i inwestorów, realizujemy szereg projektów edukacyjnych, pomagających osobom
bezrobotnym w nabyciu nowych kwalifikacji i odnalezienie się
na rynku pracy. Staramy się dostosować jak najlepiej umiejętności i kwalifikacje mieszkańców Białegostoku do potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców transferując znajomość technologii
i innowacyjnych rozwiązań z krajów Europy na nasz rynek. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku obecnie realizuje
3 projekty międzynarodowe mające na celu dostosowanie kwalifikacji pracowników do realiów zatrudnienia. W przedsięwzięciu
będzie uczestniczyło 50 słuchaczy, którzy będą mieli możliwość
wyjazdu na staże do 12 krajów Europy. Równie istotny jest projekt ,,Świadomy wybór, pewny sukces”, zmierzający do ujednolicenia systemu poradnictwa zawodowego, zwiększenia dostępu
do doradztwa edukacyjno-zawodowego i włączenia pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Zrealizowaliśmy również projekt „Aktywni, zaangażowani, wyedukowani” skierowany
do mieszkańców gmin wiejskich, pozwalający na rozwijanie nowych umiejętności zawodowych, przynoszących dodatkowe źródła dochodu z działalności pozarolniczej. Do tego dochodzą kursy zawodowe dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, których celem jest umożliwienie powrotu na rynek pracy, zamierzających założyć działalność gospodarczą. Dzięki realizacji wspomnianych działań stwarzamy możliwość pracy dla ponad 200
mieszkańców Podlasia.
– Organizacja sprawnego funkcjonowania służb zapewniających komfort życia mieszkańców 300-tysięcznego miasta, drugiego spośród miast wojewódzkich w Polsce pod
względem gęstości zaludnienia, to duże wyzwanie przede
wszystkim w sferze koncepcyjnej, innowacyjnej. Jaki jest stosunek Pana Prezydenta do pojęcia „władza przedsiębiorcza”,
czyli do kwestii zarządzania społecznością lokalną przy wykorzystaniu doświadczeń czysto biznesowych, obowiązujących w gospodarce?
– Obecne wyzwania stojące przed władzami samorządowymi stawiają wymogi sprawnego i efektywnego zarządzania.
Implementacja projektów unijnych nie byłaby możliwa bez stosowania doświadczeń czysto biznesowych, dlatego że każdy z
tych projektów opiera się na rachunku ekonomicznym. Samorząd różni się jednak od
przedsiębiorstwa, szczególnie z uwagi na konieczność realizacji działań w
sferze socjalnej, która nie
podlega regułom efektywnościowym.
– Dziękuję za rozmowę.
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Kluczem do sukcesu
- dywersyfikacja
Z JANUSZEM MARKIEM SZYMCZUKIEWICZEM – Prezesem Przedsiębiorstwa
Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „Lech” Sp. z o.o. w Białymstoku
– rozmawia Antoni Szczęsny
– Przygotowując się do wywiadu z Panem nie mogłem nie
zauważyć niezwykłego rozmachu, jaki towarzyszy rozwojowi tak specyficznego przedsiębiorstwa, jak to którym
Pan kieruje. Na czym polega owa specyfika i jakie główne
cele przyświecają prowadzonej przez firmę działalności?
– Istotnie, PUHP „Lech” Spółka z o. o. jest firmą dość niezwykłą – z jednej strony prowadzimy największy w województwie zakład unieszkodliwiania odpadów a z drugiej - zarządzamy
największym targowiskiem północno-wschodniej Polski. Władze
Miasta, powołując do życia naszą Spółkę postawiły przed nami
szereg zadań z których skrupulatnie się wywiązujemy.
Oba główne filary naszej działalności są stabilne mimo
niepewnej sytuacji rynkowej, która mogłaby być szczególnie dotkliwa w stosunku do kupców pracujących na naszym
targowisku. Wierząc w siłę polskiej przedsiębiorczości przyjęliśmy strategię polegającą na jak najmniejszej ingerencji w
działalność kupców: utrzymujemy najniższe w regionie ceny
wynajmu działek, nie narzucamy formy i ani rodzaju prowadzonej działalności, jesteśmy otwarci na postulaty klientów.
Okazuje się, że taka polityka firmy przynosi wymierne efekty:
mimo kryzysu ekonomicznego i pewnych utrudnień w ruchu
międzynarodowym (duża część klientów przyjeżdża do Białegostoku zza wschodniej granicy!) ilość punktów handlowych
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na bazarze od 2 lat systematycznie rośnie a pozycja Targowiska Miejskiego jako lidera w tej części Polski wydaje się niezagrożona.
Pomocą w osiąganiu takich wyników i zaufania klientów
niewątpliwie służy wdrożony już od kilku lat Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. System działa sprawnie i gwarantuje utrzymanie założonych i deklarowanych przez Spółkę standardów jakości.
– Skupianie w ramach jednego podmiotu gospodarczego będącego własnością samorządu organizowania
wielu sfer codziennego życia miasta nie jest zjawiskiem w
Polsce powszechnym. Co zadecydowało o wybraniu takiego właśnie modelu zarządzania?

