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Wstęp

Jak wygląda bilans korzyści i kosztów polskiej obecności w Unii Europejskiej
z punktu widzenia małopolskich samorządów, lokalnego biznesu i środowiska naukowego? W przeddzień 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Instytut Łukasiewicza szukał odpowiedzi na to pytanie podczas debat organizowanych w sześciu miastach Małopolski: Olkuszu (23 września 2013 r.), Tarnowie
(1 października), Krakowie (4 października), Oświęcimiu (14 października), No
wym Targu (21 października) i Nowym Sączu (29 października).
Do dyskusji zaprosiliśmy grono ok. 60 osób: małopolskich posłów do Parlamentu
Europejskiego, posłów na Sejm RP i senatorów RP, samorządowców oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli posłowie i senatorowie, naukowcy, a przede wszystkim reprezentanci samorządów. W sumie
w sześciu dyskusjach wzięło udział 36 osób.
Debaty organizowane w ramach projektu „Jaka Unia?” były otwarte dla szerokiej
publiczności. Na każde spotkanie przybyła grupa ok. 100 słuchaczy – młodzież
akademicka i uczniowie szkół średnich, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku,
lokalni politycy i działacze organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele miejscowych mediów. Dyskusje dotyczyły niezwykle ważnych i, jak się okazało, budzących emocje tematów związanych z Unią Europejską: rynku pracy w zjednoczonej
Europie, biurokracji unijnej, wykorzystania środków europejskich, zmian demograficznych zachodzących w Europie, perspektywy wprowadzenia w Polsce waluty
euro oraz przyszłości Unii Europejskiej.
Za przygotowanie scenariuszy debat oraz prezentacji związanych z tematyką
dyskusji odpowiedzialny był Krzysztof Tenerowicz. Dokumentację merytoryczną
opracował Maciej Zdziarski, który również moderował debaty. Organizacją i koordynacją spotkań zajęła się Renata Gamrat-Tomsia. Całość projektu koordynował
Mariusz Bartkowicz, który jest także autorem audycji radiowych będących zapisem
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najciekawszych fragmentów debat. W nagraniach w roli eksperta wystąpił prof.
Zdzisław Mach, wybitny europeista, któremu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie merytoryczne. Audycje zostały przekazane do bezpłatnego wykorzystania lokalnym rozgłośniom radiowym w Małopolsce: Radiu Kraków, Radiu
Plus – Kraków, RDN Małopolska, Radiu Alex, RNS FM oraz KRK FM.
Relacje z debat do niniejszej publikacji opracowywał i redagował Łukasz Mac
kiewicz. Pomagali mu w tym Aleksandra Wójcik i Bartłomiej Krystyński. Stronę internetową projektu (www.JakaUnia.pl) zaprojektował i zarządzał nią Adam Wenski.
Za projekt graficzny książki, jej skład i korektę odpowiedzialny był Jacek Panuś.
Przeprowadzenie debat „Jaka Unia?” nie byłoby możliwe bez wzorowej współ-

Debata w Olkuszu, 23 września 2013

Unia młodych. Jak UE powinna walczyć
z bezrobociem wśród młodych ludzi?

pracy i zaangażowania lokalnych partnerów: Starostwa Powiatowego w Olkuszu,
Urzędu Miasta Oświęcim, Urzędu Miasta Nowy Targ oraz Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu. Partnerem debaty w Tarnowie i Krakowie był Marszałek
Województwa Małopolskiego, który objął patronat honorowy nad całością projektu. Serdecznie dziękujemy za wsparcie Panu Marszałkowi Markowi Sowie,
Panu Staroście Powiatu Olkuskiego Jerzemu Antoniemu Kwaśniewskiemu, Panu
Prezydentowi Oświęcimia Januszowi Chwierutowi, Panu Burmistrzowi Nowego
Targu Markowi Fryźlewiczowi oraz Panu Staroście Nowosądeckiemu Janowi
Golonce. Podziękowania należą się także TVP Kraków, która była patronem medialnym cyklu debat „Jaka Unia?”.

Z badań przeprowadzonych w maju 2013 r. wynika, że bezrobocie wśród osób do
25. roku życia sięgnęło w Europie 23%. W tym przedziale wiekowym bez pracy
pozostaje 6 mln osób. Jak podaje Eurostat, w najtrudniejszym położeniu są młodzi Hiszpanie – ponad połowa z nich (56,4%) nie ma pracy. Niewiele lepiej jest
w Portugalii (42,5%) i we Włoszech (40%).
Do końca 2020 r. Unia Europejska chce przeznaczyć na walkę z bezrobociem
– w ramach programu „Gwarancja dla młodych” – łącznie 8 mld euro. Ponadto

Na koniec pragniemy zaznaczyć, że wyrażone w niniejszej publikacji opinie są wyrazem poglądów ich autorów, a prezentowanych treści nie należy utożsamiać z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

UE rekomenduje wprowadzenie zasady czterech miesięcy. Ma być to maksymalny
okres bezrobocia dla młodych Europejczyków od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły. W tym czasie osoby poniżej 25. roku życia mają otrzymywać oferty
pracy i mieć możliwość dalszej edukacji lub szkolenia zawodowego.

Krzysztof Tenerowicz
Maciej Zdziarski

Do Polski z programu „Gwarancja dla młodych” na aktywizację zawodową i miejsca pracy w latach 2014–2015 trafią 2 mld zł. Pieniądze mają być przeznaczone
m.in. na szkolenia i staże. Czy ten program jest w stanie złagodzić problem bezrobocia wśród młodych ludzi? Czy Unia Europejska potrafi skutecznie zadbać o młodych obywateli? Co można jeszcze zrobić, by polepszyć sytuację młodych mieszkańców UE, którzy nie ukończyli 25 lat?
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Maciej Zdziarski:
Spotykamy się, by porozmawiać o problemie bezrobocia wśród młodych ludzi. Według danych Eurostatu stopa bezrobocia wśród obywateli UE poniżej 25. roku życia w lipcu 2013 r. wyniosła 23,4%. Alarmujące
są dane z Chorwacji, która niedawno weszła do Unii Europejskiej – tam
ponad połowa młodych ludzi pozostaje bez pracy. Panie Ministrze, jak
efektywnie rozwiązać problem bezrobocia młodych ludzi?
Debata „Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi?” odbyła się
23 września w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu.
W dyskusji udział wzięli:
• Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
– doktor nauk medycznych. W latach 2008–2011 lekarz Kliniki Chorób Wewnętrznych

Władysław Kosiniak-Kamysz:
Niedawno w Berlinie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli szefowie
rządów wszystkich państw Unii Europejskiej, w tym ja razem z panem premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie było zwieńczeniem rozmów na temat
gwarancji zatrudnienia dla młodych ludzi.

i Medycyny Wsi Collegium Medicum UJ. W latach 2010–2011 radny miasta Krakowa.
• Poseł na Sejm RP Lidia Gądek
– członek parlamentarnej komisji zdrowia. Była radną i przewodniczącą rady miejskiej w Wolbromiu,
od 2006 r. radną i przewodniczącą rady powiatu olkuskiego, a w 2010 r. została radną Sejmiku
Województwa Małopolskiego. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej.
• Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk
– poseł na Sejm I i III kadencji, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w okresie rządu
Jerzego Buzka, zastępca przewodniczącego i sędzia Trybunału Stanu. Był współautorem ustaw o samorządzie terytorialnym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.
• Starosta Olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski

Gwarancja będzie polegała na tym, że każdy kraj należący do UE – a więc
i Polska – będzie musiał wdrożyć system gwarantujący osobom poniżej 25. ro
ku życia ofertę pracy, możliwość dalszej edukacji albo szkolenia zawodowego
w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły.
Gwarancje będą wspierane z funduszy europejskich, ale realizowane na poziomie krajowym. Na spotkaniu w Berlinie zdecydowano, że w latach 2014–2020
UE przeznaczy na ten cel co najmniej 8 mld euro, przy czym aż 2 mld euro
trafi do Polski. W skali całego kraju to nie są może gigantyczne pieniądze, ale
zostaną one przeznaczone na precyzyjnie określony cel, czyli na aktywizację
zawodową młodych.

– od 1999 r. radny powiatowy, przez lata związany zawodowo z krakowskim Budostalem-2 SA.
• Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu Małgorzata Adamczyk-Kurzak.
Debaty wysłuchało ponad 150 osób, w tym samorządowcy oraz uczniowie olkuskich szkół średnich.
Partnerem dyskusji było Starostwo Powiatowe w Olkuszu.

Jerzy Antoni Kwaśniewski:
Pamiętajmy, że wraz z akcesją do UE dostępne dla naszej młodzieży stały się
również rynki europejskie. Tym bardziej nam wszystkim, odpowiedzialnym za
rozwój kraju, powinno zależeć na tym, aby młode osoby po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji nie wyjeżdżały, lecz pozostawały na polskim rynku pracy.
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To, co możemy i chcemy robić, to przede wszystkim oferować młodym takie
wsparcie, aby byli jak najlepiej przygotowani do wymagań stawianych przez
rynek pracy. Obecny problem z bezrobociem w dużej mierze wynika bowiem
z niedopasowania struktur kształcenia do realnych potrzeb pracodawców.
Działania naszych ustawodawców powinny więc być skierowane na stworzenie w szkołach takich warunków, które pozwoliłyby uczniom rozwijać swoje
zainteresowania i pasje, a tym samym lepiej przygotowywać się do czekającej
ich drogi zawodowej.

bo oboje, choć w różnej mierze, tworzą dobrobyt kraju. Tego nam właśnie
brakuje. Boleję nad tym, że zaniechano wspierania szkolnictwa zawodowego
i że obrzydzano czasem młodym ludziom szkolnictwo zawodowe.

Władysław Kosiniak-Kamysz:
Akurat dzisiejszą debatę prowadzimy w zespole szkół, w którym znajduje się
także szkoła zawodowa, technikum. Warto podkreślić rolę kształcenia dualnego, biorąc choćby za przykład Niemcy, które odniosły sukces na tym polu.
Kształcenie dualne pozwala na łączenie nauki z praktyką – nauka w szkole, ale
jednocześnie praktyka u rzemieślnika, przedsiębiorcy, w różnych zakładach
pracy. To się sprawdziło w Austrii i Niemczech, a jak wiemy, oba te kraje mają
dzisiaj najniższą stopę bezrobocia wśród osób młodych.

Władysław Kosiniak-Kamysz:
Tak, i to jest błędne myślenie! Ono wynika troszkę z naleciałości poprzedniego
systemu, w którym zdobycie wykształcenia wyższego gwarantowało zatrudnienie i awans społeczny. To się zmieniło. Dzisiaj naprawdę z wielkim szacunkiem trzeba podchodzić do piekarza, cukiernika czy hydraulika, bo jeśli ktoś
dobrze wykonuje swoją pracę, to zasługuje na szacunek i godziwe pieniądze.

Maciej Zdziarski:
Mówiono: „Skończ liceum, potem studia, najlepiej humanistyczne,
i staniesz się częścią elity. A jak nie będziesz się uczył, to pójdziesz
do zawodówki”?

Maciej Zdziarski:
Tymczasem elity III RP przez wiele lat mówiły, że trzeba kształcić młodych ludzi w sposób ogólny, a szkolnictwo zawodowe było wycofywane przez różne rządy. Czy to znaczy, że Pan jako minister pracy i polityki społecznej mówi: „Pomyliliśmy się”?
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Mówię raczej: przywróćmy wartość pracy, przywróćmy szacunek zawodom.
Szkoły zawodowe to są szkoły dające praktyczne umiejętności, które można
później szybko spożytkować na rynku pracy.
W ogóle problem tkwi w tym, by przywrócić szacunek do pracy. Nie jest istotne
to, jaką pracę się wykonuje, tylko w jaki sposób się to robi. Na tym opiera się
sukces Stanów Zjednoczonych. Tam laureat Nagrody Nobla na Uniwersytecie
Harvarda jest tak samo szanowany jak pani, która dba o czystość na tej uczelni,

Fot. Krzysztof Boniecki, Olkuszanin.pl

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
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Obecnie często łatwiej o pracę właśnie po szkole zawodowej niż po ukończeniu studiów wyższych. Młodzi ludzie mają ambicje, oczekiwania, a przychodzi
moment, gdy kończą studia, jeden, drugi fakultet, a pracy nie ma.
Małgorzata Adamczyk-Kurzak:
Kieruję Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu. Obecnie na ponad 7000 bezrobotnych w powiecie jest ok. 1550 osób do 25. roku życia. To ponad 20%
wszystkich bezrobotnych.
Młodzi przychodzą z różnymi problemami, najczęściej w celu odbycia stażu. To bardzo popularna forma, bo pozwala zdobyć nowe kwalifikacje albo
umiejętności praktyczne. Połowa osób biorących udział w stażach to właśnie
młodzi ludzie.
Lidia Gądek:
Bardzo ważne jest przy tym, by były to profilowane staże, dostosowane do
faktycznych potrzeb rynku pracy. Bo musimy pamiętać, że urząd pracy nie jest
wyłącznie po to, żeby rejestrować bezrobotnych i dawać ewentualne zasiłki,

Rok 2013 – rekordowo wysoka stopa bezrobocia w Unii Europejskiej
We wrześniu 2013 r. urząd statystyczny Eurostat odnotował najwyższy w historii poziom bezrobocia w Unii Europejskiej. W tym czasie bez pracy było 11% obywateli. Jeszcze
wyższa stopa bezrobocia utrzymywała się w krajach należących do strefy euro – 12,2%.
Jak podał Eurostat, problem braku pracy we wrześniu 2013 r. dotyczył ponad 26 mln
800 tys. osób. W ciągu roku liczba bezrobotnych Europejczyków wzrosła o milion. W Polsce
wskaźnik bezrobocia wyniósł 10,4% (według Głównego Urzędu Statystycznego – 13%).
To dużo lepszy wynik niż w przypadku Grecji (27,6%) i Hiszpanii (26,6%). Najlepsza
sytuacja jest w Austrii (4,9%), a także w Niemczech (5,2%) i Luksemburgu (5,9%). Na
najnowsze statystyki zareagowała Komisja Europejska, według której dane Eurostatu są
„alarmujące”, a bezrobocie utrzymuje się na „niedopuszczalnie wysokim poziomie”.

Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi?
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lecz także po to, by kreatywnie współpracować z pracodawcami na podległym
mu terenie.
Małgorzata Adamczyk-Kurzak:
Oprócz stażu popularne są też przekwalifikowania i szkolenia zawodowe.
Wśród osób, które biorą udział w tych szkoleniach, młodzi ludzie stanowią
ok. 30–40%.
Bezrobotni mają już jakieś kwalifikacje, ale chcą je uzupełnić, np. zdobyć inną
kategorię prawa jazdy. Podejmują takie działania, które jak najszybciej przełożą się na większą szansę znalezienia pracy.
Zresztą młodzi ludzie nawet domagają się od nas, byśmy uprawdopodobnili
to, że po szkoleniu zyskają możliwość podjęcia pracy.
Maciej Zdziarski:
To jest w praktyce możliwe?
Małgorzata Adamczyk-Kurzak:
Może nie jest to w 100% osiągalne, bo sytuacja pracodawcy może diametralnie się zmienić, ale często osoby, które odbyły staż w zakładzie pracy, podejmują w nim pracę na stałe.
Chciałabym jeszcze podkreślić, że w związku z trudnościami w podjęciu pracy młodzi coraz częściej zainteresowani są samozatrudnieniem. Urzędy pracy oferują wiele form pomocy materialnej na rozpoczęcie działalności. Są to
sumy ok. 20 tys. zł, w zeszłym roku była to kwota 17 tys. zł. Pozwolę sobie
przytoczyć pewne liczby. W 2012 r. wśród osób, które otrzymały te dotacje,
młodzi ludzie do 25. roku życia stanowili 11%. W stosunku do analogicznych
8 miesięcy 2013 r. nastąpił wzrost już do 20%.
Osoby, które otrzymały dotację, muszą prowadzić działalność przez minimum
rok, aby nie być zobowiązanym do jej zwrotu. Ale wiele osób po tym roku
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kontynuuje działalność, a niektórzy zwracają się do nas po kolejną dotację,
np. na doposażenie miejsc pracy.
Maciej Zdziarski:
Czy oprócz pieniędzy unijnych Ministerstwo Pracy prowadzi własne programy na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia wśród młodych?
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Tak. Realizujemy program „Młodzi na rynku pracy”. Jego kluczowym elementem jest pilotaż „Twoja kariera – twój wybór”. W ubiegłym roku pilotażem
objęto 3076 osób.
Kolejny program, o którym warto powiedzieć, to „Pierwszy biznes – Wsparcie
w starcie”. Polega on na udzielaniu pożyczek na uruchomienie działalności
gospodarczej. Z pożyczek będą mogli skorzystać absolwenci szkół wyższych,
którzy w ciągu 24 miesięcy od otrzymania dyplomu nie znaleźli pracy, a także
osoby zarejestrowane w urzędach pracy i studenci ostatnich roczników uczelni
wyższych.
Maciej Zdziarski:
Wiemy już, co robi rząd, co robią urzędy pracy. A w jaki sposób samorządy mogą przyczynić się do wzrostu zatrudnienia?
Kazimierz Barczyk:
W samorządzie wojewódzkim również mamy odpowiednie instrumenty prawne. Są to chociażby fundusze z UE w ramach POKL-u, działania w wojewódzkich UP i urzędach powiatowych. W najbliższej perspektywie, tj. do 2014 r.,
znaczna część funduszy, jakie przejdą przez samorząd województwa, będzie
przeznaczana właśnie na aktywizację bezrobotnych. To będą kwoty rzędu kilku miliardów złotych.
Generalnie jednak największe możliwości ma rząd, bo kształtuje całą politykę zatrudnieniową. Chwała rządzącym za to, że po raz pierwszy wywalczono

Fot. Krzysztof Boniecki, Olkuszanin.pl

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk i Starosta Olkuski Jerzy Antoni
Kwaśniewski
środki na wsparcie młodego pokolenia. Warto postarać się, by w kolejnych
latach te fundusze były jeszcze większe, bo obecnie ogromne pieniądze przeznacza się na ratowanie banków i wiele innych dziedzin, a przecież to, czy
500-milionowa Unia Europejska będzie się rozwijać, zależy w największym
stopniu od tego, czy Europejczycy będą pracować.
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Z całą siłą i mocą chcę powiedzieć, że nie stać nas na stracenie młodego pokolenia. Mówię to nie tylko jako minister, lecz także jako osoba w rządzie najbliższa młodym ludziom – urodziłem się w 1981 r. i problemy młodych ludzi
są mi bliskie. A dzisiaj największym problemem jest niedopasowanie edukacji
do rynku pracy. Niedopasowanie umiejętności, jakie nabywają młode osoby
w szkole, do rynku pracy.
Kazimierz Barczyk:
Musimy zmierzać do tego, żeby szkoły państwowe, zawodowe jak najlepiej odpowiadały na potrzeby rynku pracy. Jeśli jest np. szkoła w Nowym
Targu, która w dużym stopniu przygotowuje podopiecznych do obsługi ruchu
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turystycznego, to ta młodzież kształci się na miejscu i nawet nie musi wyjeżdżać do większych miast, a tym bardziej za granicę.

pracy, ale jeżeli nie będziemy mieć silnego pracodawcy, silnej gospodarki, to
nie będzie pracy.

Maciej Zdziarski:
Mówimy bardzo dużo o pobudzaniu rynku pracy, o wprowadzaniu mło
dych ludzi na rynek pracy, ale czy nie należałoby zacząć od drugiej strony: od pomocy przedsiębiorcom, by obniżyć koszty pracy?

Dlatego jestem za tym, aby wprowadzać ulgi dla pracodawców, którzy tworzą
nowe miejsca pracy, i wspomagać tych, którzy utrzymują zatrudnienie mimo
ciągle utrzymującej się recesji.

