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OD REDAKCJI

Money, money, money...

W

roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym
była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. „Money,Money,Money”. Wówczas pieniądze w Polsce miały
wymiar nieco symboliczny, ponieważ były niejako przepustką do zdobycia dóbr materialnych, których wiecznie brakowało. Obecnie sytuacja jest skrajnie odwrotna.
Dóbr masa – pieniędzy wciąż mało. Mój przyjaciel, który
niedawno wybrał się na wycieczkę do Izraela opowiedział
mi przezabawną i jakże skłaniającą do refleksji historyjkę.
Otóż siedząc przy stoliku ulicznej kafeterii i podziwiając zabytki oraz codzienne życie
Jerozolimy nagle doznał swoistego deja vu. Otóż podszedł do niego facet około 40tki i szeptem zasyczał w ucho: „Czencz many? Dolar, euro, zloty...” Izraelskie szekle
są walutą niewymienialna, tak jak polska złotówka z poprzedniej formacji ustrojowej.
Marek poczuł się jak w domu. Wróciły wspomnienia i rozrzewnienie z młodości. Minęły
szybko, kiedy na lotnisku w Tel-Avivie w strefie duty free chciał kupić pół litra wódki.
Cena – 99 dolarów! Oczywiście darował sobie ten pomysł. W izraelskich sklepach
lepiej płacić dolarami lub euro, ponieważ wtedy cena nie jest obciążona VAT-em. Ale
trzeba uważać, by reszty nie wydali w szeklach – by nie odbyć podróży w przeszłość.
Pieniądze, pieniądze, pieniądze. W trwającym już 20 lat okresie transformacji
ustroju gospodarczego w Polsce niejednemu już odebrały rozum. To nie państwo i
partia, jak w minionej epoce, są ostoja poczucia bezpieczeństwa socjalnego i psychicznego, lecz posiadanie zasobnego konta. Mówi się, że ponoć pieniądze szczęścia
nie dają, ale to wierutna bzdura w konfrontacji z tym, w jak szaleńczym wyścigu po nie
ludzie się wręcz zabijają, tracą rozeznanie i postrzeganie rzeczywistości, umiejętność
adekwatnej oceny zjawisk i swoich współbraci...
Smutne to, ale i zarazem paradoksalnie pocieszające, ponieważ pęd do pieniędzy
generuje rozwój kraju i ogólny dobrobyt. W ujęciu oczywiście statystycznym. Rzadko
mówimy o kosztach tych sukcesów. O wciąż zwiększającej się liczbie rozwodów, o
powszechnym stresie, lawinowo rosnącej liczbie ludzi dotkniętych poważna chorobą
– depresją, o uzależnieniach – na przykład od hazardu, o którym tak ostatnio głośno,
od szaleńczych zakupów, będących syndromem oświęcimskim albo też reminiscencją
stanu wojennego, od ucieczce Internetu... Zamiast oczu ludzie mają złotówki. Milczy
się o bezradności społeczeństwa wobec zewsząd atakujących reklam, które wciąż
ci wmawiają, że zasługujesz na to, czy tamto, albo, że tego, czy tamtego ci brak i koniecznie musisz to mieć, by poczuć się wartościowym człowiekiem.
Kapitalizm ma w Polsce wydanie nieco krwiożercze, ale na szczęście coraz głośniej mówi się o społecznej misji biznesu. Przedsiębiorcy coraz liczniej otrząsają się
z zaczadzenia sukcesami finansowymi i zaczynają widzieć ostrzej potrzeby ludzi, których zatrudniają i lokalnych społeczności, wśród których działają ich firmy. Następuje
zamiana ról. To już nie państwo jest ostoją bezpieczeństwa, bo któż za taką uzna
perspektywę kilkuset złotowej emerytury, jaką oferuje ZUS człowiekowi, który przepracował, powiedzmy 45 lat. To samo dotyczy państwowej opieki zdrowotnej, która
proponuje ciężko chorym ludziom wizytę u lekarza w terminie za rok lub dwa. Człowiek
może już wtedy dawno nie żyć.
A więc pieniądze coraz częściej są kierowane przez przedsiębiorców na indywidualne, prywatne ubezpieczenia swoich ludzi. Oznacza to postępujący brak zaufania
społeczeństwa do instytucji państwa i jego agend, a także roli, jaką pełni ono w sferze gospodarki. Wniosek stąd prosty: albo zreformować gruntownie zarządzanie państwem, albo też dążyć, by wycofywało się ono ze sfer, w których sobie po prostu nie
radzi z powodu fatalnego, obciążonego skazą „partyjnictwa” zarządzania. Pobożne
życzenia?
Jacek Broszkiewicz
redaktor naczelny
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Lokomotywy postępu:

Technologiczny lot
w przestworza
Z Eugeniuszem Wycisło - Prezesem Zarządu Górnośląskiej Agencji
Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach – rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Wkraczamy w nowy rok
z optymizmem, który wynika z korzystnej na tle innych krajów, kondycji gospodarczej kraju, przetrwaliśmy kryzys gospodarczy. W jakim stopniu
przyczyniły się do tego instytucje otoczenia biznesu, do
których należy również kierowana przez Pana Agencja?
– Z perspektywy naszej instytucji trudno mówić o kryzysie, owszem w ubiegłym roku zauważyliśmy pewne wahnięcie na rynku, ale nawet wówczas tym firmom, którym staramy
się pomagać, nie groziło bankructwo. Od dłuższego czasu
obserwujemy działania śląskiego środowiska gospodarczego na tle kraju i mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć,
że w porównaniu z innymi regionami, jest ono bardzo aktywne. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa naszego regionu charakteryzuje skuteczność działań, szybka adaptacja
nowości rynkowych, umiejętność wykorzystania programów
pomocy europejskiej.
– GAPP uczestniczy w realizacji projektów związanych z innowacjami i transferem technologii…
– Działania GAPP S.A. ściśle wiążą się z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – skutecznie realizujemy założenia Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Śląskiego. Agencja jest m.in. liderem projektu: „Regionalnej Sieci

Promocji i Transferu Technologii w woj. Śląskim”, liderem
konsorcjum tworzącego nowy standard usług doradczych
o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorstw – Audytu Potrzeb Marketingowych, partnerem w projekcie ,,Enterprise Europe Network”. Enterprise Europe Network to międzynarodowy projekt, który z pewnością należy do bardzo
ciekawych przedsięwzięć, bo jak wiemy w obecnych czasach
podstawą rozwoju są nowoczesne technologie. Bazujemy na
nowościach technicznych z całego świata, zorganizowaliśmy kilka zagranicznych misji gospodarczych, dzięki którym
przedsiębiorstwa naszego regionu rozpoczęły współpracę
z tamtejszymi firmami. Kontakty te zaowocowały wspólnymi
działaniami i inwestycjami.
Po raz kolejny Agencja, którą kieruję została nagrodzona w Konkursie ,,Krajowi Liderzy Innowacji” (edycja 2009) –
otrzymując tytuł Innowacyjnej Organizacji w edycji regionalnej. GAPP S.A. podejmuje aktywne działania w celu promowania innowacji i pokazania województwa śląskiego jako regionu innowacyjnego. To organizacja, która tworzy narzędzia
i metody prowadzenia działań proinnowacyjnych nie tylko
w swoim najbliższym otoczeniu, ale swoim doświadczeniem
dzieli się z innymi podmiotami. Pani Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zaliczyła GAPP S.A. do czo-

Z perspektywy SENATU

Trochę o realiach
Z Bogdanem Borusewiczem – Marszałkiem Senatu RP
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
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– Panie Marszałku, Senat potocznie kojarzony jest z instytucją
gromadzącą poważne autorytety
czuwające nad rezultatami pracy
Sejmu. Senat nazywany jest Izbą
Refleksji. Niekiedy jednak można odnieść wrażenie, że jego
działanie nie dotyczy spraw bieżących i nie jest skierowane
bezpośrednio na polskie realia gospodarcze, społeczne...
– Trudno jest mi zgodzić się z tą opinią, ponieważ w pracach
Senatu, oprócz samych jego inicjatyw legislacyjnych, przeważa
opiniowanie i ustosunkowywanie się do ustaw uchwalonych przez
Sejm, a tych są setki i dotyczą spraw zarówno o fundamentalnym
dla państwa znaczeniu, jaki regulujących codzienne życie obywateli. 100 senatorów nie zbiera się po to, by pogwarzyć o polityce,
ale po to, by ciężko pracować nad sprawami państwa. Oczywiście, można niekiedy odnieść wrażenie, że zajmujemy się przede
wszystkim sprawami Polonii rozsianej po całym świecie. Media
przypięły nam tę łatkę i chociaż ta właśnie sfera troski o rodaków poza granicami kraju istotnie zaprząta nam wiele uwagi – bo,
przyzna pan – jest bardzo ważna m.in. dla ich poczucia bezpieczeństwa, to Senat czuwa nad całokształtem życia politycznego,
gospodarczego, społecznego Polski. Znaczna część ustawodawstwa, którym zajmuje się Senat, jest związana z gospodarką
– Z tej perspektywy można, jak sądzę, dostrzec wiele
spraw umykających codziennej uwadze obywateli, rządzących...
– Owszem. Senat nie jest instytucją oderwaną od życia, ale
ludzie w nim zasiadający mają, jak sądzę, większy dystans do

wydarzeń, bieżących sporów politycznych i zasadniczo do sytuacji kraju i jego obywateli. Nie jesteśmy tak bardzo uwikłani, jak
na przykład posłowie w walkę o przepychanie swoich projektów
ustaw, co dzieje się niestety zbyt często z uchybieniem dla kultury
politycznej i zasadom współżycia pomiędzy ludźmi, wzajemnym
poszanowaniem godności człowieka. Sprawy są na tyle poważne, że zbyt często wyzwalają niepotrzebne emocje i nie pozwalają pracować zarówno posłom, jak i członkom rządu w komforcie
spokoju, zapewniającego wykreowanie najbardziej optymalnych
rozwiązań. W moim przekonaniu zbyt wiele decyzji zapada w atmosferze pośpiechu, czasem paniki. Co do mnie, to bardzo dobrze czuję się w gronie przedsiębiorców – ludzi mających swoje
cele i konsekwentnie, rozważnie je realizujących, mimo przeciwności, które rzuca im pod nogi świat polityki. Niezmiernie cenię
tę kilkumilionową klasę społeczną przedsiębiorców, bo to na ich
misji opiera się byt państwa. Zawsze kiedy w interesach Polonii
wybieram się zagranicę towarzyszy mi co najmniej kilkunastoosobowa grupa polskich biznesmenów, którzy poszukują kontaktów
i partnerów dla swoich przedsięwzięć. Chodzi o to, by polski biznes łączyć z biznesem polonijnym.
– Ceni Pan, ale czy uważa, że w konfrontacji tego środowiska z potęgą władzy, jego interesy mają jakiekolwiek szanse w starciu z bardzo agresywną reprezentacją świata pracy
– związkami zawodowymi?
– Zadał mi Pan trudne pytanie, ponieważ mój rodowód jest
ściśle związany z „Solidarnością”, która wywalczyła wolną Polskę. Po 20 latach, jak sądzę, niektóre sprawy, podejście do nich,
trzeba nawet nie nieco, ale gruntownie przewartościować. Żyjemy
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Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
łówki liderów przejawiających wyjątkową inicjatywę w tworzeniu systemu innowacji regionalnych, ale najważniejsze
jest to, że działania podejmowane przez spółkę dostrzegają
przedsiębiorcy. Dzięki realizowanym inicjatywom i nowym
projektom pobudzamy potrzebę wprowadzania innowacji
w przedsiębiorstwach, pośrednio wpływając na poprawę
konkurencyjności przedsiębiorstw. Skutecznie łączymy naukę z biznesem, a przede wszystkim wyznaczamy kierunki działań, które wpływają na rozpowszechnianie potrzeby
wdrażania innowacji wśród firm, instytucji i za to przyznano
nam tytuł – Innowacyjna Organizacja w woj. śląskim.
– Agencja jest również inwestorem, i to w bardzo ciekawej dziedzinie - branży lotniczej. Skąd wziął się ten
pomysł?
– Jest to najbardziej kreatywna i najbardziej chłonna jeśli
chodzi o nowości branża. Nareszcie technologie zamknięte, hermetyczne, wojskowe wkraczają do przemysłu i warto
to wykorzystać. Dzięki naszej pomocy udało się na Podbeskidziu zrealizować projekt budowy Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach,
obecnie obok nowego lotniska budujemy Śląskie Centrum
Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego. Jest ono
nastawione na badanie i wytwarzanie elementów oraz podzespołów wykonywanych z tworzyw kompozytowych dla
samolotów lekkich i ultralekkich. W tym zakresie współpracujemy z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik”, której pomoc bardzo sobie cenimy. Wartość projektu
wynosi 12 milionów €, z czego 85 proc. dostajemy środków
pomocowych. Przede wszystkim jednak projekt daje szansę rozwoju środowisku lotniczemu z okolic Bielska, czyli
z bardzo dobrymi tradycjami. W przedsięwzięcie bardzo zaangażowało się starostwo powiatowe, a szczególnie starosta
bielski Andrzej Płonka. Myślimy też o uruchomieniu centrum

certyfikacji, bo okazuje się, że na każdy szczegół techniczny
producent musi uzyskać certyfikat w ośrodkach w Austrii,
Niemczech czy Czechach, zatem utworzenie takiego centrum na miejscu jest najlepszym rozwiązaniem.
– Czy u podstaw tego pomysłu nie leży przekonanie, że indywidualny transport lotniczy ma przed sobą
ogromne perspektywy w Polsce?
– Oczywiście, wprawdzie nie musimy w naszym kraju
pokonywać takich przestrzeni, jak na przykład Amerykanie,
jednak tego typu transport będzie w przyszłości czymś naturalnym, to nieuchronne, taki jest kierunek rozwoju. I nie
chodzi tylko o wykorzystanie lekkich i ultralekkich samolotów dla sfery biznesowej, sportu czy rekreacji. Potencjalnie
powinien być to transport służb ratowniczych. Taka potrzeba dosięgnie zresztą nie tylko nas, ale i Europę. To nie jest
moda na 10 lat, ale kierunek rozwoju, samoloty będą wciąż
doskonalone, by stać się użyteczne w sytuacjach kryzysowych. Staramy się stworzyć bazę dla małych lotnisk cywilnych.
– Jakie jeszcze projekty są realizowane przez Agencję?
– Mamy ich bardzo dużo, nie sposób omówić wszystkich.
Oprócz tych związanych z innowacjami i transferem technologii, inwestycjami - GAPP realizuje projekty podnoszące
kwalifikacje i umiejętności – to ciekawe kursy i szkolenia,
warto zajrzeć na naszą stronę internetową (www.gapp.pl).
Myślę, że warto jeszcze szerzej wspomnieć o szczególnie
istotnym dla nas projekcie, który wpisuje się w kilkuletnie
działania Agencji mające na celu rozbudowę platformy
współdziałania nauki i biznesu -„Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki”. Pora, by wykorzystać dorobek i możliwości
naszych Naukowców w praktyce – nauka i biznes – to się po
prostu opłaca.
– Dziękuję za rozmowę.
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w innej epoce. Niewątpliwie w dialogu z rządem reprezentacja
pracodawców jest słabsza w porównaniu z potęgą związków zawodowych. Oczywiście Sejm może uchwalić ustawę o obowiązkowej przynależności każdego przedsiębiorcy do samorządu gospodarczego, ale jak by to się miało do jednej z fundamentalnych
zasad Unii Europejskiej – swobody działalności gospodarczej?
Sądzę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat Krajowa Izba Gospodarcza wypracowała sobie bardzo silną pozycję, z którą musi się
liczyć każdy rząd i sejm.
– Czy podziela Pan Marszałek powszechną wśród środowisk gospodarczych opinię, że ich rolą w czasie 20-letnich
przemian jest niedoceniana?
– Nie do końca. Osobiście bardzo ją cenię i dostrzegam, że
znaczenie tego środowiska, jego kreatywności, inwencji i determinacji ma dla Polski podstawowe znaczenie. Kiedy startowaliśmy
w demokrację rola związków zawodowych była olbrzymia,
a przedsiębiorców niewielka. Obecnie ta sytuacja bardzo się
zmieniła. Rządzący uważnie wsłuchują się w głos nie tylko Krajowej Izby Gospodarczej, ale i kilku innych poważnych organizacji grupujących przedstawicieli polskiego biznesu. To ma swoje
odbicie w procesie legislacyjnym, choć zdaję sobie sprawę, że
parytet sił, czy wpływów nie jest równomierny. Chciałbym jednak
wygłosić swoje osobiste credo. Jestem głęboko przekonany, że
politycy od gospodarki, poza wyznaczeniem ogólnych zasad jej
funkcjonowania, powinni trzymać się jak najdalej. Jestem przeciwnikiem nadmiernej ingerencji państwa w funkcjonowanie tej
dziedziny życia. Jak widać na ostatnich przykładach prac specjalnych komisji sejmowych te związki rodzą patologiczne zjawiska,
wikłanie się polityków w bezpośrednie związki z przedsiębiorcami uważam za głęboko demoralizujące i dające niejako zachętę
moralną do nawiązywania takich relacji na różnych szczeblach
władzy – zarówno centralnej, regionalnej, jak i lokalnej. Partnerstwo publiczno-prywatne to nie dziedzina ciemnych interesów, ale
przejrzysta forma nawiązywania uczciwych relacji pomiędzy na
przykład władzą samorządową a lokalnym środowiskiem biznesu

służące zaspokajaniu interesów i komfortu życia mieszkańców
danego terenu – miasta, czy wsi. Na tym polu nie może dochodzić
do żadnych nieprawidłowości. Nie jestem człowiekiem aż tak naiwnym, żeby nie dopuszczać do siebie myśli o stanie dalekim od
ideału, bo przecież ludzie są tylko ludźmi, a pokus, zwłaszcza dla
tych, dla których dobra materialne stanowią cel życia, jest wielu.
– Wspominał Pan Marszałek o zmianach, jakie zaszły
w życiu Polaków w ciągu ostatnich 20 lat wolnej Polski.
Co, według Pana, ma największe znaczenie dla przyszłości
naszego kraju?
– Niewątpliwie troska o demokrację, samorządność, ale i silne
państwo. Wolności i prawa obywatelskie to kamień węgielny dla
dziś i przyszłości. Polska staje się krajem coraz zamożniejszym,
mimo utyskiwań i wielu braków. Paradoksalnie sądzę, że odczuwanie braku może być czynnikiem motywującym do działania,
a więc łączącym się z realizacją ambicji, planów. Proszę popatrzeć, że po polskich, coraz lepszych drogach jeżdżą miliony
cd. na str. 7
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Nauka dla biznesu: Górnośląska Agencja przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

