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Wiktor M. Raczkowski: Okno na świat

Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej
Już 16 i 17 listopada 2011 r. Kielecki Park Technologiczny organizuje IV edycję Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej.
Wydarzenie to cykl warsztatów, szkoleń i spotkań dla przedsiębiorczych studentów, absolwentów i pracowników naukowych
oraz wszystkich tych, którzy szukają pomysłu na swoją przyszłość.

Dlaczego KDPA?
Ponieważ tutaj poznasz osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę
z biznesem a już mogą pochwalić się sukcesami. Dowiesz się jak stawiać
pierwsze kroki w biznesie, jak go rozwijać, a także jak przygotować się do
spotkania z Aniołem biznesu. Dowiesz się jak z sukcesem przeprowadzić
rozmowę z Inwestorem i zachęcić go do ulokowania kapitału
w Twój pomysł. Dzięki udziałowi w szkoleniach nauczysz się efektywnie
promować swój biznes w Internecie. Co więcej, po zakończonym szkoleniu
otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
Program Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej jest bardzo atrakcyjny. Panele warsztatowo – szkoleniowe oraz spotkania ze studentami zaplanowaliśmy na dwa dni. Pierwszy dzień KDPA to uroczyste otwarcie infrastruktury Inkubatora Technologicznego połączone z konferencją inaugurującą. Drugi dzień to panele warsztatowo – szkoleniowe dla wszystkich, którzy
zarejestrują się na zajęcia, poprzez naszą stronę internetową. Warsztaty
oraz spotkania przeprowadzą wybitni specjaliści w swojej branży. Wydarzeniem towarzyszącym KDPA będzie giełda kooperacyjna prezentująca potencjał regionalnych przedsiębiorców i uczelni wyższych.
Tegoroczne Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej będą szczególne.
Po raz pierwszy będą miały miejsce w nowo powstałym budynku Inkubatora
Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego. Podczas Kieleckich
Dni odbędzie się uroczyste otwarcie infrastruktury, z udziałem przedstawicieli władz miasta i regionu a także kieleckich uczelni wyższych i innych
instytucji czynnie wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie.
Podczas KDPA będziecie mieli możliwość zwiedzania Inkubatora Technolo-

Jeśli myślisz o własnym biznesie lub chcesz wiedzieć
jak stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej
to Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej
i Kielecki Park Technologiczny są właśnie dla Ciebie.
Pobierz fiszkę zgłoszeniową ze strony
www.technopark.kielce.pl i wyślij ją na adres e-mail:
marta.wroblewska@um.kielce.pl

gicznego oraz zapoznania się z usługami, które oferujemy. Dla osób chcących ulokować swoją działalność w Inkubatorze Technologicznym przygotowaliśmy nowe, doskonale wyposażone powierzchnie biurowe, magazynowe
oraz laboratoryjne, a także pakiet usług okołobiznesowych. Przedsiębiorcy
lokujący swój biznes w Inkubatorze mogą liczyć na preferencyjne stawki wynajmu powierzchni. I tak w pierwszym roku działalności preferencja
wynosi aż 70%. Drugi rok działalności to już 50% stawki bazowej, trzeci rok
75%. Dopiero w czwartym roku całkowity koszt wynajmu pomieszczenia wyniesie 100% stawki bazowej.
Oprócz wynajmu powierzchni po preferencyjnych stawkach, oferujemy
również lokatorom usługi biznesowe obejmujące między innymi obsługę
recepcyjną, dostęp do pomieszczeń socjalnych, możliwość dostępu do
linii telefonicznej lub szerokopasmowego Internetu, parking, całodobową
ochronę obiektu, dostawę prądu, ciepła, klimatyzację oraz promocję firmy
na portalu Kieleckiego Parku Technologicznego.
Ponadto lokatorzy Inkubatora mogą liczyć na dodatkowe usługi biznesowe
nieujęte w opłatach takie jak wynajem sal konferencyjnych, usługi poligraficzne, wynajem sprzętu, mebli, czy wielu innych. Usługi rozwojowe jakie
oferujemy przedsiębiorcy lokującemu swój biznes w Parku to między innymi szkolenia ogólne i specjalistyczne, pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych
źródeł finansowania, poszukiwanie partnerów biznesowych, świadczenie
usług badawczo - rozwojowych.
Aby zostać lokatorem Kieleckiego Parku Technologicznego należy złożyć
formularz aplikacyjny, znajdujący się na stronie www.technopark.kielce.pl
do naszej siedziby.
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Filtrowanie – czas na zmiany
Oczywiście pod warunkiem, że naprawdę się ich chce i zmiany nie są ucieczką od problemów. Ten warunek jest
podstawą do podejmowania słusznych, potrzebnych decyzji. Założenie to ma zastosowanie tak w świecie wielkiej
polityki i gospodarki, jak i w codziennym życiu zawodowym i rodzinnym. Jestem człowiekiem mobilnym i nie ma dla
mnie większego znaczenia w jakiej scenografii przychodzi mi żyć i pracować. Mam ten luksus, a raczej przywilej,
polegający na tym, że mogę z boku obserwować zjawisko, które odgrywa rolę hamulca niszczącego ruch do przodu,
osłabiającego pozytywną motywację, powodującego, że bezsilność, lęk i frustracja są dominującymi odczuciami
w życiu jakże wielu ludzi. Przywiązanie do własnych przekonań, przykucie do jednego miejsca życia i pracy, przeświadczenie, że zmiana oznacza niepewność i zagrożenie – to są główne przeszkody uniemożliwiające swobodny
rozwój osobisty. Paradoksalnie i nieracjonalnie tym poglądom towarzyszy iluzja, że wszędzie tam gdzie nas nie ma
jest lepiej. Ten chaos emocjonalny wynika przede wszystkim z bezspornej dla mnie powszechnej tendencji jaką jest
życie życiem innych ludzi. Oznacza to w rzeczywistości bardzo niskie poczucie własnej wartości, dominację przekonania, że właściwie nic się nie da zrobić, poza tym, by egzystować, zdobywać środki po to, by jakoś przeżyć.
W Polsce jest milion 700 tysięcy aktywnie działających przedsiębiorstw – w przygniatającej większości, mikro i małych, zatrudniających od
1 do 5 osób. Mamy więc niecałe 2 miliony obywateli, którzy zdecydowali się wziąć własny los w swoje ręce. Ogromna większość składająca się
na 38-milionowy naród, to pracobiorcy, dzieci i młodzież, renciści i emeryci oraz wcale spory odsetek bezrobotnych, jakże jednak często albo
z wyboru, albo fikcyjnych, bo pracujących na czarno. Ta ogromna większość to obszar, który jest żyznym areałem do uprawiania malkontenctwa,
niewiary w siebie i panoszenia się wszechogarniającego lęku o jutro.
Zadaję sobie pytanie w jaki sposób można obudzić ludzi z tkwienia w tym fałszywym, nieprawdziwym świecie iluzji? I samego ogarnia mnie
przerażenie na myśl, że staje się to coraz bardziej niemożliwe.
Okazuje się bowiem, że wtłaczanie w głowy przy pomocy mediów i zdobyczy technologii
informatycznych przekonania, że życie można tylko WYGRAĆ, dzięki uczestniczeniu w rozmaitych loteriach i konkursach, albo dzięki kupowaniu sobie coraz to nowych gadżetów, jest niezwykle skuteczne i paraliżujące rozsądne myślenie. Codziennie na skrzynkę mailową i telefon
Redaktor naczelny: Jacek Broszkiewicz
komórkowy otrzymuję dziesiątki wiadomości, których celem jest zachęcenie mnie do udziału w
grze o szczęśliwe życie. Oczywiście nie odpowiadam, bo wiem, że jest to świadome działanie
tel.: +48 503 310 659, 795 795 614
nadawców na moją podświadomość. Wiem jednak, że sam fakt owego bombardowania i terroru
e-mail: redakcja@europrojekty-pl.pl
informacyjnego nie pozostaje bez znaczenia dla stanu mojej podświadomości, na którą realnie
Iwona Kolasińska - z-ca red. nacz.
nie mam wpływu – więc podlega ona przemianom. Co mogę na to poradzić, by zachować przynajmniej margines autonomii przy podejmowaniu decyzji ważnych dla mnie samego?
tel.: +48 668 565 962
Odpowiedź na to pytanie wydaje się być prosta. Wyrzucić do kosza komórkę a telewizor
oddać do punktu utylizacyjnego, komputery oddać tym, którzy uwielbiają siedzieć w necie po
Zespół: Grażyna Brochwicz, Anna Kobylec,
kilkanaście godzin na dobę i żyć...
Krzysztof Kozik (Bielsko-Biała, Kopenhaga),
Genialna recepta! Stosują ją już setki tysięcy Amerykanów, którzy po prostu zdali sobie sprawę z faktu, że tak naprawdę jedynym ratunkiem i drogą do osiągnięcia spokoju wewnętrznego,
Małgorzata Piętka, Gabriel Piotrowski, Piotr
pozbycia się lęku i poczucia bezsilności, czyli rozbrajającego poczucia braku wpływu na bliższą
Ptak, Antoni Szczęsny, Witold Szwajkowski,
i dalszą rzeczywistość jest pozbycie się wszelkich transmiterów zatrutych wiadomości, idei i iluzji.
Ewa Wanacka, Urszula Węgrzyk, Ewa Zasada
Na taki krok mogą sobie pozwolić jedynie ludzie bogaci, z zasobnymi kontami, na które
musieli tyrać w poczuciu wiecznego strachu przez dziesiątki lat. U nas masowy ruch tej ska(Wiedeń) Agnieszka Żuk (Paryż), Ewa Rojowiec,
li jest niemożliwy, bo milionerów tyle co kot napłakał, a dominują ci, którzy zamartwiają się
Dorota Kłysz.
tym, co włożą do gara następnego dnia. Trzeba pracować. Ale niekoniecznie z poczuciem bycia
Stali felietoniści: Ryszard Tadeusiewicz,
niewolnikiem. Nie wyrzucamy więc z redakcji komputerów i innych urządzeń zapewniających
łączność ze światem i przygotowywanie czasopisma do druku. Zauważyłem jednak ciekawe zjaPiotr Wrzecioniarz, Ewa Wanacka.
wisko. Zaczynamy filtrować informacje, a zwłaszcza eliminować te ich źródła, które niosą truciznę
Stale współpracują: Danuta Kiera,
i fałszywy obraz rzeczywistości. W ciągu swej 30-letniej działalności jako zawodowy dziennikarz
Marek Starczewski, Ewa Szabelska,
miałem nieraz okazję przyjrzeć się motywom, jakimi kierują się media, by jak najwięcej zarobić
Bożena Wróblewska.
i utrzymać się na konkurencyjnym, bezwzględnym rynku. Zasada, że dobra wiadomość to zła
wiadomość i tylko taką można sprzedać sprawdza się na każdym kroku. Wszystko zmierza przy
Redakcja:
tym w stronę tabloidów, pisma obrazkowego, co tylko pogłębia moją tym razem frustrację: ludzie
40-004 Katowice, Al. Korfantego 22/52
nie mają szans na własne przemyślenia i refleksje, bo nie dysponują realnymi faktami, a jeśli już
e-mail: redakcja@europrojekty-pl.pl
to z tych obszarów, które od ich własnego życia są odległe o lata świetlne.
www.europrojekty-pl.pl lub www.euroregiony.pl
Życie życiem innych ludzi to – moim zdaniem – najbardziej perfidna pułapka, w jaką zmierza
DTP: wieruszewski.m@gmail.com
wiele milionów ludzi, amatorów brazylijskich seriali, „życia na gorąco”, a także serwisów informacyjnych ociekających krwią i zbrodnią.
Wydawca:
Filtrujmy więc wiadomości i ich źródła. Dla własnego dobrego samopoczucia. Tyle dla siebie
EUROPROJEKTY-POLSKA Sp. z o.o.
warto zrobić. Przynajmniej tyle...
w organizacji
Jacek Broszkiewicz
redaktor naczelny

Al. Korfantego 22/52
40-004 Katowice
NIP: 634-276-29-11
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Innowacje,
kreatywności i...

zmiany w rządzeniu państwem

2011

Z Zygmuntem Frankiewiczem – Prezydentem Gliwic – rozmawia Jacek Broszkiewicz
- Przygotowując się do wywiadu z Panem – poczyniłem
małą retrospektywę tekstów ukazujących się na naszych łamach od 11 lat, a poświęconych Gliwicom i samorządowi,
którym Pan kieruje. Uderzające jest to, z jak wielką determinacją podchodzi Pan do tworzenia innowacyjnych fundamentów funkcjonowania organizmu miejskiego, jak wielu
światłych ludzi zaangażował Pan w ten proces oraz jak fascynujące rezultaty dzięki temu osiągnięto. Skąd czerpie Pan
inspiracje do takiego właśnie sposobu zarządzania społecznością lokalną?
- Mimo, że od kilku kadencji sprawuję funkcję prezydenta miasta, wciąż jestem pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach – mam doktorat i habilitację z cyfrowego przetwarzania
sygnałów. Jest więc oczywiste, że dla mnie technika i technologie
nie są pojęciami abstrakcyjnymi i obcymi – ale imperatywem nakazującym korzystanie z nich w jak najszerszym wymiarze. Znam
wartość i możliwości wdrażania nauki do codziennego życia. Mam
też przeświadczenie, że okres, kiedy byliśmy konkurencyjni, dzięki
taniej sile roboczej, który oczywiście powodował niższe zarobki Polaków, już się skończył. Zatem trzeba budować nowe przewagi konkurencyjne. We współczesnym świecie są nimi: wiedza, innowacje,
technologie i to na nich trzeba się skupić. Poza tym na nich o wiele

lepiej się zarabia, ponieważ proste czynności, które nie wymagają
wielkich kwalifikacji są po prostu nisko opłacane. Skoro więc
chcemy dużo zarabiać, mieć aktywną, ciekawą, rozwijającą nas
pracę, to musimy się zajmować produktami i usługami wysoko
przetworzonymi, takimi, które wymagają wiedzy, technologii,
innowacji. Są to oczywiste prawdy, wymagające jedynie konsekwentnego stosowania w codziennym życiu, wszędzie tam, gdzie
tylko jest to możliwe. Samorząd z natury rzeczy ma pośredni
wpływ na biznes, a tym bardziej jedna osoba, w tym przypadku
prezydent miasta. Jednak ta służba może i powinna polegać także na ułatwianiu, stwarzaniu różnego typu zachęt, staraniu się
o inwestorów w tych właśnie dziedzinach, które rozwijają społeczność lokalną, które zatrudniają specjalistów, kreują potrzebę na
ludzi wysoko wykształconych. Tak od lat się dzieje w Gliwicach.
W naszym mieście ten proces jest o tyle łatwiejszy, że mamy dużą
i dobrą uczelnię techniczną, czyli warunki do pomyślnego startu
po efekty. Logika jest prosta: wysoka płaca oznacza niski poziom
bezrobocia i zwiększone dochody budżetu samorządowego.
- Jakie innowacyjne przedsięwzięcia są i będą realizowane w odniesieniu do funkcjonowania samego Urzędu, którym
Pan kieruje oraz infrastruktury technicznej, którą zawiaduje
samorząd poprzez swoje służby i spółki miejskie?

Z perspektywy rządu

Deregulacja

pobudzi przedsiębiorczość (1)
Z Donaldem Tuskiem – Prezesem Rady Ministrów – rozmawia Jacek Broszkiewicz

4

- Życie we współczesnym świecie naznaczone jest presją
na sprostanie ciągle mnożącym się wyzwaniom, lękiem przed
pozostaniem w tyle. Czy uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów o globalnym charakterze, zwłaszcza dla Polski, kraju
niezbyt zamożnego i znaczącego w światowej gospodarce, nie
powoduje frustracji i uczucia bezsilności?
- Jest mi obce stawianie sobie tego rodzaju dylematów. Doskonale wiem jaką rolę odgrywa nasz kraj na mapie Europy i Świata
i właśnie dlatego mam ogromną determinację w urzeczywistnianiu
celów i marzeń, jakie są przed nami. Są one w zasięgu ręki. Rzecz
w tym jak się do tych wyzwań podejdzie. Niedawno przedwcześnie
zmarł Steve Jobs - prezes i przewodniczący rady nadzorczej Apple
Inc. – świtowej korporacji branży informatycznej, który powiedział
znamienne słowa, przytoczę je, ponieważ – moim zdaniem - są
bardzo ważne: Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie
go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, by hałas innych opinii
zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze: Miejcie
odwagę kierować się sercem i intuicją.. Dlaczego te słowa i przesłanie, jakie niosą, są mi tak bliskie? Steve Jobs, który waz ze Steve’m Wozniakiem – amerykańskim wynalazcą polsko-niemieckiego
pochodzenia, założył korporację o światowym zasięgu, w połowie
lat. 70 ubiegłego wieku był małym przedsiębiorcą. A miliony takich
firm tworzyły i tworzą potęgę Stanów Zjednoczonych. Kiedy Steve miał 23 lata jego firma była warta milion dolarów. Zmarł jako

legenda przedsiębiorczości i twórca największego amerykańskiego
przedsiębiorstwa i jednego z największych na świecie. Może ktoś
posądzi mnie o niepoprawne marzycielstwo, ale jestem przekonany, że ludzi pokroju Steva Jobsa Polska może dorobić się sama.
Rzecz w tym, byśmy stworzyli jak najlepsze warunki dla procesu
sprzyjającego rodzeniu się takich karier i sukcesów. Znamienne,
że u ich podwalin leży nie żądza zdobycia majątku, lecz pasja, idea
stworzenia czegoś nowego, czegoś, co pchnie świat do przodu.
Jeśli realizują je w czystych i klarownych warunkach ekonomicznych – nic nie jest w stanie ich zatrzymać. Pieniądze i zamożność
są konsekwencją samorealizacji a nie celem samym w sobie.
Takie podejście ma wymiar na wskroś ludzki. Rosnąca potęga firmy, której fundamentami są kreatywność i innowacyjność, pociąga
za sobą tak pożądane procesy, jak tworzenie nowych miejsc pracy
i to pracy dobrze opłacanej. Ale także generuje pozytywne zjawiska
w sferze edukacji. Wynalazki przekładają się na wzrost gospodarczy, a konkurencyjny rynek stawia coraz wyższe wymagania wobec
świata nauki i badań. W wymiarze globalnym te dwie sfery stopiły
się w jedną. Wielkie korporacje mają własne potężne ośrodki naukowo-badawcze.
Kiedy słyszę o frustracji wynikającej z niemożności zbliżenia
w Polsce świata nauki i gospodarki – jestem spokojny. Reguły rynkowe i system prawno-finansowy, nad którym wciąż pracujemy,
same doprowadzą do tej synergii, przenikania, a w konsekwencji do świadomości wspólnego interesu obu tych sfer. W Polsce
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- Akurat w tej sferze ostatnio zachodzą bardzo ciekawe procesy, które mają pionierski charakter. Tak jak kilkanaście lat temu
przecieraliśmy szlaki w postaci rejestracji numerycznej mapy miasta i byliśmy pierwszym samorządem w Polsce, który nią dysponował, to obecnie mamy świadomość odgrywania prekursorskiej roli
na polu informatyzacji, co zresztą znalazło swoje odbicie w postaci
przyznania samorządowi pierwszego miejsca w konkursie „Lider
Informatyki”, organizowanym przez prestiżowe czasopismo „Computer World”. Doceniono w ten sposób zarówno przedsięwzięcia,
które realizujemy zarówno w Urzędzie, jak i spółkach miejskich. Są
one związane między innymi z wykorzystywaniem częstotliwości
radiowej, na pozyskanie które kiedyś wygraliśmy przetarg ogłoszony przez Urząd Regulacji Elektronicznej. Teraz to pasmo bardzo się
przydaje. Zaczęło się od tego, że uznaliśmy, iż monitoring miejski
oparty na łączach TP S.A., który kosztował setki tysięcy złotych
rocznie generuje nieuzasadnione wydatki. To był zresztą impuls do
starania się o częstotliwość radiową. Dziś monitoring jest oparty
właśnie o nią – zaoszczędziliśmy masę pieniędzy podatników. Ale
miejsce w eterze otwiera o wiele dalej idące możliwości. Obecnie
tworzymy system, zresztą bardzo rozbudowany i „uczący się”,
a więc aktywnie inteligentny, do zarządzania ruchem ulicznym. Docelowo obejmiemy nim wszystkie główne skrzyżowania w 200-tysięcznym mieście, a jest ich 60. Chodzi o sterowanie ruchem
w skali całego miasta. Już teraz system ten jest testowany i działa
w warunkach rzeczywistych obejmując dwa ciągi komunikacyjne
przecinające Gliwice. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim elastyczność w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zaburzeń w postaci wypadków, czy innych nieoczekiwanych zdarzeń jak
na przykład zablokowania autostrady. To naprawdę wysoka półka
technologiczna.
W tych dniach rozstrzygnął się przetarg na objęcie systemem
kolejnych 45 skrzyżowań i budowę centrum zarządzania ruchem,
który będzie kierowany adaptacyjnie do jego natężenia. „Zielona
Fala” przy nim to tak, jakby zestawić komputer Atari ze współczesnymi pecetami. Takie przykłady mogę mnożyć, powołując się

chociażby na gliwickie Centrum Ratownictwa Górniczego, którego zaawansowanie informatyczne jest na poziomie światowym,
to samo dotyczy miejskich sposobów zarządzania kryzysowego
i bezpieczeństwem na bieżąco. Wewnętrzny system obiegu korespondencji w urzędzie, skala rezygnacji z dokumentów papierowych –to wszystko mieści się w „masterplanie” informatyzacji miasta i działa ku wygodzie mieszkańców, a także skuteczności pracy
urzędników działających na ich rzecz. Po prostu wykorzystujemy
wszystko to, co w tej chwili jest dostępne i użyteczne, a w konsekwencji tanie, bo przynoszące wymierne oszczędności.
- Gliwice są zachodnią bramą do mającej powstać Metropolii Silesia. Jak przystało na ten kierunek geograficzny są wizytówką nowoczesności i odwagi sięgania po śmiałe, nowatorskie rozwiązania. Ale nie tylko. Chodzi o imponujący rozmach,
z jakim samorząd i urząd to czynią. Wspomniał Pan o pośrednim przełożeniu planów i ambicji samorządu na konkretny
dokończenie na str. 6
Skrzyżowanie autostrad A 4 z A 1
to potężny atut Glwic

Z perspektywy rządu
świadomi. Ale czy moglibyśmy być nadal największym adresatem
unijnych pieniędzy, gdybyśmy je marnotrawili?
- Pański przyjaciel – Janusz Lewandowski jest komisarzem
UE do spraw budżetu. Zapewne nieprzypadkowo...
- Bo po prostu jest fachowcem miary niepośledniej. A takich
mamy wielu, by wspomnieć o kluczowej roli w pozyskiwaniu środków z UE, Danuty Hübner, która była unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej a obecnie jest przewodniczącą komisji ds. rozwoju
regionalnego w Parlamencie Europejskim. Mamy wiele ikon potwierdzających tezę nie tyle o naszej wyjątkowości, co talentach.
Jesteśmy na takim etapie, kiedy nadchodzi czas zbiorów. Chciałbym rozwinąć tę myśl. Wszystkie dane mówią dobitnie o tym, że
polska przedsiębiorczość wyraża się przede wszystkim w fenomenalnej ruchliwości, elastyczności i skuteczności oraz umiejętności reagowania na zmieniające się realia gospodarcze. Większość
polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich dysponuje
takimi atutami. W tej sferze panuje ogromna mobilnośc, przecząca fałszywym mitom o naszym lenistwie. Jest wręcz przeciwnie.
Świat ocenia nas, jako naród nieprzeciętnie pracowity i kreatywny.
Te cechy uwidaczniają się w sektorze MŚP – najzdrowszym i najefektywniejszym fundamencie naszej gospodarki. To właśnie wiara
we własne siły polskich przedsiębiorców sprawiła, że oparliśmy się
kryzysowi.
- Dlaczego więc wciąż dominuje myślenie na „nie”, że się
„nie da”?
- Może w mediach i na arenie politycznej defetyzm i sianie poczucia niepewności o jutro wydają się być wciąż towarem chodliwym. W realnej gospodarce myślenie jest zdecydowanie na „tak”.
Kiedy nieco enigmatycznie mówi się o wysokim rynku wewnętrznym albo o dużych polskich własnych zasobach, które umożliwiły
przeprowadzenie kraju bez większego uszczerbku przez pierwszą
falę kryzysu, to tak naprawdę mówi się o wysiłku i determinacji polskiego biznesu i to wcale nie tego wielkiego, lecz drobnego. To jest
właśnie ta przestrzeń, którą potrafili zagospodarować ludzie o niekiedy wielkich ambicjach, kierujący się wyobraźnią, intuicją, konsekwencją. Utrzymali nie tylko siebie na powierzchni, swoje rodziny,
dokończenie na str. 7
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przygoda z przedsiębiorczością wciąż jest obarczona dużym ryzykiem. Ale jego korzenie tkwią głęboko w mentalności odziedziczonej po poprzednim systemie. To jednak, czego dokonaliśmy
w minionym 20-leciu, ten ogromny skok cywilizacyjny, którego
przecież sami jesteśmy ojcami i autorami, każe z ufnością patrzeć
w przyszłość. Nie przypadkiem Polska, jako jedyny kraj europejski
nie odczuła skutków światowego kryzysu finansowego. I to wcale
nie dlatego, że nic nie znaczymy, lecz dlatego, że nasza gospodarka tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym jest bardzo sprawnie zarządzana. Potrafimy i to bardzo dużo. Jestem z tego bardzo
dumny. Jestem też realistą. Przykład Apple, na jaki się powołałem,
to oczywiście nie poprzeczka dla nas. Zrobiłem to dlatego, by pokazać, że istota tkwi w filozofii przekuwania ducha przedsiębiorczości
i kreatywności na zamożność społeczeństwa. Zadaniem każdego
rządu jest zapewnienie przedsiębiorczości jak najprzychylnieszych
ram i warunków do rozwijania się.
- Z tego co Pan mówi, wynika jasno, że liberalne idee,
mimo sprawowania rządów przez ostatnie cztery lata, które
jakże często obfitowały w zmagania z populizmem, nadal są
Panu bliskie...
- Oczywiście. Kiedy mówię: bierzcie swój los we własne ręce,
to nie jest to slogan wyborczy. Nawiasem mówiąc, nie byłby on
skuteczny, ponieważ polityczna konkurencja w sposób nieodpowiedzialny rozbudziła w społeczeństwie nieuzasadnione i nierealne oczekiwania i roszczenia. Rząd, którym kieruję, nie wykonuje
swych konstytucyjnych powinności gdzieś na odległej wyspie, lecz
w samym centrum dynamicznie zmieniających się okoliczności, na
które trzeba reagować. Zachować spokój, rozsądek i trzeźwość
umysłu w takich warunkach, pod nieustanną presją polityczną i mediów, to warunek skutecznego i dobrego rządzenia. Jestem przekonany, że Polacy te właśnie zalety dostrzegają w rządzącej już przez
drugą kadencję, co jest zjawiskiem bez precedensu, koalicji PO/
PSL. Tylko ślepcy lub ludzie złej woli mogą nie dostrzegać, że kraj
rozwija się i zmierza w dobrym kierunku. Muszę jednak podkreślić,
że największa i podstawowa przyczyna tego procesu leży w ogromnej przestrzeni wolnej gospodarki, w swobodach gospodarczych,
w rozsądku, przedsiębiorczości i pomysłowości, z których zasłynęliśmy w Europie i świecie. Tu, nad Wisłą, rzadko bywamy tych ocen

