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Wstęp
W maju 2014 roku minęło 10 lat od kiedy Polska stała się członkiem Unii
Europejskiej. W czasie tej dekady w naszym kraju zaszły widoczne zmiany.
Otwarcie zachodnich rynków pracy sprawiło, że wielu Polaków postanowiło
ułożyć sobie życie za granicą. Z inwestycji współfinansowanych ze środków
unijnych korzysta niemal każdy z nas, choć wielu być może nie jest nawet
tego świadomych. Nowe drogi i mosty, rozbudowa i wyposażenie szkół nie
byłoby możliwe, gdyby nie unijne wsparcie. Polska zyskała nowe możliwości. Czy właściwie i w pełni z nich skorzystała? Jak wygląda bilans korzyści
i kosztów naszej obecności w Unii? Czy nasz głos jest słyszalny w unijnych
instytucjach? Czy obecność w Unii ma znaczenie dla polskiej turystyki? Czy
ostatnie 10 lat można nazwać skokiem cywilizacyjnym Polski? Instytut Łukasiewicza wspólnie z zaproszonymi ekspertami szukał odpowiedzi na te pytania podczas debat organizowanych w sześciu miastach Małopolski: Krakowie
(12 maja 2014 r.), Miechowie (15 maja), Zakopanem (20 maja), Krynicy-Zdroju (22 maja), Wadowicach (2 czerwca) oraz Myślenicach (9 czerwca).
Podczas debat poruszone zostały tematy zgodne z założeniami polskiej polityki zagranicznej i priorytetami MSZ. Do dyskusji wybrano obszary, które odwołują się do zagadnień zaprezentowanych w dokumencie „Priorytety
Polskie Polityki Zagranicznej 2012-2016”. To m.in.: „Nowe uwarunkowania
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rozwoju cywilizacyjnego Polski”, „Promocja Polski za granicą” oraz polska
wizja zjednoczenia scharakteryzowana za pomocą haseł „konkurencyjność”,
„solidarność”, „otwartość”.
W dyskusji udział wzięli eksperci z różnych dziedzin: samorządowcy, posłowie, senatorowie, przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji. W sumie
podczas sześciu spotkań w debatach uczestniczyły 32 osoby prezentujące często bardzo zróżnicowane poglądy na omawiane kwestie.
Organizowane w ramach projektu debaty były otwarte dla szerokiej publiczności. Każde ze spotkań zgromadziło ok. 80 słuchaczy. Wśród publiczności
była zarówno młodzież akademicka, jak i uczniowie oraz słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku. Jak się okazało, tematyka debat poruszała ważne i interesujące treści. Najlepszym tego dowodem był aktywny udział publiczności
w rozmowach. Młodzież i dorośli nie bali się zadawać pytań i prezentować
własnych poglądów. Otwarta debata przyczyniła się do wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej.
Osobą odpowiedzialną za dokumentację, opracowanie i moderację debat
był Krzysztof Tenerowicz. Jedną z debat poprowadził Maciej Zdziarski, szef
projektu, który był także autorem prezentacji. Organizacja i koordynacja debat została powierzona Renacie Gamrat-Tomsi, która wspólnie z Michałem
Jutkiewiczem była jednocześnie koordynatorem całego projektu. Przygotowaniem audycji radiowych będących zapisem najciekawszych fragmentów
debat zajął się Mariusz Bartkowicz. Audycje zostały opublikowane na stronie
projektu www.jakaunia.pl oraz nieodpłatnie udostępnione lokalnym stacjom
radiowym.
Relacje z debat opracował Łukasz Mackiewicz. Współpracował przy tym
z Aleksandrą Wójcik i Bartłomiejem Krystyńskim. Stronę internetową projektu (www.jakaunia.pl) zaprojektował i administrował nią Adam Wenski.
Projekt, skład i łamanie niniejszej publikacji powierzono Dariuszowi Grochalowi.
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W projekcie uczestniczyli także lokalni partnerzy: Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy i Miasta Miechów, Urząd Miasta Zakopanego, Urząd Miejski w Krynicy Zdroju, Starostwo Powiatowe
w Wadowicach, I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Patronat honorowy nad projektem objął Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego.
Zaznaczamy, że wyrażone w niniejszej publikacji opinie są wyrazem poglądów ich autorów, a prezentowanych treści nie należy utożsamiać z oficjalnym
stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Krzysztof Tenerowicz
Maciej Zdziarski
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Debata w Krakowie, 12 maja 2014 r.

Małopolska atrakcyjna dla turystów z UE.
Jak przyciągnąć turystów z UE
do Małopolski?
W ubiegłym roku Małopolskę odwiedziło 12,6 mln osób, z czego 2,7 mln stanowili
odwiedzający z zagranicy – wynika z raportu „Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2013 roku”. Liczba osób odwiedzających ten region
wzrosła o 4,2% w stosunku do roku 2012. Małopolska plasuje się na drugim miejscu
w kraju pod względem liczby turystów korzystających z noclegów (pierwsze jest
woj. mazowieckie – 15,5%; Małopolska – 15,3%). Jeżeli wziąć pod uwagę wyłącznie
nocujących z zagranicy, województwo małopolskie jest liderem w skali kraju.
Z analizy przeprowadzonej na zlecenie urzędu marszałkowskiego wynika, że
wśród mieszkańców Unii Europejskiej do Małopolski najchętniej przyjeżdżają
obywatele Wielkiej Brytanii (26,8%) oraz Niemiec (15%). Jako cel podróży region ten wybierają również Włosi oraz Hiszpanie (między 4% a 10% turystów
zagranicznych). Osoby odwiedzające Małopolskę wysoko oceniają swój pobyt –
56% z nich deklaruje bardzo wysoki, a 39% – wysoki poziom zadowolenia.
Jako najważniejsze cele przyjazdu do Małopolski odwiedzający turyści wskazują
wypoczynek oraz zwiedzanie zabytków. Odwiedzający z Polski decydują się rów-
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nież na turystykę aktywną – głównie narciarstwo i piesze wędrówki. Z kolei osoby
z zagranicy odwiedzają region także ze względu na obecność klubów i restauracji
(cel rozrywkowy). Przyjeżdżają także po to, by zrobić zakupy.
Za najatrakcyjniejsze miejsca w Małopolsce turyści uznają Kraków, Zakopane
i kopalnię soli w Wieliczce, a w następnej kolejności: góry, Wadowice i Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Jak przyciągnąć turystów z UE do Małopolski? W jakich obszarach możemy być
najbardziej konkurencyjni? O jakich turystów powinniśmy zabiegać? Czy małopolskie samorządy promują się w krajach UE? Jakie są najskuteczniejsze metody
popularyzacji małopolskich atrakcji turystycznych? – nad tymi zagadnieniami pochylili się uczestnicy debaty, która odbyła się w sali obrad Sejmiku Województwa
Małopolskiego w Krakowie.
W spotkaniu udział wzięli:
• Anna Niedźwieńska, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu
i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
• Bożena Marcych, kierownik Referatu Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta
Krakowa,
• Łukasz Strutyński, członek Zarządu Portu Lotniczego Kraków-Balice,
wcześniej m.in. dyrektor kancelarii sejmiku województwa,
• Paweł Mierniczak, dyrektor biura Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
• Janusz Sepioł, senator RP, były marszałek województwa małopolskiego.
Debacie przysłuchiwało się ponad 110 osób, m.in. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach, Zespołu
Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce, Wyższej Szkoły
Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
w Krakowie, VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego
w Krakowie oraz studenci Akademii Wychowania Fizycznego.
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M ac i e j Z d z i a r s k i :
Spotkaliśmy się dzisiaj, by dyskutować o stanie turystyki w Małopolsce. Czy
nasza 10-letnia obecność w Unii Europejskiej zmieniła coś w tej kwestii? Jak
turystyka w naszym regionie rozwijała się przez te lata?
Janusz Sepioł:
To jasne, że turystyka nie zaczęła się ani 3 dni temu, ani 10 lat temu. Mamy zapisy
z połowy XVI w., kiedy to wysłannik zakonu jezuitów wybrał się z Rzymu do
Polski, m.in. do Krakowa. Niestety już wtedy donosił, że Polska jawi mu się koszmarnie. Ów zakonnik szedł pieszo, trafił na roztopy, opisał też karczmy, w których
była tylko zgniła słoma. Słowem – wystawił nam możliwie najgorsze świadectwo.
Mamy też zapisy z lustracji biskupich, w których wspomniano o takich dziurach w drogach, że wozy razem z końmi topiły się w kałużach. Jak więc widać, nie zawsze mieliśmy odpowiednio rozwiniętą infrastrukturę. Ale to są oczywiście rzeczy zamierzchłe.
Myślę, że punktem zwrotnym było nie tyle wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, ile odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1989. Pracowałem wtedy
w urzędzie wojewódzkim i pamiętam, że byliśmy zaskoczeni liczbą osób z regionów zachodnioeuropejskich, które zainteresowały się tym, jak tutaj żyjemy, za
żelazną kurtyną. Byliśmy zdumieni, jakie panowały opinie. Przyjeżdżali Anglicy,
Francuzi i dziwili się, że nie chodzimy w jednakowych ubraniach. Spodziewali się,
że tak jak Chińczycy będziemy nosić jednakowe mundurki. Spotkałem też Anglika, który leciał przez Frankfurt do Krakowa. Pamiętam, jak wspomniał wtedy:
„Ostatni raz nad Frankfurtem to byłem bombowcem”.
To był więc autentyczny szok kulturowy. Myśmy zresztą też o wielu rzeczach nie
mieli wyobrażenia.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
Spróbujmy przeskoczyć do 2004 r.
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tak, że można podejmować pewne działania, ale z samą atrakcyjnością oferty,
czyli tym, co można pokazać turystom, nic już nie da się zrobić?
P aw e ł M i e r n i c z a k :
Jak najbardziej! Praga, Budapeszt i Wiedeń stanowią trójkąt stolic krajów sąsiednich,
który od dziesiątków lat tak funkcjonuje w świadomości turystów, mimo że Praga i Budapeszt też znajdowały się za żelazną kurtyną. Te kraje wcześniej zaczęły podejmować
działania związane z promocją i w efekcie odwiedza je więcej turystów. Od kilku lat
obserwujemy jednak wzrost liczby turystów, który daje nadzieję, że kiedyś osiągniemy
w Krakowie frekwencję taką, jaką cieszy się Praga.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
A co byłoby taką kartą przetargową Małopolski?
Janusz Sepioł, senator RP

Janusz Sepioł:
Oczywiście przełomem było wejście Polski do UE i strefy Schengen, dzięki czemu
zyskaliśmy możliwość podróżowania bez wiz, bez paszportów, bez kontroli granicznej.
To pozwoliło ponad 500 mln obywateli na swobodny dostęp do Polski. Załóżmy, że
przynajmniej co 10. mieszkaniec UE chciałby odwiedzić Polskę. To daje 50 mln turystów! A ponieważ okres aktywnej turystyki w życiu człowieka to ok. 50 lat, to dwóch
milionów turystów możemy się spodziewać z racji samego zainteresowania Polską. To
liczba turystów, którzy na przestrzeni roku na pewno odwiedzą nasz kraj.
Niedawno Google opublikowało listę miejsc najczęściej fotografowanych na
świecie. Wygrał Nowy Jork, a Kraków znalazł się na 95. miejscu. To jest bardzo
dobre miejsce. Warszawa uplasowała się ok. 160. pozycji, ale z kolei Praga zajęła
10. miejsce.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
To pokazuje, że są miejsca takie jak Praga czy Budapeszt, które turystów interesują znacznie bardziej. Czy w ogóle możemy z nimi konkurować? Czy nie jest

P aw e ł M i e r n i c z a k :
Nie będę przytaczał frazesów o atrakcyjności miasta, zabytkach, o kulturze. Paradoksalnie naszą przewagą jest właśnie to, że Pragę, Budapeszt czy Wiedeń większość turystów na przestrzeni ostatnich lat już odwiedziła.
Naszym atutem jest duża liczba miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. W Polsce jest łącznie 14 takich obiektów, podczas gdy aż 6 z nich zlokalizowanych jest w Małopolsce. Są to chociażby: Kraków, Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska, Auschwitz-Birkenau, a także kościoły i cerkwie drewniane na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. To jest wyjątkowa oferta i ma tego świadomość turysta
zachodni, a także azjatycki. Wielokrotnie miałem do czynienia z gośćmi z Japonii,
którzy odwiedzając kraj, koncentrowali się głównie na miejscach wpisanych na listę
UNESCO.
Anna Niedźwieńska:
Warto też wspomnieć o tym, jak na przestrzeni wspomnianych 10 lat w Unii zmienił
się nasz potencjał, jeśli chodzi o bazę noclegową, informację turystyczną czy przewodnictwo. Przytoczę kilka liczb. Przed 10 laty obiektów skategoryzowanych mieliśmy
w Małopolsce ok. 120, w tym momencie mamy ich 460. Nie mieliśmy żadnego hotelu
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pięciogwiazdkowego, teraz mamy 14 takich obiektów. Nie mieliśmy hotelów markowych, sieciowych, a teraz w Krakowie zagościły wszystkie najlepsze europejskie marki
hotelowe.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
A co z turystyką pielgrzymkową? Według statystyk zyskuje ona popularność
z każdym rokiem. Mamy miejsca związane nie tylko ze św. Janem Pawłem II,
lecz także z Faustyną Kowalską, której kult jest bardzo silny w wielu krajach.
Anna Niedźwieńska:
Na pewno trzeba szukać nisz, bo turystyka stale się zmienia. Nadal jednak znacząca jest turystyka kulturowa. Jako turyści chcemy dowiedzieć się czegoś o danym
miejscu, o danej kulturze, poznajemy zabytki. Jesteśmy ludźmi coraz bardziej cywilizowanymi i chcemy odkrywać kulturę innych krajów.
Musimy jednak pamiętać, że zadowolony turysta może deklarować chęć powrotu.
A jeżeli wróci, to drugi raz nie będzie zwiedzał tych samych miejsc. Musi mieć
alternatywną atrakcję. Dlatego też należy podejmować działania służące promocji nie tylko Krakowa, lecz także całego regionu, i budować ofertę turystyczną
uwzględniającą również zasoby przyrodnicze, a nie tylko kulturowe.
W tym tkwi nasz kolejny atut, ponieważ żelazna kurtyna sprawiła, że z racji wolniejszego rozwoju gospodarczego udało nam się zachować duże obszary nieskażonej, czystej przyrody. Takiej oferty turystycznej na Zachodzie nie spotkamy
– w Europie wiele miejsce jest zamkniętych dla turystów. Z kolei Małopolskę
można swobodnie zwiedzać. Mamy całą sieć szlaków turystycznych, zachowaną
i utrzymaną w doskonałym stanie.
Jeszcze inne możliwości kryje coraz bardziej popularna ekoturystyka i agroturystyka. Ona wyjątkowo podkreśla walory Małopolski związane z jej położeniem,
ukształtowaniem i produktami regionalnymi, czyli tymi elementami, które udało
się zachować w Małopolsce, a w mniejszym stopniu w tych najbardziej rozwiniętych krajach europejskich.
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Turyst yka

religijna coraz bardzi e j popularna

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2012 r. przez Małopolską Organizację Turystyczną, 13,3 proc. turystów deklarowało cel religijny jako
jeden z powodów przyjazdu do Krakowa.
W 2013 r. było to już 15,09% respondentów. W skali całego województwa
te liczby wahają się w poszczególnych
latach. Największy wzrost turystów religijnych występuje w latach, w których
odbywały się uroczystości związane
z kultem Jana Pawła II (np. beatyfikacja).
Pielgrzymi odwiedzają chętnie miejsca
związane z życiem i działalnością Jana
Pawła II, a więc Pałac Arcybiskupi przy
ul. Franciszkańskiej, katedrę na Wawelu,
Bazylikę Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Centrum JPII oraz Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła
II w Wadowicach.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
Czyli to, co mogło się wydawać pewną słabością, jest atutem.
Anna Niedźwieńska:
Tak, w tym momencie wydaje się, że może to być pewna przewaga konkurencyjna. Zwłaszcza jeśli mówimy o turyście, który jest osobą nastawioną na aktywne
spędzenie wolnego czasu i przyjechał po raz drugi zachęcony naszymi atutami
związanymi z gościnnością, z pobytem w Małopolsce.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
Czy nadal mamy problem z pijanymi turystami brytyjskimi w Krakowie? Czy
to może cena, jaką musimy płacić w zamian za atrakcyjność turystyczną?
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Inny kierunek turystyczny stanowi turystyka pielgrzymkowa, o której już wspominaliśmy, a także turystyka seniorów. Ta ostatnia z biegiem czasu będzie zyskiwać coraz bardziej na znaczeniu.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
Bo osób starszych jest coraz więcej, a w portfelach europejskich seniorów są
pieniądze.

Bożena Marcych, kierownik Referatu Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Krakowa (z prawej)

Bożena Marcych:
Ten temat wraca jak bumerang. Problem jest widoczny, ale dotyczy on także innych miast w Europie. Grupy turystów, którzy przyjeżdżają do Pragi, Budapesztu
czy miast w Europie Wschodniej, zachowują się podobnie. Jak pokazują jednak
statystyki, liczba osób, które trafiły do izb wytrzeźwień, nie jest wcale zatrważająca. W 2012 r. było to 240 obcokrajowców. Fakt, że są oni widoczni, wynika jedynie
z tego, że przebywają w centrum miasta, gdzie jest największe skupienie turystów.
Ci turyści są więc kłopotliwi dla miasta ze względów wizerunkowych. Ale nie
zapominajmy, że te osoby płacą za wyrządzone szkody.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
Czy Kraków ma wizję tego, w jakim kierunku powinno podążyć promowanie
turystyki w regionie?
Bożena Marcych:
Tym kierunkiem jest obecnie turystyka biznesowa. Turystykę biznesową będą
wspomagać takie obiekty, jak hala widowisko-sportowa i centrum kongresowe, które niebawem zostaną oddane do użytku. Organizowane w takich miejscach konferencje, targi czy inne przedsięwzięcia ściągają każdorazowo kilka tysięcy osób.

Bożena Marcych:
Tak, w tej chwili seniorzy stanowią już ok. 1/5 wszystkich turystów, dlatego warto
brać po uwagę rozwój usług turystycznych skierowanych właśnie do osób starszych.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
Na krakowskim lotnisku spadają także ceny biletów. Z Krakowa można polecieć do Cagliari na Sardynii w cenie biletu kolejowego na pociąg Intercity
do Warszawy. Zastanawiam się, czy są jacyś Sardyńczycy, którzy myślą: „Skoro
jest takie tanie połączenie, to odwiedzę Kraków”…
Łukasz Stru t yński:
Samoloty zarabiają pieniądze wtedy, kiedy są w powietrzu, a specyfika branży
polega na tym, że muszą latać w dwie strony. Tylko w zeszłym roku przyleciało
i wyleciało z Balic blisko 3 700 000 pasażerów. To był rekordowy rok pod tym
względem. Za tym idzie oczywiście rozwój infrastruktury.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
Będzie nowy pas?
Łukasz Stru t yński:
Tak, dzięki przychylności regionu zaczęliśmy projekt na dużą skalę w kontrakcie
terytorialnym, czyli dokumencie, który umożliwia inwestycje na poziomie europejskim. Koszt takiego przedsięwzięcia wynosi około pół miliarda złotych.
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Janusz Sepioł:
Wspaniale, że port się rozwija. Pamiętajmy jednak, że pod względem wielkości to
jest nadal 90. któryś port w Europie. Fantastyczne jest to, że liczba hoteli zwiększyła się, ale też nie wszystkie największe sieci mają rezydencję w Krakowie. To
także prawda, że mamy wspaniałe nieskażone zasoby przyrodnicze, tylko że akurat nie w Małopolsce. Piękną przyrodę można podziwiać na Mazurach czy Podlasiu. Małopolska z kolei jest zaśmiecona, ma rozrzuconą zabudowę, i to raczej
nas obciąża. Wreszcie kwestia turystyki religijnej – to też jest średniej jakości atut,
ponieważ Europa staje się ateistyczna, sekularyzuje się.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
To co w takim razie robić?
Uczestnicy debaty. Od lewej: Anna Niedźwieńska, Paweł Mierniczak, Janusz Sepioł,
Łukasz Strutyński i Bożena Marcych

Coraz

większy ruch na lotnisku w

B a l i c ac h

Port Lotniczy Kraków-Balice jest największym polskim lotniskiem regionalnym, obsługującym prawie 3,7 mln
pasażerów rocznie, i drugim w Polsce
lotniskiem, po warszawskim Okęciu.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie
UMWM wynika, że ruch pasażerski na
lotnisku wzrósł w stosunku do 2012 r.
W sezonie letnim 2014 Kraków Airport oferuje 61 połączeń regularnych
do 20 krajów i współpracuje z 15 liniami lotniczymi. Podczas międzynarodowej konferencji Routes Europe
2014 w Marsylii lotnisko po raz drugi
zdobyło drugą nagrodę za efektywne działania marketingowe wspierające
rozwój połączeń oraz współpracę z przewoźnikami (nagroda w kategorii
portów do 4 mln pasażerów).

Janusz Sepioł:
Kraków jest skazany na turystykę kulturową. Nikt tu nie przyjedzie na wypoczynek, bo tu nie ma morza ani gwarantowanej pięknej pogody.
Ale turystyka kulturowa to nie wszystko. Bo na jakich turystach najwięcej się zarabia? Przede wszystkim na tych, którzy nie płacą sami za siebie. Kto zaś nie płaci
za siebie? Pracownicy, bo firma deleguje, i uczeni, bo ich delegują organizacje. Należy więc skierować się ku turystyce kongresowej i biznesowej. To są turyści hoteli
pięciogwiazdkowych, bankietów i spotkań opłacanych nie z ich własnej kieszeni.
Fantastycznie, że wreszcie będziemy mieli centrum kongresowe, centrum targowe. I teraz trzeba rozliczać przede wszystkim tych, którzy organizują działalność
kongresową, czyli uczelnie. To, że Kraków jest ważnym ośrodkiem akademickim,
daje szanse organizowania kongresów, spotkań i zjazdów.
Spójrzmy na Warszawę. Nie ma właściwie żadnych atrakcji turystycznych, ale ruch
turystyczny jest porównywalny z Krakowem właśnie ze względu na turystykę biznesową. Do Warszawy jeździ się załatwiać interesy, ponieważ centrale wszystkich największych polskich firm zlokalizowane są w Warszawie. Z tego powodu hotele i knajpy
w Warszawie są droższe i bardziej oblegane, a to tworzy kolejne miejsca pracy. Jednym
słowem – turystyka biznesowa i kongresowa to najlepsza dźwignia rozwoju turystyki.
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Na koniec nie należy zapominać o wspomnianej, jak to się ładnie mówi, turystyce
srebrnego wieku. Jeżeli w Hiszpanii 50% młodzieży nie ma pracy, to oni nie będą
turystami, którzy u nas wydadzą pieniądze. Ale już niemieccy zamożni emeryci są
w stanie zostawić u nas nieco pieniędzy.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
Czy w małopolskiej turystyce widać zmianę jakości?
P aw e ł M i e r n i c z a k :
Jeśli chodzi o Zakopane, to wiele osób nadal tkwi w przeświadczeniu, że turyści i tak
przyjadą. Tymczasem zakopianka ciągle jest zakorkowana i turyści przyjeżdżają, ale
już nie tylko do Zakopanego. Jeszcze 20–30 lat temu Białka Tatrzańska czy Bukowina to były wioseczki, o których mało kto słyszał. Obecnie dzięki inwestycjom zrealizowanym ze środków UE, a także za sprawą przedsiębiorczości tych ludzi miejscowości te mogą się pochwalić świetną ofertą hotelową i znakomitymi basenami
termalnymi, których stale przybywa – niebawem nowe baseny zostaną oddane do
użytku w Chochołowie. Podczas gdy dawniej turyści szukający takiej oferty musieli
jeździć na Słowację, to obecnie Słowacy zaczynają przyjeżdżać do nas.
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nie jesteśmy w stanie konkurować z kuchnią francuską, ale nie o to nam chodzi.
Mamy własne, prostsze rozwiązania, równie smakowite, a niejednokrotnie smaczniejsze.
Turysta musi mieć też gdzie przenocować, dlatego potrzebne są zarówno dobre
hotele, jak i baza noclegowa o niższym standardzie i dobrej cenie.
P y ta n i e z s a l i :
Chciałbym zapytać o obecność klubów go-go na krakowskim Rynku Głównym, który, jak wiadomo, jest miejscem reprezentatywnym miasta. Czy władze
miasta nie powinni interweniować w tej sprawie?
Bożena Marcych:
To jest bardzo kontrowersyjna sprawa chociażby z tego powodu, że w Polsce obowiązuje swoboda działalności gospodarczej, a ponadto budynki, w których prowadzone są owe kluby, należą do osób prywatnych. Mimo to służby miejskie starają
się w miarę możliwości interweniować w tej sprawie. Powstał m.in. park kulturowy w Krakowie, który sprawia, że centrum miasta wygląda inaczej.