Nauka + Biznes
= skuteczne działanie
Kilkadziesiąt instytutów, uczelnie
techniczne, centra badawczo-wdrożeniowe – to znaczący potencjał naukowo-badawczy, którym dysponuje
województwo śląskie. Jak te możliwości wykorzystać w praktyce? W jaki sposób zachęcić do współpracy z przedsiębiorstwami? Ma w tym pomóc projekt „Nauka
dla Biznesu – Biznes dla Nauki”, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od lipca 2008 roku jest realizowany przez Górnośląską
Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Realizując projekt
chcieliśmy skutecznie łączyć Biznes z Nauką i Naukę z Biznesem, podnosząc tym samym świadomość w zakresie roli nauki
w rozwoju gospodarczym. Czy to się udało?
Początki były trudne – pierwsze inicjatywy
zorganizowane
w ramach projektu
spotkały się z dużym
zainteresowaniem, ale
pojawiły się również
pytania – dlaczego
przedsiębiorcy mieliby
współpracować z naukowcami i badaczami?
Jak sam projekt może
temu pomóc? Statystyki dotyczące współpracy przedsiębiorców ze
światem nauki nie napawają optymizmem.
W strukturze nakładów
na B+R w Polsce udział
biznesu wynosi jedynie
33,1 proc. (oznacza to
0,18 proc. PKB). Jest jednym z najniższych wśród 27 państw UE,
dla której wskaźnik ten wynosi 54,1 proc. A zaledwie 8% polskich
firm wskazuje nakłady na działalność badawczo-rozwojową jako
skuteczny sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej i wartościowe źródło innowacyjności. Istnieje jednak naprawdę szerokie
pole do współpracy pomiędzy tymi sektorami – innowacyjność
nie ogranicza się bowiem wyłącznie do rozwiązań technicznych,
ale obejmuje wszelkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa:
procesowe, produktowe, marketingowe i organizacyjne. A już po
pierwszych miesiącach realizacji projektu okazało się, iż współpraca może przynieść tylko same korzyści – dla biznesu – szansa
pozyskania wyników analiz naukowych przydatnych np. w procesach produkcyjnych, a dla naukowców – możliwość komercjalizacji rezultatów badawczych przyczyniających się m.in. do szybszego rozwoju ekonomicznego regionu.
W przewodniku „Śląski potencjał - oferta sfery nauki dla
biznesu”, chcieliśmy pokazać jaki potencjał posiadają jednostki
B+R w woj. śląskim, ale najważniejsze jest to żeby umieć ten potencjał skutecznie wykorzystać. „Śląski potencjał – oferta sfery
nauki dla biznesu”, to bogaty katalog ofert sektora badawczorozwojowego z województwa śląskiego skierowany do przed-
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siębiorstw zainteresowanych współpracą z przedstawicielami
nauki. W opracowaniu tym zaprezentowano zarówno ogólną
charakterystykę kilkunastu podmiotów: instytutów naukowobadawczych, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw sektora
badawczo-rozwojowego, jak również zamieszczono około 200
ofert technologicznych, badawczych i laboratoryjno-sprzętowych udostępnianych przedsiębiorcom.
Ponadto, w publikacji można znaleźć informacje na temat instytucji wspierających innowacyjność w regionie śląskim, takie
jak regionalne i branżowe punkty kontaktowe czy centra innowacji
i transferu technologii funkcjonujące przy uczelniach wyższych
Misją naszej firmy jest tworzenie warunków, metod i narzędzi służących do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw
szczególnie tych z naszego regionu. A niewątpliwie może się
temu przysłużyć współpraca i pomoc ze strony
sektora badawczo-rozwojowego. Od 7 lat
Regionalne Centrum
Innowacji i Transferu
Technologii działające
w strukturze GAPP S.A.
realizuje projekty, które łączą te dwie sfery.
Sedno naszej działalności polega na tworzeniu
sprzyjającego klimatu
dla tych wszystkich,
których działalność gospodarcza nosi znamiona innowacji. Będziemy
chcieli kontynuować
budowanie partnerstwa
na rzecz promocji roli
nauki w rozwoju gospodarczym. Mamy również nadzieję, że ta publikacja przyczyni się
do skuteczniejszej promocji oferty sektora B+R i zaowocuje komercjalizacją i wdrożeniami tych technologii w biznesie.
Izabela Czeremcha
Menadżer projektu
W razie pytań dotyczących współpracy i projektu ,,Nauka dla
Biznesu – Biznes dla Nauki” informacji udzieli Państwu:
Izabela Czeremcha
Menadżer Projektu
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Astrów 10
40-045 Katowice
tel./fax.: 032/ 730 48 57
tel.:032/ 730 48 52
kom.: +48 668 426 494
e-mail: izabela.czeremcha@gapp.pl
Informacje o projekcie: www.naukadlabiznesu.pl

Projekt i kampania promocyjna współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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Z perspektywy rządu i jego doradców
– W dobie obecnego kryzysu coraz więcej ekonomistów poważnie rozmawia na temat tzw. Podatku Tobina i praktycznych aspektów wprowadzenia go
w życie.
– James Tobin – amerykański ekonomista, laureat
Nagrody Nobla z 1981 roku stworzył projekt podatku od
obrotów na rynkach walutowych mając zaledwie 27 lat.
Zgodnie z tym pomysłem wszystkie transakcje walutowe
objęte byłyby 1 procentowym podatkiem (w dzisiejszych
warunkach byłoby to około 4,5 bilionów dolarów, czyli około 15 procent światowego przychodu brutto), co miało być

kulacją finansową na skalę globalną. Wprowadzenie podatku Tobina odsuwa niebezpieczeństwo
gwałtownego osłabienia waluty
jakiegoś kraju na skutek działań
spekulantów. Podatek wymyślony
w latach sześćdziesiątych przez
Jamesa Tobina ma bowiem co
najmniej dwie dość istotne zalety. Z jednej strony osłabia kapitał
spekulacyjny prowadzący dużą

Husaria w Rajach podatkowych(2)
Z Józefem Wyciślokiem – Radcą Ministra Finansów – rozmawia Jacek Broszkiewicz

jednym z narzędzi stabilizujących światowy system walutowy. Pomysł ten na wiele lat był zapomniany, a ponownie
odkryty został w połowie lat 90-tych przez ekspertów United Nations Dexelopment Program.
Spekulacja walutowa polega na odniesieniu zysku
przez sprzedaż waluty i ponownym jej odkupieniu po niższej cenie. Spekulanci, aby osiągnąć jak największe zyski
sprzedają i odkupują waluty wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Jeśli po wprowadzeniu podatku Tobina, za każdą
tego typu operację spekulant musi zapłacić podatek proporcjonalny do zamierzonego zysku, działanie to będzie
mniej opłacalne. W przeciwieństwie do spekulanta firma
handlująca lub inwestująca za granicą dokonuje bardzo
niewielu aktów kupna – sprzedaży walut. Nie będzie więc
dotknięta podatkiem Tobina. Podatek ten jest uznawany za
jeden z najprostszych instrumentów walki z walutową spe-

ilość transakcji walutowych. Ograniczając rentowność
operacji „FX”, podatek Tobina miałby m.in. utrudniać ataki
na waluty poszczególnych krajów (takich ataków doświadczył np. Meksyk, Tajlandia czy też Korea Południowa).
Z drugiej strony wpływy z poboru tego podatku miałyby
być wykorzystywane przez społeczność międzynarodową na rozwój krajów Trzeciego Świata. W tym względzie
szczególnie interesująca jest baza wykorzystywana do naliczania podatku – cały światowy obrót Foreign Exchange,
który wynosi obecnie około 450 bilionów dolarów rocznie.
Skuteczność podatku Tobina jest możliwa jedynie gdy
zostanie powołany jednocześnie przez kilka liczących się
na międzynarodowym rynku obrotów walutowych krajów.
Mniej trudności nastręczałaby sama technika poboru podatku, natomiast większych obaw należy się jednak spocd. na str. 8

Z perspektywy SENATU
cd. ze str. 5

prywatnych samochodów . Rzecz w poprzedniej epoce nierealna.
A więc święte prawo własności, decydowania o własnym losie
i drodze życiowej – to są kamienie milowe wyznaczające naszą
przyszłość. Członkostwo w Unii Europejskiej jest dodatkowym elementem handicapu, jakim dysponujemy. Uważam, że zbyt często
eksponujemy destrukcyjne efekty kompleksów i poczucia braku, niż
walory, które mogą z nich powstać. Zresztą, era kompleksów to dla
młodego pokolenia pojęcie dość odległe i niezrozumiałe – na szczęście. Odpowiadając na pana pytanie konkretnie, oczywiście chciałbym aby szybciej budowano nowe drogi, po których będą jeździły
samochody wybudowane w nowych, zlokalizowanych w Polsce
fabrykach. Z tego sektora gospodarki płyną złe sygnały – między
innymi o tym, że premier Berlusconi chce skoncentrować produkcję
Fiata w południowych Włoszech. To się może odbić na przyszłości największego naszego producenta samochodów, na Fiat Auto
Poland. Musimy być przygotowani na działania protekcjonistyczne
innych państw unijnych, bo przecież nie jesteśmy dziećmi i doskonale wiemy, że mimo przynależności do UE, wspólnego tworzenia
gospodarki europejskiej, każde państwo dba przede wszystkim o
swoje interesy. Rzecz w granicach pomiędzy nimi a unijną polityką
spójności. Cały czas jednak podkreślam swą niechęć do ścisłego
związku decyzji politycznych z biznesowymi. W tym zakresie polski świat gospodarki musi nauczyć się bronić swoich interesów,
a przede wszystkim zdobyć na większą ekspansywność międzynarodową. To wówczas on będzie dyktował warunki w poszczególnych obszarach gospodarek innych krajów – tak jak ma to obecnie
w przypadku inwestorów zagranicznych zakorzenionych w Polsce.
Myśleć i działać trzeba kompleksowo. Jeśli chcemy budować nowe
elektrownie, a nie mamy możliwości przesyłu energii, to po co nam
one? Dowiodły tego ostatnie dni, kiedy odciętych od dopływu prądu
bywało po kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych.

– Wiadomo, że silne podstawy gospodarki oparte są
na małych i średnich przedsiębiorstwach. Ale również
w dzisiejszym świecie niebagatelne znaczenie dla potencjalnych inwestorów, wielkich korporacji ważną rolę odgrywają nie tylko koszty pracy w poszczególnych krajach,
systemy podatkowe lecz także to na jakim obszarze lokować swoje przedsiębiorstwa. Uwaga Unii Europejskiej
w ostatnich latach skierowana była na wspieranie rozwoju
wielkich metropolii, bo to one są magnesem przyciągającym wielkie inwestycje. Od dłuższego czasu czekamy na
uchwalenie ustawy metropolitalnej, która pozwoli na wykreowanie w Polsce kilku – powiedzmy trzech - rozpoznawalnych i atrakcyjnych dla światowego biznesu ośrodków.
Dlaczego tej ustawy nie ma?
– W tym roku mija 20 rocznica pierwszych wyborów samorządowych. Tunelowo pojmowana troska o samorządność
lokalną, o demokrację lokalną przesłania niestety szerszą
perspektywę. Samorządy, zgrupowane, jak w przypadku Aglomeracji Katowickiej, niechętnie odnoszą się do oddania swej
władzy na rzecz zarządu metropolii, w tym przypadku Silesia.
To zrozumiałe. W obliczu tych zjawisk i faktów ciągle trwa spór
o to ile tych metropolii w Polsce ma być. Jest oczywiste, że
takie funkcje i warunki spełnia Warszawa, Trójmiasto, Aglomeracja Katowicka, Poznań, Kraków, ale co do innych trwa dyskusja. Kłopoty wynikają z faktu, że status metropolii daje dodatkowe argumenty w staraniach się o unijne fundusze strukturalne
i wiele zurbanizowanych ośrodków Polsce, a nie spełniających
szczegółowo sformułowanych wymogów ten status chciałoby
zdobyć. Stąd opory i niestety sytuacja taka, że projekt ustawy metropolitalnej utkwił na szczeblu rządowym, a nie trafił do
Sejmu. Po prostu ścierają się różne interesy. To jest, co prawda
zjawisko normalne, ale uważam, że tego stanu rzeczy nie należy przeciągać w nieskończoność. Moim zdaniem ustawa jest
potrzebna, bo przyspieszy rozwój kraju.
– Dziękuję za rozmowę.
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Z perspektywy rządu i jego doradców
cd. ze str. 7

dziewać – zdaniem wielu znaczących ekonomistów – ze
świata wielkiej polityki.
Z tego względu przychylni Tobinowi ekonomiści coraz
częściej zastanawiają się nad istotną modyfikacją tego projektu. Z jednej strony te modyfikacje mają na celu usprawnienie koncepcji z technicznego punktu widzenia, a z drugiej – uatrakcyjnienie projektu dla najbardziej opornych.
Kanadyjski ekonomista Rodney Smith zaproponował więc,
aby nie rozliczać podatku poprzez rynki, ale za pośrednictwem narodowych instytucji rozliczających transakcje
handlu walutą. Izby rozliczeniowe tak czy owak pobierają
prowizję. „Podatek Tobina” miałby więc wyłącznie znaczenie ilościowe, a nie jakościowe. Takie rozwiązanie w istotny sposób ułatwiałoby również techniczne wprowadzenie
podatku – zależałoby ono wyłącznie od władz narodowych
i nie wymagałoby umów międzynarodowych.
Podobna w charakterze jest propozycja Paul – Bernd
Spahn’a. Zgodnie z pomysłem tego niemieckiego ekonomisty, „Podatek Tobina” miałby ograniczone pole działania. Naliczany byłby wyłącznie na tych walutach i na tych
rynkach, które padły ofiarą ataku kapitału spekulacyjnego.
Tak więc ustalane byłyby widełki wahań danej waluty, po
przekroczeniu których transakcje obłożone byłyby podatkiem. Wadą takiego rozwiązania jest spore obciążenie tzw.
ryzykiem moralnym. Korzyści z wpływów podatkowych,
których beneficjentami byliby najbiedniejsi, bezpośrednio
wiązałoby się z zachwianiem, a czasem nawet załamaniem systemu walutowego innego kraju, najprawdopodobniej również rozwijającego się.
Jakkolwiek by jednak nie oceniać przedstawionych
powyżej propozycji, istotne staje się to, że coraz więcej
ekonomistów poważnie rozmawia na temat „Podatku Tobina” i praktycznych aspektów jego wprowadzenia w życie.
Obserwując coraz powszechniejsze odchodzenie zarówno
świata polityki jak i biznesu od modnych w latach 90-tych
doktryn neoliberalnych tworzonych przez Szkołę Chica-
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gowską, można przewidywać, że „Podatek Tobina” – w jakiejś formie – nie będzie w najbliższych latach bez szans.
– W Niemczech grupa bogaczy wystąpiła z petycją, w której wzywają rząd tego kraju, aby nałożył na
zamożnych obywateli wyższe podatki. Sami deklarują,
że są gotowi je płacić. Sygnatariusze apelu zauważają,
że gdyby przez dwa lata najbogatsi płacili podatek od
majątku w wysokości 5 procent, to kraj mógłby zyskać
100 mmiliardów euro, które można by przeznaczyć na
programy socjalne i gospodarcze...
– Jeden z inicjatorów apelu Dieter Lehmkuhl powiedział, że w Niemczech około 2,2 mln ludzi posiada majątek
w wysokości powyżej pół miliona euro. Inny z sygnatariuszy, Peter Vollmer, oświadczył, że popiera propozycję podatku, ponieważ odziedziczył „mnóstwo pieniędzy, których
nie potrzebuje”, a podatek byłby społecznie akceptowalnym sposobem na problemy finansowe państwa.
Pozwoli pan na taką refleksję- w przedmowie do książki
pt. „ Odrodzona Skarbowość Polska „ wydanej nakładem
Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej
Polskiej z 1931 czytamy: „Należycie zorganizowana skarbowość obok silnej armii stanowi najlepszą rękojmię niepodległości każdego państwa. Jeżeli utraciliśmy niepodległy byt
państwowy , to przede wszystkim dlatego, że Skarb Państwa
był pusty, a w związku z tym nasze siły zbrojne niewielkie.
Uchylanie się najbardziej zasobnych warstw społecznych
od świadczeń na rzecz Skarbu Państwa oraz ciągłe reorganizowanie służb skarbowych, administracji skarbowej oto
dwie najbardziej ujemne cechy naszej Skarbowości przedrozbiorowej”….Jakże na czasie są to słowa.
Kiedyś chwałą polskiego oręża była husaria, nasza
chluba i najlepsze wojsko w świecie w owych czasach , ale
czy wiecie Państwo , że to wojsko finansowali najbogatsi
nasi krajanie. Sami sobie kupowali zbroje , oręż ,konia i...
walczyli w pierwszych szeregach o Polskę, o Ojczyznę.
Był to dla nich zaszczyt i honor. Na zbroi mieli narzucone
wilcze skóry a zwykli - lamparcie skóry, ale te wilcze skóry
były z polskich wilków.
A teraz gdzie jest NASZA HUSARIA…..?
– Dziękuję za rozmowę.

Sięganie po EFS – Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 września minął rok od upadku jednego z największych banków inwestycyjnych - Lehman Brothers,
wydarzenia, po którym świat uświadomił sobie, iż stanął w obliczu kryzysu. Pomimo początkowej „burzy”,
wiele instytucji zdało sobie sprawę, że najlepszą obroną na ten stan jest inwestycja w najcenniejszy
kapitał przedsiębiorstwa - ludzi. Podnoszenie kompetencji pracowników poprzez system odpowiednio
skoordynowanych szkoleń stało się priorytetem, na wdrożenie którego pozwoliła między innymi możliwość
dofinansowania projektów szkoleniowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Atrakcyjne szkolenia dzięki wsparciu Unii Europejskiej

Unia Europejska od lat
dofinansowuje polskie przedsiębiorstwa, wspomagając
ich rozwój w praktycznie każdej dziedzinie działalności.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wparcie uzyskało ponad 10 000
polskich instytucji. Wśród nich
znalazł się Getin Bank SA
z projektem get in training,
dla którego dofinansowanie
uzyskała i który ma przyjemność realizować Międzynarodowa Szkoła Bankowości
i Finansów we współpracy
z Instytutem Rozwoju Biznesu.
Realizowany od stycznia
2009 do stycznia 2011 roku
projekt zakłada przeprowadzenie prawie 150 szkoleń, w których
w sumie uczestniczyć będzie około 2400 pracowników Banku.
Program oraz zakres tematyczny szkoleń został precyzyjnie określony na podstawie przeprowadzanego przez Międzynarodową
Szkołę Bankowości i Finansów badania potrzeb szkoleniowych.
Dzięki temu mamy pewność, że Projekt przyczynia się realizacji
najważniejszych i najpilniejszych potrzeb szkoleniowych Banku.
Wychodzimy z założenia, że to ludzie są nośnikami wartości organizacji, stąd też jakiekolwiek inwestycje w Banku,
rozpoczynamy od inwestycji w naszych pracowników – mówi
Małgorzata Kulińska- Sczogiel, Dyrektor Biura Szkoleń Getin
Banku SA – Nasz Bank może pochwalić się atrakcyjną i konkurencyjną ofertą, zdajemy sobie jednak równocześnie sprawę, iż
dopiero po spotkaniu z naszym przedstawicielem klient podejmuje decyzje o współpracy. Dlatego też chcąc w pełni sprostać
oczekiwaniom klientów, a także pozostać ich godnym zaufania,
profesjonalnym partnerem biznesowym, stworzyliśmy szeroki
program szkoleń którego realizację umożliwiło skorzystanie
z dofinansowania Unii Europejskiej.
Aleksandra Rost, Prezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły
Bankowości i Finansów dodaje – Od 19 lat zajmujemy się szkoleniem pracowników sektora finansowego. Specjalizujemy się w rozwoju kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy w bankach
i instytucjach finansowych, stąd też większość szkoleń które realizujemy w ramach projektu get in training obejmuje tematykę ściśle powiązaną ze specyfiką działalności bankowej. Przystępując do
współpracy z Bankiem chcieliśmy, aby uczestnicy projektu mieli satysfakcje nie tylko z pozyskania nowej wiedzy i umiejętności. Równie ważne jest dla nas umożliwienie uczestnikom
wymiany doświadczeń pomiędzy sobą. To ważny,
a często nie doceniany, element szkolenia.

