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Wstęp
J

ak wygląda sytuacja małopolskich samorządów na przełomie dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej? Co udało się zrobić, a jakie szanse
i wyzwania czekają ten region w kolejnym okresie finansowania? Z czego
jesteśmy dumni i jakie rozwiązania chcielibyśmy promować na unijnym
forum? Odpowiedzi na te pytania szukał Instytut Łukasiewicza podczas
debat organizowanych w sześciu miastach Małopolski: Niepołomicach (12 maja
2015 r.), Proszowicach (13 maja), Bochni (18 maja), Brzesku (25 maja), Chrzanowie (27 maja) i Gorlicach (29 maja).
Do dyskusji zaprosiliśmy kilkadziesiąt osób: ministra pracy i polityki społecznej, posłów i senatorów RP, przedstawicieli świata biznesu, lokalnych działaczy i przedstawicieli organizacji oraz reprezentantów wszystkich szczebli
samorządu. Na nasze zaproszenie odpowiedziały 32 osoby, który wzięły udział
w spotkaniach w charakterze prelegentów.
Debaty organizowane w ramach projektu „Jaka Unia?” były otwarte dla szerokiej
publiczności. Każda z nich zgromadziła ok. 115 słuchaczy – młodzież ze szkół
średnich, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicieli związków
emerytów i rencistów, lokalnych lekarzy, przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy
organizacji pozarządowych. Jak się okazało, tematyka spotkań dotyczyła kwestii
bliskich mieszkańcom i budzących duże emocje. Szczególnym zainteresowaniem
publiczności cieszyły się debaty poświęcone polityce senioralnej, wykorzystaniu
unijnych środków na walkę ze smogiem oraz szansom i wyzwaniom stojącym przed
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małopolskimi samorządami w nowej perspektywie finansowej UE. Dowodem tego
był szczególnie aktywny udział osób zgromadzonych na widowni w dyskusji.
Za przygotowanie scenariuszy debat, dokumentacji merytorycznej oraz prezentacji związanych z tematyką dyskusji odpowiedzialni byli Maciej Zdziarski i Krzysztof
Tenerowicz. Obaj zajęli się także obowiązkami związanymi z organizacją i koordynacją spotkań, opracowaniem i wykonaniem działań logistycznych oraz prowadzeniem spotkań. Całość projektu koordynował Maciej Zdziarski.
Autorem audycji radiowych będących zapisem najciekawszych fragmentów debat jest Mariusz Bartkowicz. Za rozbudowę strony internetowej www.jakaunia.pl
i zarządzanie nią odpowiedzialni byli Adam Wenski i Michał Maj. Strategię rozwoju
serwisu opracował Wojciech Lewandowski. Relacje z debat do niniejszej publikacji
opracowali i zredagowali Krzysztof Tenerowicz i Łukasz Mackiewicz.
Organizacja spotkań nie byłaby możliwa bez zaangażowania i wzorowej współpracy z przedstawicielami samorządów: Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Urzędu
Gminy i Miasta Proszowice, Urzędu Miasta Bochnia, Urzędu Miejskiego w Brzesku, Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Urzędu Miejskiego w Gorlicach. Serdecznie dziękujemy Markowi Sowie, marszałkowi województwa małopolskiego, który
objął patronat honorowy nad całością projektu.
Na koniec pragniemy zaznaczyć, że opinie przedstawione w niniejszej publikacji są
wyrazem poglądów ich autorów, a prezentowanych treści nie należy utożsamiać
z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Maciej Zdziarski
Krzysztof Tenerowicz
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Debata w Niepołomicach, 12 maja 2015

Jak obecność Polski
w Unii Europejskiej
przyczyniła się
do rozwoju potencjału
małopolskich samorządów?
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12 maja, Niepołomice:

Jak obecność Polski w Unii Europejskiej przyczyniła się
do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

Unijne instytucje od dawna promują model wielopoziomowego sprawowania rządów, argumentując, że decentralizacja władzy przynosi obywatelom większe korzyści, a zarządzanie finansami na poziomie lokalnym bardziej przyczynia się do rozwoju i wzrostu potencjału. Reprezentanci polskich samorządów są niemal jednogłośni
w ocenie integracji naszego kraju z Unią Europejską. Aż 86% z nich twierdzi, że członkostwo w UE przyniosło samorządowi, który reprezentują, więcej korzyści niż strat1.
Przedstawiciele samorządów zauważają, że obecność Polski w Unii pomaga nie tylko
im samym i reprezentowanym przez nich miastom, powiatom czy województwom,
lecz także mieszkańcom. Wśród głównych zalet integracji ankietowani wskazywali
napływ inwestycji oraz poprawę infrastruktury transportowej, sportowej i szeroko
pojętej infrastruktury społecznej (ponad 70% odpowiedzi). Kolejnymi wskazanymi
korzyściami są rozwój rolnictwa i modernizacja gospodarstw rolnych (65%)2.
Z danych Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju wynika, że w 2014 r.
wartość projektów realizowanych na terenie Małopolski wyniosła 37,2 mld zł
(w tym ze środków UE: 19,2 mld zł). Beneficjenci unijnych środków mający siedzibę na terenie województwa małopolskiego zrealizowali lub realizują 7917 projektów. Do małopolskich wsi w latach 2004–2013 trafiło 3,6 mld zł tytułem dopłat
obszarowych oraz 1,9 mld zł z tytułu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 i 0,6 mld zł z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–20063.
Jak obecność Polski w Unii Europejskiej przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich miast i gmin? Czy samorządy umiały odpowiednio wykorzystać unijne
dotacje? Czy korzyści z wydatkowania funduszy unijnych są większe niż problemy
wynikające z ogromnego zadłużania się samorządów?
Debata „Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?” odbyła się 12 maja w Zamku Królewskim w Niepołomicach.
W dyskusji udział wzięli:
Józef Lassota – poseł na Sejm RP, były prezydent Krakowa,
Bogusław Sonik – radny województwa małopolskiego, były poseł do Parlamentu
Europejskiego,
Bogusław Kośmider – przewodniczący rady miasta Krakowa,
Roman Ptak – burmistrz miasta i gminy Niepołomice,
Stanisław Kracik – były burmistrz miasta i gminy Niepołomice, prezes zarządu
spółki Małopolskie Parki Przemysłowe,
Stanisław Nowacki – przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice,
Spotkanie poprowadził Maciej Zdziarski, prezes Fundacji Instytut Łukasiewicza.
1
2
3

 . Wenerski, Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa Polski w UE w oczach przedstawicieli polskich samorządów, Instytut
Ł
Spraw Publicznych 2013, s. 19.
Ibidem, s. 21.
Raport roczny, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków
2014.
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Maciej Zdziarski:
Dziś będziemy zastanawiać się, jaki wpływ ma Unia Europejska na rozwój
samorządów. Panie burmistrzu, czy wyobraża pan sobie, jak wyglądałyby Niepołomice, gdyby przez kilkanaście lat nie otrzymały żadnych dofinansowań z Unii?
Roman Ptak:
Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie tego. To, co przez ostatnie lata zmieniło się
w naszym mieście, zauważają chyba wszyscy. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia
środków z zewnątrz, ale także bez przemyślanej strategii rozwoju miasta, w której tworzeniu duże zasługi miał mój poprzednik, burmistrz Stanisław Kracik. Lata
temu, gdy nie byliśmy członkiem Unii ani nie sądziliśmy, że w krótkiej perspektywie
do niej dołączymy, pan Kracik postawił na przemysł w Niepołomicach – w mieście,
które miało niespełna 20 tys. mieszkańców, a ludzie wyjeżdżali do pracy w Nowej
Hucie! Istniały u nas wówczas trzy zakłady pracy, raczej w upadłości.
Zrodził się pomysł stworzenia w Niepołomicach strefy przemysłowej. Zaczęło się
od Coca-Coli, dzięki której dobra marka Niepołomic pojawiła się w Polsce. Zbiegło się to w czasie z możliwością pozyskiwania z Unii środków przedakcesyjnych.
Do rozwoju strefy przemysłowej bardzo przyczyniło się wykorzystanie środków
z programu Phare, czyli Programu Pomocy Polsce i Węgrom w Restrukturyzacji
Gospodarki. Dzięki środkom powstała cała infrastruktura w strefie przemysłowej,
wybudowano pierwszą część obwodnicy. Te działania sprawiły, że Niepołomice
zaczęły być atrakcyjne dla inwestorów z zewnątrz.

JAKA UNIA? Debaty w Małopolsce 2015
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12 maja, Niepołomice:

Kiedy staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, udało się pozyskać
ok. 170 mln zł, z czego 40 mln zł to środki na trwający jeszcze program rozbudowy strefy przemysłowej. Powstają nowe drogi, chodniki, infrastruktura wodno-kanalizacyjna. To wszystko sprawia, że za Coca-Colą i MAN-em przyszli kolejni
inwestorzy. Dziś w strefie działa ok. 60 dużych zakładów pracy, które dają możliwość zatrudnienia ponad 5 tys. pracowników. To, co istotne dla budżetu gminy
i co pozwala nam spać spokojnie mimo długu, to dochód do budżetu gminy wynoszący ok. 22 mln zł rocznie tylko z tytułu podatku od nieruchomości. Są to podatki
wyłącznie od przedsiębiorców ze strefy przemysłowej.
Maciej Zdziarski:
Trzyletnie podatki od nieruchomości pozwoliłyby pokryć całe zadłużenie Niepołomic.
Roman Ptak:
Tak. Tylko w tym roku w naszym budżecie 44 mln zł stanowią wydatki majątkowe.
Gdybyśmy chcieli spłacić dług, zrobilibyśmy to w 3–4 lata. Ale staramy się nadal
inwestować i korzystać ze środków, które się pojawiają. Pamiętajmy, że wymagają one zawsze wkładu własnego. Bo radość z pozyskania środków jest podobna
do tej z zakupu nowego samochodu: pierwszy raz cieszymy się, gdy go kupimy,
a drugi raz cieszymy się, gdy uda się go dobrze sprzedać. W przypadku pieniędzy
unijnych radość daje ich pozyskanie, a potem rozliczenie projektu czy spłata kredytu na wkład własny.
Maciej Zdziarski:
Dzisiaj mówi się, że przemysł przyszłości to przemysł innowacyjny, elektroniczny.
Czy nie mieszamy trochę młodym ludziom w głowach, mówiąc: nie Facebook, ale
Coca-Cola; nie usługi, ale MAN?
Stanisław Kracik:
Ja takich alternatyw nigdy nie brałem na poważnie. Musi być pewien dobrze
przemyślany miks. Proszę zauważyć, że 60 firm w niepołomickiej strefie to przedsiębiorstwa z różnych branż. Często powołuję się w rozmowach na przykład
Starachowic sprzed lat czy amerykańskiego Detroit. Oba miasta postawiły na monokulturę, oba skupiły się na przemyśle samochodowym i dzisiaj nie wiadomo, co
z tym zrobić – Detroit jest w dramatycznej sytuacji, w zasadzie zmierza do ruiny;
w Starachowicach przez cztery lata bezrobocie przekraczało poziom 50 proc., doszło do wzrostu przestępczości i dramatów społecznych. Starachowice uratował
wielki program naprawczy. Gdyby nie pojawił się producent autobusów w miejsce
dawnej wytwórni samochodów Star, pewnie mielibyśmy w Polsce drugie Detroit.
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Jak obecność Polski w Unii Europejskiej przyczyniła się
do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

Poza tym w niepołomickiej strefie wytwarza się bardzo skomplikowaną hydraulikę
do silników Boeinga, w innym zakładzie buduje się najnowocześniejsze transformatory, które wyprzedzają jakością nawet poziom europejski. Bez prądu elektrycznego nic na świecie nie sposób dzisiaj zrobić. Mogę wymienić jeszcze kilka
firm, które znajdują się obecnie w europejskiej czołówce. Niech ktoś mi pokaże
bardziej innowacyjną gospodarkę!
Oczywiście to nie było tak, że każdy chcący inwestować w Niepołomicach otrzymywał od nas zgodę. Niejednego wytwórcę podejrzanych produktów (mięsnych
i innych) odsyłaliśmy gdzie indziej. Chcieliśmy, by firmy w strefie po pierwsze były
zróżnicowane, a po drugie – żeby ich działalność nie wpływała niekorzystnie na
środowisko naturalne. Firma White Cap, która produkuje tysiące rodzajów zakrętek, w rodzimej siedzibie w Niemczech nie miała takich filtrów i dopalaczy odpadów polakierniczych, jakie musiała zastosować, chcąc rozpocząć działalność u nas.
Inwestorzy mieli pretensje, że budowa zakładu kosztuje ich dwa razy więcej, niż
zakładali. Odpowiadałem im krótko: „Jeżeli chcecie tutaj produkować, stawiamy
warunek: mieszkańcy nie wąchają odpadów polakierniczych”. Inny przykład: Royal
Canin. Firma zaczęła stosować filtry wodne i elektrostatyczne najpierw w Niepołomicach, a dopiero od niedawna montuje je także u siebie – w Montpellier we Francji.
Jeżeli więc chcemy odpowiedzialnie myśleć o miejscach pracy, to trzeba je dobrze
zaplanować. W 1990 r. mieliśmy zniszczoną przez Nową Hutę Puszczę Niepołomicką, mieliśmy wspomnienia królewskiej przeszłości ze zrujnowanym zamkiem,
mieliśmy trzy upadające zakłady pracy. Zastanawialiśmy się, co dalej. Jedynym wyjściem okazała się ucieczka do przodu. To był jedyny przypadek w Polsce w ciągu
25 lat, w którym szkolenie zawodowe oparto na modelu bawarskim. Polega on na
tym, że najpierw należy rozeznać się w potrzebach rynku pracy, a dopiero potem
dostosować edukację uczniów do wymagań przedsiębiorstw. Takie podejście było
ważne również dla inwestorów. Mówiliśmy im: „Wybudujcie w dwa lata fabrykę,
a my w szkołach przekażemy młodym ludziom niezbędną wiedzę i przygotujemy
dla was kadrę”. Dziś niestety często bywa na odwrót, a w efekcie wykształceni, ale
niemający pracy absolwenci stoją w urzędach w kolejkach po zasiłek.
Mieliśmy też jedną z pierwszych w Małopolsce stałych stacji monitorowania zapylenia powietrza. Publikowaliśmy raporty, by zyskać pewność, że rozwój nie odbywa się kosztem zdrowia mieszkańców.
I ostatnia uwaga: nie ma rozwoju społecznego bez dbałości o kulturę. Budowanie
przez samorządy wyłącznie dróg i parkingów to droga donikąd. Ludzie prędzej czy
później wyjadą z takiego miejsca. Bo w miejscu dobrym do życia trzeba mieć gdzie
się uczyć, pracować i wypoczywać. A kultura jest jednym z najważniejszych komponentów odpoczynku. Sądzę więc, że rozwijaliśmy miasto bardzo odpowiedzialnie.
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12 maja, Niepołomice:

Niepołomice – tygrys ekonomiczny Małopolski?


a terenie gminy Niepołomice mieszka obecnie ponad 25 tys. osób, a co
N
roku przybywa ok. 0,5 tys. nowych mieszkańców.



iepołomicka Strefa Inwestycyjna jest jedną z największych stref goN
spodarczych w Małopolsce. Ma ponad 500 ha powierzchni. W NSI działa
ok. 60 firm, które zatrudniają ponad 5 tys. osób z terenu gminy, ościennych powiatów, a nawet ze Śląska.