5

nr 7
- To wielki zaszczyt dla mnie i samorządu. Nie spodziewaliśmy
się takiego wyróżnienia. Myślę, że akurat w tej dziedzinie to wyjątkowy dla nas honor, ale jednocześnie sposób na promowanie
miasta. Rozwój oraz siła małych i średnich przedsiębiorstw to przecież podwaliny sprawnej i bogatej gospodarki. A o taką zabiegamy
wszyscy. To wielka przyjemność widzieć, że starania w tej sferze
w wymiarze lokalnym są dostrzegane i doceniane przez osobistości, które mają bezpośredni wpływ na dzień dzisiejszy i przyszłość
kraju. To rodzi nadzieję, że zmierzamy w dobrym kierunku.
- Przykład Gliwic wykracza poza ramy lokalne, staje się
wzorcem do naśladowania...
- Jeśli tak jest, to mamy powód do zadowolenia. Jestem głęboko przekonany, że korzystając ze swoich doświadczeń samorządy
mogą i powinny dać mocny impuls dla przyspieszenia rozwoju Polski, także w dziedzinie gospodarki. Przecież wystarczy spojrzeć na
Wrocław lub Gdynię – miasta, w których, podobnie jak w Gliwicach
- postawiono na wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych,
odważono się na współpracę z prywatnym biznesem. To jest kierunek, jaki powinniśmy obrać i mocno się go trzymać.
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biznes, ale przecież gołym okiem widać, że bez inspiracji
i wsparcia z tej strony nie byłoby ani fabryki Opla ani wielu
innych przedsięwzięć, które lokują miasto coraz wyżej w rankingach inwestycyjnych. W jakie przedsięwzięcia miasto angażuje się bezpośrednio i jakie są Pańskie plany na tej płaszczyźnie?
- Chcemy się rozwijać w oparciu o zaawansowane technologie, wiedzę i kapitał intelektualny. W naturalny więc sposób – także
w wymiarze materialnym – angażujemy się w zadania, które wzbogacają nie tylko inwestycyjną ofertę Gliwic, ale przede wszystkim wzbogacają ich potencjał, stwarzają warunki do zamożnego,
komfortowego życia w oparciu o ciekawą pracę. Samorząd wraz
z Politechniką Śląską i Gliwicką Podstrefą Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. doprowadził do utworzenia Technoparku
Gliwice, który rozwija się i świetnie funkcjonuje roztaczając opiekę
nad nowopowstającymi firmami zajmującymi się tworzeniem i stosowaniem wysokich technologii. Firmy z branży IT znajdują doskonałe warunki do rozwoju w wielkim Inkubatorze Przedsiębiorczości,
który działa wraz z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości

Wizualizacja Kompleksu Europa Centralna w Gliwicach
w ramach Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” powstałego na terenach przemysłowych po byłej kopalni „Gliwice”. Idea się
sprawdza w praktyce. Podam przykład, jeden z wielu: Jedna z inkubowanych w Technoparku Gliwice firm - Future Procesing Sp. z o.o.
zatrudniała rok temu 150, a obecnie już ponad 300 informatyków,
którzy tworzą oprogramowanie przede wszystkim na potrzeby rynku brytyjskiego. Spółka buduje obecnie własną siedzibę w „Nowych
Gliwicach”. To jest sedno rzeczy: pączkowanie i rozwój na najwyższych piętrach technologicznego zaawansowania!
Trudno też nie dostrzegać prawdy, że te bardzo konkretne
i twórcze przedsięwzięcia polegające na tworzeniu warunków dla
rozwoju biznesu mogły zostać zrealizowane w wyniku inspiracji
i przy wkładzie finansowym budżetu miasta. Pomysł pojawił się 10
lat temu, a dziś zbieramy obfite owoce tego zasiewu. Skala tych
przedsięwzięć jest imponująca, także dzięki naszej skuteczności
w sięganiu po pieniądze z Unii Europejskiej. Szczególną wagę
przywiązuję do tworzenia małych firm, których kapitałem jest potencjał intelektualny i wiedza, co oczywiście nie oznacza, że z mojego
pola widzenia znika troska o tworzenie pomyślnych warunków dla
rozwoju małych i średnich firm zajmujących się usługami i wytwórczością na niższym poziomie – przecież są równie niezbędne dla
normalnego życia.
- Podczas I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, który odbywał się w początku października
w Katowicach jako jedyny prezydent dużego miasta w Polsce został Pan uhonorowany certyfikatem „ Samorząd, który
wspiera MŚP”. Trudno o lepsze potwierdzenie skuteczności
starań, o których Pan wspomniał...
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- Gliwice dysponują atutem, którego wartość trudno przecenić: skrzyżowaniem autostrad A-4 i A-1...
- Kiedy zapadały decyzje dotyczące lokalizacji autostrad byliśmy bardzo aktywni, organizowaliśmy spotkania, proponowaliśmy przebieg przez Gliwice. Potem wspieraliśmy przygotowania
do inwestycji. Faktem jest, że skrzyżowanie najważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce oznacza dla Gliwic łatwy dojazd
ze wszystkich stron kontynentu, a to w naturalny sposób zwabia
potężnych inwestorów. Ten węzeł już działa i to w czterech kierunkach, a więc nie można się dziwić, że 6 października wmurowany
został kamień węgielny pod budowę wielkiego, bo posadowionego
na 28 hektarach kosztem 72 milionów euro, parku handlowo-usługowego „Europa Centralna”.
- Czy odnosi Pan w związku z tym wrażenie, że w ramach
aglomeracji śląskiej i zagłębiowskiej liczącej ponad 2 miliony mieszkańców punkty ciężkości ulegają przesunięciu?
Co z Metropolią Silesia, jaki ma być jej kształt?
- Myślę, że pozycja Katowic, jako wiodącego ośrodka administracyjnego jest niepodważalna. Ale w przyszłej metropolii miasta
takie, jak Gliwice mogą i powinny odgrywać role nie mniej ważne.
Wszystko zależy od motywacji i klimatu dla rozwoju, jakie kreują
samorządy. Rzecz nie w rywalizacji, lecz we współdziałaniu. Zanim
jednak skupię się na tej kwestii, kilka słów na temat tak bardzo
odwlekanego w czasie uchwalenia ustawy metropolitalnej. To rezultat pewnej niemocy, by nie rzec: impotencji politycznej. Zastrzeżenia do funkcjonowania polskiej klasy politycznej są powszechne,
co powoduje utratę wielu szans na szybki rozwój. Mamy złe i źle
stanowione prawo, zapóźnienia w reformowaniu kraju są widoczne
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na każdym kroku. Wiele sfer naszego życia byłoby lepiej zarządzanych, gdyby były prowadzone
wspólnie dla całej aglomeracji. Powołaliśmy Górnośląski Związek Metropolitalny, którego możliwości
są ograniczone, dlatego, że prawo nie sprzyja tego
typu rozwiązaniom opartym o ubogą w kompetencje
formułę związku komunalnego. Ale nawet w takich
okolicznościach idea metropolii weszła w stadium
śmierci klinicznej z powodów politycznych. Władzę
w tym Związku przejęły partie polityczne i odsunęły
od wpływu na zarządzanie nim wszystkie większe
miasta. Jeżeli w zarządzie Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego nie ma Piotra Uszoka – prezydenta Katowic oraz prezydentów największych miast:
Sosnowca, Gliwic i Zabrza – to mamy do czynienia
z sytuacją wręcz niezwykłą. Ci sami ludzie, którzy
obecnie kierują GZM obiecują, że doprowadzą do Kompleks Europa Centralna na skrzyżowaniu autostrad A - 4 i A - 1
uchwalenia od dawna oczekiwanej ustawy metropolitalnej, ale ja
nie należące do żadnej partii politycznej, otworzy nowy rozdział
widzę w tym przypadku daleko idącą indolencję. Propozycje wysuw historii i będzie miała znaczący wpływ na przyspieszenie rozwane przez to gremium mają – moim zdaniem – nikłe szanse na
woju kraju. Jestem przekonany, że do wielu prezydentów polskich
realizację, ponieważ są, delikatnie mówiąc – niedopracowane. Po
miast wreszcie dotarło, że przed tą polityką nie uciekną, że jeśli
wyborach zapewne wszystko ucichnie. A przecież wystarczy parę
oni sami nie zainteresują się polityką, to ona sama nimi się zaruchów legislacyjnych, by ten problem rozwiązać.
interesuje. Gołym okiem widać proces upolityczniania, często „na
- Skoro prezydenci największych miast aglomeracji są odsiłę”, samorządów przez ugrupowania polityczne reprezentowane
suwani od decydowania o przyszłości Metropolii, to naturalną
na najwyższych szczeblach władzy. To bardzo niepokojące zjachyba koleją rzeczy jest, poszukiwanie przez nich innych ściewisko walki o konfitury władzy, a nie o rozwiązywanie trudnych
żek do osiągnięcia celu. Te penetracje dotyczą samorządów
problemów społecznych. Jeżeli inicjatywa „Obywatele do Senatu”
w całym kraju. Czy taką alternatywą będzie „Unia Prezydentów
odniesie nawet niewielki sukces, to będzie to stanowić zachętę
Miast Obywatele do Senatu”, zainspirowana przez prezydenta
do tego, żeby ludzie, którzy na co dzień sprawdzają się w swojej
Wrocławia Rafała Dutkiewicza, do której i Pan przystąpił? Znapracy, wzięli również część odpowiedzialności za państwo. Sądzę,
mienne, że podpisanie przez 15 prezydentów polskich miasta
że gdyby – przy kolejnych wyborach – taka reprezentacja weszła
Deklaracji Programowej animującej ten ruch nastąpiło 28 lipdo Senatu, to wówczas ta Izba, zgodnie z pierwotnymi pomysłami
ca 15 w Pławniowicach, opodal...Gliwic.
z początku lat 90., stała się Izbą Samorządową. Byłaby to funda- Mam nadzieję, że pierwsza od 20 lat inicjatywa o oddolnym,
mentalna zmiana jakościowa w Polsce, rodząca nadzieję, że nasz
ale ustrojowym wymiarze, polegająca na utworzeniu ruchu samokraj będzie lepiej rządzony.
rządowego o charakterze stricte politycznym, grupująca osoby
- Dziękuję za rozmowę

Z perspektywy rządu

Deregulacja...

dokończenie ze str. 5
pracowników, a w rezultacie cały kraj. I za to, w imieniu większości
rodaków chcę im bardzo serdecznie podziękować. Pragnę okazać
wdzięczność tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy tak dużo dają
z siebie, a tak mało otrzymują.
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- Polscy przedsiębiorcy są wciąż postrzegani jako potencjalni przestępcy i malwersanci. Państwo toleruje ten
stan rzeczy i jest w konsekwencji postrzegane jako twór
wrogi obywatelom...

- Zdaję sobie sprawę jak wiele na tym polu jest do naprawienia
i zapewniam, że wiele na dobre się zmieni. Wiem, że doświadczenie przedsiębiorców każe im sądzić, że ze strony państwa może
ich spotkać o wiele więcej złego niż dobrego. Rząd jest organem
władzy wykonawczej. O losie naszych inicjatyw ustawodawczych
decyduje nie tylko zwykła większość parlamentarna niezbędna do
przeprowadzenia koniecznych rozwiązań legislacyjnych, których
procedowanie w Sejmie ciągnie się stanowczo zbyt długo, ponieważ opozycja często
nie wykazuje woli do konstruktywnej debaty,
lecz dba przede wszystkim o swoje interesy.
Wkładanie kija między szprychy to niestety
nagminne zjawisko, podobnie jak wywoływanie tematów zastępczych spychających na
plan dalszy kwestie o fundamentalnym znaczeniu. Z tym wszystkim, także z własnymi
ułomnościami musimy zmagać się każdego
dnia. Ale zmienimy ten stan rzeczy. Dlatego
podjąłem decyzję, by tak oczekiwana przez
polskich przedsiębiorców deregulacja, czyli zmniejszenie oddziaływania państwa na
ekonomiczną sferę kraju, przede wszystkim
na rynek, poprzez brak ingerencji - w ujęciu
definicyjnym - w ustalanie cen oraz jakości
dóbr i usług, stała się priorytetem mojego
rządu. Będę także dążyć do znoszenia regulacji prawnych na linii pracownik-pracodawca
poprzez znoszenie lub obniżanie płacy minimalnej. Deregulacja wiąże się ściśle z procesem liberalizacji gospodarki, a także prywatyzacji. A zatem i w ten sposób odpowiadam
na wcześniej postawione pytanie o wierność
swoim liberalnym przekonaniom. Mimo, że
określenie „liberał” w ostatnich latach dzięki
populistom społeczeństwo odbiera pejoratywnie. Wiary w wolność,
w tym gospodarczą, nie wyrzeknę się nigdy.
- Dziękuję za tę część rozmowy
c.d w następnym wydaniu EP.PL
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Polska nauka, innowacje i kapitał intelektualny: Technopark Gliwice

Bez ogródek
o ważnych sprawach

(1)

2011

Z Prof. dr hab. inż. Janem Kosmolem – Prezesem Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego
„Technopark Gliwice” Sp. z o.o. – rozmawia Jacek Broszkiewicz
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- Według zeszłorocznego raportu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości - w Polsce
działa 735 tego typu instytucji. Czy ustrojowa organizacja państwa sprzyja realizacji tych jakże potrzebnych inicjatyw, także
w odniesieniu do sięgania po unijne fundusze strukturalne?
- Moja odpowiedź brzmi: tak. I to od co najmniej kilku lat. Bez
wątpienia u podstaw takiego poglądu leży duża skuteczność w pozyskiwaniu środków europejskich, które są kierowane celowo właśnie na rozwój innowacyjnej infrastruktury funkcjonowania przede
wszystkim gospodarki. Bardzo cieszy mnie to, że władze różnych
szczebli coraz wyraźniej dostrzegają i zyskują przekonanie, iż bez
innowacji nie ma co marzyć o tym, by Polska liczyła się w skali globalnej. W ciągu ostatnich 5-6 latach powstało kilkadziesiąt pomyślanych z wielkim rozmachem i dużym nakładem finansowym placówek takich jak gliwicki Technopark jest najlepszym świadectwem
potwierdzającym te trendy. Bo przecież budżety centralny i samorządowe musiały wyłożyć na ten cel niemałe środki pochodzące
z naszych podatków, co oczywiście było warunkiem koniecznym do
uzyskania dotacji z UE wielokrotnie przewyższających ten wkład
krajowy. Wypada się tylko cieszyć, że tak skutecznie sięgamy po
pieniądze zagwarantowane w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka. A wynika to, z często niedocenianego przez nas
samych zaufania, jakim darzy Polskę Unia Europejska, która już
utrwaliła w sobie przekonanie, że miliardy euro, z jakich korzystamy, nie zostaną zmarnowane. Myślę, że unijna ufność w Polskę to
dowód na naszą odpowiedzialność.
- Bez ścisłych związków nauki z gospodarką trudno sobie
wyobrazić skuteczne wdrażanie innowacji. Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, a zwłaszcza zapisy
dotyczące komercjalizacji badań naukowych tchnęły nadzieją
na przyspieszenie marszu ku wyższemu poziomowi technologicznemu polskiego potencjału gospodarczego. Spotkałem
się jednak z poglądami, że stawka na urynkowienie badań i ich
efektów to rozwiązanie wprowadzone o cztery lata za późno...
- Uważam, że nad tym co było nie ma co dyskutować, ponieważ dywagowanie czy coś stało się za późno, czy też w odpowiednim czasie niczego nie zmieniają dzisiaj. Nawet jeśli zgodzimy się,
że za późno, niczego to nie zmieni. Trzeba sobie przy tym zdawać
sprawę z niezależnego od środowisk nauki i gospodarki długotrwałego procesu legislacyjnego, za który odpowiada świat polityki.
Moim, i wielu moich kolegów - naukowców zdaniem biurokracja
na najwyższych piętrach władzy przyczyniła się do opóźniania tak
niezbędnych reform, ale myślę, że należy być zadowolonym, że w
ogóle one są przeprowadzane. Przecież ustawa z ubiegłego roku
zmieniła nie tylko podejście do badań naukowych, ale także zrewolucjonizowała kilka innych obszarów, w których panoszyła się patologia. Mam na myśli ograniczenie wieloetatowości panoszącą się
w środowiskach akademickich. Te rozwiązania budzą oczywiście
opór, bo z czysto ludzkiego punktu widzenia ograniczają dochody
poszczególnych osób, ale trzeba mieć świadomość, iż nikt , kto
siedzi na 10 etatach jednocześnie w kilku uczelniach wyższych nie
jest w stanie prowadzić kreatywnej, owocującej patentami, działalności naukowo-badawczej. Jeśli zatem mam do wyboru albo tolerować „bylejakość” albo stawiać na jakość, to oczywiste jest, że
wybieram to drugie.
- Jeszcze przed ustawą, o które rozmawiamy Uniwersytet
Jagielloński uchwałą Senatu zabronił wieloetatowości swoim
pracownikom...
- I chwała mu za to. Z drugiej jednak strony trzeba wziąć pod
uwagę, że jeden etat na jednej uczelni państwowej to dochody rządu 1,5 – 2 średnich płac krajowych. Czy to rzeczywiście jest komfort
pozwalający na swobodne, twórcze wykonywanie zawodu i godne
życie? Gdyby rzeczywiście uczelnie były – a nie są, bo dysponują przede wszystkim pieniędzmi budżetowymi, czyli podatników

– w stanie płacić bardzo dobrze naukowcom i badaczom – nie byłoby tematu do rozmowy. Myślę, że największą szansą rozwiązania
tego węzła gordyjskiego jest komercjalizacja działalności samych
uczelni, zwłaszcza technicznych. Naukowcy powinni mieć udział
w zyskach pochodzących ze sprzedawanych przedsiębiorstwom
przez uczelnie technologii, licencji i patentów – w tym ostatnim
przypadku ich autorzy powinni się dzielić ze swoimi pracodawcami
dochodami w ramach sprzężenia zwrotnego. Przecież ich indywidualny dorobek powstaje dzięki korzystaniu z aparatury, sprzętu
i wszelkich innych udogodnień, będących de facto własnością ogólnonarodową.

- To, o czym mówi Pan Profesor wiąże się w sposób oczywisty ze szczupłością środków budżetowych, jakie są przeznaczane na rozwój nauki i badań. W naszym kraju są one
pochodną ok. 0,7 proc. PKB – wskaźnika żenująco niskiego
w skali europejskiej, nie mówiąc już o globalnej. Izrael na przykład na badania i rozwój przeznacza 1/10 swego budżetu...
- Cóż, to są decyzje polityczne, podejmowane na najwyższym
szczeblu – w Sejmie, w Radzie Ministrów. Decyzje trudne, bo przecież po to, aby dać więcej pieniędzy na sektor b+r, trzeba je komuś odebrać. Wszyscy wiemy komu: KRUS, dotowane górnictwo
i hutnictwo, to przykłady pierwsze z brzegu. Niestety, nikt, żaden
rząd, nie ma odwagi przeprowadzić tej koniecznej i logicznej rewolucji z obawy przed utratą władzy. I na nic nie zdają się argumenty
wskazujące na ogromne marnotrawstwo publicznych pieniędzy, na
ugruntowywanie się poczucia hołubienia niesprawiedliwości społecznej, wynikającej z przekonania, że są lepsi i gorsi, a w konsekwencji coraz większa nieufność do demokracji w takim stylu.
Nic dziwnego, że ludzie odwracają się od polityki, co widać jak na
dłoni we frekwencji wyborczej.
- Na łamach trzech ostatnich wydań „Europrojektów.PL”
publikowaliśmy w całości dramatyczny apel zatytułowany
„Mądra Polska”, pióra szefa Polskiej Akademii Nauk, prof.
Michała Kleibera, który bez ogródek wskazywał na absurdy
i niezrozumienie klasy politycznej dla rzeczywistych potrzeb
kraju. A one są tożsame z jak najskuteczniejszym wykorzystaniem potencjału intelektualnego, z wprowadzaniem innowacji
w każdą dziedzinę życia. To jedyny racjonalny sposób na realny postęp cywilizacyjny i dobrobyt.
- Istota rzeczy nie tkwi w niezrozumieniu tej prawdy, lecz
w uwikłaniu polityków w często bardzo trudne do rozstrzygnięcia
dylematy. Odebrać tym, którzy często nie mają z czego żyć i skierować te środki na naukę, czy też utrzymać staus quo? Sądzę, że
tezy generujące tego rodzaju pytania mają często fałszywe przesłanki lub wynikają ze zbyt emocjonalnego traktowania problemu.

Polska nauka, innowacje i kapitał intelektualny: Technopark Gliwice
Brak wiary we własne siły, kapitulanctwo wobec trudności biurokratycznych
to główne bariery stojące na szlaku rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.
Zakładałem, że infrastruktura i możliwości wsparcia finansowego dla firm typu
odpryskowego, jakie daje Technopark,
będą wystarczającą zachętą, by profesorowie, doktorzy – ludzie z dorobkiem naukowym, pojawili się
w tej placówce. W tej materii pomyliłem się, stąd mój nie najlepszy
przedwakacyjny nastrój. Kiedy jednak zbliżała się inauguracja roku
akademickiego i przejrzałem listę firm, które zajmują gmach Technoparku, zdałem sobie sprawę, że kierują nimi młodzi ludzie: ambitni, kreatywni, odważni, by nie powiedzieć – agresywni w dobrym,
bo rynkowym, konkurencyjnym tego słowa znaczeniu. Doszedłem
do wniosku, że musi dojść do przełomu o charakterze pokoleniowym, by bez uczucia zawodu lub rozczarowania, za to z radością
móc patrzeć na ciągle dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.
Politechnikę Śląską każdego roku kończy obroną pracy dyplomowej około 3 tysięcy absolwentów. Gdyby tylko 1 procent tych prac,
czyli 30, udało się skomercjalizować – to mielibyśmy Eldorado!
I o to apelujemy do młodych ludzi, wskazując im drogę do sukcesu
w postaci wytworzenia produktu rynkowego. Po to właśnie w ramach Technoparku stworzyliśmy Akcelerator, czyli przyspieszacz,
Technologiczny. Projekt ten, finansowany ze środków unijnych, pozwala urzeczywistnić stare jak świat hasło: „Od pomysłu – do przemysłu”. Wspomniałem już, że naukowcy ze swymi nowoczesnymi
technologiami nie „walą” drzwiami i oknami do Technoparku. Zatem
pole naszej penetracji rozszerza się o absolwentów, wśród których,
chociażby ze względu na ich liczbę, występuje większe prawdopodobieństwo wyłowienia innowacyjnych, oryginalnych „perełek”.
W tym przypadku oferujemy daleko idącą pomoc, bo ci ludzie przecież dopiero startują w dorosłe życie, stoją na progu swej kariery.
Oceniamy więc pomysły pod kątem ich innowacyjności, spodziewanej wartości rynkowej, prognozujemy, czy to się sprzeda. Robi-