W ramach projektu get
in training grupa ponad 500
pracowników Getin Banku
skorzysta z kompleksowego
programu szkolenia obejmującego całość zagadnień
związanych z bankowością,
biorąc udział w sześciodniowym cyklu szkoleniowym
„ Akademia
Bankowości”,
który równocześnie przygotowuje ich do przystąpienia
do egzaminu pozwalającego
uzyskać Europejski Certyfikat Bankowca (ECB EFCB).
Ponadto w ramach projektu
realizowane są szkolenia dotyczące takich zagadnień, jak
ocena ryzyka kredytowego,
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, umiejętność rozpoznawania autentyczności dokumentów i podpisów, ochrona praw
konsumentów, ochrona danych osobowych i tajemnicy bankowej.
Ważny segment szkoleń dotyczy zarządzania sprzedażą, komunikacji interpersonalnej oraz technik prezentacji i autoprezentacji.
Szkolenia organizowane są w ośrodkach wypoczynkowych
i hotelach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Na miejscu
szkoleń najczęściej znajduje się przedstawiciel Międzynarodowej
Szkoły Bankowości i Finansów, który koordynuje przebieg szkolenia, pomaga uczestnikom i wykładowcom, a także upewnia się,
że szkolenie odbywa się prawidłowo i na najwyższym poziomie.
Opieka taka jest także doskonałym sposobem poznania aktualnych oraz przyszłych potrzeb szkoleniowych uczestników, daje
także możliwość spełniania ich bieżących oczekiwań, dotyczących przebiegu szkolenia. Mówi Maciej Trojan, Kierownik projektu – Bezpośrednie spotkania z uczestnikami szkoleń są dla nas
wyjątkowo cenne, pozwalają bowiem zobaczyć efekty wielomiesięcznej pracy. Wykonując codzienne obowiązki w MSBiF pamiętamy, iż bezpośrednim odbiorcą naszych działań jest człowiek,
człowiek który jest najcenniejszym kapitałem przedsiębiorstwa.
Zadowolony ze szkolenia uczestnik to nasza największa satysfakcja. W trakcie wszystkich szkoleń staramy się stworzyć przyjazne
uczestnikom warunki. To, wraz z najwyższą, merytoryczną jakością szkoleń które proponujemy, znakomicie ułatwia przyswajanie
wiedzy, a co za tym idzie, rozwój zawodowy osób które szkolimy.
Obecnie projekt zbliża się do półmetka. Zrealizowano już blisko 60 szkoleń, w których uczestniczyło ponad 950 osób. Znacząca część szkoleń jeszcze przed nami.
Agnieszka Folta
Międzynarodowa Szkoła
Bankowości i Finansów
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Miasto na MedaL: Poręba

Jak wykorzystać atuty?
Z Markiem Śliwą – Burmistrzem Poręby – rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Jest pan gospodarzem niespełna
dziesięciotysięcznego
miasta, usytuowanego w sąsiedztwie wielkiej aglomeracji
śląsko-zagłębiowskiej, być może
w niedługim czasie sejm uchwali ustawę metropolitarną, jak to
może wpłynąć na przyszłość lokalnej społeczności?
– Sąsiedztwo aglomeracji zawsze odbierałem jako szansę
dla gmin, możliwość czerpania wzorców. Usytuowanie blisko
Katowic, Krakowa, Częstochowy czy lotniska w Pyrzowicach,
to atuty gminy. Przez Porębę przebiega droga krajowa i dzięki
temu rozwiązaniu komunikacyjnemu, można się szybko przemieszczać, zatem dojazd do tych miejscowości zajmuje niewiele czasu. To istotne, gdyż jesteśmy otwarci na osiedlenie
się u nas nowych mieszkańców, którzy w Porębie mogą przecież znacznie mniejszym kosztem, niż w dużych miastach, wybudować domy. W sytuacji, gdy liczba urodzeń jest mniejsza
niż liczba zgonów, a tak to wygląda w naszej gminie, trzeba
bardzo poważnie myśleć o poprawie niekorzystnej tendencji
demograficznej. W 2008 roku przyjęliśmy plan miejscowy pod
budowę osiedla domów jednorodzinnych „Na Stoku”, co ułatwi
osiedlanie się nowym osobom i jednocześnie stanie się szansą
rozwoju biznesu budowlanego. Jeśli chodzi o ustawę metropolitarną, są na ten temat różne opinie w środowiskach samorządowych, ja się jednak tego typu wyzwań nie boję. Przepraszam
za kolokwializm, ale uważam, że przy dużym, mały też się
może wyżywić. Moim zamiarem jest wykorzystanie wszystkich
atutów gminy, również lokalizacji, do takiego jej usytuowania
w nowych okolicznościach rynkowych, które pozwolą na systematyczny rozwój. Rolą burmistrza jest kreowanie kierunków
działania, które następnie są uzgadniane z Radą Gminy. Mam
szczęście pracować z ludźmi, którzy wspierają moje pomysły.
Choć czasami, co jest nieuniknione, prowadzimy polemikę, to
w wyniku dialogu, udaje nam się znaleźć optymalne rozwiązania dla każdego problemu.
– Poręba zawsze była miastem zdeterminowanym przez
przemysł. Jakie są obecnie priorytetowe cele gminy?
– Wpływ na życie mieszkańców miała Fabryka Urządzeń
Mechanicznych „Poręba”, znany konstruktor i wytwórca m.in.
wysokospecjalizowanych maszyn z branży obrabiarkowej.
Obecnie zakład liczy 211 lat, jest zatem ściśle związany z historią miasta. W zdecydowanym stopniu przyczyniał się też
do jego rozwoju, zwłaszcza w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. Kilka lat temu pojawił się u nas kolejny
partner biznesowy „Energoinstal”. Priorytetem jest dalsze po-

zyskiwanie inwestorów z zewnątrz i podejmujemy działania,
które mają służyć ściągnięciu ich do gminy. W tym celu m.in.
zamierzamy utworzyć Strefę Aktywności Gospodarczej, dla
której w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczyliśmy obszar 120 hektarów. To poważna
propozycja dla biznesu, związana z ulgami dla specjalnych
inwestorów.
– W Porębie powstanie samodzielne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jakie to przyniesie gminie korzyści?
– Przejęliśmy jeden z zakładów Regionalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, który
zabezpieczał dostawy wody na naszym terenie. Utworzenie
samodzielnego przedsiębiorstwa pozwoli bardziej racjonalne
wykorzystać pieniądze przeznaczone na inwestycje, zyskać
pełną kontrolę nad tymi środkami oraz możliwość aplikowania
po dodatkowe z programów unijnych. To bardzo ważne, gdyż
mamy w tej dziedzinie gospodarki miejskiej dużo do zrobienia
- jeśli chcemy się rozwijać, musimy sprostać takim zadaniom,
jak modernizacja sieci wodociągowej, budowa systemu kanalizacji czy przede wszystkim remont oczyszczalni. To wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego chcę powołać
niezależny podmiot gospodarczy, który będzie o te środki
razem z nami zabiegał. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest obecnie na etapie organizacji. Inną ważną spółką, gdzie mamy 100 procent udziałów, jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Nie tylko zajmuje
się ono sprawami związanymi ze zbiórką odpadów, ale obecnie pomaga nam realizować projekt selektywnej zbiórki odpadów, prowadzony od kilku lat.
Ponadto, przez rok pracowałem nad utworzeniem spółki, która zajmowałaby się gospodarką odpadami. Została
nawet podjęta uchwała w kierunku powołania z partnerem
prywatnym przedsiębiorstwa „Ekoporęba”. Ze względu na
rozbieżności w umowie, nie udało się nam tego projektu zrealizować. Jednak nie wycofujemy się z niego, szukamy po
prostu innego partnera. Powstanie „Ekoporęby” – spółki z
udziałem kapitału prywatnego i gminnego, pozwoliłoby na
uzyskanie konkretnych korzyści budżetowych dla gminy w
postaci podatków.
– Czy przyjmowalibyście również odpady z zewnątrz?
– Oczywiście, jesteśmy małą gminą i ilość naszych odpadów komunalnych nie pozwoliłaby uzyskać takiemu przedsiębiorstwu pozytywnego wyniku ekonomicznego. Jednak
nawiązując współpracę w celu zagospodarowania odpadów z
sąsiednich gmin, musimy myśleć również o niezależności w sferze logistyki. Obecnie rozmawiamy
na ten temat z gminą Myszków, zainteresowaną
dostarczaniem do nas odpadów. Chcielibyśmy
poprowadzić na ich terenie drogę dojazdową do
wysypiska, położonego na skraju miasta.
– Prowadzicie działalność proekologiczną. W 2008 roku gmina przyjęła program
Ograniczenia Niskich Emisji.
– Tak. Program ten realizujemy w gminie od
2008 roku. Dotychczas skorzystało z niego około
60 rodzin. W 2009 roku przystąpiliśmy natomiast
do programu utylizacji azbestu. Zamierzamy wybudować kwaterę na wysypisku, gdzie mogłoby
te środki, w sposób bezpieczny zostać zgromadzone. W ten sposób zyskamy pieniądze dla
gminny i miejsca pracy dla jej mieszkańców.
– Jakie będą kolejne gospodarcze działania?
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– Udało mi się pozyskać inwestora budżetowego do budowy na naszym terenie Zakładu Karnego. W trudnej sytuacji
gospodarczej, gdy zwalnia się ludzi, nasz partner zainwestuje
u nas 70-80 milionów złotych i zyskamy 200 miejsc pracy.
– Skąd pomysł budowy Zakładu Karnego?
– W związku z informacjami o niskim standardzie życia
osadzonych w więzieniach osób, poruszano również sprawę
malej ilości zakładów karnych w województwie śląskim. W lutym 2007 roku, na początku mojej kadencji, skontaktowałem
się w tej sprawie z Okręgowym Inspektoratem Służb Więziennych w Katowicach, a w listopadzie 2008 roku sfinalizowaliśmy umowę. Zakład Karny w Porębie powstanie w miejscu
byłej jednostki wojskowej. Został już wybudowany jeden pawilon, Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych ma decyzję o
warunkach zabudowy kolejnych, jest nawet przeprowadzony
przetarg na ich wykonawstwo. Jako burmistrz cieszę się, że
udało mi się pozyskać solidnego partnera, poza tym jest to biznes, który będzie się kręcił zawsze, i w dalszej perspektywie
przyniesie wpływy do budżetu gminy. Wprawdzie na początku
była to inwestycja różnie komentowana, jednak w tej chwili ludzie zrozumieli, że jej realizacja oznacza powstanie nowych
miejsc pracy i to nie tylko dla mieszkańców Poręby. 200 etatów
to dużo, dlatego zostaną zatrudnieni mieszkańcy Sosnowca,
Zawiercia, Będzina itd. Pozwala na to właśnie dobra lokalizacja
Poręby i rozwiązania komunikacyjne, gwarantujące możliwość
szybkiego dojazdu do pracy.

– Sporą atrakcją dla osób odwiedzających Porębę
jest nowa hala sportowa. Ciekawe jest rozwiązanie techniczne tego projektu, unikalne na skalę krajową, mianowicie zastosowanie instalacji geotermalnej.
– Przyznam, że jestem z tego projektu dumny. Zrealizowaliśmy go błyskawicznie, w przeciągu pół roku wybudowaliśmy obiekt, po 11 miesiącach oddajemy go do użytku.
Hala powstała obok Miejskiego Zespołu Szkół, do którego
uczęszcza 630 uczniów i głównie dla nich została zbudowana. Nowatorskie rozwiązanie techniczne daje ogromne
oszczędności w ogrzewaniu obiektu. W dodatku, po modernizacji instalacji w budynku Zespołu Szkół, rozwiązanie
to przyniesie kolejne korzysci, czyli dostarczanie tam taniej
wody ciepłej. Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła,
pozwoli na pozyskiwanie energii zielonej. W ten sposób nakłady, które poniesiemy powinny nam się zwrócić w przeciągu pięciu lat.
Hala jest przystosowana nie tylko do działań dydaktycznych, to również świetne miejsce na treningi dla sportowców,
a w gminie mamy drużynę siatkówki i myślimy o rozwoju
sportu kwalifikowanego. Chcielibyśmy również wykorzystywać ten obiekt komercyjnie, na przykład dla nieformalnych
grup. Środki na tę inwestycję uzyskaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego, kredyt pozwolił nam się z kolei starać o

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, skąd uzyskaliśmy 1mln 860 tys. zł.
– Czy można zaryzykować tezę, że sprawuje pan
„władzę przedsiębiorczą”?
– Wójt, burmistrz, prezydent miasta, jako jednoosobowy
zarząd, pełni funkcję menedżera, który musi być jednocześnie bardzo wyczulony na problemy społeczności, dla której pracuje. To oznacza ogromną odpowiedzialność, i co za
tym idzie, dużą ostrożność w podejmowaniu decyzji. Jednak
kreując pewne tendencje i trendy działa się jak we własnej
firmie – najpierw trzeba mieć pomysł, potem przy pomocy
zainwestowanych środków go zrealizować, a jeśli ich nie ma,
należy je zdobyć. Choć pewnie burmistrzowi jest je łatwiej
niż prywatnemu przedsiębiorcy znaleźć, bo jednak samorząd jest traktowany jako bardzo solidny partner.
– Korzystacie ze środków Unii Europejskiej?
– W grudniu dostaliśmy 900 tys. zł na rekultywację wysypiska śmieci. W ramach programu Śląskie Ścieżki Rowerowe
gminie przyznano 156 tys. €. Idea jest taka, że wsiadamy na
rower w Gliwicach, a kończymy naszą przygodę turystyczną
np. w Szczekocinach. Poręba też wpisuje się w mapę usytuowania tych ścieżek. Kolejne środki otrzymaliśmy na modernizację i zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Ośrodek jest oczywiście własnością
gminy, jednak jego kierownictwo posiada dużą suwerenność.
O tym jak dobrze sobie radzi świadczy fakt, że właśnie otwiera się w nim nowe specjalizacje. Pieniądze, które
uzyskamy z Regionalnego Programu Operacyjnego, pozwolą na zakup sprzętu medycznego
dla ginekologii i okulistyki. W ubiegłym roku w
ramach aplikacji e-urząd projekt nasz uzyskał w
województwie śląskim I lokatę, a w ślad za nią
otrzymaliśmy środki unijne. Z Programu Kapitał
Ludzki fundusze otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Obecnie poprawiamy wniosek projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na modernizację basenu otwartego, gdzie chcemy wybudować chlorownię i zaplecze rekreacyjne.
– Gmina stwarza mieszkańcom Śląska
możliwości rekreacyjne?
– Może nie jesteśmy typowo jurajską gminą,
jednak położenie geograficzne daje nam duże
szanse również w zakresie rekreacji. Bliskość
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, która jest
miejscem do wypoczynku, dogodny dojazd, stwarza możliwość utworzenia bazy wypadowej na te tereny. Mamy dwa
zbiorniki wodne dla celów rekreacyjnych, gdzie przez cały rok
odbywają się zawody wędkarskie na różnym szczeblu. Na naszym terenie są oznaczone trzy szlaki turystyczne, funkcjonują
ścieżki rowerowe. Posiadamy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dysponujemy także wystarczającą bazą noclegową.
Dlatego wciąż myślimy o rozwoju również w tym kierunku. W
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nastąpiła zmiana w zapisie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wyniku czego obszar czterech
hektarów, dotychczas średnio zagospodarowanych, zostanie
przeznaczonych na tereny sportowo-rekreacyjne. Powstanie tu boisko w ramach realizacji Programu
Moje Boisko Orlik 2012, w dalszej
kolejności planujemy na tym terenie
wybudowanie lodowiska, będzie
też skatepark. Zatem, z jednej strony liczymy na inwestorów, którzy
zapewnią miejsca pracy, z drugiej
staramy się wykorzystać możliwości gminy w sferze rekreacji.
– Dziękuję za rozmowę.
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Polska firma w UE:
– Kieruje Pan od niedawna zarządem jednego z najstarszych, a jednocześnie najbardziej renomowanych
zakładów przemysłowych w obecnych granicach województwa śląskiego. FUM „Poręba” znana jest w Europie
i na świecie z produkcji specjalistycznych obrabiarek.
W jakim stopniu na pozycję i kondycję firmy wpłynął
światowy kryzys finansowy?
– W Polsce kryzys dotyka gospodarkę w sposób selektywny. Różne branże odczuwają go w mniejszym lub
większym stopniu. Chyba najbardziej ucierpiało hutnictwo,
producenci węgla koksującego. Z drugiej strony w branży
motoryzacyjnej na przykład w tyskim „Fiat Auto Poland”
pracowano nawet siedem dni w tygodniu, by wykonać plany
produkcyjne. Trudno jednak generalizować przy omawianiu
tych problemów, ponieważ jednocześnie kłopoty dotknęły
gliwicką fabrykę opla. Daleki więc jestem od jednoznacznych i kategorycznych opinii dotyczących wpływu kryzysu
na polską gospodarkę. Spoglądając na gospodarkę całościowo wiele jej obszarów funkcjonowania wymaga zmian

– Wszystko to
w imię tworzenia jak
najlepszej pozycji
w stosunku do konkurencji?
–
Oczywiście.
Taki jest sens tych
zamierzeń.
– A sfera postępu
technologicznego? Za pomocą
jakich metod FUM
„Poręba” radzi sobie z tym wyzwaniem?
– Działamy w branży, w której postęp technologiczny
nie przybrał tak oszałamiającego tempa, jak na przykład
w przypadku sektora softwarowego, czy telefonii komórkowej. Segment gospodarki światowej, w którym produkuje

Przede wszystkim: wolny rynek!
Z Andrzejem Pońskim – Prezesem Zarządu Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Poręba” Sp. z o.o.
w Porębie – rozmawia Jacek Broszkiewicz

systemowych, legislacyjnych. Pozycja FUM „Poręba” na
rynkach europejskich i światowych jest obecnie dość dobra, ale uważam, że powinna być jeszcze mocniejsza.
Ostatecznie ponad 200-letnia tradycja zobowiązuje. Jestem przekonany, że w wyniku działań, jakie podjęliśmy,
zwłaszcza w sferze marketingowej, już niedługo będziemy sobie o wiele lepiej radzić na konkurencyjnych rynkach. Ale to zależy przede wszystkim od restrukturyzacji
wewnętrznej w firmie, w zmianach w jej zarządzaniu na
płaszczyźnie marketingowej. To one powinny zaowocować większa skutecznością w pozyskiwaniu zamówień.
W tej dziedzinie musimy być bardziej ekspansywni. Musimy
z naszą ofertą produktową być obecni praktycznie wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na maszyny, które u nas powstają. Trzeba poprawić sposób poruszania się
na interesujących nas obszarach globalnego rynku, wprowadzić ulepszenia w dziedzinie dystrybucji naszych wyrobów, zwiększyć aktywność w sferze pozyskiwania nowych
partnerów, ale i w dziedzinie promocji Fabryki.
Ważnym obszarem jest też usprawnienie obsługi klientów, którzy zakupili już nasze urządzenia.
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się maszyny oczywiście nie stoi w miejscu. Na tym polu
mamy niewielkie opóźnienia, ale jestem przekonany, że w
niedługim czasie będziemy w stanie je nadrobić. To stosunkowo proste zadanie, ponieważ świat jest otwarty i prawie
wszystkie produkty, czy technologie są powszechnie dostępne - może z wyjątkiem niewielkiego wycinka hi-techu
dotyczącego przemysłu zbrojeniowego. Problem polega na
wyłonieniu, kwalifikacji tego, co jest nam potrzebne i umiejętności wdrożenia.
– Czy przewiduje Pan nawiązanie współpracy Fabryki z polskim sektorem naukowo-badawczym w tej
dziedzinie?
– Tak. Źródłem zainteresowania współpracą będą nasze
konkretne potrzeby, które będą wymagały wsparcia przy
okazji wdrożeń nowych produktów, czy technologii. Będziemy korzystać z wiedzy i umiejętności konkretnych ludzi, fachowców – niezależnie od tego, czy pracują na uczelniach
politechnicznych, w instytutach naukowo-badawczych, czy
też prowadzą własną działalność gospodarczą na tym polu.
– Czy to FUM „Poręba” zwróciła się z propozycją
współpracy do Politechniki Wrocławskiej?
– Nie. To uczelnia zaproponowała ją praktycznie wszystkim zakładom w Polsce działającym w branży produkcji maszyn.
– Czy w Pańskiej opinii polskie uczelnie
i placówki badawczo-rozwojowe w dziedzinie, w której operuje FUM „Poręba”, są
w stanie spełnić oczekiwania spółki?
– W świecie nauki są różni ludzie. Myślę,
że i w tej dziedzinie trudno wygłaszać jednoznaczne opinie. W niektórych placówkach dominuje klimat większego otwarcia na konkretną współpracę z gospodarką, w innych panuje
atmosfera sprzyjająca raczej rozwiązywaniu
zagadnień teoretycznych. Cała sztuka polega
na tym, by umieć docierać do tych ludzi, którzy rzeczywiście mogą nam pomóc w dziedzinie postępu technologicznego.
– Żyjemy w dobie globalizacji przekładającej się na trendy konsolidacyjne
w gospodarce. Czy Fabryka dobrze się czuje jako samodzielny podmiot, czy też prze-

Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba” Sp. z o.o.
widuje Pan posunięcia zmierzające do jej wzmocnienia
na drodze fuzji z innym tego typu zakładem, na przykład
poprzez stworzenie grupy kapitałowej?
– Konsolidacje dokonują się z różnych przyczyn. Podstawową generuje rynek-produkt i to jest naturalny proces.
Ale istnieją także inne powody grupowania się firm. Jednym
z nich jest strategia konsolidacji finansowej, która tak naprawdę sprawia, że integrują się nie firmy, ale ich kapitał.
Mamy zatem do czynienia z zabiegiem natury czysto finansowej, który nie pociąga za sobą wykreowania nowej oferty
produktowej. Istnieją grupy spółek powiązanych łańcuchem
produkcji: „do tyłu”, czyli do dostawców, albo „do przodu”, co
polega na konsolidacji sieci sprzedaży. Zatem motywy tworzenia grup firm, konsolidowania się ich są różne, a motyw
finansowy, czyli polegający na grupowaniu kapitału wcale nie
zawsze musi przynosić polepszenia oferty rynkowej. To jest
bardzo delikatna materia, wymagająca dogłębnej analizy.
– A więc FUM „Poręba” nadal pozostanie samodzielnym, korzystającym z wypracowanej znakomitej marki,
podmiotem gospodarczym?
– Tak. Nie przewiduję ruchów w sferze, o której przed
chwilą rozmawialiśmy. Spółka nie potrzebuje żadnej konsolidacji w odniesieniu do rynku. Motyw rynkowy jest raczej
wykluczony, ponieważ dysponujemy dostatecznymi walorami i atutami, by swobodnie i z sukcesami się na nim poruszać. Tę aktywność i skuteczność, jak wcześniej sygnalizowałem, trzeba tylko poprawić. Nie sądzę, by mogło dojść do
sprzedaży FUM „Poręba” jakiemuś koncernowi, czy grupie
kapitałowej, albo też abyśmy my w przyszłości zamierzali
kupować jakąś firmę. Nasi dostawcy są zbyt rozdrobnieni
by rozważać taką możliwość. Zmian musimy dokonywać
wewnątrz przedsiębiorstwa.
– Z Pańskich słów wynika, że Fabryka stoi mocno na
nogach, jeśli chodzi o efekty finansowe...
–Jestem tu zaledwie od 30 dni. Nie jestem wstanie odpowiedzieć na to pytanie.
– Nasza dotychczasowa rozmowa zasadniczo dotyczyła kwestii związanych z konkurencyjnością. Jak
w tym kontekście ocenia Pan możliwości działania podmiotów gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej?
– Jestem zwolennikiem wspólnego, wolnego rynku, czyli idei, która przed dziesiątkami lat legła u podstaw Wspólnoty Węgla i Stali, czy protoplasty Unii Europejskiej. Dziś
z niepokojem zauważam odstępstwa od tej idei. Uważam,
że pomysł dotacji dla przedsiębiorstw, czyli zasilanie ich pieniędzmi europejskich podatników, przypomina gospodarką
centralnie planowaną. To kompletna pomyłka. Nie zgadzam
się z tezą, że nie ma nic złego w tym, że prywatne przedsiębiorstwo stara się i otrzymuje dotacje państwowe. Z mojego
punktu widzenia to nieetyczne. O ile jestem skłonny zrozumieć dotowanie przez budżet centralny samorządów, czy innych sfer publicznych, to jeśli idzie o gospodarkę reguły powinny być proste i przejrzyste. Na rynku pozostają najlepsi.
Na tym polega konkurencja kreująca rozwój cywilizacyjny.
Wtrącanie się państw w ten obszar, protekcjonizm – paradoksalnie – tempo tego rozwoju hamuje. Uważam też, że
sytuacja, w której państwo jako instytucja, jest podmiotem
poruszającym się na rynku w formie swych udziałów kapitałowych w wielkich koncernach też jest zjawiskiem patologicznym, po prostu przeżytkiem. Jestem głęboko przekonany
o słuszności idei swobodnego przepływu dóbr, usług i ludzi
w ramach Unii Europejskiej. To niesamowite osiągnięcie, że
bez odprawy celnej można jechać na przykład do Portugalii
i sprzedać partnerowi swój towar, a z Niemiec sprowadzić
bez przeszkód komponent dla własnej produkcji. Zastrzegam
jednak, że funkcjonowanie tego wspólnego tynku – z mojego
punktu widzenia – nie zawsze jest takie, jakim chciałbym
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go widzieć. Pojawiają się oligopole, rygorystyczne przepisy
o charakterze restrykcyjnym. Zadziwiające, że w likwidacji
tych niekorzystnych zjawisk większą aktywność wykazuje
Bruksela niż państwo polskie.
– Co konkretnie ma Pan na myśli?
– Sektor energetyczny, w którym oligopole mają się
świetnie, podobnie zresztą jak w dziedzinie wydobycia i dystrybucji węgla – chociaż w tym przypadku problemów jest
wiele. Państwo sobie z nimi nie radzi, więc najlepszym rozwiązaniem byłoby dla niego wycofanie się kapitałowe. Mam
wielkie uznanie dla ludzi takich jak Pani Anna Streżyńska –
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, której odwaga
i bezkompromisowość w walce z monopolistami powinna
być wzorem dla roli państwa, jaką powinno ono odgrywać
w dziedzinie gospodarki. Absurdalną jest bowiem sytuacja,
w której państwo jako instytucja powołuje urzędy mające
zwalczać praktyki monopolistyczne a samo jest największym
monopolistą – właśnie w energetyce, węglu. Na rynku wody
i ścieków występują monopole regionalne, powoływane do
życia decyzjami administracyjnymi. Jak widać rynek jest daleki od tego, by z czystym sumieniem nazywać go wolnym.
– Ma Pan jednoznacznie i klarownie sprecyzowane
poglądy na rzeczywistość...

– Ja rozumiem, że okres przejściowy z jednej formacji
ustrojowej do drugiej, jakże odmiennej, wymaga okresu
przejściowego, ale musi się on charakteryzować tym, że następują w nim zmiany zmierzające w kierunku modelowym.
Niestety, w Polsce nie do końca tak jest zarówno w odniesieniu do ich jakości, jak i tempa.
– Domyślam się, że jat Pan zwolennikiem poglądu:
jak najmniej polityki w gospodarce?
– Związki polityki z gospodarką są oczywiste i nikt rozsądnie myślący nie może postulować ich likwidacji. Chodzi
o to, by rząd koncentrował się kwestiach natury strategicznej, przypisanych dzisiaj do UOKIK, czy KNF, czy problemie
demonopolizacji importu gazu, a nie zajmował się rękami
ministrów gospodarki, czy skarbu tym, czy kupić jakiś taśmociąg dla elektrowni, czy kopalni, w której państwo ma
swoje udziały.
– Jak zatem widzi Pan rolę FUM „Poręba” w skali lokalnej? Czy potentat przemysłowy w powiecie zawierciańskim ma będzie wspomagać miejscową społeczność lokalną? Mam na myśli przede wszystkim mieszkańców i samorząd gminy Poręba.
– Jesteśmy otwarci na współpracę z władzami samorządowymi, tym bardziej, że miasto Poręba jest utożsamiane
z fabryką o tej nazwie i odwrotnie. Jeśli samorząd zwróci się
do nas z konkretnymi propozycjami, a spółka będzie dysponowała możliwościami partycypacji w ich urzeczywistnieniu
– na pewno nie uchylimy się od współpracy. Inicjatywa jest
jednak po stronie samorządu.
– Dziękuję za rozmowę.
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Miasto na Medal:

Rezerw i oszczędności
trzeba szukać wszędzie
Z mgr inż. Mariuszem Rokiem – prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Porębie
– rozmawia Antoni Szczęsny
– Działalność przedsiębiorstwa
ma decydujący wpływ na sprawne

funkcjonowanie miasta.
– Mamy pieczę nad nieruchomościami 14 wspólnot mieszkaniowych, w skład których wchodzi 29 budynków wielorodzinnych
o powierzchni użytkowej 29 tys. m2 oraz administrujemy 15 budynkami komunalnymi, będącymi własnością gminy, o powierzchni 5968 m2. Do naszych zadań należy m.in. utrzymanie w odpowiednim stanie dróg, pielęgnacja terenów zielonych, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych. Wszystkie te prace
służą mieszkańcom, często naszym sąsiadom i staramy się, by
komfort ich życia był w tym zakresie jak najwyższy. Zatem nasz
udział w gospodarowaniu miastem jest bardzo znaczący.
– Poręba to chyba najdłuższe miasto w Polsce, czy czynnik geograficzny sprzyja waszej działalności czy stanowi
przeszkodę?
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– Przez miasto przebiega droga krajowa 78 i przy niej głównie
skupione są zabudowania. Jednak miasto rozbudowane jest również na północ i południe od tej drogi. W dzielnicach północnych,
takich jak: Nowa Wieś, Niwki czy Krawce zlokalizowane są głównie posesje prywatne, natomiast po stronie południowej osiedla
mieszkaniowe. Dla naszego przedsiębiorstwa oznacza ponad 60
km objazdów, koniecznych w celu zbiórki odpadów i kilkadziesiąt
kilometrów dróg do odśnieżenia.
– Przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego, musi
wypracowywać zyski, nie jest to łatwe gdy działalność jest
skierowana na obsługę mieszkańców.
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej powstało w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową Spółkę Gminy Miasta
Poręba. Nie ma statusu zakładu komunalnego, jednak dalecy
jesteśmy od tego, by pracując na rzecz mieszkańców gminy zarabiać duże pieniądze. Jest to w pewnym sensie działanie non
profit. Natomiast staramy się czerpać zyski działając w innych
obszarach gospodarki, głównie w budownictwie. Oczywiście
naszym podstawowym celem jest utrzymanie wymaganego
stanu technicznego budynków, które zostały nam powierzone
przez wspólnoty mieszkaniowe oraz komunalnych, wykonujemy zatem prace konserwacyjne, remonty główne, drobne naprawy, usuwamy awarie, robimy przeglądy budowlane, instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej,
cieplnej itd. Jednocześnie jednak badamy rynek i startujemy
przetargach na takie przedsięwzięcia, które mieszczą się w zakresie naszego działania, a w przypadkach, gdy nie możemy

wykonać całości prac, pozyskujemy podwykonawców. To właśnie te zlecenia przynoszą nam zyski.
– Jakie są rezultaty tych działań?
– W ubiegłym roku realizacja zadań, które pozyskaliśmy dzięki wygranym przetargom, przyniosła nam wynik finansowy, który
przekroczył dochody z działalności remontowo-budowlanej, realizowanej na zasobach wspólnot mieszkaniowych i budynkach
komunalnych w Porębie. Wykonaliśmy m.in. wymianę pokryć dachów dwóch budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Myszków, w budynku szkoły średniej w Porębie wymieniliśmy
pokrycie dachowe oraz wykonaliśmy remont elewacji, doprowadziliśmy kanalizację do nowego boiska Orlik 2012 w Zawierciu
oraz zlokalizowanego tuż za nim przedszkola. Jednak naszą największą inwestycją w ubiegłym roku był, wykonywany pod nadzorem Śląskiego Konserwatora Zabytków, remont renesansowego
XIV- wiecznego zamku siewierskiego. Już w 2007 roku realizowaliśmy remont wieży – budowaliśmy platformę widokową wraz
ze schodami w wieży bramnej zamku. Natomiast w roku ubiegłym
inwestycja obejmowała remont ściany zachodniej i piwnicy oraz
odbudowę ściany południowej, a także wykonanie repliki tynków
części ściany południowej i do tych ostatnich robót musieliśmy zatrudnić specjalistów. Ponieważ w tym roku również planowane są
przez gminę Siewierz prace na zamku, postanowiliśmy ponownie
startować w przetargu na ich wykonawstwo.
Ta inwestycja była dla nas bardzo korzysta z wielu względów,
przede wszystkim znaczne zwiększenie przychodów firmy. Kolejna korzyść, to doświadczenie, jakie zdobyliśmy wykonując tego
typu prace. Bo realizacja przedsięwzięcia nadzorowanego przez
konserwatora zabytków nie należy do łatwych. Z wielu powodów
– trzeba na przykład używać zaprawy ze specjalnymi dodatkami,
kamienia leżakowanego, ręcznie wyrabianych cegieł, wykonać
wszystko zgodnie z technologią zaleconą przez konserwatora.
Tym bardziej cieszy mnie fakt, że za pierwszy etap prac w 2007
roku otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Modernizacja Roku
2008, a również efekt robót wykonanych w ubiegłym roku spotkał
się z dużym uznaniem.
– Wynika z tego, że firma działa nie tylko na terenie gminy
i jest bardzo konkurencyjna.
– Realia rynku usług budowlanych wymuszają konkurencyjność, odczuliśmy to szczególnie w 2009 roku, kiedy pojawiało się zagrożenie kryzysem. Dlatego na przełomie 2008 i 2009
roku przeprowadziliśmy w przedsiębiorstwie restrukturyzację
zatrudnienia, dzięki czemu udało nam się obniżyć koszty jego
funkcjonowania. Zmiany polegały na zmniejszeniu o niemal

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Porębie
40% zatrudnienia pracowników biurowych, zrezygnowaliśmy np.
z etatu radcy prawnego, decydując się na usługi kancelarii spoza firmy, podobnie było z obsługą informatyczną, w zakładach
przedsiębiorstwa wprowadziliśmy jednoosobowe kierownictwo.
Wszystko to przyniosło nie tylko oszczędności. Obecna struktura
przedsiębiorstwa umożliwia realizację przedsięwzięć w sposób
zadaniowy. Krótko mówiąc za priorytetowe zlecenie odpowiada
jedna osoba, na przykład kierownik danego zakładu, który może z
przedsiębiorstwa wybrać takich ludzi, dzięki którym wywiąże się
ze swojego zadania jak najlepiej. To pozwala na bardziej elastyczne działanie. Kiedyś między szefami poszczególnych zakładów
przedsiębiorstwa dochodziło do nieporozumień co do zakresu zarządzania, szwankowała wymiana informacji, obecnie jest jasno
powiedziane, że realizacja zlecenia naczelnego jest priorytetem,
a kierownik zadania staje się zwierzchnikiem wszystkich.
– Zatem wprowadził pan innowację w dziedzinie zarządzania firmą.
– Nie wiem, czy to innowacja, w ten sposób działa na rynku
sporo firm. Regulamin organizacyjny ma służyć firmie i usprawniać realizację zadań. Powiązania funkcyjne, czy informacyjne
struktury organizacyjnej nie mogą stanowić przeszkód i powodować opóźnienia w wykonawstwie prac. Myślę, że takie uelastycznienie jest konieczne, by dopasować się do potrzeb rynku,
a te jak pan wie wciąż się zmieniają. Dlatego też musimy poszerzać zakres naszej działalności, oczywiście w tym zakresie,
który mamy zarejestrowany.
– O jakiej działalności pan myśli w przyszłości?
– Przede wszystkim chciałbym podnieść jakość usług realizowanych na terenie miasta, na przykład w zakresie utrzymania terenów zielonych. Stosunkowo zły stan dróg, chodników
to zadanie utrudnia. By wykonywać usługi w standardzie, który by nas wszystkich zadawalał, musimy dbać o uzupełnianie
wyposażenia przedsiębiorstwa i wprowadzać choćby drobne,
ale korzystne zmiany, które usprawnią naszą pracę i przynoszą
oszczędności. Wiosną kupimy zamiatarkę uliczną, wprowadziliśmy też innowację w zakresie wywozu nieczystości. Jedną ze
śmieciarek przeznaczyliśmy do wywozu popiołów, pochodzących z pieców budynków indywidualnych. Popioły wrzucane do
kontenerów bardzo je niszczyły, dlatego w 2008 roku zaproponowaliśmy mieszkańcom, by gromadzili popiół w osobnych pojemnikach metalowych, które można u nas kupić. Była to działalność
promocyjna, chcieliśmy mieszkańców zachęcić do tego typu
rozwiązania, więc wykonywaliśmy usługę bezpłatnie. Obecnie koszt wywozu popiołów dwa razy w miesiącu wynosi tylko
6 zł. To korzystne rozwiązanie, bowiem popiół jest utylizowany
w miejscach, gdzie go możemy wywieść bezpłatnie. Opłaca się
również wywóz na składowisko, gdyż stawka za jego składowanie jest mniejsza niż za śmieci komunalne.
– Z jakim zainteresowaniem ta inicjatywa została przyjęta.
– Mamy ponad 70 zleceń w mieście, nie jest to może duża
ilość, jednak oznacza ona cztery tony zebranych popiołów miesięcznie. Choć są to działania na małą skalę, wiem, że one również mają wpływ na ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa,
bo rezerw i oszczędności trzeba szukać wszędzie.
– W firmie liczy się zatem każda złotówka.
– Oszczędności są konieczne, głównie po to, by moc rozwijać firmę, co oznacza zakup nowych urządzeń. Przykładowo,
ponieważ realizujemy szereg zadań ocieplania budynków kupiliśmy rusztowania na powierzchnię ok. 600 m kw. To pozwala
nam w dużym stopniu ograniczyć koszty wynajmowania rusztowań, w dodatku inwestując w wyposażenie firmy możemy pewne
prace wykonywać sami i zrezygnować z drogich usług podwykonawczych.
– Taka polityka zmierza do racjonalnego wykorzystania zysków do rozbudowywania potencjału wykonawczego firmy.
– Należy prowadzić taką politykę finansową, w której nadwyżka przychodów nad kosztami może być inwestowana
w sposób, który da gwarancję większych korzyści w przyszłości. Tak właśnie robimy, kupujemy sprzęt, który poprawia jakość
naszych usług na rzecz miasta. Środki, które wypracowujemy
na zadaniach budowlanych, staramy się też inwestować w wy-

posażenie przedsiębiorstwa, by móc wykonywać kolejne prace
z tego zakresu. W ten sposób firma staje się bogatsza i bardziej
konkurencyjna.
– Doświadczenie, jakie zdobyliście przy remoncie zamku w Siewierzu pozwoli na wykonanie takich prac w Porębie, myślę tu o remoncie wieży wyciągowej pieca odlewniczego z 1798 roku, która widnieje też na herbie miasta.
– Wieża wyciągowa jest jednym z najstarszych zabytków
techniki w województwie śląskim. Służyła do transportu wsadu
wielkopiecowego do przetapiania rudy. Obecnie wymaga ona
remontu. Należy zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem
mury, stropy, klatkę schodową, remontu wymagają również
piwnice i XVIII wieczne mechanizmy. Prowadzimy z panem
burmistrzem rozmowy w kierunku zlecenia nam zarządzania
tym obiektem, co pozwoli na zakup projektu architektoniczno-budowlanego, oczywiście uwzględniającego technologie
i materiały, konieczne do zastosowania przy realizacji remontu budynku znajdującego się w rejestrze zabytków. Następnie
postaramy się pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od Marszałka Województwa oraz Urzędu
Wojewódzkiego na wykonanie tych prac.
– Jakie funkcje będzie wieża pełnić w przyszłości?
– Z jej drugiego poziomu znajduje się wejście do sali, którą można zaadaptować na
przykład na galerię, muzeum,
miejsce spotkań osób zainteresowanych kulturą. To jest
najstarszy obiekt przemysłowy
naszego regionu, wymaga specjalnego traktowania i przedstawienia światu, choć oczywiście powinien pełnić również
funkcje użyteczne. Ponadto
uważam, że jako zabytek kultury przemysłowej, powinien się
znaleźć na Szlaku Zabytków
Techniki woj. śląskiego.
– Dziękuję za rozmowę.
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Polskie samorządy w Unii Europejskiej:

Pro publico bono
Z Andrzejem Stanią – Prezydentem Miasta Ruda Śląska
– rozmawia Grażyna Brochwicz

– Naszą rozmowę toczymy
w kilka dni po przyznaniu Panu
przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach Platynowego Lauru
Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono”. Jak zatem pojmuje Pan swą misję,
jakich obszarów dotyczy i w jaki sposób Pan ją realizuje?
– Misję władz samorządowych można zdefiniować krótko –
„Pro Publico Bono” czyli dla dobra publicznego i tak ją rozumiem
i czuję. Wszelkie szczegółowe założenia, kierunki działań i poszczególne decyzje podejmuję kierując się zasadą pomocniczości. Dlatego od początku postawiłem na organizacje pozarządowe, których mamy ponad 200. Kapitałem samorządu lokalnego
jest bliskość ludzi, których dotyczą decyzje. Daje to możliwość pozyskania szybkiej i obszernej informacji zwrotnej, pozwalającej na
bieżąco korygować działania. Otwartość na głosy mieszkańców
wynika właśnie z ducha służby. Gwarantuje też lepsze postrzeganie władzy szczebla podstawowego co jak wiemy przenosi się na
postrzeganie władzy w ogóle.
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Jeden ze wcześniej nagrodzonych Laurem Umiejętności
i Kompetencji, Zbigniew Brzeziński, przestrzegał już wiele lat
temu, w 1993 r., że proces anarchizacji najbardziej zagraża światu. Nawoływał do przeciwdziałania temu. Wskazywał na to, że
muszą być spełnione dwa warunki – uwiarygodnienie demokracji
i zlikwidowanie skojarzeń walki o władzę i pieniądze z polityką na
rzecz służby społecznej. Staramy się to właśnie w Rudzie Śląskiej
robić. Spełnienie tych warunków pozwoli nam zbudować prawdziwe społeczeństwo obywatelskie.
Tę nagrodę traktuję jako mobilizację do szukania sposobów
na jeszcze lepsze wypełnianie mojej służby wobec mieszkańców
Rudy Śląskiej i nie tylko.
– Jest Pan Przewodniczącym Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – domyślam się więc,
że ma Pan jasną wizję tego najbardziej zurbanizowanego
i uprzemysłowionego regionu w Polsce. Czym ma być Metropolia Silesia i jaką rolę odegrać ma w niej Pańskie miasto
– Ruda Śląska?
– Górnośląski Związek Metropolitalny ma sprawić, by tu na
Śląsku żyło się lepiej – to jest cel nadrzędny. Uświadamiamy całemu światu, ale i Polsce, że na Śląsku już od dziesięcioleci mamy
jedno miasto, w którym w promieniu 20 km żyje 3 mln ludzi,
a w promieniu 100 km – 9 mln oraz znajdują się trzy lotniska. Dzięki
powołaniu Związku Metropolitalnego możemy skutecznie walczyć z
jedną z największych bolączek śląskiej ziemi – bezrobociem. Możliwość wspólnego pozyskiwania inwestorów to dla nas wszystkich
ogromna szansa, a mieszkańcy Śląska to ludzie pracowici.
Od dawna prof. Andrzej Klasik, prof. Michał Kulesza, prof.
Marek Szczepański oraz inne autorytety mówią nam: zjednoczcie się, a wtedy najwięksi inwestorzy świata sami do was przyjdą. Układ, gdzie każda gmina w aglomeracji walczy o „kawałek
budżetowego tortu dla siebie” był na dłuższą metę nie do przy-

jęcia. Próbą przeciwdziałania takiemu zachowaniu jest właśnie
konsolidacja, połączenie w jeden organizm.
Dla Rudy Śląskiej Górnośląski Związek Metropolitalny oznacza możliwość pełnego wykorzystania centralnego położenia
i jest potwierdzeniem celowości naszych inwestycji o znaczeniu
ponadlokalnym, na przykład w mieszkalnictwo, centrum rekreacyjno-sportowe, usługi opiekuńcze, gdyż od nas wszędzie blisko. Powołanie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego nie
jest na pewno zagrożeniem dla tożsamości tworzących go miast.
Wręcz przeciwnie – dzięki współpracy każde z nich może skupić
się na realizacji swojej, niepowtarzalnej misji. Różnorodność jest
naszym bogactwem, to hasło obowiązujące w Unii Europejskiej.
Ruda Śląska, położona w centrum Metropolii, dzięki A-4 i Drogowej Trasie Średnicowej jest doskonale skomunikowana z innymi
miastami regionu. Ruda Śląska jest szansą Śląska.
– Jaka jest skala przemian w mieście za czasów Pana
prawie 10-letniej prezydentury?
– Dzięki współpracy z mieszkańcami i Radą Miasta możemy cieszyć się z licznych sukcesów, ale mimo to nie ustajemy
w działaniach na rzecz naszej „małej ojczyzny”. Rozwój miasta
wymaga nie tylko dobrych pomysłów, ale również środków na
ich realizację. Miasto czerpie je przede wszystkim z Unii Europejskiej, a także z obligacji (środki z tego tytułu przeznaczane
są wyłącznie na inwestycje), a potwierdzeniem właściwej polityki
budżetowej jest przyznanie Rudzie Śląskiej krajowego ratingu
długoterminowego na poziomie A minus przez Fitch Ratings oraz
utrzymanie tego ratingu w 2007, 2008 i 2009 roku. Z wykorzystaniem tych pieniędzy zrealizowaliśmy wiele kluczowych inwestycji. Wśród nich trzeba wymienić m.in. Projekt „Oczyszczanie
ścieków - Ruda Śląska”, Inkubator Innowacji Technologicznych
i Usługowych – „Architektura i Budownictwo”, trwa jeszcze przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego
i Inkubatora Przedsiębiorczości. Także przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 im. Św. Łukasza
w Rudzie Śląskiej.
Ogółem wydatki inwestycyjne w ciągu ostatnich dziewięciu
lat to ponad 650 mln zł.
W mieście swoją siedzibę ma Oddział Kliniczny Ginekologii
i Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, działa też Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych oraz
filia AGH z Krakowa, na której z roku na rok przybywa studentów.
Z myślą o absolwentach powołaliśmy nowoczesne instytucje
wspierające przedsiębiorców, takie jak: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, czy Śląski Park Przemysłowy.
Sukcesem wartym podkreślenia jest zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Powstają kolejne mieszkania. W ciągu ostatnich dziewięciu lat oddano
prawie 1000 mieszkań.