 N
a terenie gminy Niepołomice swoje zakłady mają m.in.: Coca-Cola, MAN
Trucks, Oknoplast, Royal Canin, Somfy, Food Care, Woodward Governor
Poland, DHL Express, Fabryka Kart Trefl-Kraków.
Źródło: Radio Kraków, listopad 2014.



o 10 latach obecności Polski w Unii Europejskiej Niepołomice zajęły
P
4. miejsce w rankingu najlepiej rozwijających się gmin w Polsce oraz 4. miejsce
w Rankingu Gmin Małopolski.

 G
mina ma ok. 60 mln zł długu (66,83% w stosunku do rocznych dochodów). Przeliczając zadłużenie na liczbę mieszkańców, Niepołomice
zajmują 5. miejsce w Małopolsce, a 16. w Polsce wśród małych miast.
Jak mówi Roman Ptak, burmistrz miasta i gminy Niepołomice: – Zawsze
musi być coś za coś. My nie przejadamy tych pieniędzy, ale inwestujemy.
Bez kredytów i pożyczek nie byłoby nas stać na realizację przedsięwzięć
dotowanych z funduszy unijnych. Długi kiedyś spłacimy, a infrastruktura
pozostanie dla mieszkańców.
J. Białek, Pożyczają, bo inwestują, „Dziennik Polski”, 4.10.2014 r..

Maciej Zdziarski:
W Krakowie mówi się ostatnio o rozbudowie tzw. branży outsourcingowej,
która w mieście daje zatrudnienie już prawie 40 tys. osób. Nie boją się państwo,
że taki model jest ryzykowny? Łatwiej przecież pozbyć się tego typu infrastruktury, przenieść działalność za granicę, niż np. zlikwidować fabrykę.

Jak obecność Polski w Unii Europejskiej przyczyniła się
do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

38 tys. pracowników pracuje na coraz bardziej wyspecjalizowanych stanowiskach
obsługi biurowej, księgowej, prawnej i informatycznej dla firm z całego świata. Siłą
Krakowa jest to, że miasto dysponuje zapleczem młodych ludzi, którzy mają wiedzę,
władają językami obcymi i opanowali umiejętności niezbędne do tego typu pracy.
Taką bazę niełatwo przenieść na Ukrainę czy do Indii. Ci, którzy tak twierdzą,
nie mieli okazji obserwować centrów outsourcingu. Nowoczesne centrum, które
obsługuje kwestie prawnicze w firmach, zatrudnia ponad 100 prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, i to prawa różnych krajów. W 90 proc.
są to Polacy, a jedynie 10–15 proc. stanowią cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski. Stajemy się więc krajem, do którego ludzie chcą przyjeżdżać w poszukiwaniu
zatrudnienia. A kapitał ludzki jest, wbrew pozorom, jeszcze trwalszy niż kapitał zakładu i maszyny. Wyspecjalizowane kadry to coś, co powinno stać się wizytówką
Krakowa. Zakład bez problemu można przenieść, natomiast kadry, doświadczenia
i tzw. know-how – już nie tak łatwo.
Maciej Zdziarski:
To pytanie kieruję do pana Józefa Lassoty. Czy tak wyobrażał pan sobie rozwój
Krakowa w 26. roku po transformacji ustrojowej i 11. roku obecności w UE?
Józef Lassota:
Jestem zadowolony z tego, jak Kraków wykorzystuje swoje szanse związane
z obecnością Polski w Unii Europejskiej, choć w mojej ocenie pewne procesy nie
zostały do końca wykorzystane. Pamiętam, że gdy nie byłem jeszcze prezydentem, a Coca-Cola szukała dla siebie lokalizacji, Kraków nie skorzystał z tej szansy.
Może gdyby stało się inaczej, jego rozwój poszedłby wówczas w zupełnie innym
kierunku.
Kraków jest na pewno innym miastem niż Niepołomice. Mamy wiele uczelni, wielu
młodych wykształconych ludzi – zatrzymanie ich w Krakowie jest bardzo ważne.
Niemniej przykład Google’a pokazuje, że bez problemu da się przenieść bazę outsourcingową gdzie indziej. Dlatego trzeba myśleć nie tylko o outsourcingu, lecz
także o tzw. twardej infrastrukturze.

Bogusław Kośmider:
Gdy outsourcing wchodził do Krakowa, a Lufthansa czy inne firmy zaczynały u nas
działalność, rzeczywiście ich usługi stanowiło głównie call center. Ale obecnie te
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Środki unijne – projekty
małopolskich samorządów








ałopolskie jednostki samorządu terytorialnego w latach 2007–2014
M
realizowały 2058 projektów, co stanowi 25,9% wszystkich projektów
prowadzonych przez beneficjentów z województwa. Najaktywniejsze są
gminy, które razem z podległymi im jednostkami organizacyjnymi odpowiadały za 72% wszystkich projektów.
od względem tematyki w Małopolsce dominują projekty związane z kaP
pitałem ludzkim (770 projektów), a w dalszej kolejności te dotyczące poprawy dostępu do zatrudnienia i jego trwałości (289 projektów). Wśród
działań finansowanych ze środków unijnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego większość (55,3%) stanowiły tzw. projekty
miękkie.
ajliczniejsze w grupie projektów inwestycyjnych były inwestycje w infraN
strukturę społeczną (220 projektów). Składały się na nie działania z zakresu
oświaty (105 projektów), inwestycje w infrastrukturę opiekuńczo-wychowawczą (6 projektów) oraz infrastrukturę ochrony zdrowia (5 projektów).
W tej grupie znajdują się także 104 projekty, które nie zostały zaliczone do żadnej z poprzednich grup – związane głównie z odnową centrów
miejscowości, budową obiektów zaspokajających potrzeby mieszkańców:
rekreacyjnych, sportowych i wielofunkcyjnych (np. biblioteka z przedszkolem i świetlicą wiejską).
 regionie dominują działania finansowane z Programu Operacyjnego
W
Kapitał Ludzki – 1563 projekty (56,2%), na drugim miejscu są projekty
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 768
(37,3%), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 86 (4,1%)
oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 48 projektów
(2,3%).

Źródło: Raport roczny, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2014.

Jak obecność Polski w Unii Europejskiej przyczyniła się
do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

Maciej Zdziarski:
Mam pytanie do pana Bogusława Sonika. Spędził pan 10 lat w Brukseli jako
poseł do Parlamentu Europejskiego, a od kilku miesięcy jest pan radnym sejmiku województwa małopolskiego. Jak z tej nowej perspektywy postrzega pan
działania Unii?
Bogusław Sonik:
Parlament Europejski stanowi doskonały punkt odniesienia. Jest areną, na której ścierają się różne stanowiska, podejścia do prowadzenia polityki, ale też objawiają się najlepsze przykłady działań. Parlament tętni od sporów i wymiany informacji. Codziennie
odbywa się tam kilkanaście debat poruszających najważniejsze europejskie tematy,
przywołuje się najlepsze przykłady działań, dotyczących także miast i samorządów.
Maciej Zdziarski:
Złośliwi powiedzieliby, że to dość drogi klub dyskusyjny.
Bogusław Sonik:
Dyskusje to tylko jeden z aspektów pracy parlamentu. Główną jego działalność
stanowi legislacja. Przez 10 lat byłem w komisji ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności. To, co zauważalne jest od samego początku, to narzucanie norm
przez parlament. Ma to swoje plusy, bo z jednej strony służy poprawianiu jakości
życia obywateli, a z drugiej – pozwala na ujednolicenie rynku, tak aby każdy producent na rynku europejskim był równorzędnym partnerem.
Niepołomice szybko zrozumiały, na czym polega rozwój samorządu. Otóż bardzo
ważna jest jakość życia w środowisku, w którym się pracuje. Dlaczego inwestorzy
tak chętnie wybierają Francję na miejsce inwestycji, mimo że jest to dość drogi
kraj? Dlatego że tam dobrze się mieszka. Kraków niestety przespał czas, kiedy
trzeba było walczyć o czystość powietrza. Dopiero dwa lata temu zaczęto mówić
o zagrożeniach dla mieszkańców.
Maciej Zdziarski:
I znowu Niepołomice pojawiają się jako przykład. Miasto podejmuje działania mające na celu poprawę jakości powietrza – panele solarne na domach są
współfinansowane z Programu Szwajcarskiego. Przedsięwzięcie to koordynuje
pan Stanisław Nowacki. Proszę o tym opowiedzieć.
Stanisław Nowacki:
To działania na ogromną skalę. Jesteśmy liderem projektu montażu urządzeń energii odnawialnej – to są nie tylko kolektory słoneczne, lecz także pompy ciepła oraz
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ogniwa fotowoltaiczne, które będziemy montować na 20 obiektach użyteczności publicznej. Dbamy o środowisko, a przy okazji zmniejszamy koszty utrzymania
obiektów: szkół, domów kultury, przedszkoli. Możliwe to było tylko dzięki Funduszowi Szwajcarskiemu. Jego początki sięgają 2006 r., kiedy to parlament Konfederacji Szwajcarskiej podjął decyzję, by dofinansować 10 nowo przyjętych do Unii
państw, w tym także Polskę. Nasz kraj otrzymał prawie pół miliona franków, z czego
40 proc. trafiło do czterech województw Polski południowej: Małopolski, Podkarpacia, województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Udało nam się złożyć projekt,
co nie było łatwe. Dołączyły do nas Wieliczka, Skawina i początkowo Kłaj, który
się wycofał – jego miejsce zajął Miechów. Do końca tego roku wybudujemy 3841
instalacji solarnych, do końca przyszłego roku wykonamy termoizolację ponad 50
obiektów użyteczności publicznej oraz wybudujemy 20 instalacji fotowoltaicznych,
chcemy także stworzyć małą farmę dla zamku w Niepołomicach. Projekt składaliśmy głównie z myślą o mieszkańcach – mamy im do zaoferowania 1100 instalacji.
Maciej Zdziarski:
Jak z perspektywy ponad 10 lat oceniają panowie obecność Polski w Unii? Czy
związane z tym szanse udało nam się wykorzystać?
Stanisław Kracik:
Ci, którzy na początku wiedzieli, co chcą osiągnąć – a takich ludzi było w Polsce
wielu – dbali o rozwój samorządów oparty na prostej zasadzie: pieniądze europejskie to nie jest prezent, o który trzeba tylko poprosić, ale należy też dołożyć
swoją część.
Gdy tworzyliśmy nowy system studni głębinowych, stacji uzdatniania wody i kanalizacji, musieliśmy udowodnić partnerom z Unii, że do systemu, który kosztuje
120 mln zł, brakuje nam 100 mln zł, ale 20 już mamy. Musieliśmy też pokazać,
jak w ciągu 20 lat będzie kształtowała się cena wody, i udowodnić, że ten system
się utrzyma. Tylko w takiej sytuacji pieniądze europejskie można traktować jako
środki służące zapełnieniu luki finansowej. Unia dokłada, ale trzeba pokazać, że to,
co budujemy, będziemy potrafili utrzymać. Ci, którzy kilkanaście lat temu myśleli
w ten sposób, dziś są wygrani.

Jak obecność Polski w Unii Europejskiej przyczyniła się
do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

To nie jest jednak wina mieszkańców, tylko samorządowców. Było wielu takich, którzy chcieli wybudować sobie „pomnik”. Zbudowali np. pływalnię, a teraz pojawia się
problem: kto to utrzyma? Nie wiemy, co będzie z wielkimi inwestycjami krakowskimi, takimi jak np. Kraków Arena. Życzę, by funkcjonowały dobrze, ale zawsze trzeba
mieć świadomość, że po kilkunastu latach te obiekty będzie trzeba remontować.
Bogusław Kośmider:
Analizy pokazują, że wybudowanie w Krakowie Centrum Kongresowego i Hali
Sportowo-Widowiskowej powoduje przyrost biznesu wokół tych obiektów, a co
za tym idzie – także przyrost podatków. Szacuje się, że będzie to ok. 80–100
mln zł dodatkowego przychodu z samych podatków. Analizy potwierdzają, że tego
typu obiekty nie tylko przydają prestiżu, ale też mają pozytywny wpływ na gospodarkę, a sama inwestycja zwraca się w ciągu 5–6 lat.
Roman Ptak:
Dobrze jest kierować gminą, w której wszystko jest poukładane, bo na początku
zostało dobrze zaplanowane. Patrząc na Niepołomice, mam wrażenie, że dobrze
wykorzystaliśmy otrzymane środki. Zbudowaliśmy 100 km kanalizacji, sensownie
zainwestowaliśmy pieniądze w dokończenie modernizacji zamku, ważnym projektem jest montowanie paneli solarnych. Niepołomice skorzystały z tych 10 lat,
zresztą większość samorządów robi to w sposób odpowiedzialny. Choć były i takie, które inwestowały środki np. w lotniska, dziś już nierentowne.
Bogusław Sonik:
W Polsce rzeczywiście jest nieźle, ale są niestety również samorządowcy, których działalność polega na tzw. pajacowaniu. Nie myślą o realnym rozwoju gminy
i potrzebach mieszkańców, ale tworzą jakieś zakleszczone struktury, które mają
służyć im jako okazja do pokazania się. Fundusze europejskie są dla tych gmin
przeszkodą w realizacji planu utrzymania się przy władzy. Unia zmusza ich do realizacji projektów, do otwartości informacyjnej, a to jest im nie w smak, dlatego
wolą z tych pieniędzy nie korzystać.
Maciej Zdziarski:

Dlatego bez podejmowania odpowiedzialnych działań i bez wybiegania myślami w przyszłość nie da się wykorzystać szans, jakie daje nam Unia. Część osób
na pewno gospodarowała otrzymanymi środkami odpowiedzialnie, a ich decyzje
przyczyniły się do zmiany Polski. Ale jeden, znany mi zresztą, urzędnik administracji publicznej postawił dość kontrowersyjną tezę: że przyjdzie jeszcze czas, kiedy
Polska będzie przeklinała dofinansowane inwestycje. Miał na myśli te środki, które
zostały źle wykorzystane.

Mówi się, że nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej to dla Polski ostatnia szansa na wielkie pieniądze. Czy to prawda?
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Bogusław Sonik:
Jeżeli chodzi o przyszłą perspektywę, to środki, które otrzymywaliśmy dotychczas i te z perspektywy 2014–2020, stworzą podstawę do rozwoju w kolejnych latach. Wtedy wsparcie finansowane nie będzie nam już aż tak potrzebne.
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Jak obecność Polski w Unii Europejskiej przyczyniła się
do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

Oczywiście nadal będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie, ale nie na taką
skalę jak wcześniej. Co ważne, w nowej perspektywie więcej środków jest do dyspozycji samorządów. Dzięki temu władze województw zyskają większy wpływ na
sposób wydatkowania pieniędzy. To ważne, bo pokazuje, że dotychczasowe działania samorządów zostały ocenione pozytywnie.

Co Unia „zabiera” samorządom
i jakie stawia wyzwania?
Wśród kosztów ponoszonych przez samorząd terytorialny w wyniku integracji europejskiej najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest rozpad więzi rodzinnych spowodowany emigracją zarobkową. To negatywne zjawisko zauważa aż 71% ankietowanych.
Przedstawiciele samorządu terytorialnego dostrzegają także odpływ z kraju ludzi wykształconych (70% uważa to za problem) oraz wykwalifikowanych pracowników fizycznych (68%). Wśród negatywnych skutków integracji wskazano
również podwyżkę cen towarów i usług (57%).
Prawie wszyscy samorządowcy potwierdzają, że członkostwo w UE postawiło
przed ich samorządem nowe wyzwania i obowiązki.
Główne wyzwania to:





z
nalezienie funduszy (tzw. wkładu własnego) na dofinansowanie projektów
realizowanych z funduszy unijnych (93%),
konieczność zdobycia nowych kwalifikacji przez pracowników (84%),

stworzenie nowych komórek w urzędzie (72%),

konieczność zatrudnienia nowych pracowników (65%).


Źródło: Ł. Wenerski, Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa Polski w UE w oczach przedstawicieli
polskich samorządów, s. 22–24.