my to, czego młody człowiek nie jest w stanie sam przeprowadzić,
nie mówiąc już o tym, że to kosztuje sporo pieniędzy. Następnym
krokiem jest kwestia utworzenia firmy, a firma na ogół potrzebuje kapitału, by wystartować z jakąś produkcją, wypromować towar
i sprzedać go z zyskiem. Projekt „Akcelerator Technologiczny” dysponuje środkami na przeprowadzenie całej tej ścieżki dla 20 pomysłów i tyluż nowych przedsiębiorstw. Technopark do każdej z nowo
powstałych, najlepiej rokujących pięciu firm włoży kapitał rzędu 700
tysięcy złotych. To duże pieniądze. Oczywiście my w każdej z tych
firm będziemy mieli pewne udziały, a w związku z tym sprawowali
poprzez Radę Nadzorczą kontrolę nad działalnością, ale pomyślaną w ten sposób, by wspierać i pomagać – nie krępować. Z chwilą, kiedy firma stanie na nogi i zacznie sprzedawać swój produkt
– Technopark sprzeda swoje udziały na wolnym rynku i uzyskane
środki zaangażuje w kolejną serię przedsięwzięć tego typu. Celem
jest stworzenie swoistego perpetum mobile, samonapędzającego
się mechanizmu produkującego nowoczesne, innowacyjne przedsiębiorstwa, potrafiące utrzymać się z sukcesem na rynku.
- Dziękuję za tę część rozmowy
ciąg dalszy w następnym wydaniu EP.PL
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Wszak sam premier Donald Tusk – liberał z krwi i kości – musiał
w pewnym sensie zweryfikować swoje poglądy w zderzeniu ze
skomplikowaną materią sprawowania władzy. Sztuka osiągania
kompromisu kosztuje, choć w tym przypadku sądzę, że i tak mamy
dużo szczęścia, bo sprawy, choć powoli, to jednak posuwają się do
przodu. Nie spodziewam się, by czasy były takie, jak na początku
lat 90., że ustrojowe, jeśli idzie o gospodarkę i finanse państwa
reformy prof. Leszka Balcerowicza, mające zresztą charakter szokowy, mogły być dzisiaj podejmowane w odniesieniu do związków
nauki z gospodarką. Termin „reformy” sam w sobie niesie znamiona
procesu i to rozciągniętego w czasie, a zatem, w obecnej sytuacji,
rewolucja w dziedzinie b+r i tworzenie nieraz sztucznych związków tego sektora z gospodarką, nie jest jedynym rozwiązaniem.
Trzeba natomiast dążyć ze wszystkich sił do osiągnięcia takiego
stanu rzeczy, w którym prawa rynku ułożą relacje pomiędzy tymi
dwoma obszarami. Tylko wówczas będą one właściwe, bo będą
wynikały z prawa popytu i podaży. Naszym zadaniem, wszystkich
instytucji otoczenia i wsparcia biznesu jest dbać o to, by ta podaż
była jak najbogatsza i dostępna, także w wymiarze informacyjnym i
promocyjnym,. Jeśli tak się stanie – przemysł sam zapuka do drzwi
firm, zwłaszcza operujących na wysokich półkach technologicznych, którym w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach
dajemy znakomite warunki do rozwoju. I jeszcze jedna dygresja:
Musimy mierzyć siły na zamiary, a często zapominamy, że relatywnie Polska nadal jest krajem biednym, zatem często nasze apetyty
i ambicje nie są adekwatne do realnych możliwości.
- Zgodzimy się jednak, że budowa innowacyjnych fundamentów funkcjonowania państwa i gospodarki to pierwszoplanowe zadanie, i to bez względu na to, że kraj i gospodarka jest
słaby kapitałowo?
- Oczywiście. Wszystkie najważniejsze ugrupowania polityczne
„innowacje” mają wypisane na swoich sztandarach. Z drugiej jednak strony trzeba sobie zadać pytanie o nasze rezerwy finansowe.
- Właśnie. Oficjalnie w NBP spoczywa astronomiczna suma
130 miliardów dolarów. Czy tych pieniędzy nie warto użyć na
cele, o których rozmawiamy?
- Raczej nie. Biedny gromadzi oszczędności na
„czarną godzinę”. Zatem nie spodziewam się jakichkolwiek posunięć w tej sferze. Myślę, że jesteśmy skazani na mozolne posuwanie się do przodu, na skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych, na mądrym
gospodarowaniu tym, co jest w naszej dyspozycji, na
pomysłowość i odwagę, bo tylko one generują zyski
i pomnażają kapitał, zwłaszcza w sferze gospodarki
prywatnej. To dlatego kładziemy tak duży nacisk na
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, bo to one
są głównym filarem zdrowej gospodarki, i przy okazji,
by utrzymać się w walce konkurencyjnej muszą sięgać
po innowacje. Jednym słowem: Wspieramy je, ale nie
prowadzimy za rączkę. Ingerowanie w sferę wolności
gospodarczej zabija przedsiębiorczość.
- Pomówmy więc o niej. Kiedy rozmawialiśmy
na początku sierpnia, wyjeżdżał Pan na urlop w nie
najlepszym nastroju...
- Kilka lat temu, kiedy obejmowałem stanowisko
prezesa zarządu „Technoparku Gliwice” nie miałem,
jako naukowiec zbyt dużego pojęcia o funkcjonowaniu
rynku. Zostałem rzucony na głęboką wodę i myślę, że podołałem
wyzwaniu, bo powstała placówka dająca bardzo dobre warunki dla
rozwoju mikro i małych firm, przy dużym udziale branży IT. Oczekiwałem, że moi koledzy – naukowcy, do tej pory borykający się
z wdrożeniami do praktyki swoich pomysłów i osiągnięć, z trudnościami finansowymi, pojawią się w Technoparku, bo to przecież
dla nich zbudowano to miejsce. I na razie czuję się zdegustowany
i zawiedziony. Spodziewałem się kolejki, w której stoją moi rówieśnicy i zasypują mnie żądaniami wsparcia lokalowego, infrastruktury łączności, pomocy finansowej, którą przecież świadczymy. I nic.
- Ludzie nauki wybierają „szarą strefę”, wolą kiedy przedsiębiorca płaci im za pomysł pod stołem?
- Stanowczo odrzucam takie insynuacje. Uważam, że ten
rozdział mamy za sobą. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by
prowadzić działalność gospodarczą wykorzystując potencjał badawczy uczelni, byle legalnie. Poza tym żyjemy w czasach, kiedy
już opłaca się, na szczęście, by użyć słów prof. Bartoszewskiego,
być przyzwoitym, uczciwym. Rzecz w tym, że duża część pokolenia, które przed nazwiskiem ma sporo tytułów wlecze za sobą
mentalny kamień młyński, na którym widnieje napis: nie da się...
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Inspiracje: Prof. Marek Trombski
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- Kiedy przygotowywałem się
do wywiadu z Panem Profesorem
uderzyła mnie niezwykła aktywność i kreatywność człowieka, który – mimo przekroczenia granicy
wieku emerytalnego, jakby w ogóle
nie przyjmował tego faktu do wiadomości. Co dla Pana Profesora
jest istotą życia?
- Odpowiedź jest prosta, a jednocześnie nieco skomplikowana.
Istotą życia jest tworzenie, budowanie, motywacja, osiąganie wyznaczonych przez siebie samego celów – i to na bardzo różnych płaszczyznach. Rzecz w tym jednak, że, chociaż bardzo wielu ludzi,
a w zasadzie wszyscy, mają w sobie ten potencjał, to jednak
przytłoczeni okolicznościami zewnętrznymi, nie potrafią po niego
sięgnąć, podejmować ważnych, niekiedy ryzykownych decyzji.
A przecież życie całą jego pełnią jest w zasięgu każdego. Wystarczy tylko nabrać trochę odwagi i skonfrontować się z samym sobą,
z własnymi niedoskonałościami, przeżyciami, wadami, lękami.
A skoro już poczujemy w sobie tę odwagę, to nic nie będzie
w stanie nas zatrzymać. Także upływ czasu i proces starzenia

godny weekend wejść do supermarketu, by się o tym przekonać na własne oczy...
- Myślę, że ta uwaga może być punktem wyjścia do rozważań
na temat kapitału. Mój umysł jest ścisły i domaga się konkretów.
W Polsce dramatycznie brakuje rodzimego kapitału, pieniędzy, które można i należy mądrze zainwestować. Jesteśmy, jak na warunki
Unii Europejskiej krajem po prostu biednym. Dlatego rozumiem,
choć ubolewam nad losem i motywami, tych ludzi, którzy poddają
się regułom wyścigu szczurów. Z drugiej jednak strony wielką pociechą i jednocześnie nadzieją jest to, że skoro nie ma pieniędzy, to
są umysły, intelekt, kapitał w głowach. Studia mogą i powinny uczyć
racjonalnego myślenia. Nie zgadzam się z poglądem, że kształcąc
ludzi otwartych i mądrych – a nie chodzi mi w tym wypadku wyłącznie o wiedzę, ale o życiową mądrość, której zdobywanie jest
wielką sztuką – i dając im tym samym szansę na samorealizację
w innych krajach, popełniamy błąd. Jeśli otrzymujemy od europejskich podatników ogromne pieniądze na rozwój cywilizacyjny,
to też dajmy krajom Unii coś wartościowego w zamian. Bądźmy
przyzwoici. Zdaję sobie sprawę, że w Polsce brakuje inżynierów,
że sfera rodzimej techniki odstaje od standardów europejskich
i światowych, że polskie firmy są słabe kapitałowo. Ale jeśli uczciwie spojrzymy na fakty, to dostrzeżemy, że corocznie miliardy złotych inwestowane w Polsce przez obcy kapitał są dowodem na to,

Pojąć istotę rzeczy
Z Prof. zw. dr h.c. inż. Markiem Trombskim – wybitnym naukowcem, Rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach, Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
działaczem gospodarczym i byłym wojewodą bielskim – rozmawia Jacek Broszkiewicz.

10

się Takiej postawy wobec siebie i życia nauczyło mnie żeglarstwo
i alpinizm oraz inne, mniej sportowe pasje, którym oddaję się do
dzisiaj, mimo, że za rok skończę 75 lat. To również sposób myślenia, którego trzeba się nauczyć, a najlepszą ku temu okazją są
studia wyższe. Mitem jest przekonanie, że studiowanie to czas,
w którym przede wszystkim zdobywa się wiedzę w postaci wykutych na pamięć formułek. Studia powinny kształtować charakter
i sprawiać, że człowiek staje się lepszy, że ma oczy coraz szerzej otwarte, że adekwatnie do swoich możliwości i predyspozycji
postrzega rzeczywistość. Jeśli absolwent – magister lub inżynier
- opuszczą mury mojej uczelni z takimi atutami w ręku, to oznacza,
że proces uczenia się przez całe ich życie nie będzie dla nich udręką lecz przyjemnością. Tylko tacy ludzie mogą i zmieniają świat.
Dam przykład mojego chrześniaka, który skończył Uniwersytet
w Cambridge – był zatrudniony w tej sławnej uczelni, ale zaproponowano mu kontrakt na wykłady z przedmiotu, którego nigdy nie
studiował. Kierownik Katedry powiedział mu wprost: Obserwowaliśmy pana przez całe studia i wiemy, że skoro je pan ukończył,
to pański obecny sposób myślenia jest wystarczający do tego, by
wierzyć, że podoła pan temu wyzwaniu. Podołał. Teraz pracuje
w różnych krajach Europy jako ceniony specjalista. Jestem przekonany, że Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, którego
jestem absolwentem, nauczył mnie takiego myślenia, które pozwala mi mieć właściwy stosunek do życia, obowiązków, potrzeb,
pragnień, co potwierdza tezę, że i u nas jest to możliwe. Mój sposób myślenia nie dopuszcza do zagnieżdżenia się w świadomości
takich fatalnych i jakże iluzorycznych obrazów, jak bezczynne zagłębienie się w ciepłych kapciach w fotelu i patrzenie w telewizor,
chociaż lubię obejrzeć ciekawe audycje.. To nie dla mnie. Jestem
przy tym przekonany, że dla moich słuchaczy i absolwentów wizja
kariery polegającej na zapewnieniu sobie wyłącznie bezpiecznej
i spokojnej starości to cele niewiele warte. Życie polega na zmaganiu się z samym sobą, wytyczaniu zadań i ich realizacji w szerszym
niż egoistyczny, czy egocentryczny, kontekście. Jego solą jest
przekształcanie rzeczywistości, satysfakcja z owoców, jakie daje
praca i pożytków z niej dla innych ludzi.
- Ale przecież życie polegające na zaspokajaniu poczucia
braku przede wszystkim dóbr materialnych to główne przesłanie „wyścigu szczurów”, w który informacyjno-reklamowy
terror mediów skutecznie wciąga masę ludzi, w tym niestety
prawie całe obecne pokolenie 20-30 – latków. Wystarczy w po-

że mamy wspaniałych, kreatywnych
i wykształconych ludzi, specjalistów
i nie wszyscy opuszczają nasze
granice w poszukiwaniu szczęścia.
Rzecz w tym, by działać na wszelkich możliwych polach w celu uruchomienia potencjału drzemiącego
w młodym pokoleniu, by wykształcić
w nim poczucie odpowiedzialności
nie tylko za własny los. Przecież
filarem, na którym opiera się idea
Unii jest wola wspomagania innych,
słabszych, biedniejszych, dzielenie
się własnym bogactwem. Dlaczego mamy być inni, dlaczego w nas
musi dominować ciasny egoizm?
Rafał Dunin Borkowski
Proszę zwrócić uwagę na to, że odwieczna i sprawdzona zasada: co dasz – będzie ci oddane, wciąż
obowiązuje! Jeśli my otrzymujemy, to powinniśmy to oddawać
w takiej formie, na jaką nas stać. Ta zasada – i jest na to coraz
więcej świadectw – sprawdza się w praktyce. Ludzie, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy i znaleźli ją – zdobyli wiedzę i mądrość,
umiejętność życia w obcych, trudnych niekiedy okolicznościach.
Wielu z nich wraca nie tylko z kapitałem finansowym, ale przede
wszystkim z wiarą, że pokonać można każdą przeszkodę. To co daliśmy wraca, wzbogacone – oni inwestują, ale już zupełnie inaczej.
Obca jest im atmosfera ściany płaczu, odwracają się do niej plecami. Są optymistami, a nie wiecznymi malkontentami, idą jak burza
do przodu, ale są bardziej odporni na stres, niż ci, którzy tutaj, na
własnym podwórku muszą się zmagać, często przegrywając, czy
też ulegając filozofii porażki, przekonaniu, że u nas niczego dobrego nie można dokonać . Czy nie zauważa pan, jak bardzo Polska
na tym, że daje Europie i światu wykształconych, kreatywnych ludzi
– w konsekwencji zyskuje? Naszą pozycję w Europie mogą podnieść na tym etapie tylko nasze głowy i to co w nich wykształcimy.
To się zwróci i zwraca, bo przecież gdybyśmy nie byli wiarygodni
i odpowiedzialni – a te cechy można posiąść wyłącznie poprzez
ustawiczne uczenie się, kształtowanie charakteru, co dają dobre
studia – nie bylibyśmy największym unijnym beneficjentem. Nikt
nie powierzyłby nam tak ogromnych pieniędzy na zmarnotrawienie
– jak to ma miejsce na przykład w Grecji. Dysponujemy zatem wa-
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lorem, który trudno przecenić. Niech Polacy rozwijają się poza graz egoistycznego poczucia indywidualnej „świętej własności”, bo
nicami, nabierają zalet, które u nas często bywają deprecjonowane
ona najczęściej bankrutuje. Ci, którzy mają otwarte umysły, zrokulturowo i są w opozycji do wielowiekowej tradycji, wobec pseudo
zumieli, że „moja”, czyli samotna firma, ma małe szanse na utrzywartości wpajanych przez rodziców i nie tylko. Sądzę, że należy
manie się na powierzchni. To jest kwestia odwagi, ale i odpowiepogodzić się z faktem, że procesy globalizacyjne odsłaniają nagą
dzialności. To w końcu także kwestia uczenia się, wyciągania
prawdę o tym, jakie jest miejsce Polski na gospodarczej mapie
wniosków z własnych i innych błędów oraz oczywiście działania do
świata. Nigdy nie będziemy na takim poziomie technologicznym jak
przodu. Są to sfery bardzo skomplikowane, bo dotyczą mentalności
10 najbogatszych krajów świata, bo po prostu nas na to nie stać.
i przekonań ugruntowanych jeszcze w domu rodzinnym, w innym
Ale jeśli otworzymy się szeroko, damy to, co mamy najcenniejszesystemie. Widzę tę paraliżującą spuściznę niestety w postawach
go, czyli kapitał intelektualny, umiejętności wcale przecież niemałe, a przede
wszystkim kreatywność i odwagę młodego pokolenia Polaków – cechy jakże często na naszym krajowym podwórku wdeptywane w ziemię – to wówczas pojawi się
szansa na to, że i my będziemy mogli,
a powinniśmy, dawać i pomagać biedniejszym od nas samych. Trzeba też rozwiać iluzje związane z przekształceniem
Polski w kraj obfitujący w „Doliny Krzemowe”. Jeśli już będą powstawały, to na
pewno nie na miarę naszych wybujałych
ambicji, ale skromnych przecież możliwości. Wielkie korporacje utrącą każdy
projekt, który zagraża ich interesom.
Skoro zatem nie można wygrać konkurencji z potężniejszym przeciwnikiem,
to należy zawrzeć z nim pokój, działać
na jego warunkach, a to w naszych
realiach oznacza poszukiwanie nisz
Siedziba WSZOP mieści się przy ul. Bankowej, w samym centrum Katowic
technologicznych i specjalizację w okremłodego pokolenia, a przynajmniej jego części, bo przecież nie tylślonych segmentach, które będą miały wymiar komplementarny
ko popkulturowa papka sieje zamęt w umysłach 20-latków,m ale
w stosunku do gospodarki globalnej. W takim podejściu można
przede wszystkim mentalny ciężar malkontenctwa i cwaniactwa,
oczekiwać sukcesu. Wierzę w Europę z regionami takimi jak Poljaki często wynieśli z domu rodzinnego.
ska, w jeden organizm gospodarczy, w którym musimy odnaleźć
- Wracamy zatem do wzoru kształcenia na szczeblu akaswoje właściwe i satysfakcjonujące miejsce. Kształćmy, uczmy demickim. Umysły można przemieniać, można zmieniać poa to miejsce może być wcale nie najgorsze. Uważam, że Unia
stawy, można przygotowywać do mądrego, optymistycznego
się utrzyma, bo przecież nie ma innej alternatywy, i zwycięży
i pożytecznego życia...
zdrowy rozsądek, zbiorowa mądrość i poczucie solidarności –
- Wszechstronne, uniwersalne wykształcenie, pozwalające odmimo kryzysów.
naleźć się w różnych okolicznościach: przy komputerze i na werni- Musimy więc robić wszystko, by procesy integracyjne
sażu bądź na raucie przedsiębiorców, to właściwy cel studiowania.
nadal trwały i przeciwstawiać się tendencjom populistycznym,
Przecież sam ten termin oznacza zgłębianie istoty rzeczy i zjawisk,
ksenofobicznym, egoistycznym w ramach UE?
ale przede wszystkim poznawanie samego siebie, identyfikację
- To dla mnie oczywiste. Znów przywołam przykład mojego
własnych ograniczeń, możliwości i potencjału. Takiego podejścia
chrześniaka, który jest cenionym profesorem. Kilka miesięcy temu
powinniśmy uczyć przyszłych absolwentów. W równowadze, tak,
wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nano - Technoby nie byli oni robotami, ale normalnymi, wrażliwymi ludźmi, którzy
logicznego w Kopenhadze. Wygrał, mimo typowo polskiego nalubią innych ludzi. To dlatego uczelnia, którą kieruję, ma w swej
zwiska: Rafał Dunin – Borkowski. Wystarczy wejść na jego stronę
ofercie kształcenie inżynierów, menadżerów, ale i kulturoznawstwo.
internetową http://www.rafaldb.com , by zorientować się w jakim
Nie jest to zadanie łatwe, kiedy okazuje się, że miast dbać o zachoświecie żyjemy. W zakładce „people” jest lista jego studentów, wywanie proporcji, swoje wykłady, które powinny mieć właśnie uniwerchowanków. Pochodzą ze wszystkich kontynentów. Ze swojego,
salny charakter, w dużej części muszę poświęcać na wypełnianie
jakże często ciasnego podwórka i tunelowego myślenia, nie mamy
luk w podstawach wiedzy matematycznej. Nie potrafię zrozumieć
szansy na to, by ten obraz dostrzec, przetrawić i ... dostosować się.
dlaczego nasz system kształcenia zmarginalizował tę dyscyplinę
- Wspomniał Pan Profesor konieczności poszukiwania
na poziomie średnim. Ludzie nie znoszą i boją się matematyki, bo
nisz w gospodarce, które mogłyby stać się naszą specjalnonie dostali dobrych jej fundamentów, mają wyrwy w wiedzy podścią. Które segmenty ma Pan na myśli?
stawowej. A one powodują ogromne trudności przy wspinaniu się
- Na myśl przychodzą mi technologie węglowe. Ale nie potrana coraz wyższe poziomy abstrakcji Matematykę może opanować
fię wyliczyć dziedzin, w których prawdopodobieństwo sukcesu jest
każdy umysł, ale do tego potrzebna jest systematyczność, konseduże. Zajmuję się obecnie przedsiębiorstwami, które są w trudnej
kwencja i czas. Myśleć w sposób matematyczny wcale nie oznacza
sytuacji i usiłują znaleźć swoje miejsce w gospodarce. To nie jest
– ciasny. Wręcz przeciwnie, to nauka na wskroś humanistyczna,
łatwe. Posłużę się przykładem. Jeden z polskich zakładów kupił
ucząca logicznego rozumowania, a w konsekwencji rozsądku. Staprasę od polskiej firmy mającej siedzibę na terenie naszego kraju.
ram się wypełniać te luki, ale mam świadomość, że dzieje się to
Okazało się, że maszynę wyprodukowano w Chinach, co nie oznakosztem czasu, który powinienem przeznaczyć na przekazywanie
cza, że jej jakość jest zła, ale uwidacznia, jak bardzo trzeba być
wartości uniwersalnych, kształtujących sposób myślenia na pozioaktywnym, otwartym i bez kompleksów, by utrzymać się na rynku.
mie ogólnym i rozumienia istoty życia w otaczającym nas świecie.
To wielka sztuka zarządzać zapóźnionym technologicznie przedŚwiecie, który czeka na każdego otwartego człowieka, po to by ten
siębiorstwem i nie bać się penetrować świata, nawiązywać kongo zmieniał i brał za to na siebie przynajmniej cząstkę odpowietaktów z najbardziej nawet egzotycznymi kontrahentami. Trzeba
dzialności.
zdobyć się na odwagę, umieć wejść w tę globalizacyjną pajęczynę
- Dziękuję za rozmowę
i mocno się w niej usadowić. Nie można też lękać się wchodzenia w procesy konsolidacyjne, bo przecież tylko silni kapitałowo
i technologicznie na rynku poważnego przemysłu mają zdolność
*Prof. Marek Trombski jest Rektorem Wyższej szkoły Zarządzania
konkurencyjną. Uczestniczyłem w wielu wystawach producentów
Ochroną Pracy w Katowicach:
działających na rynku włókienniczym i widziałem z jaką nadzieją
40-007 Katowice, ul. Bankowa 8,
i otwartością wykazywali wolę do łączenia prywatnych firm w więktel. 32 355 97 70,
sze, skuteczniejsze organizmy gospodarcze. Po 20 latach kapimtrombski@wszop.edu.pl,
talizmu w Polsce wreszcie zauważam tendencje do rezygnacji
www.wszop.edu.pl
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- Mija 20 lat od czasu utworzenia Fundacji, która postawi- Kształcenie najmłodszych jest dlatego takie ważne, bo w wieła sobie za zadanie zmianę oblicza polskiej oświaty. Jak pan
ku od trzech do pięciu lat dziecko zdobywa 50 procent umiejętności
ocenia, czy dotychczasowe działania okazały się skuteczne?
w jaki sposób się uczyć. Można powiedzieć, że do trzeciej klasy
- Naszą misją jest uczynienie z edukacji drogi do sukcesu.
szkoły podstawowej kształtuje się człowiek. Zaletą naszych szkół
Przez wszystkie te lata uczyliśmy nie tyko dzieci, ale również
jest indywidualny stosunek do każdego ucznia. Klasy są małe,
kształciliśmy dorosłych. Opracowywaliśmy programy i podręczniki,
a każde dziecko ma swój program rozwoju. Zadaniem nauczyciela
organizowaliśmy turystykę edukacyjną, uczyliśmy nie tylko wiedzy
jest odkrycie talentów dziecka, wyłowienie tego, co najlepiej poi umiejętności, ale też przyjaźni, współdziałania, tolerancji. Ważne
trafi robić, by następnie kierować jego rozwojem. Uczymy przez
było dla nas wychowanie przez sztukę i ekologię. Staraliśmy się
zabawę, przez kontakt z naturą, uświadamianie, że nie tyko sala
też jednoczyć różne środowiska, prowadząc do ich rozwoju. Szczelekcyjna jest miejscem nauki, ale również otaczający nas świat.
gólnie dbaliśmy o społeczności małych wiosek. Obecnie prowadziW ten sposób staramy się tworzyć alternatywę dla wirtualnej rzemy 13 szkół, w tym większość na terenie wsi. Uruchomiliśmy 108
czywistości komputerów, bo kontakt z naturą, turystyką edukacyjną
małych przedszkoli, i z dumą mogę powiedzieć, że przeszkoliliśmy
już od najmłodszych lat, wzbogaca na całe życie, pozwala chłonąć
4500 nauczycieli. Pomimo tego mam świadomość, że to jednie zaje wszystkimi zmysłami. Równie istotne jest to, że wyposażamy
rzewie, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dlatego zjeddzieci w podstawową umiejętność – jak się uczyć. Źródeł wiedzy
noczyliśmy wysiłki i z grupą instytucji działających na rzecz małego
jest obecnie tak dużo, że dziecko powinno wiedzieć, w jaki sposób
dziecka utworzyliśmy ruch, działający w interesie najmłodszego
z nich korzystać. To ważne również w kształtowaniu umiejętności
pokolenia (PREMD).
uczenia się przez całe życie.
Ratujecie przed likwidacją małe wiejskie szkoły. Dlaczego
- Mówimy o kapitale intelektualnym, tymczasem w polwłaśnie te placówki są takie ważne?
skich szkołach program kształcenia przedmiotów ścisłych jest
- Alina Kozińska-Bałdyga, prezes Federacji Inicjatyw Oświatobardzo okrojony, choć to głównie matematyka uczy logicznewych mówi, że szkoły są sercem i duszą wsi. Trudno się z tym
go myślenia. Jak radzicie sobie z tym problemem?
stwierdzeniem nie zgodzić. 20 lat temu w wyniku reformy systemu
- Oczywiście musimy przestrzegać wytycznych Ministerstwa
edukacji w Hiszpanii zlikwidowano 2000 małych wiejskich szkół. Nie
Edukacji, realizować podstawy programowe, itd. Jednak w porówprzyniosło to nic dobrego, bo z miejscowości, w których zabrakło
naniu ze szkołami państwowymi mamy zwiększoną liczbę godzin
placówek oświatowych, zaczęli wyjeżdżać młodzi ludzie. Podobny
nauczania. Obecnie realizujemy np. projekt europejski „Przygody
proces występuje również u nas. Szkoła to najczęściej największy
młodych badaczy”, w ramach którego założyliśmy, że w każdej nabudynek we wsi, w którym koncentruje się życie społeczno-kultuszej szkole powstanie eksperymentatorium, wyposażone w apararalne. Jej likwidacja jest szkodliwa dla całej lokalnej społeczności.
turę pozwalającą na dokonywanie badań naukowych. Zajęcia odDlatego proponujemy gminom alternatywne rozwiązanie.
bywają się raz w tygodniu, a dzieci pracują metodą projektu, czyli
- Pod auspicjami Fundacji funkcjonuje najmniejsza szkoła w Polsce.
samodzielnie realizują zadanie przygotowane przez nauczyciela na
- Obecnie jest to już najmniejsza szkoła w Unii Europejskiej.
podstawie wcześniej ustalonych założeń. Daje to znakomite efekty,
Reaktywowaliśmy ją w 1992 roku w Łutowcu na Jurze Krakowskobo, jak zauważyliśmy ,dzieci są bardzo zaangażowane, kreatywne,
-Częstochowskiej. Uczy się w niej pięcioro dzieci.
mają niesamowite pomysły, a dodatkowo uczą się pracy w zespole,
- Jak takie małe szkoły mogą się utrzymać finansowo?
Często są one położone w malowniczych miejscowościach, w związku z tym opracowaliśmy na
tych terenach program wycieczek edukacyjnych dla
szkół miejskich. Profesjonalna oferta plenerów ekologicznych, historycznych i literackich z roku na rok
owocuje coraz większym zainteresowaniem. Akcja
„Szkoła – szkole”, jak ją nazwaliśmy, jest często dla
placówek zagrożonych likwidacją jedynym ratunkiem. Oprócz wycieczek organizujemy również akcje
letnie i zimowe. To pomaga utrzymać szkoły.
- Zmieniliście też organizację samych placówek oświatowych.
- Wprowadzamy system pracy w grupie różnowiekowej. Świetnie sprawdził się w bogatych krajach
– Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Finlandii. Fundacja
była awangardą w zakresie kształcenia zintegrowanego. Nasi uczniowie korzystali z „Elementarza pierwszej
klasy” i następnych podręczników współzałożycielki
Fundacji Marii Lorek, zanim te książki objęły swym
zasięgiem całą Polskę. Były to pierwsze w kraju podręczniki do kształcenia zintegrowanego. W ciągu kilku
następnych lat powstawały następne publikacje, autorstwa przede wszystkim nauczycieli uczących w Szkole Łutowiec. Najmniejsza szkoła w UE
- Fundacja działa też na rzecz komunikacji międzykulturoPodstawowej „Elementarz” w Katowicach.
wej Polski, Europy i Świata.
- Tak dużo obecnie mówi się o roli kapitału intelektualnego
- Współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Kresów Połuw Europie, jednak doskonale wiemy, że aby taki powstał kodniowo-Wschodnich i Lwowa, organizacjami polskimi zarejestronieczna jest praca od podstaw, czyli odpowiednie kształcenie
wanymi na Ukrainie. Od 10 lat organizujemy kolonie dla dzieci
najmłodszych. Odpowiednie, czyli jakie?