Ruda Śląska
– Jaką rolę w przeobrażaniu Rudy Śląskiej odegrały i odgrywają fundusze Unii Europejskiej, co uczynił rudzki samorząd i Pan osobiście, by skuteczność sięgania po nie była
bardzo wysoka?
– O udziale funduszy europejskich w miejskich inwestycjach
mówiłem już wcześniej. Moi współpracownicy wiedzą doskonale,
jak duży nacisk kładę na pozyskiwanie zewnętrznych funduszy,
które pozwalają zwiększyć możliwości budżetu miasta. Razem
staramy się, aby w pełni wykorzystać członkostwo Polski w Unii
Europejskiej. Każde zadanie analizujemy pod kątem możliwości
otrzymania dofinansowania. Suma funduszy unijnych pozyskanych w ciągu minionych dziewięciu lat to 309 mln zł. Nasze działania w tym zakresie koordynuje Wydział Innowacji i Pozyskiwania
Funduszy, w którym pracują specjaliści w tym zakresie.
W lipcu 2006 r. Związek Powiatów Polskich na podstawie
umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego ogłosił
ogólnopolski konkurs „Powiaty i gminy otwarte na fundusze strukturalne”. Celem konkursu było promowanie i wyróżnienie miast,
gmin i powiatów szczególnie zaangażowanych w aplikowanie
o fundusze Unii Europejskiej, które mają dobrze przygotowaną

ska, która przeznaczona będzie na
dokończenie zadania „Oczyszczanie
ścieków - Ruda Śląska”.
Będziemy też nadal stawiać na
gospodarkę mieszkaniową. Wszyscy mamy świadomość ogromnych
potrzeb, jakie w naszym mieście
istnieją. Dla wielu mieszkańców
najważniejsze są drogi w mieście
i skrzyżowania tych dróg, kilometry,
które na bieżąco trzeba utrzymywać
w czystości, nie tylko zimą.
– Jaki jest Pański stosunek do partnerstwa publicznoprywatnego i czy ten mechanizm finansowania zadań publicznych będzie forsowany w Rudzie Śląskiej, a jeśli tak, to
w jakich dziedzinach?
– Ostatnie lata przekonały mnie o tym, iż partnerstwo publiczno-prywatne to formuła niezwykle skomplikowana. Ta formuła od dawna funkcjonuje w krajach Europy Zachodniej, jednak
jej realizacja w Polsce pozostawia jeszcze sporo do życzenia.

kadrę i infrastrukturę techniczną niezbędną do profesjonalnego
pozyskania informacji, przygotowywania wniosków. Ruda Śląska,
po osiągnięciu wymaganych standardów i spełnieniu warunków
konkursu, otrzymała tytuł „Gmina otwarta na fundusze strukturalne”. Ponadto pracownicy Urzędu Miasta (Joanna Sochacka i Alina Pilawa) otrzymali certyfikat „Eksperta w dziedzinie funduszy
strukturalnych”.
W 2010 Ruda Śląska planuje złożyć wnioski o dofinansowanie
dla następujących projektów:
- Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla – kolonii robotniczej „Kaufhaus”,
- Wzgórze nowych idei- rewitalizacja przestrzeni „rynek centrum”,
- Wzgórze nowych idei – rewitalizacja parku dworskiego,
- Promocja kultury regionu – XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
im. Augustyna Kozioła,
- Można się różnić, tylko trzeba różnić się pięknie – Festiwal
sztuki otwartej,
- Utworzenie mapy akustycznej miasta wraz z systemem do jej
aktualizacji, zarządzania i udostępniania.
– Jakie są najważniejsze dla władz miasta przedsięwzięcia w najbliższym czasie i jaki w nich udział będą miały
środki pozyskiwane zarówno z rosnącego budżetu miasta,
jak i ze wszelkich zewnętrznych źródeł?
– W tegorocznym budżecie zapisaliśmy środki potrzebne do
kontynuacji inwestycji rozpoczętych w 2009 roku: budowa rynku,
który w przyszłości może być największym rynkiem w Metropolii,
czy Projekt „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”. Oprócz tego
chcemy rozwiązać problem parkowania w centrum przez budowę
dużego parkingu. Czekamy też na środki z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na budowę drogi północ-południe.
Niedobór w budżecie, czyli deficyt, pokrywany będzie w całości
przez pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

Mimo tego mamy na tym polu sukcesy. W 2008 roku Ruda
Śląska zajęła I miejsce w Polsce konkursie „Dobre Praktyki
PPP” na najlepsze projekty partnerstwa publiczno – prywatnego, w kategorii „Małe PPP”. Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy i standardów, dotyczących realizacji przedsięwzięć
za pomocą formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, a także
wyłonienie wzorcowego projektu PPP i pokazanie możliwości
rozwoju infrastruktury za pomocą partnerstwa publiczno – prywatnego. W 2009 roku w tym konkursie zdobyliśmy nagrodę
specjalną za projekt budownictwa socjalnego w mieście.
Partnerstwo publiczno-prywatne to formuła dobra w założeniach, jednak wymaga ciągłego i bardzo szczegółowego nadzoru przez stronę publiczną i dopracowania. Najważniejsza w niej
jest dobra wola obu stron oparta na prawdziwym partnerstwie.
– Dziękuję za rozmowę.
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Polska Nauka w Unii Europejskiej:

Na najwyższym
światowym poziomie(3)
Z Prof. dr hab. n. med. Bogusławem Maciejewskim – Dyrektorem Centrum
Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
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– Panie Profesorze, kończąc
w obecnym wydaniu miesięcznika „Europrojekty-PL” wywiad – rzekę z Panem, chciałbym nawiązać do pasji, z jaką mówi Pan o konieczności
wykorzystania wszelkich szans, by polska medycyna
i nauka zagościła na stałe w czołówce peletonu ciągnącej
rozwój cywilizacyjny. W odniesieniu do dziedziny, którą
Pan się zajmuje– nie zawaham się tego powiedzieć - chodzi przecież o przetrwanie gatunku ludzkiego. Realia?
– Kiedy wspominałem o Dubaju i Katarze, które chcą
stworzyć potężny ośrodek naukowo-badawczy i uniwersytecki na skalę światową i ściągnąć do niego najwybitniejszych
naukowców i badaczy z całej planety, to mówiłem właśnie
o realiach, które my, na polskim podwórku, musimy zacząć
dostrzegać. Ja tę szansę na pewno wykorzystam. Jestem już
w takim wieku, że raczej moja profesja powinna nazywać się:
menedżer nauki niż naukowiec. To, co do zrobiłem na tej niwie już mam za sobą, a nagłego błysku i przełomu raczej
nie oczekuję - teraz kolej na następne pokolenie. Ale za nic
w świecie nie zrezygnuję, bo, jak mawiał mój promotor, kiedy
pracowałem nad doktoratem : nie ma takiej mobilizacji, aby
nie mogła być większa, z działań mających na celu wciągnięcia polskiej onkologii do czoła wyścigu po nowe zdobycze
naukowe służące człowiekowi, jego zdrowiu i życiu. Niepokoi mnie „wyścig szczurów”, w którym uczestniczy większość
polskiego środowiska naukowo-badawczego. Zanikła instytucja mistrza, mentora, który prowadzi początkującego adepta
nauki chcąc mu pomóc, a nie wykorzystać dla własnej kariery, jak ma to miejsce bardzo często obecnie. Wspominam
szlachetnych ludzi, którzy mnie samemu pomagali nie tylko
w sferze zawodowej, ale uczyli jak godnie żyć. Wierzę, że
te praktyki nie zaginą, a jeśli, to na pewno kiedyś się odrodzą, ponieważ istoty człowieczeństwa nie da się do końca
zmerkantylizować. Zasada jest prosta jak w pokerze: jeśli raz
wyciągniesz z rękawa fałszywą kartę – do końca życia pozostaniesz szulerem, niezależnie w co się w życiu gra.
– Wkraczamy w obszar etyki...
– A ja myślę, że tę naszą długą rozmowę właśnie w takim
klimacie toczymy. Więcej! Mam wrażenie, że mówimy o świecie, który niby już zaginął, o prawdziwych wartościach, tych
które wtłaczano Polakom do głów i serc w okresie międzywojennym, kiedy wykształcenie klasyczne na poziomie maturalnym z reguły oznaczało cenzus porządnego człowieka i obywatela. W czasach socjalizmu niby wszystko to poszło w kąt,
ale jakże wielu godnych ludzi na różnych szczeblach dalej prowadziło swoją wychowawczą robotę korzystają z wpojonych im
wzorców. Ja miałem szczęście uczestniczyć w takim indywidualnym komplecie z moim mentorem profesorem Heliniakiem
Trzy miliony studentów w Polsce roku 2009 to brzmi dumnie.
Ale ilu spośród nich prócz zdobycia wiedzy specjalistycznej
będzie prawdziwymi humanistami, ludźmi oczytanymi, dla których myśliciele posługujący się przed wiekami greką lub łaciną
nie będą kojarzyć się z neandertalczykami?
– Smutek bije z Pańskich słów...
– Nie do końca. Na szczęście. Wiem to na pewno, że
społeczeństwo „en gros’ nie da się całkowicie ogłupić popkulturową papką, a wejście w środowisko inteligenckie będzie oznaczało prawdziwą umysłową i etyczną nobilitację.
Tego za pieniądze kupić się nie da.

– To dziwne, ale słucham Pańskich słów z uczuciem
swoistego deja vu. Też miałem swojego mistrza w zawodzie, który uprawiam i na pewno fakt, że tak długo zaszczyca mnie Pan rozmową, wynika z tamtych relacji. To
zostaje. Ale powróćmy do konkretnych, choć bliskich atmosferze tej rozmowy, spraw. Jaka marzy się Panu przyszłość gliwickiego Centrum Onkologii?
– Mam 63 lata i zdaję sobie sprawę z tego, że już nie jestem efektywnym dyrektorem. To jest przeszłość. Uważam że
kierownictwo placówki powinien objąć młody, powiedzmy 45letni facet, który ma tzw. drive’a, czyli parę do ciężkiej roboty,
to co najważniejsze – pragnie ją wykonywać. Oczekuję, by
taki człowiek nie spaprał tego, co już osiągnęliśmy, i pociągnie rozwój placówki oraz uczyni ją jeszcze bardziej renomowaną niż jest obecnie.
– Zamierza Pan odejść?
– Z funkcji dyrektora myślę, że tak, ale nie z Centrum.
Mam masę zadań do wykonania w dziedzinie przekazywania wiedzy, kształcenia młodych kadr medycznych. Chcę
znów mieć bliski kontakt z pacjentami, leczyć ich osobiście,
ale także nadal rozwijać swoje zainteresowania naukowe,
bo przecież umysł nie odchodzi na emeryturę. Szczerze
mówiąc, mam dość administracyjnej harówki – to jest pole
do popisu dla młodego wilczka, ale warunek jest jeden,
o którym już wcześniej wspomniałem. To musi być człowiek,
który nigdy nie wyciągnął i nie wyciągnie z rękawa fałszywej karty. Znam wspaniałych ludzi, którzy znakomicie nadają się do tej roboty. Jest ich w naszym Instytucie i również
w Polsce bardzo wielu. Miliony przedsiębiorczych rodaków
rozpierzchło się po świecie, pomnażają zamożność innych
nacji. Bardzo mnie to boli, podobnie jak to, kiedy, czy to
w Stanach, czy w Europie, widzę w sklepach wywieszki informujące, że można się porozumieć po angielsku, francusku,
niemiecku i....”gawarim pa ruski”. A po polsku nie! Podziwiam
Rosjan, są takimi samymi Słowianami jak my, to są wspaniali
ludzie, równie inteligentni, jak europejczycy, czy amerykanie,
co do których pod tym względem można mieć jednak pewne
zastrzeżenia. Potrafią się przebić, bo nie mają kompleksów.
To nasza główna przypadłość. A czy mamy powody na nią
cierpieć? Po trzykroć: nie! Poczucie niższości i niedowartościowania to polska jednostka chorobowa, no i rodząca się
z tego tytułu zawiść. Nie chcę wdawać się w porównania, ale
korzystając ze swoich doświadczeń wynikających z wieloletnich pobytów w USA dochodzę do wniosku, że to my mamy
przewagę, ponieważ Amerykanie już w łonie matki uczeni są
myślenia tunelowego. To takie „one way thinking” albo „one
way ticket”. Polacy są i inteligentni i otwarci i elastyczni w myśleniu i szalenie kreatywni, skorzy do improwizacji, której era
dopiero nadchodzi i to ona będzie motorem rozwoju. Mamy
wszelkie predyspozycje, by te zalety, wykształcone niejako
w drodze historycznego doboru naturalnego, spożytkować
w maksymalny sposób. Niestety, elementem hamującym jest
gen kompleksu. Może powinienem powiedzieć „był”, bo przecież obecne 20-latki to zupełnie inna generacja – posiadająca wszystkie zalety, już prawie bez tej genetycznej wady.
Mógłbym powiedzieć, że ostatnie 20 lat wolnej Polski to czas
eliminowania tego kompleksu. Chciałbym dożyć czasów, kiedy będzie można powiedzieć, że ten zbiorowy pacjent z owej
przypadłości został zupełnie wyleczony.

Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach
– Malkontenctwo – narodowe danie dla siebie i gości...
– Na szczęście to przestaje być modne. Narzekanie to
zabójca inicjatywy, działania. A że przechodzi moda na ten
styl życia? Wystarczy popatrzeć na pięknie odrestaurowane
polskie zamki i pałace magnackie, by nie podpierać się sukcesami w gospodarce. Skąd się to bierze? Ano właśnie z uruchamiania zalet i poczucia stabilizacji, zwłaszcza w dziedzinie
respektowania świętego prawa własności. Ono – mieszkając
w głowach ludzi - czyni cuda: skłania do twórczego myślenia, kreowania pomysłów i idei, o których świat powinien się
dowiedzieć. Odnoszę te słowa także do sfery polskiej nauki
i gospodarki, choć chciałoby się, by związki pomiędzy tymi
dziedzinami były ściślejsze.
– Jak uczynić państwo i jego obywateli bogatymi?
– Metoda jest bajecznie prosta dla przeciętnego człowieka, ale już nie dla polityka. Stworzyć przyjazną politykę fiskalną, tak, by podatki ludzi, którzy potrafią robić pieniądze, pozostawały w kraju. Tak rosła potęga Stanów Zjednoczonych.
Perspektywa dobrego, zamożnego życia w swoim kraju to
potężny motywator.
– Niektóre państwa, jak na przykład Tajlandia wręcz
wykupują z USA swoich naukowców właśnie po to, by
tworzyć podstawy własnego rozwoju i dobrobytu...

– To prawda, ale najpierw ich tam wysyłają po to, by się
uczyli. Czy pan wie, że kiedy byłem w 1986 roku w Los Angeles to w kampusach dominowali biali i mały procent afroamerykanów? Teraz, podczas ostatniej wizyty przecierałem
oczy ze zdumienia. Dwie trzecie studentów i pracowników
naukowych reprezentuje wschodnie nacje. Ci młodzi ludzie uczą się od rana do wieczora. Odwalają benedyktyńską robotę. Widziałem w laboratorium Tajwańczyka, który
tymi swoimi hieroglifami przepisywał z angielskiego potężny podręcznik. Jak wielka musi być motywacja tych ludzi!
Śmiejemy się z Japończyków, którzy stadami wyposażeni
w aparaty fotograficzne i kamery video przemierzają świat.
Fotografują wszystko, nawet buty. Nie jesteśmy świadomi
tylko jednej rzeczy, że po powrocie do swej ojczyzny ten cały
zebrany materiał selekcjonują i zostawiają tylko to, co im się
przyda – do skopiowania, udoskonalenia. Mądra nacja. Ale
na pocieszenie dodam, że Polacy zagranicą też potrafią
działać w taki sposób i wcale nie mam na myśli starej Polonii
w chicagowskim Jackowie, czy nowojorskim Greenpoincie
– te skupiska to po prostu wstyd! Mam na myśli młodych
ludzi wyjeżdżających na staże, kontrakty – to im trzeba pomóc się rozwijać, bo mają tak kapitalne pomysły, że nam,
starszym ludziom wychodzą oczy z podziwu. Bardzo się cieszę, że mogę przy nich być, bo dają mi dużo ze swej energii, wystarczająco dużo, bym nie musiał myśleć o sobie jak
o nikomu niepotrzebnym starzejącym się człowieku.
– Taki aeropag rządzi polską nauką...