Lidia Gądek:
Poruszył Pan bardzo ważny wątek. Bo tak naprawdę czego pochodną jest bezrobocie? Oczywiście pochodną siły gospodarki. Możemy mieć fantastyczne
plany kształceniowe, możemy rozbudowywać ofertę samorządów i urzędów

Skuteczne kształcenie
Zdaniem prof. Zdzisława Macha, europeisty z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, ważną sprawą jest przystosowanie młodych Europejczyków do funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Ekspert mówi o tym w audycjach
przygotowanych w ramach projektu „Jaka Unia?”, odwołując się do własnych doświadczeń
z pracy dydaktycznej na uczelni. „To, co powinniśmy dać studentom, to nie tylko zdolność
wykonywania już istniejących zawodów czy zajmowanie już istniejących, dobrze opisanych miejsc pracy” – przekonuje profesor. „Powinniśmy dać im takie kwalifikacje intelektualne, takie predyspozycje, żeby potrafili wymyślać zawody, czynności, metody czy sposoby działania, których jeszcze nie znamy. Żeby byli kreatywni, sami sobie stwarzali swoje
miejsce na rynku pracy. Wtedy będą przede wszystkim bardziej elastyczni i przygotowani
do aktywności zawodowej przez wiele lat, a nie tylko w tej chwili”.
Według prof. Macha w kontekście problemu bezrobocia w UE warto pamiętać o zasadzie pomocniczości. „Powinniśmy wybudować taki system, w którym zwalczanie bezrobocia dzieje się na poziomie gminy i województwa, a następnie państwa narodowego i UE”.

Maciej Zdziarski:
A co z wpuszczeniem sektora prywatnego na rynek pośrednictwa pracy?
Władysław Kosiniak-Kamysz:
To też robimy. W trzech województwach: mazowieckim, podkarpackim, dolnośląskim działa projekt pilotażowy, który obejmuje współpracę powiatowego urzędu pracy właśnie z prywatnymi agencjami. W tym modelu obowiązuje płatność za efekty. Za samo uczestnictwo w aktywizacji bezrobotnego taka
agencja otrzymuje bardzo skromne środki, natomiast jeśli zapewni stałe zatrudnienie tej osobie, to jest wynagradzana znacznie wyżej.
Maciej Zdziarski:
Jeśli ktoś z Państwa ma pytania, to teraz jest właściwy moment, aby
je zadać.
Uczestnik debaty:
Dzień dobry, Sławomir Sztaba, „Wiadomości Olkuskie”. Słucham Państwa wypowiedzi i mam wrażenie, że to są przede wszystkim deklaracje, z wyjątkiem
działań wymienionych przez Pana Ministra. Chciałbym prosić pozostałe osoby
nie tyle o deklaracje, ile o wyjaśnienie, jakie działania już podjęli w trakcie
pełnienia swojego urzędu.
Jerzy Antoni Kwaśniewski:
Stworzyliśmy w powiecie Centrum Kształcenia Ustawicznego, przeprowadziliśmy kilkanaście rodzajów szkoleń – na mechanika, elektryka, logistyka.
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Organizowaliśmy targi razem z powiatowym urzędem pracy. Współpracujemy
także z organizacjami pozarządowymi w zakresie zatrudnienia młodych.
Małgorzata Adamczyk-Kurzak:
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o działania PUP na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji bezrobotnych, to przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na to, że występujemy z różnymi wnioskami o pozyskanie nowych środków
na aktywizację zawodową. Od chwili wejścia do Unii Europejskiej na aktywizację zawodową bezrobotnych uzyskaliśmy już ok. 30 mln zł, przy czym 49%
zaktywizowanych osób to byli ludzie młodzi.
Kazimierz Barczyk:
Jestem przewodniczącym sejmiku i wybrany zostałem z Krakowa, w związku z tym podejmuję działania dla dobra całego województwa. Ponieważ
zawsze powtarzam, że edukacja to jest klucz do zwalczania bezrobocia, zostałem inicjatorem, projektodawcą i autorem projektu ustawy o budowie
Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszego uniwersytetu w Europie
Środkowo-Wschodniej, który ma już 650 lat. Ta ustawa przeszła w sejmie, pilotowałem ją do końca i w efekcie na wybudowanie obiektów dydaktycznych,
naukowych i całej infrastruktury przeznaczono miliard złotych.
Lidia Gądek:
Ja powiem o kilku konkretach. Mój staż parlamentarny, jak Państwo wiedzą, jest krótki, tylko niecałe dwa lata miną niedługo. Wspólnie z obecnym tu Ministrem i grupą parlamentarzystów zabiegaliśmy o to, aby środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały przekazane do województw.
I to się udało zrealizować. W skali kraju to są kwoty rzędu 600 mln zł, z czego
do samej Małopolski trafiło blisko 100 mln zł.
Maciej Zdziarski:
W jaki sposób te pieniądze z EFS-u przekładają się na tworzenie nowych miejsc pracy?

Fot. Krzysztof Boniecki, Olkuszanin.pl

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i Poseł na Sejm RP Lidia Gądek
Lidia Gądek:
Te pieniądze w sposób bezpośredni przekładają się na walkę z bezrobociem.
Przeznaczono je m.in. na projekty dotyczące rozwoju działalności gospodarczej, dofinansowywano działalności, które tworzą nowe miejsca pracy, itd.
Kolejna sprawa: przez dwa lata jako członek sejmowej Komisji Zdrowia pracowałam nad inwestycją dotyczącą nowej siedziby Collegium Medicum Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie. To jest inwestycja przede wszystkim budowlana, rzędu 600 mln zł. Tam zostaną stworzone setki, a może tysiące miejsc
pracy. W Prokocimiu przez lata nie dało się wyciąć drzew, a w tej chwili mamy
wolny plac budowy, inwestycja już fizycznie ruszyła.
W pracy parlamentarnej zajmuję się również bardzo intensywnie kształceniem
podyplomowym, zwłaszcza dotyczącym osób szukających pracy w sektorach
deficytowych. To dotyczy m.in. pielęgniarek. Obecnie działa już system, który
pozwala kształcić przyszłe pielęgniarki spośród osób z innych zawodów. Droga
młodzieży, to także apel do Was: kształćcie się w ochronie zdrowia, bo to jest
przyszłość. Zmiany demograficzne już teraz wyraźnie wskazują, że w przyszłości będzie praca dla wielu specjalistów, którzy zaspokoją rosnące potrzeby medyczne i opiekuńcze starzejącego się społeczeństwa.
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Jak wspierać młodych Polaków na rynku pracy?
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało program wsparcia młodych wchodzących na rynek pracy. Jego pilotaż potrwa do 2014 r. MPiPS testuje różne rozwiązania,
w tym m.in. bon stażowy i bon dla pracodawcy za zatrudnienie absolwenta szkoły wyższej.
W 2012 r. wydatki na aktywizację osób powyżej 25. roku życia w Polsce wyniosły ponad 912 mln zł. Najwięcej środków wykorzystały województwa: mazowieckie
(ok. 100 mln zł), podkarpackie (80,4 mln zł) oraz śląskie (76,7 mln zł). Na 4. miejscu znalazło się województwo małopolskie (68,6 mln zł).
Dane: MPiPS

Maciej Zdziarski:
Panie Ministrze, jakie wnioski płyną z naszego spotkania?

Fot. Krzysztof Boniecki, Olkuszanin.pl

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacek Soska podczas debaty
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Podsumowując, mógłbym powtórzyć statystyki, ale musimy pamiętać, że za
tymi liczbami kryje się zawsze konkretny człowiek. Tragedią jest to, że w okresie
pełni sił i energii ten młody człowiek nie może znaleźć zajęcia, które zapewniłoby mu nie tylko godziwe życie, ale i dało poczucie spełnienia. A z bezrobocia
biorą się kolejne problemy: demograficzne, emerytalne i wszelkie kolejne, które wpływają na funkcjonowanie całego państwa. Dlatego dobry start zawodowy jest tak ważny.
Kiedy dyskutujemy o bezrobociu wśród młodych ludzi, musimy mówić nie
tylko o rynku pracy, lecz także o edukacji oraz – o czym nie zdążyliśmy wspomnieć – o doradztwie zawodowym. Dzisiaj nie ma niestety doradztwa zawodowego z prawdziwego zdarzenia. Tymczasem ono powinno wkraczać już do
gimnazjów, a nawet szkół podstawowych, nie zaś – jak obecnie – tylko do szkół
ponadgimnazjalnych. Świadomość wyboru szkoły, świadomość, w jakim kierunku będzie się dążyć w trakcie kariery zawodowej, jest właściwie kluczowa.

I tutaj moja prośba do Was, droga młodzieży, bo ja chciałbym Was zachęcić do
aktywności. Nie możecie być bierni. Nie możecie ograniczać swoich działań
do zdania klasówki czy egzaminu. Owszem, w tej chwili edukacja jest Waszym
obowiązkiem, ale wszystko, co zrobicie ponad to, zwróci się Wam z zyskiem
w przyszłości. Bardzo ważna jest Wasza aktywność społeczna, wolontaryjna,
działalność w samorządzie szkolnym i wszelkich innych organizacjach pozarządowych. Ta działalność da Wam te umiejętności, których polska szkoła dzisiaj niestety nie uczy. A im więcej włożycie serca i energii w naukę tego, czym
chcielibyście się zajmować, tym łatwiej będzie Wam w przyszłości, gdy wejdziecie na rynek pracy.
Na koniec zapraszam Was do realizowania „Gwarancji dla młodych”, którą od
2014 r. wprowadzimy na terenie całej Polski. Dofinansujemy te środki unijne
również środkami z Funduszu Pracy, bo taka jest dzisiaj potrzeba. Pamiętajmy,
nie wolno zmarnować młodego pokolenia!

Europa obywatelska czy biurokratyczna?
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Europa obywatelska czy biurokratyczna?
Europejski Rok Obywateli 2013

Europa obywatelska czy biurokratyczna? To zagadnienie jest szczególnie istotne
z perspektywy trwającego właśnie Europejskiego Roku Obywateli. Według badań Eurobarometru prawie połowa badanych Europejczyków (46%) twierdzi, że
wie, jakie prawa wynikają z obywatelstwa unijnego, a 53% takiej wiedzy nie ma.
Jednym z celów związanych z Europejskim Rokiem Obywateli 2013 jest informowanie ludzi o ich prawie do swobodnego przemieszczania się i przebywania na
terytorium UE oraz o tym, w jaki sposób mogą w pełni korzystać z przysługujących
im wówczas praw.
9 maja 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie nt. obywatelstwa
UE, w którym zaproponowała 12 nowych działań na rzecz wzmocnienia praw
obywateli Unii. Najważniejsze propozycje dotyczą m.in. ułatwień w zakresie pracy
i szkolenia się w innym państwie unijnym, ograniczania formalności administracyjnych dla pracujących i podróżujących oraz zniesienia przeszkód przy dokonywaniu
zakupów za granicą.
W publicystyce i języku potocznym funkcjonuje termin „eurokracja”, którym określa
się unijnych polityków. Europejscy urzędnicy nie mają dobrego wizerunku w oczach
opinii publicznej państw członkowskich UE – obwinia się ich o nadmierną biurokrację. Skąd bierze się problem z unijną biurokracją? Jak zapewnić obywatelom UE
większą swobodę? Czy należy wzmacniać kompetencje unijnych instytucji?
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Debata „Europa obywatelska czy biurokratyczna? Europejski Rok Obywateli 2013” odbyła się
1 października w Sali Kameralnej Centrum Sztuki Mościce.
W dyskusji udział wzięli:
• Senator RP Maciej Klima
– lekarz, w latach 2006–2007 pełnił funkcję wojewody małopolskiego. W wyborach w 2007 r. został wybrany na senatora w okręgu tarnowskim, w wyborach w 2011 r. z powodzeniem ubiegał
się o reelekcję.
• Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc
– absolwent Technikum Budowlanego w Rzeszowie, rolnik. W 2010 r. objął mandat posła w miejsce
Wiesława Wody, który zginął w Smoleńsku. Ponownie wybrany posłem w 2011 r.
• Starosta Tarnowski Roman Łucarz

Europa obywatelska czy biurokratyczna?

•
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Maciej Zdziarski:
Temat dzisiejszej debaty brzmi: „Europa obywatelska czy biurokratycz
na? Europejski Rok Obywateli 2013”. Jak pokazują badania Eurobaro
metru, 93% respondentów wie, że obok obywatelstwa krajowego ma
jeszcze obywatelstwo Unii Europejskiej, ale zaledwie 36% uważa się za
dobrze poinformowanych na temat tego, z czym wiąże się obywatelstwo Unii.
Andrzej Sztorc:
To prawda. I jestem przekonany, że pokolenie osób po 30. roku życia na pytanie o posiadane obywatelstwo prawie w 100% odpowiedziałoby, że czuje
się przede wszystkim obywatelami Polski. Miałem okazję przeprowadzić wiele
rozmów z takimi osobami i dopiero w czasie dyskusji dochodzą one do wniosku, że w istocie mają też obywatelstwo europejskie. Wydaje mi się więc, że
starsze – jeśli tak w ogóle można powiedzieć – pokolenie nie do końca wie,
jakie ma prawa i obowiązki.

– w latach 1998–2002 zastępca wójta gminy Wietrzychowice, a w latach 2006–2010 członek zarządu powiatu tarnowskiego. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie, ukończył studia
podyplomowe z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i z informatyki w PWSZ w Tarnowie.

Maciej Zdziarski:
Nasza publiczność to dziś ludzie młodzi, uczniowie tarnowskich szkół.
W dodatku aktywni, bo od razu chcą zabrać głos w dyskusji.

• Radny Miasta Tarnowa Jacek Łabno
– w latach 1998–2002 wiceprezydent Miasta Tarnowa, od 1998 r. radny rady miejskiej w Tarnowie.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
• Radny Miasta Tarnowa Grzegorz Kądzielawski
– od listopada 2009 r. asystent posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala. W 2006 r. powołał do życia Tarnowską Inicjatywę na rzecz Bezpiecznych Placów Zabaw. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz administrację publiczną w PWSZ w Tarnowie.
Dyskusji wysłuchało ponad 100 osób, w tym uczniowie tarnowskich szkół średnich wraz z nauczycielami. Partnerem debaty był Marszałek Województwa Małopolskiego.

Tomasz, uczeń III LO w Tarnowie:
Mam na imię Tomek (III LO). Jestem eurosceptykiem przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem UE ogranicza naszą gospodarkę pod względem rolnictwa i przemysłu. Jesteśmy zalewani przez obcy kapitał – francuski, niemiecki. Ile zostało polskich korporacji? Trzy? Idąc na zakupy, wybieramy się do
Biedronki, Tesco, Carrefoura, a nie do polskiego sklepu, dlatego że na polskie
sklepy są nałożone ogromne podatki, a zagraniczne korporacje nie płacą nic.
Inny problem, który trwa od lat i którego dotąd nie rozwiązano, to masowe
wyjazdy na Zachód za pracą.
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Roman Łucarz:
Jako samorządowiec również codziennie spotykam się z problemami związanymi z biurokracją. Ale nie tylko naszą, również tą europejską.
Maciej Zdziarski:
Jakie to problemy?
Roman Łucarz:
Przykład z ostatnich dni: rozbudowujemy DPS dla starszych, psychicznie chorych, ponieważ stale zwiększa się ich liczba. Proszę Państwa, jakbyście widzieli
dokumentację, którą przygotowujemy, to ona idzie w ryzy! Tysiące kartek, które musimy przygotować. Każdy program wymaga olbrzymiego nakładu prac.

Radny Miasta Tarnowa Grzegorz Kądzielawski i Senator RP Maciej Klima
Maciej Zdziarski:
Jak Państwo odpowiedzą na te zarzuty? Co z transferowaniem zysków
do innych państw UE? Co z wyjazdami młodych Polaków?
Grzegorz Kądzielawski:
Co do kwestii podatkowych – przyznaję rację. Z jednej strony mówimy o dużej
biurokracji w Unii Europejskiej, ale nasze uregulowania i biurokracja krajowa
to jest problem, który również stanowi bardzo dużą przeszkodę dla rozwoju
gospodarczego.
Jeśli chodzi o młodych ludzi, to znam wielu, także z Tarnowa, którzy nie tylko
wyjechali za granicę, ale nawet założyli tam własne firmy i osiągnęli sukces,
a co za tym idzie – tam płacą podatki. A jeszcze bardziej skrajny przypadek
to ten, gdy ktoś de facto prowadzi działalność w Polsce, ale firma zarejestrowana jest w Londynie. Takich historii wszyscy znamy mnóstwo i możemy się nimi
przerzucać, dlatego lepiej zastanowić się, co z tym można zrobić. Bo dopóki nasza administracja będzie się chwaliła, że np. KRS dostępny jest w wersji elektronicznej, ale każdy urząd i tak będzie wymagał wydruku, to nie będzie dobrze.

Koniec końców otrzymujemy później dofinansowanie w kwocie 50–70% i to
jest bardzo pomocne, bo inaczej nie zdołalibyśmy rozbudować DPS-u, ale jest
jeszcze druga strona medalu… Unia Europejska nie załatwi za nas wszystkiego.
Jeżeli sami nie będziemy się bogacić i w Polsce nie nastąpi wzrost gospodarczy, czyli nie będzie przybywało miejsc pracy, to w efekcie nie staniemy się za
możniejszym krajem. Zwróćmy uwagę na Grecję. Co się stało z Grecją? Mimo
że należy do UE o wiele dłużej od nas, dzisiaj jest państwem, które musimy
dofinansowywać z naszych podatków. Cała Europa musi się składać na pomoc
dla Grecji. Również my otrzymujemy spore dofinansowania, ale sami też odprowadzamy swoją składkę do Unii Europejskiej.
Jacek Łabno:
Obecnie euroentuzjazm jest modny, ale myślę, że z upływem czasu to się
zmieni. Mimo że Unia Europejska w każdym kraju członkowskim cieszy się
na razie poważaniem, to jednak każdy obywatel Unii ma prawo mieć do niej
konkretne pretensje. Wszystko to, o czym mówili moi przedmówcy, to oczywiście fakty. Przygotowanie projektów unijnych to są kolosalne pieniądze. Proszę
zresztą zwrócić uwagę, kto te projekty przygotowuje. W wielu wypadkach odpowiadają za to specjaliści, którzy mają certyfikaty unijne itp. Na to wszystko
idą ogromne pieniądze.
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Andrzej Sztorc:
Ja myślę, że wszystkie głosy, jakie pojawiają się w naszej debacie, wynikają
z Państwa troski i wszyscy Państwo z pewnością macie dużo racji. Sądzę jednak, że w tym momencie trzeba nawiązać również do polityki. Niewiele wcześniej przed przystąpieniem do UE Polska wyzwoliła się od Rosji. Śmiem twierdzić, że gdybyśmy nie przystąpili do Unii, bylibyśmy ponownie w szponach
Rosji. Kto się historią interesuje, wie, jak to wszystko wyglądało. Takiej sytuacji gospodarczej, jaką mamy dzisiaj, nie osiągnęlibyśmy bez przystąpienia do
Unii. Ponad 90% naszego eksportu skierowane było na Wschód, nastawione
na Rosję. Gdy to wszystko upadło, nie było innej możliwości, niż rozpocząć
współpracę z Zachodem.
Nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie:
Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kijowski, jestem z Zespołu Szkół Technicz
nych. Ponieważ mówimy dziś o biurokracji, chciałbym opowiedzieć o swoich
doświadczeniach przy okazji pewnej inicjatywy. Otóż moja żona również pracuje w szkole, prowadzi teatr i chcieliśmy skorzystać z pieniędzy unijnych. Co
się okazało? Szanowni Państwo, szary obywatel nie jest w stanie napisać projektu i go rozliczyć!