– O takiej a nie innej strukturze spółki i modelu zarządzania zdecydowały władze miasta. Na terenie Białegostoku funkcjonuje wiele spółek komunalnych o zdecydowanie określonym
profilu, jak Wodociągi Białostockie czy spółki komunikacji miejskiej. Są to duże wyspecjalizowane jednostki, których działalność trudno było by rozszerzyć o inne obszary. Z kolei tworzenie oddzielnych spółek dla każdego sektora gospodarki komunalnej powodowałoby niepotrzebny rozrost administracji.
Poza tym rozwój Spółki „Lech” odbywał się w sposób
ewolucyjny – od administrowania parkingami, potem targowiskiem, a dopiero od 2001 roku Zakładem Utylizacji Odpadów
Komunalnych, który jest w tej chwili wiodącą gałęzią naszej
działalności. W ten sposób powstał jeden silny podmiot zamiast kilku mniejszych.
Zarządzanie zakładem unieszkodliwiania odpadów i
miejskim targowiskiem nie koliduje ze sobą, nie prowadzi
do przerostu zatrudnienia i nie kreuje dodatkowych kosztów. Może więc ten model nie jest w Polsce zjawiskiem powszechnym, ale jest za to racjonalny, ekonomicznie uzasadniony i godny naśladowania.
– Jak programowana jest strategia i dalekosiężne cele
PUHP „Lech” sp. z o.o. w kontekście takich faktów, jak konieczność radzenia sobie z wyzwaniami proekologicznymi
– jakże ważnymi dla utrzymania atrakcyjności przyrodniczej
i turystycznej Podlasia i samego miasta?
– Podlasie to wyjątkowo piękny zakątek
Polski, a Białystok jest nie tylko jego stolicą
a jednocześnie swoistą miniaturą – 8 parków
o łącznej powierzchni 80 ha oraz prawie 1800
ha lasów w granicach miasta potwierdzają, że
urok naszego regionu to w dużej mierze wynik troski Podlasian o stan środowiska naturalnego. Dlatego prawidłowe gospodarowanie odpadami jest jednym z priorytetów władz
i mieszkańców Miasta, a tym samym celem i
zadaniem naszej Spółki, która jest właścicielem największej w województwie instalacji do
zagospodarowania odpadów – Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Przyjmuje on rocznie ponad 120 tys.
ton odpadów pochodzących z terenu Białegostoku i okolic – odpowiada to prawie połowie
odpadów powstających w województwie! Od
jego sprawnego funkcjonowania zależy więc
nie tylko bezpieczeństwo środowiska ale także mieszkających w najbliższym sąsiedztwie
ludzi oraz patrząc na cały system gospodarowania odpadami, także białostoczan.
ZUOK w Hryniewiczach składa się z kilku podstawowych
elementów: wagi, sortowni zmieszanych odpadów komunalnych, gdzie następuje podział strumienia odpadów na frakcje
oraz odzyskuje się surowce wtórne, kompostowni frakcji organicznej oraz pól składowych, gdzie trafia balast z sortowni oraz
odpady nienadające się do powtórnego wykorzystania. Ale
okazuje się, że nawet tam odpady mogą być użyteczne – powstający na składowisku w wyniku fermentacji odpadów biogaz jest zasysany i spalany w instalacji produkującej energię
elektryczną mającą status energii „zielonej”, czyli pochodzącej
ze źródeł odnawialnych.
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Mimo, że nasz Zakład na tle innych instalacji w kraju jest
stosunkowo nowoczesny, nie spoczniemy na laurach, cały
czas pracujemy nad jego usprawnieniem i dostosowaniem do
wzrastających wymagań w zakresie ochrony środowiska.
W najbliżej perspektywie czeka nas prawdziwa rewolucja
– Miasto Białystok we współpracy z naszą Spółką pracuje nad
realizacją dużego projektu modernizującego istniejący system
gospodarki odpadami. Jego wdrożenie pozwoli na osiągnięcie
standardów obowiązujących w wiodących w tej dziedzinie aglomeracjach europejskich.
– Prowadzenie tak zróżnicowanej działalności przez firmę korci do sięgania po różnego rodzaju środki dostępne
w ramach programów oferowanych Polsce przez Unię Europejską. Z jakimi efektami i w jakich dziedzinach przedsiębiorstwo, którym Pan kieruje aplikowało po te środki, na co
były lub są przeznaczana i jakie są plany w tej dziedzinie?
– Wspomniałem przed chwilą o dużym projekcie z zakresu gospodarki odpadami, który zmieni oblicze
gospodarki odpadami w naszej aglomeracji.
Jego wartość określa się na ponad 400 milionów złotych więc trudno byłoby go realizować
środkami własnymi. Dlatego Miasto Białystok
liczy na wsparcie ze funduszy unijnych w wysokości ok. 80 % kosztów, liczy tym bardziej,
że projekt znalazł się na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Nie czekając jednak na podpisanie umowy o dofinansowanie realizujemy już inwestycje, które wchodzą w zakres projektu: wybudowaliśmy dwa nowe pola składowe, kupiliśmy kosztowny sprzęt: m.in. kompaktor,
rozdrabniacz oraz wyspecjalizowany sprzęt
do ładowania i transportu odpadów, kompostu i balastu opuszczającego sortownię, który znacznie poprawił wydajność pracy Zakładu. Złożyliśmy też wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na kompleksową modernizację ZUOK – u.
Po 2014 r. nasz Zakład będzie nie do poznania: sortownia
przestanie przyjmować zmieszane odpady komunalne i przestawi się na segregację odpadów opakowaniowych zebranych
selektywnie u źródła, kompostownia będzie przyjmowała wyłącznie odpady zielone a nowe pole składowe będzie w większości przeznaczone do przyjmowania żużla powstającego
podczas pracy spalarni.
Spalarnię wymieniłem na końcu, bo zgodnie z europejską
hierarchią postępowania z odpadami ma ona być uzupełnieniem systemu – jej zadaniem będzie unieszkodliwienie tej części odpadów, które nie mogą być wykorzystane w inny sposób.
Poza tym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi współczesne
spalarnie nie powinny ograniczać się wyłącznie do unieszkodliwiania odpadów – podczas ich spalania powstaje duża ilość
energii którą można, a nawet trzeba, wykorzystać. Dlatego nasza spalarnia będzie produkować prąd elektryczny i energię
cieplną. Produkcja energii z odpadów przynosi również korzyści
dla środowiska – znaczna część odpadów trafiających do instalacji termicznego przekształcania jest pochodzenia organicznego więc powstająca z nich energia prawdopodobnie będzie mogła być zakwalifikowania do tzw. energii „zielonej”.
Uruchomienie spalarni pozwoli na zaoszczędzenie energii,
która do tej pory produkowana jest przede wszystkim ze spalania węgla. Aby jednak móc to ciepło dobrze spożytkować spalarnię należy budować blisko sieci cieplnej, tak aby energia mogła bez większych strat docierać do odbiorców. Jest to jedna z
głównych przyczyn dla których spalarnia powstanie w Białymstoku – blisko wytwórców odpadów i blisko odbiorców energii. Te argumenty nie przekonują jednak wszystkich i są osoby, które obawiają się sąsiedztwa zakładu tego typu. Aby odpo-
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wiedzieć na ich wątpliwości a jednocześnie zachęcić do współuczestniczenia w procesie decyzyjnym Miasto Białystok prowadzi od ponad roku szeroko zakrojone konsultacje społeczne.
– Odnoszę wrażenie, że sfery życia miasta, w których
tak niepoślednią rolę odgrywa PUHP „Lech” są doskonałym poletkiem do nawiązywania partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak zapatruje się Pan na przyszłość tego nieużywanego do tej pory w dostatecznym stopniu narzędzia finansowe generującego szybszy rozwój miasta i dobrobyt
mieszkańców – w tym przypadku Białegostoku?
– Narzędzie jest nowe i, jak Pan powiedział, do tej pory
nie używane – trudno więc w tej chwili oceniać kompetentnie
jego użyteczność, aczkolwiek wygląda to bardzo obiecująco.
Trudno w tej chwili przesądzać, czy PUHP „Lech” z niego skorzysta, a jeśli już – to kiedy i w jakiej dziedzinie. Niemiej warto
podkreślić, że mamy dobre doświadczenia współpracy inwestycyjnej z kapitałem prywatnym.