– Być może wypowiem obrazoburczą tezę, ale uważam, że członkami Polskiej Akademii Nauk, poza kilkoma
wyjątkami powinni być młodzi ludzie. Nie można ciągle żyć
w aureoli Marii Skłodowskiej – Curie i historycznymi retrospekcjami. Świat nauki dynamicznie prze do przodu i temu
pędowi mogą sprostać tylko tacy ludzie nauki, którzy mają
w sobie podobną energię i potrzebę zwyciężania. Uważam,
że najlepszymi polami dla inwestycji są sztuka i medycyna.
Dlaczego? Bo dotyczą mózgu, myślenia i życia pełnią życia.
Kiedy porównam amerykańskie galerie sztuki współczesnej,
w których wystawiane są straszliwe bohomazy, które można kupić od kilkuset tysięcy dolarów wzwyż z przepięknym
dorobkiem współczesnej polskiej grafiki i malarstwa – prace
sprzedawane po 100-200 złotych, to po prostu osiągam stan
przedzawałowy. Z tej dygresji wynika, jak trudno się przebić na wielkie salony, ale często sami sobie to winszujemy.
Mój nieżyjący już przyjaciel Jerzy Duda-Gracz opowiadał mi
szczegóły gehenny, którą musiał przejść tylko dlatego, że
był prześmiewcą naszych przywar narodowych. Niby odbiegam od zasadniczego toru naszej rozmowy, ale uważam, że
kiedy mówimy o sprawach fundamentalnych, dotyczących
polskiej nauki, kultury i ich miejsca w świecie, to nie powinniśmy unikać tematów trudnych. Takich, które są bardzo bliskie polskiemu piekłu wyrażającemu się w modlitwie:
Panie Boże, zabij sąsiadowi
krowę! A ja się cieszę, że
sąsiad ją ma i ona daje mu
dość mleka. Kiedy widzę, że
moim współpracownikom,
kolegom dobrze się powodzi, wiem, że nie uciekną do
innej pracy, a będą działali
dla dobra Instytutu, będą
z tego dumni. To ma ścisły związek z nadrzędnym
celem, jakim jest leczenie
pacjentów, którzy darzą tę
placówkę dużym zaufaniem.
I aby spointować ten odcinek
opowiem pewną historyjkę.
Przyszedł do mnie technik z
radioterapii, świetny facet, a że miał w sobie coś z bon vivanta, chciał więcej zarabiać. I pyta czy jest jakaś szansa, by
dostał podwyżkę. Mówię mu,: Jak będziesz całe życie technikiem, to zawsze będziesz miał mniej niż oczekujesz. On na
to: To co ja mam zrobić? – Idź na studia – mówię mu. Wziął
sobie te słowa do serca zaczął studiować fizykę medyczną,
wieczorowo, w Lublinie. Dojazdy kosztują, wszystkie weekendy przez kilka lat wyjęte z życia. Przychodzi i prosi o pomoc. Mówię mu: 90 procent kosztów zapłaci ci Instytut, ale
pod warunkiem: średnia ocen od 4,5 wzwyż. Skończył studia, przyniósł mi dyplom magisterski z wyróżnieniem. Ale co
z tego? Według przepisów podwyżka jego płacy mogła być
symboliczna, a poza tym – mówię mu to prosto w oczy: Winien mi jesteś przysługę. Pyta: Jaką? Doktorat! – wypaliłem.
Leszek zrobił doktorat z wyróżnieniem w ciągu 2,5 roku, po
czym przyszedł do mnie i mówi: Nie wierzyłem w to, ale po
raz pierwszy od wielu lat mogę wyjechać z rodziną na zagraniczny urlop. Należy ci się – powiedziałem – ale po powrocie
zabierasz się do przyszłej habilitacji. I robi.
Takich ludzi jest w Polsce bardzo dużo, tylko
trzeba dać im szanse
rozwoju. Tak się to powinno kręcić!
– Dziękuję za rozmowę.
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Chwila refleksji

Polskiej gospodarki bieg przeszkodowy
Jeden z moich przyjaciół często (może nawet zbyt często) powtarza, że życie to sztuka dokonywania wyborów. Jakość tych wyborów i sposób ich realizacji jest fundamentem tego, co można nazwać komfortem
życiowym. W życiu ważna jest świadomość, że idzie się we właściwym kierunku, przebywa się we właściwym
towarzystwie, robi się to, co się potrafi. Ta świadomość jest doskonałym bodźcem mo¬tywującym do lepszej
i w konsekwencji efektywniejszej działalności, może wyzwolić w człowieku wiele z posiadanych rezerw. Nie
ulega wątpliwości, że złe wybory i złe decyzje prowadzą zwykle do kłopotliwych konsekwencji, które zniechęcają, odbierają ochotę do dawania z siebie więcej. Powyższe uwagi dotyczą także życia społecznego.
Poświęćmy nieco czasu na refleksję zainicjowaną tymi kilkoma zdaniami...
Brak niezbędnej wiedzy, wyczucia i rozwagi przy podejmowaniu decyzji, brak zdolności trafnego przewidywania ich konsekwencji i odpowiedzialności to podstawowa poważna słabość tak w życiu osobistym,
jak i społecznym. Niekiedy mam wrażenie, że zbyt mało kon¬centrujemy
się na wcześniejszym przemyśleniu spraw i decyzji, a potem zmuszeni
jesteśmy włożyć wielokrotnie więcej pracy i środków w wychodzenie
z trudnej sytuacji. Zbyt często podejmujemy decyzje i działania prowizoryczne, a w polskich warunkach prowizorki funk¬cjonują bardzo długo
i zwykle kosztują znacznie więcej, niż się przypuszcza. Myślę, że w tym
komentarzu łatwiej nam będzie mówić o życiu społecznym, łatwiej będzie zaprezentować przykłady z polskiego życia gospodarczego...
Na początku naszej transformacji ustrojowej w rezultacie przemian w systemie gospodarczym powstał pomysł złagodzenia skutków
spo¬łecznych przez wprowadzenie ustaw różnicujących pracowników w prawach emerytalnych. Powstały reguły ułatwiające przejście na wcześniejsze emerytury. Zaistniały też warunki, w których
szczególne uprawnienia emerytalne wynikały z przynależności do
branży, a nie z rodzaju wykonywanej pracy. W rezultacie liderujemy
dziś w specyficznym rankingu, który określa ilościowo procent ludzi
pobierają¬cych emerytury i renty, w stosunku do ilości wszystkich,
którzy są w wieku produkcyjnym. Już teraz widzimy tego kosztowne
konsekwencje tak społeczne jak i budżetowe...
Na fali przekonania iż zawsze prywatne jest efektywniejsze niż
państwowe, sprywatyzowaliśmy PZU – państwowego ubezpieczyciela i w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach zobowiązaliśmy się
przekazać zagranicznemu inwestorowi pełną kontrolę nad tą firmą

(do końca oficjalnie nie znamy autora tej decyzji podjętej w ostatnich
dniach funkcjonowania rządu). Potem jednak się nam „odwidziało”
i przez dekadę mieliśmy na głowie międzynarodowy spór. Straciliśmy
wiele na arenie międzynarodowej i przegraliśmy go we wszystkich instancjach prawnych, a zawarta ugoda kosztowała nas miliardy, chociaż mniej, niż tego żądał holenderski partner...
Innym przykładem jest energetyka. Kiedyś podpisano tzw. kontrakty długookresowe. Efektem społecznym było to, że... ceny takiej
energii były znacznie wyższe od cen rynkowych (chodzi o ceny tej
energii, która była sprzedawana poza w/w kontraktami). Jednak jakby
tego było mało, teraz przed Trybunałem Konstytucyjnym staje rozstrzygnięcie sporu z rządem, którego stawką jest … 7 mld zł. Chodzi
tu tym razem o akcyzę na prąd. Podatek ten - 20 zł od megawatogodziny - obowiązuje w Polsce od 2002 r, jednak po wejściu naszego
kra¬ju do UE powinny zostać zmienione zasady jego pobierania. Płaciły go elektrownie, a powinni płacić - bezpośredni sprzedawcy energii
do klienta. Na zmianę przepisów Polska miała czas do końca 2005 r.
W 2008 r. Sejm zmienił ustawę, ale ETS wydał wyrok niekorzystny
dla naszego kraju, który uznał, że w latach 2006-08 Polska naruszyła
unijne prawo. W tej sytuacji elektrownie wystąpiły o zwrot tego podatku... Wygląda na to, że będzie to najdroższy wyrok w historii Trybunału Konstytucyjnego. Warto tu przypomnieć, że największe, wydane
w 1993 r. orzeczenie o niekonstytucyjności zniesienia waloryzacji płac
w budżetówce miało wartość 3,5 miliarda nowych złotych.
Może kiedyś będzie lepiej...
Henryk Kolka

Polska – Białoruś - Ukraina

Sąsiedztwo i Partnertswo
We Lwowie 28 stycznia 2010, odbyła się konferencja inaugurująca Program Współpracy Transgranicznej Polska–
Białoruś–Ukraina 2007–2013. Spotkali się nie tylko przedstawiciele władz centralnych Białorusi, Polski i Ukrainy
(Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP i Ministerstwa
Gospodarki Ukrainy), ale przede wszystkim lokalnych władz samorządowych, organizacji pozarządowych i uczelni ze
wspomnianych Państw. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób.
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Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia i priorytety Programu, możliwości współfinansowania działań oraz warunki
naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Program Współpracy
Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa (to największy tego typu program w ramach
Instrumentu). Celem Programu jest wspieranie współpracy transgranicznej pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą. Na dofinansowanie
projektów o charakterze transgranicznym Unia Europejska przeznaczy łącznie około 186 mln EUR.
Równolegle trwa już (od 2 listopada 2009 roku do 1 marca 2010)
pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie oraz cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów organizowanych przez Wspólny Sekretariat
Techniczny. 26 stycznia, także we Lwowie, odbyło się Forum Poszukiwania Partnerów – inicjatywa ułatwiająca kojarzenie instytucji partnerskich i zwiększanie ponadnarodowego charakteru ich współpracy.
Obszar programu obejmuje główne regiony wsparcia oraz regiony
przyległe i składa się z następujących jednostek administracyjnych:
• w Polsce podregiony: krośnieńsko-przemyski (w województwie
podkarpackim), białostocko-suwalski (w województwie podlaskim), bialskopodlaski i chełmskozamojski (w województwie lubelskim), podregion
ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim) a także jako regiony przyległe: podregion rzeszowsko- tarnobrzeski (woj. podkarpackie),
łomżyński (w województwie podlaskim) i lubelski (woj. lubelskie);

• na Białorusi: obwód grodzieński, obwód brzeski, siedem zachodnich rejonów obwodu mińskiego: Miadzioł, Wilejka, Mołodeczno, Wołożyn, Stołpce, Nieśwież, Kleck, oraz jako regiony przyległe: Mińsk (miasto)
i wschodnia część obwodu mińskiego (15 rejonów) oraz obwód homelski;
• w Ukrainie: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki i jako regiony
przyległe: obwód tarnopolski, rówieński, iwanofrankowski.
Andrzej Słodki
Information Officer
Tel. +48 22 390 44 40, Tel. komórkowy +48 782 110 217
e-mail: andrzej.slodki@cpe.gov.pl
http://www.pl-by-ua.pl

Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych
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Wzrost gospodarczy we współczesnym świecie to w dużej mierze zasługa wprowadzanych
innowacji. Silna gospodarka, to gospodarka innowacyjna. Wprowadzanie na rynek nowych produktów, usług i technologii to efekt współpracy
świata nauki i biznesu. Niestety, jedynie 9 procent
przedsiębiorstw w Polsce inwestuje w działalność
badawczo – rozwojowa. Co roku zgłaszamy tylko
2,7 patentów na milion mieszkańców. Średnia
w Unii Europejskiej wynosi aż 133,6 patentów.
Podczas gdy nasi zachodni partnerzy intensywnie inwestują w badania i rozwój, my przyciągamy
inwestorów najczęściej niskimi kosztami pracy.
O tym, ze jest to na dłuższa metę strategia nieopłacalna, która przynieść może tylko i wyłącznie
fatalne następstwa, nie trzeba nikogo przekonywać.

Rozdźwięk interesów, czy marazm?(1)
Niestety, próby nawiązania współpracy miedzy nauka,
a biznesem często w ogóle nie są nadal podejmowane
w wystarczającym formacie. Oprócz praktycznych przeszkód
istnieją także te nieformalne – choćby popularne stereotypy,
których ofiarami staja się obie strony. Naukowiec to według
częstych opinii osoba oderwana od życia, skoncentrowana
przede wszystkim na prowadzeniu badan o trudnej do pojęcia
tematyce oraz na spotkaniach ze studentami. Przedsiębiorca
w wielu oczach to z kolei przedstawiciel szybko bogacącej
się grupy nie zainteresowanej pogłębianiem wiedzy i budowaniem przewagi konkurencyjnej opartej na fachowej ekspertyzie, know-how.
Jak jest naprawdę? Czy przedsiębiorcy poszukują kontaktów ze światem nauki? Czy naukowcy szukają dróg komercjalizacji swoich prac? Czy obie strony widza olbrzymie szanse,
które mogłaby im dać współpraca?
Jedno z pierwszych pytań, które zadano polskim przedsiębiorcom już jakiś czas temu dotyczyło tego, czy w ogóle
są świadomi możliwości współpracy ich firm z ośrodkami naukowymi. W gronie przedsiębiorców prowadzących juz taka
współprace, nie budziło to oczywiście żadnych wątpliwości.
Jednak wśród managerów z pozostałych firm, aż 1/3 odpowiedziała na to pytanie przecząco.
Analizując ogół środowiska przedsiębiorców, aż 20% przyznało, ze nie wie w ogóle o możliwościach w tym zakresie.
Biorąc pod uwagę znaczenie takiej współpracy dla rozwoju
gospodarczego Polski, wynik należy uznać za niekorzystny.
Trudno spekulować na temat możliwych przyczyn tego
zjawiska, choć bez wątpienia nie bez znaczenia jest krótka
tradycja przedsiębiorczości opartej na innowacyjności, brak
ukierunkowania polskich przedsiębiorstw na rozwój rynkowej
konkurencyjności oraz kłopoty z komunikacja miedzy środowiskiem biznesu i nauki. Taki wynik prowadzi tez do wniosku,
ze konieczne jest podjecie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, uświadamiających. Jeśli co piąte polskie przedsiębiorstwo w ogóle nie wie o możliwości współpracy z naukowcami, dotarcie do nich z informacjami na ten temat staje się
kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia stymulacji rozwoju gospodarki opartej na innowacyjności.
Az 1/5 polskich przedsiębiorców nie wie o możliwościach
współpracy ze środowiskiem naukowym. Nawet ci przedsiębiorcy, którzy maja świadomość możliwości współpracy ze
środowiskiem nauki, nie zawsze z niej korzystają. Tylko nieco
ponad połowa firm w Polsce podejmowała w ogóle próby takiej kooperacji. Aż 40% przedsiębiorców nie próbowało nigdy
korzystać z pomocy ośrodków naukowych.
Prawie połowa (45%) z tych przedsiębiorców, którzy przyznają się do prób współpracy z naukowcami deklaruje jednocześnie, ze źródłem wiedzy o możliwościach nawiązania
takiej współpracy była w ich przypadku inicjatywa środowisk

naukowych. Jednocześnie prawie 36% ogółu firm przyznaje,
ze w przeszłości zdarzały się sytuacje, ze zgłaszał się do
nich naukowiec lub ośrodek naukowy z propozycją współpracy. Okazuje się, ze ten kierunek przepływu informacji
jest wiec zdecydowanie najważniejszy. Jego rola zmusza do
przemyśleń na temat postaw obu środowisk. Skala wskazań
naukowców jako źródła inicjatywy i informacji w tym zakresie
wskazuje tez, ze ta – bezpośrednia – droga komunikowania
obu środowisk jest dużo skuteczniejsza niż realizowane na
najszerszą choćby skale działania promujące prace nauki
dla biznesu przy pomocy mediów, materiałów edukacyjnych.
Wage problemu aktywizacji naukowców i przedsiębiorców
w poszukiwaniu okazji wspólnych działań podkreśla dodatkowo fakt, ze wśród firm, które do tej pory nie podejmowały
prób współpracy, zaledwie 1/5 w ogóle spotkała się z propozycja tego typu.
Można się domyślać, ze być może właśnie to jest jedna
z przyczyn, dla których do takiej współpracy nie dochodziło.
Drugim ze źródeł, z których przedsiębiorcy decydujący się na
współprace czerpali swoja wiedze - był Internet. Wskazało
go aż 30% menedżerów .Jasno wynika z tego potrzeba tworzenia np. internetowych platform komunikacyjnych dla obu
środowisk (np. www.globaleconomy.pl), wirtualnych giełd wymiany informacji i innych miejsc w cyberprzestrzeni, w których
zainteresowane strony mogłyby nawiązać jakikolwiek kontakt.
Kolejne 20% firm czerpało informacje na temat możliwości
współpracy z naukowcami od innych przedsiębiorców lub
z prasy.
Przemawia to za celowością prowadzenia edukacyjnych
działań medialnych i ścisła współpraca z prasą biznesowoekonomiczna w tym zakresie.
W jaki sposób przedsiębiorcy mogą dotrzeć do naukowców/ośrodków naukowych zainteresowanych komercjalizacja
badan naukowych? Okazuje się, że prawie 40% firm nie wie,
jak skontaktować się z ośrodkami naukowymi zainteresowanymi komercjalizacja badań!
Okazało się też, ze tylko 62% przedsiębiorców deklaruje,
ze zna sposoby dotarcia do naukowców/ośrodków naukowych
zainteresowanych komercjalizacja badan. Odsetek takich deklaracji był naturalnie znacznie wyższy wśród tych, których
firmy współpracują juz z ośrodkami naukowymi (prawie 80%)
niż wśród tych, których firmy takiej współpracy nie utrzymują
(około 50%).
Tak niska wiedza i umiejętności w tym zakresie przedsiębiorców to dodatkowy argument za wspomnianymi wcześniej
postulatami aktywizacji naukowców i tworzeniu nowoczesnych
platform umożliwiających wzajemne kontakty obu środowisk.
Jedną z takich platform ma ambicje stać się nasz periodyk.
Cd w następnym wydaniu ERP/EPPL
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Estonia: Lider czy outsider?
Wiele sprzecznych wiadomości płynie na temat stanu gospodarek państw Europy
Środkowo – Wschodniej. By sprawdzić jak jest naprawdę w jednym z krajów, który
– jak głoszono – stoi na krawędzi bankructwa, wybrałem się do Estonii, by naocznie
przekonać się co do wiarygodności tych informacji.
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Pierwsze co uderza to doskonale zarządzane państwo. Zastanawiałem się z czego to może
wynikać, przecież Estonia, tak jak Polska, nosiła na sobie
50-letni garb określany potocznie mianem „homo sovieticus”. U nas taki stosunek do życia, a przede wszystkim do
zarządzania różnymi sektorami gospodarki, ma się świetnie. Ciągle jedziemy na sprzedawaniu wszystkiego co tylko
jeszcze można i chlubimy się paro miliardowymi wpływami
z tego tytułu. Tymczasem w Estonii, maleńkim kraju po prostu nie było czego wyprzedawać, a kolejne rządy w ciągu minionych 20 lat usilnie zabiegały o to, by zachodnie
banki po prostu inwestowały w infrastrukturę, przemysł,
turystykę. Szacunki co do tempa rozwoju Estonii są rozbieżne. Autorzy jednych opracowań twierdzą, że to państwo odnotowywało coroczny przyrost PKB w granicach
10 procent. Inni uważają, że bywało, że rósł on o więcej
punktów procentowych. Nie mnie oceniać wiarygodność
tych danych. Faktem jest, że kraj wyglądem (drogi, infrastruktura techniczna, poziom zamożności obywateli) nie
odbiega od średniej europejskiej i są tacy, którzy twierdzą,
że to taki północno-wschodni Luksemburg. Sam jestem
skłonny porównywać Estonię raczej do Słowenii. Tallin
w wielu rankingach już wyprzedził inne stolice. Przyjmijmy,
że w ciągu ostatnich 20 lat Estonia rozwijała się średnio
w tempie 10- procentowego przyrostu PKB rocznie. Załóżmy, że w tym czasie średni rozwój Polski był 5-procentowy,
co może mieć wyłącznie charakter zabiegów z dziedziny
public relations – tak dla lepszego samopoczucia. Fakty są
nieubłagane: 20 lat Estonii – 200 procentowy przyrost PKP,
20 lat Polski – 100 – procentowy. Mimo bardzo uproszczonego i niedokładnego sposobu obliczania widać wyraźnie
kto kogo dogonił, przegonił oraz dlaczego.
Estonia ma dług publiczny w wysokości ok.11 procent
a deficyt sięga około 3 procent PKB. I to jest wynik lepszy
od tego, który uzyskuje wspomniany Luksemburg ( dług publiczny 16%). W Polsce zadłużenie państwa dochodzi do
55 procent wysokości jego budżetu a deficyt 7,5 %. Z tych
porównań, a i moich osobistych obserwacji jasno widać kto
jest liderem w tej części Europy. Mimo ubiegłorocznych
kłopotów związanych ze światowym kryzysem finansowym, Estonia poważnie przymierza się do wejścia w strefę
Euro nawet w przyszłym 2011 roku. U nas mówi się o latach
2015, a nawet 2019!
Istota sukcesów Estonii leży w organizacji. Mimo obciążeń mentalnych, zwyciężył tam pragmatyzm i mądre
zarządzanie państwem. Czyli model typowy – z powodów
kulturowych – dla krajów skandynawskich, a więc o wiele
bardziej skuteczny niż nasz wschodnioeuropejski bałagan.
Jednocześnie, co paradoksalne ze względu na dużą diasporę rosyjską w Estonii, ten kraj nie boi się wielkiego sąsiada, który mógłby go zająć w kilka godzin. Nie ma odium
strachu, ciążącego na mentalności polskiej klasy politycznej, który wywołuje fatalne skutki w polityce zagranicznej
w stosunku do Rosji. W Tallinie nikt się nią nie przejmuje,
a jeśli już, to na poważnie – w dziedzinie robienia z nią
wzajemnie korzystnych interesów. Przeszłość została zamknięta, a oczy Estończyków zwrócone są w przyszłość.
Doceniają to sami Rosjanie, a bogatych Rosjan z Moskwy