łecznego. Przed Krakowem stoi wyzwanie w postaci smogu, drugim problemem
jest transport. To będą duże wydatki. Po planach widać też, że znaczna część
środków zostanie wydana na rozwój terenów zielonych i rewitalizację. Nowa
perspektywa jest ponadto tak skonstruowana, że część inwestycji realizujemy
z gminami ościennymi – tak jest np. w przypadku parkingów Park & Ride.
Józef Lassota:
Chciałbym zwrócić uwagę, że dofinansowania to ważny, ale nie jedyny element
naszej obecności w Unii. Musimy pamiętać, jak żyliśmy jeszcze całkiem niedawno
i jak zamkniętym krajem byliśmy przed wejściem do Unii. Unia narzuca nam pewne
standardy, a w efekcie żyjemy dzisiaj w innym świecie. Ta jakość życia, swoboda
i wolność to rzeczy niezwykle istotne. Mówiąc o korzyściach, musimy więc patrzeć
szerzej, nie tylko na same pieniądze.

Maciej Zdziarski:
Co nowa perspektywa oznacza dla Krakowa? Czy władzom towarzyszy poczucie, że coś ważnego trzeba jeszcze zrobić?
Bogusław Kośmider:
Nowa perspektywa oprócz tego, że stawia na samorządy, zmienia też sposób
wydatkowania pieniędzy. Mniej środków przeznaczonych jest na tzw. projekty
twarde, inwestycyjne, a więcej na projekty miękkie, dotyczące kapitału spo-
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W trosce o czyste powietrze.
Jak małopolskie samorządy
wykorzystują unijne środki
na walkę ze smogiem?
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13 maja, Proszowice:

W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy
wykorzystują unijne środki na walkę ze smogiem?

Z danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wynika, że z dziesięciu miast
o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu aż sześć znajduje się w Polsce (w tym
dwa w Małopolsce – Kraków i Nowy Sącz). Jakość powietrza w naszym kraju już od
dłuższego czasu jest przedmiotem zainteresowania Komisji Europejskiej. W wielu
rejonach stężenie rakotwórczych substancji kilkakrotnie przekracza dopuszczalne
normy. Problem jest widoczny szczególnie na południu Polski, gdzie niemal przez
połowę roku przekroczone są bezpieczne wartości zanieczyszczeń w powietrzu.
W lutym 2015 r. Komisja wezwała nasz kraj do podjęcia działań. „Komisja uważa, że Polska od 2005 roku nie podjęła odpowiednich środków w celu ochrony
zdrowia obywateli, i prosi o szybkie i efektywne działania” – napisano w opinii
przesłanej polskiemu rządowi.
Jak zapowiadał w kwietniu 2015 r. (Polskie Radio) Jakub Szymański z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w perspektywie finansowej 2014–
2020 najwięcej pieniędzy z RPO dla województwa małopolskiego trafi na działania związane z energetyką. Priorytetem jest m.in. walka ze smogiem i wymiana
starych kotłów węglowych. Według prognoz z unijnych środków w najbliższych
latach na walkę z zanieczyszczonym powietrzem zostanie przeznaczone prawie
200 milionów euro, z czego prawie pół miliarda złotych – na likwidację pieców.
Pozostałe środki sfinansują m.in. termomodernizację.
Jakie plany w związku z poprawą jakości powietrza mają małopolskie samorządy?
W jakim stopniu liczą w tym zakresie na unijne środki i co udało się zrobić dotychczas? Jakie będą dalsze losy uchwały antysmogowej podjętej przez sejmik?
Debata „W trosce o czyste powietrze. Jak małopolskie samorządy wykorzystują
unijne środki na walkę ze smogiem?” odbyła się 13 maja w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. W dyskusji udział wzięli:
Grzegorz Cichy – burmistrz gminy i miasta Proszowice,
Jerzy Pławecki – wicestarosta powiatu proszowickiego,
Jacek Tomasik – członek zarządu powiatu proszowickiego,
Witold Śmiałek – doradca prezydenta miasta Krakowa ds. jakości powietrza,
Łukasz Wantuch – radny jednej z krakowskich dzielnic, zaangażowany w tematykę
czystego powietrza,
Robert Bażela – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie,
Anna Dworakowska – Krakowski Alarm Smogowy.
Spotkanie poprowadził Krzysztof Tenerowicz, wiceprezes Fundacji Instytut Łukasiewicza.
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Krzysztof Tenerowicz:
Tematem dzisiejszej dyskusji jest czyste powietrze i sposób wykorzystania unijnych środków przez małopolskie samorządy na walkę ze smogiem. Czy w ogóle
dbalibyśmy o czyste powietrze, gdyby Unia nie zobowiązała nas do tego?
Anna Dworakowska:
Z pewnością wpływ na zajęcie się tym problemem ma wisząca nad nami groźba kar unijnych, czyli konieczność spełnienia norm jakości powietrza określonych
w prawodawstwie unijnym. A nie spełniamy ich właściwie od samego początku,
czyli od 9 lat. Zgodnie z przepisami norma pyłu zawieszonego w powietrzu może
zostać przekroczona najwyżej przez 35 dni w ciągu roku. W Krakowie, w zależności od stacji pomiarowej, odnotowujemy przekroczenie normy przez okres od 106
do 188 dni w roku.
Z jednej strony uchwalono więc bardzo restrykcyjne prawodawstwo, a z drugiej – grożą nam kary finansowe, które Unia Europejska może na nas nałożyć
w przyszłości. Te kary mogą opiewać na kilka miliardów rocznie. Mam nadzieję, że
zaczniemy przynajmniej zbliżać się do narzuconych standardów, bo jak na razie
przekraczamy je o 300 proc., a w przypadku benzopirenu – aż o 1000 proc..
Krzysztof Tenerowicz:
Czy jednak sami nie dojrzewamy do tego, aby zająć się kwestią czystości powietrza?
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Anna Dworakowska:
To prawda. Świadomość społeczna problemu i wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie jest coraz większa. Obywatele zdają już sobie sprawę, że to, czym
oddychają, niejednokrotnie może prowadzić nawet do śmierci. Wyliczono, że rocznie
na terenie całej Polski nawet 48 tys. osób przedwcześnie umiera właśnie z powodu
zanieczyszczenia powietrza. Powodem są nie tylko schorzenia układu oddechowego: astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc, lecz także nowotwory wszelkiej
maści. Mówimy więc o problemie, który ma naprawdę dotkliwe skutki społeczne.
W programie ochrony powietrza dla Małopolski wyliczono, że na walkę ze skutkami zanieczyszczenia powietrza nasz region wydaje 3 mld zł rocznie. To są koszty
pośrednie, o których niekiedy się zapomina: koszty leków na astmę, koszty absencji pracownika – choruje on sam albo chorują jego dzieci, które wymagają opieki.
Do tego dochodzą koszty opieki społecznej itd.

Skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza:









Związki chemiczne i pyły wchodzące w skład smogu mogą wywołać aler
gię, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową,
infekcje, astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc oraz paraliż układu
krwionośnego.
Podrażnienie oczu, nosa i gardła, problemy z oddychaniem.

Ból głowy i niepokój.

Wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

S
mog zwiększa też ryzyko wystąpienia nowotworów i prawdopodobieństwo
rozwoju astmy u dzieci.
C
horoby układu krążenia.
W
edług danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu zanieczyszczenia powietrza w 2010 r. zmarło przeszło 48 tys. Polaków. Więcej
zgonów z tej przyczyny odnotowano tylko w Rosji i na Ukrainie.

Źródło: EEA, WHO, Eurobarometr.

Krzysztof Tenerowicz:
Panie burmistrzu, podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza
to dla samorządowca rodzaj przymusu? A może sam czuje pan potrzebę walki
ze smogiem?
Grzegorz Cichy:
Oczywiście, że chcę się tym zajmować! Ekologia jest bardzo ważna i ma wielki
wpływ na jakość życia mieszkańców. Realnym problemem jest sezon grzewczy
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i to, co wówczas unosi się w powietrzu. Wyniki pomiarów ze stacji, która znajdowała się przy ul. Królewskiej, pokazały, że największe przekroczenia normy
pyłu zawieszonego w powietrzu zdarzały się właśnie w sezonie grzewczym, tj.
w styczniu i lutym. W lecie ten problem nas nie dotyczy, co nie znaczy, że pyłu
zawieszonego nie ma. Dlatego cały czas podejmujemy działania na rzecz poprawy
jakości powietrza. Międzygminny związek ds. gazociągu przystąpił już do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Do mieszkańców rozesłane zostały ankiety w celu rozeznania, jakim paliwem ogrzewane są domy: czy jest to miał, muł,
ekogroszek, gaz, drewno itd.
Co ważne, już pierwszy burmistrz Proszowic Klaudiusz Krawecki doprowadził do
tego, że z bloków zniknęły piece kaflowe. Wcześniej w blokach grzało się węglem,
jednak budowa miejskich kotłowni pozwoliła na ich likwidację. Co prawda funkcjonuje jeszcze kotłownia miałowa na Osiedlu Kopernika, ale dążymy do zmiany
tego stanu rzeczy. Staramy się również, aby gimnazjum w Proszowicach nie było
ogrzewane za pomocą kotłowni, ale zostało przełączone na gaz. Złożyliśmy wnioski, liczymy na wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Niestety dotychczas w gminie i mieście żaden z obiektów użyteczności publicznej
nie został wyposażony w odnawialne źródła energii. Nie mamy solarów, a wszystkie obiekty publiczne – dom kultury, szkoły, urzędy, hala sportowa czy oczyszczalnia ścieków – są ogrzewane przez kotłownię węglową. Aby to zmienić, potrzeba
jednak nie tylko zaangażowania, ale i sporych pieniędzy.
Krzysztof Tenerowicz:
W przypadku jakości powietrza w Proszowicach nie bez znaczenia jest też
transport.
Grzegorz Cichy:
Oczywiście! Z Proszowic nie dojedziemy koleją do Krakowa, tak jak np. z Miechowa. Jesteśmy więc zmuszeni do korzystania z transportu kołowego. Codziennie
do Krakowa wyjeżdża ok. 200 busów. Wielu mieszkańców dowozi dzieci do szkół,
spory jest też ruch lokalny i ruch tranzytowy. W 2010 r. przez Proszowice przejeżdżało od 13 do 15 tys. pojazdów. To bardzo duża liczba, dlatego tak ważne jest
dokończenie budowy obwodnicy. Po moim poprzedniku pozostały wprawdzie zaległości finansowe, ale będziemy się starać, żeby obwodnica powstała jak najszybciej. Problem też w tym, że nie możemy skorzystać z programu KAWKA. Mogą do
niego dołączyć miasta liczące co najmniej 10 tys. mieszkańców. Proszowice, jak
wiemy, zamieszkuje 6 tys. osób.
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W kwestii redukcji zanieczyszczeń spowodowanych przez transport chciałem
zgłosić postulat stworzenia dworca Kraków Północny albo Kraków-Batowice. Teraz osoby zamieszkujące tereny na północ od Krakowa, które chcą dostać się koleją do Warszawy, Kielc czy Gdańska, muszą wjechać do centrum stolicy Małopolski,
by dotrzeć na dworzec. Gdyby pociągi zatrzymywały się w Krakowie-Batowicach,
nie byłoby potrzeby dojeżdżania samochodami na dworzec ulokowany w centrum. Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku Warszawy Zachodniej czy
Wschodniej. Można by wdrożyć system Park & Ride. Dworzec służyłby nie tylko mieszkańcom gminy Proszowice, lecz także całej północno-wschodniej części
województwa małopolskiego. Każda z takich inwestycji wymaga jednak sporych
środków.
Krzysztof Tenerowicz:
Skąd brać pieniądze na inwestycje, które w przyszłości doprowadzą do poprawy jakości powietrza, zwłaszcza gdy gmina nie kwalifikuje się do wspomnianego przez burmistrza programu KAWKA?
Robert Bażela:
Oprócz KAWKI funkcjonuje jeszcze program stworzony w 2012 r. przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jest
to Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego.
W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w postaci dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Ponieważ doszły nas słuchy,
że na pozostałą część jednostkom samorządu również brakuje środków, program
został rozszerzony i obecnie umożliwia dofinansowanie w wysokości 100 proc.
kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym 50 proc. stanowi dofinansowanie,
a druga połowa oferowana jest w ramach pożyczki.
Programy KAWKA i PONE uzupełniają się nawzajem, dzięki czemu również mniejsze gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie. Jest ich z roku na rok coraz
więcej. Z PONE skorzystały gminy: Kraków, Sucha Beskidzka, Wadowice, Andrychów, Wieprz, Chełmek, Libiąż i miasto Jordanów. Program został rozszerzony,
ponieważ istnieje sporo gmin, które nie mają sieci gazowych. Jest też możliwość
wymiany pieców węglowych na piece czwartej i piątej klasy, zgodne z polską
normą.
Krzysztof Tenerowicz:
W powszechnej świadomości utrwaliło się, że to Kraków ma największy kłopot
z czystym powietrzem. Czy miasto upatruje rozwiązania tej sytuacji w programach krajowych, czy raczej w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej?
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Witold Śmiałek:
Pieniędzy na walkę z tzw. niską emisją będzie dużo. Na przestrzeni 15 lat – od
1990 do 2005 r. – na te zadania przeznaczono nieco ponad milion złotych, podczas gdy w ciągu najbliższych 5–6 lat zostanie wydane, według szacunków, 2 mld
300 mln zł, i to tylko w obrębie Krakowa. Ponad miliard złotych pochodzić będzie
ze środków unijnych, na resztę złoży się tzw. wkład własny, czyli pieniądze podatników miasta Krakowa.
Trzeba przyznać, że sytuacja w Krakowie faktycznie jest zła, a w sezonie grzewczym – nawet bardzo zła. Musimy jednak mieć na uwadze, że przenoszenie ładunków zanieczyszczeń nie zna granic administracyjnych. To, co zostanie wyprodukowane w Krakowie, w jakiejś części przeniesie się poza jego granice. To, co zostanie
wyprodukowane poza Krakowem, szczególnie w województwie śląskim, zostanie z kolei częściowo wtłoczone do Krakowa. W efekcie, jeżeli mamy skutecznie
likwidować zanieczyszczenia, musimy podejmować współpracę wieloaspektową
i wieloobszarową.
Co do skali problemu, pozwolę sobie poprosić: kto z państwa ma w domu palenisko węglowe, niech zechce podnieść rękę.
Dziękuję.
Można powiedzieć, że ok. 50–60 proc. osób podniosło rękę. To pokazuje skalę
problemu. Niemniej już do jesieni tego roku w Krakowie zostanie dokończona
inwentaryzacja kotłów węglowych i innych na paliwa stałe. Szacujemy, że będzie
ok. 25–30 tys. takich palenisk. Inne badania, oparte na odmiennej próbie statystycznej, mówią, że mamy ok. 40 tys. palenisk na węgiel. Oczywiście część z nich
jest dobrej jakości, ale część działa fatalnie.
Moim zdaniem również stopień zamożności społeczeństwa ma niezwykle
istotny wpływ na tempo wymiany palenisk, bo zmiana rodzaju pieca wiąże się
z koniecznością płacenia wyższych rachunków. To również jest poważny problem
do rozwiązania. Oczywiście jakoś sobie z nim radzimy za pomocą programu osłonowego, ale wydaje się, że nie jest to rozwiązanie doskonałe i trzeba nad tym
pracować.
Jednak nawet jeśli założyć teoretycznie, że pozbędziemy się z Krakowa wszystkich
źródeł niskiej emisji, to czy będzie to miało faktyczny wpływ na poprawę jakości
powietrza w mieście? Prawdopodobnie nie, skoro emitory dookoła Krakowa oraz
na Śląsku nadal będą zanieczyszczać powietrze. Dlatego podkreślam: konieczna jest współpraca. Tylko wtedy będziemy mieć szansę, by za jakiś czas odnieść
sukces.
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – szansa
dla samorządów
Według Komisji Europejskiej wiele wyzwań, przed jakimi stoi obecnie Europa
(związanych m.in. z ochroną środowiska), wymaga z integrowanego podejścia
terytorialnego, mającego na celu stworzenie skutecznych rozwiązań. W nowej
perspektywie finansowej samorządy po raz pierwszy mają szansę współpracować w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.
Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie
ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia.
W Polsce w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych zarezerwowano
na ten cel minimum 2,4 mld euro – ale kwota ta może wzrosnąć, bo zainteresowane samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie również z programów
krajowych. Do realizacji swoich projektów w ramach ZIT przygotowuje się stowarzyszenie Metropolia Krakowska, stworzone przez Kraków i 14 sąsiadujących z nim gmin. Realizowane projekty, koncentrujące się w dużej mierze na
poprawie jakości powietrza, będą warte ok. miliarda złotych.
Źródło: Gminy integrują się z miastami. A Unia za to płaci, www.funduszeue.onet.pl (dostęp: 6.07.2015),
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, www.ec.europa.eu (dostęp: 6.07.2015).

