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Dziękujemy, Pani Profesor!

Realizowane projekty:

PROJEKT BIOMED

Projekt „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne”
(BioMed) zakłada prowadzenie badań w ramach trzech priorytetów:
•
zastosowanie bionanomateriałów w terapii i diagnostyce
•
nowe leki i ich formy użytkowe
•
poszukiwanie nowych strategii diagnostyki w celu zapobiegania i leczenia chorób
W naszych badaniach koncentrujemy się na uzyskiwaniu innowacyjnych leków przeciwnowotworowych i stosowanych
w leczeniu osteoporozy, wykrywaniu substancji halucynogennych, diagnostyce i zapobieganiu chorobom bakteryjnym,
badaniach nad biodegradowalnymi polimerami użytecznymi
w procesie wytwarzania leków oraz ich zastosowaniami w chirurgii i protetyce, opracowaniu szczepionek nowej generacji
oraz antybiotyków na bazie nowych związków chemicznych.

PROJEKT AKCELERATOR

Celem projektu „Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o
hybrydowym profilu branżowym” jest utworzenie około 10
spółek technologicznych z projektodawcami innowacyjnych
rozwiązań pochodzących z czterech obszarów - biotechnologia, nanotechnologia, IT i energetyka.
Założenia projektu i zasady współpracy:
•
max. wartość udziału WCB EIT+ w spółce: 200 000 euro
•
większościowy udział w spółce kapitału prywatnego
•
obligatoryjny wkład pomysłodawców w postaci wartości
niematerialnych i prawnych oraz min. 1% wkładu gotówkowego

Projekt BioMed finansowany jest w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Projekt BioMed - Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne - PO IG 1.1.2

Projekt Akcelerator finansowany jest w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.

Dowiedz się więcej na http://www.biomed.eitplus.pl

Dowiedz się więcej na www.akcelerator.eitplus.pl

Wrocław Research Centre EIT+ Current initiatives:
BIOMED PROJECT

BioMed stands for „Biotechnologies and advanced medical
technologies”. It aims at conducting research in the area of
three priorities:
•
use of bionanomaterials in therapy and diagnostics
•
the formulation of new drugs and their functional forms
•
new diagnostics strategies for diseases prevention and
treatment purposes
Our research activity concentrates on obtaining innovative
anti-cancer and anti-osteoporosis drugs, identification of hallucinogenic substances, diagnostics and prevention of bacterial diseases, biodegradable polymers for the new drug formulations and their application in surgery and prosthetics, as
well as obtaining a new generation of vaccines and antibiotics.

ACCELERATOR PROJECT

The purpose of the project “Accelerator of innovative companies with hybrid industry profile” is to establish about 10
technological start-up companies with authors of innovative
projects in four areas – biotechnology, nanotechnology, IT
and energy.
Key principles:
•
max. value of investment by EIT+: 200 000 euro
•
majority shareholding in the company by private
investor(s)
•
obligatory contribution of innovators in form of intangible and/or tangible assets, capital, at least 1% cash
contribution
The Accelerator project is financed within the scope of the
National Cohesion Strategy „Innovative Economy” - Initiation
of innovative activities.

Learn more at: http://eitplus.pl/en/biomed_-_biotechnologies_and_advanced_medical_technologies/1998

Learn more at: www.akcelerator.eitplus.pl.
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Dziś termin „innowacje” jest odmieniany we wszystkich przypadkach. To oczywiste signum temporis wytyczające kurs życia - naszego i przyszłych pokoleń - praktycznie we wszystkich wymiarach. Pojawia
się jednak pytanie: Co zrobić, by ta swoista
„moda” na innowacje nie stała się kolejnym, przemijającym zjawiskiem medialnym, o którym za kilka lat nikt nie będzie
już pamiętał? Oczywiście odpowiedź jest
bardzo prosta: Mówić, pisać, wręcz nawoływać, dbać o to, by potrzeba stworzenia państwa i gospodarki silnie opartego
o innowacje i nowatorskie idee, zakorzeniła się głęboko w świadomości rządzących. Innego wyjścia po prostu nie ma.
W tym wstępniaku – z uwagi na jego
nieco okolicznościowy charakter – zamkniemy już temat samych innowacji.
O tym jak poważnie go traktujemy świadczy zawartość numeru – zachęcam do zapoznania się z nią i do znalezienia chwili
na refleksję. Czasopismo, jak wspomniałem na wstępie, modyfikuje swą linię programową, a to niesie za sobą poważne
konsekwencje. Wkraczamy na teren nie
tyle nam nieznany, co wymagający świeżego spojrzenia, wielkiej odpowiedzialności za słowo, w obszar tematyki bardzo
skomplikowanej i wymagającej swoistej
delikatności. Związki nauki i jej osiągnięć
z gospodarką i zarządzaniem społecznościami lokalnymi to sfera, której osnowa
dopiero tak naprawdę w Polsce się tworzy. Niekiedy w bólach, ponieważ trzeba
przekroczyć Rubikon mentalnych schematów, niechęci i wręcz lęku. Trzeba jednak
iść do przodu, mając wciąż przed oczyma
i na ustach wyznaczony cel. Zdajemy
sobie sprawę, że to trudne wyzwanie,

Spis treści:

podlegającą dyskusji potrzebę kontynuacji
procesu wydawniczego, a zwłaszcza nadal w nas tkwiące w poczucie misji, które
sprawiło, że „nowy-stary” miesięcznik jest
najstarszym w Polsce periodykiem promującym procesy integracji Polski z Unią Europejską, zdecydowaliśmy się na podjęcie
ryzyka zmiany tytułu i linii programowej.
W głębokim przekonaniu co do racjonalnych przesłanek dla uczynienia tego kroku
Czas pokaże, czy był on wymierzony we
właściwym kierunku, ale nie wątpimy, że tak.
Jeszcze raz zatem dziękujemy naszym
Przyjaciołom za wieloletnią współpracę,
wierząc, że jeszcze nie raz zagoszczą na
naszych łamach. Nic nie trwa wiecznie.
Tworzymy coś nowego i już niebawem
– w co wierzymy – zyskamy nie mniej
godnych od dotychczasowych – patronów naszej publicystycznej działalności.
Jacek Broszkiewicz
red. nacz. i Zespół
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lecz nie cofniemy się przed jego podjęciem.
Tworzenie przyjaznego klimatu dla postępu cywilizacyjnego w Polsce i Europie to
nadal kluczowy element naszej misji publicystycznej. Mam nadzieję, że na drodze
w jej urzeczywistnianiu napotkamy – tak jak
w minionym 10-leciu – nie tylko zrozumienie
i ochotę do wsparcia naszych wysiłków, ale
równie wypróbowanych sprzymierzeńców.
Zwykło się uważać, że nie ma mediów
niezależnych. Jest to prawda, jeśli brać
pod uwagę wyłącznie kwestie oraz relacje
finansowe i polityczne. W naszym przypadku, jedynym kryterium wytyczającym
linię programową jest zdrowy rozsądek.
„Europrojekty.PL”, tak jak ich protoplasta
- miesięcznik „Euroregiony-Polska”, nadal zachowuje swoją zależność wyłącznie od rozumu. Ceną tego komfortu jest
poczucie stałego napięcia i niepewności
o losy tytułu. Biorąc jednak pod uwagę nie
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Preliminary financing of the programme is covered by EU
structural funds granted in the years 2009-2014 amounting
to Euro 27.6 million, implemented by the EIT+ Wrocław Research Centre.

Zaczniemy bardzo oficjalnie: Informuję Szanownych Czytelników o zakończeniu 6-letniej kadencji Rady Redakcyjnej. Dotychczasowym jej członkom, a zwłaszcza Pani Prof. Danucie Hübner, która od maja 2005 roku sprawowała funkcję Honorowej Przewodniczącej, pragnę serdecznie podziękować za wsparcie i pomoc
w prowadzeniu naszej misji, za inspirację i twórczy wkład w wykreowanie czasopisma jako nośnika i forum wymiany poglądów oraz intelektualnej debaty o dniu
dzisiejszym i przyszłości Polski. Miesięcznik „Europrojekty.PL” – kontynuator
i sukcesor znanego w kręgach polskich elit politycznych, samorządowych, instytucji otoczenia biznesowego i gospodarki miesięcznika „Euroregiony-Polska”
- nadal będzie przywiązywał dużą wagę do problematyki rozwoju regionalnego –
lecz już z innego, bardziej praktycznego punktu widzenia: konkretnych projektów,
dotyczących zwłaszcza innowacyjnych fundamentów funkcjonowania państwa,
samorządów, instytucji okołobiznesowych. Będziemy skupiać swą uwagę przede
wszystkim na prezentowaniu przykładów jak najefektywniejszego wykorzystania
potencjału wiedzy i kapitału intelektualnego Polaków.
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Polskie Samorządy w UE: Jastrzębie-Zdrój

W obronie swobód
i demokracji...

jakim dysponuje Europa, nie był wykorzystany tak, jak na to zasługuje nasz Kontynent. Innowacyjność zarządzania społecznościami lokalnymi sprowadza się do otwartości myślenia, sięgania
do skutecznych i sprawdzonych wzorów, po metody i sposoby
dotarcia do pieniędzy unijnych i pozaunijnych podatników, które
wydają się być niedosiężne. To dlatego w Urzędzie Miasta pra-
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Z Marianem Janeckim – Prezydentem Jastrzębia-Zdroju
rozmawia Jacek Broszkiewicz
- W przyszłym roku minie dziesięć lat sprawowania przez
Pana funkcji prezydenta Jastrzębia-Zdroju. To kawał czasu,
w którym kilkukrotnie gościł Pan na naszych łamach dzieląc
się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami na temat otaczającej nas rzeczywistości. Te rozmowy znacznie przekraczały
ramy typowych wywiadów nakreślających problematykę samorządową. W pamięci utkwiło mi zwłaszcza Pańskie przywiązanie do stosowania w zarządzaniu społecznością lokalną metod biznesowych, oczywiście z uwzględnieniem ich
społecznego wymiaru. Ten kierunek sprawdza się i znajduje
uznanie mieszkańców – co wyraziło się podczas ubiegłorocznych wyborów. Żyjemy w czasach, kiedy sam rachunek
ekonomiczny już nie wystarcza, trzeba śmiało sięgać po innowacje we wszelkich płaszczyznach życia, także samorządowego. Czy to jest realne?
- Powiem więcej; Innowacje to fundament funkcjonowania
nowoczesnego państwa i gospodarki. Tempo rozwoju, a co za
tym idzie, doganiania światowej czołówki, musi być stymulowane przez kapitał intelektualny, a ten trzeba umieć wyzwalać. To
obecnie naczelna zasada biznesu. W praktyce samorządowej,
która zasadza się przede wszystkim na umiejętnym generowaniu
środków budżetowych oraz na rozsądnym wydawaniu publicz-

nych środków, innowacje są wręcz warunkiem sine qua non, jeśli
się poważnie traktuje swoją misję. A polega ona na zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Oczywiście, proinnowacyjne
postulaty w sferze samorządowej są jak najbardziej racjonalne
i logiczne. Jednak, by być w zgodzie z realiami i własnymi przekonaniami muszę nieco ostudzić optymizm. Skądinąd cenne inicjatywy i pomysły płynące ze sfer najwyższych – mam na myśli
Sejm i Rząd, natykają się na wciąż rosnący mur biurokracji uniemożliwiający przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego,
a w tym i realnych możliwości skutecznego działania samorządów. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że bardzo ich ta sytuacja niepokoi, ponieważ przepisy regulujące działalność gospodarczą są nie tylko bardzo niespójne, ale wręcz uniemożliwiają
elastyczne poczynania, tak niezbędne na wciąż zmieniającym
się rynku. Ten stan jest między innymi przyczyną katastrofy –
z nielicznymi wyjątkami – w sferze partnerstwa publiczno-prywatnego. Zresztą – przykład idzie z góry. Unijne dyrektywy są z
jednej strony potrzebne, z drugiej zaś tak drobiazgowe i niekiedy
absurdalne, że potrzeba naprawdę dużej determinacji i spokoju
wewnętrznego, by się chcieć do nich stosować. Prawno-biurokratyczna sieć oplatająca Unię, jej państwa członkowskie, pełni
rolę hamulcowego, który robi wszystko, by ogromny potencjał,

Z perspektywy rządu – specjalnie dla „EPPL”

Innowacje w finansach

na drodze do €

Odnosząc się do kwestii dotyczących innowacyjnych działań i planów usprawniających politykę finansową państwa (wprowadzanie najnowszych technologii zarządzania w tym zakresie, hi-techu elektronicznego, zwiększania efektywności podatkowej) muszę zwrócić uwagę
na kilka następujących przedsięwzięć.
- Zmniejszenie pozapodatkowych obciążeń podatników,
- Zwiększenie stopnia dobrowolnego
wypełniania obowiązków podatkowych,
- Wzrost efektywności działania administracji podatkowej między innymi poprzez
zmniejszenie kosztów poboru podatków
oraz konsolidację rejestrów podmiotów dla
potrzeb administracji podatkowej,
- Maksymalizację stopnia orientacji na
podatnika między innymi dzięki rozwojowi zróżnicowanych kanałów komunikacji
z interesariuszami oraz usprawnienie prowadzenia spraw podatkowych poprzez
dostęp do informacji zorientowanych na
obsługę procesów podatkowych.
Program e-Cło - celem programu
jest budowa elektronicznego środowiska
umożliwiającego realizację wymogów
UE wynikających z inicjatywye-customs,
ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez
sprawniejszą obsługę przedsiębiorców
oraz zwiększenie dostępności zasobów
informacyjnych, a także sprawniejszą
wymianę informacji z innymi administra-

cjami celnymi, Komisją Europejską oraz
instytucjami współpracującymi.
Podstawę infrastrukturalną dla ww.
przedsięwzięć stworzą projekty informatyczne (techniczne):
- Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) –
celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych resortu
finansów dokonana przez zmiany systemowe i strukturalne, w tym przebudowę
aplikacji systemów informatycznych oraz
środowiska systemowego i innych kluczowych elementów infrastruktury, umożliwiającą wprowadzenie rozwiązań w zakresie
udostępniania e-usług, jak też rozwoju
technicznego zaplecza tych usług.
- Infrastruktura e-Usług resortu
finansów (IeU) - Głównym celem projektu jest zapewnienie infrastruktury transmisji danych stanowiącej podstawę dla
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa,
elastyczności działania oraz wydajności
aplikacji e-administracji oraz budowa wydajnego środowiska transmisji danych dla
rozwiązań aplikacyjnych świadczących

cują bardzo dobrzy fachowcy od poruszania się w gęstym lesie
unijnych przepisów i funduszy, potrafiący konstruować przekonywujące i oryginalne, właśnie innowacyjne, wnioski aplikacyjne.
Ale by to było możliwe niezbędny jest kontakt władz samorządowych z mieszkańcami, umiejętność odczytywania ich potrzeb,
a także wspieranie inicjatyw obywatelskich. Ten kontakt powinien
być bezpośredni, ale z natury rzeczy jest ograniczony. Dlatego

tak dużą wagę przywiązujemy do wykorzystania najnowocześniejszych zdobyczy techniki. Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, budujemy je a samorząd ma na tym polu wielką rolę do
odegrania. Zdaję sobie sprawę, że kontakt z mieszkańcami za
pomocą technologii informatycznych nie zastąpi bezpośredniej
rozmowy, ale nie łudźmy się, że prezydent i jego zastępcy cały
swój czas poświęcą na nie. Dotyczy to także komunikacji pomiędzy Urzędem a jego jednostkami
– w tym roku ogłosimy przetarg w zakresie rozbudowania infrastruktury e-usług. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
od dawna sprawdza się w Urzędzie – teraz przychodzi czas na rozszerzenie go.
- Te przedsięwzięcia są wręcz wymuszone
przez postęp cywilizacyjny. Młode pokolenie
uznaje Internet za coś tak zupełnie normalnego, jak powietrze, którym oddychamy. Wspomniał Pan jednak o biurokracji, której wszak
główną cechą jest „odczłowieczenie” relacji
urząd – obywatel. Czy e-technologie i syndrom „samotności w sieci” to jest właśnie to,
o co nam chodzi?
- Dobre pytanie. Mówiąc o biurokracji i przeszkodach prawnych tłumiących przejawy inicjatywności i swobody gospodarczej miałem na
myśli wciąż rosnący dystans, jaki dzieli najwyższe piętra władzy ustawodawczej i wykonawczej od tak zwanego „terenu”, czy „prowincji”, co
w praktyce oznacza samorządy. Polityka oparta o przesłanie:
„My wiemy najlepiej, więc wytyczamy kierunki i ramy prawne,
a wy sobie radźcie” – paradoksalnie ma swoje pozytywne oblicze, bo istotnie zmusza do maksymalnej sprawności i wysiłku
intelektualnego, ale z drugiej może – i tak się dzieje – po prostu obezwładniać i wpędzać w poczucie bezsilności. Ciekawe,
cd. na str. 6

Z perspektywy rządu – specjalnie dla „EPPL”
elektroniczne usługi dla przedsiębiorców,
obywateli oraz organów administracji publicznej szczebla centralnego i lokalnego.
Oczywiście te przedsięwziecia są realizowane w skali krajowej, a zwłaszcza
w powiązaniu z zagadnieniami dotyczącymi dostosowywania systemu prowadzenia finansów państwa do norm UE, także
w kontekście spodziewanego wejścia Polski w strefę €.
Poprawa koordynacji polityk gospodarczych państw UE
15 marca tego roku na posiedzeniu
Rady Ecofin państwa członkowskie ustaliły
tzw. ogólne podejście (general approach)
w stosunku do projektów aktów prawnych
służących poprawie koordynacji polityk gospodarczych (w tym budżetowych) państw
UE. Prezydencja węgierska, w oparciu
o ogólne podejście, prowadzić będzie
w najbliższych miesiącach negocjacje
z Parlamentem Europejskim i Komisją
Europejską na temat tych projektów.
Oczekuje się, że wejdą one w życie jeszcze w 2011 r.
Poniżej omówione zostały te akty
prawne, które bezpośrednio dotyczą finansów publicznych. Ich wdrożenie wpłynie na zwiększenie dyscypliny finansów
publicznych we wszystkich krajach UE,
wtym w Polsce.
Projekt dyrektywy Rady na temat wymogów dla krajowych ram budżetowych
Zakłada on zapewnienie minimalnego poziomu spójności pomiędzy
krajowymi ramami budżetowymi a zasadami koordynacji polityki budżetowej w Unii Gospodarczej i Walutowej.

Kraje członkowskie powinny m. in.:
- zapewnić większą przejrzystość narodowym systemom statystycznym, poddawać je wewnętrznej kontroli i audytowi;
- posiadać reguły budżetowe, sprzyjające realizacji zobowiązań tych państw wynikających z Traktatu: przestrzeganie wartości referencyjnej dla deficytu (3% PKB)
i długu (60% PKB), osiąganie średniookresowych celów budżetowych (dla Polski deficyt strukturalny 1% PKB);
- ustanowić skuteczne średniookresowe ramy budżetowe, zapewniające przynajmniej 3-letni okres planowania budżetowego;
- zagwarantować przejrzystość procesu budżetowego.
Poprzez krajowe ramy budżetowe należy rozumieć zestaw elementów, które
kształtują proces budżetowy w poszczegól-

nych krajach. Na ramy składają się m. in.
zasady księgowości budżetowej, statystyki,
sposoby prognozowania, reguły i instytucje
budżetowe, średniookresowe ramy budżetowe czy relacje pomiędzy różnymi szczeblami sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Rząd RP pozytywnie ocenia projekt
dyrektywy w sprawie wymogów dla ram budżetowych. Jej przyjęcie zagwarantuje, że
wszystkie państwa członkowskie w swoich
ustawodawstwach będą posiadały mechanizmy wspierające osiąganie średniookresowych celów budżetowych w zgodzie
z celami Paktu Stabilności i Wzrostu.
Jacek Rostowski
Minister finansów
cd. w następnym wydaniu EPPL
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Obecnie w resorcie finansów strategiczne zadania i cele są realizowane
w ramach skoordynowanych projektów
i programów, w znacznej części współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wszystkie Projekty stanowią element
kompleksowego Programu realizowanego
przez Ministerstwo Finansów, którego celem jest zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych przypisanych Ministerstwu Finansów w modelu elektronicznej
administracji, co jest zgodne z celami 7-ej
osi priorytetowej POIG „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. Do najważniejszych programów
i projektów biznesowych realizowanych
w ramach resortu finansów należą:
Program e-Podatki (projekty e-Podatki, e-Deklaracje 2, e-Rejestracja) – zakres
projektów wchodzących w skład programu
obejmuje działania skierowane na:
- Maksymalizację wielkości należnych
wpływów podatkowych między innymi poprzez zmniejszenie luki podatkowej (różnicy pomiędzy należnymi wpływami podatkowymi a faktycznie uzyskanymi),
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W obronie swobód i demokracji... cd. ze str. 5

Koszt tej inwestycji to ponad 260 milionów złotych. Jest to niezwykle ważne zadanie, ponieważ nie tylko odciąży ulice z ruchu
tranzytowego, ale stworzy nowe szanse rozwojowe związane
z połączeniem z budującą się pobliską autostradą A-1. Jest
to projekt kluczowy, a więc i w tym przypadku korzystamy ze
środków unijnych. Za półtora miesiąca oddamy do użytku wielofunkcyjną halę sportową, której modernizacja została częściowo sfinansowana za pieniądze pozyskane z UE. Wśród planowanych i realizowanych przedsięwzięć wymienię przebudowę
ul. 11 Listopada oraz objęcie znacznej części miasta zasięgiem
szerokopasmowego Internetu. Wartość tego dwuetapowego
projektu, który zakłada także wykorzystanie światłowodów to kolejnych kilkanaście milionów złotych, częściowo pochodzących
z UE. Planujemy w tej kadencji na inwestycje wydać około 300
milionów złotych. Do tego należy dodać planowane pozyskanie
50-60 milionów złotych na remonty infrastruktury miejskiej.
- Jastrzębie nie jest miastem zadłużonym. To rzadki
przypadek na mapie samorządowej Polski...
- Istotnie. W lipcu spłacimy ostatni kredyt. Musimy mieć głębszy oddech, ponieważ w przyszłym roku będziemy się musieli
zadłużyć albo drogą kredytu, albo emisji obligacji, na budowę obwodnicy. Najpierw musimy wyłożyć własne pieniądze – potem po
rozliczeniu inwestycji sporą część odzyskamy z UE. Chciałbym
zaakcentować, że obok Warszawy i Lubina, Jastrzębie-Zdrój należy do najbogatszych miast w Polsce jeśli liczyć dochody mieszkańców. Roczny budżet samorządowy to ponad 400 milionów
złotych.
- Można sobie zatem pozwolić na realizację posunięć
mających wpływ na oblicze miasta...
- Niewątpliwie mamy pewien komfort, ale i ambicje. Oczywiście nie zmienimy i nie mamy zamiaru zmieniać górniczego
charakteru miasta, które węglem stoi, ale nie chcemy by kojarzyło się wyłącznie z nim. Dysponujemy warunkami i środkami
do uczynienia z Jastrzębia znaczącego ośrodka kumulującego
kapitał wiedzy – przede wszystkim technicznej, inżynierskiej.
Samorząd jest stroną umowy pomiędzy AGH a JSW, której celem jest kształcenie tu, na miejscu, w trybie dziennym inżynierów, którzy po ukończeniu edukacji znajdują zatrudnienie w ko-

palniach Spółki. Na poziomie zawodowym i średnim samorząd
finansuje kształcenie młodzieży, na wyższym oddaje do dyspozycji obiekty przystosowane do zajęć w Wydziale Zamiejscowym AGH. Spółka zapewnia opiekę i praktyki zawodowe oraz
staże. Podpisaliśmy porozumienie z Uniwersytetem Opolskim
w sprawie kontynuowania i rozwijania kształcenia lingwistycznego opartego o dorobek i bazę kończącego swą ustawową działalność Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.
- Skromnie, w porównaniu z apetytami mniejszych
ośrodków miejskich...
- Ale realistycznie. Nie ma sensu epatować ludzi pomysłami
nie do urzeczywistnienia. Proszę, pamiętać, Jastrzębie to wielokulturowy tygiel, że większość mieszkańców, to drugie lub trzecie pokolenie ludności napływowej, która przybyła tu za pracą
w górnictwie. Prawa miejskie mamy dopiero od niespełna półwiecza, co świadczy o skali tempa postępu i drogi, jaką przebyliśmy
w tak krótkim czasie – z niewielkiej kilkutysięcznej miejscowości
do miasta bardzo znaczącego na gospodarczej mapie Polski.
Zdaję sobie sprawę, że proces budowania tożsamości lokalnej
w dalszym ciągu trwa, a rolą samorządu jest wzmacnianie go
konkretnymi, dostosowanymi do potrzeb mieszkańców działaniami. Na tej niwie mierzymy siły na zamiary i choć moglibyśmy
sobie pozwolić na uruchomienie filii kilku uniwersytetów – unikamy przedsięwzięć, które mogą ponieść fiasko. Myślę, a ta refleksja zrodziła się w umyśle historyka, którym jestem z wykształcenia, że w takiej społeczności jak jastrzębska najlepszymi sposobami na umacnianie tożsamości z miastem jest przywiązanie
do miejsca pracy, jej pewność, sport, ale także wykorzystywanie
dumy wyrosłej z poczucia jedności, jakie pojawiło się w 1980
roku, kiedy to podpisano słynne Porozumienia Jastrzębskie.
To wówczas miasto było na ustach całego świata i trwale zapisało się w dziejach naszego kraju. Sądzę, że warto wracać do
istoty tamtych wydarzeń, nie zapominać o celach tamtej walki. To
daję siłę i odwagę, by dzisiaj otwarcie mówić, o tym, co jeszcze
jest do poprawienia w naszej drodze ku demokracji. Mamy wielki
skarb, jakim jest samorządność lokalna i trzeba czynić wszystko,
co możliwe, by nie stracił swego blasku i go nie utracić.
- Dziękuję za rozmowę.