Kapitał intelektualny rodzi się już w żłobku – Fundacja Ekologiczna „Elementarz”
polskich i ukraińskich. Kształtowanie pozytywnych relacji między
dziećmi różnych narodowości ma bardzo ważny aspekt wychowawczy. Wierzymy, że zaprocentuje w przyszłości.
- Sukces takiego sposobu nauczania zależy głównie od
kreatywności nauczycieli.
- Nie ma w Polsce drugiej takiej placówki, która skupiałaby tylu
twórczych nauczycieli, jak w Szkole Podstawowej „Elementarz”
w Katowicach. Ich zaangażowanie i sukcesy doprowadziły do organizacji kilkuletnich edycji „Spotkań Nauczycieli i Twórców”. Co
roku przez 2-3 dni gościliśmy literatów, plastyków, ludzi teatru
i sztuki alternatywnej, którzy wspólnie z nauczycielami z całej Polski wzajemnie od siebie uczyli się edukacji wyobraźni. Spotkania te
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zaowocowały powołaniem w 1999 roku Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej, które ma siedzibę w „Elementarzu”.
W roku 2000 powołaliśmy do życia Ośrodek Doskonalenia
i Kształcenia Ustawicznego „Elementarz”. Szkolimy nauczycieli
w najbardziej odległych zakątkach województwa. Wiemy, jak duży
potencjał drzemie w małych, oddalonych od centrów edukacyjnych
miejscowościach.
- A jak pan ocenia system kształcenia pedagogów w naszym kraju?
- Jest bardzo przestarzały i jeśli myślimy o budowaniu nowoczesnego państwa to jak najszybciej powinien się zmienić. Dzisiaj
wymagania wobec nauczyciela są nieco inne. Jego podstawowym
obowiązkiem jest oczywiście uczenie, ale musimy pamiętać, że
powinien on wykazać się określonymi umiejętnościami, jak radzić
sobie w życiu, by stać się dla dzieci autorytetem. Wymagamy więc
inwencji, przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia i prawdziwego
zaangażowania w sprawy szkoły. Dlatego uważam, że powinna być
zlikwidowana Karta Nauczyciela, bo daje tej grupie zawodowej zbyt
duże uprawnienia, a to wcale nie motywuje do pracy.
- Takie rozwiązania systemowe nie są łatwe, mówimy
o grupie kilkuset tysięcy ludzi.
- Dlatego rząd, który wprowadzi poważne reformy nie będzie
popularny.
- Każda reforma oznacza utratę popularności, bo godzi
w niesprawiedliwość społeczną, jest to przecież faworyzowanie jakiejś grupy zawodowej.
- Nauczyciele, których my zatrudniamy potrafią zrezygnować
z przywilejów. W dodatku otrzymują mniejsze uposażenie od pedagogów pracujących w szkołach podległych samorządom. Dzieje
się tak, bo uświadamiamy im, że mogą pracować z mniejszymi grupami dzieci, mają możliwość bezpłatnego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie bez znaczenia jest też fakt,
że oferujemy im zatrudnienie w firmie, która ma renomę, markę.
Zatem nie zawsze pieniądze są najważniejsze.
- Fundacja realizuje wiele projektów dofinansowywanych
z Unii Europejskiej.
- Od momentu wejścia do Unii zrealizowaliśmy projekty na
kwotę 16,5 milionów zł, a jesteśmy przecież małą organizacją –
w biurze Fundacji jest zatrudnionych tylko sześć osób, łącznie, biorąc pod uwagę etaty w szkołach, mamy ponad 100 pracowników.

- Czy staraliście się o środki inwestycyjne?
- Nawet je raz pozyskaliśmy, ale wycofaliśmy się wówczas
z projektu. W kolejnym znaleźliśmy się na liście rezerwowej ze
względu na ewidentny błąd oceniającego. Zauważyłem, że organizacje pozarządowe, które aplikują o środki inwestycyjne są dziwnie
traktowane.
- Nie są postrzegane jako wiarygodny partner?
- Startowaliśmy np. w konkursie na rozbudowę ośrodka kształcenia ustawicznego, chcieliśmy taki ośrodek postawić w Łutowcu.
Mamy pozwolenie na budowę, wydaliśmy sporo pieniędzy. Oprócz
nas w tym konkursie wzięła udział jedna organizacja pozarządowa.
Nie uzyskaliśmy nic, choć 15 instytucji zdobyło dofinansowanie.
Były to jednak przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. Może bliższa ciału koszula.
- Wciąż nie rozumiemy na czym polega demokracja lokalna. W USA fundacja jest najbardziej cenionym partnerem biznesowym.
- U nas partnerstwo publiczno-prywatne dopiero
raczkuje. Bardzo tego żałuję, bo właśnie szukamy
strategicznego partnera, który pozwoliłby nam zrealizować kolejne pomysły.
- Formuła fundacji pozwala na skuteczne
pozyskiwanie środków unijnych. Tymczasem
szkoły podległe samorządom nie mają takich
możliwości.
- To prawda, nawet znakomita szkoła nie może
o takie środki aplikować, w ich imieniu mogą natomiast wystąpić jednostki samorządowe. Dlatego
najczęściej szkoły te biorą udział w projektach systemowych. My również w nich uczestniczymy, a naszymi partnerami są samorządy.
- Na przykład w jakich?
- Realizacja 8 Projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozwoliła nam na utworzenie w Polsce 108 przedszkoli. Pięć z nich realizowanych jest w partnerstwie
z samorządami, bo tylko współpraca z nimi pozwoliła nam jako organizacji pozarządowej na przystąpienie do konkursów. Zdobywamy środki na wyposażenie i bieżące
funkcjonowanie przedszkoli, natomiast samorządy muszą wnieść
wkład własny, na przykład w postaci lokalu. Przedszkola mają
siedziby w wiejskich szkołach, w których ze względu na niewielką
liczbę uczniów jest sporo miejsca. To też sposób na ratunek tych
placówek przed likwidacją.
- Jak plasujemy się w Europie pod względem upowszechnienia edukacji przedszkolnej?
- Możemy się tu posłużyć wynikami badaniami OECD, w zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wskazują one,
że wśród państw europejskich zajmujemy jedno z ostatnich miejsc.
Dlatego chcemy uratować jak najwięcej wiejskich szkół i uruchomić
jak najwięcej przedszkoli.
- W czerwcu tego roku odbyła się kolejna debata w Kancelarii Prezydenta RP „Potencjał obszarów wiejskich szansą
rozwoju”. Uczestniczył pan w niej?
- Jako przedstawiciel Fundacji „Elementarz”, której celem jest
wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie przede
wszystkim na terenach wiejskich. Uczestniczyli w niej samorządowcy oraz przedstawiciele rodziców z gmin, w których likwidowane są szkoły samorządowe oraz gmin, gdzie z sukcesem reformuje
się oświatę. Należę do Prezydenckiej Rady Ekspertów, ds. Edukacji, Małe Wiejskie Szkoły. Sytuacja szkół wiejskich stanowi olbrzymi
problem finansowy i społeczny.
- A czasami nawet polityczny.
- Wykorzystywany głównie przed kampaniami wyborczymi.
Zresztą, co rusz jakieś przedszkole jest okupowane przez rodziców czy nauczycieli, jakaś szkoła likwidowana. Jest to problem do
rozwiązania systemowego, bo brakuje odpowiednich ustaw. Zanim
go się rozwiąże - my, jako Fundacja, musimy robić swoje, czyli uratować jak najwięcej wiejskich szkół przed likwidacją.
- Dziękuję za rozmowę
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Z Arkadiuszem K. Hołdą - właścicielem TV Silesia, firmy Holdimex, a także z założycielem Wyższej
Szkoły Technicznej w Katowicach i kanclerzem tej Uczelni - rozmawia Magdalena A. Kolka.
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- Jest Pan założycielem i właścicielem Wyższej Szkoły
Technicznej w Katowicach oraz jej kanclerzem, ale w środowisku jest Pan postrzegany przede wszystkim jako człowiek biznesu. Dziś liczne niepubliczne uczelnie przeżywają
kłopoty wynikające z niżu demograficznego, mają trudności
z pokryciem bieżących kosztów, nie mówiąc już o rozwoju
bazy dydaktycznej. Tymczasem Pan dynamicznie inwestuje
w rozwój swojej uczelni kształcącej na kierunkach technicznych, które są kosztowne i wymagają dużych nakładów inwestycyjnych. Porozmawiajmy więc o polskiej edukacji na
poziomie szkoły wyższej...
- Od wielu lat zajmuję się problematyką gospodarczą - działam zawodowo w sferze realnej gospodarki. Nie będzie odkryciem
jeśli powiem, że przyszłość gospodarki każdego kraju jest zawsze
złożoną funkcją wielu czynników. Na niektóre z nich sami mamy
znaczący wpływ i nie powinniśmy z niego rezygnować. Są jednak
też takie czynniki, które w małym stopniu lub nawet prawie wcale
od nas nie zależą. Do nich należy zaliczyć stan i perspektywy gospodarki globalnej, a szczególnie unijnej, z którą jesteśmy silnie
związani...
Nasza przyszłość w dużym stopniu zależy od trafności podejmowanych decyzji strategicznych oraz metod ich realizacji. Wśród
nich jednym z najważniejszych obszarów jest edukacja. Model
szeroko rozumianej edukacji społecznej, sposób jej kształtowania
i finalna efektywność tych procesów formuje fundamenty świadomości każdego społeczeństwa i określa jego potencjalne możliwości.
Jeśli szansa zawarta w procesie edukacyjnym jest dobrze wykorzystana, to może ona w dużym stopniu zdecydować o tempie
wzrostu poziomu życia w kraju i jego zdolności rozwojowej, zdecyduje też o szansach skutecznego uczestniczenia krajowej gospodarki w globalnej rywalizacji.
Edukacja to złożony i trudny obszar działalności państwa. Uważam, że nie można rezygnować z ciągłego doskonalenia systemu
edukacyjnego i z poszukiwania coraz lepszych rozwiązań. Należy
też nieustannie analizować tak krajowe doświadczenia i uzyskane
efekty w tym zakresie, jak i to, co się dzieje w obszarze edukacji
poza naszymi granicami. Nie jest wstydem tak obserwowanie jak to
robią inni jak i uczenie się od tych, którzy jeszcze dziś są lepsi od
nas. Trzeba też posiadać odwagę podejmowania ryzyka i realizacji
własnych, oryginalnych koncepcji.
Organizując uczelnię przyjąłem założenie, że będzie to szkoła
z dominującymi kierunkami technicznymi, a więc będzie ona ściśle
związana z potrzebami realnej gospodarki. Będzie nie tylko kształciła studentów (na pierwszym i drugim poziomie lub w systemie inżynierskim), ale obszar jej działania będzie obejmował też kształcenie ustawiczne, a więc studia podyplomowe i kursy specjalistyczne.
Przyjęte założenie, iż uczelnia ma być bliska realnej gospodarce narzuca odpowiednie wymagania na kierunki kształcenia, programy dydaktyczne, organizację procesu nauczania,
wyposażenie oraz skład kadry dydaktycznej...
- Według prognoz demograficznych do 2020 roku, o ok.
30% zmniejszy się liczba osób w wieku 19-24 lat, a więc spadnie do 2,3 mln liczba tych, których należy traktować jako potencjalnych studentów...
- Oznacza to, że należy liczyć się ze zmniejszonym napływem maturzystów do uczelni oraz z silnym wzrostem konkurencji
na rynku edukacyjnym. W rezultacie nastąpi proces dynamicznych zmian strukturalnych na rynku usług edukacyjnych, w wyniku czego będziemy świadkami licznych fuzji i przejęć uczelni, ale
także ich upadków i zamknięć. Z drugiej strony należy liczyć się
również z dynamicznymi zmianami w zakresie kierunków nauczania i struktury ofert edukacyjnych, a także metod nauczania. Jednak nie znaczy to, iż nie będą powstawały nowe uczelnie, które ofertami kierunkowymi i stosowanymi procesami dydaktycznymi będą

skutecznie wyróżniały się na tym coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
Mówiąc to myślę nie tylko o studiach wyższych w klasycznym wydaniu, ale także o szkoleniu ustawicznym oraz studiach dostosowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Studia te będą realizowane klasycznymi metodami
dydaktycznymi, ale też metodami opartymi na e-learningu,
które będą połączone z aktywnym uczestnictwem w tym
procesie osób uczących się i w którym będą uczestniczyli również eksperci o dużym doświadczeniu zawodowym.
W tych warunkach demograficznych, ale też w sytuacji szybkich zmian na rynku pracy problemem kluczowym dla młodych ludzi
jest i będzie to, jaki kierunek wykształcenia przyjąć po maturze, by
dawał on możliwość dobrego startu w zawodowe życie i zapewniał
satysfakcję zawodową. Uważam też, że wybrany kierunek studiów
powinien młodym ludziom zapewnić również solidną bazę umożliwiającą dostosowywanie się do nieuchronnego procesu przemian
w gospodarce.

Budowa WST posuwała się szybko naprzód
W najbliższych latach na procesy edukacyjne duży wpływ będzie miała ewolucja koncepcji nauczania zawodu. System edukacji na poziomie wyższych uczelni musi być przygotowany na te
zmiany. Jednak początkiem procesu edukacji każdego absolwenta
szkoły średniej na poziomie uczelni wyższej będzie wybór strategii przygotowania do pracy zawodowej. Mam tu na myśli nie tylko
wybór kierunku i specjalności, ale też dodatkowych umiejętności
jak np. zaawansowana znajomość technik informatycznych, języki
obce, staże wakacyjne itp. Ponieważ wykształcenie kosztuje tak
samego zainteresowanego, jego rodzinę, ale też budżet państwa,
więc koncepcja inwestycji w edukację jest problemem indywidualnym przyszłego studenta, jest problemem rodziców finansujących
jego edukację, ale też jest problemem społecznym i gospodarczym,
a więc należy tu oczekiwać aktywnej polityki państwa...
- Na dzisiejszy rynek edukacyjny ma wpływ wiele czynników. Jego obecna struktura oczywiście zależy od zainteresowań i decyzji absolwentów szkół średnich, ukształtowanych tak w zakładzie pracy, jak i w gronie rodzinnym
i koleżeńskim. Należy jednak mieć świadomość, że o wyborze kierunku studiów nierzadko decydują obiegowe opinie
i moda dominująca w środowisku młodych ludzi. Stąd zdarza się, że dokonane wybory po ukończeniu studiów są boleśnie weryfikowane przez rynek pracy...
- Nie można zapominać, że wina jest tu także po stronie uczelni. O sposobie wypełnienia treścią programową kierunku studiów
bardzo często decydują aktualne kompetencje i zainteresowania
naukowe kadry dydaktycznej zarówno tej, którą posiada uczelnia, jak i do której ma ona dostęp. Ważnym czynnikiem, który
kształtuje zawartość programową kierunku kształcenia są także
inwestycje, jakie uczelnia musi ponieść, by uruchomić nowe specjalności, potrzebne dla gospodarki, na które nie wszystkich stać.
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poziomie, na bieżąco weryfikowany autentyczną praktyką przeNie można też lekceważyć tego, że w decyzjach uczelnianych domysłową. Taka koncepcja już na etapie studiów daje możliwość
tyczących rozszerzania oferty edukacyjnej i struktury przyjęć na
włączenia studenckich projektów, czy prac dyplomowych w realne
pierwszy rok studiów bardzo często widać liczenie się z aktualną
zadania biznesowe z korzyścią dla obu stron...
modą i zainteresowaniami przyszłych studentów...
Pewną szansę na wzrost jakości procesów edukacyjnych
Liczne badania potwierdzają tezę, że tak decyzje samych
stwarza nie do końca wykorzystana możliwość integrowania szkół
zainteresowanych nauką – potencjalnych studentów, jak i uczelmałych, w większe organizmy dydaktyczne. Dzięki temu można
ni uruchamiających nabór na pierwszy rok studiów, nie zawsze
osiągnąć lepszą organizację procesów nauczania, lepsze wykoopierają się na pełnej znajomości potrzeb rynku pracy i perspekrzystanie kadry, podniesienie poziomu nauczania, ale też obniżkę
tyw jego rozwoju. Dlatego ważnym jest, aby ukształtowane zokosztów (co nie jest bez znaczenia)...
stały warunki, w których te kluczowe dla młodych ludzi decyzje
- Można odnieść wrażenie, że mimo różnych decyzji władz
miały podstawę w rzetelnej wiedzy o rynku pracy i kierunkach,
centralnych uczelnie uważają, że ich rola kończy się w chwili
w których będzie on ewoluował.
wręczenia absolwentowi dyplomu ukończenia studiów...
Dziś na polskim rynku pracy mamy skutki dotychczasowego,
- Ten styk między kończącym się etapem studiów, a początburzliwego rozwoju edukacji na poziomie uczelni wyższych. Wekiem pracy zawodowej jest bardzo niebezpieczny dla absolwendług autorów analiz rynku edukacyjnego, w poprzedniej dekadzie
tów. Dziś natrafiają oni na spore trudności w przyjęciu do pracy
tylko ok. 15% podejmowało studia techniczne, bezpośrednio zwiąi często na tym etapie gubią się także ludzie uzdolnieni, o dużych
zane z przemysłem, podczas gdy w innych krajach UE ten wskaźpotencjalnych możliwościach rozwojowych. Problemem jest aktualnik wynosi 30-40%. Wydaje się, że polski rynek edukacyjny ukształna sytuacja gospodarcza i jej najbliższe perspektywy, ale też brak
towała swoista moda, czego rezultatem jest dziś duże nasycenie
zainteresowania potencjalnego pracodawcy oferowanym przez
się polskiego rynku pracy absolwentami szkół wyższych, a nawet
absolwenta profilem wykształcenia. Z konieczności wielu z nich po„nadprodukcja” na takich kierunkach jak zarządzanie i marketing,
dejmuje się pracy poza posiadanym przygotowaniem uzyskanym
ekonomia, bankowość, pedagogika, administracja, politologia, czy
w szkole, realizuje zadania odległe od wykształcenia i zainteresonauki społeczne. Zauważalna jest wyraźna przewaga w ilości abwań. W rezultacie tracone są niekiedy bardzo wartościowe jednostsolwentów, którzy kończą studia na kierunkach humanistycznych,
ki. Narzuca się proste pytanie: czy uczelnie nie powinny aktywniej
podczas gdy gospodarka odczuwa coraz większy niedobór absolwłączyć się w pomoc swoim absolwentom, w proces ich promocji?
wentów w specjalnościach technicznych...
Uważam, że można w tym zakresie więcej zrobić. Prostym
Jednak są już widoczne pierwsze skutki działań na szczeblu
i sprawdzonym sposobem może być dołączenie do dyplomu inogólnokrajowym, zmierzających do zmniejszenia deficytu wykształformacji o rankingu studenta, tzn. z jaką lokatą skończył studia.
conych specjalistów – inżynierów. Bazując na prognozach rozwoju
Można do tego dołączyć również indywidualną opinię osoby, która
zapotrzebowania na określone specjalności rząd wprowadził ideę
opiekowała się np. studentem indywidualnym, czy też rekomenkierunków zamawianych, wspomaga też powstawanie atrakcyjniejdację eksperta-promotora pracy dyplomowej. Można zadbać o to,
szych form kształcenia, a także uruchomił sterowanie tym proceby corocznie w wiarygodnym wydawnictwie (np. internetowym)
sem przy pomocy odpowiedniej polityki stypendialnej.
wszechstronnie prezentować sylwetki najlepszych absolwentów...
- Mówi się, że problemem polskiej edukacji na poziomie
- Mówi się, że w dobie gospodarki opartej na wiedzy mamy
wyższym jest obecnie jakość procesów dydaktycznych...
do czynienia ze społeczeństwem nieustannie uczącym się...
- Daleki jestem od popierania tezy, że jakość kształcenia wyni- Dynamiczny rozwój współczesnego świata, w tym rozwój
ka wprost z podziału na szkoły wyższe publiczne i niepubliczne, czy
badań naukowych i sposobów wszechstronnego wykorzystania
też na uczelnie duże i małe. Uważam, że ten poziom jest konseosiągnięć naukowych w gospodarce czyni, że wiedza uzyskana
kwencją koncepcji edukacyjnej i sposobu jej realizacji przez szkołę,
w czasie studiów szybko traci swoją „świeżość” i wymaga ciagłej
ale też rzetelności pracy samych studentów. W mojej ocenie jedyaktualizacji. Nie należy też zapominać, że na pewne dziedziny
nym kryterium podziału szkół jest kryterium jakościowe, czyli poi specjalności zupełnie zanika zapotrzebowanie, a pojawiają się
ziom wiedzy i umiejętności absolwentów, którzy opuszczają mury
potrzeby na inne, dotąd nieznane. To tworzy nowy, a nawet coraz
uczelni, a co jest weryfikowane w podejmowanej przez nich pracy
bardziej istotny obszar dla działania uczelni wyższych. Nie ulega
zawodowej. Nie należy też ukrywać, że patrząc z tego punktu wiwątpliwości, że jest to coraz większy obszar do zagospodarowania
dzenia w kraju mamy szkoły dobre i bardzo dobre, ale też słabsze,
przez nasze wyższe uczelnie.
a nawet złe...
Na kierunkach technicznych na wysoką jakość
procesów edukacyjnych ma istotny wpływ jakość kadry nauczycieli akademickich. Polityka szkoły wyższej
winna zapewnić na każdym kierunku nauczania odpowiednią jej strukturę z punktu widzenia reprezentowanych dyscyplin naukowych. Nie mniej ważnym problemem jest zapewnienie w nauczaniu udziału ludzi
doświadczonych, posiadających znaczące dokonania
zawodowe, zaawansowaną wiedzę zweryfikowaną
praktycznie.
Może temu pomagać ścisła współpraca uczelni
ze specjalistycznymi firmami. W działalności edukacyjnej uczelnia może więc służyć jako specyficzna
„oś”, wokół której koncentruje się działalność specjalistycznych firm i ludzi pracujących twórczo w realnej
gospodarce, a którzy współpracują z uczelnią w przekazywaniu swojej zaawansowanej wiedzy i doświadczeń młodemu pokoleniu.
W mojej ocenie nową szansę w tym zakresie Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - wizualizacja
może stworzyć koncepcja Centrów Edukacyjno-Biznesowych, gdzie proces dydaktyczny byłby powiązaObecnie na tym rynku funkcjonuje wiele firm szkoleniowych,
ny z procesami badawczo-produkcyjnymi, gdzie spora część kadry
które realizują różne projekty edukacyjne wspomagane środkami
dydaktycznej na co dzień realizuje konkretne zadania rozwojowe
unijnymi. Jednak ich poziom jest bardzo zróżnicowany. Nie ulega
i produkcyjne w swojej specjalności, a w których to zadaniach
wątpliwości, że uczelnie winny wykazać większą aktywność w tym
mogą uczestniczyć także studenci (czyli chodzi tu o realizację staobszarze, by łącząc swoje możliwości kadrowe i sprzętowe z możrej jak świat koncepcji nauczania typu mistrz-uczeń). Idea takich
liwościami instytucji badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw rekompleksów nie jest nowa, ale w naszych warunkach daje ona
prezentujących wysoki poziom fachowości, wspólnie podejmować
szansę zbliżenia procesu edukacyjnego do rzeczywistych i aktualsię tego rodzaju zadań. Myślę, że ten temat warto omówić w przynych problemów zawodowych. Umożliwia to lepsze przygotowanie
szłości, bo w mojej ocenie jest on kluczowy dla gospodarki i może
studentów do pracy zawodowej, poprzez włączenie do nauczania
być bardzo ważny dla przyszłości każdej uczelni...
osób posiadających warsztat badawczo-rozwojowy na wysokim
- Dziękuję za rozmowę.
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- Makroregion północno-wschodni staje się symbolem przyspieszenia rozwoju opartego o śmiałe, nowatorskie przedsięwzięcia.
Aby były one możliwe do przeprowadzenia, niezbędne jest zacieśnianie więzów pomiędzy środowiskami naukowymi a gospodarką.
Jak ocenia Pan Prezes sytuację w tej sferze w makroregionie Polski północno-wschodniej, także w porównaniu z innymi regionami?
Jak postrzega Pan rolę PN-T Polska – Wschód w tym procesie?
- Makroregion północno-wschodni – jeśli tak nazywać obszary Polski na północno-wschodni kierunek od Wisły, czyli jej prawą
stronę – rzeczywiście charakteryzuje w ostatnich latach przyśpieszony rozwój cywilizacyjny. Może nie dotyczy to budowy nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej i nadal stanowimy europejską
enklawę bezdroży, ale dzięki głównie Programowi Operacyjnemu
Rozwój Polski Wschodniej i pomysłowo skonstruowanym programom regionalnym, powstają nie tylko obiekty, ale wręcz ośrodki
nowoczesnej organizacji życia. Czy wszystkie są innowacyjne?
W zasadzie wszystkie, choć innowacyjność ta ma różne odcienie.
Można oczywiście w tych czasach tworzyć centra mulimedialne
w sercu Puszczy Augustowskiej, a głusza i unikatowa przyroda
będą jeszcze potęgowały cywilizacyjny efekt przedsięwzięcia, ale
gorzej będzie integrować w tym procesie ludzi i osiągać synergiczny efekt na przykład w zakresie pobudzania rozwoju przedsiębiorczości czy organizacji badań rozwojowych opartych o lokalne czy regionalne potrzeby. Mówimy o konieczności tworzenia
powiązań pomiędzy gospodarką a środowiskami naukowymi.
I ten model bardzo dobrze sprawdza się w dużych aglomeracjach,
w których działa po kilka uczelni (często ze sobą konkurujących)
a przedsiębiorczość opiera się na funkcjonowaniu istotnych dla gospodarki firmach. Obie strony „skazane” są niejako na kontakt i jeśli
go nie odnajdują poszukują gdzie indziej partnerów, którzy mogą
przyczynić się do ich wzajemnego rozwoju.
Co innego u nas. Tu nie ma ani renomowanych i posiadających
badawcze tradycje ośrodków naukowych, a sferę przedsiębiorczości wypełniają niewielkie na ogół przedsiębiorstwa. Czy to oznacza,
że więź pomiędzy gospodarką a nauką jest tu niepotrzebna? Ależ
skąd! Potrzebna może jeszcze bardziej niż gdziekolwiek indziej.
Jest to jednak inna więź. Opiera się bardziej na obopólnym interesie i pomysłach.
Istotą działania Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach jest kierunek wschód. Brzmi to jak paradoks, ale dla obszarów
za zachodnią granicą Unii Europejskiej jesteśmy przysłowiowym
oknem na świat. Zachód także za bezpieczne uznaje poruszanie
się po obszarze wspólnotowym, a więc rodzi to dla północno –
wschodnich rubieży naszego kraju unikalną szansę: tu powinniśmy
budować centrum współpracy gospodarczej, innowacyjnej i naukowej Wschód – Zachód. I budujemy właśnie. A konkretnie? Nasze
laboratoria parkowe będą badać i wystawiać atesty produktom
wytwarzanym na Białorusi czy Ukrainie, będziemy organizować
sympozja i misje gospodarcze dla partnerów z Zachodu i Wschodu
(obie strony bardzo tego potrzebują), będziemy prowadzili wspólne
badania produktów chemicznych, rolniczych i innych powstających
w oparciu o nanotechnologie itp.
- Jaki jest udział środków unijnych i innych zewnętrznych w projektach zrealizowanych i prowadzonych obecnie przez PN-T PW, rozwojowi jakich branż i wspieraniu ich poświęca Pan najwięcej uwagi – Jak
ocenia Pan perspektywy dalszego korzystania z funduszy unijnych
w odniesieniu do kryzysu finansowego, jaki przechodzi obecnie
UE?
- Park Naukowo- Technologiczny Polska- Wschód w Suwałkach zrealizował kilkanaście projektów współfinansowanych przez
Unię Europejską. Przy bardzo istotnym wsparciu (90 proc.) z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej budujemy nowe

obiekty parkowe i dzięki wsparciu z tego samego źródła realizujemy liczący się nie tylko w skali Polski, ale i Europy projekt „Północno- Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej”. To mówi samo za siebie.