Oczywiście wpłynęła na to m.in. relacja ceny do jakości. Ale pamiętajmy, że
standardy stacji narciarskich w ciągu ostatnich lat też niesamowicie się zmieniły.
Oczywiście, Tatry to nie Alpy – nie są tak wysokie, a stoki nie są zbyt długie, ale
dla przeciętnego narciarza, który dopiero się uczy, nasza oferta jest w pełni satysfakcjonująca. Inwestycje w stacje narciarskie na przestrzeni ostatnich lat sprawiły,
że narciarstwo staje się coraz popularniejszym sposobem na spędzanie czasu.

M ac i e j Z d z i a r s k i :
Innym problemem jest tzw. kebabizacja centrum miasta. Od kilku lat powstaje
coraz więcej całodobowych punktów, w których sprzedaje się kebab oraz alkohol. Tu także dochodzi do konfliktu między możliwością prowadzenia wolności gospodarczej a chęcią kreowania odpowiedniego wizerunku miasta przez
władze.

Również kuchnia regionalna to niewątpliwy atut naszego regionu. Cały czas promujemy produkty, które zostały wpisane na listę unijną. Samorząd województwa
od lat z powodzeniem organizuje Małopolski Festiwal Smaku, który pokazuje, jak
istotne dla tutejszego turysty jest dobre jedzenie. Świetnie wpisują się w ten trend
gospodarstwa agroturystyczne, które łączą możliwość poznania tradycyjnych
produktów regionalnych z wypoczynkiem w przyzwoitych warunkach. A kuchnia małopolska na pewno na tle europejskim jest naprawdę ciekawa. Oczywiście,

Bożena Marcych:
Tak, to również sprawa, którą należy rozwiązać. Tak jak wspomniałam, każdy
może prowadzić działalność gospodarczą w warunkach, na jakie pozwala prawo.
„Kebabizacja”, o której Pan wspomniał, nie jest korzystna dla wizerunku miasta, ale podejmujemy mnóstwo działań, chociażby poprzez organizację festiwali
czy innych wydarzeń kulturalnych, które mają wpływać na wizerunek Krakowa
i przyciągać odpowiednich turystów.

24 • Debata w Krakowie, 12 maja 2014 r.

P y ta n i e z s a l i :
A co z turystami z Dalekiego Wschodu ( Japonii)?
P aw e ł M i e r n i c z a k :
Rzeczywiście, odwiedza nas coraz więcej turystów z Dalekiego Wschodu. Ale to
jest obszar, w którym mamy wiele do poprawy. Organizatorzy wyjazdów z Japonii
i Chin dostrzegają nas, ale w znacznie mniejszym stopniu niż Pragę, Budapeszt
czy Wiedeń. Te miasta od lat są odwiedzane przez turystów ze Wschodu, co sprawia, że obecnie stanowią naturalny cel, jeśli chodzi o podróż do Europy Środkowo-Wschodniej.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
A czy faktycznie jest problem, żeby uruchomić połączenia ze Wschodem?
Łukasz Stru t yński:
Na razie walczymy o bramę na Wschód, którą jest Stambuł – to ważny port
przesiadkowy. Jest z tym jednak pewien kłopot ze względów prawnych. Mówiąc
wprost: to niebo nie jest tak otwarte jak niebo nad UE.
Janusz Sepioł:
Rzeczywiście wejście na rynki trzecie, rynki azjatyckie, mogłoby przynieść wiele korzyści. Kluczowy jest rynek japoński, ponieważ Japończycy podróżują i mają
dużo pieniędzy. A Chińczycy stosunkowo rzadko podróżują. W przyszłości będą
podróżować na większą skalę, ale nie łudźmy się – jeżeli Chińczyk ma odbyć pierwszą w życiu podróż do Europy, to wybierze Paryż, Rzym, Madryt, a nie Kraków.
Ale są też inne kraje, które się bogacą i mają potężny potencjał demograficzny, np.
Brazylia, Meksyk czy Turcja. Dlatego musimy sięgać po nowe rynki. Najlepszy
dla nas jest rynek rosyjski i ukraiński. A proszę sobie wyobrazić, że dotychczas
tylko 15% Rosjan skorzystało z paszportów. 85% Rosjan nie wyjechało za granicę,
a jeśli już się na to decydują, to wyjeżdżają przede wszystkim nad ciepłe morze, do
Turcji i Egiptu. Ale w następnej kolejności Rosjanin zawita do nas, do Warszawy,
do Kongresówki. Ci, którzy do nas przyjadą, są zwykle pozytywnie zaskoczeni.
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Po wszystkich spotkaniach, które odbyłem w Rosji, muszę powiedzieć, że zainteresowanie Polską rośnie. Podobnie jest z Ukraińcami, ale oni w tej chwili mają
inne problemy niż podróżowanie, z kolei Rosjanie mają poczucie, że w Polsce
panuje głęboka fobia antyrosyjska. Żyją w przekonaniu, że zostaną tu pobici, nikt
ich nie obsłuży, a na koniec ich okradną. Rok 2015 ma być wprawdzie Rokiem
Polski w Rosji i Rokiem Rosyjskim w Polsce, ale na razie nie wiadomo, czy te
obchody się odbędą. Prawdopodobnie nie i to jest poważna strata, bo to mógłby
być znakomity sposób na wzajemną promocję obu krajów.
Nie doceniamy ponadto turystyki z innych regionów, także środkowoeuropejskich. Jest wiele krajów na podobnym etapie rozwoju gospodarczego co Polska
– np. Rumunia – których obywatele też są zainteresowani podróżowaniem. Powinniśmy promować się, biorąc pod uwagę turystów również z takich krajów.
P y ta n i e z s a l i :
Czy nie powinniśmy skupić się na ściąganiu turystów także z innych regionów
Polski?
Anna Niedźwieńska:
Tak, turysta krajowy jest bardzo ważnym i bardzo dobrym turystą z punktu widzenia ekonomicznego. Zwykle przyjeżdża na dłuższy, 10–12-dniowy pobyt, i to
z całą rodziną, a przynajmniej w większym gronie. Taki turysta zostaje więc na
dłużej w regionie, zwiedza i zostawia znaczne środki finansowe. Obecnie zresztą
turysta krajowy dominuje w Małopolsce – wg szacunków Polacy stanowią ok.
70% ruchu turystycznego w regionie. I chociaż średnia wydatków turysty krajowego jest nieco niższa niż turysty zagranicznego, który przeciętnie zostawia
ponad 1000 zł, to jednak ze względu na dłuższy pobyt korzyści z jego przyjazdu są
również bardzo duże. Nie dzieli nas też bariera językowa, która stanowi niekiedy
problem w obcowaniu z turystą zagranicznym.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
Ale czy w kontekście całości turystyki mamy jakąś wizję rozwoju tej branży,
zwłaszcza w kontekście turysty zagranicznego?
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P aw e ł M i e r n i c z a k :
Cieszę się, że poruszył Pan kwestię całości rozwoju. Podkreślmy, że spośród 16
regionów w kraju Małopolska jest najatrakcyjniejsza, jednak turysta europejski,
chcąc odwiedzić nasz kraj, myśli całościowo o Polsce. A wizerunek naszego kraju ciągle jest obciążony przeszłością. Cały czas pokutuje myślenie o Polsce jako
o kraju za dawną żelazną kurtyną, w którym nadal jest kiepsko z infrastrukturą
drogową, z hotelami itd. Dopiero przyjazd do Polski otwiera oczy turystom i osoby te stają się potem najlepszymi ambasadorami Polski, Małopolski i Krakowa.
Jeśli przejrzymy statystyki, skąd turyści czerpią wiedzę o Małopolsce, to okaże się,
że najczęściej właśnie od rodziny i znajomych. Potrzebna jest więc bardzo dobra
i spójna promocja kraju, ale i poszczególnych regionów. Polska Organizacja Turystyczna, której jesteśmy partnerem, została w tym celu powołana w 1999 r., ale do
niedawna nie dysponowała budżetem na taką promocję. Dopiero od kilku lat prowadzone są kampanie promocyjne na rynkach europejskich, a obecnie nawet na
rynkach azjatyckich. Oczywiście to jest kropla w morzu potrzeb, żeby przełamać
nieprzychylny wizerunek Polski. Inne kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, jak
Czechy czy Węgry, przeznaczają na promocję kraju wielokrotnie więcej środków
finansowych. Mam nadzieję, że i w budżecie naszego państwa w przyszłości nie
zabraknie pieniędzy, ponieważ musimy się promować, żeby zaistnieć w świadomości europejskiej.
Janusz Sepioł:
Moim zdaniem wiele do zrobienia mają ciągle władze regionalne, żeby zapewnić obecność Krakowa, Małopolski w świadomości turystów i organizować takie
wydarzenia, które przyciągną do nas właśnie liderów opinii. Dawniej było dość
dużo umów partnerskich między regionami. Moim zdaniem trochę to podupadło,
a większość umów jest słabo wykorzystywana.
Ważne jest jednak, by budować te mosty porozumienia i sieć ambasadorów. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że turyści, którzy zdecydowali się na przyjazd do Polski, mają potem o niej lepsze wyobrażenie. Dlaczego tak się dzieje?
Prawdopodobnie ze względu na negatywne stereotypy związane z Polską. Funk-
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cjonuje mnóstwo głupich albo niedorzecznych stereotypów, a najskuteczniejszym
sposobem, by je obalać, jest właśnie kontakt z turystami, którzy nas odwiedzą.
W związku z tym władze regionalne powinny robić, co w ich mocy, by stale
zwiększać liczebność turystów, zwłaszcza tych, którzy mają wpływ na opinię innych, czyli właśnie turystów kongresowych.
M ac i e j Z d z i a r s k i :
Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie.
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Polak na unijnym rynku pracy.
Jak emigracja zarobkowa wpływa na życie
i kondycję materialną małopolskich rodzin?
Ponad 5,6 miliona obywateli z 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej przebywa obecnie na emigracji zarobkowej na rynkach
„starej” Unii – wynika z raportu CEED Institute. Ponad 30% z nich, czyli prawie
2 mln osób, stanowią Polacy. Od 2004 r., czyli od chwili przystąpienia nowych
państw członkowskich, emigracja do krajów „starej” UE wzrosła średnio o 180%.
Największy procentowo wzrost zanotowano na Łotwie (450%), Litwie (400%)
i w Rumuni (340%). W Polsce wskaźnik ten wyniósł 210%, jednak pod względem ilościowym ustępujemy jedynie Rumunii, gdzie aż 2,4 mln obywateli wyemigrowało w celach zarobkowych. W naszym kraju liczba ta wynosi ok. 1,8 mln, co
stanowi ponad 10% wszystkich aktywnych zawodowo Polaków.
Według szacunków prof. Krystyny Iglickiej-Okólskiej, demografa, rektora
Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w ciągu najbliższych 5 lat wyjedzie z Polski kolejne 500–800 tys. osób.
W wielu rodzinach pojawia się ten sam scenariusz emigracyjny. Zwykle wyjeżdża jako pierwszy ojciec, potem „sprowadza” żonę, czasami z dzieckiem
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lub z dziećmi. Bywa jednak często, że rodzice wyjeżdżają z Polski i pozostawiają w kraju dzieci pod opieką babci lub dziadka, a nawet starszego, ale
niepełnoletniego rodzeństwa. Badania z różnych dziedzin nauki: demografii,
socjologii, psychologii, statystyki i prawa, pokazują, że migracja zmienia osoby
wyjeżdżające oraz ich współmałżonków i dzieci – czyli cały system rodzinny.
W ciągu ostatnich 9 lat do Polski wróciło tylko 299 tys. osób, które za granicą
przebywały co najmniej rok. Według badań GUS na pierwszym miejscu jako
przyczyna powrotu wymieniana jest tęsknota za rodziną. Wśród tych, którzy
powrócili w latach 2002–2011, wskazywało na nią ponad 80 tys. osób (26%).
Stosunkowo niewielka grupa deklaruje jako przyczynę powrotu utratę pracy.
W okresie kryzysu w latach 2008–2011 było to tylko 11,1 tys. emigrantów.
Niewielka była też grupa osób, które wróciły w rodzinne strony z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej (tylko 10 tys.). Jak wskazują eksperci, ci, którzy
zgromadzili odpowiedni kapitał i chcieli podjąć ryzyko, otwierali własne firmy
w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, bo tam jest to łatwiejsze niż w Polsce.
Czy młodzi Polacy wciąż upatrują szansę na znalezienie lepszej pracy w tym,
że ich ojczyzna jest członkiem UE? Jak emigracja zarobkowa wpływa na życie i kondycję materialną małopolskich rodzin? Czy samorządy namawiają
do powrotu tych, którzy wyjechali z Polski po otwarciu zagranicznych rynków pracy dla naszych obywateli? Czy Polak jest pracownikiem szanowanym
w Europie? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty,
która odbyła się 15 maja 2014 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów.
W spotkaniu udział wzięli:
• Dariusz Marczewski, burmistrz Gminy i Miasta Miechów, magister administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w przeszłości m.in. dyrektor Miechowskiego Domu Kultury, członek
Zarządu Powiatu Miechowskiego,
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• Marian Gamrat, starosta miechowski, wcześniej pełniący m.in. funkcję kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie,
• Adam Biernat, kierownik projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
i Edukacji (WUP),
• Anna Frączkiewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie,
• Paweł Osikowski, członek Zarządu Powiatu Miechowskiego,
• Ewa Wojciechowicz, przewodnicząca Rady Powiatu Miechowskiego,
• Tomasz Belica, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Miechowie.

Debacie przysłuchiwało się ponad 70 osób, m.in. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki oraz Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 w Miechowie.
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K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Dzisiejsza debata dotyczy problemu emigracji zarobkowej i jej wpływu na
kondycję małopolskich rodzin. Czy wiadomo, Panie Burmistrzu, jaka jest skala tego problemu w samym Miechowie?
Dariusz Marczewski:
Niestety nie mamy takich danych. Nie wiemy, ile osób z naszego regionu –
z Małopolski, z powiatu miechowskiego czy z gminy Miechów – wyjechało
za granicę w celach zarobkowych. Mamy jednak dane dotyczące osób bezrobotnych na terenie gminy Miechów. Na koniec 2012 r. osób bezrobotnych
w wieku produkcyjnym było 8%.
Mamy też dane dotyczące przedsiębiorstw, które funkcjonują na terenie gminy. Czasem podnosi się zarzut, że przedsiębiorców w gminie jest zbyt mało.
Rzeczywiście dużych podmiotów, których byśmy oczekiwali, nie ma, ale jeśli
spojrzymy na aktywność mieszkańców gminy Miechów, to jest ona powyżej
średniej wojewódzkiej. W gminie funkcjonuje 2400 podmiotów gospodarczych, co daje 1200 podmiotów na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia
wojewódzka wynosi nieco ponad 1000. W 99% są to firmy jednoosobowe lub
dwuosobowe, tak więc aktywność mieszkańców w tym zakresie jest godna
pochwały.
Natomiast to, co jest również niepokojące, to migracja poza nasz region, ale
w granicach Małopolski czy Polski w ogóle. Młodzi ludzie, którzy są dzisiaj
z nami na sali, za chwilę wyjadą na studia i opuszczą Miechów. Pytanie, czy
po studiach lub nawet po pobycie za granicą będą chcieli tu wrócić. Problem
sprowadza się więc do tego, czy jesteśmy w stanie stworzyć takie warunki
w gminie, które zachęcą młodego człowieka do powrotu w rodzinne strony
i przenoszenia wzorców, jakie poznał na studiach czy w trakcie pobytu za granicą. Chodzi o to, by wyeliminować lub chociaż ograniczyć tzw. efekt wyjścia
z więzienia, gdy młodzi ludzie kończą studia lub pracę za granicą i nie potrafią
się odnaleźć na rodzimym rynku pracy, bo jest on dla nich zupełnie obcy i nie
ma co im zaoferować.

Uczestnicy debaty (od lewej): Tomasz Belica, Anna Frączkiewicz, Adam Biernat, Dariusz
Marczewski, Marian Gamrat

Inną kwestią są rozłąki. Osobiście spotykałem się z tym problemem społecznym w przypadku kilku rodzin z Miechowa. Najczęściej jest tak, że najpierw
wyjeżdża ojciec, za jakiś czas sprowadza do siebie żonę, a potem dziecko. Gorzej, gdy okaże się, że któryś z członków nie będzie w stanie dostosować się
do nowych warunków za granicą i np. matka czy dziecko będą chcieli wrócić.
Z problemem takich rodzin żyjących z dala od siebie styka się pewnie wiele
samorządów.
A d a m B i e r n at :
Rzeczywiście, jak Pan Burmistrz zauważył, nie ma lokalnych danych dotyczących emigracji. Wiadomo, że w skali kraju liczba emigrantów wynosi 2 mln
osób, ale nie wiadomo, jak to się kształtuje w przełożeniu na poszczególne
województwa, a tym bardziej na gminy czy powiaty. Nawet jeżeli GUS prowadzi statystyki, to są to jedynie szacunki, ponieważ nie jest możliwe precyzyjne określenie skali emigracji. Nikt na granicy nie stoi i nie wypytuje podróżnych, z jakiego powodu wyjeżdżają z kraju, czy wrócą itd.
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Pewne nadzieje były związane z Narodowym Spisem Powszechnym w 2011 r.
Niestety tylko ok. 20% Polaków odpowiadało na pełne pytania spisowe, pozostali odpowiadali jedynie na kilka podstawowych pytań i resztę danych trzeba
było zebrać z baz danych różnych urzędów. W efekcie opracowanie wyników
bardzo się opóźniło, a ponadto nie uzyskano tak dokładnych informacji na
temat emigracji, jakich byśmy sobie życzyli. Wiemy więc, że te 2 mln osób
wyjechało, ale nie wiemy, jak te wyjazdy wyglądały – czy rodziny opuszczały
kraj wspólnie, czy najpierw któryś z rodziców emigrował z Polski, a potem
sprowadzał pozostałych członków rodziny, czy jeszcze inaczej to się odbywało. Poza tym to są dane z 2011 r., a od tamtej pory wiele się zmieniło.
W związku z tym prowadzone są inne badania, biorące pod uwagę czynniki
społeczne, o których wspomniałem. Są to badania Polskiej Akademii Nauk
czy Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. U nas,
w Krakowie, zajmuje się tym pani profesor Krystyna Slany.
Jeśli jednak chodzi o szacunkowe dane na temat emigracji w naszym województwie, to często się mówi, że z Małopolski wyjeżdża dużo osób – media podawały np., że 12% emigrantów pochodzi z naszego województwa. To
oczywiście prawda, z tym że Małopolskę zamieszkuje sporo ludzi. Sprawiedliwszą miarą jest więc odnoszenie liczby emigrantów do liczby mieszkańców.
W tym wypadku nasze województwo wypada znacznie lepiej – ok. 7% jego
mieszkańców przebywa za granicą, przy czym dane te dotyczą osób, które
wyjechały na co najmniej 3 miesiące i w celach zarobkowych.
Co do danych dotyczących samego powiatu miechowskiego, to Wojewódzki
Urząd Pracy od kilku lat bada losy absolwentów szkół zawodowych. Badanie to
składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie rozsyłamy ankiety do ostatnich
klas szkół zawodowych. Po roku na próbie ok. 20–25% absolwentów pytamy o to,
jak wygląda ich obecna sytuacja. Jak się okazuje, ok. 4% absolwentów szkół zawodowych emigruje w rok po ukończeniu nauki. Najczęściej osoby te udają się do
pracy w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, przy czym zwykle wyjazd na Wyspy
wiąże się z dłuższym pobytem, a krócej emigranci przebywają w Niemczech.
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Powszechnie mówi się, że im więcej osób gdzieś wyjeżdża, tym gorsza jest
sytuacja na rynku pracy w danym miejscu. Miechów raczej nie może się poszczycić korzystnymi wskaźnikami. Aż 33% bezrobotnych to są bezrobotni
do 25. roku życia, co niestety jest jednym z najgorszych wyników w województwie. Z drugiej strony nie emigruje aż tak dużo osób jak z innych powiatów. Na emigrację mają bowiem wpływ także utarte szlaki migracyjne,
czyli wcześniejsze emigracje osób, które niejako przetarły szlaki i dzielą się
tą wiedzą ze znajomymi czy osobami bliskimi z okolicy. Dotyczy to głównie regionów, z których mieszkańcy emigrowali jeszcze przed przystąpieniem
Polski do Unii. Dla przykładu w Dąbrowie Tarnowskiej sytuacja młodych na
rynku pracy jest również bardzo trudna i tam wyjazdów jest znacznie więcej.
Z aw o d y :

gdzie jest deficy t, a gdzie nadwyżka?

Według przeprowadzonego w 2014 r. badania
„Barometr zawodów” w Małopolsce jest deficyt
pracowników w następujących profesjach: diagnosta samochodowy, kierowca samochodów ciężarowych, samodzielny księgowy, szef kuchni oraz pracownik ds. księgowo-finansowych ze znajomością
języków obcych.
Zdecydowanie więcej jest zawodów, w których
występuje nadwyżka. Problem ze znalezieniem pracy mogą mieć m.in.
architekci krajobrazu, plastycy, ekonomiści, chemicy, kelnerzy i barmani,
nauczyciele, pedagodzy, historycy, filozofowie, sprzedawcy i kasjerzy.

M a r i a n G a m r at :
Chciałbym jednak dodać, że to, iż ponad 30% osób do 25. roku życia nie
ma pracy, stanowi problem, z którym borykają się także inne regiony Polski.
Nie dziwmy się, że młodzi decydują się na emigrację zarobkową. Ona sama
w sobie nie jest zła, ponieważ może przynieść duże korzyści. Jeżeli młodzi ludzie już w szkołach ponadgimnazjalnych uzyskaliby wiedzę lub umiejętności
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bardziej przedsiębiorczy i pewnie też bardziej chętni do pracy, bo za granicą
nikt im nie zapłaci za obijanie się. Emigracja zarobkowa daje więc wiele korzyści, ale musimy się starać, by zachęcić te osoby do powrotu.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Kim jest typowy Polak, który wyemigrował? Dawniej panował stereotyp, że
są to ludzie niewykształceni, którzy podejmują się najgorzej płatnych prac.
Ostatnie badania wskazują jednak, że coraz więcej specjalistów decyduje się na
emigrację zarobkową.