Liderzy innowacji: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Bez ograniczeń...

Z mgr inż. Tadeuszem Pilarskim – Prezesem Zarządu Jastrzębskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji S.A. rozmawia Antoni Szczęsny

znaczenie. Nie byłoby to możliwe bez stworzenia wspólnoty celu,
w skład której weszły firmy będące własnością miasta, ale także
największy pracodawca jakim jest Jastrzębska Spółka Węglowa
oraz jastrzębscy przedsiębiorcy. W mieście niczego się nie robi
na zasadzie: od wyborów do wyborów. Wynika to z długofalowej strategii, którą realizujemy z żelazną konsekwencją. Równolegle z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej przyszedł czas na budowę obwodnicy „Drogi Głównej Południowej”.

- Z końcem ubiegłego roku Zakład,
którym pan kieruje zakończył realizacje
przedsięwzięcia polegającego na porządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej
w Jastrzębiu Zdroju i dwóch sąsiednich
gminach: Mszanie i Godowie. Czy można
stwierdzić, że w 17-letniej historii firmy ta
inwestycja całkowicie ją zdominowała?
- Oczywiście. I z pewnością w wymiarze
merytorycznym i finansowym na pewno się
nie powtórzy. Tworzymy firmę średniej wielkości i wpompowanie w nią w sensie dosłownym
wciągu kilku lat 34 milionów euro jest nie tylko
wielkim wydarzeniem, ale ma fundamentalny
wpływ na jej wartość kapitałową, majątek.
Był to czas, w którym zrealizowaliśmy i rozliczyliśmy niezwykle ambitny i kosztowny
plan porządkowania, modernizacji i budowy
infrastruktury wodno-ściekowej w Jastrzębiu
Zdroju i gminach, o których pan wspomniał.
Jest to najwyżej dotowany projekt na Śląsku
i jeden z najwyżej dotowanych w całej Polsce.
Z Unii Europejskiej pozyskaliśmy środki równoważne 84 % wartości całej inwestycji, co
jest ewenementem nie tylko w skali regionalnej, ale i kontynentalnej. Konkretnie to 28,5

miliona euro. Nie tylko wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy prawie 250 kilometrów sieci
kanalizacyjnej, ale postawiliśmy wiele ważnych obiektów infrastrukturalnych, przepompownie, oczyszczalnie ścieków. To ogromne
zadanie ukończyliśmy zgodnie z wszelkimi
procedurami UE i w terminie, a dzięki dobremu zarządzaniu projektem udało nam się
w dodatku zaoszczędzić 2,5 miliona euro.
Unia poszła nam na rękę i pozwoliła zatrzymać te środki, co pozwoliło jeszcze poszerzyć
rozmiary całego projektu o dodatkowe 10 kilometrów nowej kanalizacji i na renowacje 7
kilometrów starej. Jest więc z czego się cieszyć, tym bardziej udało nam się przekonać
Brukselę, by nie zatrzymywała połowy 5,7
mln euro tj. 20 procent wartości dotacji do
momentu całkowitego rozliczenia inwestycji,
a jedynie 2,85 mln euro. Gdyby to uczyniła –
musielibyśmy zaciągać w banku duży kredyt
inwestycyjny, co musiałoby się przełożyć na
wzrost ceny wody i oczyszczania ścieków.
Dzięki temu jesteśmy chyba jedynym w kraju przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym
korzystającym z dotacji unijnych, które nie
musiało obciążać kieszeni mieszkańców tych

trzech gmin dodatkowymi kosztami. Taryfa za
wodę i ścieki do 30 kwietnia 2012 roku pozostaje na tym samym poziomie, co na pewno
cieszy Naszych mieszkańców.
- Kibicujemy tej inwestycji niemal od jej
samych początków – jeszcze na łamach przeistoczonego w Europrojekty.PL” miesięcznika
„Euroregion-Polska” i pamiętam, że przed kilku laty mówił Pan, iż porażka w wyścigu po
unijne pieniądze na realizację tak ważnego
projektu skutkowałaby koniecznością płacenia
corocznie przez Jastrzębie, Mszanę i Godów
20 milionów złotych w formie opłat za korzystanie ze środowiska. W ciągu 8 lat budżety - oczywiście przy uwzględnieniu proporcji
i wiodącej roli Jastrzębia – tych trzech gmin
musiałyby zostać zubożone o 160 milionów
złotych, czyli niemal o wartość całej inwestycji.
I tak działoby się każdego następnego roku.
To był nóż na gardle...
- Istotnie. Dlatego dołożyliśmy wszelkich
starań, by należycie i wszechstronnie przygotować wniosek aplikacyjny. W Kopenhadze
Polska podpisała swoisty cyrograf, w którym
zobowiązała się do tego, że podejmie wysiłki
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że ustawa o szczególnej odpowiedzialności – w tym materialnej
- urzędników, nie obejmuje jej autorów, czyli posłów. Oni ponoszą tylko odpowiedzialność polityczną, czyli żadną. To jaskrawy
przykład ilustrujący dystans, o którym wcześniej mówiłem.
- Czy możemy już mówić o zagrożeniach dla demokracji? Czy fakt, że ciągle rozbudowuje się struktury wywołujące strach, urasta już do takich rozmiarów, że naprawdę musi
wywoływać poważny niepokój?
- Ależ w tej materii, w mentalnym obszarze funkcjonowania
państwa i jego aparatu niewiele się zmieniło i to od kilkudziesięciu
lat. Mamy demokrację, to prawda, lecz, moim zdaniem, polega
ona na swobodnym wyborze opcji ideologicznych, czy politycznych, jeśli można w ogóle mówić o wolności świadomego wyboru, eliminowanego przez chaos i terror reklamowo-informacyjny.
W dalszym ciągu tryumfy święci doktryna oparta o przeświadczenie, że najlepiej wszystko kontrolować, sprawdzać, słowem
– wszystko mieć w garści. Pogląd, ze lepiej dać przedsiębiorcom
i samorządom większą swobodę działania a odbędzie się to z pożytkiem dla państwa oraz jego obywateli, ulega atrofii w praktyce
sprawowania rządów. Znamienne, ze wszystkie znaczące siły polityczne idące do wyborów co 4 lata, na swoich sztandarach mają
wypisane hasła nawiązujące do tych swobód. Potem przychodzi
szara rzeczywistość i nawrót do starych metod. Spróbuję wymienić elementy systemu, w jakim przyszło nam żyć i pracować:
Policja, Prokuratura, Sądy Regionalna Izba Obrachunkowa, NIK,
CBA, urzędy wojewódzkie, które mają swoje struktury kontrolne,
ABW, izba skarbowa, nieustannie powoływane komisje sejmowe
do zbadania realnych, czy wyimaginowanych zagrożeń. Oczywiście bezpieczeństwo publiczne, czyli policja i sądownictwo to
kanony bezdyskusyjne, podobnie jak takie organy jak NIK, czy
urzędy skarbowe. Ale koncepcja, że każdy jest podejrzany, że
każdy jest potencjalnym malwersantem, złodziejem to kompletny
nonsens w nowoczesnym, demokratycznym państwie. Myślę, że
powoływanie kolejnych organów kontrolnych jest szkodliwe, nie
mówiąc o tym, że bardzo kosztowne. Sądzę, że należy położyć
na szali obie te doktryny: presji biurokratycznych struktur i swobód gospodarczych oraz samorządowych a potem wyważyć co
jest bardziej opłacalne. Naturalnie, większe swobody dają pole
do popisu ludziom nieuczciwym – tacy zawsze się znajdą, paradoksalnie łatwiej w strukturach kontrolnego rozbuchania aparatu
państwowego – ale nie dajmy się ogłupić. Nie jesteśmy narodem
złodziei i przestępców. Nie wyróżniamy się pod tym względem na
tle innych nacji – mówią o tym statystyki i to im trzeba wierzyć,
a nie stereotypom, które zresztą sami tworzymy i się na nie godzimy. Wyróżnia nasz kraj jedno: u nas trzeba udowadniać opinii
publicznej, że nie jest się wielbłądem. To sąd musi nieuczciwości
dowieść, tak jak się to dzieje w cywilizowanych państwach, a nie
żądać od podejrzanego by dowiódł
swojej niewinności. To stara rzymska
zasada, którą w Polsce odwrócono
do góry nogami. Czy zatem należy
się dziwić, że swoboda w podejmowaniu decyzji przez urzędników samorządowych jest mentalnie ograniczona ich poczuciem zagrożenia?
Prawo jest niespójne, interpretowane
na różne sposoby, a to paraliżuje i
wywołuje lęk przed podjęciem decyzji
administracyjnych, finansowych itd.
Strach przed własnym państwem, i
jego agendami to coś, co morduje demokrację i bardzo spowalnia rozwój
społeczny oraz gospodarczy, a przez
to dobrobyt. Chciałbym być dobrze
zrozumiany. Ewidentne zaniedbania
lub zła wola albo przestępstwa popełniane przez urzędników powinny
być karane, ale profilaktyka oparta na wszechwładnej kontroli
i strachu to droga donikąd.
- Gdzie w takim razie miejsce dla odpowiedzialności, kreatywności, innowacyjności?
- Na szczęście w samorządach pracują ludzie nie tylko mający głęboko zakorzenione poczucie służby dla ludzi, uczciwi, ale
i odważni. Znamienne, że w ostatnich wyborach samorządowych

na najniższych szczeblach przygniatające zwycięstwo odnieśli
kandydaci wywodzący się z lokalnych komitetów, tworzonych
przez przeciętnych obywateli, nie związanych z żadną opcją polityczną. To pokazuje bardzo niepokojące zjawisko odwracania się
obywateli od własnego państwa i jego struktur, a zwłaszcza od
ludzi władzy na najwyższych jej piętrach. Na szczeblu lokalnym
populizm jest z reguły skazany na niepowodzenie, bo bardzo
szybko jest weryfikowany. Na szczeblu regionalnym i centralnym
jest już zupełnie inaczej – dominuje polityka, partyjne sojusze.
Poziom poczucia odpowiedzialności za losy kraju, co jest kolejnym paradoksem – im wyżej, tym bardziej się rozmywa. Powód
jest prosty. Te chochole tańce, ciągłe kłótnie i swary nie mają nic
wspólnego, poza przeszkadzaniem, z tym, co naprawdę decyduje o kondycji kraju: przedsiębiorczości w gospodarce i odważnym
myśleniu oraz działaniu samorządów.
- Mocne słowa. Mam wrażenie, że bardzo wielu rodaków
może się z pełnym przekonaniem pod nimi podpisać...
- Ja to wiem, bo czuję na plecach oddech wyborców. To oni
są dla mnie najważniejsi, bo to oni codziennie weryfikują to, co
robię. Nie jest to łatwa praca, co wynika z sytuacji, jaką nakreśliłem. Posłużę się przykładem. Ustawa o zamówieniach publicznych stanowi, że urzędnik swobodnie może podjąć decyzję
z wolnej ręki o wyborze wykonawcy jakiegoś przedsięwzięcia dla
społeczności lokalnej, ale tylko do kwoty 14 tysięcy euro wartości inwestycji. W przypadku kosztorysu wyższego trzeba rozpisać przetarg. To bardzo długotrwała procedura, często ciągnąca
się latami, ponieważ przegrani się odwołują. Pytam: dlaczego,
chcąc szybko wybudować chodnik wartości 50 tysięcy euro, nie
mogę zaprosić do konkursu, powiedzmy, czterech solidnych
i tanich wykonawców i wybrać, w ciągu trzech dni, najkorzystniejszej dla budżetu i mieszkańców, oferty? Dlaczego kierownictwo
urzędu nie może skonstruować takich procedur, które wykluczałyby nieprawidłowości, czy nawet możliwość ich zaistnienia? Dlaczego ustawodawca zakłada, że pod stołem przekazywane będą
łapówki? Tego typu ustawodawstwo jeszcze bardziej pogłębia
stan wzajemnego braku zaufania obywateli do siebie. To nasza
polska choroba, obawiam się, że dziedziczna.
- W przypadku Jastrzębia - Zdroju, trudno mówić o bezsilności samorządu. Za Pańskich kadencji miasto wraz gminami Godów i Mszana odniosło wielki sukces w postaci skutecznego sięgnięcia do unijnej kasy i zmodernizowało gospodarkę wodno-ściekową za ponad 160 milionów złotych,
przy czym dofinansowanie z UE było rekordowo wysokie, bo
sięgnęło 84 procent wartości inwestycji...
- Już mówiłem co stanowi siłę państwa: przedsiębiorczość
w biznesie i samorządach. Ale także pomysłowość, nowatorskie
podejście i wiara w sukces. To wszystko sprawiło, że uzyskaliśmy tak wielkie korzyści: mamy czystą wodę pitną i rzeki, oddychamy czystym powietrzem, co dla miasta górniczego ma wielkie
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Publikujemy kolejną część Manifestu Politycznego prof. Michała Kleibera – Prezesa Polskiej Akademii
Nauk nawołującego do wzmożenia wysiłków na polu zacieśniania więzów pomiędzy światem nauki
a gospodarką i innymi sferami życia publicznego. Apel ten ma wymiar wręcz dramatyczny, a przez
to jawi się jako dokument o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości państwa i jego obywateli.
Nasz miesięcznik, który obecnie modyfikuje swą linię programową w pełni identyfikuje się z tezami
prof. Kleibera i dołożymy wszelkich starań, by przyczyniać się do upowszechnienia nie tylko jego
treści, ale przede wszystkim konkretnych i praktycznych działań, które są z nim kompatybilne, oraz
których istotą i celem są idee tożsame z przesłaniem manifestu. Oto kolejne jego tezy i propozycje rozwiązań. (Pierwsza część manifestu „Mądra Polska” jest dostępna na naszej www.europrojekty-pl.pl)
w świecie nie napawa optymizmem, ale
podjęcie wysiłku finansowego i organizacyjnego w celu stworzenia porównywalnej
ze światem ekstraklasy polskich uczelni nie
wydaje się niemożliwe. Ale to przyszłość
– dzisiaj największe rezerwy kryją się
w trzecim z wymienionych wyżej czynników

się kultury, brakuje dynamicznej, wpływowej klasy ludzi kreatywnych. Cóż więc
w tej sytuacji robić? Na pewno konsekwentnie realizować tzw. zasadę subsydiarności,
tj. wspierać inicjatywy oddolne, udoskonalać funkcjonowanie samorządów, zachęcać
do działania organizacje pozarządowe,

Te młode umysły to nieoceniony kapitał
– stworzeniu możliwości twórczego działania wykształconej młodzieży, czyli w maksymalnym upodmiotowieniu najcenniejszego dzisiaj naszego zasobu w ramach
kapitału ludzkiego. Każdy wykształcony
młody człowiek nie wykorzystujący swych
nabytych umiejętności bądź, jeszcze gorzej, szukający swego zawodowego szczęścia zagranicą to olbrzymia strata – której
rzeczywistego kosztu w dodatku nikt u nas
nie próbuje nawet oszacować!
Aby skutecznie wykorzystywać potencjał gromadzony w naszych głowach
niezbędny jest także przyrost kapitału społecznego, rozumianego jako nasza sumaryczna zdolność do merytorycznego porozumiewania się, konstruktywnej współpracy i obdarzania się wzajemnym zaufaniem.
Wskaźniki charakteryzujące ten kapitał
należą dzisiaj do najniższych w Europie –
tylko co dziesiąty z nas ufa innym ludziom,
na niskim poziomie jest zaufanie do kluczowych instytucji publicznych, szczególnie
tych jednoznacznie kojarzonych z polityką
(rząd, parlament, partie polityczne), mała
jest aktywność obywatelska, ciągle jako
ważnego zasobu rozwojowego nie traktuje

tworzyć wspólną, przyjazną „przestrzeń
obywatelską”. Mówiąc symbolicznie, należy wspierać metody „zarządzania przez
wolność”. To wartość sama w sobie, ale
jakże sprzyja ona tak nam potrzebnemu
rozwojowi kultury innowacyjności!
5. Badania naukowe jako podstawa
funkcjonowania nowoczesnego państwa, czyli o braku inwestycji w naukę
jako inwestycji w ignorancję.
Druga część powyższej tezy to motto
dorocznych warszawskich festiwali nauki.
Sygnalizuje oczywistą prawdę – o ile zawsze trzeba dobrze zastanowić się przed
wydaniem pieniędzy, o tyle także zawsze
trzeba myśleć o stratach wynikające z ich
niewydania. Nie może być żadnych wątpliwości, że sektor badań naukowych musi
stać się w Polsce wreszcie tym, czym
w nowoczesnym państwie być musi – znaczącym elementem wizerunku kraju na
arenie międzynarodowej, atrakcyjną ofertą
pracy dla najzdolniejszych absolwentów
szkół wyższych, sposobem na podniesienie jakości szkolnictwa, kuźnią ekspertów
niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji przez administrację rządową

i samorządową, miejscem pozyskiwania
innowacyjnych propozycji dla gospodarki.
Jesteśmy dalecy od tego stanu – historycznie uwarunkowana nieefektywna organizacja i chroniczne niedofinansowanie sektora
badań i rozwoju w Polsce wywołują dzisiaj
liczne jego słabości czy wręcz patologie.
Wśród nich kluczowymi są utrata zainteresowania podjęciem kariery badawczej
przez najzdolniejszych młodych adeptów
tego zawodu oraz wręcz dramatyczne
zmniejszenie się grupy naukowców mających ambicje i możliwości prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie.
Specjalna, atrakcyjna finansowo i merytorycznie oferta dla młodych badaczy
(oczywiście przy zapewnieniu warunków
konkurencyjności procedur!) oraz stworzenie systemu wspomagającego możliwości rozwoju dla tych uczonych, którzy
potrafią udowodnić aktualną przynależność
do światowej elity naukowej to absolutnie
minimalne warunki niezbędne do poprawy sytuacji. W badaniach poznawczych
nie powinno ustalać się żadnych priorytetów – ich siła polega bowiem na całkowitej
swobodzie wyboru tematyki, a sukcesy pojawiają się w zupełnie nieprzewidywalnych
sytuacjach. Inaczej w badaniach ukierunkowanych na wdrożenia – koncentracja
środków na wybranych problemach jest koniecznym (choć niestety niedostatecznym)
warunkiem odniesienia sukcesu. Istotnym
elementem jest oczywiście także rozwijanie
akademickiej przedsiębiorczości, a w ramach tego zapewnienie innowacyjnym naukowcom znaczącego udziału w zyskach
z każdego wdrożonego pomysłu – wysokie
narzuty często wymagane przez macierzyste uczelnie i instytuty badawcze są na
obecnym etapie „nakręcania innowacyjnej
koniunktury” niezwykle szkodliwe.
Niemożność skokowego zwiększenia
środków na badania i rozwój z budżetu
trzeba zapewne dzisiaj próbować rozumieć
– trudniej jest usprawiedliwiać brak silnych
ustawowych stymulatorów do współfinansowania tego sektora przez przedsiębiorców – to tu kryje się nasza zasadnicza
szansa na poprawę obecnej sytuacji,
w której odsetek PKB wydawany na badania i rozwój w Polsce jest przeszło
trzykrotnie mniejszy od średniej unijnej!
A ponieważ nasz PKB jest relatywnie niski,
polski uczony ma do dyspozycji często 8 –
10 razy mniej środków na badania od jego
konkurenta w krajach rozwiniętych. Oczekiwanie od polskich uczonych na istotny
wkład do rozwoju kraju nie jawi się w tym
kontekście jako przesadnie racjonalne.
6. System wdrażania innowacji, czyli o niezbędnych działaniach i szkodliwych stereotypach.
W Polsce nie ma spójnego modelu
wprowadzania innowacji na rynek – efekty
znamy wszyscy. Przy obecnym rozumieniu, a raczej niezrozumieniu tego niezwykle skomplikowanego procesu gospodarczego szybkie stworzenie takiego modelu
wydaje się u nas trudne. Słabości polskiej
innowacyjności są dobitnym przykładem
naszej dotychczasowej niezdolności do
budowania polityk ponadsektorowych. Nie
pomogą tu, wbrew naiwnym oczekiwaniom,
same tzw. stosowane badania naukowe,
sprawa wykracza także daleko poza tradycyjnie rozumianą politykę gospodarczą czy

elementy polityki fiskalnej. Niezbędna jest
natomiast synergia tworzona przez pozytywny klimat i politykę wspierania kreatywnej przedsiębiorczości (także w szkołach
wszystkich typów), uelastycznienie rynku
pracy, akceptację rynkowego charakteru
procesów innowacyjnych (z jedynym wyjątkiem dla mądrze adresowanej pomocy publicznej w początkowym okresie tworzenia
nowych produktów lub opracowywania nowych procesów), proinnowacyjne regulacje
na rynku (w szczególności sprzyjające innowacyjnym pomysłom ustawy o zamówieniach publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym czy tzw. offsecie, stosowanie
wymagających testów innowacyjności dla
inwestycji zagranicznych, czytelną identyfikację priorytetów polityki innowacyjnej
(także w kontekście rozdziału środków
z funduszy strukturalnych), szerokie wykorzystywanie metodyki prognozowania
typu ‘foresight’, systemową informatyzację
administracji publicznej i tych sektorów,
które gwarantują szybki zwrot nakładów
(e-zdrowie, e-biznes).
Co stoi na przeszkodzie, aby szeroko
wykorzystać u nas sprawdzone w innych
krajach tzw. dobre praktyki w obszarze
innowacyjności, takie jak metodologia tworzenia narodowego planu rozwoju innowacyjności i zorientowany na współpracę międzynarodową system edukacji w Szwecji,
badawczy kredyt podatkowy we Francji,
system ochrony prawa własności intelektualnej w Japonii, metody stymulowania
rynku venture capital, ustalania priorytetów
rozwojowych i tworzenia tzw. klastrów wiedzy w Finlandii, proinnowacyjny system zamówień publicznych w Wielkiej Brytanii czy
nowatorskie podejście do problemu partnerstwa publiczno-prywatnego w Austrii?