Park Naukowo-Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach nabiera realny

Bez tego wsparcia tworzenie w Suwałkach innowacyjnego ośrodka
opartego na wiedzy i stymulującego regionalny rozwój gospodarczy byłoby wręcz niemożliwe. Złożyliśmy do konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek
na współfinansowanie Międzynarodowego Klastra Turystycznego oraz wspólnie z partnerami z Ukrainy i Białorusi aplikację do
Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na utworzenie
Trasgranicznego Międzynarodowego Centrum Zaawansowanych
Technologii w zakresie bioproduktów. Jesteśmy więc ciągle aktywni
w poszukiwaniu przewidzianych programami pomocy europejskiej
wsparcia inicjatyw rozwojowych. Jak patrzę na nową perspektywę finansową UE na lata 2014 – 2020? Raczej optymistycznie.
Oczywiście podzielam pogląd, że powinno być mniej pieniędzy
na zadania infrastrukturalne, a więcej na budowanie centrów zaawansowanych technologii, ale nie jest to tylko mój pogląd...
Kryzys finansowy w Unii z pewnością odbije się na wysokości budżetu pomocowego, ale przecież nie będzie to relacja bezpośrednia, wynikowa. Wiążą nas porozumienia i wcześniejsze decyzje
o skali i obszarach pomocy. Nie będzie tak źle, jak niektórzy dziś
prorokują…
- PN-T Polska Wschód realizuje ambitny projekt tworzenia
Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej. Dla przeciętnego Polaka, a i wielu przedstawicieli elit politycznych
i gospodarczych uznających północno-wschodnie obszary za
zapóźnione pod względem rozwoju cywilizacyjnego, takie zadanie brzmi wręcz szokująco. Jakie są założenia i cele tego
projektu? Jakim realnym potencjałem dysponuje makroregion, by to przedsięwzięcie przeprowadzić?
- Już drugi rok z rzędu Park Naukowo – Technologiczny Polska
–Wschód w Suwałkach realizuje projekt pod nazwą „Północno –
Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej”. Jego celem jest zbudowanie
do 2015 roku na terenie Polski Północno-Wschodniej nowoczesnego

PNT „Polska-Wschód”
środowiska kompetencji cyfrowych, a przede wszystkim silnego
ośrodka edukacyjnego realizującego cele technikami cyfrowymi.
Nie ma innej alternatywy rozwoju. Wszystko dziś, co jest nowoczesne, opiera się na technikach cyfrowych. W większym czy mniejszym stopniu. Nie ma obrabiarki, kamery filmowej, telefonu, silnika,
narzędzia wielofunkcyjnego bez wspomagania komputerowego,
bez precyzyjnie zaplanowanej funkcji sterowanej cyfrowo. Pracownicy różnych branż powinni być do tego odpowiednio przygotowani.
Potrzebne są więc szkolenia dotyczące wykorzystania technik cyfrowych w codziennej działalności produkcyjnej, usługowej czy badawczo-rozwojowej. Rynek nasycony jest takimi właśnie ofertami,
tylko nie wszystkie propozycje są na odpowiednim poziomie i nie
wszystkie są dostępne ze względu na …cenę. Właśnie te powody
legły u podstaw powstania Północno – Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej, który afiliował się przy Parku Naukowo – Technologicznym w Suwałkach.
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Klaster tworzy aktualnie dziewięć podmiotów. Wymienię je,
bowiem liczy się suma potencjałów każdego z nich. Są to: T- Matic
Grupa Computer Plus , Wszechnica Mazurska , Stowarzyszenie
„Miasta w Internecie”, Biuro Usługowo – Handlowe „Mirage”, Augustowskie Centrum Edukacyjne, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „Europa”, spółka „Fortem”,
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Extra Beer” oraz oczywiście
lider klastra – Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód
w Suwałkach. Są to więc podmioty zajmujące się szeroko pojętą edukacją i firmy świadczące usługi turystyczne. Dlaczego tak?
Klaster organizuje różnego rodzaju szkolenia, głównie zawodowe,
ale zaprasza na te szkolenia nie do Białegostoku, Warszawy czy
Zakopanego, ale na Suwalszczyznę. Uroki naszej ziemi, różnorodność przyrodniczo- krajoznawcza, wielokulturowość i znakomite
jadło są ofertą nie do odrzucenia dla wielu osób, które wolą zdobywać bardzo przydatny certyfikat w zakresie przygotowania zawodowego w otoczeniu urozmaiconej przyrody i tutejszych atrakcji niż
w salach szkoleniowych ośrodków w dużych miastach. Czy poziom
tych szkoleń dorównuje tym, które organizują renomowane ośrodki? Oczywiście. Powiedziałbym nawet, że znacznie je przewyższa.
Klaster Edukacji Cyfrowej dysponuje bowiem znakomitą platformą
sprzętową zaprogramowaną przez IBM, która daje ogromne możliwości praktycznej wirtualizacji procesów dydaktycznych, a dla naszych członków jest to przede wszystkim szeroka gama tworzenia
i proponowania produktów szkoleniowych. Od niedawna funkcjonuje też vortal cdedu.pl, który jest doskonałym narzędziem komunikacji pomiędzy członkami klastra, spełnia nowoczesne wymogi
w zakresie marketingu i promocji podmiotowej i produktowej, jest
platformą tworzenia i funkcjonowania grup społecznościowych, posiada możliwość aktywizowania respondentów w ramach newslettera, wikipedii itp. Słowem jest to taki inny facebook, bardziej przydatny członkom, partnerom i klientom Klastra Edukacji Cyfrowej

Mamy wreszcie w Suwałkach produkt z górnej europejskiej
półki i musimy się tylko nauczyć go używać, aby spełnić pierwszy
warunek zapisany w misji klastra: Misją Północno – Wschodniego
Klastra Edukacji Cyfrowej jest wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego województw Polski Północno
- Wschodniej przez stworzenie sieci współpracy przedsiębiorców,
instytucji i organizacji świadczących w regionie usługi edukacyjne
i doradcze w zakresie tworzenia , rozwoju, wdrażania i wykorzystania rozwiązań wykorzystujących szeroko rozumiane technologie
informacyjno- komunikacyjne...
Klaster Edukacji Cyfrowej ma pomóc w naszym rozwoju i tworzy taką infrastrukturę intelektualną, cyfrową bez której daleko nie
zajedziemy.
Projekt przewiduje rozbudowanie Klastra Edukacji Cyfrowej do
20 firm, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby tych firm (podmiotów,
bo nie wszyscy członkowie klastra muszą być firmami) było sto czy
dwieście. Klaster musi być efektywny – taka jest jego idea. Stanowi
luźny związek podmiotów, które współpracują ze sobą (ale też konkurują!) dla osiągnięcia efektu, którym na ogół są wspólne, lepsze
produkty czy usługi.
Z tej teorii wynika oczywiście praktyka dalszego budowania potencjału Północno – Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej. Nie
da się jednak tego rozwoju zaplanować szczegółowo. Muszą być
chętni, którzy w tej formie istnienia znajdą własny rozwój i własny
interes.
Budujący się Park Naukowo - Technologiczny gwarantuje bazę
takiemu działaniu. A ludzie? Eksperci? Fachowcy od informatyki?
Klaster pokazuje, że są w zasięgu, że przyjadą do Suwałk albo na
bazie swoich dotychczasowych doświadczeń zbudują firmy tworzące dobrą markę. Rozmawiamy z IBM. Ta światowej sławy firma rozważa przyjęcie naszej propozycji utworzenia regionalnego centrum
przetwarzania danych. Chętni do współpracy z nami w dziedzinie
informatyki są również wybitni specjaliści z Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie. Nie rozmawiamy z nimi o chciejstwie
i mrzonkach. Dla nich nasz Klaster Edukacji Cyfrowej jest dostatecznym certyfikatem do budowania wspólnych planów. Na ziszczenie się tych zamiarów trzeba cierpliwie czekać, ale mam zupełną pewność, że jest to właściwy kierunek.
- W Polsce wciąż czekamy na uchwalenie ustawy metropolitalnej. Jaki jest stosunek Pana Prezesa do tej inicjatywy? Wszak klasyczne kryteria wyznaczające status metropolitalny spełniają tylko
Trójmiasto, Warszawa i Aglomeracja Górnośląska. Czy nie obawia
się Pan, ze uchwalenie tej ustawy spowoduje procesy marginalizujące w odniesieniu do innych regionów kraju, że spowolni tempo
ich rozwoju?
- Ustawa metropolitalna nie musi wcale oznaczać rozwoju selektywnego. Myślę – że zresztą tak jak i teraz – będą liczyły się inicjatywy i pomysły na budowanie Polski, jej regionów, miast i miasteczek, obszarów wiejskich. Będzie to z pewnością większe wzywanie dla samorządów i ośrodków rozwoju, ale ich inicjatywy wcale nie
muszą ginąc w koszu potrzeb ośrodków metropolitalnych. Nie dajmy się marginalizować… Oczywiście trudno być prorokiem w tej
sprawie, ale utworzenie w Polsce silnych ośrodków metropolitalnych powinno być oparte na potrzebie i idei harmonijnego rozwoju
całego obszaru kraju z myślą o powstaniu kilku silnych, silniejszych
niż dotąd, ośrodków. Nie znaczy t wcale, że jeśli ich nie będzie to
będzie więcej pieniędzy na budowę dróg szybkiego ruchu czy lotnisk na obszarach uważanych dziś za peryferyjne.
- Parki i inkubatory naukowo-technologiczne rosną
w Polsce jak grzyby po deszczu. Jakie są Pańskie poglądy
co do sposobu ich tworzenia, skuteczności działania, systemu, czy raczej jego braku, w oparciu o który proinnowacyjne
wysiłki zatomizowanych jeszcze obecnie placówek, mogłyby
przynieść lepsze efekty? Czy taki spójny system jest w ogóle potrzebny, zwłaszcza w kontekście zacieśniania więzów
pomiędzy środowiskami nauki
a gospodarką (partnerstwo z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Suwałkach), także w odniesieniu
do specyfiki makroregionu północno-wschodniego?
- Parki naukowo-technologiczne,
przemysłowe, inkubatory...

nr 7

17

nr 7

Polska nauka, innowacje, kapitał intelektualny w rozwoju kraju: PNT „Polska-Wschód”

Okno na świat

2011

dokończenie ze str. 17
technologiczne i przedsiębiorczości są inicjatywami oddolnymi.
Tworzą je samorządy przekonane o możliwościach kreatywnych
takich rozwiązań oraz grupy naukowo - badawcze i instytucje okołobiznesowe. Nie zawsze są to inicjatywy przynoszące szybkie rezultaty. To czekanie na pomyślny efekt jest chyba najważniejsze,
bowiem w poszukiwaniu rezultatów zarządzający parkami i inkubatorami nawiązują różnorodne kontakty stymulujące rozwój. Rozwój
dotyczący regionu, w których działają parki, a to daje w efekcie
wzrost konkurencyjności, wzmacnia przedsiębiorczość, usamodzielnia podmioty nie tylko gospodarcze.
Brak jednoznacznych recept rozwoju, a przede wszystkim
ujednolicenia form zarządzania parkami, brak rządowego programu wsparcia inicjatyw parkowych czy jednolitych zasad współpracy z jednostkami naukowymi – to główne przeszkody rozwoju
parkowo-inkubatorowego systemu współpracy nauki z gospodarką.
Nie trzeba jednak wylewać łez. Ten system się dopiero tworzy,
a efektywność niektórych parków i inkubatorów zupełnie nieźle prognozuje…
Jak wyzwalać ducha przedsiębiorczości i innowacyjności
w makroregionie? Jakie powinny być podjęte kolejne działania, by
obszar ten zachował swe unikatowe w Europie walory przyrodnicze, a jednocześnie był prężnym i dynamicznie rozwijającym się
cywilizacyjnie obszarem Kontynentu z malejącym bezrobociem,
ciągle edukującym się społeczeństwem i rosnącym dobrobytem?
Firmy- nawet te najmniejsze – muszą mieć interes w stosowaniu rozwiązań innowacyjnych. Najlepszym tego przykładem jest
lepsza pozycja osiągana na rynku poprzez dostarczanie towarów
czy usług o charakterze innowacyjnym. Sprawdzonym przez nas
sposobem działania, które prowadzi do takiego efektu są klastry.
Nieformalne łączenie się firm dla osiągania lepszego produktu, rezultatu działania. Nie odgórne plany, strategie rozwoju, ale potrze-

ba właśnie wspólnego działania. Pojechałem z grupą znajomych
do Augustowa, aby popływać po uroczych jeziorach i delcie Rospudy gondolą z silnikiem. Telefonicznie wcześniej zarezerwowaliśmy gondole w jednym z biur turystycznych. Przyjechaliśmy do
portu i okazało się, że pani rezerwująca gondolę nie wpisała nas
do kalendarza rejsów. Gondoli do naszej dyspozycji więc nie było.
I co robi pani z rezerwacji? Sięga po komórkę i telefonuje do firmy
konkurencyjnej. Wynajmuje gondolę dla nas i udaje, ze wszystko
jest w najlepszym porządku. Potem się dowiadujemy, że zapłaciła za ten wynajem stawkę extra i nic nie zarobiła. Ale my byliśmy
zadowoleni i ona wiedziała, że najważniejsze jest budowanie zaufania do firmy. Ważniejsze od szybkiego zysku. To był przypadek.
Firmy, zwłaszcza firmy turystyczne, coraz częściej planują wspólne
działania, aby osiągnąć lepszy efekt, jakościowo lepszą usługę czy
wprowadzić na rynek nowy produkt.
Budowanie takiej właśnie świadomości jest podstawą nowoczesnej gospodarki i usług. Coraz częściej takie właśnie i podobne działania koncentrują się wokół problemów regionu. Turystyki, rolnictwa, energetyki ze źródeł odnawialnych. To są obszary przyszłości.
Do tego szeroko wykorzystywane technologie IT. I mamy odpowiedź w jakich obszarach działać, aby zgodnie z naturalnym nurtem rozwoju zachować unikalne walory przyrodniczo – krajobrazowe i tworzyć nowoczesną przedsiębiorczość.
- Dziękuję za rozmowę

Pod rozwagę

Trudne czasy?
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Po wyborach parlamentarnych ważne jest obecnie to,
czy i jak sobie odpowiemy na szereg tylko z pozoru prostych pytań np.: jaka jest dziś Polska, jaka jest dziś ta władza, której Polacy powierzyli swój los, jaki ma ona pomysł
na przyszłość naszego kraju i jakie są szanse, by realizacja
tych pomysłów stworzyła krajowi możliwości nie przegrania w rywalizacji z innymi, w tym dzisiejszym świecie wielkich i dynamicznych zmian. Te odpowiedzi są ważne dla
nas wszystkich, tak dla wybranych, jak i wybierających, dla
całego społeczeństwa. Ważne też będzie utrzymanie niezbędnej więzi i kontaktów społeczeństwa i władzy. Jest to
tym bardziej ważne, że zbliżający się trudny okres w światowej gospodarce wymagać będzie posiadania przez władzę
swoistego zaufania w społeczeństwie, autorytetu. Może się
mylę, ale po wstrząsie kryzysowym może nadejść w bliskiej
perspektywie wstrząs w stosunkach społecznych. Prawdopodobnie wymusi on istotne zmiany w polityce społecznej.
Można odnieść wrażenie, że dziś jeszcze lekceważymy symptomy zbliżającego się przebudzenia w grupie ludzi na dole drabiny społecznej. Na naszym społeczeństwie i politykach nie zrobiło
zbyt dużego i trwałego wrażenia wiosenne przebudzenie w krajach

arabskich Północnej Afryki. Skwitowano to potrzebami politycznymi
tamtych społeczeństw, chociaż masowość protestów była głównie
wynikiem biedy i beznadziei. W wydarzeniach londyńskich ukazywano głównie kryminalny charakter tych wystąpień, nie dostrzegając tego, że uczestniczyli w nich młodzi ludzie, w zdecydowanej większości bezrobotni i bez szans na zmianę swojej sytuacji.
Wystąpienia w Grecji to już coś innego, bo jest to zorganizowany
protest dotyczący sposobów rozłożenia w społeczeństwie obowiązków wynikających z sytuacji gospodarczej i kosztów kryzysu.
Ostatnie tygodnie i dni to nie tylko w mojej ocenie rodzący się ogólnoświatowy ruch oporu, coraz silniej wyrażający swój sprzeciw,
odrzucający obowiązujące reguły i rozwiązania. Kluczem do zrozumienia obecnej sytuacji jest zdanie sobie sprawy z olbrzymiego rozwarstwienia w dochodach i niesprawiedliwego rozłożenia
kosztów kryzysu. Miejscem demonstracji jest już nie tylko Londyn,
ale też Nowy Jork i szereg amerykańskich miast, a w Europie
Ateny, Madryt i Rzym. Ostanio „Marsze Odrzuconych” odbyły się
w 950 miastach. w tym także w naszym kraju. Można mieć nadzieję,
że u nas ten problem nie przybierze takiej formy, jak w innych krajach. Jednak nie należy uważać, że u nas wszystko jest dobrze. Jeśli spojrzeć do statystyk, to co 6 Polak żyje poniżej granicy ubóstwa,
a co 16 poniżej skrajnego ubóstwa. Bezrobocie jest największe
w grupie młodych ludzi, często nawet po studiach wyższych. Analizy wskazują, że w Polsce mamy do czynienia z bardzo dużym
rozwarstwieniem w dochodach i ono szybko rośnie. Jest to tym bardziej niepokojące, że władza nie dopuszcza korekt w polityce podatkowej mimo że potrzebę większego opodatkowania widzi władza
w USA, we Francji, Włoszech, w Hiszpanii, a taka selektywna polityka podatkowa, w większym stopniu obciążająca bogatych jest
stosowana w krajach skandynawskich...
Czy nowy rząd weźmie te fakty i zjawiska pod uwagę?
Henryk S. Tuszyński

Innowacje
Czym jest gospodarka oparta na wiedzy?
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– podstawowy czynnik wzrostu

Choć potrzeba rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest
często akcentowana w literaturze ekonomicznej i dokumentach
Unii Europejskiej, to jednak sama definicja gospodarki opartej na
wiedzy nie jest jednak jednolicie ujmowana. Zwraca się w definicjach uwagę na różne elementy i aspekty. P. Drucker stwierdza,
że gospodarka oparta na wiedzy jest porządkiem ekonomicznym,
w którym wiedza, a nie praca, surowce lub kapitał, jest kluczowym
zasobem (Drucker, 1994). W raporcie OECD podkreślono, że gospodarka oparta na wiedzy jest gospodarką, w której wiedza jest
tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej

efektywnie, sprzyjając szybkiemu rozwojowi gospodarczemu
i społecznemu (OECD, 1997). Natomiast w polskich dokumentach
rządowych stwierdzono, że gospodarka oparta na wiedzy jest gospodarką, w której wiedza (informacja, edukacja, technologie) jest
głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego (Ministerstwo Gospodarki, 2001).
Pomiar gospodarki opartej na wiedzy nie jest sprawą łatwą.
Problem polega na tym, że nie wszystkie istotne elementy tej gospodarki można uwzględnić w rachunku ze względu na brak danych
statystycznych. Rozwinęły się dwie główne metodologie. Pierwsza
polega na konstruowaniu syntetycznego wskaźnika na podstawie
wielu wskaźników cząstkowych, druga zaś na wykorzystaniu wskaźników określających udziały sektorów GOW w gospodarce względnie udziały wysoko wykwalifikowanej siły roboczej (Piech, 2006, str.
232 oraz Dworak, 2010, str. 62). W niniejszym artykule wykorzystane zostaną dwa wskaźniki opracowane przez Bank Światowy
i Komisję Europejską, mieszczące się w tej pierwszej metodologii.
Bank Światowy opracował syntetyczny indeks gospodarki wiedzy (Knowledge Economy Index) uzależniony od kilkudziesięciu
zmiennych, podzielonych na cztery grupy dotyczące: reżimu bodźców ekonomicznych i instytucji, edukacji i zasobów ludzkich, innowacyjności oraz technologii informacyjno – komunikacyjnej (Knowledge Assessment Methodology, 2007).
ciąg dalszy na stronie 20
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Jakie są tendencje rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
w krajach Unii Europejskiej ? Warto też zadać sobie pytania o
stopień rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii
Europejskiej. Podstawą analiz empirycznych są dane statystyczne o wskaźnikach gospodarki opartej na wiedzy w 27 krajach Unii Europejskiej z 2009 roku przygotowane przez Bank
Światowy i Komisję Europejską
Pojęcie i pomiar gospodarki opartej na wiedzy
Twierdzenia o potrzebie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
pojawiły się w USA w latach osiemdziesiątych XX wieku, zaś w Europie w następnej dekadzie.
Były one rezultatem dociekań nad głównymi czynnikami rozwoju gospodarczego
współczesnych krajów rozwiniętych.
Badania te i wyprowadzane z nich wnioski nawiązują do znanych teorii rozwoju gospodarczego, w których
podkreśla się odmienną rolę
sektorów i czynników wzrostu na kolejnych etapach rozwoju gospodarczego. Warto
wspomnieć tutaj dawną teorię stadiów rozwojowych W.
Rostowa (1960), który podkreślał szczególną rolę usług
i innowacji technologicznych
w dojrzałych, końcowych stadiach rozwojowych czy też
teorię przemian strukturalnych A.G.B. Fishera (1933),
C. Clarka (1940) i J. Fourastie (1952), którzy zwracali
uwagę na dominującą rolę
sektora usług (obejmującego
m.in. edukację i naukę) w najbardziej rozwiniętych gospodarkach. W bardziej bezpośredni sposób ujął to M. Porter (1990),
który wyodrębnił trzy stadia rozwojowe napędzane przez odmienne
czynniki, a mianowicie: podstawowe czynniki produkcji, inwestycje
oraz innowacje, traktując innowacje jako podstawowy czynnik
wzrostu w nowoczesnym stadium rozwoju.
Dociekania nad najważniejszymi czynnikami rozwoju gospodarczego rozwijane w dwu ostatnich dekadach XX wieku doprowadziły ekonomistów do wniosku, iż współcześnie zasadniczą rolę
w przyspieszeniu rozwoju odgrywa wiedza. Ujął to wyraźnie P. Drucker stwierdzając, że tradycyjne czynniki produkcji tj. ziemia, praca
i kapitał stają się współcześnie raczej hamulcami niż napędami rozwoju, zaś krytycznym czynnikiem produkcji staje się obecnie wiedza
(cyt. za: Piech, 2006, str. 227). Tak więc, rozwój wiedzy uznawany
jest obecnie za prawidłowość współczesnego rozwoju gospodarczego, czynnik o zasadniczym znaczeniu dla jego dynamiki.
Konieczność rozwoju gospodarki opartej na wiedzy została
podkreślona w szeregu dokumentach Unii Europejskiej. Postulat
ten znalazł swój wyraz w Strategii Lizbońskiej przyjętej w 2000
roku, w której uznano rozwój wiedzy za istotny czynnik poprawy
konkurencyjności i rozwoju gospodarki. Również w zmodyfikowanej Strategii Lizbońskiej przyjętej w 2005 roku wyeksponowano
rozwój społeczeństwa wiedzy, traktując je jako istotny czynnik przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Także w Strategii Europa 2020 przyjętej w 2010 roku podkreślono konieczność
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
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Drugim syntetycznym wskaźnikiem wykorzystanym w niniejszym artykule jest sumaryczny indeks innowacyjności (Summary
Innovation Index) opracowany przez Komisję Europejską (European
Innovation Scoreboard 2008, 2009). Indeks ten jest syntetycznym
wskaźnikiem uzależnionym od 25 zmiennych cząstkowych pogrupowanych na trzy zbiory: nośników innowacji i zasobów ludzkich, aktywności innowacyjnej firm oraz efektów ekonomicznych innowacji.
Ranking krajów UE ze względu na stopień rozwoju GOW
Podstawą rankingu krajów Unii Europejskiej ze względu na stopień rozwoju GOW są dane statystyczne o wysokości indeksów
gospodarki wiedzy oraz sumarycznych indeksów innowacyjności
w roku 2009. Szczegółowe dane na ten temat zawiera tabela 1.
Z tabeli 1 wynika, że obydwa wskaźniki ilustrujące poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy są silnie zróżnicowane między
krajami Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę indeks gospodarki
wiedzy (KEI), czołowe miejsca w rankingu zajmują: Dania, Szwecja, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia i Niemcy. Najniższy poziom tego wskaźnika występuje natomiast w Rumunii,
Bułgarii, Grecji, Polsce, Słowacji, na Cyprze i Malcie.
Tabela 1. Wskaźniki gospodarki opartej na wiedzy w krajach Unii Europejskiej w 2009 roku