Krzysztof Tenerowicz:
Jak przebiegają działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ubiegania się
o unijne środki z perspektywy powiatu?
Jacek Tomasik:
Powiat proszowicki realizuje obecnie program z funduszu norweskiego odnośnie
do zapobiegania chorobom płuc, szczególnie nowotworom. Ankietowane będą
praktycznie wszystkie osoby między 40. a 80. rokiem życia. W ankiecie zawarto
pytania dotyczące palenia papierosów, używania środków ochrony roślin czy sposobu ogrzewania zamieszkiwanej nieruchomości. Spośród 21 tys. mieszkańców
7,5 tys. najbardziej narażonych uzyska skierowanie na konsultacje lekarskie, badania rentgenowskie i spirometrię. Myślę, że w trakcie sezonu grzewczego Proszowice są nie mniej skażone niż sam Kraków.
Jako wieloletni samorządowiec pozwolę sobie odnieść się do gminy Koniusza, która od 15 lat jest całkowicie zgazyfikowana. Co zrobić, aby zachęcić ludzi do wymiany pieców centralnego ogrzewania? Piec kosztuje 10 tys. zł, następne 15 tys. zł
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trzeba przeznaczyć na wymianę centralnego ogrzewania, a kolejne kilkadziesiąt
tysięcy – na ocieplenie domu. Dopóki nie stworzymy warunków, by mieszkańcy
mogli w bezbolesny sposób dokonać takich inwestycji, nie pomogą żadne prośby
ani kary finansowe.
Jerzy Pławecki:
Co ważne, powiat jest terenem rolniczym sześciu gmin, więc emisje, jakie tu występują, to emisje liniowe, powierzchniowe i punktowe. Jeżeli uda nam się zlikwidować te trzy punkty, jakość powietrza z pewnością się poprawi. Jak należy
rozumieć te rodzaje emisji? Otóż na emisję powierzchniową, czyli bytową, składają
się kotły. Dobrze, że są pieniądze na ich wymianę. Druga rzecz: emisja liniowa –
na nią ma wpływ jakość dróg, jakość poboczy itp. Nie należy przy tym zapominać
o uprawach i chemii, bo dzisiaj w rolnictwie korzysta się z wielu tego rodzaju środków. Z kolei działalność punktowa to przemysł, ale na szczęście w gminie nie ma
zakładów, które znacząco wpływałyby na pogorszenie czystości powietrza. Nawet jeśli powstają zakłady, to powiat wydaje odpowiednie decyzje, które w jakiś
sposób regulują emisję. Nie należy zapominać, że na zanieczyszczenie powietrza
rzutuje także jakość wód i gleby. O tym się nie mówi, ale zanieczyszczenia tych
trzech środowisk są ze sobą ściśle powiązane.
Grzegorz Cichy:
Zgadza się. Grunty uprawne znajdują się zarówno na Dębowcu, jak i w samych
Proszowicach, np. przy al. Wolności, a nawet przy ul. 3 Maja, gdzie występują
grunty pierwszej i drugiej klasy. Pył może pochodzić z gleby, również opryski pogarszają jakość powietrza. Są u nas szklarnie, a zimą, w styczniu i lutym, prowadzone są rozsady, podczas których sporo się grzeje. Wszystko to znacząco wpływa
na powietrze.
Krzysztof Tenerowicz:
A jak walka o czyste powietrze wygląda z perspektywy obywatelskiej?
Łukasz Wantuch:
Walka wygląda tak, że obecnie dużo się mówi, a mało robi. Jestem pesymistą
i uważam, że nawet perspektywa miliardowych kar ze strony Unii Europejskiej
nie skłoni nas do radykalnych działań. Będziemy po prostu płacić i płakać. Nawet jeśli któregoś dnia mieszkańcy Proszowic zdadzą sobie sprawę, że zbyt długo
oddychają zanieczyszczonym powietrzem i trzeba coś zrobić, to ilu z nich będzie
gotowych płacić za ogrzewanie dwa razy więcej niż dotychczas? Myślę, że niewielu. A podstawowym sposobem na walkę ze smogiem jest wprowadzenie zakazu
palenia węglem.
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Argumenty natury finansowej są absolutnie słuszne, ale nie da się pójść na kompromis między paleniem węglem a czystym powietrzem. W Krakowie od 2018 r.
będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia węglem, i to nie tylko w nowo wybudowanych budynkach. Takiego zakazu nie da się jednak wprowadzić w innych
gminach z powodów politycznych. Możemy co najwyżej walczyć o przekonanie
sejmiku województwa, aby w całej Małopolsce wprowadził zakaz palenia węglem
w nowo wybudowanych budynkach. Szanse są moim zdaniem nieduże, ale taki
zakaz jest potrzebny. Bo jeżeli nawet zlikwidujemy paleniska, zostaną one zastąpione innymi. Palenie węglem, drewnem, a często także śmieciami to najtańsza
forma ogrzewania domu.
Można by się pokusić o lobbing w sejmiku. Poza tym jestem zwolennikiem przesuwania tego typu kompetencji z sejmiku na rady gmin. W teorii sejmik jest lepszym
organem do podejmowania podobnych decyzji, ale w praktyce żaden radny nie
zaryzykuje swojej reelekcji w imię czystego powietrza. W radach gmin wyglądałoby to pewnie podobnie, ale zakres kompetencji byłby czytelny. Jeżeli gmina chciałaby wprowadzić taki zakaz, nie przerzucałaby odpowiedzialności na sejmik, tylko
sama by o tym zdecydowała.
Krzysztof Tenerowicz:
Na kogo liczy pan w tej kwestii? Na Unię Europejską, z której pomocą moglibyśmy uporać się z tym problemem?
Łukasz Wantuch:
Bez zmiany podejścia nie uporamy się z tym problemem nigdy. Wystarczy spojrzeć
na statystyki Krakowa dotyczące dopłat do wymiany pieców węglowych. W tym
roku miasto ma do dyspozycji 63 mln zł na dopłaty do wymiany pieców. Przez pierwsze cztery miesiące wykorzystaliśmy zaledwie 15 mln zł. Szacuję, że do końca roku
nie wykorzystamy nawet 30 mln zł. Mimo że Kraków pokrywa 100 proc. kosztów
wymiany pieca węglowego, to i tak chętnych brakuje, dlatego że wymiana pieca wiąże się z koniecznością płacenia większych rachunków. Krótko mówiąc: trzeba czegoś
więcej niż apeli i kampanii. Oprócz zachęcania marchewką musimy pogrozić kijem.
Jerzy Pławecki:
Nie bardzo rozumiem. Nie może być tak, że narzucamy siłą coś tak obciążającego
budżety gospodarstw domowych, a potem karzemy, jeśli ktoś się nie dostosuje.
Jeśli młody człowiek zarabia 2 tys. zł i ma przestać palić węglem, to za chwilę nie
będzie miał co do garnka włożyć. Władza musi pomóc, a nie tylko karać. Skoro
jesteśmy w Unii, która daje naprawdę duże pieniądze, to musimy wykorzystać je
w taki sposób, żeby mieszkańcy nie zbankrutowali po wymianie pieców.
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Łukasz Wantuch:
Rozumiem w pełni argumenty natury ekonomicznej i je popieram, ale tu nie ma
kompromisów: albo czyste powietrze, albo piece. Marchewką jest w tej chwili, po
pierwsze, system dopłat do wymiany pieców, po drugie – dopłaty do kosztów
ogrzewania. W przypadku Krakowa są to dopłaty dla najuboższych, ale nie ma
przeszkód, by w Proszowicach ten system objął wszystkich mieszkańców. Poza
marchewką potrzebne są jednak także zakazy.
Krzysztof Tenerowicz:
Czy podobną pesymistką jest pani Anna Dworakowska?
Anna Dworakowska:
Wierzę w zmianę, ale żeby do niej doszło, musi zmienić się także prawo krajowe.
Ogrzewanie gazowe jest droższe niż węglowe i nikt temu nie zaprzeczy. Czy jednak
mamy szanse na obniżenie akcyzy na gaz u ministra finansów? Wydaje mi się, że małe.
W jaki inny sposób możemy jeszcze obniżyć koszty ogrzewania? Poprzez termomodernizację budynku: ocieplenie ścian, wymianę okien itd. Ocieplenie budynku
obniża koszty ogrzewania nawet o połowę, dzięki czemu koszty ogrzewania po wymianie instalacji na gazową można utrzymać na dotychczasowym poziomie. Ocieplenie budynku wiąże się jednak z dużymi kosztami i nawet w krajach zamożnych
dofinansowuje się takie inwestycje. Tego typu program, i to na szeroką skalę, działa
chociażby w Niemczech, a przecież przeciętny Niemiec jest bogatszy od przeciętnego Polaka. Na szczęście w Polsce powoli się to zmienia i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozpoczął już prace nad programem dopłat do ocieplania domów.
Kolejna sprawa: w ramach dotacji w Małopolsce można wymieniać kotły węglowe
na nowe, zdecydowanie bardziej ekologiczne. Różnica w emisjach pyłu między
kotłem pozaklasowym a kotłem najwyższej generacji jest 10–20-krotna.
Poza tym ważne jest nie tylko to, w czym się pali, ale też czym. W Polsce można
sprzedać praktycznie wszystko. Oferuje się nawet odpady z procesu produkcyjnego w kopalniach, muły węglowe, flotokoncentraty, miały, które mają bardzo duży
odsetek zanieczyszczeń: popiołu, chloru, siarki. Ich spalanie prowadzi do emisji
takich samych substancji jak podczas spalania odpadów. W Polsce nie ma norm
jakości węgla i nie zanosi się na to, żeby miały powstać.
Warto też spojrzeć na to, jak z problemem zanieczyszczeń radzą sobie inne kraje. Czy w Wielkiej Brytanii są zakazy palenia węglem? W Londynie – praktycznie
tak, ale w innych regionach nie ma takich zakazów. Trzeba mieć jednak sprawny
i niskoemisyjny kocioł oraz dobre paliwo.

JAKA UNIA? Debaty w Małopolsce 2015

31

13 maja, Proszowice:

Muszę jednak pochwalić samorządowców z Małopolski, bo mam wrażenie, że jesteśmy jedynym regionem, który walczy z zanieczyszczeniem. Na Śląsku, który ma
równie duży problem, nie podejmuje się żadnych działań w trosce o czystość powietrza. U nas przeznacza się na to ogromne środki, m.in. dzięki unijnemu wsparciu i regionalnemu programowi operacyjnemu. Samorządy same sobie jednak nie
poradzą, dlatego stoję na stanowisku, że nawet ogromne środki z Unii niewiele
dadzą, jeśli nie doprowadzimy do odpowiednich regulacji na poziomie centralnym.
Krzysztof Tenerowicz:
Oddajmy głos przedstawicielowi Krakowa – Witoldowi Śmiałkowi. Od kogo tak
duży samorząd jak Kraków oczekiwałby pomocy?
Witold Śmiałek:
Przede wszystkim uroczyście oświadczam, że sam od poniedziałku rozpoczynam
prace termomodernizacyjne, bo ogrzewanie gazowe za dużo mnie kosztuje. Mam
już kupiony materiał, pora rozpocząć prace.
Chciałbym też zauważyć, że w walce o czystość powietrza mamy do wyboru kilka
modeli działania. Możemy podejść do sprawy w sposób, powiedzmy, biznesowy,
czyli starać się o takie obniżenie akcyzy i podatku, by gaz był stosunkowo tani.
Wówczas mieszkańcy sami z siebie, bez przymusu i straszenia karami, zdecydują
się na wymianę pieców. Można również zdecydować się na wariant administracyjny
i ten funkcjonuje obecnie. Czy jednak tempo wymiany pieców jest wystarczające?
No nie jest. Jeżeli nic się nie zmieni, to wymiana pieców zajmie nam jeszcze 8 lat.
Chciałem zwrócić uwagę na kolejną kwestię. Po okresie wymiany pieców na gazowe
urząd nie będzie miał praktycznie żadnych możliwości, by skontrolować sposób ich
użytkowania. Dlatego jeśli nie wprowadzimy zakazu palenia węglem, to z przyczyn
ekonomicznych mieszkańcy mogą wrócić do instalowania pieców węglowych.
Krzysztof Tenerowicz:
Co powinien zrobić mieszkaniec, który chciałby wymienić piec?
Łukasz Wantuch:
Przede wszystkim powinien złożyć wniosek jeszcze w tym roku, ponieważ może
otrzymać zwrot do 100 proc. poniesionych kosztów. W 2016 r. dofinansowanie
sięgnie do 80 proc., w 2017 – do 60 proc., a w 2018 – 40 proc. poniesionych
kosztów. Moim zdaniem to za mało – gdyby gradacja już od przyszłego roku wynosiła np. 50 proc., przyspieszyłoby to z pewnością tempo wymiany pieców. Jestem też zwolennikiem tego, żeby przynajmniej w Krakowie wprowadzić ostateczny termin składania wniosków dotyczących wymiany pieców węglowych.
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W Krakowie jest o tyle łatwiej, że 90 proc. mieszkańców popiera zakaz palenia
węglem. W innych gminach jest znacznie gorzej. Proszę też pamiętać, że w Krakowie funkcjonuje system dopłat do różnicy w kosztach ogrzewania – obejmuje
on osoby najuboższe. Trzeba jednak przyznać, że nie zwiększa zainteresowania
wymianą pieców.
Musimy też pamiętać o jednej rzeczy: wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego jest nieprawomocny, więc na razie uchwała obowiązuje. Takiego scenariusza nikt się nie spodziewał. Wszystkie analizy, wykonywane zarówno przez
prezydenta, jak i marszałka, pokazywały, że wyrok jest zgodny z Konstytucją.
Niestety mieliśmy pecha i trafiliśmy na sędziego, który uważa inaczej. Myślę,
że drugi raz takiego pecha mieć nie będziemy, dlatego jestem spokojny o wynik
sprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, choć przez to wszystko tracimy
czas, a rok 2018 zbliża się nieubłaganie.
Swoją drogą jestem zwolennikiem tego, żeby nie bawić się w odwołania do NSA,
tylko uchylić obecną uchwałę i stworzyć nową, uwzględniającą uwagi poczynione
w wyroku WSA. Nawet jeśli obecna uchwała zostanie odrzucona, to przecież zaraz pojawi się kolejny projekt, właśnie z poprawkami wskazanymi przez sąd. Dlatego jestem przekonany, że od 2018 r. zakaz palenia węglem będzie obowiązywał,
przynajmniej w Krakowie.