Uczestnicy debaty zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez Instytut Łukasiewicza

potrzebne do pracy w zawodzie, to emigracja zarobkowa mogłaby stać się świadomym wyborem, a nie przykrą koniecznością. Jeśli mamy odpowiednie wykształcenie i umiejętności, to zarówno tutaj, w kraju, jak i za granicą znajdziemy
swoje miejsce i zadowolenie z pracy oraz godziwą gratyfikację finansową.
Nie możemy więc krytykować samego zjawiska emigracji, jeśli pozwala ono
rozwinąć skrzydła młodym ludziom i odnaleźć swoją drogę.
Dariusz Marczewski:
Zgadzam się. Gorzej, gdy młodzi ludzie wyjeżdżają na stałe. Niech jeżdżą na
rok, na dwa, niech nabędą doświadczenia, umiejętności, obycia w świecie. Ale
naszym zadaniem jest to, by zachęcić ich do powrotu. To jest zadanie nie tylko
dla samorządu, ale dla całego rządu.
Osoby, które wyemigrowały, są dla nas cenne: to często ludzie młodzi, którzy
nabrali doświadczenia, zarobili pieniądze, nauczyli się dodatkowo języka, są

A n n a F r ąc z k i e w i c z :
Niestety w urzędach pracy taki monitoring nie jest prowadzony. Nie jest po
prostu technicznie możliwe, by to kontrolować. Staraliśmy się swego czasu
policzyć odsetek osób, które wróciły z zagranicy i zarejestrowały się w urzędzie pracy, ale okazało się, było ich mniej niż 100. Próbowaliśmy też policzyć
te osoby w inny sposób, ale nie przyniosło to pożądanych rezultatów.
Mamy oferty pracy za granicą, ale prawie nikt z nich nie korzysta. Emigracja
zarobkowa odbywa się więc w głównej mierze poza tymi formalnymi drogami. Częściej emigrujący szukają pracy poprzez znajomych lub wyjeżdżają
zupełnie „w ciemno”. Każdy z nas na pewno zna takie przypadki, natomiast
jest to zjawisko niestety nierejestrowane, nie można więc stworzyć statystyk
i profilu emigranta.
A d a m B i e r n at :
Taki profil polskiego emigranta jednak istnieje. Pozwolę go sobie omówić
pokrótce.
Statystyczny emigrant to najczęściej osoba w wieku 20–39 lat. Taki przedział
wiekowy obejmuje 60% emigrujących. Osoby te nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji na rynku pracy, więc istnieje ryzyko, że gdy wyjadą i za granicą
wyrobią sobie tę pozycję, to bardzo trudno będzie je namówić do powrotu.
Ciekawa jest też rosnąca grupa emigrantek wieku 60+. Nie wiadomo jednak,
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czy są to kobiety, które wyjeżdżają pracować, czy przeszły na emeryturę i wyjeżdżają opiekować się kimś, np. z rodziny.
Co do wykształcenia, to rzeczywiście wyjeżdża coraz więcej specjalistów –
obecnie 23% emigrantów stanowią osoby z wykształceniem wyższym. Ponieważ jednak wyjazd za granicę wiąże się z koniecznością poznania obcego
języka, stąd może taka nadreprezentacja osób z wykształceniem wyższym.
Sporo jest też osób z wykształceniem średnim – 44%.
Jeśli chodzi o przyczyny emigracji, to 73% osób wyjeżdża w celach zarobkowych. Pozostałe przyczyny stanowią sprawy rodzinne, czyli łączenie rodzin,
których wyjazd rozdzielił, a także studia i edukacja.
Jeśli chodzi o kraje, do jakich najczęściej Polacy emigrują, to ciągle dominuje
Wielka Brytania, a za nią plasują się Niemcy, spada z kolei udział Irlandii –
wyjeżdża tam tylko ok. 7,5% emigrujących osób. Na 5–6 miejscu znajdują się
zaś Holandia i Norwegia.
Co ciekawe, 77% migrantów przebywa poza Polską dłużej niż 7 miesięcy.
Jest to dość niepokojące, jako że statystycznie im dłuższy pobyt za granicą,
tym mniejsza szansa na powrót do kraju przez taką osobę. Taki pobyt często
przekształca się w pobyt stały.
Ze spisu powszechnego wynika także, że jeden migrant przypada na co
dziesiąte gospodarstwo domowe. W świetle tej statystyki nie jest dziwne powszechne przekonanie, że każdy z nas zna jakiegoś emigranta. Zwykle mamy
przecież co najmniej 10 znajomych rodzin.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Pracodawcy coraz częściej narzekają, że z trudem przychodzi im znalezienie
dobrego pracownika. Postawię nieco prowokacyjną tezę: czy nie jest tak, że
emigrują właśnie osoby najbardziej aktywne, najbardziej mobilne, najbardziej
zdeterminowane w szukaniu dobrej pracy?
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Dariusz Marczewski:
Z pewnością! Nie każdy ma odwagę zostawić miejsce, w którym mieszka,
gdzie się wychował i ma rodzinę, i wyjechać za pracą do innego kraju. Na
pewno są to osoby odważne i bardzo zdeterminowane. Ale osoby te również
z upływem czasu, choć oczywiście nie wszystkie, wracają. Urzędy pracy oferują obecnie dotacje na założenie działalności gospodarczej i wśród osób, które
występują po te dotacje, są też właśnie emigranci, którzy wrócili z zagranicy.
Osoby te wracają z bagażem doświadczeń, wiedzą i z zaoszczędzonymi pieniędzmi, które chcą przeznaczyć na otwarcie własnej firmy.
Plusów emigracji jest więc bardzo dużo. Pytanie sprowadza się do tego, co
zrobić, by ludzie, którzy wyjechali za granicę, chcieli wrócić do kraju. To jest
duże wyzwanie.
M a r i a n G a m r at :
Mówimy o zaletach emigracji, ale nie zapominajmy, że jest również druga strona tego medalu. W powiecie, w Centrum Pomocy Rodzinie, spotykamy się
z tzw. eurosierotami. Proszę Państwa, to jest tragedia. Musimy tworzyć rodziny
zastępcze dla dzieci, dla młodzieży, których rodzice wyjechali za granicę.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Dochodzi do tego, że niepełnoletnie dzieci opiekują się młodszym rodzeństwem.
M a r i a n G a m r at :
Tak, tak bywa w praktyce. Ale ja mówię też o sytuacji prawnej, która polega na
tym, że w rodzinie nie ma już dziadka ani babci, rodzice wyjechali, i z punktu widzenia prawa nie ma kto sprawować opieki nad dziećmi. To powoduje,
że musimy szukać rodzin zastępczych, i jest to niestety bardzo negatywny,
uboczny koszt emigracji zarobkowej.
Średnia wieku w powiecie miechowskim wynosi obecnie 40 lat. Rywalizujemy
w tej niechlubnej statystyce jeszcze tylko z Suchą Beskidzką. Przyczyny
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tego stanu są złożone. Na pewno duży wpływ ma to, że wyjeżdżają młodzi,
a przyjeżdżają do naszego cichego, spokojnego powiatu ludzie starsi i tutaj
kupują domki.
E wa W o j c i e c h o w i c z :
Emigracja sprawia, że dochodzi do wielu tragedii, które potem nagłaśniane są
przez media. Niedawno do tragedii doszło w Słomnikach – w jednym przypadku dziewczyna, w innym chłopiec popełnili samobójstwo, ponieważ nie
poradziły sobie w codziennym życiu bez rodziców, którzy wyjechali. Myślę,
że te rozbite rodziny należałoby znajdywać i otaczać odpowiednią opieką, zapewnić im specjalną kuratelę.
Uważam, że młodych ludzi mamy wspaniałych. Zazdroszczę im, że wyjeżdżają. Ja w ich wieku nie byłam na tyle odważna. Oni natomiast znają języki
i świetnie się odnajdują w rzeczywistości unijnej. Oczywiście, są przypadki, że
także na emigracji młodzi mają trudności ze znalezieniem pracy, ale z upływem czasu jakoś sobie radzą i nawet mimo pierwszych niepowodzeń zostają
tam i nie chcą wracać do Polski. Przyzwyczają się do dobrego, bo wiadomo, że
jeżeli jest praca i są świetne zarobki, to nie powodu, by wracać.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Jak więc zachęcić Polaków do powrotu?
Tomasz Belica:
Jeśli Polak pracujący za granicą nie ma gwarancji pracy w Polsce, a ma pracę
na Zachodzie, to nie wróci dobrowolnie. Jak więc zachęcić? Chyba odgórnie,
tworząc warunki na rynku pracy, które będą na tyle atrakcyjne, że zachęcą
Polaków do powrotu.
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Emigranci

c i ąg l e p r z e s u wa j ą c z a s p o w r o t u d o

Polski

Socjologowie nazywają ten stan długotrwałą
tymczasowością – Polacy przez wiele lat żyją za
granicą i cały czas przesuwają decyzję o powrocie do ojczyzny. Boją się problemów ze znalezieniem pracy, obniżenia poziomu życia i zetknięcia się z rzeczywistością, którą kiedyś zostawili.
Osoby wyjeżdżające z kraju zwykle zakładają, że
jest to rozwiązanie tymczasowe. Chcą zarobić
na mieszkanie czy spłatę kredytu. Po osiągnięciu
tego celu często wyznaczają sobie jednak nowy,
a w efekcie emigracja się przedłuża. Zdaniem
socjolog dr Danuty Berlińskiej z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego do powrotu nie przekonuje Polaków nawet malejąca powoli różnica
w zarobkach (np. między Polską i Niemcami). – Dla migrantów, którzy
przez jakiś czas mieszkają za granicą, ważna zaczyna być też jakość życia.
W prowadzonych podczas badań wywiadach często pojawiają się stwierdzenia, że choć wykonywana praca bywa ciężka, to życie w Niemczech czy
Holandii jest łatwiejsze, mniej stresujące i odbywa się według bardziej czytelnych reguł. W Polsce migrantom przeszkadza m.in. fiskalizm czy przerost administracyjnych procedur. Wskazują też na wyższe ryzyko i niepewność życia – mówi dr Berlińska w rozmowie z Polską Agencją Prasową.
Właśnie relatywnie większa stabilność i ciągle jeszcze znacząca różnica
w wynagrodzeniach rekompensują Polakom niedogodności związane z życiem na obczyźnie. – Według szacunków Narodowego Banku Polskiego
w ostatnich latach Polacy przekazują do kraju w ramach zagranicznych
transferów finansowych ok. 17 mld złotych rocznie – wskazuje socjolog.

A d a m B i e r n at :
Jeśli miałbym Państwa kolegom i znajomym powiedzieć: „Ależ wracajcie, na
pewno znajdziecie pracę”, tobym tego nie powiedział. Ja przecież pracy nie
zapewnię, podobnie jak samorząd powiatu ani urząd pracy. Musimy pamiętać,
że urząd pracy sam w sobie nie kreuje miejsc pracy. On łączy jedynie odpo-
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wiednią ofertę z odpowiednią osobą. Jeżeli na lokalnym rynku pracy nie ma
pracodawców, to urząd pracy tych ofert nie stworzy.
Uważam jednak, że dobrą zachętą do powrotu jest informowanie o możliwościach. Przykładowo Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oferuje dwie
konkretne usługi. Po pierwsze umożliwiamy doradztwo zawodowe online –
służy do tego nasza strona: wup-krakow.pl. Osobom przebywającym za granicą oferujemy kontakt mailowy czy nawet przez Skype’a. Zapewniamy kontakt
z doradcą zawodowym, który może zwrócić się do odpowiedniej instytucji,
pomóc wykonać pierwsze kroki przed przyjazdem itd.
Po drugie zaś, wracając po okresie zatrudnienia za granicą, można transferować zasiłek. Większość osób, które wracają do Polski i rejestrują się w urzędzie, otrzymują zasiłek w takiej wysokości, w jakiej przysługuje w Polsce.
Tymczasem istnieje możliwość otrzymywania zasiłku z zagranicy. Wiem, że
to wymaga znajomości języka, obycia z tamtejszymi urzędami i spełnienia odpowiednich wymogów, ale informowanie o takich możliwościach przekłada
się na znacznie wyższe korzyści finansowe dla osoby, która wraca do Polski.
Co więcej, osoba ta otrzymuje zasiłek bezpośrednio po powrocie. Warunkiem
uzyskania polskiego zasiłku jest natomiast potwierdzenie okresu pracy za granicą, co czasem może zająć sporo czasu – polski urząd musi się skontaktować
np. z angielskim, wysłać odpowiednie dokumenty itd.
Osoby myślące o powrocie do Polski zachęcam zatem do kontaktu z doradcą lub
z inną instytucją pomocową, a także do załatwienia sobie wszystkich dokumentów
potwierdzających pracę za granicą. Takim świadectwem pracy jest formularz unijny U1, który potwierdzi staż pracy i ułatwi późniejsze uzyskanie zasiłku.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Zachęcamy młodzież do zadawania pytań.
Licealist ka:
Pan Starosta powiedział, że żeby znaleźć pracę, trzeba zdobyć dobry zawód.
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Jakie Pana zdaniem są te zawody, które dadzą nam gwarancję zatrudnienia?
M a r i a n G a m r at :
Oczywiście każdy z Was podejmie prawdopodobnie inny zawód. Ale kilka
wskazówek jest wspólnych, by zagwarantować sobie dobrą przyszłość.
Po pierwsze trzeba robić to, co się lubi. Jedną z gorszych rzeczy, jaka może się
przydarzyć człowiekowi, to wstawać każdego ranka z myślą, że trzeba pójść do
pracy, która nie sprawia przyjemności. Po drugie trzeba być fachowcem w swojej
profesji. Pracując jako specjaliści, musicie oferować najwyższy poziom jakości.
Oczywiście przyda się też nieco szczęścia przy wyborze zawodu. Żyjemy
w takich czasach, w których trudno powiedzieć, czy dany zawód będzie miał
przyszłość i czy będzie potrzebny społecznie. Trzeba założyć, że nie ma osób,
które całe życie pracują w jednym zawodzie. Dlatego pamiętajcie, by ciągle
się uczyć i zdobywać nowe umiejętności, bo może nadejść czas, w którym
niespodziewanie zostaniecie zmuszeni do zmiany zawodu.
Dariusz Marczewski:
Myślę, że zastanawiając się nad swoją karierą zawodową, warto też spojrzeć do
różnych rankingów zawodowych, jak np. „Barometr zawodów”. One wskazują,
na które zawody będzie popyt na rynku pracy w perspektywie kolejnych kilku
lat. Warto też zaglądać na strony instytucji rynku pracy, urzędów pracy czy inne
miejsca w sieci, gdzie można zapoznać się z tego rodzaju informacjami.
Myślę, że my w powiecie miechowskim nie powinniśmy na siłę zatrzymywać
młodych ludzi i tworzyć tu miejsc pracy. Oczywiście, wszyscy bardzo byśmy
chcieli, żeby młodzi ludzie znaleźli pracę w Miechowie czy w powiecie miechowskim, ale jeśli spojrzymy na tendencje na zachodzie Europy, to niewielkie
miasta takie jak Miechów zlokalizowane wokół innego większego miasta –
w naszym przypadku jest to Kraków – są miastami subregionalnymi, w których wiele osób mieszka i przede wszystkim spędza wolny czas. Właściwszym
miejscem pracy jest natomiast zawsze ta duża aglomeracja, czyli Kraków. Roz-
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wiązaniem jest więc odpowiednie skomunikowanie mniejszych miejscowości
z Krakowem, tak by dotarcie do pracy nie zajmowało wiele czasu.
Często powołujemy się na przykład Niepołomic, które są równie niewielkim
miastem, ale za to bardzo bogatym. Pamiętajmy jednak, kiedy i z czego wziął
się sukces Niepołomic. On ma swoje źródła w początkach lat 90., kiedy ktoś
podjął słuszną decyzję, by przygotować te tereny na inwestycje z Zachodu.
W rezultacie firmy zaczęły się lokować w Niepołomicach i dzisiaj to mieszkańcy Krakowa jeżdżą pracować do Niepołomic.
A n n a F r ąc z k i e w i c z :
Zgadzam się z Burmistrzem i Panem Starostą: uczcie się tego, czego lubicie się
uczyć. Co roku powstają nowe zawody, jeszcze nienazwane i nieopisane. Zawsze
też będzie praca dla dobrego kucharza, dobrego fryzjera czy dobrego murarza.
Warunek jest jeden: trzeba być w swoim zawodzie dobrym. Wtedy wytrzyma
się każdą konkurencję. A sam rodzaj zawodu nie ma większego znaczenia.
Nie sugerujcie się więc jedynie rankingami zawodów, które dzisiaj są najpopularniejsze, bo za rok, dwa wszystko może się zmienić. To, że dzisiaj jest
potrzebny inżynier informatyk, nie znaczy, że będzie on potrzebny za 2 lata.
Zanim ukończycie odpowiednie studia, na rynek pracy może wejść tylu inżynierów w Waszej dziedzinie, że dany zawód przestanie być atrakcyjny.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Przykładem sprzed kilku lat może być boom edukacyjny na zawody prawnicze.
A n n a F r ąc z k i e w i c z :
Albo zarządzanie czy marketing. Nagle okazało się, że mamy bardzo wielu
ekonomistów. W efekcie wielu z nich nie ma w tej chwili pracy.
E wa W o j c i e c h o w i c z :
Zgadza się. W Polsce jest słabo rozwinięta orientacja zawodowa. Istnieje nadprodukcja w wielu zawodach. Młodzież nie znajduje zatrudnienia, ponieważ

Od lewej: Paweł Osikowski (członek Zarządu Powiatu Miechowskiego), Ewa Wojciechowicz (przewodnicząca Rady Powiatu Miechowskiego), Krzysztof Tenerowicz
(moderator debaty)

rokrocznie jest zbyt wielu absolwentów na pewnych kierunkach w stosunku
do potrzeb rynku pracy.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Co roku także 50 000 ekonomistów i pedagogów opuszcza mury polskich
uczelni, gdy tymczasem jasne jest, że nie znajdą pracy w zawodzie.
P aw e ł O s i k o w s k i :
Po 1989 r. załamała się – czy raczej skomplikowała – sytuacja gospodarcza
kraju, a w efekcie drastycznie zaczął się zmieniać rynek pracy i zaczęło przybywać bezrobotnych. W latach 90. położono nacisk na studia, a zapomnieliśmy o zawodach podstawowych i szkolnictwie zawodowym. Problem ten
dotknął także powiatu miechowskiego, w którym zlikwidowano szkoły zawodowe. Skoro pracodawcy nie szukali pracowników z wykształceniem zawodowym, to nikt ich nie uczył. Myślę jednak, że jednym z plusów naszego pobytu
w UE jest to, że Unia Europejska szanuje wszystkie zawody. Powoli również
my sobie to uświadamiamy.
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Chciałem się odnieść do tego, że sam byłem na praktyce zawodowej w Szwajcarii i mam pewne doświadczenie z emigracji. Wówczas zaobserwowałem to,
co u nas zaprzepaszczono kilka lat temu. Jeśli w Szwajcarii rolnik kształcił
syna, to chciał, żeby i on został na polu. U nas rolnik powiedziałby: „Synu,
uciekaj, bo na wsi nie ma przyszłości”.
Myślę, że nasze 10 lat w Unii sprawiło, że akurat branża rolnicza ma jeszcze
przyszłość. Rehabilitowane są też inne zawody, takie jak elektryk czy hydraulik, których do niedawna nikt nie chciał się podejmować, a nawet się do nich
przyznawać, jeśli już je wykonywał. Z hydraulika przez ostatnie lata wręcz
się naśmiewano. W Szwajcarii ktoś, kto hoduje krowy, nie wstydzi się na samochodzie wozić reklamy mówiącej, że jest hodowcą krów. Każdy tam się
promuje i reklamuje to, w czym jest specjalistą.
Ale myślę, że te czasy mamy za sobą i szkolnictwo się przystosuje. Pozbyliśmy się już przekonania, że tylko wyższe wykształcenie da pewną pracę. Dyrektorzy szkół elastycznie podchodzą do zmian na rynku pracy, zwłaszcza
u nas, w powiecie miechowskim. Szukają takich kierunków i zawodów, które
zarówno na rynku polskim, jak i europejskim będą mogły dać pracę młodym
ludziom.
A skąd się wzięła emigracja? Moim zdaniem wszystkie dotychczasowe rządy
traktowały po macoszemu sprawy wykształcenia i rynku pracy, a to sprawiło,
że młodzi ludzie zaczęli wyjeżdżać. W ostatnim czasie dużo się mówi o umowach śmieciowych, a te nie dają żadnych gwarancji zatrudnienia w dłuższym
okresie. Gdyby nie było umów śmieciowych, to może młodzi ludzie nie musieliby wyjeżdżać, bo znaleźliby normalne etaty.
Takich problemów rynku pracy, których dotąd nie rozwiązano, jest więcej.
Żeby zwiększyć zatrudnienie u pracodawców, trzeba by pomyśleć nad obniżeniem składem do ZUS-u. O tym się mówi od dawna. Powtarzają to kolejne
rządy, tymczasem składka z roku na rok jest coraz wyższa. To z kolei sprawia,
że szara strefa w Polsce jest bardzo duża. Wielu młodych ludzi podejmuje
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taką pracę, bo pozwala ona chociaż co nieco zarobić. Ale to jest niestety praca
bez przyszłości.
A n n a F r ąc z k i e w i c z :
Są jednak pewne tendencje wynikające z postępu technologicznego czy technicznego, z procesów demograficznych czy ze sposobu życia ludzi, które mogą
wskazywać na to, jak będą kształtowały się potrzeby społeczeństwa i jakie
w związku z tym będą potrzebne zawody. Przykładem jest fakt starzenia się
społeczeństw europejskich. To wskazuje, że prawdopodobnie będzie popyt na
lekarzy gerontologów, opiekunów osób starszych czy pielęgniarzy. Z kolei widać, że przyrost naturalny jest niski, więc na pewno będzie potrzebnych mniej
lekarzy pediatrów czy nauczycieli.
Licealist ka:
Zgadzam się z tym, że warto robić to, co się lubi, ale jako uczennica drugiej
klasy liceum obawiam się, że gdy ukończę studia, nie będę miała pracy w zawodzie, który chcę wykonywać, a nawet jeśli ją zdobędę, to nie będę mogła żyć na
godnym poziomie. Studia, jakie planuję, to filologia angielska, ale spotykam
się z opiniami, że już teraz anglistów jest zbyt wielu.
M a r i a n G a m r at :
Filologia angielska to bardzo dobry wybór i na pewno umożliwi pracę w zawodzie. Natomiast aby zwiększyć swoje szanse, warto postarać się o dodatkowe umiejętności, które będą wyróżniać Panią spośród innych anglistów.
Myślę też, że nie warto zakładać od razu, że po studiach na pewno będzie źle.
Trzeba zakładać, że będzie OK. Bo jeżeli na starcie założymy, że praca będzie
zła, nisko płatna i nie zdołamy utrzymać siebie i rodziny, to z takim podejściem
faktycznie trudno będzie znaleźć lepszą pracę. Więcej optymizmu zatem!
P aw e ł O s i k o w s k i :
Zgadzam się. Przytoczę przykład mojej koleżanki. Ona również jest po anglistyce. Po studiach wyjechała z mężem do Hiszpanii, gdzie dodatkowo
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nauczyła się hiszpańskiego, a ostatnio, jak przyjechała do nas w odwiedziny,
powiedziała, że uczy się rosyjskiego. A w tej chwili ma 40 lat! Innymi słowy,
nikt nie wie, co będzie za kilka lat, dlatego musimy kształcić się przez całe życie. To pozwoli nam dopasować się do zmieniających się realiów rynku pracy.
Uczeń z publiczności:
Jednym z negatywnych skutków emigracji jest wspomniane przez Państwa
eurosieroctwo. Rodzice, którzy w związku z bezrobociem decydują się na stały pobyt za granicą, oddają dzieci pod opiekę bliższej czy dalszej rodziny. Jakie działania na rzecz pomocy takim dzieciom może państwo zaoferować na
szczeblu gminy, powiatu i województwa?
Dariusz Marczewski:
Musimy pamiętać, że wchodząc do UE, zdecydowaliśmy się na zasady, które
tam obowiązują. Jedną z nich było to, że otworzyliśmy się na jeden wspólny
rynek, który musiał sprawić, że część siły roboczej wyemigruje z Polski. Z tym
oczywiście wiąże się wspomniany problem eurosierot. Spotykamy się z nim
zarówno w instytucjach powiatowych – w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie – czy również w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Im dłużej
będzie trwała emigracja zarobkowa w danej rodzinie, tym dłużej ten problem
będzie się nasilał. I niestety w żaden sposób nie możemy temu przeciwdziałać
poza tworzeniem w Polsce takich warunków pracy, by rodzice nie musieli
opuszczać kraju i zostawiać dzieci.
M a r i a n G a m r at :
Jedynym, doraźnym rozwiązaniem jest instytucja rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza jest wspomagana finansowo przez miejskie ośrodki pomocy rodzinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jeżeli w rodzinie zostanie
zdiagnozowana taka sytuacja, o której mówimy, podejmujemy działania, żeby
pomóc dzieciom i zapewnić im odpowiednie warunki bytowe. Nie zawsze to
bowiem tak pięknie wygląda, że rodzice wyjeżdżają za granicę i przysyłają
pieniądze na utrzymanie dzieci. Są sytuacje, kiedy rodzicom nie uda się za
granicą i dzieci są pozbawione pomocy materialnej.
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Również poradnie psychologiczne funkcjonujące w strukturach powiatu są
w stanie udzielić odpowiedniej pomocy dzieciom pod kątem odpowiedniego
funkcjonowania w społeczeństwie w sytuacji, w jakiej się znalazły.
Tomasz Belica:
Mówimy tutaj o eurosierotach, ale jest też kwestia ludzi starszych, rodziców,
dziadków, którzy zostają w kraju. Młodzież wyjeżdża, a gdy starsi ludzie stają
się niedołężni, nie ma przy nich bliskich, którzy mogliby się nimi zaopiekować.
Dariusz Marczewski:
Tak, to jest problem, który będzie się nasilał. Opieka, którą może zagwarantować siostra PCK, jest niewystarczająca. Jako gmina w ciągu roku wydajemy
800 000 zł na utrzymanie osób starszych w domach pomocy społecznej. Jeszcze 3–4 lata temu tych osób było ok. 20, dziś – już ponad 40. Być może nie
można wiązać tego wprost z emigracją, ale z pewnością może ona ten problem
nasilać.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Czy kondycja polskich rodzin poprawia się za sprawą środków wysyłanych
przez bliskich z zagranicy?
A n n a F r ąc z k i e w i c z :
To, czy poprawiła się kondycja polskich rodzin za sprawą środków, który
spłynęły od osób pracujących za granicą, można by zbadać, porównując uruchamianie środków z Funduszu Pracy. Te środki nadal są raz większe, raz
mniejsze, więc skłonna byłabym dojść do wniosku, że niewiele się zmieniło
na rynku pracy z racji transferu pieniędzy z zagranicy. Nawet jeżeli dotarło
do nas te 40 mld euro, to zostały one raczej wydane na dobra trwałe, a nie
przełożyły się na codzienny byt.
Konkludując, nawet jeśli emigracja zarobkowa dla pewnych osób przynosi
korzyści, to dla samego powiatu miechowskiego jest to zjawisko w gruncie
rzeczy tragiczne. Mamy coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, za granicę
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wyjeżdżają osoby, które mogłyby pracować w rodzinnych stronach, a dodatkowo na problem emigracji nakłada się brak przyrostu naturalnego.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie.

fot. www.miechow.eu

Dobre, bo (mało)polskie • 53

Debata w Zakopanem, 20 maja 2014 r.