czy Sanki Petersburga są już tysiące. Widać ich tłumnie
w najlepszych estońskich hotelach i SPA, gdzie zostawiają
grubą gotówkę. Wśród obsługi hotelowej ludzie po 30-ce
jeszcze mówią po rosyjsku, ale młode pokolenie już tego
języka nie zna, stawiając na angielski. Bo po angielsku
można równie dobrze porozumieć się z rosyjskimi biznesmenami, którzy odwiedzają licznie ten kraj zarówno służbowo, jak i turystycznie. Pragmatyzm polega na tym, że
trupy z przeszłości powyciągano z szafy i głęboko zakopano. Taką karierę zrobiła sąsiednia Finlandia, która pomimo
okropnych doświadczeń z Rosją, właśnie handlując z nią
przez ostatnich kilka dziesięcioleci, stała się z kraju biednego, potentatem gospodarczym, w którym poziom życia
jest naprawdę bardzo wysoki.
Jak zwykle, byłem ciekaw, jaki jest stosunek Estończyków do Polski i Polaków. Bardzo nas lubią, często
podkreślają wdzięczność za to, że rozpoczęliśmy demontaż komunizmu. Ale przecież doskonale wiem, że tej
szczerości towarzyszą także ich własne oczekiwania, jak
skorzystać na tym, że relacje pomiędzy naszymi narodami mogą i powinny być bliższe, chociaż przecież nie
jest to nacja słowiańska. Ale co ciekawe także Rosjanie
zamieszkujący ten mały kraj ciepło mówią o Polakach.
Oni wszyscy nas lubią.
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Oczywiście, można mieć zastrzeżenia co do powyższych porównań, chociażby takie, że Polska jest 10-krotnie
większym krajem i trudniej w związku z tym nim zarządzać,
ale to są PR-owskie bajki. Wystarczy przytoczyć przykład
pędzących z szaleńczą prędkością do przodu wielkich,
komunistycznych, ale dobrze zarządzanych Chin. Można
epatować polską publiczność zachwytami, jak to wspaniale
przebrnęliśmy przez morze kryzysu, pozostając w ubiegłym
roku jedyną zieloną wyspą, na czerwonym europejskim morzu recesji. Tylko wypada się zastanowić dlaczego tak się
stało. A może odpowiedź jest prosta? Rząd polski nie zrobił
nic, by pomóc gospodarce, polskim przedsiębiorcom. I to
było doskonałe posunięcie. Nie wnikam w to, czy był to rezultat braku koncepcji interwencjonistycznej, czy też brak
pomysłu. W każdym razie to polscy przedsiębiorcy, pozostawieni sami sobie uratowali naszą gospodarkę. Zdaję
sobie sprawę , że ta opinia może budzić kontrowersje, ale
obstaję przy jej prawdziwości.
Jak Estończycy poradzili sobie z załamaniem? Po prostu część młodych ludzi wyjechała do Finlandii na jakiś czas
i wróci do kraju z poważnymi zasobami. Z Polski od chwili
jej przystąpienia do Unii Europejskiej szacuje się, że wyjechało 2 miliony 200 tysięcy osób. Wziąwszy tylko pod uwagę
koszty, jakie państwo polskie poniosło na ich wykształcenie
– średnio 200 tysięcy złotych na osobę – straciliśmy ponad
400 miliardów złotych, bo do kraju do tej pory powróciło zaledwie 60 tysięcy osób. Do czego mają wracać pozostali? Do
swoich małych miasteczek, w których, jeśli dostaną pracę, to
z wynagrodzeniem w wysokości tysiąca złotych? To też jest
zarządzanie państwem. Jesteśmy szczodrzy dla świata pozbywającego się swoich
obywateli jednocześnie roniąc łzy i bezradnie pytając dlaczego wleczemy się w ogonie
Europy. Co to za pocieszenie, że jeszcze
gorzej zarządzana jest Grecja, ze średnimi
zarobkami wyższymi niż w Polsce albo to,
że wciąż jeszcze – do kiedy?- wyprzedzamy
w zamożności Bułgarię i Rumunię?
Estończycy licznej obecności Rosjan
w ich kraju nie odbierają jako zagrożenia
dla swej kultury, religii, suwerenności, czy
próby dominacji, lecz jako element przyciągający wielkie pieniądze, a więc sprzyjający
wzrostowi zamożności tego małego kraju.
Turystyka, w tym biznesowa, odgrywa
pierwszoplanową rolę i jest celem strategicznym państwa estońskiego. Nawet usunięcie
z centrum Tallina pomnika żołnierzy radziec-
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kich, które wywołało tarcia dyplomatyczne
i było ostatnią już chyba reminiscencją przeszłości - w sumie nie miało znaczenia dla relacji z diasporą rosyjską i stosunki z Rosją.
Cerkiew w Tallinie była odnowiona i pełna.
Ciągle tryumfuje pragmatyzm i racjonalizm,
zdrowy rozsądek, które pchają Estonię do
przodu. Przejawia się on także w takim podejściu, by państwo było silne liczbą własnych obywateli, żeby nie opuszczali jego
granic, a swą przyszłość widzieli w ojczyźnie. W Polsce nie robi się nic w tym kierunku,
dlatego relatywnie ubożejemy. Wyjeżdżają
młodzi, odważni ludzie i pracują na dobrobyt
innych nacji. A władza nie tylko bezmyślnie
się temu przygląda, ale jakże często przyklaskuje temu zabójczemu dla kraju procederowi. Wyzbyliśmy się olbrzymiego kapitału, a to, co pozostaje w rękach państwa
w sferze gospodarki – jest fatalnie zarządzane. A przecież można. Przykładów jest wiele. Choćby taki
szwedzki Vattenfall – kolos państwowy, który rozpiera się na
polskim rynku energii, i to jak skutecznie! Okazuje się, że państwowym można zarządzać równie skutecznie, jak prywatnym.
Clou tkwi jednak w tym, że do zarządów strategicznych spółek z udziałem polskiego skarbu państwa nadal trafiają ludzie
z klucza politycznego, a nie menedżerowie pełną gębą. France
Telecom, Deutsche Bahn, CEZ to inne tego typu przykłady.
Przykład Estonii i jej sukcesów w zarządzaniu, gospodarce, relacjach z sąsiadami i mentalności ludzi musi pobudzać do refleksji. Uważam, że najwyższy czas skończyć
z braniem na poważnie pienia o naszych sukcesach, ponieważ w Europie liczą się nie zabiegi marketingowe, lecz twarde realia ekonomiczne, różnego rodzaju wskaźniki, rankingi,
itp..Przyjęcie tej tezy za punkt wyjścia w kształtowaniu polityki gospodarczej powinno być dla każdego rządu mottem
o fundamentalnym znaczeniu. W ślad za tym płynie konieczność zmiany pryncypiów władzy. Walka o nią musi się toczyć
w imię osiągania wzrostu gospodarczego, służby obywatelom, a nie wyłącznie po to by jej dosięgnąć i wykorzystać do
własnych lub grupowych partykularnych interesów. To twarde słowa, lecz – z perspektywy Tallina – aż cisnące się na
usta. Może po 20 latach zaczniemy to rozumieć.
Piotr A. Wrzecioniarz*
* Autor jest Profesorem Politechniki Wrocławskiej, Prezesem Zarządu Tüvpol Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Intergeo
Polska Sp. z o.o. oraz Rzecznikiem Dolnośląskiej Rady
Przedsiębiorczości i Nauki przy Loży Dolnośląskiej BCC.
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Sztuka pożegnań(2)
Z dr Piotrem Hałasikiem – Szefem Grupy Kapitałowej BH Steel Energia
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
–
Kontynuując
n a s z ą
rozmowę
z ostatniego
wydania miesięcznika Euroregiony-Polska”, który obecnie przekszta się w periodyk pod winietą
Europrojekty-PL” pozwoli Pan na
pewną zmianę formalną. W grudniu
obronił Pan pracę doktorską z zakresu ekonomii . Czy zatem, skoro
nadszedł czas pożegnań z aktywnym biznesem, a zadziwiająco skutecznie realizuje Pan swoje naukowe i społeczne pasję, pozwoli Pan,
że nie będę tytułował go prezesem,
tylko po prostu: panie doktorze?
– Przyznam, że ta propozycja
wprawia mnie w zakłopotanie, ale
i w zadumę nad tym, że jeśli się czegoś w życiu bardzo chce i działa, by
ten cel zrealizować, to zwykle to marzenie się urzeczywistnia. Nie przywiązuję wagi do formy, w jakiej ludzie
się do mnie zwracają, ale proszę bardzo, niech będzie „doktorze”.
– Będę więc prowadził rozmowę
z ekspertem, a nie z biznesmenem.
Przejdźmy więc do rzeczy. Co Pan
sadzi o tzw. polskim piekle gospodarczym, którego mechanizm polega na utrącaniu odważnych, bezkompromisowych inicjatyw, podsycaniu atmosfery podejrzliwości,
a wręcz tworzenia z 4 milionów polskich przedsiębiorców obywateli
drugiej kategorii?
– Myślę, że mam już pewien emocjonalny dystans do codziennych afer
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wyławianych przez śledczych dziennikarzy, bo wiemy na czym mechanizm działania mediów polega: dobra
jest tylko ta informacja, która mówi
o czymś złym, godnym napiętnowania.
W ten sposób pojedyncze przypadki łamania prawa, unikania płacenia
podatków, łapówkarstwa urastają do
zjawisk o charakterze powszechnym,
co jest wierutną bzdurą. Wszędzie pojawiają się „młode wilczki”, w każdej
dziedzinie życia, które zrobią wszystko, by się wybić – w pańskiej profesji,
niestety też . Mdli mnie na wszelkie
możliwe sposoby podpieranie się argumentacją, że takie działania są
podyktowane presją opinii publicznej. Uważam, że jest akurat odwrotnie. Oczywiście, bardzo mi zależy na
otwartości, transparentności życia
publicznego i gospodarczego, ale nie
na ciągłym wylewaniu pomyj na polską gospodarkę, na polskich przedsiębiorców. Polityka ze swej natury
nie jest sferą najczystszych działań
i zachowań – trudno więc dziwić się,
że na żer publiczności zsyłane są najbrudniejsze sprawy. To są po prostu
nieustające igrzyska, w których główną dyscypliną jest absurd. Jeśli idzie
o sferę gospodarki i jej powiązania
z polityką, najlepiej to widać na przykładzie konkursów na obsadę stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, albo
gdzie właścicielem są samorządy. Niedługo dojdzie do tego, że procedura
konkursowa dotyczyć będzie – z całym
szacunkiem – etatu sprzątaczki. Bardzo mnie boli, jako człowieka związanego od ponad trzydziestu lat z ener-

getyką zawodową, że w zarządach
zawodowych firm energetycznych zasiadają ludzie z klucza politycznego.
Stara leninowska zasada prymatu polityki nad ekonomią ma w Polsce nadal
bardzo wielu wyznawców. Skądinąd
trudno się temu zjawisku dziwić, zważywszy, że trwające ciągle narodziny
wolnej, liberalnej gospodarki trwają
zaledwie 20 lat. To, w porównaniu do
kilkuwiekowej liberalnej tradycji przemysłowej starej Europy, czy Stanów
Zjednoczonych, zaledwie mgnienie
oka, jedno niepełne pokolenie. Tam
standardy budowało się przez pokolenia, co najmniej dziesięć. Dlaczego
jest tak, że młody inżynier pracujący
w branży energetycznej z góry wie, iż
jego szanse awansu normalną drogą
są ograniczone , chyba, że... wejdzie w
struktury polityczne partii, która akurat
w tym lub innym momencie będzie na
topie. Wtedy jego szanse na karierę
gwałtownie rosną. Czy wyrugowaliśmy z naszej politycznej mentalności
zasadę „bierny, mierny, ale wierny”?
Ależ skąd! Z tym trzeba definitywnie
skończyć, bo to są praktyki głęboko
demoralizujące i demotywujące. Nad
tym ostatnim określeniem chciałbym
się zatrzymać przez chwilę. Jeśli dążymy do przyspieszania rozwoju,
osiągania coraz wyższego poziomu
cywilizacyjnego i technologicznego,
w sferach skutecznego zarządzania,
a więc w zwiększaniu naszej konkurencyjności wobec otaczającego nas
świata – to jakże możemy sami siebie
ustawiać w roli „hamulcowych”? Uważam, że sfera polityczna ma ustanawiać jedynie ogólne ramy
działania gospodarczego,
na przykład przyjazne, jasne i stabilne prawo , ale
polityką nie wolno byłoby
majstrować w gospodarce
, powinni się trzymać od
niej jak najdalej. Cztery
miliony polskich przedsiębiorców, czyli 10 procent
populacji, ludzi, którzy dają
pracę pozostałym czynnym
zawodowo
współobywatelom, jest wręcz przerażonych tym, co się dzieje
w ciągu ostatnich kilku
lat. Nawet najuczciwszy
spośród nich biorą pod
uwagę możliwość dużych
kłopotów przez niefrasobliwość urzędów kontrolnych
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i wydawanych przez nich decyzji. Czy
w takim klimacie można spokojnie pracować? Na szczęście sam nie należę
do strachliwych, bo ręce mam czyste.
Ale czy ktoś nie pokusi się o to, aby
mi je pobrudzić? Tego już nie jestem
w stanie przewidzieć.
– Te wątpliwości nie są chyba
głównym motywem Pańskiej decyzji o wycofaniu się z czynnego
biznesu?
– Z pewnością nie – mam swoje
pasje, rodzinę, chociaż ziarno niepewności, czy gdzieś jeszcze nie aktywować się - plącze się. Przychodzi mi na
myśl „Rewizor” Gogola. Uniżoność

pewnego niewielkiej postury polityka...
Kategoria odpowiedzialności za słowa
i czyny z nich wynikające nadal mieści
się w gogolowskiej konwencji.
– Panie doktorze – to, co Pan
mówi odbieram jako wypowiedzi
człowieka wolnego, refleksyjnego,
który zrzucił z siebie odium ciągłego zmagania się ze stresami związanymi z codziennym uprawianiem
biznesu. Kategoryczność Pańskich
opinii może jednak budzić obawy
o brak obiektywizmu. Polska jest
jedyną zieloną wyspą na mapie Europy powstałej w wyniku światowego kryzysu finansowego...

wobec ministrów, malowanie trawy na
zielono przed ich wizytami, prześciganie się w konkurencji kto pierwszy dokona uroczystego oddania do użytku
nowej inwestycji, kto więcej zyska na
obietnicach budowy bloków energetycznych, albo elektrowni atomowych,
co w naszych warunkach jest iluzją,
bo przecież siedzimy na węglu, którego starczy na 400 lat. Te miliardy, które planuje się – poza wymogami UE
– wydać na przysłowiowe elektrownie
atomowe, o wiele mądrzej byłoby skierować na inwestycje związane z rozwojem produkcji energii opartej na bez
emisyjnej technologii jej wytwarzania
. To byłby sukces! Syjamski związek
tego sektora gospodarki – a mówimy
o wielkich koncernach o znaczeniu
strategicznym - z udziałami w nich
skarbu państwa - ze światem polityki
owocuje absurdami w stylu zbudowania słynnego przystanku pociągu ekspresowego w małej miejscowości na
trasie pomiędzy stolicą a Krakowem
– tylko z tego powodu, że ta mieścina należała do okręgu wyborczego

– Proszę mnie dobrze zrozumieć.
Mocny kręgosłup moralny, wierność
przekonaniom wynikającym z ciągłej analizy zjawisk, ale i gotowość
do przyjmowania informacji oraz wyciągania z nich wniosków to sfera,
w której nie obowiązuje pojęcie obiektywizmu. Mówię otwartym tekstem,
a nie jest to zwyczaj u nas powszechny. Ludzie boją się wyrażać publicznie
własne prawdziwe poglądy. Ja nie.
I dlatego mówię wkoło wprost w oczy,
ze oprócz chorych związków polityki z
gospodarką głównym przeciwnikiem
zmian i reform są związki zawodowe.
Chwała działaczom sprzed 25-20 lat,
którzy doprowadzili do transformacji
ustrojowej w Polsce, ale dzisiaj stali
się wytrawnymi politykami mamiącymi
roszczeniowymi postawami świat ludzi
pracy – tylko w celu zachowania niebywale rozrośniętych własnych przywilejów i dochodów oraz ich ochrony.
Ustawa o związkach zawodowych jest
śmiertelnie chora, nie pasuje do dzisiejszych czasów, stawia po przeciwnych stronach barykady pracodawców

i pracobiorców, a chichotem historii
jest to, że największym dobroczyńcą
i obrońcą robotnika jest jego pracodawca, a nie działacz związkowy.
Uważam, że to właśnie ta kasta skupiona wyłącznie na obronie własnych
przywilejów i pozycji jest największą
przeszkodą w rozwoju Polski. Wystarczy 15 osób, by założyć związek zawodowy – to paranoja. Każdy rząd ma
w genach paniczny strach przed związkami zawodowymi, które w przeszłości
potrafiły zmiatać wszystko na swojej
drodze. Teraz nie ma się czego bać,
bo 80 procent gospodarki pozostaje
w rękach prywatnych, ludzi rozsądnych, dbających o swoje
firmy, a więc i o największy
ich skarb, jakim są ludzie.
Tylko w sektorze państwowym związki są siłą, przed
którą drży bezpodstawnie
każdy premier lub minister.
Inna sprawa, że owe cztery
miliony przedsiębiorców do
dziś nie potrafią stworzyć
przeciwwagi w postaci silnego samorządu gospodarczego. Komisja Trójstronna
zajmuje się sprawami świata pracy. A najważniejszą
dla kraju kwestią jest dialog z rządem prowadzony przez silny samorząd
gospodarczy, do którego
przynależność – mam odwagę to powiedzieć – dla
każdego biznesmena powinna być obowiązkowa –
tak jak to jest na przykład
w Szwecji. Wtedy mamy sytuację partnerską a nie kolesiowską.
– Wierzę w Pańskie pożegnanie
się z biznesem, ale nie do końca
z ambicjami co do wpływu na bieg
spraw jeśli nie w całej gospodarce,
to przynajmniej w sektorze najbardziej Panu bliskim, czyli w energetyce – to przecież strategiczna dla
kraju sfera...
– Nie sądzę, by mój temperament
stępił się za kilka miesięcy do tego
stopnia, że nic poza rodziną nie będzie
mnie obchodziło. Jeśli okaże się, że
moje doświadczenie, ogląd sytuacji,
propozycje zmian i pomysły zainteresują ludzi, którym naprawdę zależy na
pchaniu kraju do przodu – na pewno
nie odmówię, wręcz przeciwnie rzucę
się w wir tych spraw. Jeśli takiego zapotrzebowania nie będzie – skupię się
na działalności społecznej, wspieraniu młodych talentów, sponsorowaniu
pomysłów, u których podstaw leży odwaga, innowacje, kreatywność. Mam
jeszcze w życiu wiele opcji i każda
z nich wydaje mi się interesująca.
– Dziękuję za rozmowę.
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Czy w Polsce istnieje
przedsiębiorczość
akademicka?
Przedsiębiorczość akademicka rozumiana jako prowadzenie własnej firmy typu
spin-off/spin-out jest w Polsce zjawiskiem bardzo rzadkim. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tylko 6% badanych studentów
i kadry naukowej prowadzi własną firmę - 9% kadry naukowej i 2% studentów. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne - opierając się na danych z innych wysokorozwiniętych gospodarek można stwierdzić, że firmy
oparte na wykorzystaniu efektów pracy naukowej są jednymi z najbardziej innowacyjnych oraz dochodowych przedsiębiorstw. Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie PARP mają przede wszystkim pomóc
w zaprojektowaniu najbardziej użytecznych i skutecznych szkoleń dla studentów i kadry naukowej, którzy
mogliby stać się przedsiębiorcami akademickimi.
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Co to jest firma typu spin off / spin out
Firmy odpryskowe (firmy typu spin – off, spin – out) są to
firmy zakładane przez studentów i pracowników naukowych,
wykorzystujące technologie i wyroby powstałe na uczelni,
a więc komercjalizujące/wykorzystujące wyniki badań prowadzonych w ośrodkach akademickich. W zależności od
stopnia powiązania firmy z macierzystą uczelnią, jak również ze względu na wewnętrzną organizację takich firm wyróżnia się firmy spin - off (czyli przedsięwzięcia niezależne
i niezamierzone przez organizację macierzystą, tj. uczelnię) oraz firmy spin – out (czyli przedsięwzięcia zależne,
powiązane kapitałowo lub w inny sposób z podmiotem macierzystym, tj. uczelnią).
Intencje dotyczące założenia własnej firmy Zaledwie 8%
badanych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej zamierza uczynić taki krok w ciągu najbliższego roku,
chociaż chęć wykorzystania w przyszłości swojej profesjonalnej wiedzy we własnej firmie dotyczy 40% badanych. Zdecydowanie częściej swoją firmę chcieliby mieć studenci (51%)
niż pracownicy naukowi (31%).
Co trzeci badany jest zainteresowany posiadaniem firmy
niezależnej od uczelni, a co piąty - firmy zależnej od macierzystej instytucji.
Za firmą w pełni niezależną od uczelni przemawia przede
wszystkim możliwość samodzielnego działania, natomiast
korzyścią z działania w strukturach macierzystej jednostki
jest w pierwszym rzędzie wsparcie uczelni, a następnie fakt
aktualnego związania z uczelnią, mniejsze ryzyko, większa
stabilizacja oraz możliwość rozwoju.
Postawy
studentów i pracowników naukowych wobec posiadania firmy.
Dla 81% badanych posiadanie firmy wiąże się zadowoleniem i satysfakcją, które są niemal dla wszystkich jednoznacznie pozytywne. 82% badanych uważa, że będą mogli
rozwijać swoje umiejętności w sytuacji posiadania firmy
i jednocześnie niemal dla wszystkich taka możliwość jest
atrakcyjna. Przekonanie, że posiadanie firmy pozwoliłoby
badanym na zarobienie większej ilości pieniędzy wyraża
79% badanych.
Jednak 81% badanych uważa za mało prawdopodobne,
że posiadanie firmy nie będzie wiązało się z podejmowaniem ryzyka, które jedynie dla co drugiego badanego jest
czymś pozytywnym (55%). 73% ankietowanych pracowników naukowych i 60% studentów uważa, że program studiów zawiera przedmioty sprzyjające działaniom przedsiębiorczym, jednak znaczny odsetek respondentów nie
postrzega oferty uczelni jako sprzyjającej takim działaniom
(odpowiednio 10% studentów i 22% kadry naukowej). W opi-