Przykładem może być pracująca na terenie ZUOK w Hryniewiczach od stycznia bieżącego roku mała elektrownia zasilana wyłącznie przez gaz wysypiskowy. Fermentujące od
wielu lat odpady są źródłem różnych gazów, głównie wysokoenergetycznego metanu. Inwestorem jest angielska firma
ENER-G, z którą podpisaliśmy wieloletnią umowę. Jest to
rzadki przykład inwestycji, która przynosi korzyści wszystkim
zainteresowanym. Okolicznym mieszkańcom, bo zmniejszyła się znacznie uciążliwość zapachowa składowiska, firmie
ENER-G, bo produkuje prąd, który sprzedaje zakładowi energetycznemu, nam – bo koszty budowy w 100% zostały pokryte z środków inwestora więc nasza spółka nie dołożyła ani
grosza, nie ponosi również kosztów eksploatacji. Więcej – nie
tylko nie wydajemy pieniędzy na wymagane prawem odgazowanie zamykanych pól składowych, ale dodatkowo część pieniędzy ze sprzedaży prądu oraz dzierżawy terenu trafia do
naszej kasy. Nawet ekolodzy są zadowoleni, bo sąsiedztwo
wysypiska staje się mniej uciążliwe dla środowiska, poza tym
produkowana energia kwalifikowana jest jako odnawialna.
Innym przykładem jest nasza wieloletnia współpraca z prawie 2 tys. partnerów prywatnych jakimi są kupcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową na terenie zarządzanego
przez nas Targowiska Miejskiego. Jesteśmy siłą rzeczy współuczestnikami prowadzonych tam procesów inwestycyjnych, które na przestrzeni lat doprowadziły do widocznej metamorfozy
tego obiektu. Każdy z nas
oczekuje bowiem, aby nawet
bazarowy handel odbywał się
w tzw. „cywilizowanych warunkach” przystających do realiów XXI w.
– Dziękuję za rozmowę.
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Widownia na
40 milionów pasażerów
Z MARCINEM MOSKWĄ – Wiceprezesem Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku – rozmawia Antoni Szczęsny
– Przewozy pasażerskie w
komunikacji miejskiej w Białymstoku to działalność podstawowa Spółki KPKM. Jakie obowiązują obecnie i są
planowane na przyszłość kierunki rozwoju komunikacji publicznej w stolicy Podlasia?