Dobre, bo (mało)polskie.
Jakie korzyści odnoszą Polacy i Małopolanie
z rejestrowania rolnych produktów
regionalnych i tradycyjnych przez Komisję
Europejską?
W Europie już od dłuższego czasu wzrasta zainteresowanie produktami
wytwarzanymi według tradycyjnych metod albo pochodzących z konkretnych regionów, gwarantujących np. wyjątkowe walory smakowe. Poprzez
system przyznawanych oznaczeń Unia Europejska promuje wysokiej jakości regionalną żywność, a przy tym chroni producentów przed nieuczciwą
konkurencją. Europejski System Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych ma także znaczenie dla konsumentów: kupując produkt z oznaczeniem, mają oni pewność, że dostają towar najwyższej jakości, wytworzony w sposób tradycyjny. Promocja tego typu produktów przyczynia się
także do rozwoju obszarów wiejskich, m.in. agroturystyki, oraz do wzrostu
zatrudnienia i ochrony dziedzictwa kulturowego wsi. Produkt, za którego
jakość i pochodzenie poręcza Komisja Europejska, współtworzy wizerunek
obszaru, z którego pochodzi, a tym samym zachęca od odwiedzenia danego
regionu.
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Europejskie znaki jakości przyznawane są:
• produktom regionalnym znanego pochodzenia, które wyróżniane są oznaczeniami Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne,
• produktom tradycyjnym, które chronione są przez oznaczenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.
Produkty regionalne ubiegające się o oznaczenie „Chroniona Nazwa Pochodzenia” muszą spełnić szereg wymogów. Powinny być to produkty regionalne wysokiej jakości, a ich nazwa musi nawiązywać do miejsca, w którym są
wytwarzane. Wszystkie surowce potrzebne do produkcji muszą pochodzić
z tego regionu, a każdy etap wytwarzania musi odbywać się na jego obszarze.
Przykładem może być bryndza podhalańska.
Znak „Chronione Oznaczenie Geograficzne” przyznawany jest produktom
regionalnym najwyższej jakości o nazwie nawiązującej do miejsca, w którym
są wytwarzane, i podkreślającej ich związek z tym miejscem. Przynajmniej
jedna faza produkcji produktu powinna odbywać się w regionie określonym
w nazwie. Przykładem może być kiełbasa lisiecka.
Kategoria „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” obejmuje produkty charakteryzujące się tradycyjną metodą produkcji, składem lub wykonaniem
z tradycyjnych surowców. W odróżnieniu od pozostałych kategorii produkty
ubiegające się o znak „GTS” mogą być wytwarzane na terenie całego kraju
ubiegającego się o rezerwację.
Jakie korzyści odnoszą Polacy i Małopolanie z rejestrowania produktów regionalnych i tradycyjnych przez Komisję Europejską? Jakimi produktami
regionalnymi możemy się poszczycić? Czy system ochrony regionalnych
produktów w Unii Europejskiej działa jak należy? Co robią polscy europarlamentarzyści, by chronić nasze interesy w zakresie regionalnej i tradycyjnej
produkcji? O tym rozmawiali uczestnicy debaty, która odbyła się 20 maja
2014 r. w Urzędzie Miasta Zakopanego.
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W spotkaniu udział wzięli:
• Jagna Marczułajtis-Walczak, poseł na Sejm VII kadencji, członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wcześniej m.in. radna Sejmiku
Województwa Małopolskiego,
• Dorota Niedziela, poseł na Sejm VII kadencji, członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przewodnicząca podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,
• Janusz Majcher, burmistrz Zakopanego, współtwórca lokalnych organizacji gospodarczych, m.in. oddziału Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
i Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
• Franciszek Bachleda-Księdzularz, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, były senator i burmistrz Gminy Tatrzańskiej,
• Krzysztof Król-Łęgowski, dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury,
• Magdalena Gdowska, główny specjalista w Zespole ds. Kampanii Promocyjnych Regionu (UMWM),
• Kazimierz Furczoń, prezes Tatrzańsko-Beskidzkiej Spółdzielni Producentów „Gazdowie”.
Debaty wysłuchało ponad 70 osób, m.in. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera, Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO, Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych oraz uczniowie
trzeciej klasy Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem. W spotkaniu uczestniczyli także słuchacze Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Spotykamy się na debacie poświęconej ochronie tradycyjnych produktów rolnych w Unii Europejskiej. Czy produkty regionalne mogą samorządowi pomóc w promocji, w poprawie wizerunku regionu?
Janusz Majcher:
Zdecydowanie tak. Jeżeli coś ma wyróżniać miasto, to oprócz jego położenia – w naszym wypadku wśród gór – najlepiej sprawdzają się produkty
regionalne. Tak jak do serca można trafić przez żołądek, tak też wszystko,
co wspaniale smakuje i pięknie pachnie, jest najlepszym wyróżnikiem regionu. W przypadku Małopolski niewątpliwie od lat takim wyróżnikiem
jest oscypek.
Przyznam szczerze, że w mojej pracy oscypek często okazuje się pomocny.
Gdziekolwiek jadę – czy to do Warszawy, czy za granicę – zawsze zabieram
ze sobą oscypka, ponieważ nigdzie indziej go nie znajdę. Ostatnio, gdy byłem w Ministerstwie Kultury i wnieśliśmy oscypki, zapach wędzonego sera
wypełnił całą siedzibę resortu. Minister od razu wiedział, że przyjechaliśmy
z Zakopanego.
Podsumowując: tak, oscypek jest wyróżnikiem Zakopanego i najlepszą jego
promocją, nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie i na świecie. Taką
funkcję pełnią zresztą wszystkie produkty regionalne, także np. bryndza czy
inne produkty pochodzące z Małopolski.
J ag n a M a r c z u ł a j t i s -W a l c z a k :
Podróżując po świecie, łatwo zauważyć, że każdy kraj ma swój symbol kulinarny, który przyciąga, który trzeba skosztować, odwiedzając dane państwo
czy nawet region. We Włoszech jest to spaghetti, cappuccino, pizza i parmezan – produkty te stanowią w zasadzie dobro narodowe. Podobnie jest
z oscypkiem. Pomimo że jest produktem lokalnym, z Podhala, i w niewielu
miejscach można zasmakować prawdziwego oscypka z mleka owczego, to jest
znany na całym świecie.

Jagna Marczułajtis-Walczak, poseł na Sejm RP

Tak jak pan burmistrz wspomniał, my jeździmy z tymi oscypkami, i to nie
tylko do Warszawy, do Krakowa, ale po całym świecie. Czasem wręcz walizki przesiąkną tym swojskim zapachem. Wyjątkowe jednak jest to, że aby za
granicą spróbować oscypka, trzeba go wyeksportować. Cappuccino możemy
wypić w dowolnej kawiarni, a prawdziwego oscypka można spróbować jedynie u nas. To jest niesamowite. Co więcej, zakopiańczycy wiedzą, że prawdziwe oscypki są tylko między kwietniem a wrześniem, bo w innym okresie
produkowane są z mleka krowiego. To już jednak nie to samo, to nie ten sam
oscypek.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Jeżeli jednak zestawimy liczbę produktów regionalnych w Polsce z takimi krajami jak Francja czy Włochy, to okaże się, że zostajemy daleko w tyle. W całej
Unii Europejskiej pod względem zarejestrowanych produktów jesteśmy na
ósmym miejscu. Czy to dobrze, że tych produktów regionalnych jest mniej,
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ale dzięki temu są one bardziej rozpoznawalne, czy jednak nie wykorzystujemy
w pełni potencjału regionów i ich produktów?

Dobre, bo (mało)polskie • 59

Produkty z pozostałych regionów Polski to: miód wrzosowy z Borów
Dolnośląskich, półtorak, dwójniak, trójniak, czwórniak, rogal świętomarciński, wielkopolski ser smażony, andruty kaliskie, olej rydzowy, pierekaczewnik, truskawka kaszubska, wiśnia nadwiślanka, fasola korczyńska, miód kurpiowski, podkarpacki miód spadziowy, śliwka szydłowska,
kiełbasa jałowcowa, kiełbasa myśliwska, miód drahimski, kołocz śląski
/ kołacz śląski, jabłka grójeckie, kabanosy, fasola wrzawska, miód z Sejneńszczyzny, ser koryciński swojski.

D o r o ta N i e d z i e l a :
Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na trzy nadawane przez Unię
certyfikaty. Są to Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie
Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Te znaki jakości
są rozpoznawalne w całej Europie. Europejczyk zwykle rozpoznaje ten znak,
dlatego jeśli dowie się, że przyjeżdżając do Małopolski, będzie mógł spróbować tych produktów regionalnych, to będzie to dla niego coś atrakcyjnego
i wyjątkowego. Dlatego musimy dbać o rozpoznawalność produktów z danego rejonu Polski. A im więcej produktów z Małopolski będzie na liście
produktów regionalnych, tym chętniej turyści będą nas odwiedzać.

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Jak akcesja do Unii wpłynęła na polskich producentów produktów regionalnych? Czy był to wpływ pozytywny, czy może przystąpienie do Unii w czymś
utrudnia produkcję i sprzedaż?

Poza oscypkiem mamy jednak znacznie więcej produktów regionalnych,
potwierdzonych odpowiednim certyfikatem i świadczących o wyjątkowości
miejsca ich produkcji, ponieważ nie można ich kupić nigdzie indziej. Ważne jest, żebyśmy mieli tego świadomość, bo to daje nam nieprawdopodobną
przewagę w Europie. Możemy zaoferować wyjątkowe walory turystyczne, ale
dodatkową promocją regionu są sery, bryndza i oscypek.

Kazimierz Furczoń:
Jestem gazdą, producentem, bacą już od 40 lat, związanym z owczarstwem od
dawna. Przystąpienie Polski do Unii w 2004 r. zdecydowanie wyszło nam na
dobre. Gdy w 2004 r. chcieliśmy zarejestrować oscypka, to spotkaliśmy się ze
sprzeciwem ze strony Słowacji i procedura się wydłużyła. Chodziło o to, że
Słowacy też mają swojego oscypka, choć tamten ma inny skład.

36

polskich p rod uktów na unijne j liści e

W samej Małopolsce zarejestrowanych zostało dotychczas 11 produktów. Certyfikat „Chroniona Nazwa Pochodzenia” posiadają: bryndza podhalańska,
oscypek, redykołka (rodzaj sera z mleka owczego),
karp zatorski, fasola Piękny Jaś. Oznaczenie „Chronione Oznaczenie Geograficzne” otrzymały: jabłka
łąckie, śliwka suska sechlońska (podsuszana i podwędzana śliwka z pestką), chleb prądnicki, obwarzanek
krakowski, kiełbasa lisiecka i jagnięcina podhalańska.

Od razu spróbowaliśmy więc z drugim z naszych produktów – bryndzą
podhalańską. Czekaliśmy trzy lata, ale się udało. To był nasz pierwszy produkt
zarejestrowany w UE. Ja byłem pierwszym producentem i przetarłem szlaki
w Polsce. Wydaje mi się, że później było już trochę łatwiej.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
A jak potoczyły się losy rejestracji oscypka?
Kazimierz Furczoń:
Ostatecznie doszliśmy do porozumienia ze Słowakami i również oscypek został zarejestrowany jako produkt tradycyjny, z Chronioną Nazwą Pochodzenia. To oczywiście nakłada na producentów odpowiednie obowiązki. Oscy-
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pek może być produkowany wyłącznie na terenie powiatu podhalańskiego,
nowotarskiego, w trzech gminach w powiecie nowosądeckim, dwóch gminach w powiecie limanowskim, w sześciu gminach w powiecie żywieckim,
w dwóch gminach w powiecie suskim i w jednej w cieszyńskim na Śląsku.
Wielkość oscypka jest wyraźnie podana – waży 600–800 g, ma długość 17–
21 cm i grubość 8–10 cm, a ponadto musi zawierać co najmniej 60% mleka
owczego. Oscypka nie można inaczej zrobić. Natomiast to, co potocznie nazywamy oscypkiem, nie jest oscypkiem. I w tej kwestii musimy uświadamiać
konsumentów.
Co ważne, chociaż od 1985 r. owce doimy już w święta wielkanocne przez
cały kwiecień i jest to w 100% mleko owcze, to nie można z tego mleka zrobić
oscypka. Oscypek musi być wyrabiany na bacówkach od 1 maja. Mimo że
mamy mleko owcze, to oscypka nie ma. A nie wolno też mrozić mleka, bo
oznakowanie musiałoby być inne.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Konsumenci zwracają uwagę na to, czy oscypek jest tym prawdziwym, czy nie?
Kazimierz Furczoń:
Wielu z nich tak. Oscypek oryginalny sprzedaje się dobrze. W całkiem dużych ilościach jest eksportowany do Stanów – sporo osób ma tam rodziny.
Poza tym promujemy oscypka. To jest inny rodzaj sera niż na Zachodzie,
ponieważ to nie jest ser dojrzewający, dlatego szczyćmy się tym, że mamy
oscypka i inne produkty regionalne w Małopolsce.
F r a n c i s z e k B ac h l e d a -K s i ę d z u l a r z :
Oscypek, o którym mówimy, jako produkt regionalny związany jest z wypasem
wysokogórskim, a wytwarzanie produktu regionalnego ściśle wiąże się z jego
jakością. Wszelkie problemy, o których się mówi, tzn. podróbki produktów regionalnych czy produkty zawierające szkodliwe dla zdrowia środki, wynikają
z tego, że producenci chcą za szybko wędzić dany produkt. Stąd biorą się różnego rodzaju domieszki itd. Oscypkowi to nie grozi, bo on musi wędzić się

Uczestnicy debaty (od lewej): Franciszek Bachleda-Księdzularz, Janusz Majcher, Jagna
Marczułajtis-Walczak, Magdalena Gdowska, Kazimierz Furczoń

powoli, kilka dni, najlepiej tydzień, na półce pod dachem, daleko od ogniska
i żaru. Oscypki muszą mieć swoją określoną barwę – jasnobrązową. To decyduje
o smaku. Unia pomogła więc nam o tyle, że te warunki muszą być zachowane.
W innej sprawie jednak przepisy unijne zaszkodziły. Wynikały one z braku
zrozumienia wypasu owiec w górach. W 1981 r. przywróciliśmy pasterstwo
tatrzańskie w górach z tego względu, że było ono wyprowadzone w Bieszczady na siłę na podstawie uchwały z 8 grudnia 1960 r. (pod pozorem niszczenia przyrody tatrzańskiej). Gazdowie mieli owce i wybierali najlepszego
pasterza. Baca był najlepszym zawodem na Podhalu. Gazdowie, powierzając
swoje owce bacy na kilka miesięcy wypasu w górach, musieli mieć pewność,
że jest on dobrym pasterzem. Baca musiał wiedzieć, jak owce się mieszają,
odpowiednio im dzwonki przyprawiać, a czasem, jak przyszła mgła, śnieg czy
gwałtowna burza, to juhas z bacą musieli każdą owcę sprowadzić na dół, aby
były one bezpieczne. W efekcie zmian w pasterstwie doszło do tego, że możemy sprzedawać oscypka dobrej jakości, ale mamy go po prostu mało. A tym,
co sprzedaje się na Krupówkach, nie powinniśmy się chlubić.
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Przed kilkoma laty browar Żywiec chciał sprzedawać oscypka razem z piwem.
Niestety nie ma tyle oscypka, żeby go sprzedawać razem z piwem. Odkąd
wyrzucono nas z Jaworki w Bieszczady, pasterstwo upadło i mamy za małe
powierzchnie pastwiskowe. Wypas owiec to trudne zajęcie, zawód bacy trzeba z dużym wysiłkiem przywracać i dbać o ciągłość tzw. łańcucha produktu
regionalnego: ziemia rodzi trawę, trawę skubie owca, owca produkuje mleko,
owcę doi baca, a baca robi oscypki. Aby wyprodukować oscypka, potrzeba
naprawdę sporych nakładów ciężkiej pracy.
Problem wynika jeszcze z tego, że bacowie, którzy nawet mają oscypki, nie
zawsze starają się o certyfikat, bo – po pierwsze – jego otrzymanie wymaga
podjęcia pewnych działań, a po drugie certyfikat narzuca określone procedury
i wymaga zagwarantowania odpowiedniej jakości produktu. Produkt musi być
wysokiej jakości, by mógł być naszą chlubą, zawierać 60% mleka owczego itd.
To jest ten wyróżnik, o który trzeba dbać.
A więc Unia z jednej strony bardzo pomogła, bo stworzyła pewne procedury,
których należy przestrzegać, by móc korzystać z certyfikatów przez nią nadawanych. Wcześniej mieliśmy produkt, ale brakowało odpowiednich uregulowań. Wydawało nam się, że to niepotrzebne, bo przecież za czasów PRL-u
staliśmy w kolejce po chleb, musztardę, ocet i tyle. Teraz zaś mamy na tyle
dużo wyrobów, że trudniej wybrać ten najlepszy. Unia sprawiła, że oscypek to
oscypek i możemy być pewni jego jakości. Producenci, którzy nie przestrzegają przepisów, narażają się na kary. Jeżeli oscypek nie zawiera ponad 60% mleka
owczego, to nie powinien być sprzedawany jako oscypek.
D o r o ta N i e d z i e l a :
Z pewnością przystąpienie do Unii pomogło. Przede wszystkim dlatego, że tam,
gdzie jest promocja, tam są też pieniądze i możliwość skorzystania z dotacji unijnych.
Z jednej strony są dofinansowania z Funduszu Rozwoju Regionalnego, a z drugiej
– pieniądze z Ministerstwa Rolnictwa, jak i z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Rolnicy zyskali naprawdę wiele możliwości promocji swoich produktów, o ile oczywiście wytwarzają produkty legalnie i według narzuconych standardów.
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K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Czyli summa summarum można powiedzieć, że system certyfikatów nadawanych przez UE pomógł polskim producentom i produktom regionalnym?
K r z y s zt o f K r ó l -Ł ę g o w s k i :
Myślę, że tak. Jesteśmy w Unii od 10 lat i udało nam się certyfikować 36 produktów. Procedura certyfikacji jest mozolna i długotrwała, ale wejście do UE
otworzyło nam oczy na potencjał, jaki mamy. Jeszcze nie będąc w Unii – w 2000
r. – po raz pierwszy zorganizowaliśmy „Festiwal oscypka i serów wszelakich”.
Samorząd powiatowy dostrzegł wtedy potencjał oscypka jako nośnika promocyjnego. Wykorzystaliśmy go jako narzędzie do promocji regionu. Było to
wtedy najtańsze narzędzie dla samorządu powiatowego, który powstał w 1999
r. i był jeszcze biedny. Dzisiaj, po 15 latach, widać, że był to słuszny kierunek
promocji, ponieważ oscypek stał się nie tylko naszym wyróżnikiem, lecz także
zapewnia wielu osobom godziwe życie dzięki jego produkcji.
Cała moja kariera zawodowa skupia się wokół oscypka. Organizacja „Festiwalu oscypka i serów wszelakich” okazała się strzałem w dziesiątkę i starosta
niezwłocznie podjął działania w celu zastrzeżenia znaku w Polsce. Początkowo udaliśmy się z wnioskiem nie do tej instytucji, co trzeba. Okazało się, że
samorząd powiatowy w ogóle nie może być stroną w przypadku certyfikacji
oscypka. Po czterech latach wreszcie udało się złożyć wniosek. Ostatecznie
wystosował go Związek Hodowców Owiec i rozpoczęła się długa i żmudna
droga. Minęły kolejne cztery lata, zanim oscypek uzyskał certyfikację, choć
nie był pierwszy – najpierw certyfikację uzyskała bryndza, która przetarła
szlak dla kolejnych produktów.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Warto było?
K r z y s zt o f K r ó l -Ł ę g o w s k i :
Myślę, że warto było. Świadczą o tym stoiska na Krupówkach, o które biją się
dziś sprzedawcy, choć osobiście jestem przeciwnikiem tej formy sprzedaży
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i popieram stanowisko pani poseł Niedzieli, która w rządzie prowadzi walkę
o sprzedaż bezpośrednią – żeby producent sprzedawał konsumentowi. W przypadku oscypka taką sprzedaż już zaprojektowaliśmy, tworząc szlak oscypkowy,
na którym działa 33 producentów. Tak naprawdę baców, którzy bezpośrednio
w bacówkach mogą sprzedawać oscypki, jest jednak dużo więcej.
Dzisiaj pojęcie oscypka wypaczają pośrednicy, sprzedający czasem podróbki,
tzw. scypki, i wprowadzający klientów w błąd. Producenci, czyli bacowie, produkują prawdziwy oscypek i pod nim się podpisują. Musimy mówić otwarcie, że
oscypek to dla nas jakość, i o tę jakość chcielibyśmy walczyć. Dlatego też wiele
spraw wokół oscypka należy uporządkować. To dotyczy zresztą również innych
produktów regionalnych w Polsce, które też mają problemy z podróbkami.
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D w u e ta p o wa

p r o c e d u r a r e j e s t r ac y j n a

Aby zarejestrować produkt, trzeba przejść przez
etap krajowy i wspólnotowy. Na tym pierwszym
składa się wniosek do Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Wniosek o rejestrację nazwy na
szczeblu krajowym powinien zawierać następujące elementy: specyfikację, a w niej skład grupy
wnioskującej o rejestrację, sprecyzowaną zgodnie
z ustawą nazwę, dokładny opis produktu oraz
metodę produkcji, czasami również pakowania.
We wniosku należy przedstawić powiązania zgłaszanego produktu z jedynym obszarem, opracować rys historyczny produktu i przedstawić metody kontroli.

Warto zauważyć, że we Włoszech w zeszłym roku po raz pierwszy przychody
ze sprzedaży produktów regionalnych przekroczyły przychody ze sprzedaży samochodów! Kojarzymy przecież Włochów z Fiatem, Ferrari, tymczasem produkty regionalne, i to w czasach kryzysu, sprawiły, że dochody z ich
sprzedaży były większe. To pokazuje, że żywność także w czasach kryzysu jest
bardzo strategicznym elementem, a promocja marki oscypka gwarantuje tym
samym bezpieczeństwo lokalnym producentom.

Po zakończeniu rejestracji na szczeblu krajowym przystępuje się do procedury rejestracyjnej na szczeblu wspólnotowym. Wniosek zgłoszony
przez dane państwo do Komisji Europejskiej jest gruntownie sprawdzany i oceniany. Po spełnieniu wszystkich wymogów i pozytywnym zaopiniowaniu Komisja podejmuje decyzję o opublikowaniu streszczenia
specyfikacji w dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

To, o co trzeba zadbać, to również dostępność produktów regionalnych. Po
oscypka trzeba przecież przyjeżdżać do Małopolski – do powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego, suskiego. Ewentualnie do powiatu żywieckiego w woj. śląskim. Sprzedaż musi jednak odpowiadać zapotrzebowaniu rynku. Teraz zaś,
jak wcześniej pan senator słusznie zauważył, mamy taki paradoks, że oscypka
jest za mało, by zapotrzebowanie rynku w pełni zaspokoić.