Zakaz palenia węglem w Krakowie uchylony
W listopadzie 2013 r. sejmik województwa małopolskiego wprowadził zakaz
palenia węglem i drewnem w Krakowie. Był to pierwszy tego typu zakaz wprowadzony w Polsce. Na terenie gminy dopuszczone do ogrzewania zostały gaz
ziemny, olej napędowy i olej opałowy – z wyjątkiem ciężkiego oleju opałowego. Uzasadniając wprowadzenie zakazu dla węgla i drewna, wicemarszałek
Wojciech Kozak wyjaśniał wówczas, że ewentualne dopuszczenie węgla dobrej
jakości byłoby nieskuteczne – według ekspertyz z 2010 r. tylko całkowity zakaz jego używania doprowadzi do spadku zanieczyszczenia pyłem zawieszonym o 53% i benzopirenem – o 90%. Natomiast spalanie drewna to dwa razy
większa emisja pyłu niż przy spalaniu węgla, dlatego również drewno znalazło
się na liście paliw zakazanych. Uchwała nie obejmowała kominków, które nie są
podstawowym systemem grzewczym w domu lub mieszkaniu.
Przepisy miały dotyczyć nowych budynków, a budynków już istniejących, po
pięcioletnim okresie przejściowym – od 1 września 2018 r.
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W sierpniu 2014 r. wojewódzki sąd administracyjny po rozpatrzeniu skargi
dwóch osób (uważały one, że przepis stanowi naruszenie konstytucyjnych zasad równości obywateli i swobody działalności gospodarczej) stwierdził nieważność uchwały. W listopadzie 2014 r. zarząd województwa małopolskiego
wniósł skargę kasacyjną do NSA na orzeczenie WSA. Podobną skargę skierował także Krakowski Alarm Smogowy. Rozpatrywanie skarg w tej instancji trwa
zazwyczaj od 1,5 do 2 lat.
Krzysztof Tenerowicz:
Panie burmistrzu, jakiej pomocy takie gminy jak pańska oczekiwałyby od marszałka? Bo widać, że wiele zależy od decyzji z góry.
Grzegorz Cichy:
Wydaje mi się, że rola sejmiku i zarządu jest bardzo duża. Nie ma sensu, by każda
gmina boksowała się z piecami, choć oczywiście powinna je zinwentaryzować,
prowadzić swoje programy i wyznaczyć konkretne cele. Duża pomoc przydałaby
się przy pisaniu wniosków, żeby nie spierać się o przecinki, kosztorysy itd. Wystarczyłoby, żeby zarząd opracował szablon, to znacznie ułatwiłoby i przyspieszyło
pozyskiwanie unijnych środków.
Kolejna rzecz to zachęty ekonomiczne. Bo ludzie nie są głupi: gdyby koszt gazu
był porównywalny, nikomu nie chciałoby się kupować węgla, pylić w mieszkaniu
itd. Większość pewnie sama zdecydowałaby się na wymianę pieców i niepotrzebne byłyby żadne zakazy. Ale nawet jeśli rada miasta w Proszowicach uchwaliłaby
zakaz palenia węglem, to jak mielibyśmy to weryfikować w blisko 3,5 tys. posesji? Strażnik miejski miałby to sprawdzać? Oczywiście w przypadku dotacji służby
powinny mieć wgląd w to, czy piec jest rzeczywiście używany, ale w przypadku
wprowadzenia zakazu nie mamy podstaw prawnych, by kontrolować przestrzeganie przepisów.
Myślę, że dużą rolę może odegrać Ministerstwo Gospodarki. Należałoby opracować system, który pozwalałby sprawdzać, co kto komu sprzedaje, aby wykluczyć
z obrotu paliwa niskiej jakości. Przecież izba celna dysponuje odpowiednimi dokumentami, więc ministerstwo mogłoby łatwo sprawdzić, co kto sprzedaje w danym
rejonie. Dobrym przykładem jest szkoła w Szczytnikach, która ma piec miałowy.
W okolicy nie ma gazu, a miał pozyskali od kopalni Wujek, bo z innych się nie
nadawał – w szkole było zimno. To przykład, że jest różnica w jakości tego, czym
palimy.
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Krzysztof Tenerowicz:
Podsumowując dyskusję: kiedy w Krakowie i Małopolsce będziemy oddychać
czystym, a przynajmniej czystszym powietrzem?
Robert Bażela:
Cały czas zmierzamy w kierunku poprawy jakości powietrza, choć ciągle jest wiele do zrobienia. W ramach pierwszej i drugiej części programu KAWKA zostanie
zlikwidowane ponad 14 tys. domowych palenisk węglowych. Efekt w postaci
zmniejszenia emisji pyłu PM10 wyniesie 270 ton rocznie. Wojewódzki fundusz
zaangażuje środki w wysokości 60 mln zł na rok, dotacja z Narodowego Funduszu wyniesie z kolei 76 mln zł na rok. Beneficjentami tego programu są: Kraków,
Nowy Sącz, Gorlice, Miechów, Oświęcim, Wadowice, Andrychów. Dofinansowanie można uzyskać również w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Bez względu jednak na to, czy środki pochodzą z Unii, województwa czy programów krajowych, wszystkie programy muszą wspierać się nawzajem. I tak się
dzieje. Jeżeli teraz ktoś chce wymienić piec węglowy na gazowy, to wojewódzki
fundusz stara się również o możliwość termomodernizacji budynku. Obecnie są
sposoby na to, by pozyskać środki na ten cel.
Krzysztof Tenerowicz:
Teraz oddamy głos publiczności. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie?
Osoba z publiczności: Jestem mieszkańcem tej gminy. Jak to się stało, że państwo
polskie zezwoliło na sprzedaż węgla tak niskiej jakości?
Anna Dworakowska:
W 2003 r. obowiązywały normy dotyczące jakości węgla, później przepisy
zostały uchylone. Być może miało to związek z dostosowywaniem naszego
prawa do prawa Unii Europejskiej i w ferworze różnych zmian, które przed
1 maja 2004 r. były wprowadzane, przez przypadek, choć trudno w to uwierzyć,
te normy zostały uchylone. W efekcie nie obowiązują od 10 lat. Najwyższa Izba
Kontroli w 2004 r. podkreśliła, że odpowiednie normy muszą obowiązywać,
potwierdził to również NIK w 2014 r. Ale ich jak nie było, tak nie ma. Jesteśmy
pod tym względem ewenementem na skalę europejską. Niestety taka sytuacja
nie służy zdrowiu mieszkańców, służy za to niektórym kopalniom, które muł czy
flotokoncentraty, zamiast zagospodarowywać, sprzedają w cenie nawet 50 zł
za tonę.
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Uczeń: Czy nie boją się państwo, że gdy wymienimy wszystkie piece na gazowe,
górnicy zaczną strajkować, bo nie będzie dla nich pracy? Z drugiej strony w Polsce nie mamy odpowiednio dużych zasobów gazu, a gaz łupkowy jest jeszcze
niedostępny. Staniemy się więc uzależnieni od dostaw gazu np. z Rosji.
Grzegorz Cichy:
Nie jestem zwolennikiem tego, żeby zamykać kopalnie i wyrzucać górników na
bruk. Podam prosty przykład: w Proszowicach mamy kotłownię miejską przy
ul. Wolności. Korzystają z niej bloki, podpięte są również domy jednorodzinne.
Zgadnijcie ile? Dwa domy! Mamy więc olbrzymie pole do działania, ponieważ
kotłownia ma wysokosprawne filtry i wysokowydajne piece. A mniej kominów
w mieście oznacza czystsze powietrze bez zabierania pracy górnikom. Nie musimy więc wszystkich przełączać na gaz.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli wydajemy 19 mln zł na oświatę w gminie
Proszowice, to znaczną kwotę stanowią również koszty ogrzewania budynków.
Gaz jest bezobsługowy, a w kotłowniach pracują palacze – koszty ich pensji
obciążają budżet gminy. W efekcie przejście na gaz w obiektach użyteczności
publicznej jest bardziej opłacalne. Mieszkańcy natomiast powinni mieć alternatywę: kocioł gazowy, ewentualnie wysokosprawny kocioł na ekogroszek albo
kocioł piątej generacji. Węgiel z polskich kopalni powinien zaś być nadal wydobywany, tyle że należy go spalać w ekologicznych kotłowniach.
Łukasz Wantuch:
W naszej rozmowie nie wspomnieliśmy jeszcze o prądzie elektrycznym. Jest to
najdroższa forma ogrzewania domów, ale jednocześnie najbezpieczniejsza dla
Polski, bo prawie 100 proc. prądu w naszym kraju pochodzi właśnie ze spalania
węgla. Można by zastanowić się nad takim rozwiązaniem i wprowadzić np. program pilotażowy w Proszowicach. Każdy dom, w którym przełączono by się na
ogrzewanie prądem, mógłby otrzymywać rocznie pulę kilowatogodzin po bardzo
preferencyjnej cenie. Wiadomo, że w cenę prądu wchodzą podatki, akcyza, ale
warto rozważyć, czy zamiast gazu nie pokusić się o prąd.
Robert Bażela:
Chciałem dodać, że wymiana pieców węglowych na ogrzewanie elektryczne jest
możliwa w ramach programu PONE.
Jerzy Grzyb, sołtys Łaganowa:

trzeba się tylko zastanowić, co zrobić, żeby to było opłacalne. Skoro państwa
skandynawskie mogą ogrzewać energią elektryczną, czemu my nie możemy stworzyć do tego warunków?
Grzegorz Cichy:
Panie sołtysie, polski rząd wiele lat temu podjął decyzję o zaprzestaniu budowy
elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Moim zdaniem Tadeusz Mazowiecki popełnił
wtedy duży błąd. Inwestycja pochłonęła wiele pieniędzy i była zaawansowana
w ok. 30–35 proc.. Do tej pory nie mamy energii jądrowej, a dysponuje nią chociażby Słowacja, Ukraina i oczywiście Niemcy. Działania, które obecnie są podejmowane, żeby w końcu w Polsce powstała tania energia, są ślamazarne i nieudane. Rezygnację z energii jądrowej uważam za duży błąd.
Łukasz Wantuch:
W Polsce występuje w nocy ogromna różnica między produkcją prądu a zapotrzebowaniem, a z powodów technologicznych nie da się wyłączyć elektrociepłowni
węglowej na kilka godzin. Gdybyśmy jednak pokusili się o piece akumulacyjne,
które ładują się w nocy, a grzeją w dzień, to rozwiązalibyśmy problem w postaci
nadmiaru prądu. To oczywiście jeden z wielu pomysłów, ale warunkiem jest opłacalność takiego rozwiązania.

Dzisiaj opieramy się na surowcach, które musimy sprowadzać, a energia elektryczna byłaby najbezpieczniejsza. Mamy zasoby węgla, elektrownie, linie przesyłowe,
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Rodzina największym kapitałem Unii Europejskiej.
Czy i w jaki sposób Unia wspiera rodziny?

Słowo „rodzina” nie pojawiło się dotychczas w żadnym z traktatów europejskich. Karta Praw Podstawowych jest jedynym tekstem przywołującym rodzinę. Zapis brzmi
następująco: „Ochrona rodziny jest zapewniona na gruncie prawnym, ekonomicznym
i społecznym”. Ten sam dokument zaznacza, że prawo rodzinne jest regulowane przepisami krajowymi. Istnieje jednak wiele obszarów, w których decyzje podejmowane
na szczeblu unijnym mają bezpośredni wpływ na życie i kondycję rodzin. Są to m.in.
swobodny przepływ osób, zatrudnienie i ochrona socjalna, edukacja. Dodatkowo
państwa członkowskie ustaliły, że w kompetencjach Unii Europejskiej leżą działania
na rzecz godzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym1.
– Państwa członkowskie mają wyłączne kompetencje w dziedzinie polityki rodzinnej,
ale Komisja stara się je wspierać poprzez promowanie wzajemnej nauki i wymiany
dobrych praktyk – mówił w imieniu KE komisarz László Andor w sierpniu 2011 r.
W tym celu Komisja powołała Europejski Sojusz na rzecz Rodzin, którego głównym
celem jest propagowanie rozwiązań służących godzeniu pracy z życiem rodzinnym
(m.in. poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi). KE uruchomiła również projekt
Family Platform, którego celem było zebranie istniejących badań na temat rodzin.
Czy w związku z kryzysem demograficznym powinna powstać wspólna europejska
polityka rodzinna? Czy Polska potrzebuje unijnych wytycznych, by właściwie wspierać rodziny? Czy i w jaki sposób samorządy wykorzystują unijne środki na realizację
prorodzinnych inicjatyw?
Debata „Rodzina największym kapitałem UE. Czy i w jaki sposób Unia wspiera rodziny?” odbyła się 18 maja w Miejskim Domu Kultury w Bochni. W dyskusji udział wzięli:
Elżbieta Achinger – poseł na Sejm RP,
prof. Włodzimierz Bernacki – poseł na Sejm RP,
Anna Wojakiewicz – sekretarz powiatu bocheńskiego,
Stefan Kolawiński – burmistrz miasta Bochnia.
Spotkanie poprowadził Krzysztof Tenerowicz, wiceprezes Fundacji Instytut Łukasiewicza.

Krzysztof Tenerowicz:
Jak obecność Polski w Unii Europejskiej wpływa na sytuację rodzin z poziomu
gminy czy powiatu?
Stefan Kolawiński:
Samorząd gminny wspiera rodziny bezpośrednio i pośrednio. Pomoc bezpośrednia
udzielana jest za pośrednictwem takich instytucji jak ośrodek pomocy społecznej,
urząd miasta, ośrodek sportu i rekreacji, dom kultury czy Miejskie Centrum Dzieci
i Młodzieży „Ochronka”, które pracuje z dziećmi. Pośrednio natomiast gmina pomaga poprzez budowanie z pomocą unijnych środków różnego rodzaju obiektów:
hal widowiskowo-sportowych itd. I w tym kontekście obecność Polski w Unii jest
dla rodzin odczuwalna, bo wszystkie pokolenia korzystają z wielu inwestycji zrealizowanych z unijnych środków.
Krzysztof Tenerowicz:
Cały czas słyszymy o kryzysie demograficznym i konsekwencjach, jakie on niesie za sobą. Czy Unia Europejska powinna zatem prowadzić wspólną polityką
prorodzinną?
Elżbieta Achinger:

1

Parlament Europejski, www.europarl.europa.eu (dostęp: 8.07.2015 r.).
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Tak, prawdopodobnie najsensowniejsze byłoby kształtowanie wspólnej polityki
społecznej na szczeblu europejskim. Obecnie przepływ osób w Europie odbywa się
bardzo swobodnie. Nie mamy granic, pewnie każdy z państwa zna osobę, która
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wyjechała. Ostatnio dowiedziałam się, że wielu młodych Włochów i Greków przyjeżdża pracować do Polski. Przepływy odbywają się zatem w różne strony, a co za
tym idzie, problemy związane z kształtowaniem polityki rodzinnej będą się coraz
bardziej rozprzestrzeniały. Na pewno więc warto stworzyć wspólny program, który byłby wdrażany przez prawodawstwa krajowe.
Przykładem sytuacji, w której wspólne przepisy przyniosłyby znaczące korzyści,
jest chociażby kwestia opieki nad dzieckiem. Zdarza się coraz częściej, że jeden
z rodziców pracuje w jednym kraju, drugi mieszka w drugim. Sądy polskie oczywiście regulują kwestię opieki nad dzieckiem, ale nie zawsze sądy europejskie
przychylają się do naszych ustaleń, co powoduje rozmaite konflikty. W skrajnych
sytuacjach dochodzi do porwań dzieci przez rodziców. Wspólna polityka rodzinna
pozwoliłaby zapobiec takim sytuacjom.
Obecnie Polska podejmuje liczne działania mające na celu ochronę rodziny. Dramatyczny wskaźnik przyrostu naturalnego uświadomił nam, że młode małżeństwa
i rodziny w ogóle potrzebują maksymalnych ułatwień. Ja sama mam pięcioro dzieci.
Wiem, na jakim etapie życia pojawiają się problemy i jak można je usuwać, a przynajmniej zminimalizować. Ostatnio na szczęście wiele się zmienia na lepsze w polityce
rodzinnej, choć gdybyśmy zaczęli działać 5–6 lat temu, to pewnie już dziś widzielibyśmy wymierne efekty. Myślę zresztą, że na niektórych naszych rozwiązaniach
będą wzorować się także kraje zachodnie. Przykładowo: Karta Dużej Rodziny ułatwia życie wielu rodzinom, dla których każdy grosz zaoszczędzony na przejazdach,
na możliwości korzystania z oferty kulturalnej, sportowej jest szalenie istotny.
Równie ważna moim zdaniem jest kwestia zatrudnienia. Aż 56 proc. osób deklaruje, że kluczowa jest dla nich możliwość powrotu do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego. Współczesne Polki – kobiety wykształcone, energiczne – chcą być
zawodowo czynne i niekoniecznie spełniać się wyłącznie jako mamy. Powinniśmy
ułatwić im łączenie pracy i obowiązków macierzyńskich. Odpowiednie rozwiązania
prawne, w połączeniu z regulacjami unijnymi, przełożyłyby się na poprawę sytuacji
wielu rodzin.
Krzysztof Tenerowicz:
Czy Polska potrzebuje takich unijnych wytycznych? Krytycy rozwiązań z Brukseli zwracają uwagę chociażby na społeczne różnice między Polską a Francją
czy Niemcami.
Włodzimierz Bernacki:
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jak Polacy definiują rodzinę. Jesteśmy bowiem społeczeństwem katolickim i rodzinę definiujemy m.in. przez czwarte przykazanie. Jeśli mówię o rodzinie Bernackich, to mam na myśli swoją żonę, dwóch synów, a także rodziców. Tak my, Polacy,
widzimy rodzinę: jako realnie istniejący byt, przedstawicieli kilku pokoleń.
Rzecz w tym, że cywilizacja Zachodu, cywilizacja niekatolicka, a w dużej mierze
protestancka lub ateistyczna, kieruje się inną definicją rodziny. Otóż rodzina to
grupa społeczna, której funkcjonowanie jest regulowane przez prawo. Takie postrzeganie rodziny, jako zbioru pojedynczych jednostek, sprawia, że na pierwszy
plan wysuwa się ochrona praw każdego człowieka z osobna, np. ochrona przed
dyskryminacją. Nic więc dziwnego, że w ramach polityki rodzinnej Unia zajmuje
się najczęściej ochroną dzieci i kobiet przed przemocą czy też kwestią świadczeń
alimentacyjnych. Czy dla polskich rodzin to są kwestie najistotniejsze? Różnice
między Polską a Zachodem widać także w twardych danych: tam przemoc wobec
kobiet dotyka 40 proc. rodzin, podczas gdy w Polsce jest to zaledwie kilkanaście
procent.
Stefan Kolawiński:
Zgadzam się, że wyjście od definicji rodziny jest kluczowym zagadnieniem. Ale
jednocześnie warto zastanowić się, dlaczego jest taki problem z tą definicją. Wróćmy do momentu, kiedy powstawała tzw. konstytucja europejska. Czemu wtedy
narody, które wyrosły na chrześcijańskiej tradycji, nie zapisały pewnych wartości
w preambule? To wydaje się przyczynkiem do późniejszych rozważań na temat
tego, czy jedynie słuszny jest tradycyjny model rodziny, czy może rodzinę tworzą
także dwaj tatusiowie czy dwie mamusie.
Włodzimierz Bernacki:
To prawda. Różnic między nami a Europą Zachodnią jest zresztą znacznie więcej. Na Zachodzie średni wiek, w jakim młodzi ludzie zawierają związek małżeński,
stale się podnosi, podobnie jak wiek, w którym kobiety decydują się na pierwsze dziecko. Pojawia się również zjawisko, które w naszym społeczeństwie jest
jeszcze dość rzadkie, a na Zachodzie uznaje się je za całkiem normalne. Mam
na myśli tzw. życie na próbę – młodzi ludzie żyją ze sobą i nie legalizują związku ani w myśl prawa cywilnego, ani w myśl prawa kanonicznego. U nas żyje tak
ok. 20 proc. osób, na Zachodzie – nawet 80 proc.. Tam wyższy jest odsetek rozwodów. Wreszcie kwestia dzieci – u nas ich liczba ze związków pozamałżeńskich sięga
20 proc., podczas gdy w krajach skandynawskich czy Bułgarii – nawet 50 proc.

Nie chcę być czarnowidzem, ale przyjęcie pewnych rozwiązań rzeczywiście pogorszyłoby naszą sytuację. Po pierwsze, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie,

Jeżeli więc pyta pan, czy powinniśmy przyjmować europejskie standardy, to mam
poważne wątpliwości. Zbyt wiele nas różni, a negatywne zjawiska, z którymi mamy
do czynienia, nasilają się na zachodzie Europy. Jedynie w przypadku dzietności
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wypadamy fatalnie nie tylko na tle europejskim, ale i w skali globalnej – zajmujemy
212. miejsce na 224 państwa uwzględnione w rankingu dzietności. Jednak nawet
problem dzietności Unia najchętniej – co wynika z licznych raportów – rozwiązałaby w osobliwy sposób: poprzez imigrację. Czy w kontekście wielkiej fali imigrantów z Afryki jest to naprawdę najlepszy sposób na poprawę dzietności i ochronę
społeczeństw przed starzeniem się, także w Polsce? Co do tego też mam poważne
wątpliwości.
Zresztą na rodzinę trzeba patrzeć nie tylko przez pryzmat tego, co się opłaca,
a co nie. Gdybym w latach 80. kalkulował, czy opłaca mi się żenić z kobietą,
która mieszkała z rodzicami w M3, czy opłaca nam się mieć jedno, a potem
drugie dziecko, to dziś z pewnością wiódłbym zupełnie inne życie. Obecnie
powszechne jest stawianie na własny rozwój, zakup samochodu, mieszkania,
a o zakładaniu rodziny myśli się, kiedy zarobek zaczyna się od cyfry 4, nie 1.
Wiele lat temu razem z żoną chodziliśmy do kawiarni Telimena, braliśmy najtańszą herbatę – za 1,5 zł. I byliśmy szczęśliwi. Nie myśleliśmy wtedy o karierze.
Pracę nad doktoratem podjąłem dopiero wtedy, gdy żona zaszła w ciążę. To była
dla mnie motywacja, by wreszcie zabrać się do pracy i wziąć odpowiedzialność
jako głowa rodziny.
W rozmowach o rodzinie zapomina się też o tym, że jej podstawą jest miłość.
Na razie – w myśl art. 18 Konstytucji – miłość mężczyzny i kobiety. Ale w myśl
art. 48 rodzice mają też prawo do wychowania dzieci w myśl przekonań, które
sami uważają za słuszne. Z miłością skojarzone są poza tym powinności. Moment przyjścia na świat dziecka jest momentem przełamania egotyzmu tych,
którzy jeszcze przed chwilą nie byli rodzicami, a teraz już nimi są. Sam pamiętam
szok, który przeżyłem, kiedy urodził się mój syn. Gdy zobaczyłem to maleńkie
niemowlę, wiedziałem, że żarty się skończyły i biorę pełną odpowiedzialność za
wychowanie dziecka.
Rozważania nad rodziną możemy więc prowadzić z punktu widzenia demografii, ekonomii, prawa czy też odwołując się do sfery emocjonalnej. Jeśli spojrzymy
na rodzinę z każdej z tych perspektyw, wówczas zrozumiemy, czym jest rodzina,
i uzmysłowimy sobie, że wcale nie musimy czerpać z obcych dla nas wzorców
z Europy, islamu albo najbardziej skrajnych nurtów protestantyzmu.
Elżbieta Achinger:
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Niska dzietność i wsparcie dla rodzin
Współczynnik dzietności w Polsce w 2012 r. wyniósł 1,3, a średnia europejska
to niespełna 1,5. Tymczasem optymalna wielkość, zapewniająca zastępowalność pokoleń, to 2,1.
Komisja Europejska w 2006 r. wezwała państwa członkowskie do stworzenia rodzinom bardziej korzystnych warunków, np. poprzez zachęcanie pracodawców do oferowania możliwości służących pogodzeniu życia zawodowego
i prywatnego.
Przydział zasobów finansowych przeznaczonych na realizację celów społecznych należy do uprawnień państw członkowskich. Istnieją jednak instrumenty
finansowe UE, za pomocą których rządy i samorządy mogą wspierać m.in. rodziny i rodzicielstwo w UE:
 E
uropejski Fundusz Społeczny,
 E
uropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 E
uropejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.
Anna Wojakiewicz:
Polski dramat demograficzny nierozerwalnie łączy się z emigracją Polaków. Czasowo poza granicami naszego kraju przebywają 2 mln osób, choć w rzeczywistości ta liczba może być znacznie większa, bo Główny Urząd Statystyczny nie
odnotowuje emigrantów, którzy zameldowani są w Polsce, ale pracują za granicą
na czarno. Najważniejszą przyczyną wyjazdów jest oczywiście praca i chęć życia
w godnych warunkach, ale też w kraju, który oferuje wysoki poziom zabezpieczeń
społecznych i świadczeń rodzinnych.
Znalazłam bardzo ciekawe informacje na temat tego, czy Polacy chcą mieć dzieci.
Z badań wynika, że jak najbardziej chcą, jednak powstrzymuje ich brak pieniędzy.
Dominuje model rodziny 2 + 2 – dla 61 proc. badanych jest to idealna rodzina,
ewentualnie 2 + 3 – taką rodzinę chciałoby mieć 30 proc. Polaków. Natomiast
tylko 4 proc. Polaków nie chce mieć dzieci w ogóle.

Mówiąc o tworzeniu wspólnej polityki rodzinnej na poziomie Unii, nie miałam
jednak na myśli tego, byśmy powielali wzorce z Zachodu. Należy natomiast stworzyć rozwiązania, które ułatwią życie rodzinom w przypadku wyjazdów i pracy
za granicą.

Krzysztof Tenerowicz:
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Anna Wojakiewicz:
Jeżeli chodzi o eurosieroctwo, to z reguły sytuacja wygląda tak, że za granicą
przebywa jeden z rodziców, zazwyczaj ojciec. Zdarzają się sytuacje, że matka, która zostaje z dzieckiem lub dziećmi, również pracuje, tyle że w Polsce, i to czasem
na dwa etaty. W rezultacie dzieci są zostawione same sobie, wychowują się na
podwórku, bez opieki. Pogarszają się stosunki rodzinne, młodzi ludzie nie potrafią
rozmawiać ze swoimi rodzicami, i na odwrót, bo w ogóle się nie widują. Przy okazji
świąt Bożego Narodzenia w Bochni co trzeci samochód na ulicach miasta jest na
żółtych, angielskich tablicach rejestracyjnych – to pokazuje skalę emigracji.
Jeśli chodzi o liczbę urodzeń, to na razie nie jest źle. W 2014 r. w samym mieście
Bochnia urodziło się 236 dzieci. W gminie Bochnia – 264, Nowy Wiśnicz – 181,
Trzciana – 92, Żegocina – 79, Łapanów – 98, Rzezawa – 119, Drwinia – 59, Lipnica Murowana – 73. Daje to ogółem 1201 dzieci. W porównaniu z 2013 r. liczba
urodzeń jest większa, więc mamy powody do zadowolenia.
Krzysztof Tenerowicz:
Niewątpliwie jednak faktem jest, że Polki chętniej rodzą dzieci na emigracji.
Dlaczego tak się dzieje?
Elżbieta Achinger:
Ma na to wpływ w dużej mierze aspekt finansowy, bo na Zachodzie świadczenia
socjalne są o wiele wyższe – między Wielką Brytanią, Niemcami, Szwecją a Polską
jest pod tym względem przepaść. Wynika to oczywiście z faktu, że przez 50 lat
nie mieliśmy możliwości takiego rozwoju jak kraje Europy Zachodniej. Od 25 lat
te różnice stopniowo zmniejszamy, ale jeszcze przez wiele lat będą one widoczne.
Stefan Kolawiński:
To prawda, radzimy sobie coraz lepiej i niwelujemy różnice, tylko jak długo będziemy sobie radzić z odpływem młodych, wykształconych, przedsiębiorczych, pełnych
zapału ludzi? Problem jest ogromny, bo wyjeżdżają osoby najbardziej rzutkie, które
u nas, w Polsce, powinny rozwijać swoje umiejętności i tutaj, na miejscu, tworzyć
to, co dla tkanki narodu jest niezbędne. Tak liczna emigracja nie odbywała się nigdy
wcześniej. Podobny exodus miał miejsce w czasach Solidarności i trzeba było dużo
czasu, aby ten kapitał ludzki uzupełnić. Młodzi ludzie powinni tworzyć większą i potężniejszą Polskę, kraj, który będzie dumą nas wszystkich, a oni budują drugą Anglię
i Irlandię. W istocie ponosimy konsekwencje bycia Europejczykami drugiej kategorii.
Wydaje się, że pieniądze przeważają często nad zdrowym rozsądkiem. Pół biedy,
jeżeli wyjeżdża jedno z rodziców. Kierowałem swego czasu szkołą w miejscowości
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nieopodal Bochni. Znam stamtąd kilka przypadków, w których oboje rodziców pozostawiło w Polsce nieletnie dzieci. Świadczy to o naprawdę niskiej kondycji polskiej rodziny. Zostawienie dzieci samych sobie, bez opieki, bez zaplecza rodziny,
niesie za sobą koszmarne skutki: życie na bieżąco, przyjmowanie wzorców, które
często nie są odpowiedzialne, i utrwalanie się w młodym umyśle wizji rodziny,
która jest, prawdę mówiąc, zupełnie ułomna. Takie dziecko nabiera przekonania,
że w istocie nie ma ani mamy, ani taty.
Elżbieta Achinger:
Zwróćmy jednak uwagę na to, że w zeszłym roku, gdy Sejm uchwalił możliwość
rocznego urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego, urodziło się w Polsce 6 tys.
dzieci więcej. Obecnie przygotowywany jest projekt, wedle którego urlop macierzyński przysługiwałby także osobom zatrudnionym w rolnictwie, samozatrudnionym czy zatrudnionym na umowy-zlecenia oraz studentom. Oczywiście ważne
jest budowanie żłobków, przedszkoli i ciągle ich przybywa, ale nadal mamy ich za
mało. Jest też coraz więcej możliwości telepracy.
Moim zdaniem wszystkie te udogodnienia sprawią, że młodzi ludzie zechcą mieć
dzieci. Mam nadzieję, że stworzone warunki pozwolą wejść w życie rodzinne
w nieco młodszym wieku. Bo na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że najwięcej cierpliwości ma się za młodu. A dzieci wymagają jej bardzo dużo.