– Mieszkańcy Białegostoku od wielu lat, w różnych badaniach i ankietach w przeważającej mierze odpowiadają,
że są zadowoleni z miejskiej komunikacji. 70-75 procentowy wynik zadowolonych klientów zarówno cieszy, jak i motywuje do sprostania wymaganiom za nim idącym. Najważniejsze w najbliższym okresie są działania zmierzające do
odnowy taboru autobusowego, który jest zarówno podstawą prowadzenia naszej działalności, jak i jednocześnie wizytówką firmy. Drugim ważnym elementem jest wprowadzenie dynamicznej informacji pasażerskiej i „zielonej linii”
dla niektórych autobusów, by ułatwić podróżowanie mieszkańcom. Nie wspominam tu celowo o punktualności autobusów, gdyż od wielu już lat, jeśli nie ma remontów czy nieprzewidzianych zdarzeń na drogach, nasze autobusy jeżdżą z jedno-dwuminutową tolerancją czasu na poszczególnych przystankach. Mieszkańcy tak do tego się przyzwyczaili, że temat spóźnień, bądź opóźnień autobusów nie
jest w badaniach wymieniany jako jeden z ważniejszych
problemów komunikacji białostockiej.
– Prawie całe bieżące wydanie naszego czasopisma poświęcone jest polskiej nauce w Unii Europejskiej. W jakim stopniu KPKM Sp. z o.o. korzysta ze zdobyczy technologicznych i innowacji w swojej branży
oraz sama je kreuje w codziennej działalności? Jakie
są osiągnięcia i zamierzenia w tym zakresie w bliższej
i dalszej perspektywie?
– KPKM jako jedna z nielicznych, zwłaszcza komunalnych firm wdrożyła już w zeszłym roku zintegrowany system informatyczny obejmujący wszystkie procesy zachodzące w Spółce. Pozwala nam to w sposób niezwykle precyzyjny określić każde źródło kosztów, by móc podejmować jak najbardziej trafne decyzje. Wdrożony został także
system informatycznego planowania pracy kierowców au-
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tobusów, dzięki któremu tylko w roku obecnym zaoszczędzimy kwotę około 100 tys. zł z tytułu zmniejszenie ilości
godzin nadliczbowych, oczywiście przy tym samym stanie
zatrudnienia. System ten jest innowacyjny na skalę europejską. Nie znany bowiem jest mi inny podmiot, który z niego korzysta. Wprowadziliśmy także wiele ułatwień w pracy codziennej całej załogi, jak na przykład
elektroniczny obieg dokumentów, system
aukcji elektronicznych i raportowania wyników. Także w zakresie innowacji i nowych technologii KPKM nie ma się czego
wstydzić.
– Dywersyfikacja działalności każdego podmiotu gospodarczego to narzędzie pozwalające osiągać stabilizację
i płynność finansową w trudnych okresach dekoniunktury. Do rozwijania jakich dziedzin w tej sferze przywiązujecie największe znaczenie?
– Przede wszystkim staramy się wykorzystywać te elementy działalności komercyjnej, które możemy połączyć z naszą
działalnością podstawową i z jej zapleczem. Dobrym tego przykładem jest nowo
wybudowana stacja paliw, na której oprócz
tankowania naszych autobusów prowadzimy także sprzedaż paliwa klientom indywidualnym. „Paliwko na Składowej” bo tak się stacja nazywa, przynosi dodatkowe dochody z infrastruktury, którą i tak w przeważającej mierze