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
W jaki sposób samorząd wojewódzki, w tym przypadku urząd marszałkowski, realizuje politykę promocji produktów regionalnych?
M ag d a l e n a G d o w s k a :
Samorząd województwa od 10 lat organizuje największe w kraju wydarzenie, tj. Małopolski Festiwal Smaku, który ma na celu promocję kulinarnego dziedzictwa regionu, w tym oczywiście produktów regionalnych i tradycyjnych. Kiedy zaczynaliśmy w 2005 r., odbyły się tylko dwa półfinały,
w Tarnowie i w Zakopanem. Obecnie jesteśmy już w siedmiu miastach
Małopolski: Wieliczce, Wadowicach, Oświęcimiu, Tarnowie, Miechowie,
Nowym Targu i w Starym Sączu. Zaczynamy w czerwcu, a kończymy
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sklepów na terenie całej Polski. Stworzyliśmy specjalny system identyfikacji
wizualnej, który można zobaczyć w każdym ze sklepów Almy.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Czy w przypadku produktów regionalnych droga dystrybucji skraca się, jeżeli
chodzi o duże sieci, takie jak Alma? Czy takie podmioty przychylniej patrzą na
produkty regionalne?

Od prawej: Dorota Niedziela, poseł na Sejm RP, Magdalena Gdowska, główny specjalista
w Zespole ds. Kampanii Promocyjnych Regionu (UMWM) oraz Jagna Marczułajtis-Walczak

w lipcu półfinałami. W sierpniu natomiast na placu Wolnica w Krakowie odbywa się dwudniowy finał z udziałem laureatów konkursu z tych półfinałów.
Wcześniej, przez dwa czy trzy lata, byliśmy z półfinałem także w Zakopanem,
ale niestety ta impreza ginęła pośród wielu innych kulinarnych inicjatyw.
Na każdym z półfinałów producenci mogą od nas otrzymać nieodpłatnie stoisko wystawiennicze, jak również możliwość sprzedawania swoich produktów.
Jeżeli wielki finał w Krakowie odwiedza, powiedzmy, 50 000 ludzi w ciągu
dwóch dni, to jest to wymierny efekt dla producentów. Oni czasem podchodzą do mnie i mówią: „Proszę pani, sprzedaliśmy TIR-a produktów”. To jest
dobry przykład na to, jak duże jest zapotrzebowanie na te produkty.
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie postanowiliśmy szukać partnera
strategicznego, który po pierwsze brałby udział w festiwalu, a po drugie pomógłby nam wprowadzić produkty regionalne do całorocznej sieci sprzedaży.
Tym partnerem zostały delikatesy Alma, które dały nam przepustkę do 45

M ag d a l e n a G d o w s k a :
Oczywiście! Sklepy inaczej patrzą na te produkty, ponieważ wzrasta świadomość konsumentów. Stajemy się coraz bardziej świadomi – sprawdzamy, co
jemy, chcemy jeść zdrowo. Dlatego popyt na te produkty będzie coraz większy. Potwierdzają to wyniki sprzedaży – produkty regionalne sprzedają się
rewelacyjnie. Inna rzecz, że produkty te nie muszą być dostępne przez cały
czas. W przypadku np. karpia zatorskiego realizacja zamówienia może trwać
nawet 2–3 dni, a to tworzy z niego wręcz produkt ekskluzywny.
D o r o ta N i e d z i e l a :
Produkty tradycyjne, lokalne są w tej chwili w centrum zainteresowania europejskiego. Skończył się okres masowych produkcji, gdy kupowaliśmy tylko u znanych, wielkich marek. Następuje obecnie powrót do tego, żeby żywność była
znana miejscowo, łańcuch produkcji – krótki, a parówka była parówką, nie zaś
półproduktem, który nie wiadomo skąd pochodzi i z czego jest zrobiony. Wszystkie duże sieci idą w tym kierunku, zgłaszają się do lokalnych grup i producentów,
by tworzyć stoiska w sklepach dla produktów miejscowych, regionalnych, chronionych. Taki trend zauważalny jest obecnie w większości państw europejskich.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
I często przy gospodarstwach.
D o r o ta N i e d z i e l a :
Tak, choć to jest odrębna sprawa. Niebawem, dzięki zmianom w rozporządzeniach
krajowych, będziemy mogli swobodnie kupować bezpośrednio u producentów.
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Ja mówię jednak o wejściu lokalnej, miejscowej żywności do dużych sieci. Różnica
polega na tym, że to nie jest sprzedaż przez sieć, tylko sieć tworzy miejsce dla
producenta, który sam sprzedaje swoje produkty. To stanowi niebywałą wygodę
dla konsumentów, którzy nie muszą szukać tych produktów po gospodarstwach.
To jest nowe spojrzenie europejskie – kładzenie nacisku nie tylko na
wielkoobszarowe rolnictwo, które produkuje duże ilości, lecz także na
mniejsze, bardzo wysokiej jakości. Oczywiście, te produkty są droższe,
ale jest coraz więcej osób, które są skłonne płacić za jakość i szukają tych
produktów. Świadomość jakości produktów regionalnych cały czas się
zwiększa.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Co oprócz oscypka może stać się kolejnym przebojem rynkowym, towarem
eksportowym?
J ag n a M a r c z u ł a j t i s -W a l c z a k :
Myślę, że jest jeszcze lepszy produkt, o którym wszyscy wiemy i który możemy swobodnie kupić w sklepach. To są soki Tymbarku, które też pochodzą
z Małopolski i są lokalnie produkowane. Śliwowica łącka nie jest tak powszechnie dostępna i nie wszystkim się ją poleca, ale to też produkt, który
jest bardzo znany, nie tylko w Małopolsce. Jeszcze obwarzanek krakowski jest
chyba równie popularny jak oscypek.
Nie należy też zapominać o walorach zdrowotnych produktów wytwarzanych
lokalnie. Obecnie, zwłaszcza w wielkich miastach, można zaobserwować
modę na zdrową żywność, na powrót do ekologicznych produktów, pozbawionych chemii czy dodatkowego nawożenia. Jeżeli chcemy się zdrowo odżywiać, czerpać siłę z tych produktów, które są zdrowe, to powinniśmy dokonywać świadomych wyborów w trakcie zakupów. Sam oscypek jako ser może
zastąpić zwykły ser żółty, który po dwóch dniach staje się suchy i nie nadaje
się do jedzenia. Oscypek może leżeć długo i jak wino staje się tym lepszy, im
jest starszy.
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Myślę więc, że wszystko zmienia się na dobre, bo czekają nas też zmiany
w przepisach dotyczących sprzedaży bezpośredniej, o czym wcześniej już
wspomniano. Pani poseł Niedziela, która prowadzi komisję w sejmie, pracuje
intensywnie nad odpowiednimi zmianami w prawie. Sprawią one, że osoba,
która ma kozy czy krowy, będzie mogła sprzedawać ser czy dżemy z własnych
jabłek.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Odnoszę wrażenie, że jednym z problemów jest cały czas dostępność produktów regionalnych. Co jeszcze możemy zrobić, by zwiększyć ich dostępność?
Kazimierz Furczoń:
Z pewnością powinny powstać sklepiki z ekologiczną, zdrową żywnością.
Wszystkie produkty z naszego regionu – cztery z Podhala i jedenaście z Małopolski – powinny się znaleźć w takim sklepie. W każdym mieście czy gminie powinien działać przynajmniej jeden sklep, tak by także konsument, a nie
tylko turysta, miał dostęp do produktu. Żeby jednak dostarczyć do sklepu np.
jagnięcinę, musi to odbywać się legalnie, co wpływa na koszty. Z tego powodu
produkty te na pewno można kupić taniej w Nowym Targu czy na Krupówkach
w Zakopanem niż w sklepie. Nie znaczy to jednak, że takie sklepy nie powinny
powstać. One na pewno zwiększyłyby dostępność produktów lokalnych.
D o r o ta N i e d z i e l a :
Myślę, że problem z dostępnością ma także podłoże ideologiczne: albo chcemy mieć zdrową żywność w bardzo krótkim łańcuchu, czyli producent – konsument, albo decydujemy się na pośrednika w sprzedaży. Pewnym wyjściem
z sytuacji jest model francuski, który zakłada, że mali producenci, czyli bacowie i producenci jagnięciny, tworzą lokalne grupy i zakładają własny sklepik,
a dyżur w nim kolejno ma każdy z producentów. W takim modelu sprzedaży
producent odpowiada za produkt, ale nie musi go sprzedawać u siebie w gospodarstwie, tylko w ogólnodostępnym sklepiku. Dzięki temu konsument ma
pewność, że ziemniaki pochodzą od konkretnego rolnika, znanego z imienia
i nazwiska. We Francji dostępne są nawet zdjęcia tych rolników.
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Takie rozwiązanie jest formą pośrednią, która pozwala zachować tradycyjność
regionalną i skrócić łańcuch dostawy. Aby takie działania przyjęły się jednak
na większą skalę, potrzebna jest współpraca gminy i samorządów z lokalnymi
producentami.
P y ta n i e z s a l i :
A może lepiej wzorować się na Czechach i Słowakach, gdzie jest dopuszczalna
sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa, gdzie można zjeść gęsinę, kupić wino?
To jest też pewnego rodzaju promocja turystyki.
D o r o ta N i e d z i e l a :
Muszę wytłumaczyć, co to jest sprzedaż bezpośrednia. To nie jest kwestia
bezpośredniego kontaktu. Sprzedaż bezpośrednia jest terminem bardzo ściśle
uregulowanym zarówno w aktach prawnych unijnych, jak i w naszych krajowych rozporządzeniach. Sprzedaż bezpośrednia polega na tym, że rolnik,
który prowadzi działalność rolniczą, ma prawo sprzedać wszystkie swoje produkty wywodzące się z ziemi bez podatku i bez ich zgłaszania. Każdy kraj
UE musi jednak sam określić, które produkty wchodzą w zakres sprzedaży
bezpośredniej.
Do tej pory w naszych uregulowaniach panował pewien chaos – można np.
sprzedać kapustę, także kiszoną, ale pokrojoną – już nie. Takich kwiatków
w przepisach jest sporo. Nasze dwuletnie prace spowodowały, że w świetle
przepisów rozporządzenia, które obecnie konsultujemy, lokalny producent
będzie mógł sprzedać mleko, śmietanę, a co więcej – będzie mógł nawet zrobić z tego masło i twaróg w określonej ilości bez prowadzenia działalności
gospodarczej, sklepu itd.
Inaczej rzecz się ma natomiast z produktami regionalnymi. Jeśli chcemy
produkować oscypki czy inne certyfikowane produkty, musimy prowadzić
działalność gospodarczą. Podlegamy wówczas wszystkim normom, ponieważ
żywność musi być bezpieczna i spełniać odpowiednie standardy, o których
wcześniej mówiliśmy.
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Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie
samorządy chcą, by ich głos był słyszany?
Polskie samorządy, choć udzielają się na arenie międzynarodowej, mają problem z forsowaniem tam swoich interesów – wynika z raportu Instytutu
Spraw Publicznych. Choć trzy czwarte przedstawicieli gmin czy powiatów
zadeklarowało współpracę z zagranicą (np. umowy partnerskie), aż 70% przyznało, że nie bierze udziału w działaniach konsultacyjnych czy lobbingowych
w ramach unijnych instytucji.
Wśród wielu samorządowców panuje przekonanie, że mała gmina nie jest
w stanie przebić się w Brukseli. Wskazują oni, że ich rolą jest lobbowanie na
poziomie wojewódzkim i krajowym, bo zwracanie się z problemami w stronę
Brukseli to tylko generowanie kosztów delegacji, które i tak nie przełożą się
na wymierne korzyści.
W Unii Europejskiej rola samorządów jest jednak coraz bardziej doceniana.
Kolejne akty prawne umacniają ich pozycję, przenosząc niektóre kompetencje
właśnie na szczebel lokalny. Jednym z przykładów może być traktat lizboński,
który umocnił instytucję Komitetu Regionów – organu doradczego reprezentującego samorządy lokalne. Regiony stają się coraz bardziej znaczącym
partnerem w dyskusji, a ich poparcie zwiększa legitymizację unijnych struktur.
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Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany w Europie? Jakie
mają możliwości? Czy lobbing samorządów w UE istnieje? Czy samorządy utrzymują kontakty z europosłami? Czym jest Komitet Regionów i czy
małopolscy samorządowcy znają jego kompetencje? Nad tymi zagadnieniami
próbowali pochylić się uczestnicy debaty.
W spotkaniu udział wzięli:
• Anna Paluch, poseł na Sejm RP, członek m.in. sejmowej podkomisji stałej ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury,
• Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy-Zdroju, dr nauk ekonomicznych, były
dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu,
• Tomasz Wołowiec, zastępca burmistrza Krynicy-Zdroju,
• Leszek Zegzda, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, prezes
Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
• Artur Czernecki, radny miasta Nowego Sącza.

Debacie przysłuchiwało się ok. 80 osób, w tym m.in. studenci Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju.
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K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Temat dzisiejszej debaty to „Głos Małopolski w UE. Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany?”. Tylko czy Unia Europejska jest w równym stopniu potrzebna Krynicy jak Krakowowi czy Londynowi? Czy na tle
globalizacji mniejsze miejscowości i jednostki samorządowe dobrze odnajdują
się w unijnych strukturach?
D a ri u s z R eś ko :
Jeżeli przeanalizujemy rachunek kosztów i strat 10-letniej obecności Polski
w Unii, to nie ma żadnych wątpliwości. Było warto. Dostrzegalne jest to zarówno w wielkich miastach, jak i w naszej małej Krynicy. Gdybyśmy przeanalizowali liczbę inwestycji, które zostały zrealizowane z racji samego członkostwa Polski w UE – mam tu na myśli zarówno dofinansowania z programów
regionalnych, np. z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
jak i z programów centralnych – to nie ulega wątpliwości, że jakość życia,
w sensie materialnym, jak i niematerialnym, znacznie się poprawiła. Również
Krynica, proporcjonalnie do swojej wielkości i możliwości, czerpie korzyści
z członkostwa Polski w UE. Dlatego uważam, że Unia jest potrzebna i metropoliom, i małym miasteczkom oraz wsiom.
Osoby, które w to powątpiewają, zachęcam do wyjazdu na Ukrainę. Miałem
przyjemność w zeszłym roku tam gościć. Jestem pewien, że ci, którzy narzekają,
jak to w Polsce źle się dzieje, po wizycie u naszych sąsiadów dostrzegliby, jak
wiele w ciągu zaledwie 10 lat zdołaliśmy osiągnąć. Sam się o tym przekonałem,
mimo że nie jestem euroentuzjastą, który wszystko przyjmuje bezkrytycznie.
Leszek Zegzda:
To prawda, jeśli chodzi o Ukrainę. Niedawno miałem przyjemność rozmawiać z jednym z przedstawicieli z Ukrainy z Polskiego Ośrodka Informacji
Turystycznej. Powiedział: „Słuchajcie, Ukraińcy kochają Polskę i pytają, dlaczego u nich nie może być tak jak w Polsce, skoro 20 lat temu rozpoczynali
w tym samym miejscu co my”. To pokazuje, jak wielką szansą są dla nas obecne czasy i unijne wsparcie. A jeszcze większe wyzwanie dopiero przed nami,
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Patrząc zresztą na całą UE, łatwo dostrzec zjawisko tzw. regionalizacji. Proszę
zauważyć, że czasami intensywniejsza współpraca odbywa się na poziomie
regionów różnych krajów UE, a nie na szczeblu państwowym. Na przykładzie Polski widać to po województwach przygranicznych – te bliżej granicy
niemieckiej mają większe związki gospodarcze, kulturowe i społeczne z odpowiednikami po stronie niemieckiej. Podobnie w Małopolsce: południowa jej
część ma intensywniejsze kontakty ze Słowacją.
Samorządy

Uczestnicy debaty na początku zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez Instytut Łukasiewicza

bo w latach 2014–2020 znów napłynie do nas ogromna suma pieniędzy, która
pozwoli nam wspiąć się na kolejny poziom cywilizacyjny.

n i e c h c ą l o b b o wać

Z badań Instytutu Spraw Publicznych wynika, że ponad 70% polskich samorządów nie bierze udziału w procesach konsultacyjnych, decyzyjnych
czy lobbingowych w ramach unijnych instytucji. Uczestnictwo w pracach
Komitetu Regionów (COR) deklaruje tylko 9% samorządów. W przypadku
stowarzyszenia Eurocities (zrzesza 140 dużych miast z 36 krajów europejskich, w tym 12 miast należących do Unii Metropolii Polskich, m.in. Warszawę i Kraków) tylko 4% ankietowanych przyznało, że faktycznie uczestniczy w procesach decyzyjnych. Jeszcze gorzej wypada aktywność polskich
samorządów w organizacjach takich jak Rada Gmin i Regionów Europy
(CEMR) czy Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Czy małopolskie samorządy chcą, by ich głos był słyszany? Czy nie jest tak, że
gdy chcecie Państwo coś zrobić dla Krynicy, to bierzecie Państwo pod uwagę
nie Unię Europejską, ani nawet szczebel krajowy, ale marszałka?
Tomasz Wołowiec:
Jest w tym sporo racji, bo to zarząd województwa na czele z marszałkiem dysponuje środkami unijnymi przyznanymi Małopolsce. Ale pieniądze publiczne
generalnie dzielone są na poziomie wojewódzkim. Po reformie samorządowej
województwa stały się tymi podmiotami, które de facto prowadzą politykę
regionalną. W Polsce województwa stanowią zatem pierwszy szczebel samorządowy, który ma największy wpływ na rozwój danego regionu, i na tym
poziomie decyduje się o kierunkach wydatkowania środków.

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
W związku z tym w interesie gmin jest wyrażanie swojego zdania na poziomie
wojewódzkim.
Tomasz Wołowiec:
Tak. I myślę, że małopolskie gminy dobrze sobie z tym radzą. Namacalne
skutki tych działań są widoczne chociażby na przykładzie naszej gminy. Liczba sfinalizowanych inwestycji, liczba turystów, którzy przyjeżdżają do naszych
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Sytuacja Nowego Sącza w ostatnich latach jednak się zmieniła, więc też
trudniej jest o to, by głos miasta był słyszalny. Ja zawsze mówiłem i nadal to
powtarzam: nie ma rozwoju miasta Nowego Sącza bez rozwoju gmin ościennych. Rozwój musi być współmierny do rozwoju innych gmin. W odległych
czasach Krynica tętniła życiem, ale dlatego, że to Nowy Sącz tętnił życiem.
Był miastem wojewódzkim, stolicą województwa, i mieliśmy siłę przebicia.
Odkąd straciliśmy status miasta wojewódzkiego, jesteśmy zdani na Kraków,
więc trudniej nam pozyskiwać w tej chwili środki, których byśmy sobie życzyli. Jednakże nie jest tak źle, jakby to mogło wyglądać.

Od lewej: Artur Czernecki (radny miasta Nowego Sącza), Tomasz Wołowiec (zastępca burmistrza Krynicy-Zdroju), Dariusz Reśko (burmistrz Krynicy-Zdroju)

Wszyscy chcemy, żeby Nowy Sącz rozwijał się na tyle dynamicznie, by młodzi mieszkańcy tego miasta, jak i gmin ościennych nie wyjeżdżali za granicę.
Chcielibyśmy, żeby cały region postawił na turystykę, bo jak wiemy, przemysł
ciężki nie będzie w stanie tu funkcjonować. To w turystyce drzemie potencjał.
Bardzo ważne jest jednak, żeby miasta partnerskie dynamicznie współpracowały ze sobą. Jest w tym duży potencjał, a Unia Europejska wyjątkowo takie
grupy działania wspomaga.

uzdrowisk, i w ogóle łączna liczba wydatkowanych środków doskonale pokazują, jakie korzyści czerpiemy z integracji z UE. I jak skutecznie na poziomie
wojewódzkim zabiegamy o fundusze.

Na dzień dzisiejszy mogę tylko tyle powiedzieć, że liczymy na to, iż środki
przeznaczone na lata 2014–2020 dla Nowego Sącza pozyskamy w jeszcze
większym wymiarze niż do tej pory.

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Głos Nowego Sącza jest słyszalny na arenie europejskiej, albo chociaż regionalnej (w kontekście starań o środki unijne)?

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Z jednej strony mówi się, że jesteśmy słabo słyszalni na arenie międzynarodowej, z drugiej strony wszelkie delegacje są piętnowane społecznie. Negowany
jest sens delegacji, jej liczebność itd. Jak zatem promować się na arenie europejskiej w sposób, który zyska przyzwolenie społeczne?

Artur Czernecki:
Przez lata miasto pozyskało znaczące środki z regionalnych programów
unijnych. Warto zwrócić uwagę chociażby na rekordową inwestycję w rozbudowę wodociągów. Pozyskaliśmy też Miasteczko Galicyjskie, wspaniały
ośrodek turystyczny na bursztynowym szlaku, rozbudowano również „Sokół”. W efekcie tych wszystkich działań wizerunek miasta znacznie się poprawił.

Leszek Zegzda:
Dobrym rozwiązaniem jest promowanie całego regionu, a nie poszczególnych
miast czy miasteczek. To ogranicza liczbę delegacji, liczbę ich uczestników,
a co za tym idzie – również koszty. Jestem radnym z długoletnim doświadczeniem samorządowca, ale jestem również prezesem Małopolskiej Organizacji
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Turystycznej. Ta zajmuje się promocją województwa małopolskiego w Europie i na świecie. Na wiele sposobów. Jednym z nich są wizyty na największych
targach turystycznych, gdzie promują się wszystkie regiony europejskie. Co na
nich widać? Otóż widać, że jedynym rodzajem promocji jest właśnie promocja regionalna. To region się promuje, a nie poszczególne miasta. Oczywiście,
można zaakcentować swoją obecność jako stolica państwa, ale całość promocji
opiera się na strategii regionalnej. I w ramach tej promocji regionalnej trzeba
pokazać Zakopane, Szczawnicę, Krościenko, Nowy Sącz, Krynicę itd. jako
część naszego regionu. Nie inaczej.
To samo odnosi się do działalności UE. Jej celem jest promocja regionalna. Dlaczego? Dlatego że regiony znajdują się na różnych etapach rozwoju i mają różne
potrzeby. Cała tzw. polityka spójności jest polityką wyrównywania szans regionalnie, a nie wyrównywania szans w poszczególnych miastach i miasteczkach.
W Małopolsce tkwi duży potencjał, ponieważ mamy Kraków, który sam
w sobie jest silną marką i miastem rozpoznawalnym na całym świecie. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, gdzie leży Kraków. Według naszych badań 80%
osób z zagranicy na pytanie, z jakim miastem kojarzy się Polska, odpowiada
właśnie: Kraków. Ale nasz region to nie tylko stolica województwa: mamy
piękne góry, szlak architektury drewnianej z pięknymi cerkwiami i dworami,
kopalnie soli. To wszystko trzeba osobom z zagranicy pokazać. Trzeba się
tym chwalić, i to wspólnie. Mamy jednak duży problem ze wspólną promocją,
bo radni, często wójtowie i burmistrzowie, wolą uszczknąć te 10 000, 20 000
czy 50 000 zł dla swojego miasta. Tymczasem siła promocji tkwi w promocji
regionalnej, dlatego warto podejmować wspólne inicjatywy i tak tworzyć strategie dla województwa, by uwzględniały one różnorodność subregionów na
jego terenie. Myślę, że takie działania zyskałyby społeczne poparcie, zwłaszcza gdyby np. każdej delegacji towarzyszyła dostępna publicznie relacja. Poza
tym koszty delegacji można obniżać – m.in. ze względu na ceny samolotów,
hoteli powstał projekt MOT „Małopolskim koralem przez Europę”. Do promocji regionu kupiliśmy campera. Gdyby tę samą trasę po Europie pokonała
rzesza urzędników w samolocie, koszty byłyby znacznie wyższe.