Indeks reżimu,
Indeks
Indeks
bodźców
Indeks
edukacji technologii
Kraj
ekonomicznych innowacyjności i zasobów informacyjnoi instytucji
ludzkich komunikacjnych
Belgia (BE)
8,87
8,93
9,14
8,25
Bułgaria (BG)
7,14
6,43
7,65
6,74
Czechy (CZ)
8,17
7,78
8,23
7,70
Dania (DK)
9,61
9,49
9,78
9,21
Niemcy (DE)
9,06
8,94
8,36
9,47
Estonia (EE)
8,76
7,56
8,32
9,05
Irlandia (IE)
9,26
9,08
9,14
8,71
Grecja (EL)
6,82
7,57
8,21
6,94
Hiszpania (ES)
8,60
8,14
8,33
8,07
Francja (FR)
7,67
8,66
9,02
8,26
Włochy (IT)
6,62
8,00
7,96
8,59
Cypr (CY)
7,60
7,81
6,65
7,95
Łotwa (LV)
8,03
6,63
8,35
7,58
Litwa (LT)
7,98
6,70
8,40
7,99
Luksemburg (LU)
9,45
9,00
6,61
9,51
Węgry (HU)
8,35
8,21
7,73
7,70
Malta (MT)
8,78
7,95
5,86
7,74
Holandia (NL)
9,22
9,45
9,21
9,52
Austria (AT)
9,31
9,00
8,48
8,85
Polska (PL)
7,48
7,03
8,02
7,09
Portugalia (PT)
8,42
7,41
6,95
7,66
Rumunia (RO)
6,98
5,74
6,47
6,55
Słowenia (SI)
8,10
8,31
8,31
7,88
Słowacja (SK)
7,78
6,89
7,26
7,95
Finlandia (FI)
9,31
9,67
9,77
8,73
Szwecja (SE)
9,33
9,76
9,29
9,66
Wielka Brytania
(UK)
9,24
9,24
8,49
9,45
Źródło: KEI (Knowledge Economy Index) - dane dostępne
na stronie internetowej http://info.worldbank.org/etools/kam2/
kam_page5.asp; SII (Summary Innovation Index) - INNOVATION
UNION SCOREBOARD 2010, s. 71 - publikacja dostępna na stronie internetowej: http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/
innovation-union-scoreboard-2010.
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Ranking krajów Unii Europejskiej oparty na sumarycznym indeksie innowacyjności (SII) jest nieco odmienny od poprzedniego,
ale ma też szereg elementów wspólnych. Jak wynika z tabeli 1,
siedem czołowych miejsc w tym rankingu zajmują: Szwecja, Dania,
Finlandia, Niemcy, Austria, Belgia i Luksemburg. Tak wiec mamy trzy
nowe kraje w tym rankingu w porównaniu z poprzednim, ale trzeba

zauważyć, że różnice w składzie tej grupy krajów byłyby jeszcze
mniejsze gdyby brać pod uwagę nie ranking, lecz przedziały samego wskaźnika. Natomiast najniższe poziomy sumarycznych indeksów innowacyjności zanotowano na Łotwie, w Bułgarii, na Litwie,
w Rumunii, Słowacji, Polsce i na Węgrzech. Również w tej grupie kraje się w większości powtarzają. Tabela nr 2 przedstawia
wskaźniki cząstkowe indeksów gospodarki wiedzy w analizowanej grupie krajów. Te wskaźniki cząstkowe są interesujące, gdyż
pokazują, w jakich obszarach gospodarki opartej na wiedzy występuje w poszczególnych krajach niedorozwój, a jakie obszary
są lepiej rozwinięte.
Tabela 2. Wskaźniki cząstkowe indeksów gospodarki wiedzy w krajach Unii Europejskiej w 2009 roku

Kraj
UE 27
Belgia (BE)
Bułgaria (BG)
Czechy (CZ)
Dania (DK)
Niemcy (DE)
Estonia (EE)
Irlandia (IE)
Grecja (EL)
Hiszpania (ES)
Francja (FR)
Włochy (IT)
Cypr (CY)
Łotwa (LV)
Litwa (LT)
Luksemburg (LU)
Węgry (HU)
Malta (MT)
Holandia (NL)
Austria (AT)
Polska (PL)
Portugalia (PT)
Rumunia (RO)
Słowenia (SI)
Słowacja (SK)
Finlandia (FI)
Szwecja (SE)
Wielka Brytania
(UK)

Indeks
gospodarki
wiedzy (KEI)
8,80
6,98
7,97
9,52
8,96
8,42
9,05
7,39
8,28
8,40
7,79
7,50
7,65
7,77
8,64
8,00
7,58
9,35
8,91
7,41
7,61
6,43
8,15
7,47
9,37
9,51
9,10

Sumaryczny
Miejsce
Miejsce
indeks
w
w
innowacyjności
rankingu
rankingu
(SII)
0,515
9
0,595
6
26
0,197
26
16
0,376
18
1
0,702
2
7
0,689
4
11
0,463
14
6
0,561
10
25
0,365
19
13
0,397
17
12
0,517
11
17
0,398
16
22
0,464
13
19
0,195
27
18
0,241
25
10
0,593
7
15
0,304
21
21
0,34
20
4
0,587
9
8
0,605
5
24
0,285
22
20
0,401
15
27
0,256
24
14
0,473
12
23
0,285
23
3
0,696
3
2
0,759
1
5

0,591
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Źródło: http://info.worldbank.org/etools/kam2/kam_page5.asp.
Z tabeli 2 można wysnuć kilka wniosków. Po pierwsze, można
wyodrębnić grupę krajów, w których wszystkie wskaźniki cząstkowe kształtują się na bardzo wysokich poziomach. Można tutaj
wymienić: Szwecję, Danię, Holandię, Irlandię i z pewnym zastrzeżeniem Wielką Brytanię. Można powiedzieć, że w tej grupie krajów
wszystkie elementy gospodarki opartej na wiedzy są równomiernie,
wysoko rozwinięte. Po drugie, można wyodrębnić kraje znajdujące
się na drugim biegunie, w których wszystkie wskaźniki cząstkowe są dosyć niskie, a mianowicie: Rumunię, Bułgarię i Słowację.
Po trzecie, mamy liczną grupę krajów, w których wskaźniki cząstkowe są silnie zróżnicowane, m. in. Luksemburg, Włochy, Portugalię. Do tej grupy można zaliczyć również Polskę, w których indeks
edukacji i zasobów ludzkich jest znacznie wyższy od pozostałych
indeksów cząstkowych.
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski
Katedra Makroekonomii
Uniwersytet Łódzki
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EUWT to już nie idee,

lecz fakty...

Zdecydowana jednak większość analizowanych EUWT nie odbiega
od obecnego kształtu czy form działalności istniejących euroregionów. Potencjał „polskich” euroregionów w większości przypadków
jest wielokrotnie wyższy pod względem organizacyjnym, aktywności czy wypracowanych form współpracy. Przemawia za tym kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy transgranicznej, znajomość uwarunkowań prawnych, gospodarczych czy społecznych
naszych euroregionalnych partnerów. EUWT to podmiot, w który
naturalnie powinny przekształcić się euroregiony, który pozwala
nabyć osobowość prawną, którą w tej chwili maja wyłącznie stowarzyszenia reprezentujące części narodowe oddzielnie. Wspólna
siedziba, wspólny budżet, wspólny personel – to czynniki, które
pozwolą skierować współprace transgraniczną na o wiele wyższy
poziom przy wypracowanym przez lata zaufaniu partnerów. Dlaczego więc nie dochodzi do tego procesu? Może to właśnie kwestia
poszukiwania wspomnianej zadaniowości o tym decyduje.
Podczas Konferencji po prezentacji przesłanej przez Panią
Poseł PE Lidię Geringer de Oedenberg dotyczącej prac w parlamencie Europejskim, miałem okazję zaprezentować całość tej problematyki również w odniesieniu do najbardziej zaawansowanego
projektu w Polsce z udziałem samorządów województw śląskiego
i opolskiego – EUWT „Tritia”.

W ramach Konferencji poruszaliśmy się wokół tematyki współpracy na europejskich granicach. Pan Czesław Fiedorowicz
przedstawił problematykę dotyczącą obecnej sytuacji Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, którego członkami
jest 6 „polskich” euroregionów, a którego celem jest m.in. obrona
interesów regionów granicznych i transgranicznych w kontaktach
z instytucjami Unii Europejskiej oraz krajowymi rządami.
Przedstawiciel Euroregionu Śląsk Cieszyński – pan Bogdan
Kasperek przedstawił ideę EUROINSTYTUTU PL-CZ-SK jako
możliwego europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.
Zaprezentowano funkcjonowanie euroinstytutu w oparciu o istniejący już na pograniczu francusko - niemieckim euroinstytut w Khel
oraz jakie działania zostały podjęte w celu stworzenia w Euroregionie Śląsk Cieszyński międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego.
Pani Małgorzata Samusjew z Euroregionu Bałtyk podkreśliła oczekiwania co do nowelizacji aktów prawnych w stosunku do
państw trzecich ze względu na specyfikę Euroregionu Bałtyk, którego cechą jest różnorodność regionów wchodzących w jego skład.
Antoni Nowak z Euroregionu „Tatry”. również zaprezentował
dotychczasowe doświadczenia Euroregionu „Tatry” w utworzeniu
ciąg dalszy na stronie 22
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30 września bieżącego roku w Zieleńcu odbyła się Konferencja „EUWT – Nowa Perspektywa Współpracy”, która zakończyła trwające od 28 września 2011 roku XIX Forum Polskich
Regionów Granicznych. Gospodarzem spotkania był po raz
pierwszy Euroregion Glacensis. Forum powróciło do dawnej
formuły roboczego spotkania w obliczu braku uczestnictwa
po raz pierwszy od wielu lat przedstawicieli administracji rządowej. W samej Konferencji stanowiącej m.in. podsumowanie
dwudniowej dyskusji gościliśmy Kierownika Oddziału Współpracy z Zagranicą Biura Wojewody Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego Panią Celestynę Górczyńską-Owsianko, oraz
przedstawiciela Wydziału Współpracy z Zagranicą i Projektów
Międzynarodowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego Pana Pawła Kuranta. Statutowe organy naszych czeskich partnerów Euroregionu Glacensis reprezentowali Pan Miroslav Kocián – przewodniczący czeskiej rady
euroregionu, Miroslav Vlásak – wiceprzewodniczący oraz sekretarz euroregionu - Jaroslav Štefek. W Konferencji aktywnie
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych - członków Euroregionu Glacensis.
Dwudniowe obrady reprezentantów 11 spośród 15 euroregionów w Polsce skupione były na wymianie doświadczeń w zakresie
tematyki Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej oraz
bieżących problemów występujących na poszczególnych granicach w odniesieniu do nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskich. Uczestnikom zaprezentowano również podczas study
tour efekty trans granicznej współpracy na obszarze euroregionu.
Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)
to nowy instrument prawny wprowadzony przez prawo wspólnotowe, pozwalający na tworzenie sformalizowanych grup współpracy
przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich. EUWT
pozwala na współpracę instytucji publicznych różnego szczebla
(krajowego, regionalnego, lokalnego), jest zakładane na obszarach
o różnej skali (począwszy od miast bliźniaczych po całe regiony). Podstawą prawną jest Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 5 lipca 2006 roku
w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej, które zostało wprowadzone do ustawodawstwa krajowego
państw członkowskich.
Ponieważ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie powstało
jeszcze żadne ugrupowanie dyskusja odbywała się w odniesieniu
do doświadczeń istniejących 21 EUWT na terenie Europy. Najaktywniejszym państwem członkowskim jest Francja, której reprezentanci uczestniczą w 8 projektach. W naszej części Europy bardzo
aktywni są Węgrzy uczestniczący aż w 6 projektach. W lipcu 2011
roku mieliśmy do czynienia z precedensem uczestniczenia w projekcie EUWT „Bánát Triplex Confinium” pierwszego państwa nie
członkowskiego UE – Serbii. W kierunku ułatwienia uczestnictwa
w EUWT tzw. państw trzecich idą obecne zmiany w Rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 realizowane przez Komisję Europejską.
Miałem okazję w ramach realizowanego projektu oraz wizyt studialnych odwiedzić trzy projekty EUWT oraz poznać dwa kolejne
podczas konferencji czy warsztatów i przeanalizować na podstawie
materiałów uzyskanych od Komitetu Regionów kolejne 11 projektów EUWT. „Perełkami” w tym gronie są „Cerdanya Cross-Border
Hospital”, gdzie m.in. przy udziale administracji rządowych Hiszpanii i Francji powstanie transgraniczny szpital z dostosowaniem
to inwestycji wszystkich uwarunkowań prawnych, a także „Grande
Région”, który jako jedyny już w tej perspektywie budżetowej UE,
dzięki zastosowaniu zasady subsydiarności i dobrej woli państw
członkowskich: Luksemburga, Niemiec, Belgii i Francji oraz Komisji
Europejskiej, jest Instytucją Zarządzającą dla programu współpracy transgranicznej. Skonkretyzowana zadaniowość obu ugrupowań decyduje o ich wyróżniającym się w tym gronie charakterze.
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dokończenie ze str. 21

Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Kroki jakie
podjęli przedstawiciele polskiej i słowackiej części Euroregionu
to przyjęcie podczas Kongresu Transgranicznego w Zakopanem
w 2011 deklaracji zakładającej rozpoczęcie starań do utworzenia
EUWT. W tej sprawie przeanalizowano już korzyści i zagrożenia
płynące z utworzenia EUWT oraz kompetencje i doświadczenia
partnerów oraz krajowe ramy prawne. Euroregion „Tatry” to najbardziej zaawansowany w pracach nad powołaniem EUWT podmiot
współpracy trans granicznej.
Pan Czesław Fiedorowicz poinformował zebranych o tworzonym kolejnym EUWT z udziałem polskich województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. Chodzi o środkowoeuropejski korytarz transportowy. Zadanie
to koordynuje województwo zachodniopomorskie. Jest to pomysł
utworzenia ściśle zadaniowego EUWT.
Przedstawiciel Województwa Dolnośląskiego - pan Paweł
Kurant w swojej prezentacji zwrócił uwagę, że rozwój EUWT
w Polsce uzależniony jest w szczególności od ilości środków jakie zostaną przeznaczone na całą politykę spójności w latach 2014-2020,
a także od wydania odpowiednich przepisów prawnych, które będą
regulowały tematykę EUWT. W prezentacji przedstawił również
działania podjęte w celu utworzenia EUWT na dolnośląskim pograniczu z udziałem Euroregionu Glacensis oraz Euroregionu Nysa.
Pani Bożena Buchowicz omówiła na jakim obecnie etapie
w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr są prace dotyczące EUWT. Został powołany zespół składający się z przedstawicieli części niemieckiej i polskiej z udziałem prawników przy pomocy profesora
z uniwersytetu Viadrina, który przygotował warunki ramowe prawodawstwa polskiego, niemieckiego oraz unijnego w stosunku do
utworzenia EUWT w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr.
Intencję utworzenia EUWT ukierunkowanego na rozwój ruchu
turystycznego określili w Strasburgu partnerzy Euroregionu Nysa.
Euroregion Glacensis podjął prace nad analizą przekształcenia się
lub utworzenia zadaniowego EUWT. Jak widać - prace dotyczące
powołania EUWT w Polsce są bardzo intensywne i maja wieloraki
charakter.
Najważniejsze ustalenia XIX Forum Polskich Regionów Granicznych skoncentrowały się na przyjęciu Deklaracji Zielenieckiej,
w ramach której zdecydowano powołać do życia związek stowarzyszeń będący federacją euroregionów, którego celem będzie
upodmiotowienie dotychczasowej działalności Forum, uzyskanie
osobowości prawnej, by problematyka transgraniczna zdobyła
silną pozycję w polityce naszego państwa. Postulaty uczestników
Forum, które zostaną skierowane do Minister Rozwoju Regionalnego RP dotyczą: wprowadzenia zaliczek dla Beneficjentów
w przyszłym okresie programowania, rozdzielenia trójstronnych
programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) (Litwa-Polska-Rosja
oraz Polska-Białoruś Ukraina), wniosku o pełny udział Euroregionów we wszystkich pracach związanych z formułowaniem nowych
programów operacyjnych na nowy okres wsparcia, uruchomienia
w kolejnym programie EWT Litwa-Polska Funduszu Mikroprojektów oraz wniosku o harmonizację podstaw prawnych między EWT
i EISP. Za rok gospodarzem XX Forum będzie Euroregion Karpacki.
O tym, że debata o EUWT daleko wykracza poza ramy czysto
teoretyczne świadczy fakt, że 5 października 2011 roku w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze przedstawiciele województw:
dolnośląskiego, kralovohradeckiego, libereckiego, ołomunieckiego
oraz pardubickiego wraz z przedstawicielami polskich i czeskich
części Euroregionu Glacensis oraz Euroregionu Nysa podpisali List
Intencyjny o rozwoju, wspieraniu i pogłębianiu partnerskiej współpracy poprzez podjęcie wspólnych działań na rzecz utworzenia
EUWT.
Radosław Pietuch*
*Autor jest sekretarzem euroregionu i kierownikiem programów pomocowych UE w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz
dyrektorem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
a także koordynatorem i współuczestnikiem wielu
projektów dotyczących współpracy trans granicznej,
rozwoju regionalnego, turystyki oraz promocji.
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Emigracyjni

krezusi?

Malejąca liczba mieszkańców, starzejące się społeczeństwo, dynamicznie zmieniający się rynek pracy. O skutecznym
stawieniu czoła takim wyzwaniom, dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej we wrześniu w Dąbrowie Górniczej.
Wyludnienie na horyzoncie - tymi słowami można określić
wymowę wyniku ostatnich badań Polskiej Akademii Nauk.
Według nich, populacja ludności w województwie śląskim do
roku 2030 zmniejszy się o około 800 tyś., a co czwarty Ślązak
będzie emerytem. O przyczynach tego zjawiska, a także o tym,
jak zaradzić jego niekorzystnym konsekwencjom, rozmawiano
w czasie konferencji „Wpływ mobilności zawodowej i migracji
na rozwój społeczno-gospodarczy oraz rynek pracy miast i regionów”, która odbyła się pod patronatem polskiej Prezydencji w Radzie UE.
W czasach PRL, Śląsk działał niczym magnes. Do pracy
w licznych kopalniach, hutach i zakładach przemysłowych ściągały
nieprzebrane rzesze z wszystkich stron Polski. Przełom, jaki przyniósł 1989r., akcesja do Unii Europejskiej i otwarcie się zachodnich
rynków pracy, mocno przemodelowały społeczno – gospodarczy
krajobraz regionu. Widać coraz wyraźniejszy odpływ mieszkańców,
szczególnie młodych. Szukając lepiej płatnej pracy, wybierają inne
regiony, często decydują się również na wyjazd z kraju. Jako cel
głównie obierają Wielką Brytanię, Niemcy, Holandię lub Irlandię.
Gdy wracają do Polski, wielu z nich doznaje szoku poemigracyjnego. Realia krajowego rynku pracy po prostu nie przystają do tych,
które poznali na emigracji.
Pozyskanie kapitału finansowego to najczęściej wskazywana korzyść z emigracji. Z badań wynika, że 80% reemigrantów
z obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (14 miast)
podczas pobytu za granicą udało się zgromadzić oszczędności,
a niemal wszyscy są zdania, że zarobili więcej, niż mogliby zarobić,
pracując w kraju w tym samym czasie. Dla porównania zgodnie
z danymi z Diagnozy Społecznej 2009 w Polsce tylko 31% gospodarstw domowych deklarowało posiadanie zaoszczędzonej sumy
pieniędzy. Ze statystykami tymi korespondują także inne dane –
jeśliby przyjrzeć się sytuacji powracających sprzed wyjazdu za
granicę, okaże się, że 17% gospodarstw znajdowało się w trudnej
sytuacji finansowej: niemal 7% miało rosnące długi, a co dziesiątemu nie wystarczało na bieżące wydatki i zdarzało się, że „było na
minusie”. Większość (42%) nie była w stanie nic odłożyć.
Z badań wynika jednak, że reemigranci nie zgromadzili za granicą wysokich kwot – połowa z nich przywiozła mniej niż 10 tysięcy
złotych. Co więcej, większość tych pieniędzy jest przeznaczana na
konsumpcję – jedna trzecia powracających oszczędności wydała na
życie bieżące po powrocie i bardzo podobny odsetek na remont lub
wyposażenie mieszkania. 8% powracających natomiast zadeklarowało, że przeznaczyło lub zamierza przeznaczyć zgromadzone
środki na własną firmę.
Musimy jednak pamiętać, że kwoty, jakie przywożą migranci
wracając do kraju, to nie jedyne korzyści finansowe z wyjazdu.
Znaczna część środków zgromadzonych za granicą jest wydatkowana w rodzinie emigranta jeszcze przed jego powrotem. W badaniu CATI zapytano powracających, czy przesyłali pieniądze bliskim,
którzy pozostali w Polsce. Niemal jedna trzecia wyjeżdżających
z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego zadeklarowała,
że robiła to regularnie, a jedna piąta od czasu do czasu. Kwoty
te były dość wysokie - ponad jedna
trzecia
powracających
przesyłała
rodzinie miesięcznie sumy przekraczające 2,5 tysiąca
złotych. Aż połowa
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- Poprzez rozwój rynku budownictwa mieszkaniowego, oferowanie miejsc pracy wysokiej jakości oraz rozwój infrastruktury
transportowej możliwe jest ograniczenie negatywnych skutków migracji – zaznaczył Zbigniew Podraza
Trzecia rzecz to atrakcyjna przestrzeń publiczna. Tego właśnie
brakuje w ośrodkach poprzemysłowych.
- Trzeba zadbać o miejsca, w których można byłoby miło spędzić czas. Niestety pod tym względem mamy sporo do zrobienia
– zaznaczył Kostempski.
Zgodnie z prognozami, dynamiczne i głębokie przeobrażenia rynku pracy i struktury społecznej są nieuniknione.
By były jak najmniej „bolesne”, należy się do nich zawczasu
przygotować.
- Postęp technologiczny i cywilizacyjny powodują, że w czasie
kariery zawodowej jednego pokolenia rynek pracy ulega całkowitej
przemianie. Do tego tempa zmian zawodów, i karier zawodowych,
należy dopasować system kształcenia i mentalność zasobów pracy – podkreślał dr hab. Andrzej Rączaszek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
- Europa zawsze starała się rozwiązywać problemy globalnie,

Stąd też częściej decydują się na założenie własnej firmy niż
szukanie zatrudnienia w większym zakładzie pracy.
Zdaniem prelegentów, zjawiska migracji i kurczenia się
miast nie da się zastopować, a jego skutki będą się uwidoczniały
w przyszłości. Można jednak podjąć działania, które ograniczą odpływ młodych ludzi, albo przynajmniej zatrzymają ich w Polsce na
dłużej. Oprzeć należy je na trzech filarach. Pierwszy z nich to komfort zamieszkania.
Zmiany demograficzne stanowią dziś obok zmian kulturowych,
zanikania tradycyjnej gospodarki na rzecz gospodarki opartej na
wiedzy, rozwarstwienia społecznego i powstawania Metropolii,
kluczowy determinant rozwoju miasta. Dlatego naszym celem jest
poszukiwanie rozwiązań do realizacji wspólnego celu w Śląsko Zagłębiowskiej Metropolii czyli do stworzenia mechanizmów zintegrowanej polityki miejskiej wpływającej na podniesienie jakości
życia w regionie – podkreślił Zbigniew Podraza Prezydent Miasta
Dąbrowa Górnicza
- Ludzie muszą mieszkać w przyzwoitych warunkach, a w większości śląskich miast substancja mieszkaniowa liczy sobie ponad
100 lat – tłumaczył Dawid Kostempski, przewodniczący zarządu
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego „Silesia”.
Po drugie, miasta powinny zadbać o dobre miejsca pracy
w zakładach powiązanych z nowoczesnymi technologiami.

dzisiaj musi sobie radzić i rozwiązywać problemy globalne na
szczeblu lokalnym - niestety jeszcze nie wie jak to zrobić – zauważył Bjørn Frode Moen Doradca do spraw międzynarodowych Urzędu Miasta Notodden w Norwegii.
Konferencja „Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rozwój
społeczno-gospodarczy oraz rynek pracy miast i regionów”, została zorganizowana przed Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz
dąbrowski Powiatowy Urząd Pracy. W dyskusjach uczestniczyli
samorządowcy, przedstawiciele instytucji UE, wyższych uczelni,
instytucji publicznych oraz biznesu.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Członków
Komisji Europejskiej - László Andora oraz Johannesa Hahna,
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, RIG w Katowicach, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego.
Patronat medialny sprawowały TVP Katowice, Radio Katowice,
Gazeta Wyborcza oraz miesięcznik Europrojekty.pl.
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reemigrantów zadeklarowała, że środki, które otrzymywała od nich
rodzina, stanowiły dla niej główne źródło utrzymania, a dla niemal
jednej piątej gospodarstw domowych były źródłem ważnym, choć
już nie najważniejszym.
Migranci, pytani o pozafinansowe plusy wyjazdu, najczęściej
wskazują na dwie kwestie: poprawę znajomości języka obcego
oraz wzrost wiary we własne siły. Większość poznała na emigracji
ciekawe rozwiązania techniczne lub technologiczne albo te dotyczące organizacji pracy lub zarządzania ludźmi. Co czwarta osoba
przywiozła z zagranicy pomysł na własny biznes. Niestety większość badanych pracowała za granicą „w nie swoim zawodzie”,
zazwyczaj poniżej kwalifikacji (40%). Wiele osób po powrocie ma
więc trudności z odnalezieniem się na krajowym rynku pracy. 30%
reemigrantów stwierdziło, że z powodu wyjazdu „wypadli z polskiego rynku pracy”.
- Problem polega na tym, że za granicą często doświadczają
dobrej jakości i kultury pracy, dlatego trudno im się przestawić
na polskie warunki. Wolą więc pracę na własny rachunek – wyjaśniła Justyna Szymańska z krakowskie Centrum Doradztwa
Strategicznego.