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

musielibyśmy posiadać. Dzięki dobrze zaplanowanej akcji marketingowej, jak i utrzymaniu niższych cen od konkurencji, dochody stacji są nie do pogardzenia. Prowadzimy także punkt napełniania i odgrzybiania klimatyzacji w
samochodach osobowych, przy wykorzystaniu urządzeń
których używamy do tych samych celów w autobusach.
Spore dochody osiągamy także wykorzystując autobusy
do celów reklamowych. Oprócz „sprzedawania” karoserii autobusów, proponujemy także reklamę wewnętrzną,
w oparciu o telewizory LCD i specjalnie przystosowane
plansze reklamowe. Prowadzimy także inne rodzaje działalności dodatkowej; jak wulkanizacja, pracownia psychotechniczna, wynajem kanałów naprawczych, etc, ale zawsze przy wykorzystaniu infrastruktury lub urządzeń niezbędnych nam do zapewnienia podstawowej działalności.
Wykorzystujemy więc wszelkie możliwości które mamy,
ale i ciągle szukamy nowych możliwości rozwoju.
– Komfort życia mieszkańców dużego ośrodka
miejskiego, jakim jest Białystok zależy od sprawnego funkcjonowania jego infrastruktury. KPKM Sp. z
o.o. tworzy jedno z najważniejszych jej ogniw. W jakiej mierze Przedsiębiorstwo korzysta z funduszy
unijnych wspierających potencjał firmy i jakie są plany w tej dziedzinie?
– Trzy tygodnie złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na budowę nowego centrum serwisowonaprawczego. Czekamy, mam nadzieję, na jego pozytywne rozpatrzenie. Obecna hala warsztatowa wymaga tak
gruntownego remontu, że jego przewidywany koszt przewyższa kwotę, jaką należałoby wydać na budowę nowego obiektu. Także wierzę, że na wiosnę przyszłego roku
rozpoczniemy budowę nowego centrum współfinansowanego ze źródeł unijnych. Czekamy także z niecierpliwością na zakończenie postępowania przetargowego na zakup prawie 50 nowych autobusów, także współfinansowany ze źródeł UE, tym razem w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Nie jesteśmy, co
prawda, wnioskodawcą - projekt składało Miasto Białystok - ale będziemy użytkownikami tego nowoczesnego taboru. Także z poprzedniego Kontraktowania Unijne-
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go w latach 2004-2006 Spółka
otrzymała 27 autobusów którymi możemy przewozić naszych
mieszkańców.
– Jak postrzega Pan zadania spółki zajmującej się
komunikacją publiczną w
szerszym kontekście, często hasłowo ujmowane w
określeniu „ spełnianie społecznej misji biznesu”?
– Nasze zadania widzimy szerzej, niż tylko przewóz
mieszkańców. Uważamy że
spółki i przedsiębiorstwa miejskie mają także zadania dalece wykraczające poza podstawowy zakres działalności.
Przykładem takim może być
nasza stacja paliw, po której
uruchomieniu o około 7-8 groszy spadła średnia cena paliw w Białymstoku. Udało się
nam silnie oddziaływać na naszych konkurentów w tym zakresie, by białostocczanie po
prostu tankowali taniej. Bierzemy oczywiście udział w większości akcji organizowanych
przez Miasto Białystok – tam gdzie możemy pomóc. Przewozimy za darmo kombatantów, uczniów na miejsca uroczystości, jednym słowem - pomagamy tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Od ponad roku prowadzimy akcję „Doznanie na żądanie”, promującą podlaskich twórców: poetów, i
artystów. W specjalnie dostosowanych miejscach w autobusie przedstawiamy ich wiersze i prace plastyczne. Blisko w tym zakresie współpracujemy z „Galerią Arsenał”
i „Książnicą Podlaską”- ważnymi białostockimi ośrodkami kultury. Otwarci jesteśmy także na działania młodzieży