Głos Małopolski w UE • 81

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Jak skutecznie łączyć ten poziom europejski, globalny, z polityką krajową? Jak
uświadomić polskim samorządom, że ich głos powinien być jasny i czytelny,
aby był skutecznie przedstawiany na arenie międzynarodowej?
Anna Paluch:
Trzeba im uświadomić, jaką mają siłę i potencjał. W ubiegłej kadencji sejmu
pracowałam w Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej – bardzo uważnie śledziliśmy, jak przebiega wykorzystywanie pieniędzy unijnych. Pierwsza konstatacja była taka, że znacznie lepiej wykorzystywane są środki na
poziomie samorządów niż na poziomie rządu, ponieważ rządowe programy operacyjne notują duże opóźnienia. Przypomnę: wydano 100 mld zł na
budowę dróg, a mimo to nie doczekaliśmy się jako Polska wspólnej sieci
komunikacyjnej. Według założeń miało powstać ok. 3000 km dróg krajowych i autostrad, a obecnie mamy ich zaledwie 1300 km. Pieniądze wydano,
a firmy splajtowały. Podobnie rozwój transportu kolejowego – dotychczas
wykorzystano zaledwie 30% środków. Jaki jest stan polskich kolei, sami
Państwo wiecie.
Znacznie lepiej radzą sobie natomiast regiony, województwa, gminy czy powiaty. Sama śledzę, co robią samorządy sądeckie i podhalańskie, ponieważ
mieszkam w Krościenku nad Dunajcem. I widać, że w każdej gminie dobrze
funkcjonuje współpraca regionalna, także na granicy polsko-słowackiej. Dodatkowo brak bariery językowej sprawia, że możemy wymieniać się doświadczeniami i wspólnie realizować projekty. Współpraca to także metoda na to,
by nasz głos był słyszalny w Europie.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Ale czy ten głos dociera na wyższe szczeble w hierarchii politycznej?
Anna Paluch:
Nie zawsze, ale warto o to zabiegać. W Euroregionie „Tatry” mieszkańcy od
dawna domagają się, by otrzymali tyle pieniędzy na współpracę polsko-sło-
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terenów chronionych i rezerwatów. To jest wielki potencjał, który warto wykorzystać. Jeśli będziemy w stanie opracować wspomniany program, to będzie
to bardzo duży impuls rozwojowy.
Chcielibyśmy, żeby rząd bardziej się angażował i próbował nas wspierać, przebijać się na te „wyższe szczeble”. Bo oczywiście sami posłowie nie są w stanie
przebić się z takimi postulatami. Czasami nie sposób nie odnieść wrażenia, że
obecność w UE nakłada na nas pewne ograniczenia. Po prostu Unia, do jakiej
dołączaliśmy przed 10 laty, była inna niż obecna Unia.

Anna Paluch (poseł na Sejm RP) i Leszek Zegzda (radny sejmiku i prezes Małopolskiej
Organizacji Turystycznej)

wacką, ile przeznaczanych jest na granicy polsko-niemieckiej. I to jest postulat, którzy rzeczywiście warto podnosić na wyższych szczeblach.
Warto też zauważyć, że państwa starej UE sformułowały strategię alpejską
i doskonale wdrażają projekty rozwojowe w oparciu o nią. Czy jednak Karpaty
są górami o mniejszych walorach? Oczywiście, że nie! Dlatego utworzyliśmy
w Sejmie Parlamentarny Zespół Karpacki, który działa już drugą kadencję.
Jestem sekretarzem w tym zespole. Spotykamy się ze Słowakami, Czechami,
Węgrami, Rumunami, a także z Ukraińcami, chociaż oni nie są jeszcze w UE,
ale bardzo chętnie z nami współpracują. Uważamy, że w UE trzeba doprowadzić do realizacji strategii karpackiej. To dokument, który pomagałby starać
się o unijne pieniądze i tworzyć projekty dla takich terenów jak Nowy Sącz,
Krynica, Szczawnica, Nowy Targ czy Muszyna. Pogranicze polsko-węgierskie
cechuje się jedynym w swoim rodzaju połączeniem zarówno walorów kulturowych, jak i walorów naturalnych – mam na myśli sieć parków narodowych,

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Za nami uchwalenie dokumentu niezwykle istotnego z punktu widzenia rozwoju
samorządów Małopolski, czyli Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Czy macie Panowie poczucie, że Wasze samorządy rzeczywiście były dobrze
reprezentowane, a ich głos wzięto pod uwagę przy uchwalaniu tego dokumentu?
D a ri u s z R eś ko :
Tak, oczywiście, że tak. Strategia Rozwoju Małopolski była uchwalana 26 września 2011 r. Proces ten był poprzedzony szeregiem prac i konsultacji, choć te ostatnie pozostawiały wiele do życzenia, bo nie wszyscy byli nimi zainteresowani.
Z całą odpowiedzialnością mogę jednak powiedzieć, że ogólne kierunki
rozwoju Małopolski zostały uwzględnione. Wprawdzie nie wszystkie oczekiwania można spełnić – strategia jest kompromisem, wypadkową różnych
kierunków działań, ale nasz głos został uwzględniony. Można to sprawdzić
w różnych zapisach związanych chociażby z rozwojem przemysłu czasu wolnego, czyli turystyki, czy rozwojem komunikacji itd.
Leszek Zegzda:
Problem w tym, że gdy dyskutujemy na temat strategii, to każdy burmistrz
i wójt wymienia: drogi, infrastruktura i szkoła. A co jeszcze? Powiedzą: „No, to
jeszcze basen byśmy wybudowali. I dom kultury”. A jeszcze coś? Nic, ściana,
brak pomysłów.
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UE w latach 2014–2020 da nam mnóstwo pieniędzy. Sama Małopolska otrzyma ponad 1 mld zł więcej niż w poprzedniej perspektywie. Ale tym razem
cele będą ściśle zdefiniowane: pieniądze mają być wydane na innowacyjną,
nowoczesną gospodarkę, nowe miejsca pracy, ekologię, ochronę środowiska.
Strefy gospodarcze, strefy ekonomiczne – to jest przestrzeń do wykorzystywania środków finansowych.

Nasza gospodarka nie przyjmie nowych pracowników, jeżeli nie będzie się
rozwijać wytwórczość. Samymi usługami Polska nie będzie stała. Oczywiście
taki model gospodarki jak przed 25 laty, kiedy większość produkcji stanowił
przemysł, nie ma już racji bytu, ale zmiany z ostatnich lat poszły w złym
kierunku. Jest po prostu za mało miejsc pracy, które mogłyby przyjąć nowych
pracowników.

Oczywiście udaje nam się środki unijne dobrze wykorzystać, ale nie optymalnie. Spożytkowaliśmy dość dobrze środki z lat 2007–2013, ale kompletnie nowe wyzwania stoją przed nami w nowej perspektywie finansowej i czujemy się z ich powodu trochę zagubieni. Chodzi o stworzenie
nowych miejsc pracy, o to, aby polska gospodarka była wysoko rozwinięta
technologicznie. To wymaga odpowiednich działań i dlatego dyskusje
nad strategiami często toczą się powoli. Sam rozwój infrastruktury czy
inwestycje w sport, kulturę oraz rekreację nie sprawią, że rozwiniemy się
gospodarczo.

Leszek Zegzda:
Pani poseł mówi o stoczniach, ale gdy spojrzymy na Sądecczyznę, to zobaczymy firmę Fakro, która zaczynała od zera, a obecnie zatrudnia 1500 ludzi.
Zobaczymy firmę Wiśniowski, która też zaczynała od zera, a obecnie zatrudnia ponad 1000 osób. Wreszcie zobaczymy potężną firmę Koral, która obecnie jest potentatem w swojej branży. Słowem – mnóstwo firm rozwinęło się,
mimo że jest trudny dojazd do Nowego Sącza, mimo że mamy uwarunkowania gorsze niż w centralnej Polsce. To jest dowód na to, że zawsze fundament
stanowią ludzie, bo to oni mają znakomite pomysły i je wcielają w życie.

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Zabiegając o nasze sprawy w Unii, powinniśmy więc większą uwagę poświęcić
gospodarce, nowym miejscom pracy?

Wniosek, jaki mi się nasuwa po moich 12 latach funkcjonowania w sejmiku
województwa, jest taki, że podstawowym deficytem jest brak pomysłów. Naprawdę nie dostrzegam projektów, które zostałyby zablokowane na poziomie
regionalnym. W mojej ocenie główna energia nas wszystkich powinna skoncentrować się na szukaniu idei. Jak się pojawią idee dotyczące nowoczesnych
technologii, znajdą się na nie pieniądze i nie wstrzymają tego kłopoty komunikacyjne.

Anna Paluch:
Tak sądzę. Oczywiście te wszystkie projekty rozwoju lokalnego są niezwykle ważne, ale kiedy 10 lat temu przystępowaliśmy do UE, nie spodziewaliśmy się, że będzie się to wiązało z radykalnym odchudzeniem
naszego przemysłu. Niestety polskie stocznie z powodu przepisów o pomocy publicznej, a właściwie ich bardzo ostrej interpretacji, splajtowały.
Upadło kilkaset zakładów, które były ich bezpośrednimi dostawcami. Nie
ma już Cegielskiego, który dostarczał silniki, ani jego kooperantów. To
są dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Tymczasem stocznie niemieckie, chociażby stocznia w Rostocku, nadal funkcjonuje, bo ominięto narzucone
zasady i udzielono pomocy właśnie z poziomu landu, a nie z poziomu
ogólnokrajowego.

Swoją drogą już w tej chwili można dotrzeć do Krakowa pół godziny szybciej
niż dawniej. Ja jeżdżę prawie codziennie i niegdyś zajmowało mi to 2 godz. 10
min, dziś – 1 godz. 40 min, a czasem półtorej godziny. W Hiszpanii i w Portugalii drogi są znakomite, ale nie ma kto po nich jeździć, bo gospodarka słabo
funkcjonuje. Klucz nie tkwi więc w infrastrukturze, ale w pomyśle na rozwój,
w nowoczesnych technologiach i nowych sposobach myślenia. Jeśli pojawią
się pomysły – bo dziś panuje inercja, jeśli idzie o nowe pomysły – pojawi się
możliwość ich realizacji. Jestem o tym głęboko przekonany.
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K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Co robią samorządy małopolskie, aby być reprezentowane w Brukseli?
Artur Czernecki:
Jeśli chodzi o miasto Nowy Sącz, to nie mam tej wiedzy. Jako były przewodniczący i wiceprzewodniczący rady miejskiej muszę jednak przyznać, że
tych spotkań było bardzo mało, skoro ich nie pamiętam. Ubolewam nad tym.
Uważam, że przedstawiciele Komitetu Regionów powinni organizować więcej spotkań z radnymi gmin, powiatów i miasta, po to żeby wsłuchać się w ich
głos, a po części oddać także władzę społeczeństwu. Młodzież, która jest dziś
z nami, ma niejeden pomysł na to, co zmienić w kraju.

Komitet Regionów –

głos samorz ądów w

UE

Komitet Regionów jest organem
doradczym, a jego rola polega na
reprezentowaniu na unijnym forum
stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec ustawodawstwa
w Unii. Komitet opiniuje propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej.
Jeżeli zmiany mają dotyczyć dziedzin mających wpływ na sytuację regionów i społeczności lokalnych, Komisja i Rada UE muszą skonsultować je
z Komitetem.
Liczy on obecnie 353 wybieranych na 5-letnią kadencję członków ze
wszystkich państw UE. Kandydatów na członków wyznaczają rządy państw,
a ostatecznie każdą z kandydatur zatwierdza Rada Unii Europejskiej. Każdy kraj wybiera swoich członków zgodnie z własną procedurą, jednak skład
każdej z delegacji odzwierciedla polityczną, geograficzną i regionalną bądź
lokalną sytuację danego kraju. Członkowie Komitetu są pochodzącymi
z wyboru przedstawicielami władz regionalnych lub lokalnych albo pełnią
kluczowe funkcje w takich władzach w swoich regionach. Komitet Regionów odbywa w ciągu roku pięć sesji plenarnych, podczas których określa
ogólne kierunki polityki i przyjmuje opinie.

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
W jakim kierunku powinien iść rozwój Małopolski, aby był to region zauważalny i liczący się w Unii Europejskiej? Na co należy postawić przede wszystkim?
Tomasz Wołowiec:
Sama Sądecczyzna jest regionem dość specyficznym gospodarczo. Oczywiście działają u nas wielkie firmy, których właściciele znajdują się w czołówce
polskich podmiotów gospodarczych, ale nie oszukujmy się: Sądecczyzna to
przede wszystkim region typowo turystyczny, mający kilka uzdrowisk, jak
i tereny o ogromnym potencjale rozwoju w rekreacji, agrobiznesie, agroturystyce, turystyce pieszej czy religijnej. To w turystyce tkwi największy potencjał
gospodarczy, który pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy.
Popatrzcie, drodzy Państwo, na Krynicę. Naszym atutem jest lecznictwo
uzdrowiskowe. Większość miejsc pracy jest związanych z szeroko rozumianym sektorem usług turystyczno-uzdrowiskowych. I ten sektor musimy
rozwijać, musimy dbać o niego, ponieważ jesteśmy gminą uzdrowiskową, co
sprawia, że mamy ograniczone możliwości rozwoju innych form aktywności
gospodarczej.
Wspomnę jeszcze, że powoli wdrażamy projekt polegający na stworzeniu
subregionu łączącego trzy gminy: Krynicę-Zdrój, Muszynę i Piwniczną-Zdrój. To projekt rozwoju sektora usług turystycznych i uzdrowiskowych,
łącznie z powołaniem Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej. Jeśli wszystko
pójdzie w dobrym kierunku, to projekt ten na pewno przysłuży się stworzeniu nowych miejsc pracy.
D a ri u s z R eś ko :
Nie zapominajmy jednak, że to Kraków powinien być traktowany priorytetowo. Osoby, które dyskryminują wiodącą rolę Krakowa, po prostu błądzą.
Niestety w Polsce – i to jest problem natury ekonomicznej – nie działa tzw.
efekt aglomeracyjny. W innych krajach gigantyczne aglomeracje, takie jak
Londyn czy Monachium, oddziałują na duży obszar, praktycznie na cały
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To jest też ważne, biorąc pod uwagę oczekiwania młodych ludzi, którzy są
dziś z nami. Kilka lat temu miałem przyjemność spotkać się z młodzieżą
szkoły ponadgimnazjalnej przy procedurze planowania przestrzennego. Kilka
osób powiedziało mi wtedy tak: „Proszę pana, tyle że my nie chcemy pracować w turystyce, nie chcemy być kelnerami, sprzątaczkami w hotelach czy
recepcjonistami. Nas to nie interesuje”. Myślę, że ten głos jest bardzo ważny i choćby dlatego nie możemy poprzestać wyłącznie na rozwoju turystyki.
Owszem, specyfika Krynicy i mikroregionu Doliny Popradu wskazuje na to,
że przez dziesiątki najbliższych lat dominować będzie sektor szeroko pojętej
turystyki, który musimy rozwijać, ale pewnym uzupełnieniem powinny być
inne formy aktywności gospodarczej związane z produkcją, tyle że taką, która
nie obciąży środowiska.

Publiczność debaty, m.in. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

region. W wyniku pewnych ograniczeń, również infrastrukturalnych, tego
efektu u nas nie ma i stąd to wrażenie – jak to mówią złośliwi – że rozwój
regionalny naszego województwa kończy się na Wieliczce. W efekcie Kraków
nie oddziałuje na Sądecczyznę tak jak duże miasta w innych krajach, ale mam
nadzieję, że w przyszłości to się zmieni.
Natomiast jeżeli chodzi o Nowy Sącz, to potwierdzam zdanie pana marszałka Zegzdy. Prawda jest taka, że od dłuższego czasu nie ma wizji rozwoju
Nowego Sącza. Moim zdaniem Nowy Sącz powinien być miastem bardziej
przemysłowym. Tęsknota UE za rozwojem przemysłu jest wyraźna, nawet
w strategii lizbońskiej. Chodzi o to, by przemysł odpowiadał za co najmniej
25% PKB, w przeciwnym razie Azja zdominuje przemysł światowy, co zresztą
już się dzieje. W Nowym Sączu jest baza do rozwoju przemysłu, na co wskazują m.in. firmy, o których wspomniał pan marszałek. Ale te firmy oczywiście
muszą dalej się rozwijać.

Anna Paluch:
Ja bardzo cenię sądeckich przedsiębiorców. Oczywiście, to ważne, by przedsiębiorcy umieli się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Ale przypominam też o firmie Optimus, która przez mafię urzędniczą została unicestwiona, a rozwijała
się w branży informatycznej, czyli w sektorze przyszłościowym. Wniosek
z tego taki, że oprócz pomysłów potrzebna jest także odpowiedzialna władza
państwowa, która powinna wspierać firmy dające miejsca pracy.
Kolejna kontrowersyjna sprawa: dlaczego kupiono pociąg Pendolino, a nie
dano zarobić nowosądeckiemu Newagowi? Przecież on ma i odpowiednie
zasoby, i środki, żeby zyskać nową technologię, gdyby otrzymał takie zamówienie publiczne. Tymczasem 3 mld zł poszły za granicę, a polska firma zastanawia się, jak znaleźć zamówienia.
Również rola samorządów w rozwoju lokalnym jest fundamentalna, ponieważ
samorząd dysponuje instrumentami podatkowymi, którymi może zachęcić
firmy do inwestowania w regionie. Jeśli przedsiębiorca dopiero szuka lokalizacji lub potrzebuje innego wsparcia, to rozsądny wójt i burmistrz, który wie,
ile wynosi podatek od terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą,
będzie takiego przedsiębiorcę niańczył.
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Trzeba też podkreślić, że są tysiące sposobów na to, by pogodzić funkcje turystyczne i uzdrowiskowe naszego regionu z rozwojem przemysłu. Urodziłam się w Krościenku, prawie że w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego,
i przez dwie kadencje byłam radną w gminie, opracowywałam plany itd., więc
wiem, jak trudne jest współżycie samorządu lokalnego, ile potrzeba rozwagi
i chęci, by dojść do porozumienia z ekologami. Wymaga to dużej otwartości
i elastyczności ze strony samorządu, ale jest możliwe. Bo pamiętajmy, że Sądecczyzna nie musi skupiać się wyłącznie na rekreacji i turystyce uzdrowiskowej, równie dobrze może być to przetwórstwo rolne. Mamy najlepsze gleby
w Europie, czyste i nieskażone. To jest wspaniały zasób, który powinniśmy
wykorzystać.
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Debata w Wadowicach, 2 czerwca 2014 r.

Unia Europejska a rozwój cywilizacyjny
Polski
„Nasza obecność w Unii Europejskiej to bezprecedensowy skok cywilizacyjny Polski. (…) Gdy dołączaliśmy do UE, nasz PKB stanowił około 46 proc.
średniej unijnej. Dziś to już 67 proc. To pokazuje ogromny postęp w ostatnich
dziesięciu latach. Od 2004 r. nasz eksport do UE wzrósł trzykrotnie. Nasza
gospodarka mocno się umiędzynarodowiła. Dokonaliśmy też skoku technologicznego” – napisała na łamach „Rzeczpospolitej” Danuta Hübner, była komisarz UE ds. polityki regionalnej.
W ciągu ostatnich 10 lat polska rzeczywistość się zmieniła. Powstały nowoczesne obiekty, stopniowo poprawia się stan dróg, dokonuje się postęp technologiczny, różnice między Polską a krajami zachodnimi nie są zaś już tak
widoczne. Na ile jest to zasługa samej Polski, a na ile naszej obecności w Unii
Europejskiej i płynącego stamtąd wsparcia? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć eksperci z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy przygotowali
symulację pokazującą, jak wyglądałaby polska gospodarka w 2013 r., gdyby
przez ostatnie lata nasz kraj nie był członkiem Unii Europejskiej.
Punktem wyjścia symulacji był rok 2003. Polski PKB wynosił wówczas 843
mld zł, czyli 48,8% PKB Unii Europejskiej. Firmy eksportowały za blisko 208
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mld zł. Podobną kwotę zainwestowali w Polsce zagraniczni inwestorzy. Bez
pracy pozostawało 20% społeczeństwa.
Ze scenariusza alternatywnego wynika, że w 2013 r. PKB w przeliczeniu na
jednego mieszkańca doszedłby do 59% unijnej średniej. Firmy sprzedawałyby za granicę swoje produkty za prawie 478 mld zł. Bezrobocie spadłoby do
14,2%, a średnia pensja wynosiłaby ok. 3501 zł brutto.
A jak było w rzeczywistości? W 2013 r. polski PKB wyniósł 1,636 bln zł – jest
to 68% średniego unijnego PKB. Przedsiębiorcy wysłali za granicę towary za
639 mld zł. Pracę ma o pół miliona osób więcej niż w scenariuszu alternatywnym, który zakłada, że Polska do UE nie przystępuje. Także wzrost przeciętnego wynagrodzenia był większy. W 2013 r. wyniosło ono 3614 zł brutto.
W jaki sposób UE pomaga Polsce w nadrobieniu zapóźnień cywilizacyjnych?
Czy wyrównanie poziomu rozwoju w stosunku do Zachodu i północy Europy jest realnym celem na kolejne dziesięciolecie Polski w UE? Co najbardziej wymaga modernizacji z punktu widzenia społeczności lokalnych? Na
co powinny być przeznaczane fundusze w kolejnej perspektywie finansowej
zdaniem samorządowców? Nad tymi zagadnieniami pochylili się uczestnicy
debaty w Wadowicach.
W spotkaniu udział wzięli:
• Marta Królik, wicestarosta wadowicki,
• Małgorzata Chowaniec, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach,
• Andrzej Pająk, senator RP, były radny i wójt gminy Zawoja, starosta suski
w latach 1999–2011,
• Józef Łasak, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego.
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Debacie przysłuchiwało się ok. 80 osób, m.in. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy, Zespołu Szkół im.
KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Gimnazjum nr 2 w Wadowicach.
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K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Szanowni Państwo, jak wyglądałaby Polska, gdyby 10 lat temu nie przystąpiła
do UE?
M a r ta K r ó l i k :
W moim przekonaniu po 10 latach funkcjonowania poza Unią Polska na
pewno nie byłaby w tym miejscu, w którym jest obecnie. I to zarówno w wymiarze materialnym – mam na myśli zmieniający się krajobraz Polski: nowe
drogi, inwestycje, nowoczesną infrastrukturę – jak i społecznym czy edukacyjnym, przejawiającym się zwiększeniem odsetka osób wykształconych i pracujących. W dużej mierze było to możliwe dzięki środkom unijnym. Mówiąc
krótko – nasz kraj z pewnością nie rozwijałby się tak, jak rozwija się w tej
chwili.
Oczywiście co do samej Unii można mieć wiele zastrzeżeń, ale myślę, że
liczne dyskusje, toczące się w różnych gremiach, pokazują, że nie staliśmy
się bezkrytycznym członkiem Unii. Pewna doza sceptycyzmu jest zresztą
potrzebna, by w porę dostrzegać absurdy niektórych rozwiązań prawnych.
Nasi europosłowie zwracają na nie uwagę, bo tylko dzięki takiej aktywności
możemy coś wspólnie osiągnąć. Nie tylko dla Polski, ale dla UE w ogóle.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Jak wyglądałby rynek pracy, gdyby Polska nie wstąpiła do UE?
M a ł g o r z ata C h o wa n i e c :
Sam powiat wadowicki od ponad 10 lat korzysta ze środków UE przeznaczonych na rynek pracy. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii korzystaliśmy ze środków przedakcesyjnych – PUP w Wadowicach był pierwszą
jednostką, która sięgnęła po te pieniądze. Do dziś udało nam się pozyskać
ponad 30 mln zł na różne projekty i programy skierowane do rozmaitych
grup zawodowych, zarówno dla osób młodych, jak i starszych. Tysiące osób
skorzystały z tej pomocy i gdyby nie nasze wejście do UE, nie byłoby to
możliwe.