nii 88% pracowników naukowych i 80% studentów programy
studiów są zdecydowanie lub raczej przydatne do rozwoju działalności przedsiębiorczej. Jedynie 3% pracowników
naukowych i 7% studentów negatywnie ocenia przydatność
praktyczną programów.
Trudno
połączyć prowadzenie firmy z praca naukową…Tak twierdzi
63 % badanych i jednocześnie jest to najważniejsza bariera
w podjęciu decyzji o założeniu własnej firmy. Jednocześnie
40% badanych uważa, że miałoby problem z przezwyciężeniem tej bariery.
Kolejną barierą rozwoju przedsiębiorczości jest brak pomysłu na firmę. 40% badanych uważa ten problem za realny, a co trzecia osoba miałaby trudność z jego pokonaniem.
Co drugi badany uważa, że mógłby się natknąć na problem
w postaci braku wiedzy, jak prowadzić firmę. Ponad połowa
(56%) badanych twierdzi, że mogłaby łatwo przezwyciężyć
ten problem.
Rodzina pomaga,
uczelnia nie koniecznie…Zdecydowana większość badanych (84%) liczyłaby się ze zdaniem swojej najbliższej rodziny w sprawie zakładania działalności gospodarczej. Jednocześnie 81% badanych ocenia, że rodzina sprzyjałaby ich
decyzji o założeniu firmy. 79% studentów ocenia także, że
ich najbliżsi znajomi sprzyjaliby posiadaniu przez nich firmy i jednocześnie 72% studentów liczyłoby się ze zdaniem
tych osób. 66% kadry naukowej ocenia, że koledzy z pracy
sprzyjaliby założeniu przez nich firmy, ale tylko nieco ponad
połowa naukowców (54%) twierdzi, że ich przełożony sprzyjałby takiej decyzji. 14% badanych pracowników naukowych
ocenia, że władze uczelni nie sprzyjałby podejmowaniu
przez nich własnej działalności gospodarczej.
Praktyki zawodowe studentów
Ponad połowa ankietowanych studentów potwierdza
istnienie obowiązku odbywania praktyk zawodowych w firmach lub instytucjach (55%), przy czym uczelnie, które nie
wspierają rozwoju przedsiębiorczości są bardziej aktywne
w organizowaniu praktyk zawodowych. Prawie 90% ankietowanych studentów wyraża przy tym pozytywne opinie na
temat zgodności profilu studiów z profilem działalności firmy lub instytucji, w której odbywały się praktyki.
Praktyki zawodowe, które trwają najczęściej do 1 miesiąca, zostały wysoko ocenione z punktu widzenia ich
jakości i praktycznej przydatności. Jedynie 9% studentów
brało udział w praktykach trwających dłużej niż 3 miesiące,
co – zdaniem studentów i kadry naukowej – jest czasem
zbyt krótkim. Ponad połowa studentów (54%) postuluje wydłużenie okresu trwania praktyk powyżej 2 miesięcy, a nawet powyżej 3 miesięcy.

Polska nauka w Unii Europejskiej – Widziane z PARP
Komercjalizacja
wyników badań naukowych i współpraca z biznesem. Blisko
połowa ankietowanych pracowników naukowych nigdy nie
pracowała w firmie komercyjnej. Zaledwie co trzeci posiada
ponad 3-letnie doświadczenie pracy w firmie, a tylko co siódmy ponad 5-letnie. Wyraźnie lepszą znajomość realiów praktyki gospodarczej posiadają pracownicy naukowi wywodzący
się z uczelni o niższym potencjale rozwojowym (znajdujące się na dalszych miejscach rankingów uczelni wyższych)
w porównaniu z uczelniami o wyższym potencjale. Zaledwie
1/3 ankietowanych pracowników naukowych wykazuje się
prowadzeniem jakiejkolwiek współpracy z firmami lub instytucjami. Pozostali koncentrują się wyłącznie na działalności
dydaktycznej i naukowej w ramach swych uczelni. Lepsze
oceny uzyskały uczelnie o niższym potencjale rozwojowym
(36% pracowników współpracujących z otoczeniem) w porównaniu z uczelniami o wyższym potencjale rozwojowym (28%
pracowników współpracujących z otoczeniem).
Samoocena
kadry naukowej dotycząca prowadzonych badań naukowych.
80% pracowników naukowych twierdzi, że przewidywane rezultaty prowadzonych przez nich badań naukowych mogą być
skomercjalizowane a jedynie 9% pracowników ma wątpliwości odnośnie użyteczności gospodarczej swoich badań. 80%
pracowników twierdzi także, że prowadzone badania są zgodne z potrzebami rynku lub przemysłu. Jedynie 15% pracowników naukowych ma wątpliwości w tym względzie, a wśród
nich tylko 5% uważa, że prowadzone przez nich badania nie
są dostosowane do potrzeb gospodarki.

Kto wspiera
przedsiębiorczość akademicką? Ponad 78% studentów wskazało biura karier jako główne instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką. W następnej kolejności pojawiły się
ośrodki szkoleniowo-doradcze (72%), banki komercyjne (66%),
inkubatory przedsiębiorczości (63%), Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości (62%), PARP (60%), fundusze pożyczkowe
(53%) oraz izby i stowarzyszenia gospodarcze (53%). Instytucje świadczące usługi wyspecjalizowane dla przedsięwzięć
biznesowych takie, jak aniołowie biznesu i fundusze kapitału
zalążkoweg uzyskały odpowiednio 28% i 23% odpowiedzi.
Jakich szkoleń
potrzebują kandydaci na przedsiębiorców? Studenci i kadra
naukowa na pierwszym i drugim miejscu zgodnie stawiają
szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych na
działalność gospodarczą i procedur związanych z formalną
rejestracją firmy. Szkolenia dotyczące identyfikacji atrakcyjnych pomysłów biznesowych w obu grupach zajęły dopiero
8 pozycję. Nikłym zainteresowaniem ze strony studentów
i kadry naukowej cieszą się szkolenia dotyczące specyfiki biznesu opartego na innowacjach technologicznych (13 pozycja
zarówno wśród studentów jak i kadry naukowej).
Minimalnym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z zakresu problematyki ochrony własności przemysłowej (paten-
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ty, znaki towarowe, prawo autorskie) – ostatnia pozycja wśród
preferowanych szkoleń, przy jednoczesnym deklarowaniu
chęci tworzenia firm zależnych od uczelni przez prawie połowę planujących podjąć działalność gospodarczą studentów.
Tematyka ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego jest zdecydowanie bliższa kadrze naukowej, która umieściła tego rodzaju szkolenia na 6 pozycji.
...a jeśli już się szkolą
to chętniej bezpłatnie. Zainteresowanie bezpłatnymi szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości wśród studentów deklarujących chęć podjęcia działalności gospodarczej wynosi
średnio 79%. Kadra naukowa przejawia zainteresowanie
szkoleniami na niższym poziomie (51%) niż studenci, chociaż uwzględniając osoby niezdecydowane, łącznie gotowość
kadry naukowej do udziału w szkoleniach związanych z prowadzeniem firmy wynosi 68%. W przypadku zainteresowania
szkoleniami płatnymi, gotowość do ponoszenia obciążeń finansowych z tytułu uczestnictwa w nich jest niższa (studenci
– 52%, kadra naukowa – 36%).
Studenci byli zainteresowani szkoleniami głównie (69%)
z powodu możliwości pozyskania nowej wiedzy. Fakt, że są
one bezpłatne jest ważny dla 36%. Z drugiej strony, 40%
studentów zdecydowanie nie jest zainteresowanych takimi
szkoleniami, a 25% badanych jest przekonanych o braku ich
przydatności dla rozwoju kariery zawodowej. Dużą grupę stanowią studenci, którzy nie wiedzą, dlaczego chcieliby uczestniczyć w szkoleniach (55%).
W przypadku kadry naukowej przekonanie, że szkolenia
pozwolą pozyskać nową wiedzę przejawia 33% badanych, co
wskazuje na wysokie poczucie własnych kompetencji również
w zakresie działalności gospodarczej, z którą realnie nie zetknęła się prawie połowa kadry naukowej. Na pytanie, dlaczego są zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach, prawie
połowa z nich odpowiedziała, że nie wie.
Respondenci wskazali wyraźnie na potrzebę zmniejszenia zagadnień teoretycznych w przypadku zajęć z obszaru
przedsiębiorczości, poprzez włączenie w proces edukacyjny
w pierwszej kolejności praktyków z odpowiednim przygotowaniem, przedsiębiorców i konsultantów/ekspertów.
Wynika stąd, że podstawowym zadaniem w zakresie promocji przedsiębiorczości akademickiej jest budowanie dobrego klimatu wokół działań przedsiębiorczych podejmowanych
na uczelniach. Określenie roli uczelni wyższych, jako instytucji zajmujących się nie tylko nauką teoretyczną ale także tworzących wiedzę możliwą do wykorzystania przez biznes staje
się natomiast koniecznością współczesnej gospodarki.
***
Jednym z kluczowych obszarów działania Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości jest działalność badawcza i analityczna w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności, stanu
i rozwoju zasobów ludzkich, instytucji otoczenia biznesu oraz
usług wspierających prowadzenie działalności gospodarczej.
Celem prowadzonych prac badawczych jest przygotowanie
wniosków i rekomendacji dla działań mających na celu pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności sektora
MSP. W ramach prowadzonych prac Agencja współpracuje
ze środowiskiem naukowym, organizacjami przedsiębiorców,
pracodawców i pracobiorców oraz administracją publiczną
(w tym na poziomie regionalnym).
Monika Karwat-Bury
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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XVIII edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji

Docenić najlepszych

16 stycznia w Domu Muzyki i Tańca już po raz osiemnasty odbyła się uroczystość
wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji, organizowana przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach. Najwyższe wyróżnienie – Diamentowy Laur - w tym roku
otrzymał Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Wśród laureatów znaleźli się m.in. ks. Adam Boniecki,
Prezes Energoinstal SA Stanisław Więcek, aktor, reżyser, Dyrektor Teatru Korez Mirosław Neinert.

XVIII edycja nagrody rozpoczęła się konferencją prasową, w której oprócz licznych przedstawicieli mediów,
udział wzięli reprezentanci Laureatów nagrody, wśród nich
min. Bogdan Borusewicz, ks. Adam Boniecki, przedstawiciele Kapituły, m.in. Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata
Mańka-Szulik oraz Prezes RIG w Katowicach, Przewodniczący Kapituły Tadeusz Donocik. Gośćmi konferencji byli
również Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek oraz
Przewodniczący Rady Patronackiej Laurów, Prezes Wę-
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glokoks SA Jerzy Podsiadło. „Ta nagroda ma niezwykły
wymiar, bowiem przyznawana jest regionalnie a tak naprawdę obejmuje swoim zasięgiem cały kraj” – powiedział
marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz.
Złotymi i Platynowymi Laurami zostali nagrodzeni
przedsiębiorcy z województwa śląskiego za całokształt
działań zmierzających do podniesienia jakości oferowanych usług, za sprawne zarządzanie personelem oraz za
upowszechnianie nowych rozwiązań technologicznych.
Również takie wyróżnienie odebrali przedsiębiorcy, którzy
ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich prowadzą na naszym terenach działalność gospodarczą i dają
możliwość zatrudnienia naszym rodakom. Wreszcie taką
nagrodę odebrali nagrodzenia za działalność na rzecz
promowania edukacji, kultury u tradycji polskiej.
Kapituła Laurów przyznała w tym roku 3 Kryształowe
wyróżnienia. Otrzymali je Waldemar Pawlak, wicepremier,
Minister Gospodarki, ks. Adam Boniecki, Redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” oraz Stanisław Więcej,
Prezes Zarządu Energoinstal SA w Katowicach. Podczas
konferencji prasowej
ks. Boniecki przyznał, że „ta nagroda
jest wyróżnieniem
dla „Tygodnika Powszechnego”. Dodał
również, że Laury
są „okazją, by wybrać i pokazać tych
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szczególnych ludzi, którzy pracują i angażują się ponad
przeciętność”.
„Śląski wawrzyn” z rąk Tadeusza Donocika, prof. Doroty Simonides, Krystyny Bochenek, Małgorzaty Mańki-Szulik i Piotra Uszoka – prezydenta miasta Katowice, odebrał
Bogdan Borusewicz, który ze wzruszeniem podziękował
i przyznał, „że nagroda ta jest szczególna, przede wszystkim z racji znakomitego grona laureatów”. „to wyróżnienie

– konstatował – ma niezwykły wymiar, bowiem przyznawana jest regionalnie, a tak naprawdę swoim zasięgiem
obejmuje całą Polskę”.
XVIII edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji zapoczątkowała obchody 20-lecia istnienia Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach.
Natalia Biskupska

EUROLIDER

Rusza II edycja konkursu Eurolider 2010
Rusza II edycja konkursu o Nagrodę
Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2010. To wyjątkowe wyróżnienie
dla osób, które dzięki zaangażowaniu na
rzecz rozwoju lokalnego i aktywizacji lokalnej społeczności, sięgając po Fundusze Europejskie zmieniają najbliższą rzeczywistość. Zgłoś
swojego Kandydata! Pamiętaj - masz czas do 26 lutego 2010 r.
Kto może być kandydatem?
Kandydatem w konkursie może być każda osoba, która na
dzień złożenia zgłoszenia zajmuje się tematyką Funduszy Europejskich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poszukuje osób,
które przyczyniają się do powstania lub realizacji projektów służących mieszkańcom oraz poprawie warunków życia w regionie,
wykorzystując przy tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich.
Warunkiem startu w konkursie jest, aby projekty „firmowane” przez
kandydatów były dofinansowane w ramach Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.
Szczegółowe informacje na temat tego, kto może być kandydatem
w konkursie, zostały określone w Regulaminie konkursu.
Jak zgłosić kandydata?
Kandydata do Konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum
3 osoby fizyczne lub 3 instytucje/organizacje za pośrednictwem
swoich przedstawicieli/pracowników. Kandydat zostaje zgłoszony
na podstawie formularza zgłoszeniowego, do którego może zostać
załączona prezentacja multimedialna.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs EUROLIDER 2010”

Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać w terminie do 26 lutego 2010 r. Należy jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do
kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Jak i kto wybierze Laureatów?
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu, powołaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Wybór
nastąpi w 2 etapach, po weryfikacji wszystkich zgłoszeń pod
względem formalnym i merytorycznym. W pierwszym etapie
Kapituła Konkursu wskaże osoby nominowane, w drugim Laureatów Konkursu. Zgodnie z Regulaminem Konkursu możliwe jest
również przyznanie wyróżnień.
W ramach konkursu zostanie przyznana również nagroda
Internautów w drodze głosowania internetowego. Internauci wybiorą swojego Laureata z grona osób nominowanych.
Zwycięskich Laureatów konkursu EUROLIDER 2010 poznamy podczas III Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie
się 7-8 maja 2010 r. w Warszawie.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zgłaszać na
adres e-mail: eurolider@mrr.gov.pl lub pod numerem tel. 0 22
461-35-74
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można
znaleźć na stronie internetowej: www.mrr.gov.pl/aktualnosci/
fundusze_europejskie_ 2007_ 2013/Strony/konkurs_Eurolider2010_250110.aspx
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Polskie autostrady w UE

Mimo wszystko budujemy!
23 grudnia 2009 roku otwarto pierwszy z siedmiu realizowanych w województwie śląskim odcinków autostrady A-1 – odcinek z Sośnicy do Bełku. Inwestycja ta współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej
w ramach Funduszu Spójności, którego udział wyniósł 83% kosztów kwalifikowanych.
Roboty budowlane wartości ponad 213 mln euro realizowała gracka firma J&P AVAX S.A. od stycznia 2007
roku. Nadzór nad inwestycją sprawowało konsorcjum firm
TPF PLANEGE – Consultores de Engenharia e Gestao S.A.
i E&L Arcihtects.Odcinek Sośnica-Bełk ma trzy pasu ruchu w każdym kierunku; podczas prac niezbędnym było
uwzględnienie specyfiki regionu – autostrada przebiega po
terenach czynnej eksploatacji górniczej.
Na trasie autostrady powstały 3 węzły autostradowe
w Knurowie, Dębieńsku i Bełku, Plac Poboru Opłat Gliwice,
dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Knurowie. Zastosowano także elementy ochrony środowiska: ekrany akustyczne
(9,1 km), urządzenia podczyszczania wód, zieleń ochronną,
przejścia dla zwierząt.W ramach kontraktu wybudowano 33
obiekty inżynierskie o łącznej długości 1349 m, w tym 14
wiaduktów w ciągu autostrady i dróg poprzecznych, 12 mostów w ciągu autostrady, 6 mostów w ciągu dróg poprzecznych oraz przejście podziemne dla pieszych.
Ponadto, aby uzyskać połączenie autostrady A-1 z autostradą A-4, uruchomione zostanie drugie zadanie - węzeł
autostradowy Gliwice-Sośnica. Budowa tak ogromnej inwestycji rozpoczętej 1 lipca 2008 roku, jaką jest węzeł Gliwice-Sośnica, w tak szybkim tempie i uzyskanie przejezdności na wszystkich relacjach jest niemałym osiągnięciem
Inwestora jak i Wykonawcy – J&P AVAX S.A. Wartość prowadzonych robót to 853 mln zł, inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Węzeł Gliwice-Sośnica jest węzłem 6-wlotowym, trzypoziomowym, odpowiadającym europejskim standardom.
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Powstał na terenie Gliwic i Gierałtowic łącząc ze sobą trzy
drogi: autostrady A-1 i A-4 oraz drogę krajową 44. Długość
wszystkich wybudowanych dróg w obrębie węzła to 33 km,
w tym 2,2 km dwujezdniowej, trzypasowej autostrady A-1, 13
km jezdni zbierająco-rozprowadzających, 11 km łącznic oraz
7 km dróg serwisowych i dojazdowych
Powstało 16 obiektów inżynierskich: 14 wiaduktów, 1 most
oraz przejazd pod DK 44. Niemniej ważne jest wybudowanie 15
przepustów pod drogami i murów oporowych o łącznej długości 752m. Zgodnie z wydanymi decyzjami zastosowano ekrany
akustyczne o łącznej długości prawie 4 km, nasadzonych zostanie prawie 3000 sztuk zieleni izolacyjnej, powstały separatory
(11 kompletów) oraz zbiorniki ekologiczne (7 kompletów).
Aby węzeł spełniał wszelkie normy bezpieczeństwa
umieszczone zostały stalowe bariery ochronne (55 tys. mb)
oraz ogrodzenie (prawie 8 tyś mb). Czytelność przebiegu relacji na węźle zapewni kilkaset sztuk oznakowania pionowego
(nad jezdniami a także ustawione z boku jezdni).
Zgodnie z zapisami kontraktu przebudowano sieć energetyczną, wodociągową, gazową, teletechniczną, deszczową,
ciepłowniczą, trakcyjną.
Dla relacji autostradowych, tj. między A-1 i A-4, obowiązywać będzie docelowa organizacji ruchu, na pozostałych – tymczasowa.
Prace na węźle trwać będą do końca maja 2010 roku,
więc należy liczyć się z niewielkimi utrudnieniami związanymi
z prowadzeniem prac bitumicznych i wykończeniowych.
Dorota Marzyńska
Generalna Dyrekcja Dróg krajowych
i Autostrad Oddział w Katowicach

BADAMY I OCZYSZCZAMY
GRUNTY ORAZ WODY GRUNTOWE
ZANIECZYSZCZONE PALIWAMI

Jesteśmy już w Polsce
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