skupionej w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Prezentujemy ich fotografie, grafiki, i inne dzieła. Wiem że bez
naszej pomocy trudno by im było znaleźć możliwość prezentacji swych prac dla dużej ilości odbiorców. A my swoimi autobusami przewozimy około 40 milionów pasażerów
rocznie. To naprawdę spora widownia.
– Dziękuję za rozmowę.
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POLSKA NAUKA I GOSPODARKA W UNII EUROPEJSKIEJ:

W czołówce innowatorów
Z JOACHIMEM ADAMCZYKIEM – Dyrektorem PKE S.A. Elektrowni Łaziska”
– rozmawia Grażyna Brochwicz

– Obecne wydanie
miesi ęc z nika „euroregiony- Polska” w poważnym wymiarze jest poświęcone polskiej nauce w i na tle
Unii Europejskiej. Elektrownia Łaziska jest jednym z najlepszych polskich przedsiębiorstw w dziedzinie
wynalazczości posiada 107 patentów w Polsce i 8 krajach świata. Jak
z tego punktu widzenia Pan, który
sam jest innowatorem, ocenia pozycję naszego kraju w branży, w której
Pan działa?
– Elektrownia Łaziska – jedna z najlepszych w polskiej energetyce – to
ogromny sukces techniczny, ekologiczny i organizacyjny pokoleń tutejszych
energetyków. Nie zapominajmy jednak,
że był także czas, kiedy urządzenia tu
zainstalowane były zawodne, a sama
elektrownia widniała na słynnej „liście
osiemdziesięciu” – zakładów najbardziej zatruwających środowisko naturalne. To wtedy właśnie postawiono na innowacyjność, własne rozwiązania techniczne, patenty. Rozwiązania rodem z
„Łazisk” znajdowały potem zastosowanie w innych elektrowniach. Wiele z nich
powstawało w ścisłej współpracy z polskimi uczelniami i ośrodkami naukowobadawczymi. Stanowiliśmy też prawdziwe okno na świat: to właśnie tu były testowane najnowsze światowe rozwiązania technologiczne - dzięki „Łaziskom”
na polski rynek wchodziły takie firmy jak
Hydac, Taprogge czy IFS.
W XXI wiek Elektrownia Łaziska
wchodziła już z kompletnymi instalacjami odsiarczania i odazotowania spa-
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lin na wszystkich blokach, z wydajnymi elektrofiltrami, uporządkowaną gospodarką wodno-ściekową i odpadami.
„Łaziska” były też pierwszą elektrownią, jaka od początku wdrażała Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania trzech norm: ISO
9001, ISO 14001 i PN 18001. Wdrożyła także i certyfikowała w 2003 roku
– jako druga w energetyce - system
społecznej odpowiedzialności zgod-