„Obywatelstwo Unii Europejskiej ewoluuje”
„Obywatelstwo UE jest największym atutem integracji europejskiej” – mówiła w maju
2013 r. Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Obywatelstwo UE ciągle ewoluuje od
chwili włączenia go do Traktatów w 1993 r., jednak nie osiągnęło jeszcze dojrzałości: obywatele wciąż doświadczają przeszkód w wykonywaniu swych praw w codziennym życiu”.
Komisja Europejska otrzymuje rocznie ponad milion zapytań od obywateli w kwestiach
związanych z ich prawami. Według Viviane Reding obywatelstwo UE wymaga wzmocnienia w ważnych sferach życia codziennego Europejczyków, dotyczących np. poszukiwania
pracy czy dokonywania zakupów przez internet.
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Maciej Zdziarski:
A co stanowi przeszkodę?
Nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie:
Skomplikowanie projektu. Myśmy go pisali w sześć osób przez cztery miesiące,
4–5 dni w tygodniu. Gdyby nie to, że pomagały nam panie z kancelarii w powiecie, które się tym zajmują, tobyśmy sami nie dali rady. W rezultacie się udało i otrzymaliśmy pieniądze, ale potem rozliczyć ten projekt to również kosmos.
Dziewczyna, która się tym zajmowała, musiała chodzić trzy razy w tygodniu do
burmistrza, żeby on jej postawił parafkę. Jak ktoś kupił krzesło, bo było potrzebne do pracy w teatrze, to osoba, która się tym zajmuje, musiała iść do burmistrza i czekać w kolejce, żeby jej podpisał, że krzesło faktycznie zostało kupione.
Maciej Zdziarski:
Co Panowie – jako radni, posłowie, senatorowie, starości, a więc uczest
nicy pewnej debaty publicznej – możecie zrobić, żeby Europa była
bardziej obywatelska?
Grzegorz Kądzielawski:
Uważam, że na poziomie samorządowym, jak i lokalnym powinniśmy skupić
się na tym, aby władze krajowe i samorządowe sprzyjały obywatelom. Prawda
jest taka, że siedzimy przy tym stole, dyskutujemy, ale przepisów europejskich
nie zmienimy. Możemy jednak podczas codziennej pracy dbać o to, aby te uregulowania, na które mamy wpływ, były jak najbardziej przyjazne obywatelom.
Maciej Zdziarski:
Uważa Pan, że nie mamy wpływu na funkcjonowanie Unii Europejskiej?
Mamy przecież swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim,
swój głos podczas szczytów przywódców państw…
Grzegorz Kądzielawski:
Mamy przedstawicieli, ale jest to niewielka grupa, która samodzielnie nie jest
w stanie przeforsować zmian korzystnych dla obywateli Polski. Matematyka
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jest bezlitosna – jeśli mamy kilkudziesięciu naszych ludzi przy ponad 700 parlamentarzystach europejskich, to co najwyżej możemy się zastanowić, jak uregulować proobywatelsko nasze krajowe i samorządowe podwórko. Oczywiście
skoro jesteśmy w UE, to nie możemy patrzeć na to wyłącznie pod kątem własnych interesów. Niemożliwe jednak, abyśmy sami mogli przeprowadzić jakiekolwiek zmiany.
Maciej Klima:
W Unii Europejskiej nie rządzi ani Komisja Europejska, ani Parlament. Kto
rządzi? Raz, dwa razy do roku na tzw. szczytach spotykają się przedstawiciele
i głowy państw i to wtedy zapadają nieformalne decyzje dotyczące polityki
UE. Powiedziałbym więc, że to są raczej decyzje polityczne. To sprawia, że nasze możliwości są niewielkie.
Jacek Łabno:
Proszę Państwa, skoro mówimy o demokracji i obywatelskości, to wszyscy jako
obywatele mamy wpływ na przebieg zdarzeń. Żaden szczyt europejski nie powinien decydować o przyszłości nas, obywateli Unii, tylko my, przede wszystkim my.
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ale oni nie mają pełnego poparcia społecznego. Czasem lansują jakiś pogląd,
jednak to może być ich własna opinia, czasem partyjny pogląd. Jeżeli mamy
mówić o Europie obywatelskiej, to należałoby przeprowadzić referendum
w kraju, zrobić wybory, pozwolić każdemu obywatelowi wypowiedzieć się
w danej kwestii i zaprezentować wyniki referendum premierowi.
Roman Łucarz:
Żeby Europa była bardziej obywatelska, to obywatele muszą mieć większy
wpływ na to, co dzieje się w Unii. Obecnie jako obywatele mamy znikomy,
jeśli nie żaden wpływ na decyzje, które zapadają na najwyższych szczeblach.
Na darmo idą nasze apele do parlamentarzystów Unii Europejskiej o odbiurokratyzowanie tego, co się dzieje.
Musimy mieć wpływ na decyzje podejmowane w UE, również dotyczące rozdysponowania budżetu. A w tej chwili jaki mam wpływ ja, jako starosta? Otóż
Marszałek przedstawia nam, że UE określiła 12 osi priorytetowych, na które
mają zostać wydane środki z budżetu na lata 2014–2020. Robimy projekt

Maciej Zdziarski:
Ale w jakiej formie?
Jacek Łabno:
Ja się cieszę, że powstała Europejska Inicjatywa Obywatelska. Ona polega na
tym, że w siedmiu państwach Unii obywatele zbierają podpisy pod petycją
dotyczącą zmiany prawa i gdy uzbierają milion podpisów, wtedy składają petycję do Komisji Europejskiej. Niestety tu właśnie pojawia się problem, bo ta
obywatelskość na Komisji Europejskiej się kończy. Komisja może coś z tym
projektem zrobić, ale nie musi. Jeżeli Europa ma być obywatelska, musimy to
koniecznie zmienić.
Również szefowie państw nie zawsze mówią głosem narodów. My to widzimy, na naszych oczach się to dzieje. Jedzie do Brukseli premier, drugi premier,
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drogowy przy współpracy z dwoma innymi powiatami, idziemy do Pana Mar
szałka i słyszymy: „Nie będzie na to pieniędzy”.
Proszę Państwa, to dobrze, że pieniądze spływają z Unii, ale powinno się zapytać najpierw samorządowców, na co te środki będą im potrzebne.
Maciej Zdziarski:
Chodzi o to, by kształtować budżet „od dołu”, a nie z pozycji Brukseli?
Roman Łucarz:
Tak, od dołu, wtedy będziemy mieli realny wpływ. Przecież tu, na dole, najlepiej wiemy, na co są nam pieniądze potrzebne. To nie może być tak, że UE
nakreśli nam 12 osi priorytetowych, podczas gdy ja widzę, że potrzebne są
pieniądze na drogi. Oczywiście, jest już duża poprawa w infrastrukturze, ale
są jeszcze bardzo duże braki. Drogi to krwioobieg całego kraju. Co z tego, że
stworzymy wspaniały projekt turystyczny, skoro nie zrobimy porządnego dojazdu? Jak nie będzie drogi, to nikt nie przyjedzie.
Maciej Zdziarski:
Szanowni Panowie, cały czas mamy zgłoszenia publiczności. Pozwólcie
zatem, że oddam głos naszym słuchaczom.

Czy Polacy są świadomymi obywatelami Unii Europejskiej?
W 20 lat po ustanowieniu obywatelstwa UE opublikowano badania Eurobarometru
dotyczące świadomości obywateli Unii w tym zakresie. Okazuje się, że pojęcie „obywatel
UE” jest znane aż 81% mieszkańców krajów Unii. W przypadku Polski uzyskano jeszcze
wyższy wynik – 90%. 93% Polaków ma świadomość, że są obywatelami Polski i jednocześnie UE. Badania ujawniły jednak, że ponad połowa mieszkańców naszego kraju czuje się
słabo poinformowana o prawach przysługujących im jako obywatelom UE. Blisko 2/3 Polaków nie wie, jakie kroki poczynić w sytuacji, gdy ich prawa nie są respektowane.
Źródło: Eurobarometr

Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc, Radny Miasta Tarnowa Jacek Łabno i Starosta Tarnowski Roman Łucarz
Uczeń III LO w Tarnowie:
Może zamiast przeznaczać wielkie sumy na różne programy społeczne, po
prostu obniżyć podatki, co od razu ożywi gospodarkę? Jak obywatele będą
mogli dysponować swoimi pieniędzmi, zamiast oddawać je fiskusowi, od razu
Europa zrobi się bardziej obywatelska!
Andrzej Sztorc:
Myślę, że to jest jeden z pomysłów i trzeba o takich sprawach dyskutować.
Oczywiście musimy wcześniej zyskać pewność, że to przyniesie efekt, bo nikt
nas nie zwolni z utrzymania służby zdrowia i wszystkich tych obszarów, które
finansowane są z budżetu państwa.
Myślę, że aby Europa stawała się bardziej obywatelska, musimy wzmacniać
przedsiębiorczość. Znam młodych ludzi, którzy założyli firmy i odnieśli mniejszy lub większy sukces. Nie wszystkim się powiodło, owszem, ale są tacy, którzy po zdecydowaniu się na samozatrudnienie bardzo dobrze egzystują. Są
zresztą różne programy i dotacje. Jest np. program, który pozwala otrzymać
zwrot kosztów w wysokości 100 tys. zł za stworzenie miejsca pracy na wsi.
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Jacek Łabno:
Problemem jest również to, że młodzi ludzie nie mają kapitału, a założenie
firmy wymaga przecież pewnych inwestycji. Dlaczego na rynku działa tyle
firm zagranicznych, a polskich jest stosunkowo mało? Bo nie ma tego kapitału. Pomoc rządowa jest jeszcze stanowczo za niska. Na starcie młody człowiek
powinien być obdarzony zaufaniem i oczywiście kapitałem.
Inna sprawa, że nie wszyscy z Was chcą pracować na własny rachunek, niektórzy na pewno wolą pracować u innych. Musicie jednak wiedzieć, że ci,
którzy organizują miejsca pracy, mają koszty tak wysokie, że po prostu boją
się Was zatrudnić. Na pewno jest to spory problem i niełatwo go rozwiązać.
Przykładem może być historia młodego człowieka w Waszym wieku. Chłopak
miał zapał, chciał po ukończeniu studiów założyć winnicę i rozpocząć produkcję wina. Okazało się, że jest tyle procedur i tyle ograniczeń, że musiał się nieźle napocić, by w ogóle móc zacząć. Jeżeli więc taki start będą mieć młodzi
zapaleńcy, to oni się po prostu zrażą i wyjadą do Wielkiej Brytanii.
Maciej Klima:
Ja jeszcze wrócę do pytania dotyczącego obniżenia podatków. Chciałbym
przypomnieć, że kilka miesięcy temu nowelizowaliśmy ustawę budżetową. Potrzeba nowelizacji wzięła się z tego, że żaden z parametrów makroekonomicznych, poza eksportem, nie sprawdził się w praktyce. Co ciekawe,
w 2011 r. podnieśliśmy VAT i proszę sobie wyobrazić, że w obecnym roku dochody z VAT-u będą takie jak w roku 2010, kiedy VAT był o 1% niższy!
NIK w tym roku opracował też raport, z którego wynika, że w wielu instytucjach jest prawie 50 mld zł zaległości podatkowych, które nie zostały ściągnięte. Jakby zostały ściągnięte, nie trzeba by nowelizować budżetu i nie byłoby
deficytu. Co ważne, ta sama sytuacja miała miejsce w poprzednim roku, dwa
lata temu, identycznie było trzy lata temu. Nieściągalność dochodów podatkowych to permanentny problem w wielu aspektach naszej gospodarki. Jeżeli
więc nie nastąpi drastyczna reforma finansów publicznych państwa, to niestety niewiele się zmieni.
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Unijna biurokracja – absurd czy konieczność?
Jedną ze spraw budzących największe kontrowersje odnośnie do UE jest przerost
unijnej biurokracji. Jej przeciwnicy wskazują na tysiące urzędników zatrudnionych przez
instytucje UE, którzy pobierają wysokie wynagrodzenia. Poważnym problemem dla
podmiotów korzystających z unijnych dotacji jest konieczność niezwykle szczegółowego
rozliczania się z pozyskanych pieniędzy. Prof. Zdzisław Mach zwraca uwagę, że przerost
biurokracji to także wewnętrzny problem wielu państw członkowskich Unii. „Rzecz w tym,
że UE, szczególnie Komisja Europejska, ma ciągłe poczucie, że jest na cenzurowanym, że jej
się nie ufa, że musi się ze wszystkiego tłumaczyć, a szczególnie z wydatkowania pieniędzy”
– mówi europeista. „Urzędnicy Komisji wiedzą, że muszą się liczyć z nieustającymi kontrolami i zarzutami, że coś jest nie tak. Te zarzuty płyną właśnie od państw narodowych, które
bardzo chętnie swoje własne problemy tłumaczą wpływem Komisji Europejskiej”.

Uczeń III LO w Tarnowie:
Można dużo mówić o Europie obywatelskiej, o możliwości podróżowania, ale
teraz to są głównie podróże w poszukiwaniu pracy. Widać zresztą różnicę między sytuacją u nas a w starej Europie. Sporo dyskutuje się na temat funkcjonowania urzędów pracy w Polsce. W Wielkiej Brytanii w biurze pracy, nawet
w małej miejscowości, stoi komputer, samemu można sprawdzić oferty w internecie. Czemu polskie urzędy nie działają tak efektywnie?
Grzegorz Kądzielawski:
Osobiście uważam, że powinniśmy skończyć z modelem, w którym pracę rozdzielają powiatowe urzędy pracy. To jest model zupełnie nieskuteczny. W czasach, które już na szczęście minęły, było powiedzenie: „Czy się stoi, czy się leży,
to wypłata się należy”. Mam wrażenie, że urzędy pracy funkcjonują właśnie
na takiej zasadzie – są przekonane, że pieniądze na działalność administracyjną zawsze się znajdą, więc przekładamy te papiery z kupki na kupkę. Co zrobić
z tą sytuacją? Można by urzędy sprywatyzować albo utworzyć agencje pośrednictwa pracy, które dostawałyby pieniądze za znalezioną pracę.
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bezrobotnych, programy „30+”. W wojewódzkim urzędzie pracy wymienione są ponadto zawody, które w tej chwili uznaje się za deficytowe, i te,
w których brakuje pracowników. Jest wiele zawodów, w których nie ma pracy.
Zwróćcie uwagę np. na nauczycieli. Mamy niż demograficzny, który wchodzi
już do szkół średnich. Obecnie w powiatowym urzędzie pracy znajduje się
kilkaset ofert nauczycieli poszukujących pracy. Jeszcze 4 lata temu nie było
takich problemów. Skoro więc już teraz jest za dużo nauczycieli, łatwo przewidzieć, jak będzie wyglądać ich sytuacja za kilka lat, gdy skończycie studia.
Dlatego pierwszy etap to zmiana mentalności, uświadomienie sobie, że pojawiają się inne, nowe zawody. W Tarnowie nie ma problemu np. z zawodem
informatyka.

Publiczność w Tarnowie zwracała uwagę na skomplikowane procedury ubiegania się o unijne fundusze
Maciej Zdziarski:
Jest już taki pilotażowy program prowadzony przez Ministerstwo Pracy.
Grzegorz Kądzielawski:
Trzymam za niego bardzo mocno kciuki i też się temu przyglądam. Druga
rzecz: Polska dostanie 2 mld zł z UE na walkę z bezrobociem wśród młodych
ludzi. Kluczowe jest to, jak te środki wykorzystamy. Czy spożytkujemy je na
mało efektywne – w moim przekonaniu – kursy typu obsługa wózka widłowego z językiem francuskim, choć oczywiście to przejaskrawiony przykład, czy
przeznaczymy je na to, by dać młodym ludziom środki na założenie działalności gospodarczej, przy okazji ucząc ich już w ostatnich klasach liceum i technikum tego, jak pisać biznesplan, jak prowadzić działalność itp.
Roman Łucarz:
Oczywiście urzędy pracy nie działają rewelacyjnie, źle się o nich mówi, ale
np. nasz urząd robi wiele dobrego – są programy dotyczące aktywizacji

To właśnie rosnące bezrobocie w Polsce i niewielka liczba ofert w urzędach
przyczyniają się do tego, że Polacy wyjeżdżają za granicę. Niepokoję się tym,
że młodzież wyjeżdża do Anglii, bo ci, którzy decydują się na taki krok, to
przede wszystkim młodzi, wykształceni ludzie. Polska ich wykształciła, u nas
zdobyli doświadczenie, ale wyjechali za granicę. Musimy więc ułatwiać start
w zawodzie absolwentom uczelni, musimy ograniczać biurokrację narzucaną
przez prawo pracy. Obciążenia finansowe dla pracodawców również muszą
być o wiele mniejsze. To jest problem na dużą skalę, tego nie da się niestety
załatwić w ciągu jednego roku.
Maciej Zdziarski:
Nie jest to najbardziej optymistyczna puenta debaty „Europa obywatelska czy biurokratyczna?”, ale każdy z nas może ją przemyśleć
w domu samodzielnie. Bardzo dziękuję uczestnikom debaty, a także
publiczności, która wykazała ogromną aktywność. Nawet jeśli czasem
oddalaliśmy się od głównego tematu dyskusji, to właśnie poprzez tę
aktywność realizował się obywatelski wymiar naszej rozmowy.
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10 lat polskiej obecności w UE – korzyści
i koszty. Dla kogo unijne pieniądze?
O korzystaniu z dotacji unijnych przez
małopolskich przedsiębiorców i samorządy

W 2014 r. minie 10 lat, od kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.
Obecność w UE to zdecydowane korzyści, ale też i koszty, które musi ponosić nasz
kraj. Raport MSZ z 2013 r. przedstawiający bilans polskiej obecności w UE wskazuje, że dzięki członkostwu PKB Polski w latach 2007–2012 wzrósł o 18,2% – to
zdecydowanie najlepszy wynik w UE. Otwarcie rynku pracy spowodowało, że poza
Polską przebywało w 2011 r. ok. 2,1 mln osób.
Najbardziej widocznym efektem członkostwa Polski w Unii Europejskiej są inwestycje finansowane z unijnych funduszy. Tylko w latach 2007–2013 pieniądze
z Brukseli zostały przeznaczone na budowę 1325 km autostrad i dróg ekspresowych oraz modernizację 1593 km linii kolejowych. Unijną dotację na rozwój firmy
lub zakup nowoczesnych maszyn dostało blisko 25 tys. firm. Wybudowano 385
oczyszczalni ścieków i położono 36 tys. km światłowodów potrzebnych do wprowadzenia szerokopasmowego internetu. W Małopolsce do największych inwestycji finansowanych ze środków UE należą budowa autostrady A4 Szarów–Tarnów
i spalarni odpadów w Krakowie oraz zakup taboru dla PKP Intercity.
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Debata „10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy” odbyła się 4 października
2013 r. w Sali Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego.
W dyskusji udział wzięli:
• Poseł na Sejm RP Józef Lassota
– po Sierpniu 1980 r. był współzałożycielem krakowskiej, a następnie małopolskiej Solidarności.
W latach 1992–1998 prezydent Krakowa, w 1997 r. został wybrany na posła III kadencji, od
2011 r. ponownie w parlamencie. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
• Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa
– od 1999 r. pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W wyborach
w 2006 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Małopolskiego, a 2010 r. reelekcję do Sejmiku.
Ukończył studia na AGH w Krakowie.
• Radna Miasta Krakowa Małgorzata Jantos
– wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa, przedsiębiorca. Założyła jedną z pierwszych prywatnych szkół w Polsce. Za inicjatywę i umiejętności w przedsięwzięciach gospodarczych otrzymała w 1994 r. Krakowskiego Dukata. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie
Jagiellońskim.
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Marek Sowa:
Trzeba wyróżnić trzy fazy naszej obecności w Unii Europejskiej. W latach
2004–2006, kiedy weszliśmy do Unii, ćwiczyliśmy sprawność administracji
i wydawania otrzymanych środków. Druga faza to ta, w której obecnie się
znajdujemy. Wielu nam zarzuca, że nie ma nadzwyczajnego postępu, że za
mało tworzy się projektów innowacyjnych. A prawda jest taka, że ciągle nadrabiamy zapaść cywilizacyjną w sferze infrastrukturalnej. Dopiero trzecia faza
będzie zupełnie inna – z wydatkowaniem pieniędzy na bardziej innowacyjne
cele. Kluczowe będą dwa elementy: wzrost PKB i polityka prozatrudnieniowa.
Józef Lassota:
W latach 90. czuliśmy ogromny entuzjazm i mieliśmy wiarę w to, że możemy Polskę zmienić bardzo szybko. Niestety nie było możliwości finansowych,
a wielokrotnie brakowało też odpowiednich umiejętności. Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj mamy znacznie większe możliwości finansowe, technologiczne, inna jest również świadomość Polaków w wielu kwestiach.
Od lat 90. Polska diametralnie się zmieniła. 20 lat temu budżet Krakowa stanowił nie więcej niż 1/3 obecnego budżetu, a potrzeby były przecież znacznie
większe. Wtedy wszystko wymagało modernizacji, począwszy od tych strasznych dróg, a skończywszy na dziurawych wodociągach, braku kanalizacji itd.

• Radny Miasta Krakowa Sławomir Ptaszkiewicz
– przez kilka lat pracował dla międzynarodowych korporacji. W 1998 r. zaczął tworzyć własną
firmę Terra Casa, która budowała hipermarkety, m.in. Galerię Sandomierz czy osiedle Parkowe
Wzgórze w Mogilanach.
• Przedstawiciel Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa Grzegorz
Grzybczyk
– kierownik Referatu Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Zajmuje się pozyskiwaniem informacji o źródłach finansowania z programów i funduszy UE.
Na spotkanie przybyli uczniowie VIII i XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, a także radni
dzielnic Krakowa. Gospodarzem debaty był Marszałek Województwa Małopolskiego.