Nic bardziej mylnego – innowacyjność ma
wiele oblicz, dotyczy nie tylko innowacyjności produktowej, gdzie badania naukowe
są rzeczywiście często kluczem do sukcesu, ale ma także bardzo często wymiar
usprawnień procesów produkcyjnych,
udoskonaleń organizacyjnych czy oryginalnych metod marketingu. Innowacyjność
to domena kreatywnych przedsiębiorców,
wspomaganych przez sprzyjający im system regulacji.
b) Rozwój innowacyjności wspierany
jest najskuteczniej przez pomoc publiczną
w postaci grantów. Nie! Znacznie efektywniejsze są mechanizmy fiskalne w postaci
ulg podatkowych na działalność innowacyjną i kredyty podatkowe. Przyczyną tego
jest fakt, iż w przypadku grantów zawsze
potrzebna jest administracyjna decyzja
oceniająca rynkowy potencjał danego
projektu – a jaki „niezależny” ekspert
może w tym zakresie być dostatecznie
wiarygodny!?
c) Działalność innowacyjna powinna
koncentrować się w najbardziej nowoczesnych obszarach gospodarki – biotechnologii, teleinformatyce czy nanotechnologii.
Nie – innowacyjność może i powinna dotyczyć wszystkich obszarów działalności gospodarczej, a w warunkach polskich także
np. takich jak rolnictwo, górnictwo, budownictwo czy przemysł chemiczny.
d) Za innowacyjną firmę uznać należy
tę, która wdraża gdzieś nowe rozwiązanie. To przekonanie jest zasadne rzadko
– tylko w przypadku rzeczywiście nowego
produktu wprowadzanego przez tę firmę
na rynek. Częściej innowacyjna jest firma,
która nowe rozwiązanie u siebie wprowadza– i to ona zasługuje na ew. wsparcie! Dla przykładu – wdrażając u siebie

Dobrze wykorzystać szare komórki, tak jak robią to najlepsi
Żeby osiągnąć na polu innowacyjności
realne sukcesy niezbędna jest także walka
z licznymi, nagromadzonymi przez dekady, szkodliwymi stereotypami dotyczącymi
procesów innowacyjnych. Jest ich wiele,
oto przykłady:
a) Przekonanie, że innowacyjność jest
tym samym co działalność badawczo-rozwojowa i że to właśnie naukowcy powinni wprowadzać oryginalne rozwiązania na rynek.
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istniejący na rynku komputerowy program
wspomagający projektowanie innowatorem
staje się zmieniająca system swej pracy firma architektoniczna, a nie – w ramach tej
transakcji – producent owego, stworzonego
wcześniej oprogramowania.
Michał Kleiber

2011
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4. Samodzielność, kreatywność,
umiejętność współpracy i wzajemne zaufanie, czyli budowa kapitału ludzkiego
i społecznego jako kluczowa inwestycja
rozwojowa.
Nie zauważamy, że dzisiaj najważniejsza rywalizacja na świecie toczy się
o ludzkie umysły – stwarzanie szans rozwoju najzdolniejszym własnym obywatelom i przyciąganie talentów z zagranicy.
Nie sprzyja temu u nas fakt, iż powszechność edukacji uczelnianej i żywiołowy jej rozwój w istotnym stopniu obniżyły
jej poziom. Szkoły wszystkich typów cierpią
przy tym na syndrom instrumentalizacji
wiedzy, wedle którego wszystko musi zmierzać do jakiegoś celu praktycznego – tak
jakby wiedza sama w sobie takim celem
nie była! Ważnym elementem zmian systemowych w szeroko rozumianym obszarze edukacji jest stworzenie warunków do
powszechnego kształcenia ustawicznego
– ciekawie zaprojektowanego i dostępnego
dla wszystkich zainteresowanych. Osoby
odpowiedzialne za edukację muszą także
być świadome zmian, jakie juz niebawem
wywoła w tym obszarze rozwój technologii teleinformatycznych. Fundamentalnych
zmian dozna w szczególności uniwersytet
– globalny zasięg konkurencji oraz nieuchronne naruszenie tradycyjnej zasady
jedności miejsca i czasu edukacji na kampusie uniwersyteckim (upowszechnianie
edukacji na odległość, dowolne kształtowanie przez studentów cyklu nauki w czasie, wielokrotne w trakcie studiów zmiany
uczelni) postawi uniwersytet przed zupełnie
nowymi wyzwaniami. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że aby sprostać znanym
i nieznanym wyzwaniom przyszłości absolwent uczelni musi dzisiaj, poza różną
w różnych dziedzinach sumą umiejętności
praktycznych, być osobą otwartą na nowości i świadomą własnej kreatywności,
zdolną do samodzielnego myślenia i konstruktywnej pracy w zespole, dobrze znająca zasady przedsiębiorczości, swobodnie
władającą angielskim i jeszcze co najmniej
jednym innym językiem obcym. Innymi
słowy, ważną podstawą wszelkich sukcesów jutro jest tworzenie kapitału ludzkiego
dzisiaj. Znaczenie tego kapitału zależy od
trzech czynników – liczby wykształconych
osób, jakości zdobytej przez nie wiedzy
i warunków umożliwiających wykorzystywanie posiadanych umiejętności. Wobec
znanej sytuacji demograficznej zarówno
Polska jak i cała Unia Europejska nie może
budować swojej przyszłości na sile ilościowej – nasz wkład do globalnej populacji
szybko maleje i będzie nadal maleć. Z jakością też mamy problem, choć z pewnością możliwy do stopniowego rozwiązania.
Dzisiaj pozycja polskich uniwersytetów

Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości

cd w najbliższym wydaniu miesięcznika
„Europrojekty.PL”
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Rewolucja w nauce: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Masa
krytyczna

(2)

2011

Z Prof. Mirosławem Millerem – Prezesem Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań
EIT+ Sp. z o.o. – rozmawia Jacek Broszkiewicz

– Wrocławskie Centrum Badań EIT+ stawia sobie za cel robienie
rzeczy, którymi nie zajmują się ani uczelnie, ani gospodarka, choć
są one niezbędne dla budowania gospodarki opartej na wiedzy.
Nasza spółka ma być pomostem pomiędzy tymi dwoma światami,
swoistym „tłumaczem” języków używanych przez te dwa światy.
Nie chcemy zajmować się polityką, chyba że mówimy o polityce rozwoju metropolii i regionu, o budowaniu regionalnego systemu innowacji. Wówczas proszę bardzo. Naszym zadaniem jest kreowanie
nowych zespołów badawczych złożonych z ludzi reprezentujących
różne dziedziny. Inaczej rzecz ujmując – celem EIT+ jest kreowanie
takich projektów, które nie mają szans zrodzić się w obecnej strukturze rozwarstwionych, poszatkowanych polskich uczelni. Istniejący
bowiem stan jest potężną przeszkodą w kontaktach między ludźmi nauki i badań. Są oni niejako przywiązani łańcuchami do swych
placówek i boją się – choćby z obawy przed utratą pracy albo popadnięcia w niełaskę u swoich przełożonych - wyściubić poza nie
nosa. Znamienne, że polscy naukowcy mają przyjaciół i kolegów na
całym świecie, ale o sobie, na krajowym podwórku, mało albo wręcz
nic nie wiedzą. Muszą się poznać, połączyć wysiłki i swój potencjał
dla swojego dobra i dla dobra polskiej nauki. Taką misję postawiliśmy przed sobą i oby w naszym kraju powstawało coraz więcej
tego typu, jak nasza, placówek. Musimy też pokazywać uczonym,
że ich wiedza może, choć nie musi, być bardzo cennym towarem
rynkowym. Połączona, a przez to pełniejsza, bardziej utylitarna,
wiedza staje się jeszcze cenniejsza. Polscy uczeni, nie tylko z Wrocławia, mają naprawdę doskonałe osiągnięcia naukowe, ale swój
sukces mierzą na razie głównie, jeśli nie wyłącznie, liczbą dobrych
publikacji. W EIT+ staramy się niektóre grupy badawcze delikatnie
sterować w kierunku opracowywania technologii wdrożeniowych
i patentów, ale głównym kryterium nadal musi być i jest wysoki
poziom badań. Stawiamy po prostu na hi-tech, bo on się najlepiej
sprzedaje. W naszych zespołach są wysokokwalifikowani fachowcy
z różnych dziedzin, z tytułami doktora, profesora, ale są wśród nich
także ludzie, którzy jeżdżąc po świecie mieli przygodę z biznesem.
I to oni najlepiej rozumieją przesłanie jakie przyświeca wrocławskiemu centrum. My robimy swoje.
– Brak odpowiedzi na konkretne pytanie jest jednak bardzo
konkretną odpowiedzią...
– Można to tak ująć.
– Mówi pan Profesor o produkcji wiedzy i sprzedawaniu jej. Czyli o czymś, co wydaje się stare jak świat, a jednak
w polskich warunkach mocno szwankuje. Wskazywał Pan już,
że główną przyczyną są skostniałe struktury organizacji polskiej nauki i badań, piętnował bariery natury mentalnej, słowem
– wytykał palcem przysłowiowe „polskie piekło”, które ucina
łeb każdej zdrowej inicjatywie. To, co robi EIT+ jest rozwiązaniem oryginalnym. Czy nie pozostanie jedynym?
– Co do polskiego piekiełka: ono ucina łeb każdej nowej, nawet niekoniecznie zdrowej inicjatywie. Te inicjatywy nie mają
szans na to, żeby pokazać, że są zdrowe, bo znikają natychmiast.
Boimy się jakichkolwiek zmian, bo one zagrażają naszej obecnej pozycji. Tymczasem te zmiany mogą często naszą pozycję
zdecydowanie wzmocnić! Ale takie myślenie wymaga wiary we
własne siły, przekonania o własnej wartości. Nam tego przekonania brakuje, często całkowicie mylnie, to scheda po minionej
epoce. Zakonserwowaliśmy na uniwersytetach dawne myślenie, nie potrafimy tego zmienić. Mimo to wierzę, że w Polsce zaczną wyrastać podobne do EIT+ placówki. Warunkiem jest nasz
sukces, mamy tę świadomość i dlatego staramy się tym bardziej
postępować z rozwagą, żeby niczego nie zepsuć. Proszę mi wierzyć, że na nasz pogrzeb z ochotą przybyłyby tłumy. Z pewnością
o wiele większe, niż na konferencję pokazującą sukces EIT+…
Wracając do Pana pytania: nasz model zakłada, że wiedza powinna
być wytwarzana nie w spółce, czy jakimś branżowym instytucie, ale
w taki sposób, że spółka podejmując konkretny projekt badawczy
dobiera do jego realizacji ludzi z różnych dziedzin, miejsc, osoby
dotychczas się nie znające i zamawia u nich konkretne badania,
ekspertyzy, rozwiązania. W przypadku EIT+ specjalizującego się
w nano- i biotechnologiach chcemy się nauczyć to wszystko razem
zestawić i wytworzyć cenny produkt rynkowy, niespotykane urządzenie czy technologię. Założeniem jest, że zarabiają w tym procesie
wszyscy: naukowcy, ich macierzyste instytucje, koordynatorzy projektu, spółka, która organizuje finansowanie, zarządza projektem,
oferuje i sprzedaje produkt, gospodarka, która może lepiej, nowocześniej i taniej produkować lub oferować usługi na światowym poziomie. I to wszystko możemy i musimy zrobić przy pomocy umysłów
polskich naukowców i badaczy, choć zapraszamy też ich kolegów
po fachu z całego świata. Musimy wyzwolić w nich inne myślenie:
jeśli badania podstawowe to tylko na najwyższym światowym poziomie, jeżeli tzw. badania aplikacyjne, to tylko te, które mają choćby
namiastkę szansy na sukces, komercjalizację, wdrożenie. A to oznacza, że należy szukać tematów naprawdę nowych, nie odtwórczych,
choćby zwariowanych i ryzykownych. Nauka musi ryzykować, po to
są właśnie publiczne pieniądze, na inwestowanie w mniej ryzykowne przedsięwzięcia technologiczne znajdą się prywatni inwestorzy.
Również w naszym kraju. Środki na badania mogą być traktowane

jako swoisty „seed capital” dla gospodarki. Jeśli urodzi się przy okazji coś o niewielkim choćby walorze aplikacyjnym, trzeba się zastanowić co dalej. I tu musi pojawić się taki partner jak EIT+. Jeśli uczony chce przeżyć z nami przygodę związaną z próbą wytworzenia
produktu rynkowego, chcemy mu to umożliwić. Uważam, że rewolucja w polskiej nauce powinna sprowadzać się nie do działań pozornych, w ramach istniejących struktur, lecz przede wszystkim do
uruchomienia wokół instytucji naukowych podmiotów skupiających
się na wykorzystaniu tworzącej się, społecznie użytecznej wiedzy.
Do tego nie potrzeba murów uczelni, potężnego aparatu administracyjnego, swoistej obyczajowości krępującej wolnomyślicielstwo
w środowiskach naukowych, akademickich. Kreowaniem naukowego produktu powinny zajmować się podmioty, których celem
jest zysk. Jedną ze zdrowych form prawnych takowych podmiotów
może być spółka prawa handlowego.
– Kolejne kroki to...
– Trudno mówić o kolejnych krokach, przed nami jeszcze liczne
choroby wieku niemowlęcego. Rozpoczynamy dopiero budowę kompleksu obiektów naukowo-badawczych o wartości ponad 500 mln zł,
największą inwestycję tego typu w Polsce w najbliższych latach. Zapewne da nam się we znaki Prawo Zamówień Publicznych, a czasu
na realizację mamy niewiele, bo zaledwie 2 lata. W tym czasie trzeba
zbudować zespół ok. 50 managerów nauki, którzy będą zarządzać
laboratoriami po 2013, zdobywać zlecenia, tworzyć i realizować politykę naukową EIT+. Liczę tu w dużej mierze na Polaków, którzy
po latach naukowej emigracji chcą wrócić do kraju. No i musimy
się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć. Od najlepszych. Mamy już dobre kontakty, nie żałujemy środków na to, żeby kształcić kadrę EIT+
w najlepszych miejscach na świecie. Np. w kwaterze głównej IBM,
albo w Cambridge, Izraelu, Szwajcarii czy Singapurze. Nie wyobraża
Pan sobie jaką frajdę sprawia mi rozmowa z naszym pracownikiem,
który po dwutygodniowym pobycie w takim miejscu z wypiekami na
twarzy opowiada, co teraz zamierza zrobić w naszej firmie. Co przenieść do nas. Ci ludzie mają poczucie uczestnictwa w jakimś nieprawdopodobnym procesie tworzenia Nowego, jaki właściwie w naszym kraju, obserwując otoczenie, nie powinien się był wydarzyć…
Ale mam oczywiście też szersze marzenia. Jedno z nich nazywam stworzeniem „polskiego Fraunhofera”, czyli sieci instytucji podobnych do EIT+, których celem będzie tworzenie wiedzy
w określonych dziedzinach w otwartych, wolnomyślicielskich ośrodkach. Proszę mi wierzyć, że mam poczucie graniczące z przekonaniem, że my, Polacy, potrafilibyśmy w takich warunkach stać się
nieprawdopodobnie kreatywni, o wiele bardziej niż narody „starej
Europy”. Ale te warunki trzeba stworzyć, trzeba zakasać rękawy
i dzień po dniu ciężko pracować, często „w poprzek” trendom otoczenia. To jest do pomyślenia wyłącznie wówczas, kiedy się ma bardzo mocne wsparcie. Nasza Spółka ma to wsparcie we władzach
Miasta Wrocławia i w niemal wszystkich wrocławskich uczelniach.
Szansą Polski jest zaproszenie do tego procesu nie tylko rodzimych naukowców, ale także rodaków rozsianych po całym świecie.
To można porównać do ściągania do piłkarskiej reprezentacji Polski najlepszych zawodników mających polskie korzenie a grających
w najlepszych ligach europejskich i światowych. Ci ludzie, nie dość,
że wniosą swoją wiedzę do realizacji konkretnych, zakreślonych
przez Spółkę, projektów, ale wskażą na najbardziej obiecujące
trendy w światowej gospodarce, w której możemy i powinniśmy
odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę – oczywiście w kontekście
hi-techu. Chodzi o poszukiwania niszowych, ciekawych rozwiązań,
które mogłyby stać się polską wizytówką, podobną do legendarnej
już fińskiej NOKII. Do tej pory nikt tego nie robił. Nie mamy skautów
poszukujących po całym świecie talentów i umysłów z polskim rodowodem, nie mówiąc już o tym, ze nikt do tej pory nie myślał o tym,
że ci wybitni ludzie mogliby zarabiać w Polsce więcej niż w krajach,
na których potęgę pracują. Nikt nie czyta foresightów technologicznych, nie interesuje się bazą patentów, nie szuka potencjalnych polskich specjalności technologicznych. To trzeba zmienić!
– Nie wyczerpiemy jednak i w tej części naszej rozmowy
całej gamy niezmiernie interesujących zagadnień poruszanych przez Pana Profesora – proponuje więc, by powrócić do
niej w kolejnym wydaniu naszego czasopisma, tym bardziej,
że poglądy, które Pan prezentuje znakomicie korespondują
z drukowanym na naszych łamach manifestem politycznym pt.
„Mądra Polska” Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michala
Kleibera. Dziękuje zatem Panu za tę część i zapraszam naszych
Czytelnikow do lektury kolejnego odcinka tego wywiadu-rzeki.
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Nie oglądamy się na decyzje urzędników i aparat biurokratyczny.
– Pierwszą część naszej rozmowy zakończył Pan wyrażeSami łączymy ludzi i laboratoria, bo to po prostu ma sens i jest loniem nadziei, że w Polsce uda się stworzyć sieć podobnych
gicznie uwarunkowane. Autonomia świata nauki powinna polegać
do EIT+ spółek w największych ośrodkach naukowych. Wskaprzede wszystkim na swobodzie decyzji w nawiązywaniu współzał Pan na model niemiecki, jako godny powielenia, czyli sieć
pracy i nie dopuszczania do absurdalnych sytuacji, w których wyinstytutów Fraunhofera. Czy te międzynarodowe kontakty
izolowane placówki pracują nad tymi samymi problemami nie inforz niemieckimi partnerami ograniczają się wyłącznie do rozwamując się wzajemnie o rezultatach swych prac. Oczywiście można
żań natury teoretycznej, związanej z metodologią tworzenia
się zastanawiać nad konkurencyjnością i zyskami, ale trzeba paplacówek generujących wynalazki i nowoczesne technologie,
miętać, że jedyną szansą dla Europy na odgrywanie nadal jednej
czy też mają wymiar bardziej praktyczny?
– Fraunhofer zwrócił moją
uwagę dlatego, że jego model
finansowania jest podobny do
tego, jaki zakładamy docelowo
w naszym przedsięwzięciu:
33% kosztów pozyskujemy
ze źródeł publicznych, 33%
z projektów nie przynoszących zysku (np. projekty ze
środków strukturalnych, europejskich programów ramowych, środków NCBiR itp.)
a 33% z projektów z partnerami biznesowymi, w których pojawia się zysk, którym pokrywamy środki niekwalifikowane
projektów i reinwestujemy
w nowe przedsięwzięcia. Ponadto, co bardzo ważne, mój
wieloletni przyjaciel, z którym
w przeszłości realizowaliśmy
współpracę naukową, przejął niedawno kierowanie nowym instytutem Fraunhofera
w Dreźnie i od razu zaproponował
mi
współpracę
z naszym centrum. Jednakże staram się twardo stąpać
po ziemi i chcę tę współpracę rozwijać organicznie
rozpoczynając od rzeczy na
miarę obecnego, wczesnego stadium rozwoju naszej
Spółki. Aktualnie wspólnie
z drezdeńskim Fraunhoferem wypracowujemy najskuteczniejsze formy marWizualizacja budynku laboratoryjnego nr 7;
ketingu naukowego. Jest
Autor projektu: KONTRAPUNKT V-Projekt Zespół Projektowo-Inwestycyjny w Krakowie
to wręcz warunek sine qua
non, punkt wyjścia nieodzowny dla skutecznego sprzedawania wiedzy podmiotom gospodarz głównych ról w światowej gospodarce jest łączenie sił i potencjału inteczym. Ale za tymi działaniami idą kolejne –wspólnie aplikujemy
lektualnego w ramach UE w każdej dziedzinie, a w innowacjach przede
o dotację na realizację projektu dotyczącego sekwestracji dwutlenwszystkim. To dlatego tworzą się ponadnarodowe klastry naukowoku węgla w utworach geologicznych pogranicza polsko-niemiec-technologiczne. Klasycznym przykładem takich rozwiązań jest trójkąt
kiego, a już w maju będziemy składać wnioski o dofinansowanie
pomiędzy belgijskim Loeven, holenderskim Eindhoven a niemieckim
bardzo interesujących projektów badawczych z obszaru nanoAachen (Akwizgranem). Proszę sobie wyobrazić, że ten wielki inkubai biomedycyny. Rzecz dotyczy nowoczesnych pomiarów mechanicztor wiedzy, wynalazczości i implementowania ich do gospodarki stwono-fizycznych właściwości tkanek takich jak ludzka skóra. Mamy porzył jeden człowiek, pasjonat, Belg, Martin Hinoul. Oczywiście Belgowie
nadto bliski kontakt z prof. Wernerem Hufenbachem z Drezna, któi Holendrzy mieli obawy, czy Niemcy nie zdominują całego przedsięry kieruje wielkim projektem nanotechnologicznym finansowanym
wzięcia, ale tak się nie stało, ponieważ co do tej sfery osiągnięto poz funduszy rozwoju regionalnego Saksonii. Naukowiec ten znany
rozumienie na szczeblach politycznych. Przedsięwzięcie powiodło się
w środowiskach badawczych zajmujących się lekkimi konstrukcjaw każdym calu i służy dziś nie tylko tym trzem krajom, ale całej Unii. Mymi polimerowymi, dysponuje na realizację swojego zadania kwotą
ślę, że i w tej sferze powinniśmy korzystać ze sprawdzonych już wzo30 milionów euro. Traf chciał, że EIT+ ma niemal dokładnie takie
rów. Dlaczego nie pomyśleć o podobnym trójkącie Wrocław – Drezno
same środki przeznaczone na badania materiałowe. Porównaliśmy
– Praga? Co prawda dramatycznie brakuje autostrady z Wrocławia do
zadania badawcze naszych programów i znaleźliśmy kilka takich,
Pragi, ale może to jest właśnie wyzwanie dla naszych polityków: zbudujktóre wydają się być ciekawe dla obu stron. Stało się oczywiste,
my to połączenie, a opłaci się to nam w dwójnasób, a raczej w „wieloze należy połączyć siły i doprowadzić do sytuacji, w której nasze
nasób”, bo utworzymy kolejny europejski, ponadnarodowy hub wiedzy?
i drezdeńskie ekspertyzy będą się uzupełniały. Nie muszę chyba
– Po raz pierwszy – co zresztą symptomatyczne – w naszej rozdodawać, że taka współpraca pozwoli zmniejszyć koszty obu promowie pojawił się wątek polityczny. Mówimy o związkach nauki,
jektów finansowanych w dużej mierze przez unijnych podatników,
badań z gospodarką i jakoś do tej pory nie padło ani jedno zdanie
a zaoszczędzone środki skierować na nowe obszary badawcze.
na temat roli polityki w animowaniu, wspieraniu tych poczynań...