wych Wystaw Wynalazków w Brukseli i Genewie. Nawiasem mówiąc ich
liczba znacznie przewyższa osiągnięcia reszty polskiej energetyki. Co było
w ten sposób nagradzane? Między innymi nowa konstrukcja młynów węglowych i własne technologie redukcji tlenków azotu. Tak więc Elektrownia
Łaziska zarówno na tle polskiej energetyki, jak i energetyki unijnej wypada
korzystnie. Gdyby inne, polskie zakła-

ny z normą SA 8000. Jest także laureatem Śląskiej i Polskiej Nagrody Jakości.
Wspomniała pani o 107 patentach
elektrowni. Dla pełnego obrazu należałoby jednak jeszcze dodać blisko
1800 projektów wynalazczych, ponad
40 prac naukowo-badawczych i 21 medali – złotych, srebrnych i brązowych
- zdobytych podczas Międzynarodo-

dy branży energetycznej przywiązywały równie wielką wagę do polityki proinnowacyjnej, wtedy z pewnością bylibyśmy w czołówce krajów proponujących najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie.
– Energetyka to dziedzina mająca bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Powszechnie
wiadomo, że troska o jego stan wiąże się z potrzebą stosowania najnowocześniejszych technologii spalania węgla. Jakie są osiągnięcia i plany w tej sferze elektrowni Łaziska?
– Proces spalania węgla kamiennego związany jest z licznymi uciążliwościami płynącymi dla środowiska naturalnego. W „Łaziskach” dawno poradziliśmy sobie zarówno z emisją związków siarki, azotu, jak i pyłu. Problemem jest jedynie emisja CO 2, ale to
kwestia aktualnie stosowanych technologii na całym świecie.
Najważniejsze były kiedyś instalacje odsiarczania spalin: NID (metoda
półsucha) na 2 blokach 125 MW i IOS
metodą mokrą wapienną dla 4 bloków
225/230 MW. Potem redukowaliśmy
tlenki azotu, doskonaliliśmy transport
pneumatyczny popiołu, uruchamialiśmy w 2006 roku własnego pomysłu
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PKE S.A. ELEKTROWNIA „ŁAZISKA”
instalację odwadniania żużla, pozwalającą w 100% na zagospodarowanie
tego odpadu.
Podnoszenie sprawności bloków
przy jednoczesnym ograniczaniu zużycia paliwa to kolejny krok w stronę
nowych technologii spalania. Od 2005
roku współspalamy z węglem kamiennym biomasę, dzięki czemu staliśmy
się producentem tzw. zielonej energii:
30 maja 2006 roku PKE SA Elektrownia Łaziska otrzymała swoje pierwsze
ŚWIADECTWO POCHODZENIA, które zaświadcza, iż wyprodukowaliśmy
w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2006 r. 7 472 390 kWh odnawialnej
energii elektrycznej. Dziś oczywiście
instalacja podawania biomasy wygląda już całkiem inaczej, w porównaniu
z tą pierwszą, uproszczoną. Niebawem
również zaczniemy spalać biomasę na
blokach 125 MW. Pewnej zmianie ulegnie również sam asortyment biomasy,
na rzecz tej pochodzenia rolniczego
– tzw. agrobiomasy. Obecnie możemy
jedynie czynić starania o spalanie biomasy na wszystkich naszych blokach.
Inne możliwości pojawią się dopiero
z chwilą projektowania nowej jednostki dla tej elektrowni. Dziś PKE SA przewiduje budowę bloków o mocy 900 MW
dla kolejnych swoich siłowni. Jeśli UE
tak zadecyduje – będą to oczywiście
bloki zapewniające tzw. sekwestrację
dwutlenku węgla, czyli lokowanie go
w górotworze. Możliwe są także inne

rozwiązania technologiczne, gdyż każdy problem stanowi potężne wyzwanie
dla nauki i praktyków. Dziś takim wyzwaniem jest kwestia CO 2 . Być może
niebawem powstanie jakaś nowatorska
metoda. My tu w „Łaziskach” mamy doświadczenia z rozwiązywaniem problemów „nierozwiązywalnych”, więc sądzę, że i problem CO 2 niebawem znajdzie swój finał.
– W jakiej mierze kryzys finansowy dotknął – o ile w ogóle – Przedsiębiorstwo, którym Pan kieruje i
jakie kierunki dywersyfikacji jego
działalności ma Pan zamiar rozwijać, by w sytuacjach kryzysowych

maksymalnie stabilizować płynność
finansową Elektrowni?
– Odpowiedź na to pytanie należy do kompetencji centrali, czyli Południowego Koncernu Energetycznego SA lub nawet holdingu Turon Polska Energia SA.
– Dziękuję za rozmowę.