Uczestnicy debaty (od lewej): Józef Łasak, (przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego),
Marta Królik (wicestarosta wadowicki), Andrzej Pająk (senator RP), Małgorzata Chowaniec
(dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach)

Jeżeli zaś chodzi o wyjazdy Polaków za granicę – musimy się z tym pogodzić.
Walczyliśmy o wstąpienie do UE, o otwarcie rynków zagranicznych i musieliśmy się liczyć z ryzykiem emigracji części osób. Ale myślę, że nie powinniśmy
podkreślać tylko negatywnych skutków tych wyjazdów. Każdy dorosły decyduje o tym, gdzie chce pracować i zarabiać pieniądze. Wiadomo, w niektórych
przypadkach wiąże się to z rozłąką z rodziną, ale zarazem jest to pewna szansa
i możliwości na przyszłość.
Andrzej Pająk:
Przeanalizujmy, jak wygląda sytuacji Polski po tych 10 latach. Skoro jest
wspaniale, to dlaczego 70% młodzieży chce wyjechać z kraju, bo nie widzi
perspektyw dla siebie? Dotacje unijne to zaledwie kilka procent polskiego
PKB. Czy zatem możemy mówić, że dobrobyt w Polsce to zasługa wsparcia
unijnego? Nie. To efekt naszej pracy.
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Przypomnę, że bezrobocie jest na poziomie 12–13%, a 2,5 mln ludzi
wyjechało z kraju. Ludzi młodych, prężnych, dynamicznych, którzy
prawdopodobnie nie wrócą. Jeżeli chodzi o demografię, to jesteśmy
na 212. miejscu na świecie. Za 15–20 lat grozi nam katastrofa demograficzna.
I jeszcze kwestia długu Polski. Na koniec 2007 r. dług publiczny wynosił
527,5 mld zł, a obecnie przekroczył kwotę 1 bln zł.
Józef Łasak:
Proszę Państwa, uczycie się w szkole, że marchewka i pomidor to
warzywa. UE twierdzi jednak, że to owoce, a ślimak to ryba. Inna
sprawa: jechałem kiedyś do Zakopanego, ktoś mi zaoferował oscypek,
ale nigdzie nie widziałem oscypka uznanego przez UE. Czemu?
Może dlatego, że Unia chce, żeby bacówki były odpowiednio wyposażone, tzn. żeby na podłogach znajdowały się kafelki, był dostęp do
zimnej i ciepłej wody? To tyle, jeśli chodzi o pewne absurdy związane
z członkostwem w Unii.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na inną kwestię. Znajdujemy się dziś
w szkole, w której uczył się Jan Paweł II, więc warto odnieść się do jego słów.
Ojciec Święty był oczywiście za UE, ale twierdził, że wymiar ekonomiczny
nie jest tym najważniejszym, gdy mówimy o naszym członkostwie w Unii.
Oczywiście korzyści gospodarcze są ważne, ale powinniśmy też pytać o to,
co my możemy dać z siebie. Jan Paweł II mówił do młodych, żeby nie bali
się Europy, nie wstydzili się tożsamości i chrześcijańskich korzeni. Dlatego
gdy Wy, młodzi, wyjeżdżacie, możecie dawać świadectwo o naszej tożsamości. Nie wyrzekajcie się swoich korzeni, mówcie, że jesteście Polakami, macie
swoje wartości.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Czy Państwa zdaniem w ciągu kolejnych 10 lat wyrównamy opóźnienia gospodarcze i Polska dorówna krajom „starej” Unii?
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M a r ta K r ó l i k :
Moim zdaniem jest to możliwe. Uważam, że już bardzo wiele osiągnęliśmy.
Wbrew temu, co powiedział Pan Senator, nie wiążę negatywnych zjawisk,
które obserwujemy, z członkostwem w Unii. Swobodny przepływ towarów,
kapitału i osób jest wartością, którą chcieliśmy osiągnąć. W związku z tym
fakt, że część młodych ludzi wyjeżdża za granicę, tam pracuje i tam szuka lepszego życia, jest w moim przekonaniu zjawiskiem pozytywnym. Czy wpływa
to na lepszą jakość naszego życia? Nie wiem. Na pewno mamy wybór, mamy
możliwości, o których kiedyś mogliśmy tylko marzyć. Przecież tak usilnie
aspirowaliśmy, żeby mieć kontakt z Europą Zachodnią, podnieść poziom życia, rozwijać się cywilizacyjnie.
Pan Senator wspomniał też o demografii. Starzenie się społeczeństw to nie
jest wyłącznie problem Polski, ale całego świata, zwłaszcza Europy. Nie wiązałabym tego z członkostwem w UE. Uważam, że wielką wartością jest podnoszenie naszej świadomości, wprowadzanie nowych standardów w niemal
wszystkich dziedzinach życia: w medycynie, w opiece społecznej, w zwalczaniu bezrobocia, w planowaniu zatrudnienia, w szkolnictwie. We wszystkich
obszarach doganiamy kraje, które ten poziom osiągnęły, choć oczywiście ciągle mamy wiele do zrobienia.
Wprawdzie absurdów unijnych, o jakich wspominaliśmy, jest wiele, ale odwrotu od Unii już nie ma. Dzisiaj musimy przede wszystkim mówić, pisać
i piętnować negatywne zjawiska, bo mamy do tego prawo. To są kwestie
kosztów funkcjonowania Unii, rozbuchanej biurokracji itd. O tym wszystkim
trzeba mówić i to poprawiać. Ale, podsumowując, pozytywnie oceniam to, co
już zrobiliśmy, i chciałabym, żeby obrany kierunek zmian był kontynuowany.
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1 kwietnia br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął czwartą wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014–2020. Na realizację
programu zaplanowano 2 875,45 mln euro z funduszy europejskich. Jest to kwota niemal o 1 mld
euro większa niż ta, którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013.
Największa część unijnych środków (ponad 400
mln euro) zostanie przeznaczona na transport
i poprawę infrastruktury. Jednym z celów wyznaczonych w polskiej strategii wykorzystania unijnych funduszy jest przechodzenie na gospodarkę niskowęglową we wszystkich sektorach, co oznacza
ograniczanie zużycia energii, a także zwiększanie roli odnawialnych źródeł
energii. W Małopolsce w latach 2014-2020 na ten cel przeznaczono 380
mln euro. Zdaniem Komisji Europejskiej bardzo ważne będzie dla Polski
oparcie rozwoju w większym stopniu na innowacjach. Większy nacisk ma
być położony na lepszą współpracę między biznesem a naukowcami, tak by
innowacje miały zastosowanie w gospodarce. W Małopolsce na gospodarkę opartą na wiedzy przeznaczone zostanie ponad 250 mln euro. Środki,
które zostaną przeznaczone na rynek pracy to 268 mln euro.

gdzie indziej. Dlatego należy sprawdzać, jak te pieniądze są wykorzystywane,
ile miejsc pracy oraz inwestycji rzeczywiście dzięki nim powstaje, a ile środków jest marnowanych. Podsumowując, istotne jest, jaka jest korzyść z każdego euro, które trafia do Polski.
Ale nie możemy też twierdzić, że Unia przyniosła nam zbawienie. Na PKB
wpływa pracowitość Polaków, polski przemysł, miejsca pracy tworzone w Polsce. Niech Polak pracuje pod swoim niebem, w swoim zakładzie, a nie na
zmywaku na Zachodzie za najmniejszą stawkę. Wyjeżdżać może w celach
turystycznych.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
A widzi Pan jakieś pozytywy przed kolejną dekadą Polski w UE?
Andrzej Pająk:
Jeżeli te pieniądze, które wpłyną, zostaną dobrze zagospodarowane, to na
pewno będzie lepiej.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Jak fundusze z nowej perspektywy 2014–2020 mogą wpłynąć na rynek pracy
i czy mają szansę zatrzymać falę emigracji zarobkowej, zwłaszcza wśród osób
młodych?

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
W czym Pan Senator upatruje szans, a gdzie mogą pojawić się problemy związane z naszym członkostwem w UE?

M a ł g o r z ata C h o wa n i e c :
Od kilku lat kieruję się słowami brytyjskiego polityka, które zostały wypowiedziane ponad 130 lat temu: „Sukcesem w życiu jest umiejętne wykorzystanie
sytuacji, gdy ta się pojawia”. Myślę, że przyszła perspektywa finansowa jest
właśnie tą okazją, którą musimy wykorzystać.

Andrzej Pająk:
Przede wszystkim problem tkwi w sposobie wydatkowania pieniędzy, które
dostajemy z Unii. Byłem samorządowcem ponad 20 lat i wiem, jak to funkcjonuje. Pewne fundusze zostają przydzielone na konkretny cel, a wydaje się je

Powiatowe urzędy pracy w całej Polsce to instytucje, które bardzo efektywnie
wydatkują środki UE. Owszem, nie zawsze te pieniądze trafiały tam, gdzie
powinny, ale przecież cały czas się uczymy. Mamy już pewną wiedzę, 10-letnie doświadczenie, wiemy, jakie projekty przynoszą efekty i na jakie elemen-
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ty należy zwracać uwagę. Myślę, że powinniśmy korzystać z tych środków,
ponieważ stanowią one poważny procent w budżecie, którym dysponujemy
w każdym roku na aktywizację osób bezrobotnych. Fali emigracji pewnie zupełnie nie wyeliminujemy, ale mamy szansę zatrzymać u siebie choć część
osób, dla których właśnie bezrobocie jest główną przesłanką decydującą o wyjeździe.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Panie Przewodniczący, co Pana zdaniem jest największym wyzwaniem w perspektywie najbliższych lat? Na co powinniśmy kłaść nacisk, mówiąc o rozwoju
cywilizacyjnym Polski i naszego regionu?
Józef Łasak:
Przede wszystkim należy zadbać o nasze bezpieczeństwo, głównie zdrowotne. Podam konkretny przykład. Samorząd powiatowy dzięki energicznemu
działaniu zarządu rozpoczął budowę szpitala. Rzecz w tym, że mimo licznych
programów unijnych nie znalazły się pieniądze na tę inwestycję. Jakkolwiek
otrzymaliśmy dwukrotnie po 10 mln zł, to jednak były to dotacje rządowe,
a nie z UE. Dlatego marzyłbym, aby inwestycje w bezpieczeństwo zdrowotne
były uwzględniane również w dotacjach unijnych.
Kolejna sprawa to fundusze na inwestycje drogowe. W ciągu 10 lat otrzymaliśmy pieniądze i wybudowaliśmy część dróg. Jednak to nadal za mało. Bez nowoczesnej infrastruktury w naszym powiecie jakość życia będzie coraz gorsza.
Przykładem może być Lanckorona. Na początku XX w., gdy kolej ominęła
tę miejscowość, zaczęła ona upadać. Dopiero w ostatnich latach samorząd
sprawił, że Lanckorona odżyła.
Tak samo obecnie bez wybudowania BDI – Beskidzkiej Drogi Integracyjnej –
będziemy skazani na korki w Wadowicach. Jest to o tyle istotne, że Jana Pawła
II ogłoszono świętym, i wiadomo, że będą przybywać tłumy ludzi. Tymczasem dojazd do Wadowic wygląda tak jak dojazd do Krakowa. W weekendy
droga zupełnie się blokuje – już od Radoczy nie jesteśmy w stanie dojechać do

Unia Europejska a rozwój cywilizacyjny Polski• 103

Wadowic, a w czasie majówki droga jest zablokowana od Wadowic do Zatora.
Wybudowanie BDI to najważniejsza sprawa, bo dzięki niej Kraków od razu
połączy się z Wiedniem.
Trzecie wyzwanie to nowe miejsca pracy. Trzeba stworzyć zakłady pracy
w najbliższej okolicy, bo obecnie młodzi ludzie po skończeniu szkoły nie są
w stanie znaleźć zatrudnienia w powiecie wadowickim. Powinniśmy tworzyć
kolejne strefy aktywności ekonomicznej – jedna jest już w Andrychowie,
druga w Zatorze. Powinniśmy postarać się o więcej inwestycji, ponieważ nie
mamy dużych globalnych firm, które są innowacyjne.
Polska nie najlepiej też wypada na tle krajów sąsiedzkich na podobnym poziomie rozwoju. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w zeszłym roku zanotowano w Polsce 8,68 zgłoszeń uznania patentów, w Czechach – 16, a na
Węgrzech – 19. Musimy inwestować w młodych, żeby zdobywali jak najlepsze wykształcenie. Wczoraj oglądałem program, w którym pokazano młodych
studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wymyślili nowy pojazd kosmiczny. To pokazuje dobitnie: w młodych ludziach tkwi ogromny potencjał.
Dlatego mój apel do Was jest następujący: uczcie się i twórzcie innowacyjne
stanowiska pracy. To jest podstawa rozwoju.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
UE określiła trzy filary okresu 2014–2020: gospodarka oparta na wiedzy, infrastruktura oraz innowacyjność. Jak Pan Senator ocenia te priorytety? Czy są
dobrze zdefiniowane i czy mogą przyśpieszyć rozwój Małopolski?
M a r ta K r ó l i k :
Uważam, że jest to znakomity wybór. Chodzi o to, aby gospodarka się rozwijała, a kraj bez dróg jest jak organizm bez naczyń krwionośnych. Nie ma
komunikacji – nie ma rozwoju. Pogłębia się obszar wykluczenia społecznego
i ekonomicznego. Dlatego sądzę, że te trzy obszary są najistotniejsze, i dobrze, że zostały wyróżnione.
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Jeżeli ma być tak dalej, to efekt będzie mizerny. Ale jeśli środki zostaną wykorzystane należycie, to mamy szansę na duży rozwój cywilizacyjny.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Może polskie samorządy i polscy urzędnicy nie do końca potrafią odpowiednio
zagospodarować te pieniądze?
M a r ta K r ó l i k :
Myślę, że nie należy uogólniać, bo wszelkie uproszczenia są krzywdzące. Na
pewno trzeba piętnować patologiczne zjawiska w naszej gospodarce, także
przy budowie autostrad z udziałem środków unijnych, czy nawet bez nich.
Boleję nad tym, ale wiem, że tak czasami się dzieje, co oznacza w praktyce
stratę czasu, konieczność dochodzenia roszczeń między wykonawcą a zamawiającym itd.
Uczestnicy debaty zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez Instytut Łukasiewicza. Na zdjęciu moderator Krzysztof Tenerowicz

Andrzej Pająk:
Tak jak już wspomniałem: jeżeli te pieniądze zostaną należycie wykorzystane,
to na pewno będziemy z nich czerpać wiele korzyści. Jeżeli jednak chodzi
o innowacyjność, to wiem, że już w poprzedniej perspektywie finansowej, tj.
2007–2013, spore środki na innowacyjność były wydawane, a mimo to spadliśmy w klasyfikacji europejskiej pod względem innowacyjności. Zastanawiam
się, co się z tymi środkami stało, jak zostały wykorzystane, czy ktoś to zbadał
i czy wyciągnięto konsekwencje wobec odpowiednich osób.
Podobnie rzecz się ma z infrastrukturą. Dobrze, inwestujmy w kolej, ale fakty
są takie, że dzisiaj z Krakowa do Warszawy jadę o wiele dłużej niż 5 lat temu.
Z kolei autostrady mamy najdroższe w Europie. Polskie firmy budują autostrady w Afryce, w Iraku. Gdy Hiszpania otrzymała z UE pieniądze i tworzyła swoją infrastrukturę, to sama ją wybudowała i powstały przy tym potężne
firmy hiszpańskie. U nas firmy upadły.

Jeśli chodzi o powiat wadowicki, to wydaje mi się, że środki unijne z poprzedniej perspektywy zostały dobrze wykorzystane. Pod względem ilości środków
przeznaczonych na drogi jesteśmy na drugiej pozycji w Małopolsce. A przypomnijmy, że w województwie mamy 22 powiaty. Więc nie jest źle.
W przyszłej perspektywie unijnej możemy sobie jednak nie poradzić i to niebezpieczeństwo dostrzegam już teraz – to kwestia zabezpieczenia wkładów
własnych na projekty unijne. Zasada jest jasna: żeby dostać dofinansowanie w wysokości 85% wartości inwestycji, trzeba mieć 15% swoich środków.
W przypadku naszego powiatu może być z tym trudno. Do tego dochodzą
jeszcze przepisy wewnętrzne, konieczność zachowania art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z tymi wszystkimi problemami samorządowcy będą
musieli się zmierzyć.
M a ł g o r z ata C h o wa n i e c :
Program operacyjny, z którego będą mogły korzystać w najbliższej perspektywie powiatowe urzędy pracy, to „Wiedza, edukacja, rozwój”. Myślę, że nie
tylko moja jednostka, lecz także wyższe uczelnie będą korzystały z tego pro-
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gramu. Polska oferta edukacyjna już w tym momencie jest bardzo bogata.
Uważam, że każdy młody człowiek powinien z niej skorzystać po to, żeby
w przyszłości, kiedy stanie przed wyborem stanowiska pracy, mógł wykorzystać zdobyte kwalifikacje.

Unia

i n w es t u j e w nau kę

Dzięki środkom unijnym małopolska oferta edukacyjna stale się poprawia.
W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji, powstały nowe obiekty,
a te już istniejące zyskały dodatkowe funkcje. Dzięki wsparciu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowano m.in. następujące inwestycje:
– MultiCentrum w Skawinie, wartość inwestycji: 2 mln 791 tys. 242 zł
(w tym 1 mln 178 tys. 956 zł dofinansowania) – interaktywny i wielofunkcyjny punkt dostępu do nowych technologii informacyjnych. Centrum
stworzono w celu upowszechnienia
wiedzy z różnych dziedzin nauki, sztuki i kultury. Przy stanowiskach komputerowych każdy może skorzystać z nowoczesnego systemu edukacyjnego,
który pozwala rozwijać wiedzę na różnych polach.
fot. www.multicentrum-skawina.pl/

– Laboratorium Badawcze AGH, wartość inwestycji: 6 mln 523 tys. 300 zł
(w tym 4 mln 564 tys. 266 zł dofinansowania) – znajduje się w nim m.in.
sala wykładowa dla 60 studentów oraz
sala laboratoryjna z 30 stanowiskami
komputerowymi. W budynku zamontowano instalacje grzewcze oparte na
pompach ciepła i kolektorach słonecznych. Działa tam także hybrydowa instalacja fotowoltaiczno-wiatrowa. Zainstalowano również profesjonalny system pomiaru prędkości i kierunku
wiatru.
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– Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowym Targu, wartość inwestycji:
5 mln 573 tys. 257 zł (w tym 2 mln 999 tys. 981 zł
dofinansowania) – projekt zakładał rozbudowę
i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica.
Utworzono tam siedem nowych pracowni, w tym pracownię diagnostyki
samochodowej i napraw podzespołów. Każda z nich wyposażona jest w nowoczesny sprzęt.
fot. www.malopolska.pl

– Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu, wartość inwestycji: 16 mln 553
tys. 434 zł (w tym 12 mln 241 tys. 657 zł
dofinansowania) – czterokondygnacyjny
budynek o ciekawej bryle, pozbawiony
barier architektonicznych. Znajdują się
w nim pracownie komputerowe, w których bezpłatnie można skorzystać z wielu
specjalistycznych programów czy gier edukacyjnych dla najmłodszych. W budynku znajdują się sale multimedialne,
gdzie można bez ograniczeń korzystać z bogatego zbioru muzyki i filmów
(w dwóch salkach kinowych na 16 i 20 miejsc). Do dyspozycji są także nagrania dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących oraz
tych mających problemy ze słuchem.
fot. www.mbp-oswiecim.pl

fot. www.miekinia.agh.edu.pl

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Jakie przesłanie dla naszej publiczności, zwłaszcza tej młodszej, ma Pani Starosta?
M a r ta K r ó l i k :
Myślę, że UE da Wam ogromne możliwości i to od Was będzie zależało, czy
je wykorzystacie. Całe 25 lat transformacji ustrojowej stworzyło nowe realia
gospodarcze, a UE przyniosła jeszcze dodatkowe korzyści. Niestety z tą swobodą i wolnością nie zawsze potrafimy sobie poradzić. Nie ma bowiem dostatecznej korelacji oraz współpracy pomiędzy systemem kształcenia a rynkiem
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pracy, potrzebami pracodawców a zainteresowanymi podjęciem pracy. Dlatego chciałabym Was zachęcić do tego, żeby Wasze przyszłe wybory związane
z dorosłym życiem, a wcześniej z kształceniem na poziomie szkół wyższych,
odpowiadały tym potrzebom, żebyście wykorzystali możliwości, a nie błądzili
bez celu. Dlatego dokonujcie mądrych wyborów, czytajcie analizy, nie ograniczajcie się do lokalnego czy sublokalnego rynku pracy, bo zmiana miejsca
zamieszkania nie jest obecnie tragedią. To naturalny proces i należy się z nim
liczyć. Oczywiście, szanujmy naszą tożsamość, ale bądźmy też otwarci i wykorzystajmy możliwości, jakie mamy.
Osobiście nie widzę żadnej sprzeczności pomiędzy obywatelstwem w Unii a
obywatelstwem Polski. Odkąd jesteśmy w UE, mamy do czynienia ze zjawiskiem dualizmu obywatelskiego. Nie ma w tym żadnej konkurencji. Cała rzecz
zasadza się na tym, żeby umieć dostrzec wspólne cele, dążyć do nich przy zachowaniu szacunku do własnej tożsamości i dbałości o nasze krajowe interesy.
Tak zachowują się wszyscy członkowie UE, na tym to przecież polega.
Józef Łasak:
To, co chciałbym Państwu powiedzieć, to żebyście byli odważni. O tym też
mówił Ojciec Święty: żebyście się niczego nie lękali. Świat stoi przed Wami
otworem. Bądźcie otwarci na świat, na nowe idee, na to, że UE daje Wam
możliwości, by czerpać z jej dobrodziejstw, nawet jeśli nie wszystko w niej
jest idealne.
Swego czasu zorganizowałem spotkanie z panem Romanem Kluską. Poprosiłem go o wskazówkę dla młodych. Powiedział tak: „Starajcie się być dobrymi
ludźmi. Wiedza nie jest aż tak ważna. Jeśli będziecie otwartymi i dobrymi
ludźmi, to odpowiednią wiedzę zdobędziecie z upływem czasu”. Dodam od
siebie, że Roman Kluska w swojej firmie zatrudnia ludzi, nie patrząc na wykształcenie, ale na to, czy młody człowiek chce się czegoś nauczyć. Kluska
powiedział, że ma pracownika po gastronomicznej szkole średniej, który jest
lepszym informatykiem niż informatycy z tytułem doktora.
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Konkurencyjna (Mało)Polska w UE.
Na jakich rynkach mogą skutecznie
konkurować polscy i małopolscy
przedsiębiorcy?
Nasz kraj należy do najbardziej przedsiębiorczych w Europie – wynika z danych Komisji Europejskiej. Według szacunków w Polsce w 2013 r. funkcjonowało ok. 1,54 mln firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (tj.
zatrudniających do 9 osób). W skali unijnej Polska uplasowała się pod tym
względem na piątej pozycji (po Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii
i Francji). Poza pierwszą piątką w pozostałych krajach unijnych liczba małych
i średnich firm nie przekracza miliona.
Na tysiąc mieszkańców w Polsce przypada 40 firm, co daje nam pod tym
względem 14. miejsce w Europie. Jeszcze 10 lat temu głównym czynnikiem
skłaniającym Polaków do zakładania własnych firm był brak pracy. Dziś sytuacja jest inna – z badań Fundacji Initium wynika, że aż 78% młodych Polaków
jeszcze na studiach myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej. Po
zdobyciu dyplomu część z nich rezygnuje, obawiając się nadmiernej biurokracji i początkowych kosztów. Niektórzy decydują się jednak pracować na
własny rachunek i odnoszą sukces.
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Polskie i małopolskie firmy coraz śmielej wychodzą poza granice kraju.
Maspex Wadowice, Fakro czy Oknoplast są najlepszym przykładem na to, że
Made in Poland to dziś nie powód do wstydu. Firmy wysyłają swoje towary
do różnych krajów Europy i – co ważne – robią to pod własnym logiem. To
dowód na to, że nasi przedsiębiorcy chcą i mogą być konkurencyjni na europejskim, a nawet światowym rynku.

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Jak oceniacie Państwo ostatnie 10 lat polskiego biznesu i jakie perspektywy
mają małopolskie firmy na rynkach europejskich?