Przemysław Kędzior
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Euroregionalne transformacje
W połowie września Związek Euroregion „Tatry” wspólnie
z Miastem Nowy Targ zorganizowali międzynarodową konferencję pt. Od Euroregionu Tatry do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków
finansowych Województwa Małopolskiego. W konferencji
wzięli udział eksperci z Komitetu Regionów, Stowarzyszenia
Europejskich Regionów Granicznych, utworzonych już Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, przedstawiciele polskich i słowackich władz państwowych, regionalnych
i lokalnych oraz euroregionów. Konferencja została objęta Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
W trwającym procesie pogłębiania się integracji europejskiej
współpraca terytorialna staje się istotnym elementem realizacji celów polityki spójności Unii Europejskiej. Prowadzona przez władze
lokalne i regionalne oraz instytucje pozarządowe przynosi konkretne działania i widoczne rezultaty. W proces ten modelowo wpisuje się Euroregion Tatry, który poprzez 17-letni dorobek na rzecz
budowy wzajemnego partnerstwa i opartych na zaufaniu dobrosąsiedzkich stosunków na pograniczu, stał się ważnym podmiotem
kształtującym polsko-słowacką współpracę transgraniczną.

Jednym z najistotniejszych działań tego projektu była zorganizowana we wrześniu międzynarodowa konferencja, która została
objęta Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Miała ona charakter konsultacyjny i stała się forum wymiany poglądów na temat dotychczasowych rezultatów działalności Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT), napotkanych
problemów, a także perspektyw rozwoju EUWT jako skutecznego
europejskiego instrumentu prawnego, pozwalającego władzom
terytorialnym na realizowanie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej na nowych zasadach. Opinie i doświadczenia dotyczące potencjału i roli EUWT w realizacji polityki
spójności UE, przekazane przez ekspertów w ich wystąpieniach
oraz podczas dyskusji są szczególnie ważne w kontekście prac
Euroregionu Tatry nad utworzeniem EUWT.
W pierwszej części konferencji, której tematem było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – innowacyjny instrument polityki spójności Unii Europejskiej referaty wygłosili:
Kazimierz Jóskowiak, dr hab., Profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie; Alfonso Alcolea
Martínez, Komitet Regionów Unii Europejskiej; Martín Guillermo
Ramírez, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych; Przemysław Gembiak, Departament Strategii

Dziś współpraca terytorialna, a zwłaszcza najbliższa obszarom
przygranicznym współpraca transgraniczna muszą stawać się coraz bardziej skuteczne i efektywne. Jakość organizacji tej współpracy ma bowiem nadrzędne znaczenie dla realizacji celów polityki
spójności UE. Mając to na uwadze Parlament Europejski i Rada
przyjęły w 2006 r. rozporządzenie nr 1082/2006 ustanawiające

i Planowania, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej; Zuzana Hofericová, Wydział Polityki Regionalnej, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki
Słowackiej oraz Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki
Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
W drugiej części – Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej – praktyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania
EUWT głos zabrali: Antoni Nowak, Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu; Milan Nevlazla, Dyrektor biura Združenia Region „Tatry” w Kieżmarku; Grażyna Zduńczuk-Studnicka,
Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego; Gyula Ocskay, Dyrektor EUWT Ister-Granum oraz Andrzej Jankowski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin
Polskich Euroregionu Nysa.
W dniu 15.09.2011 r. goście konferencji uczestniczyli w wizycie studyjnej na polsko-słowackie pogranicze, połączonej z prezentacją wybranych rezultatów dotychczasowej współpracy transgranicznej i zrealizowanych inwestycji, m.in. ścieżki rowerowej
Szczawnica - Leśnica, promenady spacerowej w Szczawnicy, kładki na rzece Dunajec pomiędzy Sromowcami Niżnymi i Czerwonym
Klasztorem, Domu Spotkań Słowacko-Polskich Euroregionu „Tatry”
w Kieżmarku, odnowionego dziedzińca zamku w Kieżmarku, ścieżki rowerowej Spiska Bela - Tatrzańska Kotlina.
Wydarzeniem promocyjnym, które towarzyszyło konferencji
było widowisko muzyczne pt. Łączą nas Tatry w reżyserii Jerzego
Zonia – dyrektora eksperymentalnego Teatru KTO z Krakowa, znanego z realizacji licznych spektakli teatralnych i ulicznych w kraju
i za granicą. Zostało ono zorganizowane na nowotarskim rynku
wieczorem 14 września z udziałem aktorów Teatru KTO, Krakowskiego Teatru Tancerzy Ognia SIRRION, a także polskich i słowackich zespołów. Widowisko łączyło stylistykę klasycznego koncertu
z elementami spektaklu ulicznego poprzez wykorzystanie przestrzeni wokół sceny, a także zastosowanie oryginalnych rozwiązań
inscenizacyjnych. Oprawa teatralna i projekcje filmowe pokazujące
piękno regionu, a także gra świateł, wykreowały atrakcyjne i frapujące obrazy, które w połączeniu z wysokim poziomem wykonawstwa przyniosły niezapomniane wrażenia artystyczne.

Łączą nas Tatry...

Nie tylko za konferencyjnym stołem. Foto K. Gajewski
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nowy instrument prawny – Europejskie Ugrupowanie Współpracy
Terytorialnej (EUWT), który umożliwia transgranicznym partnerom powołanie podmiotu posiadającego wspólnotową osobowość
prawną i prowadzenie współpracy w oparciu o jeden porządek
prawny i wspólną strukturę. Stanowi on innowacyjne narzędzie organizacji europejskiej współpracy terytorialnej. Stwarza olbrzymie
szanse usunięcia dotychczasowych ograniczeń, otwierając nowe
możliwości działania oraz prowadzenia strategicznej współpracy
na najwyższym, formalnym i prawnym poziomie organizacyjnym.
Szczególną rolę do odegrania w procesie tworzenia EUWT
mają euroregiony – naturalni i wzorcowi partnerzy współpracy
transgranicznej. Dlatego też Euroregion Tatry, czerpiąc ze swoich kilkunastoletnich doświadczeń i ugruntowanej współpracy
polsko-słowackiej prowadzi intensywne działania zmierzające do
utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Poszczególne etapy budowanie struktur tego podmiotu prawnego
prowadzone są w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu Tatry do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
którego partnerami są Związek Euroregion „Tatry”, Združenie Region „Tatry”, Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark.

Agnieszka Pyzowska

Gaz łupkowy – atut czy miraż?

Powtórka Karlina?
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Polska została zaczarowana kwietniowym raportem amerykańskiej Agencji ds.
Energii (EIA) o tym, że pod nogami mamy prawdziwe bogactwo, że w skałach łupkowych mamy złoża gazu łupkowego możliwego do eksploatacji, a szacowanego na ok.
5,3 bln m sześc. Wyliczono, że zaspokoi to nasze potrzeby na gaz na najbliższe 300
lat! Zaczęto też snuć prognozy dochodów dla skarbu państwa z eksploatacji tych złóż.
Nie zrobiły na nas wrażenia informacje o wycofaniu się z tej koncepcji na Węgrzech
i w Szwecji z powodu nieudanych próbnych wierceń (nieopłacalne wydobycie), a także
informacja, że w Polsce będzie trzeba robić wiercenia na głębokość dwukrotnie większą, co wpłynie na koszty i opłacalność ekonomiczną. Nie zrobiła też wrażenia decyzja
ograniczająca stosowanie tej technologii we Francji. Debatę w Parlamencie Europejskim i głosy wzywające do dyskusji nad konsekwencjami środowiskowymi uznano za
akt nieprzyjazny...
Nowym elementem w dyskusji jest raport prof. Roberta W. Howartha z amerykańskiego
Cornell University. Zwraca on uwagę na to, że technologia ta wymaga tysięcy odwiertów
(w Pensylwanii jest ich sto tysięcy). Przy ich eksploatacji wypadki zdarzają się raz na sto
odwiertów, a wypadki poważne - raz na tysiąc odwiertów (w stanie Pensylwania jest to odpowiednio sto poważnych i tysiąc mniejszych
wypadków). Te wypadki to wyciek metanu lub szkodliwych substancji.
Jak wiadomo metoda tzw. szczelinowania hydraulicznego polega na tym, że aby rozsadzić skałę łupkową i uwolnić gaz, w wykonany
odwiert wpompowuje się pod wysokim ciśnieniem duże ilości wody z domieszką substancji chemicznych, których skład zalicza się do
toksyn. Wydobywa się ze skał gaz, ale jako konsekwencje technologiczne wydobywa się z powrotem 20-30 proc. płynu technologicznego
dodatkowo zanieczyszczonego zawartymi w skałach substancjami toksycznymi, a nawet radioaktywnymi. Co z tym płynem „zwrotnym”
zrobić? Jego utylizacja to koszty, o których dotąd nie było mowy...
Oczywiście jak to bywa opinia R.W. Howartha jest konfrontowana z innymi opiniami (również profesorskimi), jednak problem środowiskowy jest i wszystkie wątpliwości winny być obecnie wyjaśnione, abyśmy wiedzieli z jakimi konsekwencjami należy się liczyć. Powinniśmy
o tym wiedzieć jeszcze przed dawaniem licencji na próbne odwierty, a przynajmniej przed dawaniem licencji na przemysłowe wydobycie!
Zwolennicy ochrony środowiska wskazują na przykład Francji, gdzie metoda ta jest zakazana i postulują rozszerzenie tego zakazu na
UE. Warto więc nie stwarzać sytuacji, do której będzie pasował znane polskie powiedzenie, że „mądry Polak po szkodzie”...
HST

Światowy Raport Inwestycyjny UNCTAD 2011

Cudze chwalimy...
jako najlepszych światowych lokalizacji dla działań związanych
z usługami dla biznesu. Raport potwierdza, że dostępność i efektywność wykwalifikowanych pracowników, otoczenie biznesowe,
niskie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, a także
przejrzystość polskiego systemu prawno-finansowego zyskują coraz szersze uznanie wśród szefów działów rozwoju firm lokujących
biznes na całym świecie. Dzięki podobnej charakterystyce również
Warszawa plasuje się wśród 15 najlepszych lokalizacji dla biznesu
wg amerykańskiego Magazynu Fortune.
Tegoroczny Światowy Raport Inwestycyjny UNCTAD prognozuje wzmocnienie dynamiki przepływu bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w 2011 i szacuje ich wzrost z 1,4 do 1,6 bilionów
USD, a więc do średniej sprzed kryzysu. W 2012 i 2013 szacowany przepływ BIZ powinien osiągnąć odpowiednio 1,7 bilionów USD
i 1,9 bilionów USD. Wśród przesłanek pozwalających spodziewać
się wzrostu światowych BIZ autorzy raportu wymieniają: rosnące rezerwy finansowe korporacji transnarodowych, wynikające
w dużej mierze z powstrzymywania inwestycji w trakcie kryzysu;
restrukturyzację wielu firm wymuszoną przez kryzys (w tym przenoszenie działalności do tańszych miejsc i rosnąca rola BPO, widoczna silnie na przykładzie Polski); rosnącą wycenę giełdową spółek
(inwestorzy będą kupować zanim ceny wzrosną jeszcze bardziej);
wyzbywanie się udziałów w firmach, przejętych przez państwa
w ramach działań antykryzysowych. Po stronie odbiorców inwestycji, trwające restrukturyzacje korporacyjne oraz przemysłowe,
prywatyzacja wynikająca z równowagi fiskalnej i rozwijanie programów pomocy państwa oraz wzrost gospodarek wschodzących
powinny stworzyć nowe możliwości inwestycyjne. Powrót światowych przepływów inwestycji do spodziewanego poziomu utrudnić
mogą czynniki ryzyka, takie jak nieprzewidywalność globalnego
zarządzania gospodarczego, możliwy powszechny kryzys zadłużenia oraz nierównowagi fiskalnej i finansowej sektora w niektórych
krajach rozwiniętych, jak i wzrost inflacji oraz oznaki przegrzania
w największych gospodarkach wschodzących.
Opr. AS

2011

Polska szóstym najatrakcyjniejszym na świecie miejscem
do lokowania inwestycji. Kraków bez konkurencji - najlepszy
dla projektów BPO. Światowy Raport Inwestycyjny UNCTAD
2011 nie pozostawia wątpliwości co do realnej oceny naszego kraju w kontekście możliwości lokowania u nas biznesu
z wielkimi perspektywami na sukces.
Zdecydowany awans w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej
w tegorocznym Raporcie UNCTAD (5 oczek w górę z pozycji 11.
w 2010) potwierdza coraz silniejszą pozycję Polski na światowej
arenie inwestycji - wyprzedzają nas głównie światowe potęgi jak
Chiny i USA, a za Polską uplasowały się Niemcy i Wielka Brytania. Mimo spadku napływu inwestycji do Polski w 2010 r. (z 13,7
do 9,7 mld USD) obecnie wyraźnie widać tendencje wzrostowe
w napływie projektów zagranicznych - wartość napływu BIZ po 5
miesiącach 2011 r. wyniosła 4,2 mld EUR co stanowi 86% wartości
BIZ z pierwszych 5 miesięcy 2010 roku i 62% napływu z całego
2010 roku. W kontekście europejskim trend ten odnotowany został już w corocznym badaniu Atrakcyjności Inwestycyjnej Europy
publikowanym co roku przez E&Y, które wykazało, że w 2010 r.
Polska odnotowała najwyższy wzrost liczby projektów BIZ w całej
Europie. W 2010 zrealizowano 40% więcej projektów inwestycyjnych niż w roku 2009.
Ogólne pozytywne trendy znajdują swoje odbicie w działalności Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która
zamknęła w I półroczu 2011 r. projekty o łącznej wartości ponad 2
razy większej niż przed rokiem - wzrost o 124% z 377,24 mln EUR
w I poł. 2010 r. do 845,5 mln EUR w I poł. 2011 r. Znacznie wzrosła
też średnia wartość zakończonego projektu - 32,5 mln EUR w I poł.
2011 r. wobec 12,9 mln EUR w I poł. 2010 r. oraz liczba tworzonych miejsc pracy - wzrost o 7% z 6 046 w I poł. 2010 r. do 6 494
w I poł. 2011 r.
Świetna pozycja Krakowa, który uznany został przez UNCTAD za najlepsze miejsce dla rozwoju projektów BPO w kategorii
Locations for global services outsourcing: Top 10 emerging cities
potwierdzają konsolidujący się trend postrzegania polskich miast
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Legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych

Co nie jest

zabronione? (1)

2011

Z Józefem Wyciślokiem – Radcą Ministra Finansów – rozmawia Antoni Szczęsny
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- Kryzys mobilizuje firmy do szukania nowych źródeł
oszczędności. Jednym z takich źródeł może być optymalizacja podatkowa pozwalająca na obniżenie obciążeń podatkowych firmy i poprawę wyniku finansowego. Mówi się nawet,
że optymalizacja podatkowa to inteligentne stosowanie przepisów w celu legalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych.
Czyli „inteligencja podatkowa .Wielu ekspertów i publicystów
wskazuje ,że optymalizacja podatkowa jest lekarstwem na kryzys gospodarczy ? Proszę przybliżyć to pojęcie Czytelnikom.
- Problem optymalizacji podatkowej to jedno z ciekawszych zagadnień prawa podatkowego. To rozwiązanie wydaje się szczególnie atrakcyjne dla wszystkich stron szeroko rozumianego stosunku
prawno-podatkowego. Przedsiębiorcy rozumieją optymalizację
również jako sposób na lepsze wyniki swej firmy, doradcy dostrzegają ciekawe pola twórcze, z kolei organy podatkowe kontrolują,
czy granica pomiędzy optymalizacją a pozornością i obejściem prawa nie została przekroczona. Termin „optymalizacja podatkowa”
(planowanie podatkowe) oznacza taki wybór struktury planowanej
czynności prawnej (np. transakcji), aby uzyskać zminimalizowanie łącznych obciążeń podatkowych. Optymalizację podatkową
należy odróżnić od uchylania się od opodatkowania. Oznacza to,
iż planowanie podatkowe odbywa się w granicach obowiązujących
przepisów prawa. Do działań zgodnych z przepisami prawa, określanymi mianem optymalizacji podatkowej, zaliczane jest przede
wszystkim oszczędzanie podatkowe oraz planowanie podatkowe.
Oszczędzanie podatkowe polega na powstrzymywaniu się przez
podatnika od czynności, które skutkują powstaniem zobowiązania podatkowego. Natomiast planowanie podatkowe ma na celu
stworzenie optymalnych, pod względem obciążeń podatkowych
i okołopodatkowych, struktur i rozstrzygnięć odnoszących się do
konkretnych działań gospodarczych (operacyjnych lub inwestycyjnych) podejmowanych przez podatników. Najprostsze formy
optymalizacji podatkowej dotyczą odpowiedniego zarządzania elementami kosztów podatkowych. Natomiast bardziej wyrafinowane
narzędzia mogą obejmować już pewne elementy strukturyzujące
aktywa i pasywa spółki oraz wykorzystywać możliwości oferowane
przez korzystniejsze niż polska jurysdykcje podatkowe.
Zarówno optymalizacja podatkowa jak i planowanie podatkowe oznaczają zarządzanie podatkami. Zarządzanie podatkami
w przedsiębiorstwie ma na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych i/lub ograniczenie ryzyka podatkowego (np.: optymalizacja podatkowa, planowanie podatkowe, zarządzanie ryzykiem
podatkowym).
Można przyjąć, że zarządzanie podatkami polega na podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji
obowiązków podatkowych i sprawozdawczych z uwzględnieniem
strategicznych celów przedsiębiorstwa w zakresie kontynuacji
działalności, kształtowania reputacji, oraz minimalizacji obciążeń
podatkowych. Podejmowane działania polegają na tworzeniu odpowiednich warunków do osiągnięcia celów podatkowych.
Przedsiębiorstwa w obliczu panującego kryzysu dążą do redukcji kosztów we wszystkich obszarach swojej działalności. Działania optymalizacyjne, również z zakresu podatków, wydają się być
tym samym nieodzownym elementem efektywnego zarządzania.
Właśnie chęć minimalizacji obciążeń podatkowych zaczyna mieć
coraz większy wpływ na podejmowane decyzje biznesowe.
- Granice legalnych działań wyznacza nam Ordynacja
Podatkowa poprzez określenie skutków podatkowych w stosunku do czynności pozornej i obejścia prawa. W większości
krajów na świecie optymalizacja podatkowa to normalna działalność firm i osób indywidualnych. Czy jest ona postrzegana
jako wybór modelu - strategii, którego celem jest dążenie do
zapłacenia jak najmniejszych podatków, czyniąc to zgodnie
z obowiązującym prawem podatkowym?

- Strategie podatkowe przedsiębiorstw stanowią legalne źródło
uzyskania dodatkowych korzyści z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej. Formułowanie strategii podatkowych jest szczególnie dostępne dla przedsiębiorstw mających właściwą bazę kapitałowo-organizacyjną umożliwiającą ich realizację. Potencjalnymi
beneficjentami strategii podatkowych będą przedsiębiorstwa zorganizowane w formie spółek kapitałowych.
Procesy optymalizacji opodatkowania dotyczą przedsiębiorstw działających w wymiarze zarówno krajowym, jak i unijnym czy międzykontynentalnym. Przedsiębiorstwa prowadzące
działalność w obrębie jednego systemu podatkowego mogą formułować strategie podatkowe z wykorzystaniem prawnie dopuszczalnych rozwiązań przyjętych w tym systemie. Przedsiębiorstwa podejmujące działania o charakterze strategicznym w obrębie danego
państwa są zdeterminowane przez konkretny system podatkowy.
Stosowane strategie podatkowe będą zależały od polityki fiskalnej
tego państwa. Nie oznacza to, że przedsiębiorstwa działające wyłącznie na terytorium jednego kraju nie mają narzędzi optymalizacji
podatkowej. Mogą one podejmować działania związane przykładowo z przesunięciem terminu płatności lub podatkowego zarządzania stratą podatkową. Formułując strategie podatkowe, wykorzystują dostępne formy organizacyjno-prawne, interpretacje urzędów
skarbowych, porozumienia w sprawie cen transakcyjnych, różnice
w specjalnych strefach ekonomicznych kraju, przejęcia i restrukturyzacje w celu osiągnięcia podatkowych korzyści związanych
z prowadzoną działalnością. Strategie podatkowe nie mogą jednak
stanowić naruszenia obowiązujących w danym państwie przepisów
prawa podatkowego. Uwzględniając legalność działań związanych
z planowaniem podatkowym, państwo wpływa na politykę podatkową przedsiębiorstw. Polityka fiskalna danego kraju determinuje
strategie podatkowe formułowane w jego obrębie.
Warto pamiętać, że każda optymalizacja podatkowa niesie
za sobą pewne ryzyko.Normą jest, że organy podatkowe szukają
możliwości zwiększenia wpływów do budżetu i każde działanie podatnika, które w konsekwencji ograniczy wpływ do budżetu będzie
w czasie kontroli szczególnie badane, sprawdzane pod względem
obowiązującego prawa. I dlatego dobrze jest przed podjęciem decyzji porównać ryzyko i możliwe skutki podatkowe z przeprowadzonych operacji z ich możliwymi do osiągnięcia korzyściami finansowymi, zwracając uwagę na to, że katalog narzędzi optymalizacyjnych nie jest stały. To co jest obecnie zgodne z prawem za moment
może być … zlikwidowane i ustawowo prawnie zakazane. Granicę
optymalizacji, w rozumieniu interesu przedsiębiorcy, stanowi treść
obowiązujących ustaw.
- Czy optymalizacja podatkowa i planowanie podatkowe
mają zasięg międzynarodowy?
- Jedną z form optymalizacji podatkowej jest międzynarodowe
planowanie finansowe, polegające na geograficznym rozplanowaniu pewnych zdarzeń gospodarczych w celu minimalizacji obciążeń
podatkowych oraz dla osiągnięcia innych, dopuszczalnych przez
prawo, celów. Optymalizacja podatkowa musi być skoordynowana
z planowaniem podatkowym we wszystkich obszarach działalności
firmy i musi mieć miejsce przed dokonaniem danej transakcji, a nie
w jej toku albo już po jej dokonaniu. Międzynarodowa globalizacja
gospodarki w zasadniczy sposób zmieniła relacje między krajowymi systemami podatkowymi. Coraz więcej podmiotów gospodarczych rozpoczynała i rozpoczyna działalność na skalę międzynarodową. Swoboda przepływu kapitału, łatwość zawierania transakcji na poziomie globalnym, stworzyła możliwość zmniejszania obciążeń podatkowych (tzw. optymalizacji podatkowej)
przez przedsiębiorstwa. Dążenie podmiotów gospodarczych do
minimalizowania obciążeń podatkowych ma wpływ zarówno na
społeczną jak i gospodarczą politykę państw. Optymalizacja podatkowa wymusza na krajowym systemie podatkowym jego zmianę

Legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych
przez obniżenie podstaw opodatkowania, zmianę struktury obciążeń fiskalnych nakładanych na przedsiębiorców, udogodnienie procedur koniecznych do pobierania podatków. Ogranicza to swobodę
państwa w prowadzeniu polityki podatkowej. Poszukiwanie przez
przedsiębiorców obniżenia kosztów opodatkowania spowodowało
zmiany w systemach podatkowych państw. Powstały również wyspecjalizowane podmioty oferujące pełen zakres usług związany
z optymalizacją podatkową, a obejmujący rejestrację spółki w raju
podatkowym, a także pełne wykorzystanie stworzonych przez raj
podatkowe możliwości minimalizowania obowiązków podatkowych.
- Najbardziej rozpowszechnione rozwiązania mające na
celu obniżenie obciążeń podatkowych można podzielić na
takie, które związane są ze specyficzną formą lub miejscem
prowadzenia działalności i pozostałe, relatywnie proste rozwiązania, możliwe do zastosowania przez praktycznie każdego
przedsiębiorcę. Jakie najważniejsze zjawiska rzeczywistości
gospodarczej są objęte działaniami optymalizacyjnymi?
- Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba usystematyzować poszczególne zagadnienia. A więc do zjawisk tych można
zaliczyć : Po pierwsze: Procesy łączenia spółek, fuzje, przejęcia,
transakcje przejęcia podmiotu (share deal), majątku (asset deal),
transakcje mergers & acqusitions, transakcje typu „A”- przejęcia
„przyjazne”ang. friendly takeover, przejęcia „wrogie” ang. hostile takeover, transakcje restrukturyzacyjne , przygotowanie transakcji metodą due dilligence (due diligence na zlecenie sprzedającego (ang.
vendor due diligence, VDD) i na zlecenie kupującego (ang. buyer
due diligence, BDD), transakcje na rynku kapitałowym (wykupy lewarowane- LBO (ang. leveraged buy out, inaczej wykup kredytowa-
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ny lub wykup wspomagany dźwignią finansową. wykupy menedżerskie - MBO (ang. management buy out). wykupy menedżerskie II
- MBI (ang. management buy in). połączenia, aporty, wymiany akcji,
Po drugie: Konwersję biznesowego modelu działania grupy kapitałowej skutkującą zmianą profilu funkcjonalnego podmiotów, uczestniczących w transakcjach i wynikającą z tego zmianą
podziału zysku w grupie (zmiana modelu cen transferowych).
Odpowiedź na pytanie o to, jakie wartości dodane niesie dla
przedsiębiorców tworzenie grup kapitałowych rozumianych jako
organizacja powiązanych kapitałowo lub osobowo podmiotów leży
w identyfikacji przyczyn powstawania takich struktur. Zakładając
racjonalność podejmowania decyzji przez przedsiębiorców można
dojść do wniosku, że poprzez tworzenie grup kapitałowych chcą oni
doprowadzić do optymalizacji wyników swoich przedsięwzięć gospodarczych. Osiągnięcie korzyści poprzez tworzenie grup kapitałowych wiąże się oczywiście z ponoszeniem odpowiednich kosztów
oraz ryzyka, takiego jak na przykład ryzyko podatkowe związane
z dokonywaniem transakcji pomiędzy spółkami grupy.
Po trzecie: Prowadzenie działalności z wykorzystaniem
zamkniętego funduszu inwestycyjnego może być jednym ze
sposobów na optymalizację podatkową.