Maciej Zdziarski:
Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Z wielu miejsc płynie
krytyka wydatkowania europejskich pieniędzy. Przedsiębiorcy skarżą
się, że polityka dotacji w takim samym stopniu wspiera rozwój, jak i zatrzymuje mechanizmy konkurencyjne. Może jednak potrzebne jest bardziej krytyczne spojrzenie na to, jak wykorzystaliśmy ostatnią dekadę?
Małgorzata Jantos:
Kiedy pojawiły się dotacje z Unii Europejskiej, wszyscy się zachwycali, jakie to wspaniałe perspektywy, jacy będziemy bogaci itd. Niestety fundusze
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europejskie w pewnej mierze stłumiły naturalne instynkty wolnorynkowe. Po
okresie socjalistycznym wywalczyliśmy sobie rzeczywistość, w której przedsiębiorczy człowiek może realizować koncepcje i pomysły. W tym sensie pieniądze europejskie wyhamowały wolny rynek. Instynkt pracodawców został
zastąpiony decyzjami urzędników, którzy stali się decydentami w rozdzielaniu
unijnych środków. Urzędnik mówi tak: „Temu panu damy dotację, temu też,
a temu nie, bo mu zabrakło dwóch punktów we wniosku”.
Sławomir Ptaszkiewicz:
Jeżeli mówimy o aspekcie finansowym naszego członkostwa w Unii, otrzymaliśmy przede wszystkim właściwe narzędzia, a odpowiedzialność za to, jak je
wykorzystamy, spoczywa na nas. Zgadzam się z Małgorzatą Jantos – istnieje
ryzyko, że dotacje zabiją kreatywność. Jeśli jednak potraktujemy dotacje jako
jedno z narzędzi do dyspozycji, to nie ma nic złego w korzystaniu z dofinansowania. Jeżeli młodzi przedsiębiorcy będą się kierować wyłącznie tym, że
trzeba wypełnić odpowiednie punkty we wniosku, a dotacja stanie się celem
samym w sobie, to będzie to początek końca ich biznesu.
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Maciej Zdziarski:
Słyszy się również sporo krytycznych głosów na temat wydawania
środków z programu „Kapitał ludzki”. Pewien samorządowiec powiedział mi kiedyś – pół żartem, pół serio – że gdyby zrzucać te pieniądze
z najwyższego budynku w mieście, to ich alokacja mogłaby okazać się
lepsza niż obecnie.
Marek Sowa:
To śmiała teza, ale myślę, że gdy mówimy o bilansie dotychczasowej obecności Polski w Unii, kluczowa jest odpowiedź na pytanie, w jakim miejscu byłaby
Polska, gdybyśmy te dziewięć lat temu członkami Unii Europejskiej nie zostali. W tym celu proponuję wyjazd na Ukrainę. Jestem pewien, że bylibyśmy
gdzieś między Polską a dzisiejszą Ukrainą. Nie wiem, czy bliżej Polski, czy bliżej Ukrainy, ale na pewno gdzieś pomiędzy.
Maciej Zdziarski:
A jednak młodzi Polacy masowo wyjeżdżają z kraju w poszukiwaniu
pracy poza ojczyzną.
Marek Sowa:
Ja nie mam nic przeciwko temu, że młodzi Polacy wyjeżdżają za granicę.
W 1990 r. wyjechałem do Finlandii i pracowałem tam 19 miesięcy. Gwarantuję
Państwu, że gdybym nie wyjechał, to dzisiaj byłbym młodym emerytem górniczym, bo wyjechałem, pracując w kopalni. Pobyt za granicą zmienił moje
spojrzenie na świat. To, co tam zobaczyłem, spowodowało, że pierwsze, co
zrobiłem po powrocie, to było otwarcie własnej firmy w Polsce.

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa (pierwszy z prawej)

Wyjazd za granicę sprawia, że człowiek przechodzi szkołę życia, która każdemu jest potrzebna. Nadchodzi taki moment, kiedy człowiek sam musi sprawdzić się w dorosłym życiu, wypłynąć na szeroką wodę. Emigracja młodych
ludzi za granicę to nie jest więc samo zło, to również wymierne korzyści dla
naszego kraju. Młodzi ludzie za granicą oszczędzają i wysyłają do kraju pieniądze, które tam zarobią.
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Józef Lassota:
Zgadzam się. Sam pracowałem kilka lat we Francji. Ale, co ważne, oprócz
transferu pieniądza emigracja zarobkowa to również transfer technologii, i to
we wszystkich dziedzinach. Młodzi ludzie, którzy wracają do Polski po pobycie
na Zachodzie, to zupełnie inne osoby. Oni tam zdobywają nie tylko pieniądze,
lecz także wiedzę, którą później mogą wykorzystać w pracy czy własnej działalności w Polsce.
Maciej Zdziarski:
Jeśli przebrną przez bariery, jakie stoją w Polsce na drodze każdego
przedsiębiorcy…
Józef Lassota:
Rzeczywiście problemem jest biurokracja. Jeżeli – jak zauważyła Małgorzata
Jantos – komuś brakuje dwóch punktów, bo przecinek postawił nie tam, gdzie
trzeba, i przez to przegrywa, to jest dla mnie paranoja. Władza urzędników
w tym zakresie jest po prostu wyolbrzymiona.
Małgorzata Jantos:
Kiedyś miałam taki pomysł, żeby każdy urzędnik prowadził przez pół roku
kiosk Ruchu. Wtedy mógłby zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie mikro
przedsiębiorcy.
Grzegorz Grzybczyk:
To faktycznie duży problem, że proces aplikowania o fundusze unijne jest bardzo sformalizowany. I sam to przyznaję, a jestem zdeklarowanym euroentuzjastą – uważam, że to, iż przydarzyła się nam Unia Europejska, to wielkie
błogosławieństwo dla Polski. Mimo to widzę pewne wady i jedną z nich jest
właśnie nadmierna biurokracja. Według mnie idealną sytuacją byłoby, gdyby przedsiębiorca mógł złożyć wniosek i pozyskać dofinansowanie jedynie
w oparciu o swoją wiedzę. On zna przecież branżę, w której działa, lepiej niż
jakikolwiek urzędnik. Jest producentem albo świadczy usługi, a więc jego wiedza i doświadczenie powinny być wystarczające, żeby mógł wypełnić prawidłowo wniosek aplikacyjny o dotację.
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Ponad 259 tys. wniosków o dofinansowanie z UE w latach 2007–2013
W kwietniu 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podało informację o postępach w realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013. Okazuje się, że od
2007 r., czyli od początku uruchomienia programów operacyjnych współfinansowanych
ze środków UE, złożono w sumie 259,5 tys. wniosków poprawnych pod względem formalnym. Ogółem wnioski opiewały na całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości
542,6 mld zł (suma środków unijnych i krajowych). Według danych z kwietnia 2013 r.
podpisano z beneficjentami 83 363 umowy o dofinansowanie na kwotę 350,5 mld zł
wydatków kwalifikowalnych. Wartość wydatków beneficjentów wyniosła 204,5 mld zł,
a dofinansowanie UE – 145,4 mld zł. „Dofinansowanie unijne wymaga naszego własnego
wkładu – innowacyjności, pomysłowości, ale także wkładu finansowego” – zauważa prof.
Zdzisław Mach. „Nasza zdolność korzystania z pieniędzy unijnych jest w dużej mierze uzależniona od tego, czy potrafimy wygenerować własne środki. Trzeba pamiętać, że mamy
w budżecie państwa gigantyczne obciążenia wynikające z nie najlepszej polityki finansowej i polityki społecznej. Te finanse publiczne są w dużej mierze wydawane nie najlepiej.
Musimy mieć pieniądze na poziomie regionów, tych wspólnot, które są beneficjentami
środków europejskich” – dodaje europeista.

Marek Sowa:
Ale jak idziemy do banku, to też pieniędzy nie dają za sam dobry pomysł!
Mówimy tu przecież o niemałych funduszach. A dotacja to najtańszy pieniądz
na rynku, w związku z tym trzeba opierać się na jakiejś prognozie przychodów,
ich weryfikacji. To wszystko musi bronić się w wyliczeniach przedstawionych
w dokumencie aplikacyjnym.
Musimy też pamiętać, że z upływem czasu te wymogi zostały diametralnie
zmniejszone. Nie trzeba już stosu zaświadczeń, wszystko odbywa się w trybie
znacznie bardziej uproszczonym niż na początku. Natomiast nigdy nie pozbędziemy się nadużyć, dlatego proces uzyskania dotacji musi być w jakiś sposób
weryfikowany.

46

•

Debata w Krakowie, 4 października 2013

10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty

•

47

Sławomir Ptaszkiewicz:
Nie do końca się z tym zgadzam. Czy możemy powiedzieć, że bezsensowne
są samochody, skoro musimy budować drogi, zatruwają nam powietrze, są
wypadki itd.? To samo jest z Unią Europejską. Punktem wyjścia jest odpowiedzialność za pieniądze, które otrzymamy, bez względu na to, czego dotyczą.
Miałem kiedyś takie doświadczenie, które dobrze ilustruje brak odpowiedzialności za to, co nie nasze. Byłem przedstawicielem, dostałem samochód służbowy, pojechałem w delegację. I człowiek, z którym prowadziłem interesy,
pyta mnie: „Samochód służbowy?”. Ja mówię: „Tak”. To mi wtedy poradził,
żebym korzystał, gnał, jeździł po bezdrożach. W jego rozumieniu, skoro samochód nie mój, tylko służbowy, to trzeba to wykorzystać i użytkować do woli.
Maciej Zdziarski:
O europejskich pieniądzach też tak myślimy?

Radna Miasta Krakowa Małgorzata Jantos
Małgorzata Jantos:
Szanowni Państwo, będę powtarzała to, co powiedziałam wcześniej. Nie
bywałą wartością po odzyskaniu wolności było dla nas to, że mogliśmy wreszcie samodzielnie podejmować decyzje. Dzięki wolności nastąpiła niebywała
eksplozja aktywności Polaków. Polacy są aktywni, Polacy potrafią sobie radzić nawet w najgorszych warunkach. Po czasach socjalistycznych mogliśmy
wreszcie budować wolny rynek – jeśli człowiek ma pomysł, to dzieli się nim
z innymi, zachęca i rozwija, dla dobra własnego i innych. Dotacje sprawiły natomiast, że między pomysłem człowieka, który otworzył firmę, zorganizował
fabrykę i chce dzielić się efektami swojej pracy z innymi, a jego klientem stanął urzędnik, który mówi: „Temu dam, a temu nie dam”.
Rezultat takiego działania widzimy w krajach borykających się obecnie z kryzysem. Pieniądze, które popłynęły do Grecji czy Portugalii, zostały przejedzone, ponieważ tak to zostało zaplanowane. Mówi się przecież coraz głośniej, że
Grecja bankrutuje, ponieważ urzędnicy źle zainwestowali europejskie pieniądze. Nie inaczej jest zresztą w innych krajach.

Sławomir Ptaszkiewicz:
Często niestety tak. Myślę, że Hiszpania jest tego dobrym przykładem. Tam
buduje się infrastrukturę ponad skalę potrzeb, bez odniesienia do tego, czy
faktycznie państwo będzie stać na jej utrzymanie. W Polsce też jest wiele obszarów, które za chwilę mogą okazać się zbyt kosztowne do utrzymania.
Muszę jednak powiedzieć, że po 20 latach działalności w biznesie i ostatnich 4 latach w sferze publicznej jestem bardzo podbudowany postawą wielu
urzędników. Oni naprawdę obecnie wykazują się etosem pracy i rzetelnością.
W czym więc tkwi problem? Moim zdaniem w systemie. Rozliczamy urzędników z tego, jak wydają pieniądze. Jeżeli robimy budżet, to sprawdzamy,
czy wydali wszystkie środki. Jeżeli nie wydadzą, to znaczy, że coś źle zrobili.
Dlatego potem jest tak wiele sytuacji, że wydaje się pieniądze tylko po to, by
pokazać, że 99% budżetu zostało wykorzystane.
Marek Sowa:
Nie wiem, czego dotyczą podane przez Pana przykłady, ale województwo małopolskie ma budżet zadaniowy, którego nie rozliczamy po wydaniu kwoty.
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Tak rozlicza RIO i to jest faktycznie zła zasada. Jako marszałek rozliczam budżet, biorąc pod uwagę zrealizowane zadania, a nie wydane środki. Jeśli zweryfikujemy na rynku, że usługa ma taką a taką wartość, to przecież nie będę
wydawał pozostałych 30% budżetu, skoro wystarczy tylko 70%. Przesuwam
pieniądze gdzie indziej.
Wydaje mi się, że przez ostatnie 20 lat dokonała się bardzo duża profesjonalizacja w urzędach. To jest duży dorobek i duża zmiana. Swoim pracownikom
też mówię uczciwie: lepszej pracy niż w urzędzie nigdzie nie znajdziecie. To
zajęcie stabilne i dobrze płatne. Ważne jest więc, żebyśmy za tę dobrą płacę
wymagali wymiernych efektów.
Józef Lassota:
To prawda, urzędnik to człowiek, który przede wszystkim powinien być osobą odpowiedzialną. Pod tym względem mentalność urzędnicza przed ćwierćwieczem była zupełnie inna niż dzisiaj. Kiedyś też miałem wyobrażenia, że
urzędnik to pije kawę, a tymczasem on wykonuje bardzo odpowiedzialną pracę i niezależnie od tego, czym się zajmuje, musi wykazywać się rzetelnością.
Małgorzata Jantos:
Zgadza się. Zobaczcie Państwo, że w pewnym momencie zaczęliśmy mówić jednym głosem: że będziemy oczekiwali rozsądnego wydawania pieniędzy, bo to
jest sprawa priorytetowa. Dobrze, że one spływają, ale trzeba przede wszystkim
zachować rozsądek i chronić wolny rynek, bo to niebywale ważna instytucja.
Maciej Zdziarski:
To wolny rynek tworzy miejsca pracy…
Małgorzata Jantos:
Tak, wolny rynek, a nie urzędnicy. Co z tego, że urzędnik powie: „Ratujmy
bezrobotnych, twórzmy miejsca pracy”? To zwykły Kowalski, który otworzy
maleńką firemkę i zatrudni 2–3 osoby, przyczyni się do poprawy sytuacji.
Musimy cenić i chronić przede wszystkim aktywność ludzką.
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MSZ: Polska skorzystała najwięcej na polityce spójności
Jak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, według danych z 31 marca 2013 r. po
ziom absorpcji środków unijnych w Polsce wynosi 85,3%. Oznacza to, że Polska jest największym beneficjentem środków w ramach polityki spójności.
W latach 2004–2006 Polska otrzymała w ramach polityki spójności 14,2 mld euro.
Największy odsetek tej sumy został przeznaczony na modernizację infrastruktury transportowej. W sumie w ciągu 3 lat zbudowano, zmodernizowano lub przebudowano 314 km
autostrad, 465 km dróg ekspresowych oraz 635 km linii kolejowych. Na lata 2007–2013
otrzymaliśmy do naszej dyspozycji 67,3 mld euro. Z tej puli sektor transportu otrzyma
kwotę 23,26 mld euro. Do końca 2015 r. ma powstać 433 km odcinków autostrad i 900 km
dróg ekspresowych. MSZ podkreśla, że spośród nowych państw członkowskich Polska pozostaje największym beneficjentem środków na dopłaty bezpośrednie, a spośród wszystkich państw członkowskich – największym beneficjentem środków na programy rozwoju
obszarów wiejskich. Unijne środki są przeznaczane nie tylko na transport i rolnictwo.
Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w każdej polskiej gminie dzięki
współfinansowaniu z UE zrealizowano choć jedną inwestycję.
Do największych małopolskich inwestycji sfinansowanych ze środków unijnych należą przede wszystkim:
• linia kolejowa Kraków–Rzeszów (dotacja: 2,18 mld zł),
• autostrada A4 Szarów–Tarnów (887 mln zł),
• zakup pociągów dla PKP Intercity (794 mln zł),
• spalarnia odpadów w Krakowie (372 mln zł),
• oczyszczalnia ścieków w Krakowie (230 mln zł),
• system ciepłowniczy w Krakowie (224,5 mln zł),
• transport publiczny w Krakowie (217 mln zł),
• wodociągi i kanalizacja w rejonie Nowego Sącza (171 mln zł),
• Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego (129 mln zł).
Dane za: „Dziennik Polski”, 7 czerwca 2013 r.
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Nie tylko młodości, bo młodość jest zawsze piękna, ale szczególnie tej ogromnej szansy, jaką macie przed sobą, a którą nie mogły cieszyć się pokolenia
z połowy ubiegłego wieku. To była kompletna beznadzieja. Wy dzisiaj macie
ogromną szansę i tylko od Was zależy, czy ją wykorzystacie. Bo są tacy, którzy
ją wykorzystują, i tacy, którzy ją marnują. Tak będzie zawsze.
Maciej Zdziarski:
Dziś oczy Europy są zwrócone na tych, którzy zmarnowali szansę.
Słowo „kryzys” odmieniamy przez wszystkie przypadki…

Radny Miasta Krakowa Sławomir Ptaszkiewicz i Poseł na Sejm RP Józef Lassota
Sławomir Ptaszkiewicz:
Kiedy Marszałek mówił o średniej fusze urzędniczej, to kiwałem głową, zaprzeczając. Owszem, praca w urzędzie to może być dobry sposób na to, aby
bezpiecznie żyć, ale – zwracam się tu do naszych młodych słuchaczy – czy
będziecie urzędnikami, czy pracownikami prywatnych firm – jedna rzecz jest
najważniejsza: musicie robić to na 100% możliwości i dawać więcej, niż się od
Was wymaga. Wtedy bez obaw codziennie rano będziecie mogli spojrzeć na
siebie w lustrze i powiedzieć, że jesteście fajnymi ludźmi.
To jest zresztą kolejne wyzwanie dla Europy i Polski: budowanie zaufania społecznego. Bo my w tej chwili próbujemy wszystko unormować, opisać, rozliczyć i zamknąć w procedurach, a przecież kluczem do sukcesu są ludzie. Jeżeli
więc głosujecie w wyborach, wybierajcie tych ludzi, którym możecie zaufać,
którzy coś w życiu już osiągnęli. To jest nasza odpowiedzialność: dzisiaj wybór
właściwych osób, a pojutrze dokładanie cegiełki od siebie.
Józef Lassota:
Zgadzam się z Panem. Sam mam wnuczkę, która w tej chwili jest w klasie maturalnej. I gdy patrzę na Was, na młodych ludzi, ogromnie Wam zazdroszczę.

Marek Sowa:
Wiemy, jaka jest obecnie sytuacja w Grecji, Włoszech czy Hiszpanii. Niemniej
w ciągu roku czy dwóch udało się zgromadzić na pomoc dla tych państw pieniądze większe niż podczas batalii o budżet Unii na kolejne lata. Jak to możliwe? Bo wszystkie te trzy kraje były członkami strefy euro. Gdyby tak nie było,
to zapewniam Państwa, że tych gwarancji by nie było.
W czasie mojej wizyty na Łotwie rozmawiałem z tamtejszymi politykami, dlaczego decydują się na wejście do strefy euro. Oni odpowiedzieli bardzo prosto: „Przecież nas, dwumilionowy kraj, jeden bogacz może wykupić i rozbroić
całą naszą politykę monetarną. My musimy mieć bezpieczeństwo”.
Maciej Zdziarski:
Polska jest znacznie większym krajem, a entuzjazm do waluty euro wyraźnie osłabł…
Marek Sowa:
Obecnie nie ma najlepszego klimatu dla wspólnoty europejskiej. Po drugie
mamy rozjazd interesów w samej UE. Wiadomo, że strefa euro nie do końca
się sprawdziła, nie jest integratorem wewnątrz Unii. Panuje ewidentny podział
na tych, którzy są w strefie euro, i na tych, którzy pozostają poza tą strefą euro.
Po trzecie żyjemy w czasach kryzysu, który obnażył wszystkie słabości polityki, również tej, która przez dziesiątki lat była realizowana w Unii Europejskiej.
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Małgorzata Jantos:
Może kryzys europejski tak bardzo nas nie dotknął właśnie dlatego, że nie
byliśmy w strefie euro? Nie znaczy to, że prędzej czy później nie powinniśmy
do niej wstąpić. Wydaje mi się jednak, że nie powinno to nastąpić już w ciągu 3–4 lat.
Józef Lassota:
Ja mam trochę inne zdanie. Bo jeśli mówimy, że bilans naszego członkostwa
w Unii jest niejednoznaczny, to się trochę buntuję. Nie dlatego, że jestem propagatorem sukcesu, ale dlatego, że gdy spojrzeć na to, jak wyglądała Polska
25–30 lat temu, i na to, jak jest dzisiaj, to nie można mówić, że nie ma różnicy.
Kiedy jeździmy po różnych miejscowościach, wsiach i widzimy całą nową infrastrukturę: chodniki, drogi, widzimy nowoczesne firmy, zmianę w sposobie
działania i myślenia ludzi, zwłaszcza młodych, to naprawdę jest to ogromna
zmiana jakościowa.