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej powstało wiele nowych,
małych firm. Umożliwiają to unijne dotacje. Małopolanie dobrze wykorzystali szansę, jaką dała im Unia. – Fundusze są dla ludzi aktywnych. W ich
ramach zostało uruchomionych 2000 nowych firm, które zapewniają wielu
rodzinom możliwość egzystencji. Możemy pochwalić się przykładami. Mamy
około 2000 dotacji dla firm w Małopolsce. Wiem, że to niewielki odsetek, ale
te firmy zanotowały gigantyczny wzrost inwestycji, zwiększyły bazę usługową i produkcyjną. One są przygotowane do ekspansji – mówił Marek Sowa,
marszałek województwa na antenie Radia Kraków.
Na jakich rynkach mogą skutecznie konkurować polscy i małopolscy przedsiębiorcy? Którym firmom udało się osiągnąć sukces na skalę europejską
w ciągu ostatniego dziesięciolecia? Co zrobić, by być bardziej konkurencyjnym na unijnym rynku? Jak mogą w tym pomagać samorządy? Na te pytania
szukali odpowiedzi uczestnicy debaty w Myślenicach.
W spotkaniu udział wzięli:
• Maciej Ostrowski, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice,
• Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,
• Józef Tomal, starosta myślenicki,
• Wiktor Kielan, radny miejski Myślenic.
Debacie, która odbyła się w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, przysłuchiwało się ok. 80 osób, m.in. uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach wraz z dyrektorem Jerzym Kosińskim oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego.
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M ac i e j O s t r o w s k i :
10 lat w Unii Europejskiej dla przedsiębiorców z gminy Myślenice to był
dobry okres. Już w 2003 r. rada miejska zaczęła się przygotowywać do absorbcji środków na pomoc dla przedsiębiorców. Powołaliśmy wtedy Myślenicką
Agencję Rozwoju Gospodarczego. Dość dużo firm skorzystało z tych środków, m.in. Plast-Dach, Wiech, Kebab Turcja czy Zibet, zajmujący się przetwórstwem w betonie. Jest też firma Ryś Meble, która niedawno rozpoczęła
potężną produkcję, ale – co ciekawe – nie mebli, tylko grawerunku w szkle
w 3D. To druga firma na świecie, która zajmuje się tego rodzaju działalnością.
Z tego, co wiem, Ryś Meble otrzymało 40 mln zł dotacji z UE, a sami mają
jeszcze wyłożyć 30 mln zł i wybudować nowy zakład pracy w Polance.
Ostatnio zlokalizowała się też duża firma, która zatrudnia ok. 1000 osób i ma
10 000 m2 hal, ale dotacji nie mogła otrzymać, ponieważ UE daje pieniądze
przede wszystkim na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz na rozwój konkurencyjności. Wszystkie zresztą firmy zagraniczne, które kilka czy
kilkanaście lat temu otworzyły swoje siedziby, nie korzystały z dofinansowania z UE, a chciały jedynie uzyskać tanią siłę roboczą. W ostatnich latach
wzrosły zarobki w Polsce i już nie jesteśmy atrakcyjni dla firm zagranicznych
jak dawniej. W tym czasie na znaczeniu zyskały jednak właśnie firmy polskie,
które otrzymały dofinansowanie z UE.
Łącznie w Myślenicach ponad 100 firm dostało dofinansowanie. Pytanie, co
będzie z nimi dalej. W zależności od programu, z którego przedsiębiorstwo
otrzymało dotację, musi ona zostać wydatkowana w pewnym okresie. Czy po
jego upływie te firmy będą konkurencyjne gospodarczo i zdołają utrzymać
się na rynku? To dopiero się okaże w najbliższych latach. Niestety już teraz
często bywa tak, że firma działa tylko przez wymagany okres, najczęściej rok,
i z chwilą upływu tego terminu przedsiębiorca kończy działalność.
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2013 r .

Europejski Urząd Patentowy zarejestrował w ubiegłym roku 95 polskich
wynalazków. W 2013 r. Polacy zwracali się do niego 510 razy o przyznanie
patentu, czyli o 3% rzadziej niż w 2012 r.
Dla porównania Niemcy w 2013 r. zgłosili
się do EUP 32 tys. razy, otrzymali zaś ok.
13,5 tys. patentów. Francuzi ubiegali się
o patent 12,5 tys. razy, w blisko 5 tys. przypadków z dobrym skutkiem.
Brytyjczycy mieli 6,5 tys. zgłoszeń i ponad 2 tys. patentów. Porównywalna wielkością z Polską Hiszpania otrzymała blisko 400 patentów. Czechy
uzyskały 67 patentów, a Węgrzy 49. Słowenia skutecznie zarejestrowała 52
wynalazki.

Maciej Ostrowski, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Inny problem, dotyczący nie tylko myślenickich przedsiębiorców, ale firm
w całej Polsce, to niewielka liczba rejestrowanych patentów. W porównaniu
do innych krajów zgłaszamy zbyt mało wynalazków. Współpracowaliśmy niedawno w gminie z firmą Sigma z Lublina, która ma kilka patentów i cały czas
składa wnioski o kolejne. To przedsiębiorstwo, które prowadzi innowacyjne
projekty, np. tworzy małe wiatraki przydomowe. Jak wyjaśnili nam przedstawiciele tej firmy, przepisy prawa podatkowego w Polsce nie są po prostu
przychylne dla przedsiębiorców i nie wspierają uzyskiwania patentów.

R a fa ł S o l e c k i :
Ewidentnie z każdym rokiem widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania
środkami unijnymi i przedsiębiorczością w ogóle. O ile w pierwszej perspektywie finansowej, gdy Polska przystąpiła do UE, łącznie zaledwie kilkaset małopolskich projektów otrzymało dofinansowanie unijne, o tyle w tym miesiącu
w imieniu Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i zarządu województwa małopolskiego będę podpisywał dwutysięczną umowę. To oznacza, że już
2000 firm z mikrosektora małych i średnich dostało bezzwrotną dotację!
Jeśli zaś chodzi o wspomnianą przeżywalność firm, to ostatnio widziałem prezentację wojewódzkiego urzędu pracy, która obrazowała ten problem. Jeden z wykresów przedstawiał żywotność nowo otwartych firm. O ile przez pierwsze 12
miesięcy większość z nich działała, o tyle w 13. miesiącu następował drastyczny
spadek. To dlatego, że warunkiem uzyskania dotacji było prowadzenie działalności przez 12 miesięcy. Gdy wymóg ten został spełniony, przedsiębiorca od razu
zamykał działalność. Mało tego! Rozmawialiśmy także z doradcami, do których
zwracali się ci przedsiębiorcy. Jak się okazało, radzili się ich, jak szybko mogą zamknąć działalność i otworzyć kolejną, na którą dostaliby dotację. Takie przypadki
nie powinny mieć miejsca, bo to nie ma żadnego związku z przedsiębiorczością.
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Coraz częściej mówi się więc o tym, by odejść od formuły dotacji na rzecz
instrumentów zwrotnych, czyli pożyczek. Obecnie trwają prace nad tego
typu zmianami. Wiadomo już, że główna zmiana w dofinansowaniach z
UE będzie polegać na tym, że osoba, która nie ma działalności gospodarczej, a chce ją założyć, zapewne nie otrzyma dotacji. Przedsiębiorca będzie
mógł natomiast otrzymać pożyczkę na lepszych warunkach niż w banku
komercyjnym. Takie rozwiązanie sprawi, że wnioski o dofinansowanie będą
bardziej przemyślane. Jeżeli wnioskujący będzie miał świadomość tego, że
musi oddać otrzymane pieniądze, to z pewnością nie porwie się z motyką
na słońce.

Żeby otrzymać dotację, trzeba wygrać konkurs, czyli spełnić odpowiednie
kryteria przyjęte przez niezależne ciało, którym jest Komitet Monitorujący.
Im więcej punktów projekt otrzyma, tym większa szansa na dotację. I za
innowacyjność są dodatkowe punkty, które mogą przeważyć o uzyskaniu
dotacji.

Józef Tomal:
Trudno się dziwić, że Polacy korzystali z tych dotacji, skoro państwo i UE
zaproponowało takie, a nie inne warunki ich otrzymywania. Należy jednak
zauważyć, że nie odbiegamy od średniej unijnej, jeżeli chodzi o przeżywalność
nowych przedsiębiorstw, które otrzymały dotację. Nie zawsze wynikało to ze
złej woli ludzi, ale z tego, że młodzi ludzi mieli pomysł na biznes, ale nie był
on na tyle innowacyjny, by firma przetrwała na rynku. W nowej perspektywie
finansowej będzie nieco inaczej, bo jednym z głównych kryteriów będzie właśnie innowacyjność, a więc o dotację będzie trudniej.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Jak należy rozumieć tę innowacyjność?
R a fa ł S o l e c k i :
Innowacyjność można rozumieć bardzo różnie. Generalnie oznacza ona coś
nowego, przy czym możemy wyróżnić innowacyjność produktową, procesową
czy innowacyjność w zarządzaniu. Można ją także uzależnić od skali zjawiska – wedle tego kryterium mówimy np. o innowacyjności wewnątrz firmy,
bo jeżeli przedsiębiorstwo inwestuje w coś, czego do tej pory nie miało, to
jest to pewien rodzaj innowacyjności. W szerszej skali możemy zaś mówić
o innowacyjności na poziomie gminnym, regionalnym, a także krajowym czy
globalnym.
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K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
W jakich dziedzinach możemy więc być innowacyjni? Czy mamy już innowacyjne firmy, które mogą odnieść na sukces na unijnym rynku?
Józef Tomal:
W powiecie myślenickim istnieją dwie strefy gospodarcze: myślenicka i dobczycka, która zrzesza zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy. Mamy nowoczesny, innowacyjny e-system w Dobczycach, mamy firmę Wawel, która
może nie jest innowacyjna, ale rok temu uzyskała większy obrót niż Wedel.
Jest też Kuźnia SA w Sułkowicach – firma, która przez lata była wizytówką
Sułkowic, podczas transformacji trochę podpadła, ale obecnie się odbudowała. Od 10 lat jest to dobrze zarządzane przedsiębiorstwo, nowoczesne, które
od 60 do 70% produkcji eksportuje do Niemiec.
Mamy też Drutex – producenta okien liczącego się w Europie, a niedługo
zapewne też na świecie. To jest polska firma, którą stać na znakomite, drogie
reklamy w telewizji polskiej i na świecie. Również nasze meble sprzedają się
znakomicie w Europie. Byliśmy niedawno chyba trzecim producentem mebli. Mimo to dość dużo mebli sprzedaje się pod szyldem marek niemieckich,
szwajcarskich i francuskich, a nie polskich, ponieważ Made in Poland było źle
kojarzone. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo widoczna jest w Europie tendencja do promowania marek narodowych. Uważam, że również rząd polski
powinien rodzime marki promować i finansować.
R a fa ł S o l e c k i :
Tak, to prawda. Ostatnio dowiedziałem się, że produkty dużej firmy
z Małopolski trafiają na rynek z etykietą Made in Germany. Oczywiście z tego
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Przed nami kolejna 5-letnia perspektywa unijna. Myślę, że jeśli przez ten
czas nowe firmy popracują nad marką i będą z determinacją się rozwijać, to
za 5 lat będą mogły czerpać przyzwoite profity, a miejsca pracy, które w tym
czasie powstaną, okażą się pewnymi stanowiskami z szansą na dalszy rozwój.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Gdzie można szukać kół zamachowych polskiej gospodarki?

Od lewej: Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz
Maciej Ostrowski, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

względu, że niemieckie oznacza lepsze. Dlatego w pełni przychylam się do
tego, byśmy promowali polską markę. Musimy zacząć wierzyć we własne siły.
K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Jak przekonać polskich przedsiębiorców do tego, aby dbali o własną markę i ją
rozwijali?
Wiktor Kielan:
Na budowę marki zawsze potrzeba czasu. To nie jest tak, że dzisiaj rano wymyślę działalność gospodarczą, jutro wybiorę nazwę firmy i opracuję logo, a pojutrze będę miał markę europejską, którą będę mógł sprzedać za 100 mln zł
jeszcze większej firmie lub po prostu dobrze zarabiać na swojej marce. To jest
proces długotrwały. Ale dowodem na to, że jest to możliwe, są przykłady takich
firm z naszego regionu jak Fakro czy Wiśniowski. To przykłady, że o markę
warto dbać, warto ją rozwijać, szukać nowych rynków zbytu, produkować pod
własnym logotypem.

R a fa ł S o l e c k i :
Trudno wskazać konkretne kierunki. Myślę jednak, że powinniśmy zacząć
od tzw. obszarów inteligentnych specjalizacji, czyli tych, które będą kluczowe dla nowej perspektywy finansowej. Unia praktycznie wymusiła na krajach
członkowskich, aby wskazały, które obszary są dla nich najistotniejsze. Województwo małopolskie wybrało już cztery z nich: chemię, biotechnologię,
przemysł metalowy i life science. Prawdopodobnie będzie łącznie siedem takich obszarów.
Wyodrębnienie powyższych obszarów oznacza, że firmy inwestujące w tych
dziedzinach będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie, przynajmniej na etapie aplikowania o środki unijne. Dotychczas praktycznie każda branża mogła
otrzymać dofinansowanie, niezależnie od tego, czy to była piekarnia, czy firma
z branży biotechnologicznej. Kolejna perspektywa finansowa skupi się natomiast na dofinansowaniu konkretnych dziedzin. Teoretycznie środków będzie
więcej, ale nie każdy je dostanie.
Ta zmiana wynika z chęci pobudzenia przedsiębiorców do inwestowania
w projekty badawczo-rozwojowe. Mimo że dużo się mówi o innowacjach, to
w ogólnoświatowych czy europejskich rankingach innowacyjności zajmujemy
niezbyt chlubne pozycje. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorca
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą czy nawet zatrudniający
kilku pracowników nie zdecyduje się nagle ani na budowę laboratorium badawczego, ani na zatrudnienie sztabu profesorów czy specjalistów. Mierzmy
siły na zamiary. Ale jeżeli faktycznie chcemy osiągnąć wyższy poziom rozwo-
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ju, to na 99% jest to ostatnia ku temu szansa. Oczywiście po 2020 r. środki
unijne się nie skończą, ale polskie regiony osiągną wyższe PKB w przeliczeniu
na jednego mieszkańca, co sprawi, że na tak duże środki z Unii nie będziemy
mogli już liczyć.

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Co Małopolska jest w stanie zaoferować młodym, przedsiębiorczym ludziom?

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
A gdzie Pana zdaniem polscy przedsiębiorcy mogą konkurować ze swoimi projektami?
R a fa ł S o l e c k i :
Jednym z kierunków jest wschód Europy, a nawet Azja. Coraz więcej polskich
firm podąża w tamtą stronę. Z najbliższych sąsiadów należy na pewno wymieniać Ukrainę – to rynek o ogromnym potencjale, mający niezagospodarowane nisze, w które warto inwestować, bo można prześcignąć konkurencję.

Dzięki Unii polskie firmy zyskały dostęp do nowych rynków
– Dzięki wstąpieniu Polski do UE nasi przedsiębiorcy zyskali nieograniczony dostęp do europejskiego rynku – mówi Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. Dodaje, że zdecydowana większość polskich firm
popierała naszą akcesję. – Przedsiębiorcy zdawali sobie sprawę, że dołączenie do UE będzie gwarantem dalszego rozwoju naszego kraju, że dzięki
temu będziemy się zbliżać do zachodnich standardów, np. w kwestii jakości
regulacji. Dla biznesu prowadzenie działalności w stabilnych warunkach
i transparentność prawa to sprawy niezwykle ważne – stwierdza Malinowski. Zaznacza, że bez tego niemożliwe jest prawidłowe skalkulowanie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.
Źródło: PAP
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M ac i e j O s t r o w s k i :
Najpóźniej w 2015 r. ruszy w Myślenicach inkubator przedsiębiorczości.
Tworzy go Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego, która pozyskała na ten projekt środki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Obecnie kupujemy grunty w strefie przemysłowej po to, by zaoferować je
w ramach inkubatorów. Każdy, kto wykaże się pomysłem, będzie mógł wynająć lub kupić od gminy teren, żeby rozwinąć swoją firmę. Myślimy też
o obsłudze księgowej, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać z izbą gospodarczą.
Sam widziałem inkubatory przedsiębiorczości 12–13 lat temu w Niemczech.
Wówczas było dla mnie zdumiewające, że osoba, która ma pomysł, ale której
brakuje kapitału na start czy wynajem biura, otrzymuje taką pomoc od państwa. Dziś możemy to samo zaoferować młodym ludziom w Polsce.
Najważniejsze jednak, żeby mieć pomysł na rozwój firmy, a nie wydać te pieniądze na komputery, aparaty czy cokolwiek innego. Jeśli cofniemy się pamięcią o 20–30 lat, to przypomnimy sobie, że nie było żadnej pomocy od państwa
i wsparcia dla przedsiębiorców. W obecnych czasach każdy europejski kraj
wspiera swoich przedsiębiorców, aby mogli konkurować na rynku europejskim, a nawet globalnym.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Otóż polskie produkty i polskie patenty powinny być chronione przez rząd. Gdy u nas organizowane są przetargi, to wygrywają je firmy z Niemiec, z Austrii, ze Szwecji. Mieliśmy okazję rozmawiać z szefostwem tych firm. Wyjaśnili nam, że
w ich krajach w pierwszej kolejności wygrywają firmy rodzime – np. na rynku
niemieckim preferowany jest przedsiębiorca niemiecki. To bardzo ważne, by
wspierać rodzimą przedsiębiorczość, dlatego ustawodawstwo należałoby tak
zmienić, by zwiększyła się ochrona polskich firm.
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zywać im wiedzę, która pozwoli im podjąć właściwe studia na prestiżowych
uczelniach krakowskich. Rozpoczynamy także program, w ramach którego
oferowane będą bezpłatne kursy z ponad stu różnych specjalizacji i zawodów.
Kursy będą prowadzone przez firmy bezpłatnie.
Taka, a nie inna polityka wynika z faktu, że na rynku brakuje specjalistów
z tego typu dziedzin. Od 5 lat np. szukam inżyniera drogownictwa o specjalizacji mostowej – i nie ma takiego na rynku. Potrzebujemy też ludzi do
kształcenia mechatronicznego. Również nauczyciele tych zawodów powoli się
wykruszają. Dlatego kształcimy w tych zawodach, których na rynku brakuje.
Pozytywny efekt tego braku specjalistów jest taki, że w pewnych zawodach
można teraz naprawdę dobrze zarabiać.

Uczestnicy debaty (od lewej): Rafał Solecki (dyrektor Małopolskiego Centrum
Przedsiębiorczości), Maciej Ostrowski (burmistrz Miasta i Gminy Myślenice), Józef
Tomal (starosta myślenicki), Wiktor Kielan (radny miejski Myślenic)

Józef Tomal:
W naszym powiecie od 5 lat stawiamy na szkolnictwo zawodowo-techniczne.
To jest polityka, do której jesteśmy przekonani i którą wspiera także zarząd
województwa. Jeśli chodzi o kierunki humanistyczne, to uważam – oczywiście
z całym szacunkiem dla humanistów – że to dziedzina nauki tylko dla wybitnych jednostek i zapaleńców. Szkolnictwo humanistyczne będzie prowadzone
jedynie w LO im. Tadeusza Kościuszki, a wszystkie pozostałe szkoły będą
nastawione na szkolnictwo zawodowo-techniczne.
Zyskaliśmy już prawie 4 mln zł i największą szkołę w powiecie wyposażyliśmy w nowoczesne, skomputeryzowane warsztaty oraz w wielofunkcyjne
obrabiarki klasy europejskiej. Z kolei w Sułkowicach przy Zespole Szkół powstają już nowe warsztaty laboratoryjne. W pozostałych szkołach stawiamy
na mechatronikę, elektronikę i elektrykę, czyli te dziedziny, w których brakuje
specjalistów na rynku. Chcemy rozwijać potencjał młodych ludzi i przeka-

Chcemy też tworzyć takie programy nauczania, aby na szkolnictwo zawodowe i techniczne otrzymać środki unijne. Wyobrażam sobie, że za kilka lat
nasze szkoły staną się minilaboratoriami, warsztatami wspólnej pracy, bo to
da młodym ludziom szansę na wybór dobrych studiów. Już dzisiaj na niektórych kierunkach na uczelniach krakowskich wymaga się nie tylko wiedzy,
lecz także doświadczenia. Chcemy pomóc młodzieży je nabyć. A po takich
kierunkach jest dobry zawód, dobra płaca i dobre życie.
Podsumowując, chciałbym, żeby młodzi ludzie się rozwijali i nie musieli
wyjeżdżać za granicę, by tam szukać swojej drogi życiowej. Naszym największym potencjałem, o którym od wielu lat mówimy, są wykształceni młodzi
ludzie. Często tę wiedzę i doświadczenie nabywają właśnie w zachodnich
korporacjach, ale one też coraz częściej, od Google począwszy, przenoszą się
do Polski. Szkoda mi jedynie tych młodych ludzi, którzy mają ogromny talent, a pracują w korporacjach na zasadzie odtwórczej. Uważam, że w szeroko
rozumianej informatyce i programowaniu mamy naprawdę wielkie talenty.
Studenci Politechniki Krakowskiej, AGH czy Uniwersytetu Wrocławskiego
wygrywają światowe zawody w robotyce organizowane przez NASA. Pozostaje żal, że te wspaniałe projekty i nowoczesna myśl naszych młodych ludzi
nie są później wykorzystywane w praktyce.
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Wiktor Kielan:
Jako Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej wielokrotnie rozmawialiśmy z
Panem Starostą i Burmistrzem w sprawie współpracy, głównie dotyczącej
szkolnictwa zawodowego. W efekcie chcemy zaproponować młodym ludziom pomoc już na etapie pracy dyplomowej. Jeśli mają oni pomysł na dobrą
pracę dyplomową, ale brakuje im środków, mogą zwrócić się do izby i nawiązać kontakt. Przydzielona zostanie im konkretna osoba, która z pewnością pomoże. Dzięki temu już na studiach zyskają doświadczenie zawodowe,
które zaprocentuje w przyszłości. A prawda jest taka, że im wcześniej zaczną
zdobywać doświadczenie, tym szybciej uzyskają przewagę rynkową nad tymi,
którzy tego doświadczenia mieć nie będą.

Owszem, są różni ludzie, także nieuczciwi. Ale jeśli jako społeczeństwo nie
będziemy umacniać wizerunku przedsiębiorcy jako człowieka, który tworzy
PKB, który tworzy miejsca pracy, to choćby UE dała nam nie wiadomo ile
pieniędzy – wykorzystamy je tylko w niewielkim stopniu. Każdy z Was, młodych ludzi, może zostać przedsiębiorcą i byłoby miło, żeby społeczeństwo
traktowało Was jako elitę, jako ludzi, którzy dają miejsca pracy i płacą podatki, a my z tych podatków budujemy szkoły i inne obiekty, z których korzystamy jako społeczeństwo.

K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Czego przedsiębiorcy oczekują od samorządów?
Publiczność debaty, m.in. uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych
w Myślenicach oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego

Wiktor Kielan:
Fundamentalne są dobre relacje z samorządem. Wydaje mi się jednak, że
włodarzom stale trzeba przypominać, że to przedsiębiorstwa odpowiadają
za tworzenie miejsc pracy i że to przedsiębiorcy oraz ich pracownicy tworzą
PKB. To dzięki ich zaradności i przedsiębiorczości biorą się pieniądze, które
później budżet miasta i powiatu może przeznaczać na inwestycje publiczne.
Z tego też powodu warto starać się o to, aby zmienić wizerunek przedsiębiorcy. Podam przykład reklamy, która ostatnio mnie zbulwersowała. Widzimy
w niej przedsiębiorcę, który szykanuje pracownika, zastrasza go itd., więc ten
pracownik kombinuje, jak zrobić pracodawcy na złość. W efekcie donosi na
przedsiębiorcę, ponieważ ten używa nielegalnego oprogramowania. Oczywiście, trzeba mieć legalne oprogramowanie, ale nie o to chodzi. Problem
w tym, że taki przekaz umacnia krzywdzący wizerunek przedsiębiorcy jako
wyzyskiwacza, tyrana itd. Jeśli tak będziemy postrzegać przedsiębiorców, to
nie przysłuży się to niczemu dobremu.
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K r z y s zt o f T e n e r o w i c z :
Panie Burmistrzu, proszę o krótkie podsumowanie dzisiejszej dyskusji.
M ac i e j O s t r o w s k i :
Tak jak wspomnieliśmy, przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej. Ale wiele wspaniałych projektów udało się już sfinalizować.
Po pierwsze powstał zielony park technologiczny. Utworzonych tam zostało
600 miejsc pracy. Drugą strefę dla przedsiębiorców tworzymy tam, gdzie była
dotychczas produkcja papierosów Prince. Ten teren kupiła firma Fabios, wytwarzająca osłonki białkowe, i rozpocznie tu produkcję osłonek dla frankfurterek i kabanosów. Jedyny taki zakład w Polsce jest w Białce pod Makowem,
a drugi będzie w Myślenicach. Na całym świecie, nie licząc Chińczyków, jest
zaledwie 13 takich firm. A warto dodać, że największym podatkiem dla nas
jest podatek od działalności gospodarczej. W przypadku hal wynosi on ok.
20 zł od metra kwadratowego. Są to więc bardzo duże sumy i jest to stabilny
podatek, ważniejszy i pewniejszy niż wpływy z PIT.
Gdy w 2003 r. zostawałem burmistrzem, bałem się grzechu zaniechania, tego,
że nieumiejętnie będziemy gospodarować środkami. Tymczasem Myślenice
pozyskały ze środków unijnych 160 mln zł na inwestycje w różnych dziedzinach. Dało to pierwsze miejsce w Małopolsce i, zdaje się, drugie miejsce
w kraju w pozyskaniu środków per capita. Myślę, że mamy czym się pochwalić, a grzechu zaniechania nie popełniliśmy.
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