Urlopy macierzyńskie
– jednolitych przepisów nie będzie
1 lipca 2015 r. Komisja Europejska wycofała wniosek dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego. Powodem był brak zgody państw członkowskich na zaproponowane w dyrektywie rozwiązania, które miały obowiązywać w całej Unii.
Propozycja Komisji Europejskiej z 2008 r. zakładała wydłużenie minimalnego
okresu urlopu macierzyńskiego z 14 do 18 tygodni i dawała kobietom większą swobodę decydowania, kiedy skorzystają z nieobowiązkowej części urlopu
(przed urodzeniem dziecka czy później). Zwalniała tym samym matki z obowiązku wykorzystania części urlopu przed urodzeniem dziecka (dzieje się tak
w niektórych krajach członkowskich, np. Belgii). W 2010 r. w ramach prac nad
dyrektywą Parlament Europejski zaproponował co najmniej 20 tygodni płatnego w 100% urlopu macierzyńskiego i dwutygodniowego urlopu ojcowskiego.
Takie rozwiązanie nie spodobało się części krajów. Prace nad dyrektywą utknęły
w martwym punkcie i do 2015 r. nie udało się wypracować porozumienia.
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„Komisja uważa, że przedłużanie obecnego impasu poprzez podtrzymywanie
wniosku, który nie ma szans na przyjęcie, nie wpływa w żaden sposób na poprawę życia codziennego pracujących matek. Wycofując ten wniosek, Komisja
pragnie przełamać obecny zastój i umożliwić przedstawienie nowych inicjatyw,
co do których będzie można osiągnąć porozumienie i które przyniosą faktyczną
poprawę warunków życia pracujących rodziców i opiekunów. Komisja przedstawi szerszą inicjatywę, która będzie nadal służyła osiągnięciu celów określonych
w poprzednim wniosku i zapewnieniu minimalnej ochrony. W nowej inicjatywie
uwzględnione zostaną zmiany społeczne, jakie nastąpiły w ostatnim dziesięcioleciu, a ponadto zastosowana zostanie najlepsza kombinacja dostępnych instrumentów polityki, aby osiągnąć możliwie skuteczne wyniki” – napisano w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej 1 lipca 2015 r.
Krzysztof Tenerowicz:
Jak oceniają państwo wykorzystanie środków unijnych na działania służące
rodzinom?
Włodzimierz Bernacki:
Jest z tym pewien kłopot, bo działania związane z rodziną nie są wydzielone spośród innych projektów. Częścią działań zajmuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej, z kolei na samorządy nakłada się obowiązek stworzenia w każdej gminie
przedszkola samorządowego. Wreszcie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego niebawem nałoży na szkoły wyższe obowiązek stworzenia żłobka na uczelni.
Swoją drogą jest to ciekawa inicjatywa. Przysłuży się zarówno pracownikom uczelni, jak i studentom, którzy będą mogli pozostawić w żłobku swoje dzieci.
Mimo to staranność, z jaką działają przedstawiciele samorządów, pozwala podejmować takie działania jak chociażby Karta Dużej Rodziny. Niestety na działania związane
z Kartą Dużej Rodziny przeznaczono na ten rok nieco ponad 60 milionów, a to zdecydowanie za mało – to mniej niż koszt jednego składu Pendolino. W takiej sytuacji
ogromna odpowiedzialność spoczywa na barkach samorządów. I za to, że w Bochni
udało się zrealizować projekt Karty Dużej Rodziny, należy się chwała samorządowcom. Polityka społeczna obejmuje zatem działania w różnych sferach budżetowych.
Ubolewam tylko, że środków przeznaczonych na tę politykę jest zbyt mało.
Stefan Kolawiński:
Bocheńska Karta Rodzinna została wprowadzona przez samorząd uchwałą
na około pół roku przed tym, jak zaczęła funkcjonować karta zaproponowana
przez pana prezydenta Komorowskiego. Inicjatorem projektu był radny Balicki.
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Na ten moment możemy stwierdzić, że wprowadzenie Karty było dużym sukcesem. Z Bocheńskiej Karty Rodzinnej korzysta już ponad 1300 osób, a zaangażowanych jest prawie 60 podmiotów. Do programu dołączyły nie tylko jednostki samorządowe, czyli MDK, MOSiR, kryta pływalnia, „Ochronka”, muzeum
i biblioteka, lecz także przedsiębiorcy, którzy uznali, że posiadanie certyfikatu
Bocheńskiej Karty Rodzinnej jest dla nich korzystne – udzielając zniżek na zakup lodów czy innych artykułów, mają w tym interes i wkład we wspieranie
rodzin wielodzietnych.
Karta Dużej Rodziny również u nas działa, ale korzysta z niej mniej osób, choć też
ponad tysiąc. Różnica jest taka, że w Kartę Dużej Rodziny włączyły się głównie
banki i telekomunikacja. Jest w sumie tych podmiotów osiem. To pokazuje, jakie
jest zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców, a jakie tych, którzy świadczą usługę zewnętrzną.
Chciałbym też dodać, że w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku Bocheńską Strefę Aktywności Gospodarczej. Jedno przedsiębiorstwo już działa, drugie jest na
ukończeniu i niebawem zacznie przyjmować pracowników. Ideą strefy było zaoferowanie zatrudnienia młodym ludziom, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy,
i zatrzymanie ich w naszej małej ojczyźnie.
Krzysztof Tenerowicz:
Jak z perspektywy powiatu wygląda kondycja rodziny? Czy da się odczuć, że rodzina rzeczywiście jest największym kapitałem nie tylko Polski, ale i całej Unii
Europejskiej?
Anna Wojakiewicz:
Jak najbardziej, rodzina jest kapitałem! Jak mawiał św. Jan Paweł II, przyszłość
ludzkości idzie przez rodzinę. Rodzina jest najważniejsza i najważniejsze jest to,
co wynosimy z domu.
Jeżeli chodzi o powiat, to powstała powiatowa strefa aktywności gospodarczej.
Tworzą ją firmy, które będą się rozwijać i dawać nowe miejsca pracy. Robimy
wszystko, by rodziny nie opuszczały powiatu i by nie dochodziło do eurosieroctwa. W ostatnich latach również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowało konkursy
w ramach działania Kapitał Ludzki. Dofinansowywano projekty umożliwiające godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz ułatwiające powrót na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Wsparciem objęto m.in. inwestycje
w żłobki i kluby dziecięce.
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Krzysztof Tenerowicz:

Krzysztof Tenerowicz:

No właśnie, jak wygląda sytuacja z przedszkolami i żłobkami? Mój znajomy zażartował kiedyś, że radość z przyjęcia do żłobka jest obecnie porównywalna
z tą, jaka 20 lat temu towarzyszyła dostaniu się przez dziecko na prawo.

Wrócę jeszcze do wątku europejskiego. Gdzie szukać środków europejskich
i jak je wykorzystywać?

Stefan Kolawiński:
Z przedszkolami jest zdecydowanie lepiej niż ze żłobkami – chyba po raz pierwszy od paru lat mamy w tym roku wolne miejsca w przedszkolach, więc nie jest
źle. Samorząd wspiera powstające placówki niepubliczne, udziela dotacji dla osób
prywatnych prowadzących taką działalność. Nie korzystamy przy tym ze środków
unijnych – służyć mogą one raczej na cele związane np. z doposażeniem przedszkoli, choć nie są to znaczące środki. Niestety środki przewidziane w budżecie
naszego państwa na działalność przedszkoli i żłobków również nie są wystarczające, dlatego samorząd zmuszony jest dofinansowywać ich działalność.

Polskie inicjatywy z zakresu polityki rodzinnej
 K
arta Dużej Rodziny – przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. W ciągu najbliższych lat z karty może korzystać 3,4 mln osób, w tym
2 mln dzieci. Do tej pory wydano milion kart. Rodziny mogą korzystać z oferty w prawie 6 tys. miejsc, zgłoszonych przez ponad 590 firm i instytucji z całej Polski. Karta zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży
i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za
usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.


rogram MALUCH 2015 – tworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodP
szych dzieci i utrzymywanie tych już istniejących. Program jest skierowany
do gmin, przedsiębiorców, organizacji, uczelni. W tegorocznej edycji dofinansowanych zostanie ponad 32 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 151 mln zł na utrzymanie tych placówek i utworzenie nowych. To o 50 mln zł więcej niż rok temu.



rojekt „złotówka za złotówkę” – rodziny, które przekroczą próg dochoP
dowy, nie stracą świadczeń rodzinnych, ale będą je nadal otrzymywać, pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium. Obecnie rodzina, która
przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla
rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) choćby o złotówkę, traci wszystkie
zasiłki rodzinne.
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Elżbieta Achinger:
Warto pamiętać, że po raz ostatni dostaliśmy z Unii środki w tak dużej kwocie.
Pieniądze te zostały już w zasadzie podzielone na poszczególne etapy i sfery życia
– najwięcej z nich można pozyskać w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Myślę, że wybudujemy kolejne żłobki za te pieniądze, bo z przedszkolami
nie jest najgorzej.
Dla rozwoju rodziny niezbędna jest również duża innowacyjność przedsiębiorstw.
Nie możemy sobie pozwolić na to, by zmarnować potencjał młodych. Wspomniany przeze mnie Europejski Fundusz Społeczny służy właśnie powstawaniu
inkubatorów przedsiębiorczości, a także wspiera łączenie ze sobą nauki i biznesu.
Przyznam szczerze, że w swojej firmie wielokrotnie miałam problemy z wdrażaniem nowych technologii i musiałam posiłkować się rozwiązaniami, które trzeba
było implementować z Zachodu. Absolutnie niepotrzebnie, bo nasz kapitał ludzki
jest tak ogromny, że możemy być samowystarczalni. Z pomocą młodych, zdolnych
ludzi mamy szansę skończyć z importem technologii. Sami możemy je wytwarzać
u siebie. Powiem więcej: możemy je eksportować.
Krzysztof Tenerowicz:
Dużo mówi się o polskiej Nokii, ale ciągle się jej nie doczekaliśmy.
Elżbieta Achinger:
Tak, bo wymaga to odpowiedniego zagospodarowania środków, które otrzymamy.
Wierzę, że możemy je dobrze wykorzystać, bo pierwsza transza, przeznaczona
głównie na infrastrukturę, przyniosła wspaniałe zmiany. Jako poseł zaczęłam masowo jeździć po Małopolsce i jestem pod ogromnym wrażeniem, jak nasz region
się zmienił, jak zmieniły się Bochnia i Niepołomice. Niemniej teraz środki, które
wcześniej wykorzystywaliśmy na rozwój przemysłu i budowę, muszą zostać spożytkowane na rozwój ludzi i dostosowanie kształcenia.
Myślę, że czeka nas ponadto wielka reforma szkolnictwa zawodowego. Pan burmistrz wspomniał, że powstała strefa aktywności gospodarczej, w której pracę
znajdą rozmaici specjaliści. Musimy więc zadbać o wykształcenie odpowiednich
profesjonalistów. Jeśli uzyskamy informację, kogo trzeba wykształcić, młodzi ludzie z naszego regionu z pewnością znajdą zatrudnienie. To jest de facto informacja dla przedsiębiorcy: dostaniesz pracownika, tylko powiedz jakiego.
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Rozmawiałam kiedyś z rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. To jest jedna z niewielu uczelni krakowskich, która może pochwalić się prawie 96-procentowym
zatrudnieniem absolwentów! Taki model musimy powielać, wykorzystując środki
z Unii, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na wielopokoleniowość polskich rodzin.
Bo przecież polskie rodziny to także babcie, dziadkowie, bez których problem
eurosieroctwa byłby znacznie większy.

zygnować z pracy na uniwersytecie, po tym jak zostałem posłem. Za cztery lata
mogę przecież nim już nie być i co wtedy? Zakład pracy dał mi wprawdzie urlop
bezpłatny, ale za cztery lata przełożony może powiedzieć: „Będziesz pracował
jeszcze ten rok, bo tak wynika z ustawy, ale już nie ma dla ciebie godzin, nie ma
dla ciebie pracy, dlatego zacznij szukać czegoś nowego”. Skoro Unia tak walczy
z przemocą domową, z dyskryminacją, dba o to, by każdy mógł wybrać, czy jest
dziewczyną czy chłopakiem, to może warto byłoby ustalić, że żaden rodzic wracający z urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego nie może być zwolniony?
Te gwarancje powinny być nadane na poziomie Unii Europejskiej.

Włodzimierz Bernacki:

Elżbieta Achinger:

Rzeczywiście, jeśli spojrzymy na rodzinę z tej perspektywy, zauważymy, że obecne czasy mocno nas ograniczają. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu rodzina była silnie
osadzona na jednym terenie i miejsce urodzenia najczęściej wiązało się z miejscem
zamieszkania. Świadomość przywiązania do miejsca, do swoich przodków wzmacniała relacje rodzinne i zobowiązania dzieci wobec rodziców czy wnuków wobec
dziadków.

Rodzina, jakkolwiek by ją rozumieć, zawsze będzie najważniejszym elementem
każdego społeczeństwa. Mam nadzieję, że zaczniemy wreszcie dostrzegać, że bez
dobrze prowadzonej polityki prorodzinnej – zarówno globalnie, jak i w poszczególnych krajach członkowskich – staniemy się kontynentem przegranym. A na to
Europa pozwolić sobie nie powinna i nie może.

Krzysztof Tenerowicz:

Niestety powoli odchodzimy od tego modelu. Rodzina przestaje być czymś,
na czym możemy się wesprzeć. Egotyzm jest niestety coraz powszechniejszy.
Jesteśmy ludźmi, którzy żyją teraźniejszością. Myślimy kategorią postępu i uważamy, że jutro zawsze będzie lepsze niż dziś. Jutro będą lepsze smartfony, system Android będzie coraz doskonalszy. Zapominamy jednak, że jutro będziemy
też starsi. Polecam książkę Futu.re, która niedawno się ukazała. Pokazuje ona
świat, w którym nie ma rodziny, jest za to przeludnienie. Warto po nią sięgnąć.
Jest przygnębiająca, ale pokazuje alternatywę dla dzisiejszej rzeczywistości.
Osobiście na środki unijne w kwestiach związanych z rodziną raczej bym nie liczył. Z racji funkcji pełnionej przez przewodniczącego Donalda Tuska mamy teraz
dobrą okazję, by upomnieć się o lepsze rozwiązania. Skoro jest możliwość pozyskiwania niemałych dopłat do jednego hektara, najlepiej nieuprawianego, to może
dopłaty mogłyby być kierowane także do rodzin wychowujących dzieci. Wydaje
się to możliwe, ale musi być wola całej Unii Europejskiej. Musimy wspólnie dążyć do tego, że nie uzupełnimy braków demograficznych poprzez otworzenie się
na Afrykę czy Azję, ale wesprzemy rodziny europejskie. Skoro Unia jest w stanie
stwierdzić kategorycznie, że ślimak jest rybą, z pewnością mogłaby też wdrożyć
system dopłat dla rodzin.
Warto również wprowadzić określone przepisy dotyczące długości urlopu
macierzyńskiego i powrotu matki lub ojca po urlopie macierzyńskim czy tacierzyńskim. Obecny system niestety ma wiele wad. Sam nie odważyłem się zre-
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Bardzo się cieszę, że to spotkanie odbywa się z udziałem młodych ludzi. To
wy jesteście przyszłością. Sięgajcie do wszelkich możliwych źródeł, szukając
właściwego rozwiązania. Bez dobrze ukształtowanego modelu rodziny nasza
przyszłość nie istnieje. Życzę wam dużo entuzjazmu i podejmowania mądrych
decyzji. Może za kilka lat spotkamy się w Bochni i ktoś z państwa powie mi,
że ma już męża czy żonę, jedno czy dwoje dzieci, i jest szczęśliwy. Tego wam
życzę!
Stefan Kolawiński:
Jeśli chodzi o rodzinę, w 100 proc. zgadzam się z poseł Achinger. Zawsze miałem
nadzieję, że uda mi się zbudować rodzinę 2 + 2. Niestety stało się inaczej. Problem z prokreacją toczy polskie społeczeństwo – 30 proc. polskich małżeństw ma
problemy z posiadaniem dzieci. To jest wyzwanie dla społeczeństwa, a batalia o in
vitro nie jest rozwiązaniem. Problem dotyka znacznie większej liczby osób niż ta
garstka, która skorzysta z programu dotyczącego in vitro.
Nie możemy zapominać, że rodzina stanowi fundament, na którym zawsze możemy się wesprzeć w trudnych sytuacjach. To nie są puste slogany. Wiele razy
doświadczyłem wsparcia najbliższych osób: matki, ojca. Babcia z kolei kształtowała moje wartości, to z nią chodziłem do kościoła, to ona pokazywała mi drogę
krzyżową. Chcę podkreślić, że więź międzypokoleniowa jest niezwykle ważna.
Czasami wydaje nam się, że coś zupełnie nie przystaje do dzisiejszych czasów,
tymczasem okazuje się bardzo ważne.
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to nie zadbamy o swoją przyszłość. Istnieje ryzyko, że scenariusze z książek fantastycznych rzeczywiście się ziszczą, że sprawdzi się scenariusz Samuela Huntingtona, który pisał o zderzeniu cywilizacji. Stworzyliśmy pustkę, w którą może
wkroczyć fala imigrantów. Zadbajmy więc o to, co dla nas najważniejsze: rodzinę
i bliskich.
Anna Wojakiewicz:
Przyszłość ludzkości wiedzie przez rodzinę. Szanujmy nasze rodziny, szanujmy się
w rodzinach nawzajem i dbajmy o to, aby nasze rodziny były pełne, spójne i szczęśliwe.