Publiczność podczas debaty w Krakowie
Prof. Zdzisław Mach: „W nowej perspektywie postawmy na innowacyjność”
Według prof. Zdzisława Macha w obliczu nowej perspektywy finansowej Polska musi
nauczyć się jeszcze lepiej wydawać unijne pieniądze. Chociaż wciąż mamy bardzo duże
potrzeby infrastrukturalne, zdaniem europeisty z Uniwersytetu Jagiellońskiego w najbliższych latach należałoby bardziej skupić się na budowie intelektualnego potencjału naszej
gospodarki. „Teraz jest może właśnie właściwy czas na to, żeby zacząć myśleć nie tylko
o intensywnym rozwoju, ale o tym, żeby np. postawić na innowacyjność” – mówi ekspert.
Według prof. Zdzisława Macha warto inwestować w innowacje w rolnictwie. Europejska
polityka rolna powinna ulec zmianie, by rozsądniej wydatkować unijne fundusze. „Wszyscy wiemy, że najbardziej korzystne dla wsi byłoby rozwijanie infrastruktury i inwestowanie w innowacyjność, a nie wydawanie wszystkich pieniędzy na dopłaty bezpośrednie
dla rolników” – twierdzi europeista. Jak dodaje, na przeszkodzie może stanąć silne lobby
rolnicze, które będzie protestować przeciwko zreformowaniu sposobu finansowania rolnictwa w UE.

Sławomir Ptaszkiewicz:
Naszym zadaniem jest teraz nie zmarnować pieniędzy z nowej perspektywy finansowej. To jest wielka odpowiedzialność, żeby te środki służyły nam wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy są przed nami, kolejnym pokoleniom. Pytanie tyl
ko, czy sprostamy temu zadaniu.
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Starzejące się społeczeństwo Europy i Polski
jako wyzwanie dla polityki społecznej

Kwestia starzejącego się społeczeństwa Polski i Europy jest poważna, a najnowsze
prognozy budzą spory niepokój. Według ONZ do 2030 r. odsetek osób po 65. roku
życia ma w Europie wynieść 23,8% – dwa razy więcej niż w 1990 r. W Polsce osoby mające więcej niż 65 lat stanowią 13,5% społeczeństwa (5 mln). Główny Urząd
Statystyczny prognozuje, że do 2030 r. ta liczba się podwoi. Komisja Europejska
przewiduje, że w wyniku kryzysu demograficznego w Europie nastąpi obniżenie
tempa wzrostu gospodarczego do 1–2,5% po roku 2020. Jak przygotować się na
tę sytuację?
Problem starzejącego się społeczeństwa jest wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej.
Rada UE zachęca kraje członkowskie do zmiany modelu opieki zdrowotnej i wspierania rozwoju technologii medycznych. Powstrzymanie kryzysu demograficznego
i jego konsekwencji wymaga głębokich reform w wielu obszarach, m.in. w ubezpieczeniach społecznych, polityce zatrudnienia, gospodarczej i rodzinnej.
Czy reakcja UE i Polski na kryzys demograficzny jest wystarczająca? Co zrobić
w celu polepszenia sytuacji? Jak zmienić priorytety polityki społecznej, by właściwie reagować na problem?
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Debata „Starzejące się społeczeństwo Europy i Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej” odbyła
się 14 października w Auli św. Wawrzyńca Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W dyskusji udział wzięli:
• Poseł na Sejm RP Joanna Bobowska
– w 1996 r. została urzędniczką gminy Myślenice, była także korespondentką „Dziennika Polskiego”.
• Poseł na Sejm RP Dorota Niedziela
– w 1991 r. ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu,
była sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii.
• Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit
– w latach 1994–1996 wiceburmistrz, a w latach 1998–2007 burmistrz Libiąża.
• Senator RP Andrzej Pająk
– radny i wójt gminy Zawoja w latach 1990–1998, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Babio
górskich w latach 1995–2003.
• Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut
– w latach 2002–2005 zasiadał w radzie powiatu oświęcimskiego. Poseł V i VI kadencji.
• Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Bogusław Mąsior
– w latach 1993–1997 senator RP, po raz drugi został wybrany do Senatu w 2001 r.

Maciej Zdziarski:
W 2012 r. obchodziliśmy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych
i Solidarności Międzypokoleniowej. Czy działania podjęte w tym czasie
pomogły nam znaleźć odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest demograficzne starzenie się społeczeństwa?
Joanna Bobowska:
Rzeczywiście miniony rok, jak i lata poprzednie to czas refleksji dotyczący życia osób starszych i konieczności zmiany warunków ich życia. Chciałabym jednak podkreślić, że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podjęto już wiele
ważnych decyzji. Rozpoczął działanie Rządowy Program na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych, tzw. ASOS. Myślę, że to jest bardzo ważny i praktyczny element polityki senioralnej, ponieważ fundusze z tego programu trafiają do różnego rodzaju organizacji pozarządowych, uniwersytetów trzeciego
wieku itp. Mamy już za sobą dwie edycje programu, a planowane są kolejne.
W perspektywie 7-letniej, czyli do 2020 r., dofinansowanie na ten program
sięgnie łącznie 280 mln zł.

• Radny Województwa Małopolskiego Zdzisław Filip
– radny powiatu oświęcimskiego I, II i III kadencji, przewodniczący Stowarzyszenia Ochrony
Zdrowia Pracowników KWK Brzeszcze.
• Dyrektor Instytutu Pedagogiki PWSZ w Oświęcimiu dr Artur Fabiś
– specjalista z dziedziny andragogiki i gerontologii, redaktor kilkunastu prac zbiorowych.

Maciej Zdziarski:
Ten program dotyczy wspierania inicjatyw na rzecz osób starszych, które pozostają aktywne. Czy to trochę nie przysłania tego obrazu starości, o którym trudniej mówić – związanego z niedołężnością, z potrzebami opiekuńczymi?

• Prof. nadzw. dr hab. Robert Borkowski z Instytutu Politologii PWSZ w Oświęcimiu
– twórca studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami europejskimi w AGH oraz
PWSZ, redaktor książki „Starość i młodość – szkice o polityce, kulturze i społeczeństwie”.
Dyskusji wysłuchali słuchacze Oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele Polskiej Unii Seniorów oraz Domu Dziennej Pomocy w Oświęcimiu, a także studenci PWSZ.
Partnerem debaty był Prezydent Oświęcimia.

Dorota Niedziela:
Ma Pan rację, są różne oblicza starości. Co ważne, wszystkie kraje europejskie
borykają się z problemem starzejącego się społeczeństwa, ale żadne państwo
nie wypracowało dotąd dobrego systemu, który zaradziłby wszystkim problemom demograficznym.
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Robert Borkowski:
Pewnym wzorcem polityki społecznej i miękkiego, spokojnego pogodzenia się
z tym, że społeczeństwa się starzeją, są modele wypracowane w krajach skandynawskich. Przyjrzyjmy się, jak działają kraje skandynawskie. Norwegia ma
nie tylko bardzo wysokie dochody, lecz także bardzo wysokie podatki i bardzo
dobrą politykę społeczną.
Dorota Niedziela:
Większość krajów jest jednak dopiero na etapie poszukiwania optymalnego
systemu, który obejmie nie tylko te osoby, które nie są już zdolne do samodzielnego życia i potrzebują stałej opieki, lecz także te starsze osoby, które
chciałyby pozostać aktywne, bo mają jeszcze na to siłę i chęci.
To wszystko stanowi więc powiązany łańcuch zależności – im wcześniej zadbamy o kondycję fizyczną, o profilaktykę, o możliwość dostępu do nowoczesnych medycznych procedur, tym jakość życia osób starszych będzie wyższa.

Żyjemy dłużej w starzejącej się Europie
Według sprawozdania przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej niemal co
trzeci obywatel UE w 2060 r. będzie miał co najmniej 65 lat. Populacja Unii będzie co prawda
nieco większa, ale znacznie starsza. Odsetek osób w wieku produkcyjnym spadnie z 67% do
56%. Oznacza to, że na każdego emeryta będą przypadać tylko dwie osoby aktywne zawodowo (obecnie – cztery). Przewiduje się, że średnia długość życia w UE wzrośnie z 76,7 lat
(dane z 2010 r.) do 84,6 lat w 2060 r. w przypadku mężczyzn oraz z 82,5 lat do 89,1 lat
w przypadku kobiet. Eksperci podkreślają, że wydłużenie średniej długości życia będzie wyzwaniem dla gospodarek krajów UE. Szacuje się, że średnie koszty opieki zdrowotnej wzrosną z 6,7% do 8,4% PKB, a koszty opieki długoterminowej – z 1,2% do 2,5%.
Dane za: „Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek”, raport na zlecenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 2011 r.
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Maciej Zdziarski:
Procedury medyczne z pewnością stają się coraz lepsze, ale wiemy też,
jakie są kolejki do lekarza…
Dorota Niedziela:
Tak, wszyscy to wiemy, ale proszę też zwrócić uwagę, że mimo to stale wzrasta
liczba zabiegów, także wśród osób starszych. Podam prosty przykład: operacja
przeszczepu wymiany główki kości udowej. Jeszcze parę lat temu była to operacja uznawana za ciężki zabieg, na który czekało się długo i który właściwie
był niedostępny dla osób po 70. roku życia. Obecnie ten zabieg wykonuje się
bardzo często, a wiek nie stanowi żadnego kryterium.
Maciej Zdziarski:
Z drugiej strony służba zdrowia będzie musiała się zmierzyć z rosnącą liczbą chorych. Statystyki mówią np., że w krótkim czasie wzrośnie
trzykrotnie liczba osób dotkniętych chorobą Alzheimera.
Dorota Niedziela:
Oczywiście, i to też jest wyzwanie. Jak przeanalizujemy liczbę schorzeń, które
będą się pogłębiały, to na pierwsze miejsce wysuwa się cukrzyca, która zaczyna się bardzo wcześnie, a która w konsekwencji może prowadzić do wielu
problemów w starszym wieku. To wszystko stanowi, o czym wspomniałam,
jakby jeden wielki mechanizm naczyń połączonych: brak aktywności fizycznej
powoduje zwiększenie zapadalności na cukrzycę, wpływa na szybsze przechodzenie do tej grupy osób, które wymagają opieki, co generuje koszty dla państwa, te koszty muszą zaś ponosić młodzi, a tych przecież jest coraz mniej lub
wyjeżdżają itd., itd.
Robert Borkowski:
Ale wracając do zmian prawnych, trzeba podkreślić, że sejm dokonał już
dwóch bardzo dobrych kroków: wydłużył wiek emerytalny i posłał sześciolatki do szkół.
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Maciej Zdziarski:
Oba kroki bardzo krytykowane.
Robert Borkowski:
Oba bardzo dobre! Posłanie sześciolatków do szkół zaowocuje zwiększeniem
wpływów do funduszy emerytalnych i do NFZ, gdy ci sześciolatkowie znajdą
się na rynku pracy. Nastąpi to wprawdzie za mniej więcej 18 lat, ale jest to
konkretna zmiana, która przyniesie wymierne korzyści.
Janusz Chwierut:
Ja myślę, że mówiąc o kwestii opieki nad starszymi osobami – czy w ogóle
o wszelkich funkcjach, jakie pełnią samorządy oraz państwo – musimy sobie
uświadomić, że świadczenia publiczne są jedynie pewnego rodzaju pomocą,
a nie fundamentalną gwarancją, która się po prostu należy.
Nie może być tak, że to na państwo czy samorząd zrzuca się odpowiedzialność za opiekę nad starszymi osobami. Jeżeli jest rodzina, w której dzieci są
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już odchowane, poszły na swoje, dobrze zarabiają, jest im wygodnie, i nagle
starsi rodzice stają się problemem, a młodzi mówią: „Zaraz, zaraz, przecież my
płacimy podatki. To jest problem państwa, by się nimi teraz zaopiekować”,
to jest to moim zdaniem coś karygodnego. Jeżeli utwierdzimy młodych ludzi
w takim przekonaniu, to znajdziemy się na prostej drodze do zagłady.
Dlatego chcę podkreślić, że nie zgadzam się z tymi głosami, że to państwo czy
samorząd ma zabezpieczyć wszystkie potrzeby ludzi starszych. My pomagamy
w tych sytuacjach, kiedy rodzina już nie jest w stanie sobie poradzić. Dopiero
wtedy powinniśmy pomagać, ale podstawowych funkcji rodziny nie jesteśmy
w stanie zastąpić.
Andrzej Pająk:
To prawda. Ja podobnie patrzę na problem starzejącego się społeczeństwa.
Pochodzę z rodziny, w której było pięciu synów. Wszyscy z nas mają dzieci,
dzięki czemu nasi rodzice mogą się cieszyć liczbą 25 wnuków. To sprawia, że
opiekę nad nimi może sprawować naprzemiennie 30 osób! W domu moich
rodziców stale biegały wnuki, pomagały im, synowie przychodzili w odwiedziny itd. Myśmy nie oczekiwali pomocy od państwa do opieki nad rodzicami,
bo nie było takiej potrzeby.
Podstawowy problem tkwi więc w rodzinie. Bo jak dzisiaj jest z dzietnością?
Jesteśmy na 212. miejscu na świecie. Kto będzie się opiekował starszymi ludźmi? Kto będzie na to zarabiał? Dzisiaj na dwóch pracujących przypada jeden
emeryt. Za 15 lat ten stosunek wyniesie jeden do jednego. Jak państwo to sfinansuje? Nie ma takiej możliwości.

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, Poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit oraz Radny Województwa
Małopolskiego Zdzisław Filip

Polityka prorodzinna nie musiałaby więc być tak kosztowna, gdyby od samych
początków stawiano na rodzinę, na wartość dziecka i życia. To trzeba na pewno odbudować, wówczas polityka rodzinna będzie o wiele tańsza, a w wielu
przypadkach nawet niepotrzebna. Nie wspominając o tym, o ile lepiej dla
starszych rodziców, gdy mogą zaopiekować się nimi bliscy, a nie pracownicy
państwowi!
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Maciej Zdziarski:
Zostawmy na razie problem polityki pronatalistycznej i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak tworzyć politykę społeczną skierowaną do
tych seniorów, których widzimy wokół siebie. W najbliższych latach
będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem tzw. podwójnego starzenia, kiedy w okres późnej starości wejdą roczniki powojennego wyżu
demograficznego.

Senator RP Andrzej Pająk (z lewej) i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Bogusław Mąsior
Bogusław Mąsior:
Zgadza się, bardzo ważna jest edukacja od najmłodszego pokolenia. Ja sam
uważam, że należałem do tego pokolenia, które nie dbało o swoje zdrowie, bo
nie było takich nawyków. Teraz odbija się to na zdrowiu. Nasza młodzież ma
szansę mieć nieco lepszą starość, ale pod jednym warunkiem: że będzie miała
środki finansowe i pracę, aby prowadzić nie tylko życie zawodowe, lecz także
to kulturalne i półsportowe. Bo jeżeli mówimy o przedłużeniu wieku, to jest
dowiedzione, że im jest wyższa pozycja materialna określonej grupy społecznej, tym średnia wieku jest dłuższa.
Myśmy w ogóle powinni tworzyć inny obraz rodzin wielodzietnych. Ja również
pochodzę z rodziny pięcioosobowej. Gdy brałem udział w dyskusji o polityce
prorodzinnej, zadałem pytanie: „A czy dzisiaj pięcioosobowa czy siedmioosobowa rodzina jest w stanie zagwarantować studia wyższe dla wszystkich dzieci?”. Na to usłyszałem odpowiedź: „Pięcioro dzieci?! To chyba rodzina patologiczna”. Odpowiedziałem tylko: „Ja z takiej rodziny pochodzę. Wielodzietnej,
nie patologicznej”. Jeżeli więc chcemy poprawić sytuację ludzi starszych, to
musimy mieć skoordynowaną politykę społeczną i gospodarczą. Bo jeżeli nie
wspieramy rodzin wielodzietnych, uważając je za patologię, to w żaden sposób nie podołamy wyzwaniom demograficznym.