Rewolucja w nauce: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
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Z Prof. dr hab. Marianem Reinfussem – Dyrektorem Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej, Oddziału w Krakowie, Konsultantem Krajowym w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
- Rak budzi wyjątkowe przerażenie, kojarzy się automatycznie ze śmiercią i to w męczarniach...
- W pierwszej części naszej długiej rozmowy wspominałem
o rosnących bardzo szybko możliwościach leczenia i wyleczenia
z tej choroby. A strach ma wielkie oczy; społeczeństwo musi mieć dostęp do szerokiej informacji na temat profilaktyki oraz metod leczenia, dostęp do specjalistów i coraz nowocześniejszej aparatury np.
wdrożonej od kilku dni w Polsce, konkretnie w Krakowie, radioterapii protonowej nowotworów złośliwych oka; metody stosowanej tylko w kilkunastu ośrodkach na świecie. Pragnę jednak zauważyć, że
w medycynie jest obok onkologii naprawdę kilka dziedzin bardzo trudnych i wymagających od lekarzy niemałej odporności psychicznej
oraz determinacji. Pierwsza z brzegu – neurologia. Jakiej troskliwości
i samozaparcia trzeba, by leczyć i opiekować się chorymi po wylewach, dotkniętych całkowitym lub częściowym paraliżem! Wbrew
temu, co potocznie funkcjonuje w świadomości społecznej - oddziały onkologiczne nie są przedsionkami do prosektorium. Znam
wiele innych specjalizacji, które zajmują się przypadkami znacznie
gorzej rokującymi w wiele większym, niż onkologia, stopniu. Mam
nadzieję, że dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu w życie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, strach
przed rakiem będzie malał. To jest choroba przewlekła, choć oczywiście, jak każda, może zabić człowieka z dnia na dzień. Ale to
się zdarza wyjątkowo rzadko. Wczesne rozpoznanie
i pełne zdiagnozowanie nowotworu daje coraz większe
szanse na wyleczenie.
- Pacjent ze świadomością, że ma raka jest przerażony, jego zdolność do adekwatnej oceny swojej sytuacji jest w związku z tym
ograniczona. Jak radzicie
sobie Państwo z takim nastawieniem psychicznym,
z przekonaniem człowieka,
że ma szanse, podczas gdy
on już sam siebie położył
w grobie?
- Z tym rzeczywiście jest kłopot. Metody są dwie. Pierwsza polega na tym, by choremu poświęcić bardzo dużo czasu, jak najwięcej z nim rozmawiać, tłumaczyć, napawać otuchą – słowem uprawiać psychoterapię. Może to robić lekarz, pielęgniarka, a najlepiej
psycholog, psychoterapeuta, ksiądz. Takie Centrum jak w Krakowie
potrzebowałoby kilku- do kilkunastu psychologów ale na zatrudnienie takiej ich liczby zwyczajnie nas nie stać. Na wszystko nie
starcza środków, choć niewątpliwie opieka psychologiczna jest niezmiernie ważnym elementem w tych przypadkach. Ale jest też drugi
sposób radzenia sobie z psychiczną zapaścią pacjenta chorego na
raka. Chodzi o to, by pacjenta wciągnąć w konfrontację z chorobą
i to w sposób zorganizowany. Oznacza to narzucenie choremu już
od pierwszej jego wizyty w ambulatorium szczegółowego planu powrotu do zdrowia. Celowo nie używam tu pojęcia „walki z rakiem”,
bo tę można albo wygrać albo przegrać. A to nie jest mecz piłki
nożnej. Psychikę pacjenta nastawiamy na aktywne uczestnictwo
w procesie zdrowienia. Umysł bywa największym wrogiem i zazwyczaj podsuwa myśli o przegranej. Staramy się nie dopuścić do
tego, by takie myśli zaśmiecały życie chorego. Nie mamy zresztą
innego wyjścia, skoro jednego dnia lekarz przyjmuje 30-40 pacjentów – może im zaoferować tylko pozytywny plan zdrowienia i narzucić dyscyplinę, reżym w stosowaniu się do zaleceń, przyjmowania leków, przychodzenia na umówione wizyty. I proszę sobie
wyobrazić, że przy takim podejściu osiągamy zdumiewające efekty.

nikat: chcesz być zdrowy – płać! Doszliśmy do punktu, w którym
Emocjonalne zaangażowanie pacjenta w swój proces zdrowienia,
nowoczesna medycyna wchłonie każdą, nawet astronomiczną,
coraz częściej owocuje sukcesem w postaci całkowitego wyleczesumę pieniędzy.
nia. Naturalnie każdy przypadek jest indywidualny i nie zawsze
- Dylematy natury moralnej wzbudzają gorące emocje...
próba narzucenia samodyscypliny i woli życia się udaje. Ale tak
- To prawda. Zwłaszcza w naszym kraju.
to już jest. Jedni mają w sobie wolę i siłę do życia, inni, choćby nie
- W Centrum Onkologii w Krakowie, którym Pan Profewiem co im proponować, sami skazują się na odejście. Jesteśmy
sor kieruje, w ubiegłym roku leczonych było 6000 pacjentów,
tylko ludźmi.
natomiast konsultowanych było aż 100000. Jak to się ma –
- Drugim segmentem Narodowego Programu Zwalczania
że użyję policyjnego żargonu – do wykrywalności raka w wojeChorób Nowotworowych są tak zwane badania przesiewowe...
wództwie małopolskim?
- Wczesna diagnostyka to fundament gwarantujący
coraz
lepszy
poziom
wyleczeń
z choroby nowotworowej. Ale jednocześnie na całym świecie wzrasta liczba przypadków choroby nowotworowej. Dzieje się
tak z prostej przyczyny. Ludzie dłużej żyją.
A nowotwór jest chorobą ludzi starych. Wraz
z wiekiem wzrasta zachorowalność na nowotwory. Organizm się starzeje, spadają siły
obronne, psuje się immunologia itd. A zatem
ponieważ dłużej żyjemy – brutalnie mówiąc –
dożywamy nowotworów.
- Ale przecież wydłużenie życia ludzi jest
pochodną ich zamożności, właściwej diety,
aktywności fizycznej i intelektualnej...
- Każda maszyna, choćby konserwowana przy użyciu najbardziej wyrafinowanych
środków, kiedyś wreszcie stanie. Jest bezdyskusyjną prawdą, że im starsze społeczeństwo tym większa zapadalność na choroby
nowotworowe. Naturalnie czynniki środowiskowe i styl życia mają też wielki wpływ na tę
sferę, bo nikt nie zaprzeczy, że palenie papierosów, czy nadmierne spożywanie alkoholu
i innych używek. zwiększa poziom zagrożenia. Wracając do pytania twierdzę, że w normalnym, cywilizowanym społeczeństwie liczba nowotworów będzie rosnąć, ale głównie
z tego powodu, że będą one występować W czerwcu krakowskie COOK obchodzić będzie 60 lecie swej działalności
u ludzi starych.
- My leczymy tylko część chorych na nowotwory, bo – jak wcze- Będę cyniczny. Skoro liczba przypadków raka gwałtowśniej już o tym wspominałem – leczy się je praktycznie w każdym
nie rośnie wśród populacji ludzi starych, to czy z czysto techszpitalu. Jeśli chodzi o radioterapię to na mapie województwa jest
nokratycznego, biznesowego i budżetowego punktu widzenia
jeszcze kilka białych plam, ale one powoli nikną. Działa ośrodek
opłaca się łożyć ogromne kwoty na zwalczanie raka? Przecież
w Tarnowie, kończy się budowa dużego, pełnoprofilowego ośrodka
ci ludzie są już nieproduktywni...
onkologicznego w Nowym Sączu.
- Mówi Pan jak skrajny cynik.
- Pytanie natury osobistej. Uczestniczy Pan Profesor
- Celowo, chcę sprowokować wymianę poglądów na temat
w przedsięwzięciu wielkiej wagi, ma Pan do czynienia z zabiew środowisku medycznym znany. Co się opłaca leczyć?
ganiem i wydawaniem ogromnych sum na zakup aparatury. Jak
- Z punktu widzenia czystej ekonomii i finansów nie wiPan sobie z tym radzi, jak godzi rolę lekarza z menedżerem?
dzę sensu, jako lekarz, prowadzenia dialogu w tym obszarze.
- Jestem dyrektorem Centrum, a zatem muszę mieć predyspoPrzyznam, że źle się czuję, kiedy stawia mi się takie pytazycje do sprawowania tej funkcji. Centrum nie ma długów, a więc,
nia. Ale skoro mamy być szczerzy, to trzeba wyjść poza tabu
jak na polskie warunki, radzimy sobie z całym zespołem pracowi otwarcie powiedzieć o faktach. 80-85 procent nakładów na leczeników całkiem dobrze. Oczywiście mamy też powody do zmarnie każdego człowieka pochłania ostatnie 10 lat jego życia. Nie ma
twień np. z powodu usytuowania COOK w otoczeniu zabytkowej
żadnych wątpliwości, ze budżet państwa najdrożej kosztuje ostatarchitektury, muszę dokonywać cudów, by pakować w ten ogranie 5-10 lat życia jego obywateli. Dla mnie, jako lekarza sprawa
niczony areał duże urządzenia, dokonywać remontów – cały czas
jest oczywista – leczyć z największą starannością każdego i 15-sto
pod kontrolą konserwatora zabytków. Udaje nam się pozyskiwać
i 90-ciolatka. Rozstrzygnięcie setek tego rodzaju dylematów nalefundusze unijne – na przykład pół miliona euro na modernizację
ży do sfery polityki państwa i ludzi ją kreujących. Mam szczęście
szpitalnej apteki, która zapewnia zaopatrzenie w leki poszczególdożyć czasów, w których to właśnie politycy - i to różnych opcji nym klinikom i salom operacyjnym. Aplikuję do Funduszu Norwezdecydowali się wesprzeć Narodowy Program Zwalczania Chorób
skiego o dofinansowanie zakupu kilku robotów do napromieniania.
Nowotworowych, a przez to pokazać, że także lubią ludzi, że sami
Jeden taki aparat kosztuje 20 milionów złotych. Chciałbym, aby
mają nie tylko ludzką twarz, ale i serca. Lekarze oczywiście rozrównomiernie rozmieścić je na terenie całego kraju – oczywiście
mawiają o tych sprawach i doskonale wiedzą, że służba zdrowia
jeden z nich znalazłby się być może w Krakowie. Za ok. 3 lata we
to ogromny problem ekonomiczny, ale pocieszmy się – niektóre
współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN ruszy terapia prozachodnioeuropejskie są gorsze od naszej, mimo, że są to kraje
tonowa – najnowocześniejsza metoda napromieniania – dysponuznacznie bogatsze od Polski. Ochrona zdrowia to ogromny problem
je tą technologia na świecie zaledwie 14 ośrodków. To aparatura
ekonomiczny, nawet dla takich potęg jak USA. Wyliczono tam, że
wartości 320 milionów złotych, wysyłająca wiązkę protonów naprzy tak szybkim postępie, w niebotycznie kosztownych technoloświetlających określona grupę chorych komórek, nie uszkadzając
giach i innowacjach leczenia, w USA w roku 2030-35 cały budżet
przy tym otaczających je tkanek zdrowych. I na to pieniądze są już
tego państwa musiałby być skierowany na medycynę. A to oznacza
zagwarantowane. To ogromny sukces głównie Instytutu Fizyki Jąkompletny absurd, nakazuje monitorowanie i kontrolę. Pojawiają
drowej PAN w Krakowie – Bronowicach. Będziemy zatem mieli klasię dylematy: co leczyć w pierwszej kolejności, dywagowanie nad
syczny przykład zastosowania badań naukowych z dziedziny fizyki
kwestiami, na które nie ma odpowiedzi: ilość lat czy miesięcy, a czaw praktyczną działalność medyczną na najwyższym poziomie.
sem tylko tygodni przedłużenia życia w stosunku do kosztów z tym
związanych, co wkładać do tzw. koszyka podstawowych świadczeń
- Życząc Panu Profesorowi sukcesów i nieustającej pasji
zdrowotnych, co wreszcie i w jakich proporcjach prywatyzować,
na polu leczenia ludzi chorych na raka, dziękuję za rozmowę.
a więc de facto wysyłać społeczeństwu bardzo niepopularny komu-
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- Pierwszą część naszej rozmowy zakończyliśmy zapowiedzią poruszenia m.in. kwestii związanych z wykonywaniem
zawodu lekarza w Polsce i okoliczności towarzyszących tej
profesji. Sądząc po olbrzymich kolejkach pacjentów wyczekujących miesiącami na wizytę u danego specjalisty można by
sądzić, że lekarzy w Polsce jest jak na...przysłowiowe lekarstwo. Jak to się ma w odniesieniu do specjalistów zajmujących się bezpośrednio leczeniem schorzeń nowotworowych?
- Mogę się wypowiadać tylko w odniesieniu do tej specjalizacji,
z którą sam mam do czynienia. Radioterapeutów mamy zasadniczo wystarczającą ilość - rzecz w tym, że są oni, nierównomiernie rozlokowani na obszarze całego kraju. W Krakowie muszę
odmawiać przyjęcia ich do pracy. Dochodzi zatem do kuriozalnej
sytuacji, że wysoko kwalifikowany specjalista, który ratuje ludzkie życie, a nie może, z rożnych względów, często mentalnych
– przenieść się do innego miasta – jest po prostu bezrobotny!
Fachowców od chemioterapii, czyli według obecnej nomenklatury onkologów klinicznych, też mamy w Krakowie pod dostatkiem,
ale wiem, że brakuje ich w skali kraju. Niewątpliwie Centrum
w Krakowie (COOK) zalicza się do ośrodków będących marzeniem
niejednego wysokiej klasy specjalisty. Ale o pracę w COOK, którym
kieruję, jest bardzo trudno. Proszę sobie wyobrazić, że w jednej
z klinik, w której są 32 łóżka dla pacjentów, mam aż ośmiu lekarzy rezydentów, którym ciągle w oczy zagląda widmo
zakończenia rezydencji i
poszukiwania
zatrudnienia. Ale znów wracamy do
wątku niechęci Polaków do
poszukiwań,
przemieszczania się, szukania pracy
poza miejscem urodzenia. Przecież taki rezydent
z łatwością znalazłby stałe
zatrudnienie w mniejszym
ośrodku, w poradni onkologicznej, ale nie potrafi przeskoczyć owej bariery mentalnej, po prostu zaryzykować.
Stąd frustracja, lęk, niepewność jutra. Zadziwiające, jak wielką wagę inteligentni ludzie przywiązują do wielkiego ośrodka miejskiego, jakim jest Kraków, Warszawa,
czy aglomeracja śląska. Siedzi w ich głowach przekonanie, iż sam
fakt, że są zaczepieni w wielkim mieście, przy znaczącym ośrodku naukowym, w tym przypadku medycznym – czyni z nich ludzi
i fachowców wyjątkowych, lepszych od tych z „prowincji”. Iluzje te
bywają przyczyną ciągłego stresu, frustracji i lęku przed wyimaginowanym w gruncie rzeczy ryzykiem utraty wysokiego statusu
społecznego. Uważam, że dobry lekarz to taki, który nie zawaha
się przed podjęciem ryzyka pracy w małym ośrodku, a jeśli będzie
stale się uczył i podnosił swoje kwalifikacje, to te świątynie wiedzy
i nauki same się o niego upomną.
- Mówi Pan Profesor o „iskrze Bożej”? O powołaniu? Może
o micie doktora Judyma?
- Z pewnością Pana zaskoczę brutalnością odpowiedzi, ale onkologia nie wymaga jakiegoś szczególnego powołania, choć oczywiście rożni się od wielu innych dziedzin medycyny. Pewne jest
jedno: aby być lekarzem trzeba lubić chorych.
- Jest to trwający latami proces kształtowania lekarza nie tylko
jako specjalisty od leczenia, lecz także jako człowieka wrażliwego
– w pełnym tego słowa znaczeniu. A tak w ogóle to należy lubić
wszystkich ludzi. Jeśli się ich nie lubi, to z pewnością nie polubi się
pacjenta. Ja mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć o sobie:
lubię ludzi, w tym również swoich pacjentów.

Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej, Oddział w Krakowie
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Uroda i samoakceptacja

2011

Z Dr. n. med. Januszem Sirkiem - Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Chirurgii Plastycznej w woj. śląskim
– rozmawia Antoni Szczęsny
do śmierci. Przyczyniają się do powstania lub nasilenia choroby wieńcowej serca, nadciśnienia, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, cukrzycy. Okazuje się,
że po interwencji bariatrycznej i spadku wagi ciała do właściwego poziomu
(wg wskaźnika BMI maksimum to 25),
czyli o kilkadziesiąt kilogramów, liczba przypadków samoistnego wyleczenia z cukrzycy typu II sięga aż 98%.
To mówi samo za siebie i powinno dać
do myślenia kierownictwu NFZ. Wystarczy zastanowić się, jak ogromne koszty
ponosi państwo na leczenie kilku milio-

nów diabetyków w Polsce (aparatura do
mierzenia poziomu cukru we krwi, środki
farmakologiczne), by docenić, i to w sensie dosłownym, wagę problemu.
- Byłem do tej pory przekonany, że cukrzyca jest chorobą nieuleczalną...
- Problem jest bardziej złożony, ale jeżeli
przyczyną pojawienia się cukrzycy jest
otyłość, to choroba ta najczęściej ustę-

puje po interwencji chirurgicznej i spadku
wagi ciała. Naturalnie, osoba operowana musi przestrzegać diety, prowadzić
zdrowy, aktywny tryb życia i utrzymywać wagę ciała na takim poziomie, który
nie przyczyni się do nawrotu cukrzycy.
Chirurgia otyłości to nie tylko operacje
dotyczące przewodu pokarmowego, powodujące spadek wagi ciała, ale także
- na kolejnym etapie - chirurgia rekonstrukcyjna przywracająca prawidłowy
kształt sylwetce pacjenta. Takie zabiegi
rekonstrukcyjne znajdują się w koszyku
świadczeń NFZu. Niestety, aktualnie ich
wycena jest znacznie niższa niż rzeczywiste koszty.
Dodam jeszcze, że innymi
skutkami otyłości i nadwagi
są niewydolność krążenia,
choroby zwyrodnieniowe
kręgosłupa, reumatyczne
i wiele innych. Najbardziej
logiczną receptą eliminującą niebotyczne koszty
związane z leczeniem
chorób z nich wynikających jest znaczący spadek
masy ciała.
- Prowadzi Pan Klinikę
Chirurgii
Plastycznej
MedCosmetic w BielskuBiałej. Czy ta dziedzina
medycyny także podlega
ogromnym przeobrażeniom w sferze postępu
technologicznego i naukowego?
- Staram się, by nasze
wyposażenie w aparaturę
i sprzęt, jak też warunki
pobytu w klinice były co
najmniej na średnim poziomie światowym. W tej
specjalizacji jednak najważniejszym czynnikiem
warunkującym sukces jest
kunszt operatora, korygującego obraz twarzy, na
przykład powiek i nosa,
ale też szyi czy brzucha.
Nie należy także mylić
chirurgii plastycznej z medycyną estetyczną, której celem jest poprawa urody, ale bez zabiegów operacyjnych, choć często te dwie dziedziny mają
z sobą ścisły związek. W medycynie
estetycznej stosuje się różnego rodzaju
lasery, wypełniacze i botox. Ten sektor
usług medycznych rozwija się bardzo
dynamicznie. Dlatego też, aby oferować
pacjentom wysoki poziom usług trzeba

na bieżąco śledzić i stosować nowatorskie metody, materiały i nowoczesne
lasery, a także uczestniczyć regularnie
w udoskonalających kursach i szkoleniach dla personelu.
- Zwykło się uważać, że pacjenci poddający się zabiegom w celu poprawienia swojego wyglądu to ludzie mający problemy z samoakceptacją. Kto
przeważa wśród pańskich pacjentów?
Kobiety czy mężczyźni?
- W dalszym ciągu pacjentami są głównie
kobiety, ale procent mężczyzn poprawiających swoją urodę szczególnie w medycynie estetycznej jest coraz większy.
- Jaki obecnie trend dominuje? Panie
marzą o figurze anorektycznej modelki czy raczej o uwydatnieniu atrybutów kobiecości?
- Jedną ze specjalności mojej kliniki są
operacje korygujące biust. Polki są raczej
rozsądne i wyważone w swych oczekiwaniach. Najczęściej chcą, aby biust był
wyraźnie większy, ale proporcjonalny do
sylwetki. Wyjątkowo rzadko trafiają się
amatorki ekstremalnych rozmiarów.
- Czy te zabiegi są bezpieczne dla
zdrowia? Jaki poziom w tym zakresie
gwarantuje Pańska klinika?
- Operacje z zakresu chirurgii kosmetycznej muszą być bezpieczne, ponieważ są
dokonywane u pacjentów zdrowych i nie
leczą chorób. W związku z tym wszelkie
procedury związane z kwalifikacją do do-

konywania takich zabiegów, ich przeprowadzaniem i leczeniem pooperacyjnym
muszą być bezwzględnie przestrzegane
po to, by do minimum wyeliminować ryzyko wystąpienia powikłań. Chciałbym
podkreślić, że operacje plastyczne powinni wykonywać wyłącznie specjaliści
chirurgii plastycznej. Pacjentki, które decydują się, aby zabiegi takie wykonywali
inni lekarze, muszą wiedzieć, że ryzyko
powikłań będzie znacznie większe, a wyniki gorsze. Oczywiście, ryzyko zawsze
istnieje. Mogą wystąpić sytuacje, jakich
lekarz nie jest w stanie przewidzieć, albo
też splot nieszczęśliwych okoliczności.
Takich przypadków w ciągu 20 lat istnienia kliniki było jednak bardzo mało. Myślę
też, że jest to rezultat doboru kadry i mojego podejścia do swoich obowiązków,
które polega na ciągłym poszerzaniu
wiedzy i doskonaleniu umiejętności oraz
wyklucza jakiekolwiek zaniedbania.
W klinice operacji plastycznych dokonuję
wyłącznie sam, w asyście wysoko wykwalifikowanego personelu, który darzę
pełnym zaufaniem.
- Czy ostatni kryzys gospodarczy
wpłynął na działalność prywatnej placówki? Czy obserwuje Pan spadek zainteresowania usługami, jakie świadczy klinika?
- Na pewno kryzys gospodarczy jest
zjawiskiem, który wpływa negatywnie
na gotowość ludzi do upiększania ciała.