PAWEŁ GNIADEK – Dyrektor Departamentu Komunikacji Rynkowej i PR TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna:
W pierwszych sześciu miesiącach tego roku zanotowaliśmy spadek sprzedaży energii na
poziomie blisko 10 proc. Zakładamy jednak, że sytuacja będzie się poprawiać. Spadek zużycia
energii jest różny w różnych grupach odbiorców: największy w przemyśle ciężkim, motoryzacji i u innych dużych odbiorców, nieco mniejszy w mniej energochłonnych gałęziach przemysłu i małych firmach. Gospodarstwa domowe zużywają tyle samo lub nawet nieco więcej prądu.
Uważamy, że spadek zapotrzebowania na energię jest okresem, który energetycy powinni wykorzystać na przygotowania do inwestycji, abyśmy w momencie, gdy Polska powróci na ścieżkę dynamicznego rozwoju, mogli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu .
W przyjętej
koniec
pod
ubiegłego roku strategii korporacyjnej na
lata 2008-2012 z perspektywą do 2020 roku
odbudowa mocy wytwórczych jest priorytetem
dla Grupy Tauron. Zakładamy rozpoczęcie
budowy nowych mocy na poziomie 3000 MW
do 2012 roku. W znakomitej większości będą
to jednostki na węglu kamiennym. Oczywiście
wszystkie bloki powstaną z wykorzystaniem
najnowszych technologii, gwarantujących
znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla
oraz wzrost sprawności wytwarzania. 27
czerwca br. w Południowym Koncernie
Energetycznym, należącym do Grupy Tauron,
oddano do użytku blok o mocy 460 MW w
Elektrowni Łagisza. Wkrótce rozpocznie się
budowa bloku energetycznego w ZEC Bielsko
Biała. Kolejne wielkie projekty to budowa
dwóch bloków węglowych po 910 MW w
Elektrowni Jaworzno III oraz w Elektrowni
Blachownia (wspólny projekt z KGHM).
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem
Plany
projektów.
tych
dokumentacji

inwestycyjne Grupy Tauron dotyczą również
Elektrowni Stalowa Wola, w której powstanie
nowoczesna jednostka gazowa 400 MW
(wspólny projekt z PGNiG). Priorytetem jest

Tauron a kryzys

dziś zapewnienie finansowania naszych
one
Będą
strategicznych.
inwestycji
finansowane ze środków własnych, kredytów
i pożyczek, aliansów strategicznych oraz
środków uzyskanych od inwestorów, którzy
kupią akcje Taurona (giełda). W polskiej
energetyce konieczne są bardzo duże
i kapitałochłonne inwestycje związane
przede wszystkim z odbudową mocy
wytwórczych. Dziś największe problemy
związane z rozpoczęciem inwestycji wiążą
się z pozyskaniem finansowania. Zdobycie
środków na inwestycje w energetyce
zawsze było dość trudne (np. domykanie
finansowania Łagiszy zajęło PKE prawie trzy
lata), są to bowiem duże, kapitałochłonne
i długotrwałe przedsięwzięcia. W czasach

rynkach
światowych
na
kryzysu
finansowych jest to jeszcze trudniejsze.
Dodatkowo sam proces rozpoczęcia
inwestycji jest długotrwały, co opóźnia
faktyczną budowę. Trzeba przygotować
i złożyć w odpowiednich instytucjach
tysiące dokumentów. Niezbędne jest
też wykonanie prac koncepcyjnych,
studialnych, badań i ekspertyz i prac
organizacyjnych, co dodatkowo wpływa
na czas realizacji zadań. W czasie
osłabienia gospodarczego pozyskanie
finansowania inwestycji jest szczególnie
trudne, jednak musimy zrobić wszystko,
by się to udało. Dzisiaj nie ma jeszcze
zagrożenia wystąpienia deficytu energii.
Jednak jeśli natychmiast nie zostaną
rozpoczęte budowy nowych bloków, to taki
deficyt może się pojawić. Trzeba pamiętać,
że ujęte w strategii korporacyjnej plany
inwestycyjne Grupy Tauron rozpatrujemy
długofalowo, bo z perspektywą do 2020
roku, więc obecne osłabienie gospodarcze
nie powinno ich przekreślać.

21