Artur Fabiś:
Ja bym po pierwsze zasugerował, że najważniejsza jest dokładna diagnoza
tego, co rzeczywiście w starości jest potrzebne, bo mam wrażenie, że częstokroć opieramy się na stereotypach, na tym, co nam się wydaje. Wspominamy
np. ciągle o fizyczności, o zdrowiu. To, owszem, są bardzo ważne sprawy dla
seniorów, ale fizyczność to tylko jeden z elementów. W ogóle nie mówimy
o rozwoju w starości, o rozwoju duchowym.
Maciej Zdziarski:
Jak o tym mówić, jeśli co trzecia osoba starsza boryka się z depresją?
Artur Fabiś:
No właśnie. Boryka się w istocie z samotnością. To są problemy, które są do
załatwienia „na już”, tylko że one są może „mało spektakularne”. Specyfika
polityczna wymaga tego, by rządzący robili coś, co będzie widoczne. Świetnie
jest się pochwalić uniwersytetami trzeciego wieku i one fantastycznie funkcjonują, ale jest wiele innych problemów, które dotykają ludzi starszych. Zresztą
nawet pod kątem medycznym jest naprawdę źle, bo przecież prawie w ogóle
nie ma geriatrów.
Robert Borkowski:
A co ciekawe, specjalnością, którą najczęściej młodzi lekarze wybierali po studiach w ostatnim dwudziestoleciu, była pediatria. To pokazuje, w jaki sposób
jako społeczeństwo i naród podchodzimy do problemu.
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To oczywiście jest błędne koło. Im bardziej potrzebujemy nakładów na medycynę dla seniora, tym większych pieniędzy wymaga NFZ. Skoro potrzebujemy więcej pieniędzy, to nakładamy wyższe podatki, tymczasem liczba osób
w wieku produkcyjnym i pracujących jest za mała i mamy błędne koło, z którego nie widać dobrego wyjścia. Nie jest problemem samo starzenie się społeczeństwa, problemem są wskaźniki odsetka zatrudnionych i odsetka aktywnych zawodowo, a te wskaźniki sytuują Polskę bardzo źle, w ogonie Europy.
Tadeusz Arkit:
A ja pozwolę sobie dodać jeszcze garść statystyk, choć wiele ich już się pojawiło. Otóż w 1950 r. na jedną osobę na emeryturze przypadało 8 pracujących,
obecnie jest to tylko 3,8 osoby pracującej, a za lat 30 może się okazać, że będzie to ok. 1,5 osoby na jedną na emeryturze. Ale pamiętajmy, że statystyki to
jedno, a prognozy to drugie. Na to, co będzie za lat 30, mamy jeszcze wpływ
i możemy zupełnie odmienić strukturę demograficzną Polski.
Zmiana świadomości młodych ludzi, budowanie szacunku do rodziny wymagać jednak będzie czasu i nie przyniesie efektów od razu, a problem starzejącego się społeczeństwa dotyczy nas już teraz. Wobec tego trzeba szukać też
rozwiązań niejako doraźnych, stricte finansowych.
Maciej Zdziarski:
Jakie to mogą być rozwiązania?
Tadeusz Arkit:
Jednym z nich może być próba wprowadzenia pewnego modelu ubezpieczeniowego. Jeżeli nie mam odłożonych większych środków na czas emerytury,
a boję się, że mogę być niepełnosprawny czy z jakiegokolwiek innego powodu będę potrzebował pomocy, to idealnie sprawdziłaby się idea swego rodzaju bonu ubezpieczeniowego. To nie jest jakieś konkretne działanie, które
już funkcjonuje, ale jeden z pomysłów, jak zapewnić sobie opiekę na starość.
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Kto sfinansuje opiekę nad seniorami?
Jednym z najpoważniejszych wyzwań w starzejącej się Europie jest finansowanie
opieki długoterminowej nad seniorami. W krajach UE dominują dwie metody finansowania: ubezpieczeniowa (np. Niemcy, Luksemburg) i budżetowa (m.in. Wielka Brytania).
Jak podkreśla Zofia Czepulis-Rutkowska, współautorka zielonej księgi ws. opieki
długoterminowej w Polsce, żadna z tych metod nie gwarantuje stałych i wystarczających
środków na pokrycie wszystkich wymaganych kosztów. „W przypadku systemu ubezpieczeniowego wysokość środków zależy od liczby osób zatrudnionych i płacących składki.
Z kolei poziom finansowania budżetowego zależy od bieżących decyzji wynikających z sytuacji gospodarczej” – pisze ekspertka.
Eksperci z grupy roboczej ds. przygotowania ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności podkreślają, że przy opracowywaniu koncepcji opieki długoterminowej
w Polsce warto skorzystać z doświadczeń innych państw członkowskich UE. Jak zauważają, w Wielkiej Brytanii za finansowanie domów pomocy odpowiedzialne są w dużej mierze
samorządy. Z kolei w Niemczech wprowadzono nowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.
W Polsce funkcjonuje obecnie kilka instrumentów opieki długoterminowej, w tym
w szczególności zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, zespoły długoterminowej opieki domowej oraz pielęgniarska opieka długoterminowa. Eksperci zgodnie
przyznają, że w obliczu postępujących procesów starzenia się społeczeństwa te formy stają się niewystarczające, a największy ciężar opieki i tak spoczywa zazwyczaj na rodzinie.
Według Zofii Czepulis-Rutkowskiej Polska jak najszybciej powinna podjąć decyzję, „czy
i w jakim stopniu państwo powinno ponosić odpowiedzialność za dostarczanie usług
opieki długoterminowej”. Jak podają autorzy raportu pt. „Starzejące się społeczeństwo
jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek” (2011), zmiany demograficzne
będą miały bezpośrednie skutki finansowe dla systemu finansów publicznych. Szacuje się,
że koszty opieki zdrowotnej wzrosną z 4% (dane z 2007 r.) do 5,4% PKB w 2060 r., a koszty
opieki nad ludźmi starszymi – z 0,4% do 1,1%.
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Podobne rozwiązania zresztą już mamy do dyspozycji, np. odwróconą hipotekę. Dzieciom można wprost powiedzieć: „Słuchajcie, jest interes do zrobienia.
Ja się starzeję, będę potrzebował opieki. Mogę dom przepisać, ale rozumiem,
że możecie nie chcieć, nie mieć czasu. W takim wypadku dom będę musiał
oddać, żeby mieć środki do życia i móc czuć się bezpiecznie na starość”.
Maciej Zdziarski:
Oby tylko te oferty przedstawiane starszym ludziom były uczciwe, bo
różnie z tym bywa…
Artur Fabiś:
Ja chciałem jednak zauważyć, że jeśli już rodzina decyduje się sprawować
opiekę nad rodzicem, to powinna otrzymać większe wsparcie ze strony państwa. Bo prawda jest taka, że ci ludzie są wykończeni. Opiekują się bliskimi kosztem pracy zawodowej, kosztem własnej rodziny. Potrzeba u nas takich świadczeń jak na Zachodzie, tzn. że opiekunowi rodzinnemu przysługuje
urlop, opieka ambulatoryjna, że na kilka godzin w tygodniu przychodzi opiekun, który odciąża rodzinę od obowiązku opieki.

Debacie przysłuchiwali się m.in. słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku
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Maciej Zdziarski:
Pojawiają się już tego typu pomysły, np. w Małopolsce są „miejsca odciążeniowe”, czyli takie, w których osoba starsza wymagająca opieki
może spędzić kilka godzin, by opiekunowie odpoczęli w tym czasie.
Artur Fabiś:
Ale to jest znowu nawiązanie do starego modelu polityki opiekuńczej, tzn. że
instytucja jest najlepsza i to my mamy zawozić pacjenta do jakiejś placówki.
Zmiana powinna dokonać się również na poziomie relacji międzyludzkich.
To lekarz ma wyjść z pomocą do pacjenta, to pielęgniarka środowiskowa ma
przyjść do domu. Hospicja mają pełnić funkcje rodzinne, a nie instytucjonalne. Już od dawna wiadomo, że człowiek najlepiej czuje się w domu, i biorąc
pod uwagę właśnie tę potrzebę, powinniśmy rozważać wszelkie zmiany.
Joanna Bobowska:
Myślę, że oprócz tych kwestii zdrowotnych i finansowych, choć one są oczywiście bardzo ważne, zapominamy o jeszcze jednej sferze, mianowicie społecznej. Starsze osoby to przecież wielki potencjał, to osoby o wysokich kompetencjach, których wiedzę można wykorzystać. Aby tak się jednak stało, potrzebna jest integracja międzypokoleniowa, a z tym bywa nie zawsze najlepiej.
Oprócz więc tych działań prozdrowotnych i finansowych nie można też zapominać o działaniach wspólnotowych, które sprawiłyby, że na osoby starsze nie
będziemy patrzyli wyłącznie jak na ciężar społeczny, lecz także jak na wielki
potencjał, który może wesprzeć młodych.
Dorota Niedziela:
Musimy pozbyć się tłumaczenia, że to starsi ludzie są obciążeniem dla młodych. Tak nie wolno mówić! Starsi ludzie po okresie produkcyjnym są takimi
samymi obywatelami jak wszyscy i mają pełne prawo korzystać z życia i je
go dobrodziejstw. Młodych ludzi jest po prostu mniej, wobec czego płacą
mniej podatków, ale przeciwstawianie sobie obu tych grup tworzy między
nimi barierę.
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Z drugiej strony nie można też obwiniać młodych, że jest ich za mało, że nie
chcą mieć dzieci. Wzajemne oskarżenia do niczego nie doprowadzą. Mamy
po prostu do czynienia ze zmianą struktury społecznej, która wymaga większych nakładów, a ciągłe mówienie o tym, że młodzi będą obciążeni jak nigdy
dotąd, staje się już troszeczkę męczące i uwłaczające starszym ludziom, którzy
całe życie pracowali i którym należy się szacunek.
Tadeusz Arkit:
Skoro mówimy o solidaryzmie społecznym, to ja chciałbym zaapelować do
klasy politycznej, bo myślę, że to dość drażliwa kwestia. Jeżeli chcemy mieć
w Polsce integrację międzypokoleniową w społeczeństwie, to trzeba zacząć
traktować jednakowo wszystkich obywateli. Obecnie mamy cały czas ulgi
i przywileje emerytalne, które w dużej mierze zaogniają stosunki w społeczeństwie. Jeżeli ktoś ma czterdzieści kilka lat i dostaje sowitą emeryturę, a innym
obywatelom wydłuża się zatrudnienie do 67. roku bez gwarancji, że otrzymają emeryturę, która pozwoli im godziwie żyć, to jest to niesprawiedliwe. Nie
możemy bać się o tym mówić, w przeciwnym razie zapomnijmy o solidarności
międzypokoleniowej.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało Rządowy Program na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012–2013. Program składa się
z dwóch części. Tzw. komponent systemowy dotyczy sformułowania założeń długofalowej polityki senioralnej. Druga część to tzw. komponent konkursowy, w ramach którego
zaplanowano trzy edycje otwartych konkursów w obszarze „aktywność społeczna osób
starszych”. Na ich realizację przeznaczono 60 mln zł. Wsparcie w ramach ASOS otrzymują
organizacje pożytku publicznego, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, wspólnoty
lokalne i innego rodzaju podmioty, które przygotowują projekt z myślą o aktywności społecznej osób starszych.
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Zdzisław Filip:
Proszę Państwa, my możemy odwoływać się do solidaryzmu społecznego,
możemy mówić o tym, że rodzina jest ważna itd., ale poza tym potrzebne są
też konkretne działania, które natychmiast przyniosą korzyści społeczeństwu.
Dlaczego np. VAT na ubranka dla dzieci jest zerowy w Anglii i Irlandii, a nie
może być w Polsce? To może być wiele drobnych działań, jak choćby opłaty za
śmieci uzależnione od liczby dzieci. W Wadowicach jest np. becikowe płacone
na poziomie miasta i gminy.
Artur Fabiś:
Ja jako pedagog chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię. Otóż wspieranie
rodzin jest naprawdę bardzo zacne, natomiast samo nawoływanie do posiadania dużej liczby dzieci trochę mija się z celem. My możemy utyskiwać, że rodziny są mniej liczne, ale nie w liczbie dzieci tkwi rozwiązanie. Jeśli np. wprowadza się becikowe, żeby zachęcać do posiadania dzieci, to jest to działanie kompletnie abstrakcyjne. Jeżeli ktokolwiek decyduje się na potomstwo z powodu
becikowego, to później prowadzi to tylko do rozmaitych tragedii. Nie dziwmy
się, że młodzi wyjeżdżają za granicę, że źle się żyje w Polsce, jeśli jako państwo
skupiamy się na jednorazowej pomocy, a nie na długofalowych działaniach.
Polityka prorodzinna to taka, która scala rodzinę. Jeśli młodemu człowiekowi
jest dobrze w rodzinie, to nawet gdy wyjedzie na Zachód, chętniej wróci, bo
będzie wiedział, że jest kochany i szanowany. Jeśli jest dużo dzieci, a nie ma
kto ich wychowywać, to nie czują się one wartościowe, wyjeżdżają i niechętnie wracają do domu. Taka polityka prorodzinna rozmija się z celem.

Perspektywy waluty euro w Polsce
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Perspektywy waluty euro w Polsce.
Czy warto pójść drogą Słowacji?

Perspektywa przyjęcia przez Polskę waluty euro wzbudza spory i dyskusje. Na zlecenie Ministerstwa Finansów w maju 2013 r. zostało przeprowadzone badanie,
które pokazuje, że 30% Polaków to zwolennicy wprowadzenia euro. Przeciwników
tej zmiany jest 58%. Pomiędzy rokiem 2009 a 2011 znacząco zmalało poparcie
dla euro w naszym kraju, na co niewątpliwie miał wpływ kryzys gospodarczy.
Przeciwnicy europejskiej waluty w Polsce uważają, że jej wprowadzenie spowoduje podwyżki cen, pogorszenie sytuacji finansowej, a także wzrost biedy i nierówności społecznych.
Zdania ekonomistów na temat zamiany złotego na euro też są podzielone. Marcin
Mrowiec, główny ekonomista PKO SA, za niewystarczający argument uznaje to, że
obecność w strefie euro gwarantuje niższe stopy procentowe – co przekłada się na
inwestycje i wzrost gospodarczy. W 2012 r. deficyt Polski spadł poniżej 3% PKB,
a więc nasz kraj spełnił kolejne kryterium niezbędne do przyjęcia europejskiej
waluty. Perspektywa wprowadzenia euro w Polsce ciągle się przybliża. Czy powinniśmy zatem pójść drogą np. Słowacji? Czy bilans korzyści i strat wynikających
z wprowadzenia euro będzie korzystny? Czy Polska jest gotowa na zamianę złotego na euro?
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Debata „Perspektywy waluty euro w Polsce. Czy warto pójść drogą Słowacji?” odbyła się 21 października w sali obrad Urzędu Miasta w Nowym Targu.
W dyskusji udział wzięli:
• Poseł na Sejm RP Anna Paluch
– radna rady gminy Krościenko nad Dunajcem przez dwie pierwsze kadencje 1990–1998, w latach 2002–2005 radna województwa małopolskiego. W latach 1991–1993 współpracownik Lecha
Kaczyńskiego. Od 2005 r. sprawuje mandat poselski.
• Poseł na Sejm RP Edward Siarka
– w latach 1990–1997 radny gminy Raba Wyżna, a w latach 1990–1993 przewodniczący
Rady Gminy. W 1998 r. został radnym powiatu nowotarskiego. Jest absolwentem Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
• Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy
– w latach 1995–1998 radny rady miasta Zakopane oraz członek zarządu miasta. W latach 1998–
2005 był radnym sejmiku małopolskiego, w 2005 r. został wybrany na posła V kadencji w okręgu
nowosądeckim, w 2007 r. po raz drugi uzyskał mandat poselski, a w 2011 r. uzyskał reelekcję.
Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Maciej Zdziarski:
Szanowni Państwo, pytanie brzmi „kiedy?”, ale może – po tym, co stało się w ostatnich latach – powinniśmy zmienić je na „czy?”?
Andrzej Gut-Mostowy:
Przede wszystkim o euro powinniśmy mówić w sposób merytoryczny i wyważony. Uważam zaś, że nie jesteśmy w stanie dyskutować teraz o czasie, w jakim mamy przyjąć euro – czy będzie to 3, 5 czy 10 lat. Gdy nasi południowi
sąsiedzi przystępowali do Unii w 2003 r., wszystkie partie polityczne chciały
wprowadzenia euro. Sytuacja zmieniła się diametralnie w ciągu kilku lat, gdy
przyszedł kryzys gospodarczy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale euro doprowadziło do upadku rządu słowackiego. W 2011 r. parlament nie wyraził
wotum zaufania dla premier Radičovej, która chciała przeprowadzić reformy
Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej.

• Burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz
– radny miasta Nowy Targ od 1990 r. Burmistrzem jest od 1996 r. Ukończył Akademię Ekonomiczną
w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Oddział „Gorce”
w Nowym Targu.
• Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu Bogusław
Waksmundzki
– wójt gminy Krościenko nad Dunajcem w latach 1999–2002. Od 2000 r. członek Rady Euroregionu.
• Radca Ministra Spraw Zagranicznych Paweł Grotowski
– ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium integracji europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Był m.in. radcą ministra w Protokole Dyplomatycznym.
Dyskusji przysłuchiwała się młodzież kilku nowotarskich szkół średnich oraz słuchacze UTW
w Nowym Targu. Partnerem debaty był Burmistrz Nowego Targu.

Bogusław Waksmundzki:
Pamiętajmy jednak, że na Słowacji przygotowanie do wejścia do strefy euro
trwało kilka lat. Były poza tym także inne motywacje, których my nie mamy.
Słowacy mają trzy bardzo duże firmy motoryzacyjne, są właściwie potęgą samochodową, a przy sprzedaży samochodów należy unikać przewalutowania,
żeby ceny były stabilne.
Z drugiej strony Słowacy nie wzięli pod uwagę innych konsekwencji przyjęcia euro, chociażby turystyki, która została mocno zachwiana. Przytoczę jeden przykład. W 2008 r. okolice Liptowskiego Mikułasza były tak przesączone turystami z Polski, że ruszyły ogromne inwestycje. Po wprowadzeniu euro
w 2009 r. okazało się, że 1 stycznia nie było tam żadnego Polaka. Stosunek złotego do euro zmienił się na tyle niekorzystnie, że nasi turyści zostali w Polsce.
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Maciej Zdziarski:
To, co było tanie w koronach słowackich, po zmianie waluty stało się
drogie.

kryteriów z Maastricht. Nie ma takiej możliwości przy obecnym deficycie budżetowym. Dopiero czas pokaże, czy strefa euro w ogóle przetrwa, a więc czy
to faktycznie taki elitarny klub.

Bogusław Waksmundzki:
Tak, dlatego rozważając wszelkie „za” i „przeciw”, musimy brać pod uwagę
rozmaite konsekwencje tego, jak polska gospodarka zacznie się rozwijać w stosunku do reszty państw.

Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że podział na kraje strefy euro i na te
pozostałe powoduje, że grozi nam niebezpieczeństwo tzw. dwóch prędkości
Europy. Ci pierwsi prowadzą własną politykę, nie bacząc na kraje poza strefą.
Jeśli strefa euro przetrwa i nabierze prędkości, to będzie to dla nas czarny scenariusz. Staniemy się niejako członkiem drugiej kategorii w Unii Europejskiej.
Dla rynku niemieckiego będziemy miejscem zbytu i przytłoczą nas narastające problemy ekonomiczne. Już dzisiaj mamy wielki problem, by zatrzymać
młodych ludzi w kraju. Wynagrodzenia są takie, że gdybyśmy chcieli przeliczyć je na euro, to płaca minimalna wyniosłaby 400 euro. I to brutto! Proszę
sobie to przeliczyć na dzisiejsze koszty życia. Jak w takich warunkach przetrwać? My na te pytania musimy znaleźć odpowiedź, zanim poczynimy jakieś
radykalne kroki.

Anna Paluch:
Moje środowisko podchodziło do przyjęcia euro zdroworozsądkowo. Uważa
liśmy, że Polska powinna wejść do euro wtedy, kiedy będzie na to gotowa
gospodarczo i rozwojowo, i cały czas trzymamy się tego stanowiska. Gdy we
wrześniu 2008 r. pan premier Donald Tusk rzucił hasło, że wejdziemy do strefy
euro w roku 2011, była to dość lekkomyślna deklaracja, oderwana od realiów
budżetowych, konstytucyjnych i finansowych.
Obecnie nie ma jakichkolwiek przesłanek do przyjęcia euro, bo nie spełniamy
kryteriów z Maastricht. Deficyt budżetowy jest grubo powyżej wymaganego
poziomu i nie zanosi się na jego zmniejszenie. To po pierwsze. Kwestia druga:
własna waluta jest bardzo poważnym instrumentem w ręku odpowiedzialnego rządu. Przypomnę, że kiedy w czasie kryzysu myśmy mieli wzrost rzędu
7%, wszystkie kraje strefy euro miały wzrost co najwyżej 1,5–2,5%. Dopóki
więc mamy własną walutę, możemy sterować gospodarką i wpływać na eksport. Nie ma powodu, żeby wchodzić do strefy euro, dopóki złoty przynosi
nam wymierne korzyści. I myślę, że nie zmieni się to w najbliższym pięcioleciu
ani dziesięcioleciu.
Edward Siarka:
Nastawienie obywateli jest doskonale zobrazowane w badaniach. Mamy na
tyle dojrzałe i mądre społeczeństwo, że gdy zadajemy pytanie o przyjęcie
euro, mało kto jest zdecydowanie „za”. Musimy sobie zdawać sprawę z faktu,
że w ciągu najbliższych 5 lat Polska nie ma żadnych szans spełnić wszystkich

Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu Bogusław Waksmundzki i Poseł
na Sejm RP Edward Siarka
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Andrzej Gut-Mostowy:
Słowacja w ciągu kilku lat stała się liderem w Europie, jeśli chodzi o produkcję
samochodów na głowę mieszkańca. A więc ogromny napływ inwestycji zagranicznych – to jeden wielki sukces.
Słowacja wprowadziła jednak zły kurs wymiany. Przypomnę, że kurs wymiany
na Słowacji wynosił 30,126 koron. Decyzję podejmowano w lipcu i już wtedy
było wiadomo, że zaczyna się kryzys i że przyjęty kurs nie promuje eksportu
słowackiego. Ale Słowacja poradziła sobie z efektem inflacyjnym bardzo dobrze i nie było wzrostu cen.

Burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz wita uczestników spotkania
Marek Fryźlewicz:
Do tego, co już powiedziano, dołożę refleksję samorządowca praktyka. Na nowotarskim jarmarku, szczególnie w czwartki i soboty, euro funkcjonuje już od
ładnych paru lat. Nie ma żadnych problemów z przeliczaniem cen. Kiedyś to
sam sprawdziłem, mieszkam niedaleko, na targu są przeliczniki dnia i mieszkańcy Nowego Targu utrzymujący się z handlu całkiem dobrze się w tym
odnajdują.
Boję się natomiast, że jeśli po wprowadzeniu euro wyrówna się poziom cen
w Polsce i na Słowacji, to Słowacy przestaną tu przyjeżdżać. Dlatego uważam,
że trzeba obserwować, co się dzieje, zachować zdrowy rozsądek i spokój, robić co jakiś czas analizę korzyści i strat, a jednocześnie słuchać ludzi, bo skoro
ponad połowa z nas jest przeciwko wprowadzeniu euro, to nie sądzę, by jakikolwiek rząd chciał iść na wojnę ze społeczeństwem.
Maciej Zdziarski:
Wiemy już, jakie są argumenty przeciw. A czy Słowacy odnieśli korzyść
ze zmiany waluty?