Jeśli ktoś musi skoncentrować się na
ratowaniu własnej firmy lub traci pracę,
to w naturalny sposób odkłada na przyszłość plany dotyczące wyglądu i urody.
Nie przeceniałbym jednak tego czynnika, bo nie zauważyłem, aby w ciągu
ostatnich dwóch lat dramatycznie spadła liczba moich pacjentów. Jest to jednak zauważalne w przypadku Polaków
pracujących na Zachodzie, gdyż tam
kryzys wpłynął w większym stopniu na
zasobność portfeli niż w Polsce. Otwarcie granic po wejściu Polski w strefę
Schengen z jednej strony spowodowało napływ pacjentów – obcokrajowców,
z drugiej umożliwiło Polakom poddawanie
się operacjom kosmetycznym u naszych
południowych sąsiadów, w Czechach
i na Słowacji, gdzie jest taniej. Są pacjenci, którzy szukają pomocy na Ukrainie
i w krajach nadbałtyckich. Ale nie zawsze
to, co tanie, jest dobre. Pewien znany rumuński chirurg na pytanie pacjentki dlaczego zabiegi kosmetyczne są tak drogie
odpowiedział, że takie po prostu muszą
być, ponieważ bezpieczeństwo pacjenta zależne jest od bardzo wielu czynników, co niestety generuje koszty. Myślę,
że jeżeli dla pacjentki głównym kryterium
wyboru kliniki jest najniższa oferowana
cena operacji, to nie powinna w ogóle się
na nią decydować.
- Dziękuję za rozmowę.
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- 2/3 ludności USA ma nadwagę i cierpi z powodu otyłości. Ta przypadłość
jest typowa dla krajów dobrobytu. Czy
w Polsce zauważa Pan tę tendencję?
- Niewątpliwie tak. Świadczą o tym szacunkowe dane zbierane przede wszystkim u lekarzy rodzinnych. Spośród 2500
pacjentów przykładowej przychodni
około 100 kwalifikuje się do interwencji
chirurgicznej mającej na celu usunięcie
zbędnej i bardzo groźnej, bo powodującej wiele chorób, tkanki tłuszczowej.
W skali kraju ta liczba może sięgać nawet 1,5 miliona osób. Otyłość i nadwaga
rodzą wiele problemów
natury zdrowotnej, które
wymagają długotrwałego
leczenia. W związku z tym
operowanie osób dotkniętych otyłością jest bardziej
uzasadnione ekonomicznie niż leczenie powikłań
z niej wynikających.
- Dobrobyt, zamożność
nie zawsze są tożsame
z poczuciem „dobrostanu” psychicznego, co
najczęściej
związane
jest z brakiem akceptacji swojego wyglądu.
To z kolei przekłada się,
niekiedy dramatycznie,
na bardzo poważne choroby takie jak np. depresja. Jakie są Pańskie
spostrzeżenia i refleksje dotyczące Polaków,
którzy są pod ciągłym
ostrzałem i presją reklam
wmawiających im potrzebę zmiany wyglądu?
- Z pewnością odwoływanie się w mediach do
szczupłej, wysportowanej
sylwetki stoi w sprzeczności z rzeczywistością.
Widzimy to na ulicach.
W przypadku ludzi otyłych presja medialna rodzi kompleksy, frustrację
i stany depresyjne. Myślę,
że to główne powody, dla
których szukają oni pomocy, wybierając
nawet drogę operacyjną. Uwzględniam
oczywiście w rozpoznaniu, tak jak i moi
koledzy chirurdzy bariatryczni, te nastroje. Przede wszystkim jednak wspólnie
uświadamiamy pacjentom konsekwencje
zdrowotne otyłości i nadwagi. Otyłość
i nadwaga generują bowiem wiele chorób
skracających życie, po prostu prowadzą
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Polska medycyna w UE: CMR w Bielsku-Białej

na własne siły...

2011

Z prezesem Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej
CMR w Bielsku-Białej, Dr. n. biol. Robertem Sirkiem
– rozmawia Jacek Broszkiewicz
- Polska słynie ze znakomitych lekarzy, którzy w obecnych uwarunkowaniach prawno-ustrojowych mają – i wykorzystują ją – ogromną szansę na pomoc ludziom cierpiącym
i samorealizację w prywatnych, niepublicznych placówkach,
takich jak kierowany przez Pana szpital...
- To prawda. Przez ponad 20 lat funkcjonowania szpitala
przyjęliśmy ok. 150 tys. pacjentów i wykonaliśmy 30 tys. zabiegów i operacji. Te liczby świadczą o tym, że szpital jest placówką godną zaufania. Wkraczamy właśnie w trzecią dekadę jego
działania. Historia szpitala sięga bowiem początku lat 90., okresu
kiedy wdrażano reformę służby zdrowia i stworzono dogodne warunki, szczególnie w województwie śląskim, do zakładania niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Efekt jest taki, że właśnie
w województwie śląskim, przede wszystkim w jego południowej
części, znajduje się najwięcej prywatnych ośrodków zdrowia
kontraktujących hospitalizację planową i krótkoterminową z NFZ.
Nie sposób pominąć faktu, że lata 90. to czas zmniejszania bądź
likwidowania w niektórych placówkach publicznych poszczególnych oddziałów. Powstała wówczas na rynku nisza, którą można
było zapełnić – nam się to udało. Sądzę, że należy o tym głośno mówić, ponieważ często sektor publiczny sugeruje, iż segment prywatny jest nadmiernie rozbudowany i jakoby obdarzany
szczególnymi względami przez płatnika, czyli przez NFZ.
- Wspomniał Pan o zapełnianiu nisz rynkowych. Czy wystarczy tylko przysłowiowy „nos”, by odnieść sukces?
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- To wydarzenie odbiło się w mediach szerokim echem...
- Zadbaliśmy o to, ponieważ otyłość i nadwaga, będące tematem konferencji, są problemami mającymi wpływ na stan zdrowia całego społeczeństwa. Leczenie otyłości i nadwagi metodami
operacyjnymi stanowi coraz częstszy sposób przeciwdziałania
pojawieniu się chorób narządów wewnętrznych, pozytywnie też
wpływa na stan psychiczny pacjentów. Wiele uwagi poświęciliśmy
na omówienie sposobów radzenia sobie z powikłaniami pooperacyjnymi. Sądzę, że uczestnicy tej konferencji, lekarze rodzinni,
specjaliści z zakresu endokrynologii i interniści, przełożą informację i wiedzę, które zdobyli, na codzienną praktykę.
- Po 20 latach zdobywania renomy szpital, którym Pan
kieruje, ciągle się rozwija. Te poczynania zostały w tym roku
dostrzeżone i nagrodzone wyróżnieniem prestiżowego miesięcznika „Forbes”. Ten splendor nie wziął się ot, tak – z sufitu...
- Wyróżnienie przyznano szpitalowi za dynamikę wzrostu
wartości firmy. Metoda oszacowania tej dynamiki to skomplikowany algorytm, zapewniający pełną obiektywność. Nagroda jest
tym bardziej cenna, że nie aplikowaliśmy o nią. Wyników rankingu
nie ustala żadna kapituła. Wywiadownia Dun & Bradstreet Polska zebrała dane o wszystkich podmiotach gospodarczych, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego
w 2010 roku. Na tej podstawie powstała baza firm, którym
w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności, a więc rentownych (na podstawie wskaźnika EBIT oraz
ROA), mających wysoką płynność bieżącą i nie zalegających
z płatnościami. Szczerze mówiąc, do chwili zawiadomienia
o zajęciu na szczeblu wojewódzkim tak wysokiej pozycji, nie
wiedzieliśmy, że uczestniczymy w konkursie. W kraju zajęliśmy
102 miejsce wśród tysięcy przebadanych firm reprezentujących
rozmaite segmenty gospodarki.
- Innowacyjność to fundament rozwoju kraju we wszelkich dziedzinach życia publicznego i gospodarczego. To warunek sine qua non rozwoju i podnoszenia poziomu komfortu życia ludzi. CMR jest placówką unowocześnianą i rozbudowującą swoją ofertę zarówno w ramach kontraktu z NFZ,
jaki też usług komercyjnych. Prowadzenie takiej placówki
i konsekwentne inwestowanie wymaga ogromnej determinacji i kreatywności. Do jakich źródeł Pan sięga, by sprostać tym wyzwaniom, jakie przeszkody są do pokonania, by
szpital mógł ciągle umacniać swoją markę?
- Przyjęliśmy za credo stawianie na jakość i rozwój. Szpital
w 95% realizuje świadczenia medyczne objęte kontraktem
z NFZ. W związku z tym, jesteśmy w ogromnym stopniu uzależnieni od przydzielanych nam środków. Planujemy budowę
nowego szpitala, ale to czy on powstanie zależy od następnego
kontraktu z NFZ. Rok 2011 jest ostatnim z trzyletniego kontraktu, jaki realizujemy. Jesienią zostanie rozpisany przez NFZ konkurs i od jego wyników będzie zależała ostateczna decyzja co
do rozpoczęcia budowy.

- Na www szpitala zamieściliście Państwo wizualizację
planowanych obiektów. Wygląda to imponująco...
- Mam nadzieję, że nowy kontrakt z NFZ pozwoli optymistycznie spojrzeć na tę inwestycję. Myślę też, że płatnik powinien docenić ośrodki, które stosują techniki małoinwazyjne pozwalające na
szybką hospitalizację pacjenta, oczywiście w ujęciu jakościowym.
- Jaki jest wymiar merytoryczny i finansowy inwestycji?
Skąd brać pieniądze na sfinansowanie tak wielkiego przedsięwzięcia?
- Z zysków spółki zakupiliśmy za kilka milionów złotych grunt
pod budowę szpitala i zapłaciliśmy kilkaset tysięcy złotych za jego
projekt. Udział własny w tym przedsięwzięciu to nasz argument,
który – mam nadzieję – będzie ważący podczas rozmów z bankiem. Nowy szpital pomieści oddziały funkcjonujące w obecnej
siedzibie. Liczę też na to, że kolejny kontrakt z NFZ pozwoli na
rozszerzenie naszych usług w nowych płaszczyznach medycznych. Chcemy wejść w sferę całodobowej opieki medycznej,
przynajmniej w zakresie chirurgii ambulatoryjnej. Kosztorys inwestorski nowego szpitala opiewa na kwotę kilkudziesięciu milionów
złotych. Oczywiście, jest to koszt budowy i wykończenia, ale bez
nowoczesnej aparatury – tę przeniesiemy ze starego obiektu.
To pozwoli na rozruch szpitala.
- Czy w tych planach inwestycyjnych rozważaliście Państwo sięganie po środki Unii Europejskiej?
- Owszem. I doszliśmy do wniosku, że w tej materii spotykamy się z bardzo trudną sytuacją. Środki unijne przeznaczone
na lecznictwo zamknięte dla województwa śląskiego są wyczerpane. Środkami w ramach wojewódzkiego programu rozwoju regionalnego – a konkretnie działania 9.1. - zawiaduje marszałek.
Były to duże pieniądze i zostały rozdzielone przede wszystkim
pomiędzy szpitale publiczne. Nie ma się co dziwić, skoro ich właścicielem jest samorząd wojewódzki. Szpital niepubliczny może
się pokusić w zasadzie tylko o aplikowanie o pieniądze w ramach
działań wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
lub w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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W obu tych przypadkach górną granicą dofinansowania jest 750
tysięcy złotych, co przy rozmachu naszej inwestycji jest kwotą
mało istotną. Na dostępność środków z programów ogólnopolskich patrzę raczej pesymistycznie.
- Zatem pozostaje liczyć tylko na własne siły...
- Dokładnie tak. Natomiast bardzo ważna jest praca zespołowa wewnątrz organizacji, wiele swoich decyzji, także w sferze
administracyjnej, opieram również na opiniach zatrudnianych
przez spółkę fachowców wysokiej klasy i średniego personelu
medycznego.
- Kryzys finansowy powoduje ostrą walkę konkurencyjną. Czy w służbie zdrowia konflikty wywołane ubieganiem się
o publiczne pieniądze powinny być zjawiskiem normalnym?
- Z ośrodków publicznej służby zdrowia płyną opinie,
że placówki niepubliczne odbierają im pieniądze, pacjentów itd.
Jestem daleki od ferowania ocen o funkcjonowaniu szpitali publicznych. Stoję na stanowisku, że zarówno sektor publiczny, jak
i niepubliczny powinny z sobą współpracować. I my to robimy,
co oznacza, że można. Leczymy naszych pacjentów tak samo
jak w szpitalach publicznych. Przecież istotą naszej pracy jest
to, by chorzy trafiający do szpitala publicznego lub niepublicznego byli dobrze i szybko hospitalizowani. Jeśli połączymy wysiłki,
siły i środki, osiągniemy model zbliżony do ideału. Twierdzenie,
że ktoś komuś odbiera pieniądze jest absurdalne. Zgadzam się
z faktem, że szpitale publiczne są niedofinansowane, ale chyba
nie jest właściwą drogą pozbawianie dobrych, ale mniejszych
niepublicznych placówek środków w ramach kontraktów z NFZ.
Sądzę, że to właśnie my mamy większą szansę na racjonalne spożytkowanie środków finansowych. Nam naprawdę zależy na tym,
by jakość w stosunku do kosztów była optymalna. Najlepszym
dowodem potwierdzającym tę tezę jest projekt budowy nowego
szpitala i kwoty, jakie już włożyliśmy w realizację tego zadania.
U nas nie przejada się żadnej złotówki. Planujemy i śmiało patrzymy w przyszłość.
- Dziękuję za rozmowę

2011

- To jest ważne, ale sukces to wypadkowa wielu działań. Liczy się ciągłe doskonalenie w sferze zarządzania, jak też dbałość
o to, by dla szpitala pracowali najlepsi specjaliści, nieustannie
podnoszący umiejętności, wiedzę i kunszt. Swoją rolę w zwiększaniu wartości kapitału wiedzy, jaką mają nasi lekarze, widzimy
w dzieleniu się nią z innymi. To jest bardzo ważna część misji
szpitala. Dlatego też organizujemy konferencje naukowo-szkoleniowe. Jesienią ubiegłego roku zorganizowaliśmy konferencję
poświęconą postępowaniu lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych w przygotowaniu chorego do chirurgii małoinwazyjnej. W konferencji „Beskidzkie Dni Chirurgii metabolicznej i bariatrycznej”, której byliśmy współorganizatorem, 26 marca tego

roku, wzięło udział 120 lekarzy, w codziennej praktyce spotykających się z pacjentami cierpiącymi na schorzenia, będące efektem
otyłości lub też przez nią spotęgowane.
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Bez ograniczeń... cd. ze str. 7

zmierzające w kierunku odprowadzania ścieków według norm europejskich. Dla dużych
ośrodków miejskich – a takim jest Jastrzębie
i sąsiednie gminy, które obsługujemy – oznaczało to konieczność zejścia z zawartością
azotu w odprowadzanych do rzek ściekach
poniżej 10 mg/dm3, a fosforu poniżej 1 mg/dm3.
Proces usuwania azotu jest określony unijna
dyrektywą, i nie trzymanie się tych rygorów
powoduje konieczność płacenia wysokich kar,
które są bardziej uciążliwe niż ponoszenie
kosztów związanych z realizacją innowacyjnej inwestycji. Prosty rachunek ekonomiczny
wręcz nakazywał nam podjęcie próby sięgnięcia po dotacje unijne i doprowadzenie do
stanu jaki mamy dzisiaj. Musieliśmy, a najważniejsze: chcieliśmy się podporządkować
tej polityce kija i marchewki. Marchewka to
oczywiście dotacja finansowa, a kij – dyrektywy unijne i perspektywa płacenia kar. Sytuacja
więc była jasna. Wniosek przygotowaliśmy
na tyle dobrze, że nie tylko , jako jeden z 22
w stawce ponad 250 startujących po dotację
firm, został zaakceptowany, ale nasz wkład
własny wyniósł zaledwie 16 procent wartości
przedsięwzięcia. Myślę, że to wielki sukces.
W przeciwnym wypadku państwo musiałoby
płacić UE niebotyczne kary finansowe za szczególne korzystanie ze środowiska, a przecież
są to pieniądze podatników, nas wszystkich.
- Realizacja tego projektu przebiegała w trudnych warunkach geologicznych
i u źródeł wododziału dwóch polskich największych rzek: Wisły i Odry...
- Myślę, że wyeksponowanie tego faktu
we wniosku aplikacyjnym miało ważące znaczenie dla przyznania nam środków inwestycyjnych. Logika wskazuje, że gdy się chce
dbać o czystość rzek, należy o to zadbać u
ich źródeł. W dalszym biegu rzeki maja możliwość samooczyszczania się. Obrazowo
rzecz ujmując: jeśli rzekę zabijemy u samych
jej źródeł, to tym samym pozbawiamy ją tych
możliwości. Na naszym terenie mamy źródło
Pszczynki – dopływu Wisły
i Szotkówki – dopływu Odry.
Doprowadziliśmy do bardzo
pożądanej sytuacji, czyli
do udziału oczyszczonych
ścieków w wodach płynących poniżej 20 procent.
W tej chwili i Jastrzębianka
i Szotkówka oraz Ruptawka
kipią życiem – u źródeł tej
ostatniej pojawiły raki! To
oznacza, że nasza bardzo
nowoczesna oczyszczalnia
„Ruptawa” odprowadza do
tej rzeki ścieki tak doskonale oczyszczone, ze są one
lepszej jakości niż woda
płynąca w samym korycie
Oczyszczalnia Ruptawa
powyżej ujęcia. Uważam,
do celów przemysłowych. Jesteśmy bardzo
że największym sukcesem projektu jest osiąelastyczni – kupujemy wodę od naszych pognięcie takiej właśnie czystości ścieków odłudniowych sąsiadów Czechów, co pozwoliło
prowadzanych do tych trzech rzek.
zmniejszyć zakupy drogiej wody dostarczanej
- Od sześciu lat jastrzębski Zakład Woprzez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wododociągów i Kanalizacji jest kolekcjonerem
ciągów w Katowicach. Ciepło odzyskane ze
wielu prestiżowych nagród i wyróżnień
ścieków oczyszczonych jest wykorzystywane
związanych z tym unijnym projektem. Czy
przez pompę cieplną do ogrzewania wody
wynika to z innowacyjnego sposobu zarząw jastrzębskim basenie miejskim. Produkudzania jego realizacją?
jemy tzw. ziemię znormalizowaną wykorzy- Na pewno tak. Skonstruować dobry
stywaną do rekultywacji hałd górniczych,
projekt i pozyskać pieniądze to nie wszystko.
ale także biogaz, a z niego zieloną energię
Zainwestowaliśmy przecież w edukację ekoloi ciepło. Dywersyfikację naszych działań
giczną – przy oczyszczalni powstało Centrum
często nasi goście – a jest ich wielu, z firm
Edukacji Ekologicznej tłumnie odwiedzane
polskich i zagranicznych – określają miaprzez dzieci i młodzież, a nasza ekspozycja
nem imponującej. A przecież my tylko czerpodczas niedawnego Dnia Ziemi była wręcz
paliśmy z dokonań najlepszych – w naszym
oblegana. Myślę, że etap wstępny, czyli konwypadku z najwyżej technologicznie zastruowanie wniosku to zaledwie 25 procent
awansowanych rozwiązań rodem z Danii.
ram całego projektu, sama budowa to 25
Teraz służymy naszym doświadczeniem
procent wysiłków, przejście przez wszystkie
i wiedzą innym. Bez ograniczeń i z radością.
kontrole to kolejne 25 procent tej, nazwijmy to
- Dziękuję za rozmowę.
żartobliwie „udręki”, a samo rozliczenie, raport

- JSAG odgrywa dużą rolę w dynamicznym rozwoju miasta. Jakie przesłanki stały się przyczyną decyzji o powstaniu Strefy ?
- U podstaw powołania przed 10 laty
Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej legł smutny – niestety – fakt zamknięcia kopalni „Moszczenica”. Likwidacja nie oznaczała końca eksploracji
złóż, czym obecnie zajmuje się kopalnia
„JAS-MOS”, jednak coś trzeba było zrobić
z całą infrastrukturą na powierzchni. To był
spory problem, ponieważ zagospodarowanie terenów pogórniczych nie należy do
zadań ani łatwych, ani tanich. Wówczas to
Jastrzębska Spółka Węglowa i samorząd
miasta zawiązali współpracę powołując
naszą spółkę, której zadaniem było właśnie zagospodarowanie tych terenów. Obaj
partnerzy mają w niej po połowie udziałów.
JSAG od samego początku kierował p.
Marian Jeziorek – aktualny prezes Zarządu, który całkowicie poświęcił się tej misji.
Spółka dysponowała poważnym atutem –
korzystnie położonymi w mieście 40 hektarami zajmowanym przez obiekty związane
z działalnością zlikwidowanej kopalni. Efekt
tej dekady to zagospodarowanie tych nieruchomości przez różnorakie firmy, wyrażające się w prawie 92-procentowym wskaźniku wykorzystania naszej oferty. Jest to
niewątpliwie duży sukces – zwłaszcza tych
ludzi, którzy od samego początku tworzyli i realizowali strategię Spółki. Nie ma już
ani jednego wolnego metra kwadratowego
powierzchni biurowych. Ale najistotniejsze
jest to, że na bazie tych terenów powstało
prawie 500 nowych miejsc pracy.
- Ten cel chyba znakomicie wpisuje
się i w Pański życiorys, jako działacza
politycznego i gospodarczego. Wszak
w latach 2002-2006 był Pan członkiem
Zarządu Województwa Śląskiego i radnym Sejmiku Województwa Śląskiego
zajmował się m.in. rewitalizacją terenów
poprzemysłowych...
- Myślę, że to nie względy polityczne,
a merytoryczne zaważyły na tym, że od
trzech lat pracuję w kierownictwie JSAG.
Przedtem byłem prezydentem Jastrzębia
ale również pracowałem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Właśnie
w kadencji 2002 – 2006 na szczeblu regionu zostały zapoczątkowane prace zmierzające do zagospodarowania terenów
poprzemysłowych. Mało kto zdaje sobie
sprawę z wagi tego problemu, bo i mało
kto miał go przed sobą tak realnie. Tylko
w województwie śląskim i częściowo dolnośląskim na poważnie się za to zabrano,
biorąc za wzór doświadczenia Belgii, Francji, Niemiec – reszta kraju traktuje niestety
tę sferę, jako zło konieczne. To tak na marginesie. Myślę, że rolę Jastrzębskiej Strefy
można określi bardzo prozaicznie. Sprowadzała się ona i nadal sprowadza do poszukiwania inwestorów zainteresowanych
obiektami pogórniczymi. Ale jest jeszcze
inny, szerszy wymiar tego przedsięwzięcia.
Tworzenie nowych miejsc pracy, lokowanie
się firm w obiektach poprzemysłowych ma
znaczenie dla gospodarki całego kraju ,ale
również dla regionu i miasta jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 14,75 % podatku
dochodowego przedsiębiorstw – CIT- trafia
do województwa ,6,71 % do gminy a 1,40
% do powiatu , co w przypadku Jastrzębia-Zdroju te dwie ostatnie wartości kumulują
się ze względu na to, że jesteśmy gminą
na prawach powiatu co ma również istotne
znaczenie przy podatkach od osób fizycz-

Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.
nych- PIT - gdzie blisko 47% wartości tego
podatku mieszkańców Jastrzębia-Zdroju
trafia do miejskiego budżetu. Trudno też
nie docenić społecznej płaszczyznach tych
przedsięwzięć, co wyraża się w skutecznej
walce z bezrobociem.
- Czy górniczy charakter miasta
i stawka na kapitał intelektualny o wymiarze technicznym mają wpływ na strategiczne kierunki pozyskiwania inwestorów przez JSAG? Jakie są rezultaty tych
poszukiwań i starań?
- W tej dziedzinie odczuwam pewien
niedosyt, ponieważ mówiąc o kształtowaniu
charakteru i oblicza miasta, nie unikniemy
problemu współdziałania różnych podmiotów i instytucji. Duże możliwości nie zostały
do tej pory w pełni wykorzystane. A szkoda.
Muszę jednak zaznaczyć, że od niedawna
z inicjatywy Jastrzębskiej Spółki Węglowej,

- Najważniejsze, by swoją mocną pozycję na mapie subregionu zachodniego
województwa Śląskiego miało samo miasto
Jastrzębie. Tak cel nam przyświeca. Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej
jest tylko elementem dynamicznej struktury
pracującej w tym kierunku. Wykonujemy
zadania powierzone przez udziałowców,
a one wpasowują się w strategię rozwoju
miasta. Chciałbym jednak podkreślić, że
innowacyjność wcale nie musi od razu kojarzyć się z sięganiem po środki unijne ( tak
nawiasem mówiąc innowacyjność to głównie przełamanie naszej mentalności) Takie
spółki, jak nasza, że względu na udziałowców – JSW jest przecież spółką Skarbu
Państwa – nie ma żadnych szans na udział
na swój kawałek w tym torcie. Dlatego zdani jesteśmy nie tylko na własne pomysłu
dotyczące maksymalnego wykorzystania

Z Marianem Jaroszem – Wiceprezesem Zarządu Jastrzębskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej Sp. z o.o. – rozmawia Ewa Wanacka
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zajmujemy się bardzo nowatorskim projektem, związanym z wykorzystaniem metanu
znajdującego się w „zrobach”, czyli pustych miejscach w górotworze, powstałych
w wyniku eksploatacji węgla. Jest go na tyle
dużo – co precyzyjnie określili nasi naukowcy i inżynierowie z działającego w Jastrzębiu – Zdroju Zamiejscowego Ośrodka AGH,
że zalegający jeszcze w nieczynnej kopalni
„Moszczenica” gaz będzie wykorzystywany do ogrzewania obiektów oświatowych
w mieście. Na razie projekt ten jest w fazie opracowania dokumentacji technicznej
i budowlanej (to zadanie zlecono Zakładowi
Odmetanowania Kopalń). Innowacyjność
tego pomysłu polega na tym, że nikt do tej
pory nie wykorzystywał metanu gromadzącego się w nieczynnych chodnikach i wyrobiskach. Ten gaz przenika poprzez szyby
nieczynnej kopalni do atmosfery. Gotujemy
więc dwie pieczenie na jednym ogniu i to w
sensie dosłownym: JSAG będzie kupowała
od JSW odzyskany metan po cenach preferencyjnych i po takich samych sprzedawała
go miastu. Dzięki temu budżet samorządu
zostanie odciążony, ponieważ wyda mniej
pieniędzy na ogrzewanie szkół a zagospodarowanie metanu wpłynie korzystnie na
stan środowiska, zwłaszcza na czystość
powietrza, którym oddychają mieszkańcy.
- Jaką ofertą inwestycyjną dysponuje obecnie Strefa i czy istnieją plany
objęcia przyjaznymi dla inwestorów warunkami następnych terenów w granicach miasta i tuż obok nich?
- Konkretną propozycją jest działka
o powierzchni 2 hektarów. Inwestorzy
kręcą się koło niej, ale z powodów ogólnie znanych – kryzys na rynku nieruchomości – jeszcze zwlekają z decyzjami.
Nie mamy planów ekspansji terytorialnej,
choć specjalna strefa ekonomiczna i park
naukowo-technologiczny miałyby w Jastrzębiu rację bytu.
Niezwykle atuty takie jak zamożność,
bliskość granicy, budowanej autostrady
A-1, jakimi dysponuje Jastrzębie Zdrój,
predestynują to miasto do odgrywania
bardzo ważnej roli w skali subregionu zachodniego, regionu i kraju. Jaki
udział z Pańskiej perspektywy, bardzo
szerokiej przecież, o czym mówiliśmy
na wstępie naszej rozmowy, ma i będzie
miała JSAG?

potencjału gospodarczego, tego co oferuje natura, ale także na finansowanie tych
przedsięwzięć z własnych zasobów. Udaje
się to robić, ponieważ następuje zbieżność
celów ekonomicznych ze społecznymi,
a jak powiedziałem na wstępie autorami
i wykonawcami tych idei są znakomici fachowcy od 10 lat kierujący Strefą.
- Z Pańskiego punktu widzenia takie
działania muszą cieszyć, bo są efektem
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, który Pan współtworzył zasiadając w Zarządzie Województwa...
- To prawda. Teraz mam okazję działać
nie tylko w sferze założeń teoretycznych,
ale wdrażać je praktycznie.
- Zapewne ma Pan swoje przemyślenia dotyczące unijnej perspektywy
finansowej zarówno w okresie lat 20072013, jak i projektów dotyczących kolejnego 7-lecia...
- Wolę się skupić na tym, co przed
nami. Problem najważniejszy polega na
tym, ze obecnie na szczeblu centralnym
rozważana jest koncepcja powołania 16
Ośrodków Wzrostu Regionalnego. Oczywiście pokrywa się ona z podziałem administracyjnym kraju. Moim zdaniem projekt
ten jest dyskusyjny, bowiem o ile takim
Ośrodkiem Wzrostu Regionalnego na
pewno może być na przykład Rzeszów lub

Olsztyn, jedyne poważne, bo 180-tysięczne, miasta w morzu prowincji, to sprawy się
komplikują w odniesieniu do konurbacji śląskiej. Naturalnie wiodąca rola Katowic jest
bezdyskusyjna, ale co począć i jaki miejsce znaleźć dla 9 otaczających je ponad
100-tysiecznych miast?
- Wkraczamy w dyskusję o ustawie
metropolitalnej...
- ...Której w dalszym ciągu nie ma. Sądzę, że startując, jako region, do kolejnego
okresu finansowania, to województwo śląskie powinno podlegać innym zasadom, niż
wspomniany Rzeszów, Kielce, czy Lublin,
jeśli poważnie traktujemy cel perspektywy finansowej lat 2014-2020, czyli dbanie
o zrównoważony rozwój. Jaką rolę mają do
odegrania takie miasta jak Sosnowiec, Gliwice, Bielsko-Biała. Częstochowa, Rybnik,
które przewyższają liczbą mieszkańców
i potencjałem niektóre miasta wojewódzkie. Czy one są niegodne miana ośrodków
wzrostu regionalnego? Wracając do ustawy metropolitalnej – nie ulega wątpliwości,
że dla województwa śląskiego jest ona
absolutnie konieczna, wręcz niezbędna!
Tymczasem mamy do czynienia z partykularnymi interesami i ambicyjkami, które
hamuję proces ustawodawczy, co jak się
wydaje, jest na rękę stolicy i centrom władzy w niej skupionym. Szkoda, że nie ma
przywódcy tak silnego, jak Konrad Adenauer, który po prostu sam napisał ustawę
dotyczącą Zagłębia Ruhry i zaraz potem ją
podpisał. Oczywiście u nas podniósł by się
krzyk o zamachu na demokrację, ale często bywa tak, że trzeba podjąć działania
wbrew wszystkim, by ją ratować. Waśnie
polityczne, brak gotowości do kompromisu
to główne przyczyny stanu, w którym ramy
ustawy metropolitalnej rysują się mgliście.
Powiedziałbym tak: wola polityczne jest,
ale bardzo zatomizowana, co wyklucza powodzenie w tej sferze.
- Załóżmy teoretycznie, że w Polsce
są trzy wyraźne metropolie: trójmiejska, stołeczna i śląska. Jakiego miejsca
upatrywałby Pan dla takich ośrodków
jak Jastrzębie – Zdrój i półmilionowego
subregionu zachodniego?
- Jest ono w zasadzie określone przez
obecne realia prawne. Subregion powinien
zajmować się sprawami, które taki właśnie
mają wymiar. Nie dla wszystkich jest to zrozumiałe i do przyjęcia. A przecież należy
współdziałać na takich płaszczyznach jak
ochrona środowiska, szkolnictwo wyższe,
służba zdrowia, komunikacja publiczna.
W przeciwnym wypadku będzie dochodzić
do marnowania grosza publicznego, do
dublowania bardzo kosztownych, ale spektakularnych przedsięwzięć, które dzięki
współpracy mogłyby zostać przeprowadzone rozumnie, tanio i efektywnie. Jaskrawy
przykład to wciąż nie rozwiązana sprawa
budowy dwóch spalarni śmieci w aglomeracji śląskiej. Populizm i nieznajomość rzeczy święcą tryumfy, a jakoś nikt nie potrafi
się zdobyć na rozpropagowanie przykładu
Wiednia, w którego centrum usytuowano
cztery takie obiekty i nikomu to nie przeszkadza. Istnieje ogromna przepaść pomiędzy utrwalonymi stereotypami, niewiedzą
a najnowocześniejszymi technologiami.
- Wypada więc czekać, aż wszystko
zweryfikuje rynek?
- Już wolę to, choć i w nim za dużo polityki. Na szczęście na szczeblu lokalnym
inicjatywy i pomysły łatwiej się przebijają.
Dlatego na nim działam.
- Dziękuję za rozmowę.
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końcowy i odzyskanie wspomnianych 10 procent dotacji to reszta naszych „zmartwień”.
- Czy zatem można zaryzykować stwierdzenie, że Jastrzębie, kojarzone przede
wszystkim z węglem, dzięki waszym wysiłkom stało się prawdziwym Zdrojem?
- Sądzę, że to lekka przesada. Na pewno nie wrócimy do stanu z lat 20. ubiegłego
wieku, kiedy to miejscowość miała charakter
czysto uzdrowiskowy i słynęła z borowiny
i solanki ściągających rzesze kuracjuszy.
Czas i działalność człowieka na tym terenie
zrobiły swoje – wyczerpały się zasoby borowiny i solanki, a miasto liczy dziś ponad 100
tysięcy mieszkańców. Naszym celem jest,
przy współpracy z samorządem miasta i największym pracodawcą, jakim jest Jastrzębska
Spółka Węglowa, to, by mieszkańcy oddychali czystym powietrzem i korzystali z dobrej,
zdrowej wody. W tym obszarze jest możliwy
powrót do stanu sprzed stu lat. Jastrzębski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji wypełnia tę
misję ściśle współpracując ze Spółką Energetyczną „Jastrzębie” oraz Jastrzębską Spółką
Węglową. Razem produkujemy ziemię znormalizowaną, która powstaje z naszej biomasy
i popiołów lotnych generowanych przez SEJ,
przywracając zrekultywowane w ten sposób
hałdy środowisku. Do ochrony przyrody podchodzimy kompleksowo, angażujemy w nią
wiele firm i środowisk. Tylko takie podejście
gwarantuje postęp.
- Projekt rozliczony. Co dalej?
- W związku z tym, że w ciągu sześciu lat
majątek firmy wzrósł niebotycznie i dziś sięga
309 milionów złotych, większość naszej uwagi
przypiszemy utrzymaniu w należytym stanie
zarówno nowo powstałej sieci wodno-kanalizacyjnej, jak i obiektów jej towarzyszących.
Zatroszczymy się o to i z chęci i z konieczności, ponieważ stan inwestycji będzie ciągle
monitorowany przez UE. Mamy komfortową
sytuację. Nie emitujemy żadnych odpadów.
Sprzedajemy doskonałej jakości wodę pitną
i produkujemy z ścieków oczyszczonych wodę
technologiczną. W niedalekiej przyszłości wodę

Liderzy Innowacji:
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Eko-Innowacje: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku
i urządzeń. Uważam, że przy ogólnej słabości regionu
w stosunku do średniej krajowej, powinniśmy się koncentrować na wspieraniu właśnie tych wiodących branż, które mają
tak istotny udział w produkcji sprzedanej i zatrudnieniu województwa. Wzrost innowacyjności w tych przedsiębiorstwach
może przynieść o wiele większy efekt gospodarczy, niż próba wsparcia wszystkich branż. Oczywiście należy też monitorować sytuację ekonomiczną innych branż i elastycznie
reagować na możliwość wsparcia ich rozwoju. Przykładem
może tu być doskonale rozwijająca się w naszym regionie
w ostatnich latach produkcja bielizny, swoista namiastka powrotu wiodącej niegdyś u nas branży tekstylnej.
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizując swoją strategię na rzecz wsparcia rozwoju gospodarczego regionu
będzie świadczyła dotychczasowe usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze i finansowe oraz wprowadzała nowe programy
i realizowała projekty służące popularyzacji przedsiębiorczości
i wspierające podlaskich przedsiębiorców.

Euro- Eko-Innowacje

2011

Z Andrzejem Parafiniukiem – Prezesem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
w Białymstoku rozmawia Jacek Broszkiewicz

- Intensywność działania Fundacji, którą Pan kieruje,
przejawia się na rożnych polach. Szczególnie interesującym jest uczestniczenie w dużych międzynarodowych
projektach dofinansowywanych przez UE. Kilka tygodni
temu zaczęła działać Europejska Platforma Regionalnych
Usług Środowiskowych, w której PFRR odgrywa dużą rolę.
Na czym polega istota projektu i jakich efektów można się
spodziewać po jego realizacji?
- Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z elementów polityki zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich
UE. Jest tematem, o którym dużo się mówi i który jednocześnie wzbudza sporo kontrowersji. Trzeba jednak pamiętać,
że bogactwo zasobów środowiska, szczególnie naszego
województwa należy również do przyszłych pokoleń i w zależności od tego w jakim stanie je pozostawimy tak będzie
wyglądało w przyszłości. UE nakłada więc na wszelkiego
rodzaju podmioty szereg obowiązków związanych ze środowiskiem. Obowiązki wynikające z dyrektyw UE jak i z prawa krajowego dotyczą zarówno instytucji publicznych jak
i przedsiębiorców.
Od prawie roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, który ma na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Projekt o akronimie EURESP EUopean Regional Environmental Services Platform,
jak sama nazwa wskazuje jest platformą, realizowaną we
współpracy z czterema regionami z Hiszpanii, Słowacji, Niemiec i Włoch. Platforma znajduje się pod adresem:
www.euresp.net i dostępna jest w językach wszystkich pięciu
krajów będących partnerami w projekcie.
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- Innowacyjna gospodarka to fundament budowania dobrobytu kraju. Na jakie, Pana zdaniem, branże regionu należy stawiać
i jaką rolę w pobudzaniu ducha przedsiębiorczości ma do spełnienia PFRR?

- Poziom technologiczny oraz stopień innowacyjności większości gałęzi przemysłu w regionie jest stosunkowo niewysoki. Zarówno Strategia Rozwoju Województwa
Podlaskiego do roku 2020 jak i jego Regionalny Program
Operacyjny określają, że wiodącymi działami przemysłowymi są przetwórstwo i produkcja artykułów spożywczych, drewna i wyrobów z drewna oraz produkcja maszyn

Projekt EURESP finansowany jest ze środków Komisji
Europejskiej w ramach działania Specific Action – Environmental Services for SMEs dla
podmiotów sieci Enterprise Europe Network

Polskie innowacje w UE: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

Rusza lawina pomysłów
Park Naukowo –Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach powstał sześć lat temu z pomysłu władz samorządowych, które poszukiwały mechanizmu stymulującego rozwój
regionalny. Powstanie ośrodka otoczenia biznesu o charakterze innowacyjno-wdrożeniowym w oddaleniu od dużych
aglomeracji i wynikających z tego warunków cywilizacyjnych,
ale za to w pobliżu granic z Litwą, Rosją i Białorusią okazało
się pomysłem trafionym i rokującym dobrze na przyszłość.
Należało jednak jak najszybciej pomyśleć o budowie własnych
obiektów, a głównie laboratoriów naukowo - badawczych i inkubatora technologicznego stanowiącego ofertę dla lokalnych
przedsiębiorców i tych, którzy mają pomysł na własną, nowoczesną firmę, ale nie mają pieniędzy na udany start.
Najpierw przy wydatnej pomocy Unii Europejskiej – uzbroiliśmy ponad 8,5 hektarowy teren w pełną infrastrukturę pozwalającą na myślenie o wybudowaniu nowoczesnej
bazy. Potem złożyliśmy wniosek do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
i po pomyślnym przejściu wszystkich procedur oceniających nasz pomysł i związanych z wyborem
wykonawcy od kwietnia ubiegłego roku budujemy
nasze obiekty. W ich skład będą wchodziły cztery
laboratoria (badania produktu chemicznego, centrum energii odnawialnej, centrum badawcze ratownictwa medycznego i platforma multimedialna),
hala procesów technologicznych czyli pomieszczenia do wynajęcia, w których można prowadzić
niewielką produkcję, wdrożenia i wykonywanie
prototypów, inkubator technologiczny dla co najmniej dwudziestu nowych firm innowacyjnych i Międzynarodowe Wschodnie
Centrum Innowacji czyli centrum konferencyjno-biznesowe kojarzące podmioty gospodarcze ze wschodu Europy z partnerami
zachodnimi…
Na budowę i wyposażenie kompleksu Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód inwestor ma 66,7 mln złotych brutto,
z czego 90 procent stanowi grant Unii Europejskiej (85 procent)
i Skarbu Państwa (5 procent). Budowa postępuje bez najmniejszych
zakłóceń. Władze Parku opracowały dokumentację techniczną
i koncepcje funkcjonowania laboratoriów naukowo – badawczych. Podpisały porozumienia ze znanymi uczelniami
w kraju, które będą organizowały i przeprowadzały bada-

nia i procesy certyfikacyjne w poszczególnych pracowniach
laboratoryjnych. Park rozpoczął także nabór do inkubatora technologicznego. Do tej pory z konkretnymi pomysłami zgłosiło się ośmiu przedsiębiorców gotowych rozpocząć
produkcję bądź usługi o dużym stopniu innowacyjności.
Udało się też pozyskać kilku poważnych inwestorów, którzy
zakupili w parku tereny inwestycyjne i już budują lub zamierzają
rozpocząć w niedalekiej przyszłości realizację swoich obiektów
stanowiących komplementarną ofertę Parku Naukowo – Technologicznego Polska–Wschód w Suwałkach. Są to m.in. firma branży
chemicznej produkująca płyny i kosmetyki samochodowe „Achtel”
z Ciechanowa, firma branży IT T-Matic Computerplus z Białegostoku, czy suwalska firma „Mirage”, która buduje trzygwiazdkowy
hotel, który będzie stanowił zaplecze logistyczno –
gastronomiczne Międzynarodowego Wschodniego
Centrum Innowacji.
Obiekty Parku będą gotowe do użytku w sierpniu 2012 roku. Przez prawie półtora roku trzeba
zbudować sieć efektywnej współpracy zarówno
z przedsiębiorcami zagranicznymi jak i podmiotami gospodarczymi rodzimymi, aby obiekty nie
stały puste, zarabiały na swoje utrzymanie i stały
się istotnym elementem rozwoju gospodarczego
w regionie.
W budującym się kompleksie parkowym powstanie też liczący się w kraju ośrodek kompetencji cyfrowych. Dzieje się to głównie za sprawą realizowanego od roku przez suwalski Park projektu
Północno – Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej”.
Głównymi partnerami tego działania są m.in. Stowarzyszenie
„Miasta w Internecie”, wspomniane już firmy T-Matic Computerplus, „Mirage” i Wszechnica Mazurska w Olecku.
Wiktor Raczkowski
Prezes Zarządu