Fundusze zamknięte pozwalają firmom na optymalizację obciążeń podatkowych i są dodatkowym źródłem finansowania nowych projektów.
Fundusze zamknięte to w prawie polskim jedną z trzech podstawowych kategorii funduszy inwestycyjnych, obok funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusze zamknięte różnią się od pozostałych
kategorii tym, że można partycypować w zyskach z inwestycji funduszu poprzez zakup certyfikatu inwestycyjnego, a nie jednostek
uczestnictwa. Generalnie można powiedzieć, że Fundusze Zamknięte są to fundusze, które dostosowane są na potrzeby klienta,
z reguły skierowane do wyselekcjonowanych inwestorów. Jest to
także wehikuł specjalnego przeznaczenia dedykowany jednemu
inwestorowi lub grupie zainteresowanych tym samym przedmiotem
działań inwestycyjnych lub gospodarczych. Fundusz zamknięty pozwala na zapewnienie klientowi anonimowości, a także na szybkie i
elastyczne rozwiązanie. Fundusze zamknięte przeznaczone są dla
grup kapitałowych, osób prawnych, a także dla zamożnych osób
fizycznych.
Główne korzyści funduszy zamkniętych to: możliwość reinwestycji zysków osiągniętych dzięki lokatom funduszu(bez płacenia
od nich podatku) w kolejne projekty oraz zwiększenie dźwigni finansowej poprzez zaciągnięcie kredytu zarówno na poziome spółek
portfelowych (lokaty funduszu), jak i samego funduszu.
Po czwarte: Spółkę europejską – jej specyfika pozwala na
elastyczną zmianę siedziby, co pociąga za sobą zmianę obowiązku
podatkowego z nieograniczonego na ograniczony, co stwarza możliwości dla optymalizacji podatkowej.
Po piąte: Utworzenie
z kilku przedsiębiorstw powiązanych Podatkowej Grupy Kapitałowej, pozwalające
na obniżenie dochodu podatkowego o straty ponoszone
przez spółki należące do PGK,
(zaletami PGK są: łączne opodatkowanie dochodów i strat,
przejęcie odpowiedzialności za
zobowiązania podatkowe, swoboda określania cen między
członkami grupy, brak opodatkowania dywidend, rozliczenie
darowizn, brak wynagrodzenia
płatnika).
Po szóste: Zagraniczne
spółki holdingowe – chodzi
tu o spółki będące członkami
Unii Europejskiej (UE) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
z którymi Polska podpisała
umowy o unikaniu podwójnego podatkowania i których
przepisy wyróżniają się niskimi stawkami lub wręcz zwolnieniem z podatku dochodowego lub podatku od zysków kapitałowych czy dywidend,
Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej polscy inwestorzy bez przeszkód mogą lokować swój majątek za granicą. Jedną
z form struktury gospodarczej mogącej przekraczać granice państw
jest holding. Niewątpliwą zaletą spółki holdingowej jest możliwość
szybkiego zakończenia działalności i wejścia na nowe rynki zagraniczne. Mocną stroną takiej formy są także korzyści podatkowe.
W tworzeniu powiązań o charakterze holdingowym odgrywa rolę
także optymalizacja podatkowa transferu dotychczas posiadanych
przez inwestora aktywów (w tym akcji lub udziałów) do spółki holdingowej.
I po siódme: Prowadzenie działalności w ramach spółki
osobowej, co pozwala na uniknięcie podwójnego opodatkowania, jakie ma miejsce w przypadku spółek kapitałowych. Dzięki
odpowiedniej strukturze uwzględniającej spółki komandytowe
lub komandytowo-akcyjne możliwe jest obniżenie obciążeń
podatkowych.
- Dziękuję za tę część rozmowy
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Warto skorzystać: Cyfrowe systemy informacji przestrzennej w samorządach

Innowacje: Planowanie
energetyczne i nie tylko

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na organach samorządu terytorialnego spoczywa
między innymi obowiązek prowadzenia zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej. Zgodnie z artykułem 6a przywołanej ustawy, zadania
te spoczywają na marszałkach województw oraz starostach
powiatów. Starosta ma jednak prawo, po podpisaniu stosownej umowy, przekazać swoje obowiązki na rzecz prezydenta,
burmistrza lub wójta gminy. Tyle mówi ustawa. Samorządy
niejednokrotnie wychodzą jednak poza prawne obowiązki, inwestując na przykład w rozbudowane systemy informacji przestrzennej oparte na lotniczych ortofotomapach. Ponieważ wiąże się to ze znacznymi wydatkami, ważne jest, żeby narzędzia
te wykorzystywać z maksymalną efektywnością, znajdując dla
nich coraz to nowe zastosowania.
Jednym z możliwych zastosowań jest
wykorzystanie znajdujących się w posiadaniu samorządów map na potrzeby inwentaryzacji przeprowadzanej w ramach audytu
energetycznego. Aby na podstawie wyników
audytu możliwe było wskazanie tych obszarów, gdzie, na przykład, opłacalna będzie
rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej lub
umieszczenie koncentratora danych przekazywanych drogą radiową, niezbędne jest
uwzględnienie przy inwentaryzacji stanu
zastanego współrzędnych geograficznych
opisywanych obiektów i utworzenie odpowiedniej warstwy mapy.
Zgromadzenie tego typu danych nie
wymaga obecnie przeprowadzenia pełnej
inwentaryzacji w terenie, jednak ze względu na braki w dokumentacji, część danych
zwykle musi być pozyskiwana w taki sposób. Zbieranie danych w warunkach terenowych i dalsze ich przetwarzanie związane jest ze znacznym nakładem pracy,
szczególnie jeśli dane te są wpisywane w arkuszach papierowych,
a następnie przenoszone do systemu ewidencyjnego. Przy takim
podejściu utrzymanie odpowiedniej jakości danych wymaga dodatkowego sprawdzenia ich poprawności. Istotnym problemem jest
też brak standaryzacji danych, które w systemie informatycznym
są wybierane ze słowników. Osoba przepisująca dane musi w takim przypadku dobierać odpowiednie wartości z listy. Każdy, kto
kiedykolwiek przepisywał dane z ręcznie wypełnianych arkuszy spisowych wie również, jak trudno nieraz jest je odczytać. Pismo jest
często niestaranne, arkusz czasem zamoczył się na deszczu, niektóre dane zostały pominięte lub ewidentnie wprowadzone z błędem grubym. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego
w trakcie inwentaryzacji pozwoli uniknąć większości tych błędów,
gdyż kompletność i poprawność danych może być w szerokim zakresie sprawdzana przy zapisywaniu ich do bazy danych. Niełatwe
zadanie inwentaryzacji danych w terenie ułatwić mogą urządzenia
mobilne, do których zostaną wgrane aplikacja i formatki do wprowadzania danych oraz mapa cyfrowa – pochodząca z zasobu samorządowego. Możliwości takie już dziś daje na przykład oprogramowanie ERAMIS oferowane przez firmę LGBS Polska. Autorskie
rozwiązanie techniczne pozwala na załadowanie do pamięci całej
mapy i szybkie jej przetwarzanie – selektywne wyświetlanie warstw
mapy, wyszukiwanie wybranych obiektów, zmianę skali i przejście
od widoku przeglądowego do wyświetlania elementów szczegółowych. Ostrość obrazu jest zawsze doskonała, niezależnie od
skali. System ten, przystosowany do współpracy z popularnymi

urządzeniami przenośnymi, umożliwia zarządzanie zleceniami pracy, standaryzację procedur i znaczne skrócenie czasu zbierania danych w czasie inwentaryzacji lub oględzin. Informacje o obiektach
mogą być też uzupełnione przez zdjęcia i notatki głosowe. O tym,
jak wielkie to ułatwienie samorządy mogą przekonać się już wkrótce, przygotowywana właśnie Ustawa o efektywności energetycznej
zakłada bowiem obowiązek wykonywania nie rzadziej, niż co 5 lat
audytów energetycznych dla wszystkich obiektów i instalacji.
Na wsparciu audytu energetycznego zastosowania samorządowego zasobu kartograficznego jednak się nie kończą. Wykorzystać go można także na styku obszarów komunalnej gospodarki
energetycznej i ochrony środowiska, a mianowicie do inwentaryzacji lokalnych źródeł niskiej emisji. Eliminacja tego typu zanieczyszczeń jest dziś priorytetem większości samorządów. Aby jednak
skutecznie wycofywać z użycia wysłużone piece węglowe, warto

najpierw je zinwentaryzować. Graficzna wizualizacja problemu,
przygotowana w oparciu o mapy z zasobu samorządowego, może
następnie stanowić punkt wyjścia do przygotowania lokalnej strategii likwidacji niskiej emisji w gminie lub powiecie.
Inną nakładką graficzną na posiadane w samorządowych zasobach mapy cyfrowe mogą być wykresy poziomów gęstości mocy.
Pozyskane w toku audytu energetycznego dane na temat mocy
przyłączeniowych i zużycia energii w poszczególnych obiektach,
po naniesieniu na mapę tworzą całościowy obraz zapotrzebowania
energetycznego jednostki samorządu. Taka wiedza w praktyce wykorzystywana jest następnie chociażby przy bilansowaniu zużycia
energii na danym obszarze czy ocenie zasadności podejmowania
inwestycji w źródła mocy oraz sieć rozdzielczą.
Na korzyści płynące z wykorzystania miejskich systemów informacji przestrzennej do celów planowania energetycznego uwagę zwraca także Szymon Liszka, prezes Fundacji Efektywnego
Wykorzystania Energii: - „Pozwoli to na znaczną poprawę jakości procesu planistycznego, obniżenie kosztów działań inwentaryzacyjnych, może sprawić że plany i programy będą na bieżąco
monitorowane i aktualizowane w oparciu o informacje gromadzone
w systemach pochodzące z różnych źródeł. Myślę, że obecnie jest
już czas na praktyczne wykorzystanie miejskich systemów informacji przestrzennej w planowaniu energetycznym.”
Andrzej Wawrzyczek

Śladem naszych interwencji – Korespondencja własna z Kopenhagi
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Rok temu jedna z naszych Czytelniczek przysłała do redakcji maila z dramatyczną prośba o pomoc.
Nie wdając się w szczegóły – zajęliśmy się jej sprawą, a konkretnie uczynił to nasz duński korespondent red. Krzysztof Kozik. Nie informowaliśmy o biegu sprawy, czekając na konkretne rezultaty starań
naszego przedstawiciela. Dziś, po 12 miesiącach jego wysiłków publikujemy tekst z pewnością tyleż
poruszający, co skłaniający do głębokiej refleksji.

Z(W)robiony w ZAP-a ...

Legalna praca za granicą i polski pośrednik, obiecane
duże pieniądze. Ileż to razy kuszeni jesteśmy takimi ofertami? A później jakże często okazuje się, że wiele tygodni czekamy na kontrakt, dostajemy jakieś pieniądze do ręki - bez
jakiegokolwiek potwierdzenia i w sumie nie wiemy dla kogo
pracujemy, kto i ile ma nam płacić? A co dzieje się gdy zdarzy się wypadek? Oto prawdziwa historia, która wydarzyła się
w 2010 roku w Danii. To co spotkało Marcina może zdarzyć się
każdemu innemu w każdym innym kraju. Zanim wyjedziesz,
sprawdź dokładnie firmę i warunki pracy przez nią oferowane
abyś nie wpadł do pełnej pijawek mętnej wody.

przepychanka i wzajemne przerzucanie się winą pomiędzy obydwoma „pracodawcami”. Mimo takiego obrotu sprawy prowadząca
Marcina lekarka Benedicte Dahlerup z Århus Sygehus z determinacją i pełnym poświęceniem leczyła go starając się jednocześnie
wyjaśnię do końca sprawę ubezpieczenia. Tym ciekawym przypadkiem zainteresowała dziennikarkę duńskiej telewizji i miejscową
prasę. Sprawa została nagłośniona i zrobił się szum.

Spotkanie.
Prawie rok temu spotkali się na jednym ze szczecińskich osiedli, tam Marcin dowiedział się od Szymona kolegi z ławy szkolnej,
że Tomasz Marcinkiewicz ( też ze Szczecina) szuka ludzi do pracy
w firmie logistycznej ZAP w Danii. Początkiem maja 2010 Marcin
wraz z kilkoma innymi kolegami wyjechał do Danii i 9 maja rozpoczął pracę w ZAP Express w Kolding gdzie kierownikiem oddziału
jest Tomasz Marcinkiewicz. Podjęli pracę z dnia na dzień nie mając
w ręku żadnych papierów a jedynie obietnice, że lada dzień ich
kontrakty nadejdą z centrali (centrala firmy mieści się w Albertslund
pod Kopenhagą). Ufali Tomkowi więc czekali cierpliwie na umowy
o pracę, gdy pytali o nie to niezmiennie słyszeli, że lada dzień mają
je wysłać z centrali !!! (Poczta działa w Danii bardzo sprawnie a list
wysłany jednego dnia trafia do adresata dnia następnego).
Praca.
Mijały dni i tygodnie a oni pracowali nie wiedząc dla kogo i za
ile ?. Za wykonaną pracę dostawali od Marcinkiewicza tylko część
wynagrodzenia ( Marcin dostał za maj tylko 7000 DKK ) bez żadnego potwierdzenia z ręki do ręki. Często pracowali o wiele więcej
niż określone prawem 37 godzin tygodniowo. Nie dostawali także zleceń wyjazdu. Każdy z nich przed wyruszeniem w trasę miał
przygotowane na palecie paczki, które sczytywał specjalnym czytnikiem, ładował do samochodu i w drogę. Warunki mieszkaniowe
też nie były dobre.

Ubezpieczony czy nie ?
Po kilku dniach z Esbjerg przewieziono go do szpitala w Århus
i dopiero tam zwrócono uwagę na braki w dokumentacji ubezpieczeniowej Marcina. Okazało się wtedy, że nie pracował dla duńskiego ZAP-a tylko dla polskiego pośrednika firmy MATExpress Moniki
Marcinkiewicz ze Szczecina i w Danii nie był ubezpieczony!!! Nie
był też w chwili wypadku – co jeszcze ciekawsze - ubezpieczony
w Polsce bo MATExpress dopiero 30 czerwca czyli w tydzień po
wypadku zgłosił Marcina do ZUS w Szczecinie nie płacąc jednak
za niego żadnej składki!!!. Zaczęła się typowa w takich sytuacjach

Dzień dzisiejszy.
Na Święta Bożego Narodzenia Marcin był już w domu. Gdy
opuszczał szpital w Århus to dostał bardzo dobry wózek inwalidzki,
zapas cewników i przybory codziennego użytku dla osób z tetraplegią, ma także specjalne łóżko. Lekarze określili jego chorobę
jako niedowład spastyczny 4 kończynowy po stłuczeniu rdzenia
ciąg dalszy na str. 30
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Wypadek.
Jest 23 czerwca 2010. Marcin załadował swoje paczki i przesyłki do firmowego samochodu i wyruszył w trasę. Świeci słońce,
jest środek dnia. Jadący przed nim samochód nagle hamuje sygnalizując jednocześnie skręt. Jadący – jak wynika później z protokołu policyjnego z prędkością 80 – 100 km/h - Marcin nie chcąc
uderzyć w poprzednika próbował zmienić pas i zatrzymać się na
bandzie. Przeliczył się z możliwościami, nie zapanował nad wypełnionym paczkami samochodem i przekoziołkował wraz z nim, wypadł przez okno i wylądował w polu, kilka metrów od drogi. Kierowca jadący za nim wezwał ambulans, który odwiózł go do szpitala
w Esbjerg. Tam w celu ratowania życia na początek wstawiono mu
kilka śrub w odcinku szyjnym kręgosłupa. Nikt nie pytał o ubezpieczenie bo nie ono było wtedy najważniejsze.

Ciąg dalszy.
Sprawę wzięła także w swoje ręce Marta siostra Marcina
i gdy tylko dowiedziała się o wypadku zaczęła walkę o życie brata
i o prawdę. To do niej w sierpniu prawie 2 miesiące po wypadku
przyjechał - z własnej ponoć inicjatywy - Tomasz Marcinkiewicz
i chcąc zakończyć sprawę zapytał za jaką kwotę jest w stanie zaprzestać walki i odstąpić od dochodzenia roszczeń !!! Bezczelność
granicząca z tupetem proponować pieniądze za milczenie i bezczynność !!! Jakież to pieniądze mogą zadośćuczynić i zrekompensować ból i cierpienie a także inwalidztwo do końca życia??? Coś
musiało być na rzeczy bo obie firmy zaczęły wzajemnie przerzucać się winą i odpowiedzialnością za zaistniały wypadek. Nie było
też umowy o współpracy pomiędzy ZAP a MATExpress. Sprawa
oparła się o sąd a rząd duński wystawił certyfikaty E 106 i E 104
na leczenie Marcina, przyznano mu także 85% inwalidztwo i odszkodowanie z tego tytułu. Pierwsze odszkodowanie dostał Marcin
w paędzierniku i nikt nie składał wtedy apelacji. Gdy prowadzący
sprawę adwokat Anders Trølsen zaczął walczyę o większą kwotę
odszkodowania wtedy nagle ni stąd ni z owąd znalazła się umowa
o współpracy pomiędzy ZAP a MATExpress z … listopada 2009
(gdzie była wcześniej? A może dokonano antydatowania?) Po wypadku Marcina w lipcu i sierpniu jego koledzy, z którymi razem rozpoczynał w maju pracę dostali wreszcie kontrakty ale nie z MATExpressem tylko z ZAP. Mimo tego firma nadal nie wywiązywała się
w pełni z zobowiązań i kilku kolegów Marcina znalazło sobie inną
pracę. Teraz dochodzą swoich roszczeń. Nie tylko ich oszukano
(http://oszukany.pl/forum/viewtopic.php?t=1673).
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dokończenie ze str. 29

kręgowego w odcinku szyjnym, ze złamaniem w odcinku C6
i zwichnięciem TH. Dzisiaj nic nie jest w stanie postawię go na nogi
i pozostałą część swojego życia przyjdzie mu spędzić przykutym
do łóżka i wózka inwalidzkiego. Chyba, że …. zdarzy się przełom
w medycynie. Finansowo stoi całkiem nieźle – Komuna w Albertslund wypłaca mu rentę. Czeka na wynik apelacji złożonej przez
ZAP a siostra walczy o budowę podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Z pewnością nie o takim wózku marzył Marcin gdy wyjeżdżał do
pracy w Danii.
Rozmowa z Tomaszem Marcinkiewiczem. By poznać zdanie
drugiej strony zadzwoniłem do Tomasza Marcinkiewicza, przedstawiłem się i poprosiłem o rozmowę. Nie widział problemu, nie

musiałem jechać do Kolding, wszystko powiedział mi przez telefon.
Z butą w głosie opowiadał, że: to Marta siostra Marcina zażądała
od niego 2 miliony złotych, wypadek wydarzył się z winy Tomka bo
jechał za szybko wiejską drogą i nie miał zapiętych pasów, Tomek
był pracownikiem innej firmy. Gdy zapytałem go o pieniądze wypłacane ludziom do ręki to nie widział w tym nic nagannego. „Przecież
w Polsce też się to praktykuje i nie ma w tym nic złego” stwierdził.
A rejestrację w RUT ( każda firma – nawet 1 osobowa – świadcząca usługi na terenie Danii musi być zarejestrowana w Rejestrze
Zagranicznych Usługodawców – RUT ) uznał za bezsensowną bo
on ma firmę zarejestrowaną w Polsce, świadczy usługi w całej Europie i nigdzie dodatkowo nie musi się rejestrować !!! Tylko jedno
wypowiedziane przez niego zdanie było prawdziwe „Pracownicy
nie mają pojęcia dla kogo pracują”.
Krzysztof Kozik, Kopenhaga

Odstresuj się!
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Pamięć komórek ciała
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Każdy z nas przeżywa takie chwile: gorsza kondycja, kolejna trauma, góra kłopotów i … potem już tylko jeden krok:
choroba. Dlaczego? Gdyż trudności życiowe z którymi nie radzimy sobie, bo przekraczają naszą odporność „zapisują się”
w ciele, dokładniej w komórkach. One mają swoją długą, wieloletnią pamięć.
Spotkałam się ostatnio z niezwykle ciekawą, nową (w Polsce)
metodą pracy z ciałem- mikrokinezyterapią.Tę francuską metodę
rehabilitacyjną nazywaną „leczeniem małym ruchem” opracowało
w latach 70 -tych XX wieku dwóch fizjoterapeutów: Daniel Grosjean
i Patrice Benint. Chodzi o powiązania, które istnieją między: tkankami a sferą emocjonalną. Można powiedzieć, że ta terapia ma holistyczne podejście do człowieka.
W Polsce jednym z nielicznych terapeutów zajmujących się tą
fascynującą dziedziną jest mgr Grzegorz Kowalski, fizjoterapeuta po katowickiej AWF. Obecnie swoją wiedzę doskonali w Anglii,
gdzie studiuje medycynę osteopatyczną. Właśnie z osteotopatii
(połączenia między strukturami ciała i konstatacja, że wszystko
w naszym organizmie wzajemnie na siebie oddziałuje) wywodzi się
ta metoda, czyli mikrokinezyterapia. Grzegorz Kowalski jest certyfikowanym międzynarodowym terapeutą w zakresie mikrokinezyterapii oraz ortopedycznej terapii manualnej wg. Kaltenborna i Evjenta.
Znajomość języka angielskiego bardzo mu się przydaje, gdyż
tłumaczy z niego na polski książki i materiały o technice neurostrukturalnej integracji. Jej twórcą jest Michael Nixon-Livy. Ta, wywodząca się z Australii technika bazuje na rozluźnieniu powiązań
mięśniowo- powięźniowych w całym ciele, co daje świetne efekty.
Korzysta na tym psychika oraz narządy wewnętrzne..
Największa pasja Grzegorza to psychosomatyka czyli zgłębianie zależności między dolegliwościami fizycznymi a wpływem
czynników emocjonalnych.
Uważa pracę z ludźmi za ciekawe doświadczenie. Jest także
terapeutą manualnym i nauczycielem jogi. Kiedyś zajmował się
sztukami walki i sportem (z sukcesami!!!). A potem, gdy miał już
dosyć rywalizacji i sportowego tempa, przyszedł czas na inną fascynację : jogą i wieloma technikami relaksacyjnymi.
- Wiadomo- mówi – że każda strefa znajdująca się głęboko
w ciele ma swoją reprezentację na jego powierzchni. Dlatego przez
pracę z ciałem można skutecznie leczyć struktury wewnątrz organizmu lub zaburzenia strefy emocjonalnej .
W tej terapii wykorzystuje się także ... pamięć komórkową,
w której zapisane są wszystkie przeżycia dotyczące danej osoby.
To taki specjalny kod, który można odblokować, skorygować. Przecież ta terapia odwołuje się do naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu człowieka czyli … samoleczenia.
Naukowcy stwierdzili, że gdy coś nam zagraża, a jakaś zewnętrzna agresja przewyższa możliwości obrony, zostaje to w postaci śladu czyli blizny patogennej powodującej zakłócenie rytmu
życiowego tkanek zapisane w naszym ciele. Dlatego w mikrokinezyterapii bada się wszystkie rodzaje agresji (powypadkowe, środowiskowe, bakteryjne, wirusowe, toksyczne i emocjonalne) zapisane
na poziomie tkanek i narządów wewnętrznych.
***

Miałam możliwość oglądania takiego zabiegu metodą mikropalpacyjną, czyli niezwykle delikatną formą dotyku. Grzegorz określił bezbłędnie kondycje tkanek całego organizmu, co potwierdziła
pacjentka. Ta manualna stymulacja wyrównuje zaburzone rytmy
i ... uruchamia mechanizm samoleczenia. Rewelacja!!! Kilkudziesięcioletnia pacjentka ze specyficzną silną nerwicę lękową. Te zadawnione emocje czyli negatywne bodźce, które się do niej przyczyniły to zarówno przeżycia z okresu II wojny światowej, skomplikowana operacja kręgosłupa, długi pobyt w szpitalu ale także
...zniszczenie ulubionej zabawki w dzieciństwie. Bo nie zawsze
tylko to, co my uważamy za silne przeżycie, zostawia w nas ślady.

Grzegorz Kowalski przy pracy
- Przez metodę mikropalpacyjną – dodaje Grzegorz – można
sprawdzić co i kiedy, w jakim okresie życia wydarzyło się w organizmie. Ja niczego nie leczę, tylko pokazuję organizmowi błąd
w zapisie. Potem przechodzę do bodźca, który negatywnie zadziałał i … zmieniam go. To bardzo delikatna metoda. Muszę
sprawdzać gęstość tkanki na różnych poziomach .Plusem tej
metody jest bardzo obszerna diagnoza, szczegółowy wywiad
z pacjentem podobny do lekarskiego. Przychodzą ludzie z bólami rozpoznanymi i nierozpoznanymi. Czasami bywa tak, że
nawet kilkadziesiąt szczegółowych, diagnostycznych badań nie
pomaga znaleźć przyczyny. Staram się ją znaleźć na poziomie
mechanicznym a poprzez zabiegi mikrokinezyterapii na poziomie emocjonalnym. To świetna metoda. Pozwala nie tylko nazwać ból, ale także skutecznie go wyeliminować.
***
Czasami wystarczy jedna wizyta, czasami potrzeba ich kilka.
Ale zawsze są skuteczne. Wszystkim zainteresowanym podaję
adres: Przychodnia Compleo,40-133 Katowice, ul. Alfonsa Górnika 1/2 gdzie z mgr Grzegorzem Kowalskim można się na wizytę
umawiać telefonicznie : 664 477 733 (bezpośrednio); lub w rejestracji: 500 590 595, inny adres to: AGAPE, Pracownia Twórczych
Inspiracji, Sosnowiec, kard. St. Wyszyńskiego 8/2 oraz:
www.terapiafizjo.pl i mailem: terapiafizjo@gmail.com.
Urszula Węgrzyk

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WIEJSKIE OŚRODKI ROZWOJU DZIECKA
W GMINACH KARTUZY I SIERAKOWICE

Punkt Przedszkolny
Bącz 2, 83-329 Mirachowo
gmina Kartuzy

Punkt Przedszkolny
83-305 Pomieczyńska Huta 18
gmina Kartuzy

Punkt Przedszkolny
Mojusz 23, 83-334 Miechucino
gmina Sierakowice

Punkt Przedszkolny
Stara Huta 23, 83-328 Sianowo
gmina Kartuzy