To, czego Polacy najbardziej się obawiają, to wzrost cen. Słowacja poradziła
sobie z tym rewelacyjnie. Znany był efekt cappuccino, czyli zawyżania cen
o kilka centów, co miało miejsce w innych krajach. Słowacja wprowadziła
ustawowe kary za niewłaściwe przeliczanie centów i sprawdziło się to doskonale. Możliwy był wręcz obywatelski donos – gdy jakikolwiek sklep czy firma
zawyżały cenę przy przeliczaniu waluty, można ją było zgłosić od razu do
prokuratury.
Maciej Zdziarski:
Czy dzisiaj Polska ma jasne stanowisko w sprawie przystąpienia do stre
fy euro?
Paweł Grotowski:
Nie ma konkretnej daty, kiedy przystąpienie do strefy euro miałoby nastąpić.
Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na to, że przede wszystkim powinniśmy
przygotować polską gospodarkę i dążyć do uzyskania takich wyników makroekonomicznych, które pozwolą nam spełnić kryteria z Maastricht. Obecnie
sytuacja na rynkach międzynarodowych i sytuacja strefy euro nie jest ustabilizowana. Mimo to musimy przygotowywać się do przyjęcia wspólnej waluty, mając na uwadze, że strefa euro raczej przetrwa. Unia korzysta z różnych
mechanizmów wspomagania strefy euro, cały czas dąży się do unii bankowej
i do zabezpieczenia się przed kolejnym kryzysem.
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Maciej Zdziarski:
Przed metaforycznymi Grekami?
Paweł Grotowski:
Zgadza się. A jeżeli strefa euro przetrwa, na co wszystko obecnie wskazuje, to
prawdopodobnie wyjdzie silniejsza, niż była przed kryzysem. Dlatego bardziej
ze względów strategicznych i politycznych niż gospodarczych Polska powinna
również przyjąć wspólną walutę.
Andrzej Gut-Mostowy:
Słowacja przez kilkanaście miesięcy nie chciała zgodzić się na olbrzymie
wsparcie dla Grecji w ramach funduszu pożyczkowego. Ta kwota miała być
zabezpieczeniem przed bankructwem Grecji. W czerwcu 2011 r. jako szef grupy polsko-słowackiej miałem okazję być członkiem delegacji z prezydentem
Komorowskim podczas rozmów z premier Radičovą w Bratysławie i byłem
zaskoczony, jak agresywnie i ostentacyjnie słowacka premier przeciwstawiała
się dofinansowywaniu strefy euro. Skoro słowacki emeryt zarabia 300 euro,
a czterokrotnie więcej dostaje grecki emeryt, to dlaczego oni mają dopłacać
do tego greckiego emeryta? Zwłaszcza że powszechnie wiadomo, ile pieniędzy Grecja dotąd przetrwoniła.
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Słowacja w strefie euro
Według Pawła Gajewskiego, ekonomisty z Uniwersytetu Łódzkiego, przyjęcie euro
przez Słowację przy przewartościowanym kursie konwersji korony nie zaszkodziło jej
w czasie kryzysu. Jak dodaje, nie można wykluczyć, że w przyszłości sytuacja gospodarcza
Słowacji będzie mocno odmienna od koniunktury w strefie euro (Test dla słowackiej gospodarki, „Rzeczpospolita”, 5 maja 2013 r.). „Słowacja odnosi korzyści z wstąpienia do strefy
euro, biorąc nawet pod uwagę ponoszone koszty” – mówił Ivan Mikloš, były wicepremier
i minister finansów Słowacji, w wywiadzie dla Bankier.pl (30 maja 2013 r.). „Chcieliśmy zyskać bardziej stabilną walutę, bo przed przyjęciem euro kurs korony wahał się. Dziś koszty
transakcyjne wymiany walut w handlu zagranicznym i turystyce są niższe”.
Badania opinii publicznej pokazują, że Słowacy są podzieleni, jeśli chodzi o ocenę
przyjęcia euro. 56% mieszkańców jest zadowolonych z tej decyzji, a 40% ocenia ją negatywnie (dane za „Gazetą Wyborczą”, 7 października 2013 r.).

Anna Paluch:
Mimo sprzeciwów premier Radičovej Słowacy i tak musieli dorzucić tych kilkaset milionów euro na pomoc dla Grecji. O ile dobrze pamiętam, my też dorzuciliśmy sporą kwotę z naszych rezerw do tej wspólnej składki. Nie ma jednak
żadnego racjonalnego powodu, żeby za komfort bycia w klubie decyzyjnym
ryzykować własnym systemem finansowym. To jest po prostu skrajna głupota.
Pamiętajmy, że strefa euro to w większej mierze projekt polityczny niż ekonomiczny. Teoretycznie jedno euro w Niemczech ma taką samą wartość jak jedno
euro w Grecji, ale wiadomo, że gospodarka grecka a gospodarka niemiecka to
są dwa różne światy. Innymi słowy, przez 10 lat po cichu „dosypywano” pieniędzy do gospodarek krajów południowych.

Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy, Burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz i Radca Ministra
Spraw Zagranicznych Paweł Grotowski

Spójrzmy, jakież to ma fatalne skutki! Z jednej strony te kraje się przyzwyczaiły, że trochę psim swędem, przepraszam za wyrażenie, należą do strefy euro

80

•

Debata w Nowym Targu, 21 października 2013

Perspektywy waluty euro w Polsce

•

81

i zawsze mogą liczyć na pomoc. Druga strona medalu jest taka, że na wprowadzeniu strefy euro zyskała przede wszystkim gospodarka Niemiec, bo nagle
się okazało, że całą strefę stać na to, by kupować niemieckie produkty. Czyją
gospodarkę rozkręciło to najbardziej? Niemiecką.
Edward Siarka:
Jeżeli mówimy o aspektach negatywnych, to chciałbym zwrócić uwagę, że po
wejściu do strefy euro Komisja Nadzoru Finansowego straci przywilej swobodnego prowadzenia polityki finansowej. Na dzień dzisiejszy NBP odprowadza
do polskiego budżetu dywidendę rzędu 4–6 mld zł, co ma niemałe znaczenie
dla budżetu.
Wreszcie jest też kwestia niejako psychologiczna. Własna waluta stanowi
w pewnym sensie łącznik świadomości narodowej. Utrata waluty sprawia, że
rozpływa się świadomość w społeczeństwie, na co zwracają uwagę Brytyjczycy.
Oni są bardzo przywiązani do swojego funta. Obecnie mówi się o wprowadzeniu ogólnoeuropejskich obligacji dla strefy euro, a co się z tym wiąże, mógłby
zostać powołany minister finansów dla całej strefy, wprowadzony byłby nadzór nad budżetami narodowymi.
Maciej Zdziarski:
Ale gdyby wdrożono taki nadzór, może nie byłoby problemów w Grecji?
Anna Paluch:
Jeżeli mamy państwa narodowe, to jak możemy w ogóle dopuszczać możliwość zrzeknięcia się podstawowej kompetencji państwa, jaką jest uchwalanie
budżetu? Jeżeli miałoby się tak stać, to jako władza krajowa nie mielibyśmy
wpływu już na nic.
I jeszcze jedno: jeśli ktoś obcy zacznie nam mieszać w budżecie, to za tym idą
kolejne skutki: harmonizacja podatków, harmonizacja warunków prowadzenia
działalności gospodarczej. W efekcie nasza konkurencyjność wobec krajów starej Unii ległaby w gruzach.

Publiczność podczas debaty w Nowym Targu
Maciej Zdziarski:
Mamy sygnały, że publiczność chce włączyć się do dyskusji. Zapraszam!
Głos z publiczności:
Chciałabym zapytać, jak faktycznie przyjęcie euro przełoży się na życie przeciętnego Polaka. Mówimy, że Grecji się nie udaje, że Słowacja się wyłożyła itd.
Co w takim razie my będziemy mieć z tego euro po podzieleniu przez cztery
obecnej emerytury? Czy wzrośnie średnia płaca w gospodarce, czy podwyższona zostanie płaca minimalna?
Andrzej Gut-Mostowy:
Jako ekonomista uważam, że wprowadzenie euro byłoby w tej chwili dla polskiej gospodarki zdecydowanie niekorzystne. Jak już mówiono, mamy obecnie duże możliwości eksportowe, a ostatni wzrost PKB też był w dużej części
spowodowany wzrostem eksportu. Widać to także na naszym Podhalu, gdzie
turystyka odgrywa bardzo dużą rolę. Przypomnę, że przyjazd turysty zagranicznego to jest klasyczny eksport, a dzięki temu, że cały czas mamy własną
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Polacy sceptyczni wobec euro
W maju 2013 r. Ministerstwo Finansów podało wyniki najnowszych badań opinii publicznej na temat stosunku Polaków do przyjęcia nowej waluty. Okazuje się, że w ciągu
roku nie zaszły istotne zmiany w naszym podejściu do euro. Do zwolenników jego wprowadzenia należy 30% Polaków (w ubiegłym roku: 31%). Odmiennego zdania jest 58%
(przed rokiem: 56%). 11% osób nie ma zdania w tej sprawie.
Najwięcej obaw związanych z wprowadzeniem euro w Polsce dotyczy wzrostu cen
(61%), pogorszenia własnej sytuacji finansowej (34%) oraz wzrostu biedy i nierówności
społecznych (29%). Niemal 30% Polaków nie widzi żadnych korzyści z wprowadzenia
euro. Zanotowano jednak niewielki wzrost odsetka osób, które je dostrzegają.
Jakie korzyści może przynieść wprowadzenie euro w Polsce? Według 22% respondentów sondażu przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Ministerstwa Finansów najważniejszą zaletą zmiany waluty będzie ułatwione podróżowanie i dokonywanie zakupów
w innych państwach. 1/5 Polaków dodaje do tego lepsze warunki dla polskiego handlu
zagranicznego, a 17% – rozwój turystyki. Według 16% badanych wraz z przyjęciem euro
poprawi się pozycja Polski w Europie i na świecie, a według 11% – sytuacja gospodarcza
naszego kraju.
Prof. Zdzisław Mach zwraca uwagę na pozaekonomiczne korzyści przyjęcia nowej
waluty w Polsce. „Z całą pewnością przynależność do strefy euro jest istotna z punktu widzenia wspólnej tożsamości, poczucia przynależności i świadomości, że jesteśmy częścią
pewnego świata europejskiego. Po drugie jest to możliwość uczestnictwa podmiotowego w gospodarczych decyzjach i procesach” – podkreśla europeista. Jak dodaje, według
niego zupełnie nieuzasadnione są stwierdzenia, że skoro np. Wielka Brytania może dobrze funkcjonować poza strefą euro, to również Polska mogłaby pozostać na trwałe poza
unią walutową. „Jeżeli chcemy być częścią tej wspólnoty, to bądźmy częścią aktywną,
podmiotową. Nie lokujmy się na zewnątrz (…). Porównywanie się z Wielką Brytanią jest
kompletnie bezzasadne, ponieważ Wielka Brytania jest bardzo silną gospodarką, graczem
światowym”.
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walutę, turystyka dynamicznie się rozwija. Tym bardziej jest to korzystne dla
Nowego Targu, Jabłonki, czyli tych okolic, gdzie kwitnie handel przygraniczny. Przypomnijmy też, że jesteśmy jednym z wiodących producentów mebli
w Europie. To wszystko za sprawą korzystnego przelicznika złotego na euro.
Edward Siarka:
Po dzisiejszej dyskusji widać bardzo wyraźnie, że wszyscy byśmy sobie życzyli,
aby kwestia euro nie była kwestią polityczną, tylko rzeczywiście ekonomiczną. Żebyśmy mogli jako społeczeństwo – ja jako obywatel tego państwa, Pani
jako nauczyciel, student, emeryt – mieć pewność, że po wejściu do strefy euro
faktycznie będziemy mieć godziwe środki do życia. Tego elementu w dyskusjach o euro często brakuje, o tym się generalnie nie mówi, ale może wynika
to z tego, że trudno jednoznacznie powiedzieć, jak gospodarka zachowa się po
przyjęciu euro. Wiemy na razie, że dzięki złotówce przy dzisiejszym kursie euro
możemy eksportować wiele produktów, a biznes na tym zyskuje. Dopóki ta sytuacja nie ulegnie zmianie, nie musimy się bać o konsekwencje przyjęcia euro.
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Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór
o granice integracji, politykę imigracyjną
i przyszłość europejskiej wspólnoty

Europejscy politycy i mieszkańcy UE coraz częściej zadają sobie pytanie, jaką drogą
powinna podążać wspólnota. Osią sporu w UE jest sprawa wewnętrznej integracji
– kształtu wspólnych instytucji i zakresu ich kompetencji. Unia staje przed dylematem: budować silny organizm wspólny czy też przyjąć prymat instytucji państwa
narodowego? Jaką drogą będzie podążać Unia Europejska? Gdzie szukać granic
integracji? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas ostatniej debaty
z cyklu „Jaka Unia?”.
W 2007 r. do Unii Europejskiej przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W lipcu 2013 r.
członkiem UE została Chorwacja. Kolejne rozszerzenia rodzą problemy dotyczące
nowych grup imigrantów. Tymczasem nie zostały rozstrzygnięte kwestie odnoszące
się do osób już żyjących (legalnie i nielegalnie) na terenie państw członkowskich
UE. Do problemów ważnych, a nierozwiązanych należą: brak jednolitych reguł dla
migrujących pracowników, marginalizacja „starych” imigrantów żyjących w państwach UE, brak metod integrowania oraz bieda.

86

•

Debata w Nowym Sączu, 29 października 2013

Dokąd idziesz, Unio Europejska?

• 87

Debata „Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji, politykę imigracyjną i przyszłość
europejskiej wspólnoty” odbyła się 29 października w sali obrad Rady Powiatu Nowosądeckiego.
W dyskusji udział wzięli:

Maciej Zdziarski:
Zacznę od najprostszego pytania: co dalej z Unią Europejską?

• Poseł na Sejm RP Andrzej Czerwiński
– w latach 1994–2001 pełnił funkcję prezydenta miasta Nowego Sącza, zasiadał też w radzie miasta. Współtworzył Związek Powiatów Polskich. Był ponadto członkiem Komitetu Wykonawczego
Rady Gmin i Regionów Europejskich (CEMR). Od 2001 r. poseł na Sejm RP.
• Poseł na Sejm RP Andrzej Romanek
– w wyborach samorządowych w 2006 i 2010 r. był wybierany do sejmiku małopolskiego, w 2006 r.
został wicemarszałkiem województwa. Prowadził także kancelarię radcowską. Poseł od 2011 r.
• Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk
– w 2002 i 2006 r. był wybierany do rady powiatu limanowskiego. Po raz pierwszy mandat poselski
uzyskał w 2007 r. Był wiceprezesem zarządu spółki akcyjnej Remag.
• Radny Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń
– burmistrz Limanowej w latach 1992–1994, radny Miasta Limanowa w latach 1992–2002. Radny
sejmiku województwa małopolskiego od 2006 r. Ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
• Radny Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda
– były wiceprezydent Nowego Sącza. Od 2002 r. radny sejmiku województwa małopolskiego.
W latach 2007–2010 pełnił funkcję wicemarszałka województwa. Studiował na KUL-u.
• Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University dr Wiktor Patena
– w latach 2008–2009 pełnił funkcję prorektora WSB – NLU. Wykładał także za granicą, m.in.
w École de Management Léonard de Vinci we Francji i Instituto Politécnico do Porto w Portugalii.
• Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Edward Bogaczyk
– w 2002 r. wybrany na burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Zwyciężył także w 2008 r.
w przedterminowych wyborach. Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.
Dyskusji przysłuchiwali się uczniowie nowosądeckich szkół średnich, a także słuchacze Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Partnerem debaty było Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Andrzej Czerwiński:
Pamiętajmy o genezie stworzenia Unii. Ona nie powstała po to, żeby Bruksela
sterowała poszczególnymi państwami. Unię stworzono po to, byśmy byli konkurencyjni gospodarczo na świecie. Chiny, Stany Zjednoczone to są potęgi
rozwijające się. Gdybyśmy nie podjęli tego wspólnego przedsięwzięcia, jakim
jest Unia, pozostałe mocarstwa gospodarcze zarzuciłyby nas towarami i mielibyśmy wtedy dopiero wielkie bezrobocie.
Wiktor Patena:
Unia Europejska to największy twór gospodarczy we współczesnym świecie.
W tym roku okazało się, że w obrocie znajduje się więcej euro niż dolarów. Tak
że już choćby w tym aspekcie monetarnym mamy do czynienia z potężnym
tworem gospodarczym. Utworzenie Unii sprawiło, że wskutek wymiany handlowej między krajami członkowskimi ich obroty wzrosły o ok. 15%. Ocenia
się też, że same koszty transakcyjne przy przewalutowaniach na euro stanowią
1% przyrostu PKB w Polsce.
Maciej Zdziarski:
Czy doświadczenia z Grecją nie powinny ostudzić nieco entuzjazmu wobec Unii?
Andrzej Czerwiński:
Byłem tam i rozmawiałem z Grekami. Czy uwierzyliby Państwo, że urzędnik państwowy w Grecji miał zagwarantowaną pracę do końca życia? Gdy
rezygnował, idąc na emeryturę, miał prawo wskazać swojego następcę. To
nie wszystko – Grecy mieli nie tylko „czternastki”, ale i piętnaste pensje. Nic
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dziwnego, że Grecja nie wytrzymała konkurencji. Kryzys zweryfikuje tego typu
patologie, a gdy minie, Unia wyjdzie z niego silniejsza gospodarczo niż kiedykolwiek wcześniej.
Myśmy się powinni cieszyć, bo jeśli mamy do dyspozycji na lata 2014–2020
konkretne miliardy złotych, to jaki w tym powód do sceptycyzmu? Przez najbliższe lata otrzymamy zawrotne sumy pieniędzy na wyrównanie szans, na
rozwój, na inwestowanie w innowacyjną gospodarkę. Wszystko po to, by młodzi ludzie z nadzieją mogli patrzeć w przyszłość, zdobyć pracę, utrzymać rodzinę i godnie żyć.
Jeśli miałbym się smucić, to chyba tylko z tego powodu, że to ostatni okres tak
dużego wsparcia finansowego Polski. Później przyjdzie nam konkurować na
równym rynku z pozostałymi państwami, a za kolejnych 7 lat to my będziemy
zobowiązani wspierać słabsze kraje w regionie.
Pamiętajmy też o tym, że społeczeństwo polskie samo zadecydowało w referendum o przystąpieniu do Unii. Mało tego – rzadko się zdarza, by frekwencja
była tak wysoka! Przecież ponad 50% Polaków wzięło udział w referendum
w 2004 r.
Andrzej Romanek:
Ja nie jestem jakimś hurraoptymistą w kwestii Unii, ale raczej rzetelnie ważącym „za” i „przeciw”, i wydaje mi się, że Unia Europejska jest dużą szansą dla
Polski, ale także zagrożeniem.
Maciej Zdziarski:
Jakiego rodzaju zagrożeniem?
Andrzej Romanek:
Najważniejszym ryzykiem jest ryzyko zbytniego wchłonięcia Polski w struktury unijne. Grozi nam autentyczny federalizm, w którym to nie Polska będzie
grać pierwsze skrzypce, ale najważniejsze państwa Unii, szczególnie Niemcy.

W dyskusji zabiera głos Poseł na Sejm RP Andrzej Romanek
Podam przykłady. Mówimy chociażby o unii monetarnej. Eksport Niemiec sza
cuje się na ponad bilion euro, nasz – na 143 mld euro. Euro to dla Niemiec
szansa. Oczywiście, polski eksport również się zwiększył, ale komu bardziej służy wspólna waluta? Największym eksporterem w Europie są właśnie Niemcy.
Po co unia celna ze Stanami Zjednoczonymi? Bo tam jest duży eksport dla tych
właśnie państw europejskich.
Oby nie było też tak, że decyzje w sprawie Warszawy będą podejmowane
w Brukseli. Niestety suwerenność krajów członkowskich jest coraz mniejsza,
tak że wkrótce nie będziemy mieć wielkiego wpływu na decyzje kluczowe dla
istoty państwa. I tego się najbardziej obawiam.
Leszek Zegzda:
Patrzę na młodych ludzi, którzy słuchają naszej debaty, i sobie myślę: co
ich obchodzi ta nasza debata? Przecież oni całe swoje życie spędzili w Unii
Europejskiej. Nie mają żadnych punktów odniesienia. My, stare trepy, wiemy,
co to była komuna, wiemy, jak funkcjonował poprzedni system. Ale nie oni.
Oni znają tylko przestrzeń wolności.
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Maciej Zdziarski:
Może więc tym bardziej z najmłodszym pokoleniem trzeba dyskutować
o Unii?
Leszek Zegzda:
Dlatego właśnie zastanawiam się, jak im powiedzieć, że Unia Europejska to
wielki projekt wolnościowy, który u podstaw ma przekroczenie wszystkich granic i próbę porozumienia się ludzi między sobą. Ludzie może i mają różne
poglądy w różnych sprawach, ale siedzą przy wspólnym stole i gadają, żeby
stworzyć coś razem, co pozwoli nam lepiej żyć. I to jest właśnie prawdziwa
idea Unii Europejskiej, o której musimy przypominać.
Maciej Zdziarski:
Pięknie powiedziane, ale Unia Europejska to także regulowanie kształtu
banana i tony regulacji implementowanych do prawa krajowego państw
członkowskich.