2011

W założeniu projekt jest uzupełnieniem usług sieci Enterprise Europe Network, w ramach której PFRR organizuje szkolenia, misje gospodarcze, spotkania kooperacyjne, poszukuje partnerów zagranicznych oraz doradza MŚP
w aspektach związanych z ochroną środowiska.
Projekt EURESP w szczególności skierowany jest do
trzech branż: gospodarka odpadami, spożywcza i produkcja materiałów budowlanych. Przedsiębiorstwa z trzech
wymienionych sektorów mogą ubiegać się o wsparcie
finansowe na audyty energetyczne oraz doradztwo w za-

kresie środowiska. Jako, że jest to pierwsza edycja projektu, pomoc tego typu może otrzymać ograniczona liczba
przedsiębiorców, więc kolejność zgłoszeń ma niemal decydujące znaczenie. Ponadto projekt ma na celu promocję
instytucji i firm specjalizujących się w usługach doradztwa środowiskowego, energii odnawialnych itp. Przygotowana w ramach projektu platforma zawiera bazę danych
firm świadczących usługi tego typu. W tej chwili baza
jest skromna, jednakże biorąc pod uwagę fakt darmowej
promocji jesteśmy przekonani, że będzie się powiększać
a skorzystają na tym sami przedsiębiorcy. Ponadto platforma zawiera informacje związane ze środowiskiem w tym
akty prawne, dokumenty programowe, linki do stron internetowych instytucji oraz informacje o targach, konferencjach
i szkoleniach. Nieodzownym elementem jest również informacja o źródłach finansowania działań i inwestycji związanych z ochroną środowiska, zarówno ze środków krajowych jak i UE.
- Kalendarz przedsięwzięć prorozwojowych organizowanych przez PFRR każdego roku jest przebogaty. Do uczestnictwa w których z nich szczególnie zachęciłby Pan przedsiębiorców i inwestorów w tym roku?
- Już niedługo ruszy kolejna edycja europejskiego Programu
Eko-Innowacje, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli
ubiegać się o środki na tzw. projekty pilotażowe oraz rynkowego powielania ekoinnowacyjnych technik, produktów, procesów
i praktyk, które zakończyły się sukcesem w fazie demonstracji,
ale nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek. Szczegóły konkursu poznamy wkrótce. Informacje o tym i innych źródłach finansowania znajdą się na stronie EURESP. Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego stara się zapewnić regionalnym przedsiębiorcom pomoc w zróżnicowany sposób. Przede wszystkim
więc są to dwa wspomniane projekty, EURESP i Enterprise
Europe Network, w ramach którego w tej chwili organizowane są misje gospodarcze, w tym dofinansowane do Szwecji
(Business Baltic Arena) i Chorwacji oraz na Litwę i Maltę.
Zakres tematyczny jest bardzo różnorodny, dlatego osoby zainteresowane zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z PFRR
www.pfrr.pl. Oba wspomniane projekty to tylko fragment działalności i aktywności Fundacji na polu wspierania przedsiębiorczości w województwie podlaskim. Kalendarz przygotowywanych
imprez zmienia się z miesiąca na miesiąc i obejmuje szereg
działań i inicjatyw zarówno lokalnych, regionalnych jak też ogólnopolskich czy europejskich. Ale oprócz realizowanych imprez
i przedsięwzięć należy wspomnieć o permanentnie rosnącej
aktywności instrumentów finansowych, które oferujemy podlaskim przedsiębiorcom. W ramach ubiegłorocznego konkursu
na dokapitalizowanie zarówno prowadzony przez nas fundusz
pożyczkowy, jak i poręczeniowy otrzymały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dodatkowe
środki umożliwiające zwiększenie ich aktywności. Dzięki temu
z jednej strony możemy udzielać więcej pożyczek i poręczeń,
ale też przedsiębiorcy mogą liczyć na dużo większe kwoty
wsparcia (np. pożyczka może być udzielona w kwocie nawet
500 tys. złotych, a kwota maksymalnego poręczenia wynosi
aż 2,5 mln złotych). Regularnie też ogłaszamy konkursy na
projekty inwestycyjne, które mógłby wesprzeć finansowo nasz
Fundusz Kapitałowy. Do korzystania z tych wszystkich imprez,
przedsięwzięć i funduszy serdecznie zapraszam.
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Polska-wschód w suwałkach

Projekt nr POPW.01.03.00-20-028/09 – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Projekt nr POPW.01.03.00-20-028/09 – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
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Polska nauka, innowacje, kapitał intelektualny:

Dobre miejsce
na własny biznes

2011

Z Bogusławem Holeksą – Prokurentem Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa,
Przedsiębiorczości i Innowacji rozmawia Ewa Wanacka
Ten proces będzie się nasilał – zatem musimy stworzyć standardowe, europejskie warunki dla obsługi tego ruchu.
- Czy nie obawia się Pan jednak, ze i tę branże może dotknąć kryzys, a wtedy całe przedsięwzięcie związane z obsługa
ruchu lekkich samolotów runie w gruzy?
- Kryzys może dotknąć każdą dziedzinę działalności gospodarczej, dlatego nie koncentrujemy się wyłącznie na dziedzinie, o której
rozmawiamy. W kręgach obracających się w lotnictwie zrodziła się
idea utworzenia Śląskiego Centrum Naukowo-Badawczego Kompozytów sp. z o.o. I znów pierwsze skrzypce w przekuwaniu pomysłu w konkretne przedsięwzięcie odegrała GAPP S.A. oraz Starostwo Bielskie, samorząd miasta Czechowice-Dziedzice i prywatni
przedsiębiorcy. Istotą działalności Centrum jest komplementarność
wobec istniejącego już BPTLPiI, ale także wobec projektów, które
pozwalają finansować kojarzenie nauki z przemysłem. Potencjał
firm lotniczych skoncentrowany wokół Bielska-Białej - który pozwolił w ostatnich miesiącach na uzyskanie przez Zakłady Lotnicze
w Bielsku-Białej produkujące dwusilnikowy samolot Orka certyfikatu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego - i duże nakłady na infrastrukturę niezbędną dla prowadzenia badań, testowania
nowych rozwiązań, wdrażania nowych materiałów do produkcji
lotniczej, wszystko to są czynniki napawające optymizmem. Ale
nie tylko. Na rozwój lotnictwa zaczęliśmy patrzeć szerzej, właśnie
komplementarnie. Z jednej strony Park Technologiczny dający
miejsce proinnowacyjnym firmom wytwórczym, z drugiej Centrum
naukowo-badawcze dostarczające tym firmom nowe technologie
i materiały. Chciałbym jednak podkreślić, że bielski Park technologiczny jest podmiotem odrębnym, a jego udziały w Centrum mają
charakter śladowy. W tym przypadku głównym udziałowcem jest
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA. Łączy
nas jednak wspólnota celów i... pasja, z jaką dążymy do ich realizacji. Znaleźliśmy swoją niszę i nie wypuścimy okazji na sukces z rąk.
- Czy istnieje szansa na to, by implementowanie zdobyczy
nauki w produkcję nowoczesnych samolotów, podzespołów,
części zamiennych, nowych materiałów, może nas wyprowadzić z tego „dołka”, o którym pan wspomniał na wstępie naszej rozmowy i zaczniemy odgrywać znaczącą rolę w europejskim przemyśle lotniczym?
- Moim zdaniem dojście do ścieżki prowadzącej do osiągnięcia
znaczącego potencjału w tej dziedzinie będzie niezwykle trudnym,
żmudnym i długotrwałym procesem. W związku z tym nie ukrywam,
że do segmentu lotniczego Parku przywiązujemy wielką wagę, ale
zwracamy ja także ku innym dziedzinom działalności wytwórczej
i usługowej opartym na innowacyjnych fundamentach. Tworzymy
więc z naszego Parku – a taka jest również strategia kierownictwa
Śląskiego Centrum Naukowo-Badawczego Kompozytów – miejsce, w którym nowoczesne materiały będą służyły uruchamianiu produkcji w bardzo szerokim spektrum, nie tylko lotniczym,
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- Otrzymana przez powiat bielski statuetka „Euro-Powiat” oraz
- 1 kwietnia po raz pierwszy rozstrzygnięto prestiżowy plecertyfikat potwierdzający, że spełniamy wymagania najlepszych
biscyt „EURO-GMINA EURO-POWIAT - EURO PARTNER
powiatów Unii Europejskiej jest dla nas ogromnym wyróżnieniem.
2009/2010”. Zaszczytny tytuł Powiatu Roku 2009/2010 w woStanowi również podsumowanie i zwieńczeniem dotychczasowej,
jewództwie śląskim przyznano powiatowi bielskiemu. Co Pańponad dwunastoletniej, solidnej pracy Rady i Zarządu Powiatu,
skim zdaniem zadecydowało o zwycięstwie w tym rankingu?
owocnej współpracy z samorządami gminnymi, a przede wszyst- Kapituła plebiscytu, w której zasiedli eksperci z Urzędu Markim kreatywności i aktywności mieszkańców naszego powiatu.
szałkowskiego i Wojewódzkiego w Katowicach, ekonomiści oraz
Cieszy nas też fakt, że samorząd
pracownicy naukowi oceniała
powiatu bielskiego ponownie uzysposób zarządzania, aktywność
skał trzecie miejsce w ogólnopolw pozyskiwaniu środków unijskim rankingu, ogłoszonym przez
nych oraz rozwój samorządów
Związek Powiatów Polskich, któlokalnych za lata 2009 – 2010
ry zrzesza ponad 330 powiatów.
w różnych kategoriach: od gospo- Z ANDRZEJEM PŁONKĄ – Starostą Bielskim
Tak wysoka lokata upoważnia
darki poprzez turystykę, oświatę, – rozmawia Antoni Szczęsny
Powiat Bielski do honorowego
służbę zdrowia, kulturę, bezpietytułu SUPER POWIAT. Takie
czeństwo i infrastrukturę. Powiat
sukcesy motywują i mobilizują
bielski, pomimo sporej konkurendo dalszej pracy, a także stawiają
cji, zwyciężył w tym konkursie,
nowe wyzwania. Z całą stanowz czego bardzo się cieszę. Myczością chcę podkreślić, że nie
ślę, że z tak wielu kryteriów, któspoczniemy na laurach, dalej
re o zwycięstwie decydowały to
będziemy doskonalić swoje dziaprzede wszystkim pozyskiwanie
łania i podejmować społeczne iniśrodków unijnych, zarządzanie,
cjatywy na rzecz Małej Ojczyzny,
zmiany w urzędzie powiatowym,
dbając o jej rozwój gospodarczy
jak również rozwój infrastruktui społeczny. Tak postawione zary. Szkoda, że w konkursach
danie jest naszą misją i najważna unijne programy tak mało
niejszym, strategicznym celem.
środków finansowych przeznaMisją powiatu bielskiego, zapisaną
czono na drogi, które nie tylko
w strategii rozwoju jest wspieraw powiecie bielskim są w złym
nie usług turystycznych w oparstanie. Może kolejne edycje tę
ciu o dwa podstawowe zasoby:
sytuację poprawią.
piękno
przyrody
beskidzkiej
- Powiat idzie jak burza, odnosi
i wyjątkową przedsiębiorczość
same sukcesy, ale za sukcesami idą nowe wyzwania i zobowiązania.
dokończenie na str. 24

Super - Powiat

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji
choć ten segment traktujemy priorytetowo. Stawiamy zatem na dywersyfikację, co oznacza, że w Parku Technologicznym znajdzie
się miejsce dla tych polskich firm, które chcą wykorzystywać zdobycze polskiej myśli technicznej w innych dziedzinach gospodarki.
Mówię o tym otwarcie, bowiem dostrzegamy złożoność problematyki związanej z branżą lotniczą, przede wszystkim z produkcją
samolotów typu GA, w tym implikacje natury politycznej i prawej.
Musimy brać pod uwagę stan infrastruktury lotniczej, lotnisk, systemu zarządzania obszarem powietrznym. Na świecie i w Europie ta
sfera jest finansowana ze środków publicznych. Do dziś w Polsce
nie udało się wypracować wydajnego modelu współdziałania instytucji publicznych z prywatnym biznesem, w zakresie budowy tak
bardzo złożonego i wielostronnie uwarunkowanego sektora, jakim
jest lotnictwo.
- To zresztą problem, z którym boryka się nie tylko ta
branża. Partnerstwa publiczno-prywatnego wszyscy boją
się jak ognia...
- Partnerstwo publiczno-prywatne typu amerykańskiego jest
wzorcem godnym naśladowania, tymczasem, co bardzo przykre,
nie widzę oznak nadciągania przychylnego klimatu dla tego typu
związków. To dlatego tak trudno nam wydobywać się z zapaści
cywilizacyjnej w wielu dziedzinach gospodarki. Czeka nas więc
długa, liczona w dziesięcioleciach trudna praca organiczna, przede
wszystkim w przełamywaniu i pokonywaniu barier mentalnych.
Ten przełom jest niezbędny w pościgu za Europą, za przyjęciem
sprawdzonych, skutecznych wzorców gospodarowania i zarządzania. W Polsce duże lotniska (użytku publicznego) są zwolnione z płacenia podatków od nieruchomości, tak jak ma to miejsce
w Europe, natomiast lotniska GA muszą płacić haracz fiskusowi .
To pętla zaciskająca się na szyjach ludzi kreujących projekty, o jakich mówiłem. Na paranoję zakrawa to, że im więcej środków wkładamy w rekultywację zdegradowanych terenów poprzemysłowych
– tym większe musimy płacić podatki! Doprowadza to do sytuacji,
w której ma sens jedynie prowadzenie firm świadczących usługi
lotnicze brak natomiast jakiegokolwiek uzasadnienia dla inwestowania w lotniska GA przez podmioty komercyjne.
- A więc znów wracamy do konieczności dywersyfikacji
działalności Parku, bo tylko takie podejście może mu zagwarantować przyszłość...

- Dokładnie tak. Ale – podkreślam – stawiamy przede wszystkim na wyroby i usługi o dużym potencjale innowacyjnym. Chodzi
o to, by Park był kojarzony jako ośrodek emitujący ofertę bardzo
wysokiej jakości.
- Publikujemy na naszych łamach manifest prof. Michała
Kleibera pt. „Mądra Polska”, w którym prezes Polskiej Akademii Nauk kreśli wręcz dramatyczny obraz przepaści dzielącej
sektor naukowo-badawczy od przemysłu. Jak Pan postrzega
sytuację w tej dziedzinie?
- Istotę problemu oddaje bardzo ciekawe, opublikowane przed
kilku miesiącami w Polsce przez „Rzeczpospolitą” wydawnictwo
pt. Sztuka innowacji, autorstwa Toma Kelly, które pokazuje różnice pomiędzy polskim, w pewnym stopniu europejskim sposobem
myślenia o związkach przemysłu z nauka a amerykańskim myśleniem na ten temat. Zasadniczo rzecz ujmując jesteśmy dopiero na początku drogi budowy nowych standardów, nowej jakości
tej współpracy i myślę, że idzie nam to bardzo wolno. Chodzi mi
zwłaszcza o tworzenie komercyjnych struktur, pomostów łączących wartość wiedzy z potrzebami przedsiębiorców, którzy nie zawsze wyrażają gotowość kupowania wiedzy i jej wdrażania. Brak
pozytywnych nawyków po obu stronach jest aż nazbyt widoczny.
Środowiska naukowe nadal są uwikłane w produkcję tzw. „półkowników”, czyli opracowań, które nie mają szans na zastosowanie
w praktyce. Oczywiście nie neguję konieczności prowadzenia badan podstawowych, ale uważam, że komercjalizacja badań naukowych powinna być absolutnym priorytetem. Jeśli nie będziemy
do tego dążyć, to skonsumujemy wszystkie, skromne środki, jakie państwo przeznacza na naukę, bez namacalnych rezultatów.
Oczywiście nie nawołuję do porzucenia badań podstawowych i do
skupienia się wyłącznie na stosowanych. Chodzi o zrezygnowanie
z bardzo szkodliwego wzorca, w którym punkt ciężkości leży na
badaniach podstawowych. Należy przeorientować gruntownie politykę w tym zakresie i nie finansować w pierwszej kolejności projektów badawczych, które nie mają żadnej wartości rynkowej. Próby
obrony starego porządku, czyli utrzymywania feudalnych relacji
i zasad w środowiskach akademickich, naukowo-badawczych
uważam za szkodliwe i racjonalnie nieuzasadnione.
- Dziękuję za rozmowę
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- Jakie przesłanki zrodziły bardzo oryginalną i unikalną
w Polsce ideę utworzenia Bielskiego Parku Technologicznego
Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji?
- Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości
i Innowacji powstał jako odpowiedź na potrzeby branży lotniczej
i nowoczesnych gałęzi polskiej gospodarki. Jest to inicjatywa
oparta o zapisy działania 1.3 Sektorowego Programu Wspierania
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, które formułuje dwa podstawowe cele: zrekultywować, zrewitalizować zdegradowane tereny
poprzemysłowe – myślę, że w tym zakresie spisaliśmy się najlepiej
w kraju - oraz stworzyć warunki do budowy nowoczesnego, konkurencyjnego przemysłu kumulującego nowopowstające polskie firmy
proinnowacyjne.
- Pozwoli Pan, że nawiążę do wątku rekultywacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Przywracanie ich do
życia, nadawanie nowoczesnych funkcji wyeksploatowanym
obiektom to zadanie niezmiernie trudne i kosztowne...
- To prawda. Przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych w Kaniowie opodal Czechowi-Dziedzic korzystaliśmy z pomocy wielu wybitnych ekspertów i konsultantów w tej dziedzinie m.in. z Instytutu Ekologii Terenów uprzemysłowionych w Katowicach. Prace te były koordynowane m. in.
przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw, którą
przed kilku laty miałem zaszczyt kierować. Uczestnikami projektu,
którego oficjalna nazwa brzmi:. „Park Technologiczny Przemysłu
Lotniczego – innowacja, kooperacja, rozwój”, zlokalizowanego na
hałdzie pokopalnianej KWK „Brzeszcze-Silesia Ruch II” w Kaniowie są samorząd terytorialny reprezentowany przez Powiat Bielski
oraz prywatni inwestorzy. Realizując projekt przyszło nam działać
w księżycowym krajobrazie piętrzących się na kilkanaście metrów
hałd skały płonej – odpadu towarzyszącego wydobyciu węgla. To
była mordercza robota, którą wraz z przystosowaniem istniejących
obiektów dla potrzeb nowoczesnego parku technologicznego wykonaliśmy w ekspresowym tempie 18 miesięcy!
- Ile kosztuje tego typu inwestycja?
- Całkowita wartość tylko budowy Parku przekroczyła kwotę
30 milionów złotych, przy czym udało się pozyskać unijne dofinansowanie w wysokości aż 22 milionów. Chociaż naprawdę do dziś
kapitał finansujący to przedsięwzięcie zainwestował w nie około 18
milionów złotych własnych środków, bo wiele działań wymaga ciągle jeszcze dużych nakładów.
- Ma Pan na myśli kapitał ...
- Prywatnych przedsiębiorców, ale także Starostwa Bielskiego,
które ma 7 procent udziałów w Spółce.
- Znów nawiążę do pierwszego pytania i wątku oryginalności pomysłu. Czy u podstaw jego zrodzenia się nie legła zwyczajna złość i bezsilność wobec fatalnego stanu naziemnej infrastruktury komunikacyjnej, braku autostrad, niewydolności
kolei? Przecież w biznesie czas to pieniądz, a szybkie przemieszczanie się to czynnik często decydujący o powodzeniu
biznesowym...
- Trafił pan w sedno. Analiza podstawowych mierników gospodarczych w Polsce w obszarze lotnictwa jednoznacznie wskazywała, że ta dziedzina jest jedną z najbardziej zapóźnionych w
rozwoju a jednocześnie rokującą olbrzymie szanse na sukces. Proszę sobie wyobrazić, że Polska w ilości samolotów typu General
Aviation, czyli biorących na pokład kilku lub kilkunastu pasażerów
i ważących do 5 ton 700 kilogramów jest jednym z ostatnich krajów
w rankingu europejskim. Dodam, że w tej branży zauważamy także rolę śmigłowców. Zasadniczo więc rzecz ujmując zabraliśmy się
za tworzenie warunków do obsługi prywatnych statków latających
wykorzystywanych dla celów biznesowych. Duże firmy, korporacje
dostrzegają już korzyści płynące z wykorzystania przestrzeni powietrznej i decydują się na zakupy niezbędnego sprzętu latającego.
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SUPER - POWIAT dokończenie ze str. 23

Twórczo, odważnie,
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mądrze...