Polityka imigracyjna i perspektywa rozszerzenia UE
W ostatnim czasie wiele kontrowersji budzi polityka imigracyjna UE – zwłaszcza
we Włoszech, które zmagają się z nielegalną imigracją. Premier Włoch Enrico Letta zapowiedział w październiku, że walka z nią będzie jednym z priorytetów włoskiej prezydencji
w drugim półroczu 2014 r. Włosi chcą wzmocnienia ochrony granic UE oraz większej pomocy dla zdesperowanych ludzi, którzy decydują się na nielegalną imigrację.
Czy UE jest gotowa na przyjęcie nowych państw? W październiku 2013 r. szef Komisji
Europejskiej José Manuel Barroso opowiedział się za akcesją wszystkich krajów bałkańskich. „Stopniowo będziemy przyjmować te kraje, pod warunkiem jednak, że spełnią one
niezbędne kryteria” – mówił Barroso. „Przystąpienie do Unii stwarza im perspektywy i jest
kluczem do zachowania równowagi w tym regionie” (cyt. za www.dw.de). Obecnie na rozpoczęcie negocjacji czeka Macedonia i Serbia. W przyszłości do UE mogą przystąpić także
Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina oraz Albania.
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Leszek Zegzda:
To prawda, są czasem przegięcia, przerosty administracyjne, to wszystko prawda. Ale chciałbym jeszcze raz przypomnieć: Unia to wielki projekt wolnościowy. Owszem, ciągle jest wiele barier, a w kwestii finansów wiele pozostaje do
zrobienia, ale Unia to przede wszystkim przestrzeń wolności, a nie rozwoju
człowieka bez wolności.
Wiesław Janczyk:
Ja chciałbym dodać, że istotę Unii należy rozpatrywać także pod kątem pewnej odpowiedzialności za losy świata i efektów rywalizacji z pozostałymi potęgami ekonomicznymi, czyli Dalekim Wschodem, Chinami, Indiami, także Rosją, a zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi. Jak na tym tle wypada Unia
Europejska?
Zwróćmy uwagę na to, jak dzisiaj wyglądają zarobki w krajach UE. W Polsce
koszty pracy wynoszą niecałe 8 euro, w Niemczech 30, podobnie we Francji
i Wielkiej Brytanii, a w krajach skandynawskich sięgają nawet 70 euro.
Możemy więc mówić o wolności i możliwości podróżowania, ale czy polski obywatel faktycznie może zamienić swoje mieszkanie na to w Wielkiej
Brytanii, Portugalii czy Niemczech? Czy młody człowiek ma gwarancję, że będzie miał w Polsce pracę? To są może trywialne pytania, ale one pokazują, jak
wiele jeszcze przed nami i jak duża odpowiedzialność spoczywa na politykach
w Polsce.
Maciej Zdziarski:
Czy te problemy, o których Pan mówi, nie wynikają raczej z całkowicie
odmiennej przeszłości państw starej Unii i naszego kraju, a nie z faktu
bycia członkiem Unii?
Wiesław Janczyk:
Wszystko byłoby dobrze, gdyby po 10 latach te dysproporcje w jakikolwiek
sposób się zrównywały. Pytanie zasadnicze sprowadza się zatem do tego, czy
my nadal chcemy ponosić ciężar członkostwa w Unii przy takim statusie obywatelskim, jaki mamy obecnie w Europie.
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które wprowadzacie później w kraju? To ja ci powiem. W Polsce jest siedmiu pracowników, którzy się tymi przepisami zajmują. A w Niemczech?
W Niemczech jest ponad setka i żaden przepis europejski nie przejdzie, jeśli
nie będzie sprzyjał interesom Niemiec”. Tak mi powiedział człowiek, który się
tym zajmuje. Musimy nauczyć się bronić własnych interesów, wierząc w szczerość i dobre idee Europy.

Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Edward Bogaczyk i Poseł
na Sejm RP Andrzej Czerwiński
Podam dwa przykłady. Po pierwsze sprawa oporu Unii Europejskiej w kwestii uregulowania zasad opłaty interchange, o co walczymy od ładnych kilku
lat. Nie uregulowano dotąd tego obszaru tak jak np. obszaru roamingu i rozmów telefonicznych, w którym zunifikowano koszt połączenia w ramach Unii.
Można więc to zrobić. Nie uregulowano też – znów ze stratą dla naszych obywateli – całego obszaru shadow banking, czyli instytucji parabankowych. One
ciągle nie podlegają nadzorowi bankowemu. Unia ma wielki potencjał i mogłaby się tym zająć, a mimo to zwleka z regulacjami prawnymi.
Druga sprawa to kwestia przystąpienia Polski do unii bankowej i wyzbycia się
nadzoru nad instytucjami finansowymi na rzecz instytucji europejskich, mimo
że u nas ten nadzór funkcjonuje znakomicie, jest jednym z najlepszych w całej Unii Europejskiej. Godzenie się na takie zmiany to przyzwolenie na utratę
pewnej suwerenności gospodarczej, która bez wątpienia będzie miała swoje
konsekwencje w przyszłości.
Andrzej Romanek:
Kiedyś spotkałem jednego z europosłów w Komisji Europejskiej. On mówi:
„Andrzej, słuchaj. Czy ty sobie wyobrażasz, jak uchwalane są przepisy europejskie,

Rozmawiałem też z jednym z dużych producentów okien. Gdy szykowali się
do ekspansji na rynek francuski, usłyszeli coś takiego: „Tak, możecie u nas
sprzedawać, ale pod jednym warunkiem: że szyby do waszych okien będziecie kupować u jednego producenta na świecie. Francuskiego. A on nie sprzedaje polskiemu producentowi”. Cieszmy się więc z zalet członkostwa w Unii,
ale bądźmy czujni, bo może przyjść moment, że będzie za późno na odwrót.
Edward Bogaczyk:
Ja może patrzę na to nieco inaczej z racji tego, że jestem gospodarzem gminy
przy granicy ze Słowacją i widzę, co dało Słowakom wejście do strefy euro.
Proszę Państwa, dawniej to my jeździliśmy na Słowację, robiliśmy zakupy, kupowaliśmy zwłaszcza alkohole, bo były znacznie tańsze. Dzisiaj to się zmieniło.
Przez cały tydzień widzę Słowaków, nawet o szóstej nad ranem, jak na rynku
kupują truskawki, cebulę. Praktycznie wszystko jest dla nich tańsze u nas: materiały budowlane, odzież itd. To nie znaczy, że tak będzie ciągle. W przyszłości ceny z pewnością się wyrównają.
Grzegorz Biedroń:
Mam nieco odmienne zdanie od niektórych przedmówców. To „zauroczenie”
Unią Europejską jest złym stanem, dlatego że powinniśmy kierować się pragmatyzmem, a naszym interesem i głównym celem powinno być to, by ludzie
po prostu byli bogaci, mieli wyższe dochody. Wyłącznie pod tym kątem należałoby oceniać skuteczność działań polityków, zwłaszcza tych, którzy odpowiadają za politykę na najwyższych szczeblach.
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Maciej Zdziarski:
Ale widzimy w całym kraju wiele inwestycji finansowanych z europejskich pieniędzy. Można powiedzieć, że ci, którzy dzisiaj chwalą Unię,
są do bólu pragmatyczni, bo mówią: „Tu jeszcze jedna droga, jeszcze
jeden most” itd.
Grzegorz Biedroń:
To działało może trzy lata temu, kiedy samorządowcy mogli chwalić się nowymi chodnikami, nowymi ulicami, wyremontowanym rynkiem itd. Natomiast
dzisiaj wyborcy są bardziej zmartwieni, bo zauważyli, że nadal nie mają pracy, nie mają z czego żyć. Ja nie mówię tego, broń Boże, żeby krytykować
Unię Europejską. Chodzi mi tylko o to, że zbyt łatwo dajemy sobie narzucać wizję Unii Europejskiej niezgodną z rzeczywistością. W głównym nurcie
mediów dominuje przekonanie, że mówienie o Polsce, o naszych interesach
i potrzebach to jak gdyby naruszanie pewnego konsensusu, który obowiązuje
w Unii Europejskiej. Gdybyśmy jednak posłuchali np. przemówienia byłego
prezydenta Francji, Sarkozy’ego, to w co drugim zdaniu usłyszelibyśmy słowa
„Francja”, „Francuzi”, „interesy francuskie” i byłoby to traktowane jako coś
naturalnego, europejskiego. A gdy polski polityk mówi o interesach i potrzebach Polaków, to przywykliśmy sądzić, że to ociera się niemal o nacjonalizm,
ksenofobię itd. Nie możemy sobie narzucać takiego dyskursu, a wtedy bardziej też polubimy Unię.
Podam jeszcze inny przykład. Unia Europejska zatwierdziła już nowy wykaz
międzynarodowych sieci komunikacyjnych, na które będą preferencje w uzyskiwaniu środków. Jak one się prezentują? Otóż mała Słowacja – 5 mln 500 tys.
mieszkańców – wywalczyła sobie sieci międzynarodowe przez swoje terytorium: jedną wzdłuż granicy zachodniej, drugą równoleżnikową. Na terenie
Małopolski, Podkarpacia, województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i na
południowym Mazowszu nie ma ani jednego kilometra sieci zatwierdzonych
przez Unię Europejską. Musimy więc skutecznie walczyć i dbać o swoje interesy.
Maciej Zdziarski:
Oddajmy głos publiczności. Widzę, że są chętni do zadawania pytań.

Publiczność pytała m.in. o otwarcie polskiego rynku na pracowników z zewnątrz
Głos z publiczności:
Nazywam się Aleksandra Stelmach, jestem z I LO. Chciałabym spytać, czy są
sytuacje, w których Unia ogranicza naszą gospodarkę. Czy nie jest tak np. z rolnictwem? Jeżeli w niektórych regionach rolnicy otrzymują dopłaty za to, że
nie uprawiają swojej ziemi, to czy nie jest tak, że rolnicy żyją z dopłat zamiast
ze sprzedawania płodów rolnych? Uważam, że nie jest to korzystna sytuacja,
ponieważ zmniejsza się poziom produkcji, a rolnicy przyzwyczajają się, że żyją
jakby z jałmużny, z zasiłku, z pieniędzy otrzymanych za nic.
Wiesław Janczyk:
Znam sondaż, z którego wynika, że 68% mieszkańców Unii Europejskiej najbardziej ceni sobie w UE właśnie wspólną politykę rolną. Zwróćmy uwagę na
to, że gdyby nie było dopłat, to prawdopodobnie krajobraz Unii wyglądałby zupełnie inaczej. Jeździlibyśmy po zadbanych terenach, bo nikt by już nie
uprawiał niektórych areałów. Z czego to wynika? Dzisiaj Unia, jak i jej obywatele żyją na kredyt, państwa członkowskie w sposób niepohamowany, niektóre bardzo nieodpowiedzialnie, zadłużają się. Dlatego też trudno o dobre efekty pracy w sytuacji, kiedy można dostawać pieniądze za brak pracy.
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Leszek Zegzda:
Nie podzielam Pana zdania i mówię to publicznie i wprost: dopłaty za nieużytki to deprawacja! Ja tego nie rozumiem. Jechałem raz z takim chłopem
w Łącku i on mówi tak: „Panie, jak to z tymi dopłatami jest? Jak to możliwe,
że oni płacą mi za to, że ja nic nie robię?”. Odpowiedziałem mu, że takie są
po prostu zasady. On na to: „Wie pan co, tam musi być jakieś cygaństwo. Oni
mi tę ziemię kiedyś zabiorą”. Rozumował w tym sensie, że płacą, płacą, płacą,

Polacy optymistycznie o przyszłości Unii
„Jestem optymistą w dłuższej perspektywie” – mówi prof. Zdzisław Mach, odpowiadając na pytanie o przyszłość Unii Europejskiej. „Jeżeli popatrzymy na dotychczasowy rozwój wspólnot europejskich, teraz Unii Europejskiej, to widzimy, że instytucje wspólnotowe
nabierają znaczenia” – twierdzi europeista.
Na wiosnę 2013 r. zapytano obywateli wszystkich państw członkowskich o to, czy
ich zdaniem UE zmierza w dobrym kierunku, by wyjść z kryzysu i zmierzyć się z nowymi
wyzwaniami. 42% obywateli odpowiedziało twierdząco, a odmiennego zdania było 30%.
Większymi optymistami okazali się Polacy. 57% mieszkańców naszego kraju uważa, że UE
zmierza w dobrym kierunku. Przeciwne zdanie wyraziło 22% respondentów. 84% obywateli UE uważa, że wskutek kryzysu kraje członkowskie będą musiały ściślej współpracować. Odmiennego zdania jest 11%. Według ponad połowy respondentów kryzys wzmocni
Unię. Ponad 1/3 twierdzi, że wręcz przeciwnie. Wśród Polaków można dostrzec większy
optymizm. Pozytywny pogląd w tej sprawie wyraziło 64% naszych obywateli, a negatywny – 24% (dane za: Eurobarometr).
„Kryzys, który teraz już na szczęście powoli, powoli się wypala, da nam dobrą lekcję”
– uważa prof. Mach. „Nauczyliśmy się, że musimy wypracować w Unii Europejskiej więcej
poczucia wspólnotowości, przynależności, by mieć możliwość wypracowania instrumentów, na wypadek gdy pojawią się nowe kryzysy. To lekcja, że nie wystarczy wspólny rynek.
Musi być wspólnota polityczna i kulturowa, cywilizacyjna, poczucie, że jesteśmy jedną
europejską rodziną”.
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a później wystawią mu rachunek i powiedzą, że tyle ta ziemia kosztuje. Nawet
więc prostemu człowiekowi nie mieści się w głowie, że on może nic nie robić, mieć nieużytki i otrzymywać za to pieniądze. Dlatego uważam, że to jest
deprawujące.
Głos z publiczności:
Nazywam się Martyna Bąk, jestem z I LO. Co sądzą Panowie o otwarciu rynku
polskiego na pracowników z zewnątrz? Ostatnio czytałam artykuł, w którym
napisano, że Polacy powinni otworzyć swój rynek na pracowników zarówno
intelektualnych, jak i fizycznych z zewnątrz. Czy nie sądzą Panowie, że odbierałoby to pewne pole do rozwoju dla nas, dla młodego pokolenia Polski?
Wiesław Janczyk:
Wydaje mi się, że powinniśmy otworzyć nasz rynek pracy tylko pod jednym warunkiem: że ochrona socjalna i świadczenia socjalne, również dla
bezrobotnych, będą na takim poziomie jak w innych krajach Unii Europejskiej.
Obecnie jesteśmy jedynym państwem, które mimo że jest silne gospodarczo,
przyczyniło się, po pierwsze, do emigracji ogromnej rzeszy ludzi i, po drugie,
do bezrobocia tych, którzy nie wyjechali. Bezrobotny w Polsce może liczyć co
najwyżej na pół roku zasiłku, a i to pod pewnymi warunkami. Po tym czasie
traci prawo do zasiłku. Czegoś podobnego nie ma w krajach rozwiniętych!
Osoby w wieku nawet 30 lat otrzymują zasiłek w pełnej wysokości.
Maciej Zdziarski:
Ale czy to nie tworzy zawodu bezrobotnego, Panie Pośle?
Wiesław Janczyk:
Proszę mi wierzyć, że gdyby w Wielkiej Brytanii obywatel brytyjski nie miał tego
świadczenia, na pewno nie siedziałby spokojnie w domu i nie dałby przyzwolenia na ekspansję obcokrajowców na rynku pracy. Jeżeli więc w skali 38-milionowego kraju zgodzimy się na migrację pracowników, np. ze Wschodu, a nie
zapewnimy naszym obywatelom godziwych warunków życia w przypadku
braku pracy, to może to doprowadzić do poważnych napięć społecznych.

98

•

Debata w Nowym Sączu, 29 października 2013

Dokąd idziesz, Unio Europejska?

• 99

Andrzej Romanek:
Niezmiernie cieszę się, że nasi obywatele są euroentuzjastami. To jest wielka
zasługa Polaków, ale rządzący powinni widzieć i zalety, i wady. Jeden brytyjski
polityk powiedział kiedyś tak: „My nie mamy przyjaciół ani wrogów, mamy
tylko interesy”. I tak niestety kształtuje się polityka Unii Europejskiej.
Nie mówię tego, żeby kogoś straszyć, ale przestrzegam, bo wielokrotnie, ufając innym państwom, ponieśliśmy bolesne tego konsekwencje. Cieszę się, że
po okresie komunizmu, strasznego systemu, Polacy chcą wspólnej Europy
i przystąpili do Unii. To jest wielka wartość. Czerpiemy z tego wymierne korzyści, ale pod płaszczykiem pięknych idei musimy dostrzegać zagrożenia związane z Unią.

Radny Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Radny Województwa Małopolskiego Grzegorz
Biedroń, Poseł na Sejm RP Andrzej Romanek i Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University
dr Wiktor Patena
Leszek Zegzda:
Ja uważam, że przestrzeń otwartości wzajemnej, czyli wymiany siły fizycznej i intelektualnej, ostatecznie służy ojczyźnie. Nam nikt nie broni pracy
w Europie. Bogu dzięki, że inne kraje są otwarte na naszych pracowników
i dają im przestrzeń do rozwoju. To nie jest tak jak dawniej, że jak człowiek
wziął węzełek na plecy i wyjechał w zaświaty, to już nigdy nie wrócił. Emigranci
wracają kilka razy do roku, zajmuje im to 1,5 godziny lotu samolotem. A po
powrocie na stałe budują tutaj chałupy i nawet rozwijają swój biznes.
Wiktor Patena:
Ja tylko dodam, że jestem zdumiony skalą emigracji. Przed laty też leciałem
do Norwegii, a połowa samolotu to byli, mówiąc wprost, chłopi spod rzeszowskich wsi. Do głowy nigdy by mi nie przyszło, że taki chłop wsiądzie w samolot do Norwegii, by szukać pracy za granicą. Dziś skala emigracji wygląda
podobnie. Powinniśmy się z tego cieszyć, bo ludzie, którzy wrócą do Polski,
przyczynią się do dobrobytu całego kraju.

Wiktor Patena:
Wydaje mi się, że nieuniknione jest to, iż  Unia będzie dążyć  do stworzenia
coraz większego organizmu gospodarczego. Zbliżamy się  do siebie w sensie
ekonomicznym: pod względem płac, cen, mobilności ludzi. To wszystko od lat
dzieje się na naszych oczach. To z pewnością korzyść dla Polski.
Nie możemy jednak spodziewać się, że jak za dotknięciem magicznej różdżki
Polska przemieni się w ciągu jednego, dwóch czy pięciu lat. Tak niestety nie
będzie. Nie obeszło się i nie obejdzie się bez problemów, nie ominą nas różne
konflikty, ale na pewno zmierzamy w dobrym kierunku.

Krzysztof Tenerowicz – dziennikarz i przed

Maciej Zdziarski – dziennikarz i przedsię
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Jak wygląda bilans korzyści i kosztów polskiej obecności w Unii Europejskiej z lokalnej, samorzą
dowej perspektywy? W przeddzień 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej szuka
liśmy odpowiedzi na to pytanie podczas debat organizowanych w sześciu miastach Małopolski:
Olkuszu, Tarnowie, Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu i Nowym Sączu. Książka stanowi zapis
przebiegu sześciu spotkań z udziałem samorządowców, parlamentarzystów i przedstawicieli śro
dowiska akademickiego. Organizatorem debat był Instytut Łukasiewicza, którego aktywność
można śledzić na stronie www.instytutlukasiewicza.pl .
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