W dniu 16 marca 2011 r. w Zakopanem obradował XVII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z udziałem wielu
gości: Konsula Generalnego Republiki Słowackiej Marka Lisanskiego, Konsula Honorowego Republiki Słowackiej w Zakopanem
Wiesława Wojasa, Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisława
Pajora, Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Jakuba Szymańskiego,
Starosty Tatrzańskiego Andrzeja Gąsienicy Makowskiego, Burmistrza Miasta Zakopane Janusza Majchera, Burmistrza Miasta Nowego
Targu Marka Fryźlewicza, Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. dr hab. Stanisława Hodorowicza,
Prezesa Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Piotra Cebulskiego, Prezesa Nowotarskiej Izby Gospodarczej
Marka Tepera oraz przedstawicielki Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Beaty Kurek.
Kongres podsumował dwu(Burmistrz Miasta Kieżmark), Jozef
letnie słowackie przewodnictwo
Ďubjak (Burmistrz Miasta Trstena),
w Transgranicznym Związku EuŠtefan Kubík (Zastępca Burmiroregion „Tatry”. W Sprawozdaniu
strza Miasta Poprad), Peter Petz działalności Rady Przewodniko (przedstawiciel Miasta Spiska
czący Igor Šajtlava mówił m. in.
Nowa Wieś) oraz Jozef Repaský
o licznych wydarzeniach i przed(Zastępca Burmistrza Miasta Lipsięwzięciach oraz inicjatywach
towski Mikulasz). Na lata 2011i projektach, w które obfitowały
2012 przewodnictwo w Transgraostatnie dwa lata. Był to także czas
nicznym Związku Euroregion „Taobchodów jubileuszu 15-lecia
try” objęła strona polska, dlatego
działalności Euroregionu „Tatry”,
Przewodniczącym Rady został
który stał się uznaną i rozpoznaBogusław Waksmundzki, natowalną instytucją pogranicza polmiast Wiceprzewodniczącym Ján
sko-słowackiego, docenianą nie
Pavlík. Kongres powołał również
tylko przez samorządowe władze
członków Komisji rewizyjnej Translokalne i regionalne, ale również
granicznego Związku Euroregion
przez decydentów w Warszawie
„Tatry” na lata 2011-2012. Jej
i Bratysławie. Ważne jest również,
członkami ze strony polskiej zostaObrady XVII Kongresu ER Tatry
że Euroregion „Tatry” funkcjonuje
li: Edward Tybor (Przewodnicząw wyobrażeniach zbiorowych mieszkańców po jednej i po drugiej strocy Rady Powiatu Tatrzańskiego), Paweł Cetera (Zastępca Wójta
nie Tatr. Ogromne znaczenie dla rozwoju słowacko-polskiej współpracy
Gminy Szaflary) i Adam Sawina (Radny Gminy Raba Wyżna), zaś
transgranicznej ma realizacja dużych projektów oraz mikroprojektów
ze strony słowackiej: Ľudmila Gnojčáková (Główny kontroler Urzęw ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Poldu Miasta Kieżmark), Rajmund Bradík (Wójt Gminy Jasenová)
ska – Republika Słowacka 2007-2013. Po stronie polskiej biuro Związku
i Marián Vojtík (Wójt Gminy Podtureň). Funkcję Przewodniczącej KoEuroregion „Tatry“ w Nowym Targu zarządza realizacją mikroprojektów
misji rewizyjnej na lata 2010-2011 objęła pani Ľudmila Gnojčáková,
współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Fundua Wiceprzewodniczącym został pan Edward Tybor.
szu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Natomiast po stroW uchwale w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy
nie słowackiej biuro Združenia Region „Tatry“ prowadzi słowacko-polTerytorialnej „Tatry” Kongres przyjął projekt Konwencji o powołaniu
skie działania w ramach projektów współfinansowanych z programu reEuropejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”. Upoalizacji działań euroregionalnych
ważnił również Radę Transgra(SPERA) Ministerstwa Transportu,
nicznego Związku Euroregion
Budownictwa i Rozwoju Regional„Tatry” do powołania 14-osobonego Republiki Słowackiej.
wej polsko-słowackiej Komisji
Podczas Kongresu zaprods. Europejskiego Ugrupowania
szeni goście, przedstawiciele
Współpracy Terytorialnej. Konsamorządów pogranicza polskogres zobowiązał członków Komisji
-słowackiego, Rady Transgraniczdo dalszych prac nad Konwencją
nego Związku Euroregion „Tatry”
i Statutem oraz przedłożenia ostaoraz biur Euroregionu „Tatry”
tecznych wersji tych dokumenw Nowym Targu i Kieżmarku, urotów do końca III kwartału 2011 r.
czyście, w pełnych wzruszenia
Ważnym krokiem w dążeniu do
i serdeczności słowach podziękopowołania pierwszego na pograwali długoletniemu Przewodnicząniczu polsko-słowackim Europejcemu Euroregionu „Tatry” i jedneskiego Ugrupowania Współpracy
mu z jego założycieli Wendelinowi
Terytorialnej „Tatry” jest projekt
Haberowi za codzienny trud pracy
sieciowy pt. Od Euroregionu „Taw budowaniu struktur i pozycji
try” do Europejskiego UgrupowaEuroregionu „Tatry” w Polsce, na
nia Współpracy Terytorialnej zaSłowacji i w Europie, za wyjątkowe
twierdzony do dofinansowania z
umiejętności prowadzenia polskoProgramu Współpracy TransgraPodziękowania dla Wendelina Habera (z prawej)
-słowackiego dialogu w duchu ponicznej PL-SK 2007-2013. Jest
szanowania różnych postaw, poglądów i ideologii, za odważne, twórcze
on realizowany przez Związek Euroregion „Tatry” (partner wiodący),
i mądre decyzje oraz działania podejmowane przez 16 lat kierowania
Združenie Region „Tatry”, Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark.
Euroregionem „Tatry”.
Kongres wyraził zaniepokojenie wynikami oceny technicznej projekDelegaci zatwierdzili Sprawozdania Rady i Komisji rewizyjnej
tów strategicznych Euroregionu „Tatry” tj. Historyczno-kulturowo-przyrodTransgranicznego Związku Euroregion „Tatry” za rok 2010 oraz udzielili
niczy Szlak wokół Tatr oraz Centrum Informacji Turystycznej, GospodarRadzie absolutorium. Kongres powołał członków Rady Transgraniczczej i Kulturalnej Euroregionu „Tatry”, rekomendowanych do dofinansonego Związku Euroregion „Tatry” na kadencję 2011-2012. Ze strowania w ramach PWT PL-SK 2007-2013 przez XVI Kongres Transgrany polskiej zostali nimi członkowie Rady Związku Euroregion „Tatry”:
nicznego Związku Euroregion „Tatry” dnia 24.03.2010 r., które decyzją
Bogusław Waksmundzki (członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego),
Komitetu Monitorującego nie będą dofinansowane. Delegaci jednogłoWładysław Bieda (Burmistrz Miasta Limanowa), Czesław Borowicz
śnie podjęli uchwałę, w której Kongres przyjął Protest w sprawie wyników
(przedstawiciel Miasta Nowy Targ), Paweł Dziuban (Wójt Gminy Łapsze
oceny technicznej projektów strategicznych Transgranicznego Związku
Niżne), Antoni Karlak (Wójt Gminy Jabłonka), Stanisław Łukaszczyk
Euroregion „Tatry” oraz zwrócił się do Instytucji Zarządzającej o wnikli(Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska) i Grzegorz Niezgoda (Burmistrz
we i obiektywne zbadanie zasygnalizowanych w proteście problemów
Miasta i GminySzczawnica). Natomiast ze strony słowackiej członkowie
i nieprawidłowości w ocenie projektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013.
Rady Združenia Region „Tatry”: Ján Pavlík (Burmistrz Miasta Rużomoprac. Bożena Królczyk, Agnieszka Pyzowska
berk), Peter Burian (przedstawiciel Miasta Stara Lubowla), Igor Šajtlava
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mieszkańców gotowych kreować usługi unikalnej jakości. Dbałość
o potencjał ludzki i zasoby przyrody wyznacza główny kierunek
rozwoju powiatu. Realizacja tych celów musi ściśle korelować z działaniami zmierzającymi do poprawy jakości
dróg i systemu komunikacyjnego,
a przede wszystkim szeroko rozumianego bezpieczeństwa na drogach.
Inwestycje drogowe są priorytetem,
ale niestety priorytetem kosztownym.
Bez podejmowania starań o środki
zewnętrzne, głównie ze środków Unii
Europejskiej, zrealizowanie celów
strategicznych byłoby nie możliwe
dlatego nie ustajemy w staraniach
o ich pozyskiwanie. To klucz do dalszego rozwoju i szansa na wzmocnienie potencjału gospodarczego. Podam
tylko kilka przykładów – w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
w naszym powiecie zrealizowaliśmy
już 7 projektów drogowych na łączność wartość ponad 25 943 322 zł.
Inwestycją uzupełniająca działania
mające na celu poprawę jakości dróg
powiatowych jest rozpoczęty w bieżącym roku projekt polegający na zakupie taboru autobusowego do przewozów osobowych dla mieszkańców
powiatu. Całkowita wartość projektu
wynosi ponad 18 293 900 zł, natomiast dofinansowanie na poziomie
81% wyniosło prawie 14 mln zł. Przedmiotem projektu jest zakup
35 sztuk nowoczesnych autobusów celem ukształtowania efektywnego i zintegrowanego system transportu publicznego powiatu bielskiego.
Warto również wspomnieć o realizacji
projektu pn „System Informacji o terenie Powiatu Bielskiego”, który polega na stworzeniu i udostępnieniu
mieszkańcom i instytucjom współpracującym ze Starostwem Powiatowym
w Bielsku - Białej szeroko rozumianych baz danych o powiecie bielskim.
Wartość projektu to 2,8 mln zł, natomiast dofinansowanie pozyskane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi
ponad 2,4 mln zł i stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Powiat Bielski
od roku 2007 koordynuje turystyczny
Projekt Kluczowy pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Z naszego terenu w realizacji projektu biorą
udział gminy: Buczkowice, Jaworze,
Szczyrk i Wilkowice i łącznie realizują
projekty turystyczne o wartości 45.9
mln zł, a kwota dofinansowania z UE
wynosi ponad 37 mln zł.
- Powiat bielski nie obawia się uczestniczenia w partnerstwie publiczno-prywatnym. Samorząd powiatowy ma
7 procent udziałów w Bielskim Parku
Techniki Lotniczej Przedsiębiorczości
i Innowacji, do którego prócz instytucji
otoczenia biznesowego – np. Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., swój kapitał wnieśli

także przedsiębiorczy prywatni. To ewenement w skali kraju, ponieważ od PPP stronią samorządy miast i gmin, a co dopiero mówić
o powiatach, które raczej nie angażują się w te relacje. Co skłoniło
Pana do podniesienia tego wyzwania? Jakich rezultatów spodziewa się Pan po powstaniu Śląskiego
Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego w Czechowicach – Dziedzicach ?
- Ten projekt jest uzupełnieniem wcześniej ukończonej inwestycji pn. „Bielski Park Techniki Lotniczej”. Śląskie
Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.
w Czechowicach – Dziedzicach, którego partnerami są: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw
S.A., bielskie Starostwo Powiatowe,
gmina Czechowice – Dziedzice, Bielski Park Technologiczny Lotnictwa,
Przedsiębiorczości i Innowacji oraz
Wyższa Szkoła Mechatroniki to inwestycja realizowana dzięki współfinansowaniu ze źródeł Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007 – 2013,
działanie 5.3 - Wspieranie ośrodków
innowacyjności. Wartość szacunkowa
projektu wynosi 44.918.000 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa to ponad 38 mln zł. Centrum
zajmuje się badaniem kompozytów,
które dzisiaj coraz częściej zastępują
materiały stalowe. Z uwagi na innowacyjne i nowoczesne technologie jego działalność to sposób na nowe zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. W naszym
regionie funkcjonują przedsiębiorstwa
lotnicze oraz wyższe uczelnie techniczne, nadal żywe są tradycje lotnicze, mamy wykształconych młodych
ludzi stanowiących potencjalną kadrę
pracowniczą. Nie bez znaczenia jest
także dobra lokalizacja i dostępność
komunikacyjna oraz przychylność dla
inwestorów samorządów gminnych.
To przedsięwzięcie to same korzyści
dla regionu, głównie poprzez stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju
nowoczesnych przedsiębiorstw, zagospodarowanie terenów zdegradowanych, utworzenie ośrodka badawczo
– rozwojowego o znaczeniu międzynarodowym stanowiącego łącznik
między sferą nauki a przemysłem.
To także szansa znalezienia pracy dla
absolwentów uczelni technicznych
oraz napływ nowoczesnej technologii
do Czechowic – Dziedzic i regionu
oraz co nie jest bez znaczenia ta inwestycja zmienia postrzeganie Czechowic – Dziedzic jako miasta górniczego
oraz nadaje ponownie funkcję gospodarczą terenom, które wcześniej tę
funkcje utraciły. Lotnictwo zawsze było
motorem postępu dlatego Centrum
w wydatny sposób może przyczynić
się do zwiększenia dochodów miasta z tytułu podatków i wykorzystania
środków unijnych w regionie, a przede
wszystkim do powstania prężnego
ośrodka przemysłu lotniczego.
- Dziękuję za rozmowę.
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Współpraca transgraniczna: Starostwo Nowotarskie

Góralski
duch i siła
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Z Krzysztofem Faberem – Starostą Nowotarskim rozmawia Antoni Szczęsny

Łapsze - Niedzica

- Powiat nowotarski jest tradycyjnie już celem turystyczno-komercyjnych odwiedzin Słowaków. Czy te wizyty owocują
nawiązywaniem współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami po obu stronach granicy? Jaką rolę odgrywa starostwo
w pobudzaniu tych kontaktów?
- Na niwie kontaktów gospodarczych już się coś zaczęło dziać
- odbywają się spotkania organizowane przez izby gospodarcze,
jest przepływ informacji o obowiązujących przepisach, ale nadal
symbolem kontaktów w tej dziedzinie pozostają przygraniczne targowiska w Jabłonce i Nowym Targu.
Gospodarka otwiera szerokie
pole ku temu, a kontakty w tej dziedzinie są ważnym elementem integrującym. Spotkania, konferencje,
fora gospodarcze to sposobność dla
środowisk przedsiębiorców, żeby
uzyskiwać informacje, wymieniać doświadczenia. Sporo naszych firm ma
już swoje filie na Słowacji. Jedni np.
sprzedają tam meble, inni świadczą
szeroko pojęte usługi budowlane.
Powiat prowadząc transgraniczne
inwestycje drogowe pobudza wzrost
gospodarczy w tym paśmie. Jest to
teren bardzo atrakcyjny turystycznie
– granicę przekracza ok. 2 mln ludzi
– i poprzez wzbogacanie oferty turystycznej przez podmioty gospodarcze wzrasta zamożność naszych mieszkańców.
- Wiadomo , że nasz południowy sąsiad pod względem
autonomiczności podejmowania decyzji na najniższych szczeblach władzy samorządowej jest mocno ograniczony. Jak ocenia Pan polskie i słowackie zdolności do samodzielnego kreowania współpracy transgranicznej?
- Samorządy na Słowacji mają bardziej rozdrobnioną strukturę. Przy wzajemnych kontaktach między samorządami po obu
stronach Tatr nasi koledzy widzą, że taka struktura jest słaba dla
pozyskania środków zewnętrznych oraz do przeprowadzenia
większych inwestycji. Po 17 latach współpracy widzą dużą różnicę
w zrozumieniu, działaniu samorządności gmin i powiatów. Obserwuję, że samorządowcy słowaccy chcieliby zrobić podobną reformę
samorządową jaka jest u nas. Jednak pierwszym krokiem winien być
podział Słowacji na okręgi wyborcze do parlamentu, tak aby wszystkie regiony miały swoich przedstawicieli w nim. Polskie samorządy
mają dużo większą samodzielność w kreowaniu naszej współpracy.
- Na jakich dziedzinach koncentrują się i będą w najbliższej przyszłości skupiać się działania powiatu nowotarskiego
w obszarze zacieśniania współpracy transgranicznej?
Powiat nowotarski będzie skupiał się na prowadzeniu szeroko
pojętej wymiany kulturalnej naszych jednostek z organizacjami po
stronie słowackiej oraz na wspólnych działaniach samorządów skupionych w Euroregionie Tatry.
- Dziękuję za rozmowę

- Stowarzyszenie, którym Pan
● Modernizacji Schroniska Młodzieżowego w Białowieży.
kieruje jest jedynym w Polsce, któ● Wspólnym udziale partnerów polskich i białoruskich w targach
re realizując program współpracy
turystycznych.
transgranicznej w ramach euro● Wydaniu turystycznych materiałów promocyjnych i informacyjregionu ma partnerów wyłącznie
nych, m.in. map, przewodników, pocztówek – łącznie 10 tytułów.
spoza Unii Europejskiej. Oficjalne
● Ustawieniu trzech multimedialnych infokiosków.
relacje Polski z Białorusią na szczeRealizacja projektu przyczyniła się do szeregu pozytywnych
blach państwowych można określić
zmian w obszarze przygranicznym. Stworzone zostały możliwojako „chłodne”. Jaki charakter mają
ści rozwoju usług turystycznych po obu stronach granicy, wzrosła
bezpośrednie kontakty społecznoatrakcyjność regionu, zyskał jego wizerunek, przy jednoczesnym
ści zamieszkujących obszary po
zaakcentowaniu cech tradycyjnej architektury. Działania przyczyniobu stronach granicy?
ły się do szerokiej promocji regionu, jego walorów przyrodniczych
- Międzynarodowe stowarzyszeoraz kulturowych.
nie samorządów polskich i białoruNiestety, obecnie notujemy przerwę w realizacji projektów
skich działające od 2002 r. pod nazwą
dofinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej
Euroregion Puszcza Białowieska zrzesza samorządy funkcjonujące
PL-BY-UA 2007-2013, m.in. z powodu przedłużających się prow sferze oddziaływania transgranicznego obiektu przyrodniczego
cedur związanych ogłaszaniem naborów wniosków. Wpływa to
jakim jest Puszcza Białowieska. Po stronie polskiej jest to Powiat
niekorzystnie na trwałość współpracy transgranicznej i prowadzi
Hajnowski a po wschodniej: dwie gminy Orla i Bielsk Podlaski
do stagnacji. Jednak to nie oznacza, że nie realizujemy wspólnych
z sąsiedniego Powiatu Bielskiego. Łączy nas jednak nie tylko puszprzedsięwzięć finansowanych z innych źródeł. Dzięki finansowemu
czańska przyroda, ale też wspólne dziedzictwo kulturowe, właściwe
wsparciu z Programu Partnerstwa Transgranicznego ukończyliśmy
chyba dla każdego pogranicza. Po obydwu stronach granicy obniedawno dwa polsko-białoruskie przedsięwzięcia: Puszcza Białoserwujemy duże zainteresowanie wzajemnymi kontaktami w zakrewieska i Pojezierze Bałtyckie – wspólne transgraniczne pomosty tusie wymiany kulturalnej, sportowej i turystycznej. Kontaktom tym
rystyczne Europy oraz Społeczny i kreatywny biznes. Do współpracy
sprzyjają lokalne władze samorządowe. To oczywiste, że relacje
zaprosiliśmy partnerów z Łotwy i Niemiec.
na szczeblu państwowym mają wpływ na intensywność współpraNa poziomie lokalnym, już od ponad pięciu lat aktywizujemy
cy przygranicznej. Jest to jednak wpływ marginalny, nie przesąmieszkańców polskiej części Euroregionu poprzez wdrażanie Prodzający o dobrosąsiedzkim charakterze kontaktów. Uzgodniliśmy,
gramu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.
iż w trakcie naszych spotkań w ramach Euroregionu nie rozmawiaWspiera nas w tym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i dzięki
my o polityce i twardo trzymamy się tej zasady.
tej współpracy przystąpiliśmy do realizacji projektu w ramach Progra- Jakie projekty są obecnie realizowane przez Euroregion Puszmu Lokalne Partnerstwa PAFW. Te doświadczenia, które nabywamy
cza Białowieska, jaka jest ich istota, cel i źródła finansowania?
w aktywizowaniu naszych mieszkańców, warto przenieść na grunt
- Historia Euroregionu Puszcza Białowieska obfituje w wiele
transgraniczny. Jest to temat, który można rozwinąć w ramach Prowspólnych przedsięwzięć finansowanych w ramach Programów Phagramu WT PL-BY-UA 2007-2013.
re 2002, Phare 2003 oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA.
- Jaką rolę w działaniach euroregionu odgrywają mniejszości
Euroregion w latach 2005 - 2008 występował jako instytucja grannarodowe: białoruska po stronie polskiej i polska po białoruskiej?
towa dla małych projektów na południowo-wschodnim pograniczu Województwa Podlaskiego z Republiką Białoruś.
W tym też okresie zanotowaliśmy
ożywienie współpracy i odczuliśmy,
że mieszkańcy po obu stronach granicy gotowi są do podejmowania wspól- Z Włodzimierzem Pietroczukiem – Prezesem Stowarzyszenia Samorząnych wyzwań. Projektem, który zostawił dów Euroregionu Puszcza Białowieska – rozmawia Witold Szwajkowski
trwały ślad w rejonie Puszczy Białowieskiej było przedsięwzięcie pn. „Rozwój
- Wzajemne przenikanie się tradycji polskich i białoruskich
turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej”. Otrzykultywowanych przez przedstawicieli mniejszości po obydwu stromał on dofinansowanie z EFRR oraz TACIS w ramach Programu
nach granicy jest przede wszystkim podstawą wymiany kulturalSąsiedztwa PL-BY-UA INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006.
nej. W działaniach euroregionu staramy się nie wkraczać w dosyć
Beneficjentem był Powiat Hajnowski, a partnerami po stronie poltrudne i zabarwione polityką problemy narodowościowe. Nasza
skiej: gminy Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew, Narewka, miaoferta współpracy skierowana jest do wszystkich mieszkańców
sto Hajnówka, Nadleśnictwa Browsk, Hajnówka, Białowieża, UNDP
pogranicza polsko-białoruskiego.
Polska, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, zaś po stronie białoruskiej: Park Narodowy „Puszcza Białowieska”, Rejonowe Komitety Wykonawcze w Kamieńcu, Prużanach
i Swisłoczy oraz Lokalny Fundusz Ekologiczny „Euroregion Belovezskaya Puscha”. Projekt był realizowany od listopada 2006 r. do
listopada 2008 r. Było to zintegrowane działanie służące rozwiązaniu problemów związanych z niedostatkiem bazy usług turystycznych i zróżnicowanej infrastruktury turystycznej po stronie polskiej
i białoruskiej. W regionie najbardziej odczuwalnymi problemami
były: mała dostępność informacji turystycznej, brak centrów obsługi
turystów, ograniczona ilość taniej bazy noclegowej, a także mała
różnorodność lokalnych produktów turystycznych oraz słaby poziom
promocji regionu jako obszaru transgranicznego. Za cel projektu
postawiono wzmocnienie infrastruktury turystycznej w transgraProjekt Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy
Białowieskiej, miejsce odpoczynku w Leniewie
nicznym regionie Puszczy Białowieskiej, intensyfikację współpracy w dziedzinie turystyki oraz promocję w ujęciu transgranicznym.
- Jakie są najbliższe plany i perspektywy rozwoju współpraW związku z tym zaplanowano i zrealizowano po obu stronach gracy transgranicznej, animowanej przez ER Puszcza Białowieska?
nicy m. in. następujące, wspólne działania polegające na:
- Oczekujemy na ogłoszenie naboru wniosków w Programie WT
● Utworzeniu transgranicznego szlaku rowerowego z trasami
PL-BY-UA 2007-2013, w którym przewidziane są również środki na
alternatywnymi (ok. 160 km po stronie polskiej i ok. 500 km po strorealizację tzw. miękkich mikroprojektów w ramach projektów paranie białoruskiej) oraz budowie drewnianej infrastruktury przy szlasolowych. Jesteśmy w przeddzień podpisania umowy na realizaku (tablice, drogowskazy, wiaty), nawiązującej
cję polsko-białoruskiego przedsięwzięcia w zakresie poprawy bazy
swymi zdobieniami do tradycyjnej architektury
edukacyjnej polegającej na adaptacji budynku byłego internatu na
regionu.
potrzeby Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Powiatu Hajnowskiego
● Rewitalizacji Centrum Informacji Turyi remoncie podobnego ośrodka w Rejonie Kamienieckim. W przygostycznej Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajtowaniu są kolejne wspólne projekty inwestycyjne, które zamierzamy
nówce oraz wzmocnieniu potencjału turystyczfinansować ze środków tego Programu.
nego białoruskich partnerów.
- Dziękuję za rozmowę.
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- Jak od strony administracji samorządowej na szczeblu
powiatu rozwijana jest współpraca transgraniczna z partnerami po stronie słowackiej, jakich obszarów dotyczy?
- Z partnerami po stronie słowackiej powiat nowotarski współpracuje od początku powstania. W ostatnim okresie ta współpraca
przybrała na intensywności. Realizujemy wspólne projekty promujące kulturę pogranicza. Wykorzystując środki z Interreg IIIA
wykonaliśmy „Trasę turystyczną Janosikowy szlak”. Współpraca ze stroną słowacką polegała bardziej na wsparciu duchowym
niż praktycznej realizacji projektu. Program Interreg nie zakładał
wspólnej realizacji projektu, co jest
wymogiem w obecnym wydaniu programu współpracy transgranicznej
EWT 2007-2013. W chwili obecnej
wspólnie realizujemy dwa duże projekty inwestycyjne:
1 Modernizacja drogowej
infrastruktury
komunikacyjnej
Osturnia- granica państwa- Niedzica zostanie zakończony w 2011
r. Jego całkowita wartość to siedem
milionów EURO. Obejmuje on modernizację odcinków dróg łączących
XV-wieczny kościół w Dębnie wpisany na listę światowego dziedzictwa
kulturowego UNESCO z zabytkowym Zamkiem „Dunajec” w Niedzicy
po stronie polskiej oraz unikatowym Dębno-Niedzica
Czerwonym Klasztorem i wsią Osturňa po stronie słowackiej, którą uznano za zabytkowy rezerwat architektury ludowej. Po polskiej
stronie do granicy państwa inwestycja obejmuje 16 km drogi Dębno
- granica państwa.
2 Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków
Narodowych zostanie zakończony w 2012 r. Po polskiej stronie
zmodernizowane zostaną łączące się odcinki dróg powiatowych
prowadzące od kładki pieszo- rowerowej na Dunajcu w miejscowości Sromowce Niżne. Po stronie słowackiej planowana jest modernizacja odcinków dróg o łącznej długości 25 km. Wartość projektu
ogółem: 5,45 mln €, dofinansowanie: 4,64 mln €.
Jesteśmy członkami Związku Euroregion „Tatry”, gdzie wspólnie z samorządami polskimi i słowackimi staramy się rozwiązywać
problemy transgraniczne.
- No właśnie, jak Euroregion wpisał się przez ten czas
w rzeczywistość po obu stronach „miedzy”?
- Bardzo dobrze. Jest ważnym miejscem różnych spotkań - od
kulturalnych i artystycznych po samorządowe, społeczne, edukacyjne, gospodarcze... Jest takim miejscem ponad podziałami politycznymi. Tutaj spotykamy się ze Słowakami w wielu rożnych
sprawach, tu wreszcie odbywa się nabór do wielu unijnych projektów. To nas wyróżnia spośród innych regionów. Odbudowujemy
relacje, które przez wiele lat były zaniedbane, co stwarza szansę
na pozyskanie środków i dość dużo za pośrednictwem Euroregionu udało się ich zdobyć.
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