Zastanówmy się nad tym, jak chcemy ukształtować następne pokolenia. Czy wychowamy pokolenie wrażliwe na innych czy takie, które po trupach będzie dążyło
do osiągnięcia własnych celów? To, jakie wychowamy pokolenie, wpłynie na to,
jaka będzie nasza starość. Warto kształtować postawy, które zgodne są z nauczaniem Jana Pawła II, i utrwalać wartości przekazywane nam przez babcie, rodziców
i na bieżąco przez nauczycieli.
Włodzimierz Bernacki:
Jako politolog i historyk chciałbym przypomnieć jedną ważną hipotezę. W XIX w.
Thomas Robert Malthus stwierdził, że liczba ludności na świecie będzie rosła
w postępie geometrycznym, natomiast ilość dóbr produkowanych na świecie
– w postępie arytmetycznym. Dlatego wojna jest czymś, co w istocie jest naturalne. Stanowi sposób likwidacji nadwyżki ludności chętnej do czerpania i konsumpcji. Teoria Malthusa stała się fundamentem dla teorii darwinizmu społecznego
i chciałbym, abyśmy z tej perspektywy spojrzeli na dzisiejszy świat.
To właśnie my, Polacy, żyjemy w strefie północy, w strefie cywilizacji zachodniej,
i to nas dotyka katastrofa demograficzna. Spada przyrost naturalny, ale wzrasta
przyrost dóbr produkowanych w tej części świata. Każdy obywatel ma do tego
gwarantowaną edukację, opiekę medyczną itd. Z perspektywy XVII, XVIII, a nawet XIX w. jest to wspaniały świat. Jednak za sprawą słabej rodziny nasz świat
staje się przedmiotem pożądania tych, którzy mieszkają w Afryce czy Azji. Jeżeli
więc sami nie wzmocnimy naszej tkanki, nie będziemy dokonywali reprodukcji,
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Jakie rozwiązania warto
promować na forum
Unii Europejskiej?

56

JAKA UNIA? Debaty w Małopolsce 2015

57

25 maja, Brzesko:

Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować
na forum Unii Europejskiej?

Według obliczeń Komisji Europejskiej w latach 2020–2060 osoby w wieku powyżej 65 lat będą stanowić prawie 30% naszego społeczeństwa. Unia Europejska
stara się walczyć z dyskryminacją ze względu na wiek, nie może jednak wpływać
na politykę społeczną ani określać wysokości emerytur w państwach członkowskich. Może natomiast zachęcać do wymiany dobrych praktyk między krajami
i proponować konkretne działania.
Tak jest chociażby w przypadku emerytur. Choć systemy emerytalne w znacznej mierze pozostają w zakresie kompetencji państw członkowskich, UE może
jednak udzielić wsparcia, regulując kwestie wpływające na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, przeznaczać środki finansowe na wsparcie dłuższej aktywności zawodowej starszych pracowników oraz koordynować politykę i sprzyjać
wzajemnemu uczeniu się. Aby wesprzeć państwa członkowskie, Komisja Europejska opublikowała białą księgę w sprawie adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych
emerytur. W dokumencie przedstawiono działania, jakie Unia i państwa członkowskie mogą podjąć, by stawić czoła najważniejszym wyzwaniom dotyczącym
systemów emerytalnych. Biała księga zaleca państwom członkowskim wspieranie dłuższej aktywności zawodowej, powiązanie wieku emerytalnego z dłuższym
średnim czasem życia, a tym samym podniesienie wieku emerytalnego. Zaleca
także zmniejszenie zróżnicowania emerytur ze względu na płeć, m.in. poprzez
zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Jakie polskie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej? Jakie działania podejmuje Polska na rzecz pomyślnego starzenia się? Jaką rolę w aktywizacji
seniorów odgrywają uniwersytety trzeciego wieku?
Debata „Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum
Unii Europejskiej?” odbyła się 25 maja w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku. W dyskusji udział wzięli:
Władysław Kosiniak-Kamysz – minister pracy i polityki społecznej,
Wioletta Wilimska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
Wiesława Borczyk – prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
ks. prof. Norbert Pikuła – kierownik Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie,
Grzegorz Wawryka – burmistrz Brzeska.

Maciej Zdziarski:
Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest polityce senioralnej. Panie ministrze, czy
nie jest to pewien paradoks, że najmłodszy minister rządu zajmuje się sprawami
seniorów?
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Zajmowanie się sprawami seniorów to dla mnie wielkie błogosławieństwo i radość.
To najprzyjemniejsza część pracy w tym trudnym ministerstwie, w którym potrzeby
są zawsze większe niż to, co możemy dać. Trudności związane z polityką senioralną dotyczą nie tylko Polski, ale też reszty świata. To są sprawy dotyczące często
bardzo trudnych sytuacji życiowych. Chciałbym jednak zauważyć, że polityka senioralna jest naszym wspólnym dziełem, a nie dziełem samego rządu. Tworzą ją
wszystkie te osoby, które angażują się w tworzenie ruchów senioralnych, klubów,
uniwersytetów, związków emerytów i rencistów.
Jeśli jednak chodzi o działania rządu, to niebawem będziemy tworzyć domy dziennego pobytu Senior-WIGOR. Skończyliśmy już prace nad regulaminem oraz generatorem, który będzie przyjmował wnioski, i lada dzień program zostanie uruchomiony. Łącznie chcemy otworzyć ok. 100 domów dziennego pobytu.

Spotkanie poprowadził Maciej Zdziarski, prezes Fundacji Instytut Łukasiewicza.
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Program Senior-WIGOR
Wśród rozwiązań tworzonych z myślą o ludziach starszych, które mogą być inspiracją dla innych krajów UE, jest program Senior-WIGOR. Zakłada on powstanie
ok. 100 dziennych domów opieki dla seniorów i wsparcie ich funkcjonowania
przez partycypację w bieżących kosztach funkcjonowania tych placówek. W domach osoby starsze będą mogły liczyć na opiekę, działania aktywizujące, edukacyjne, zajęcia kulturalne, rekreacyjne, terapię zajęciową (w tym elementy aktywności ruchowej i kinezyterapii) oraz posiłki. Oprócz stale zatrudnionego personelu
do dyspozycji seniorów będą pielęgniarki, fizjoterapeuci i ratownicy medyczni.
Na realizację programu do 2020 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
przeznaczy 370 mln zł. Takie działania idealnie wpisują się w zalecenia Komisji
Europejskiej, która zaleca obejmowanie osób starszych opieką środowiskową,
nie instytucjonalną.
Maciej Zdziarski:
Na czym obecnie skupia się opieka senioralna? Czego ona dotyczy poza kwestiami związanymi z wcześniejszą emeryturą i kolejkami do lekarza?
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Oczywiście o emeryturach i dostępie do publicznej służby zdrowia mówi się najwięcej, ale polityka senioralna obejmuje bardzo wiele działań, podejmowanych
na różnych szczeblach władzy: centralnym, samorządowym itd. Składają się na
nią wszystkie elementy zawarte w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej
w Polsce na lata 2014–2020, które przyjęliśmy w grudniu 2013 r.
Poza tym częścią polityki senioralnej jest solidarność międzypokoleniowa. Nie da
się prowadzić skutecznej polityki senioralnej bez międzypokoleniowego wsparcia. Solidarność ta przebiega dwukierunkowo: od młodszych do starszych i od
starszych do młodszych. Potrzeba też solidarności między władzą centralną i samorządem, ponieważ to najbliższe otoczenie – osiedle, gmina, miejscowość, wieś
– jest najważniejsze w życiu seniora. To w tym otoczeniu senior funkcjonuje, spotyka swoich znajomych.
Maciej Zdziarski:
Co stanowi niezbędny warunek do tego, by można było powiedzieć: „W Brzesku polityka senioralna działa w praktyce, a starsi ludzie mają to, co państwo
i samorząd powinny im oferować”?
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Aby polityka senioralna mogła być prowadzona, musi być ku temu przestrzeń,
musi być przynajmniej jedno miejsce w gminie, gdzie senior może spotkać się
z innymi. Potrzebna jest też chęć do tego, żeby tych ludzi zebrać. Potrzebni są
liderzy. Małopolska w tym względzie radzi sobie znakomicie – widać to po bardzo
dużej liczbie uniwersytetów trzeciego wieku, jak również inicjatyw zgłaszanych do
programu ASOS.
Zresztą to, że polityka senioralna działa w Brzesku, widać po dzisiejszej frekwencji, za którą dziękuję. Choć jak się okazuje, aktywni seniorzy to przede wszystkim
panie.
Maciej Zdziarski:
To prawda, ale i tak panów dzisiaj nie brakuje. Dużo mówi się o parytetach,
a w polityce senioralnej parytety zostały osiągnięte z nadwyżką.
Władysław Kosiniak-Kamysz:
I bardzo dobrze! Na ostatnim kongresie UTW prosiliśmy, by każda z pań, która
przyjechała – a było tam w sumie ponad półtora tysiąca osób – przyprowadziła na
kolejne spotkania uniwersytetu czy klubu seniora przynajmniej jednego mężczyznę. I widać, że powoli zaczyna to się zmieniać. Coraz więcej mężczyzn angażuje
się w tego typu działalność.
Maciej Zdziarski:
Jak pani tłumaczy tę aktywność seniorów jako szefowa Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także szefowa federacji uniwersytetów z całej Polski?
Wiesława Borczyk:
W tradycję Małopolski jest wpisane to, że ludzie nie tylko myślą o sobie, lecz także
interesują się tym, co dzieje się wokół nich. Myślę, że mają na to wpływ również
cechy charakteru mieszkańców Małopolski: życzliwość, skłonność do pomocy.
Liczba organizacji pozarządowych, społecznych, podejmowanych inicjatyw jest
imponująca. Sami chcemy zmian i sami się do zmian zabieramy. Nie czekamy, aż
ktoś zrobi to za nas.
Obecnie na terenie Małopolski działa 51 uniwersytetów trzeciego wieku. Co
bardzo ważne, najstarszy uniwersytet trzeciego wieku w Małopolsce powstał już
w 1982 r. przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, choć potem przez długi
czas żadne nowe się nie pojawiały. Wynikało to z tego, że wcześniej działalność
UTW ściśle wiązała się z uczelnią wyższą. Stanowiło to barierę dla tych, którzy nie
mieszkali w dużym mieście.
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Wszystko zmieniło się po reformie ustrojowej państwa. Organizacje pozarządowe i ludzie, którzy sami podejmują inicjatywy społeczne, doszli do wniosku, że można wypracować nowy, polski model działania uniwersytetów trzeciego wieku. Gdy sama tworzyłam taki uniwersytet w Nowym Sączu, to okazało się, że także w wielu mniejszych
miejscowościach są pracownicy naukowi chętni wesprzeć taką lokalną działalność.
Wioletta Wilimska:
Bardzo ważne jest to, co powiedział pan minister: w polityce społecznej i senioralnej kluczowa jest współpraca. Na poziomie centralnym pan minister nakreśla
odpowiedni plan działań, przeznacza określone pieniądze, ale nie bez znaczenia
jest również głos samorządu. Sama reprezentuję samorząd województwa małopolskiego i tak jak pan powiedział, Małopolska już od bardzo wielu lat zajmuje się
promocją aktywnych seniorów.
Organizujemy też plebiscyt „Poza stereotypem”, który wzbudza we mnie duże
emocje. Dlaczego? Gdy otrzymujemy aplikacje składane przez uczestników i czytamy, ile wspaniałych rzeczy te osoby dotychczas zrobiły i jak – mimo swojego
wieku – nadal są aktywne, jak zarażają innych swoją pasją, to nie pozostaje mi nic
innego, jak kłaniać im się w pas i dziękować, że mamy takie wzorce.
Maciej Zdziarski:
Na czym polega realizowany przez województwo małopolskie program Włączenie Społeczne?
Wioletta Wilimska:
Program oferuje ogromny zastrzyk finansowy i wsparcie przy tworzeniu dziennych
domów pomocy. Te domy będą zapewniać zajęcia edukacyjne, integracyjne, rehabilitacyjne, ale również pomoc w dziennej opiece nad osobami starszymi.
Maciej Zdziarski:
Mowa o takich osobach, które nie mogą już funkcjonować samodzielnie, ale
które nie powinny zostać wykluczone ze swojego środowiska?
Wioletta Wilimska:
Tak jest. Na różnych spotkaniach dzielę się z państwem swoją wizją polityki senioralnej. Opieram ją na dwóch filarach. Pierwszy, kluczowy, to zachowanie jak
najdłużej prawa do samostanowienia, decydowania o sobie, swoich potrzebach,
chęciach, możliwościach rozwoju. Drugi filar to poczucie bycia potrzebnym
– zachowywane tak długo, jak to możliwe. Jeśli jestem potrzebna przynajmniej
jednej osobie, to moje życie cały czas ma sens.
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Norbert Pikuła:
To prawda, tego rodzaju pomoc ma niesamowite przełożenie na sytuację seniorów. My, jako ośrodek akademicki – Uniwersytet Pedagogiczny, współpracujemy
z wieloma instytucjami, które poświęcają się osobom starszym. Udzielają się tam
często osoby młode, a one są bardzo dynamiczne, odważne, nie patrzą, czy coś
wypada, czy nie wypada, i dzięki temu podnoszą nieco poprzeczkę, jeśli chodzi
o jakość pomocy seniorom.

Włączenie Społeczne dzięki unijnym środkom
Projekt programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego
w 2013 r. Na program składa się pięć priorytetów, z których jeden – „Wdrożenie regionalnej strategii działań w kontekście starzenia się społeczeństwa”
– w całości koncentruje się na seniorach.
W ramach priorytetu podjęte zostaną m.in. działania mające na celu rozwój dziennych domów pomocy dla osób starszych w środowisku lokalnym.
Planowane są: stworzenie 3 tys. miejsc w tego typu placówkach na terenie
województwa oraz zapewnienie realizacji usług otwartych (terenowych) przez
dzienne domy pomocy, np. w formie dowożenia posiłków do potrzebujących
bądź świadczenia usług opiekuńczych.
Kolejnym działaniem jest stworzenie pięciu subregionalnych centrów wsparcia
opiekunów nieformalnych osób starszych (którzy przebywają w domu). Centra mają służyć jako miejsca czasowego pobytu seniorów (na wypadek gdyby
opiekun sam miał problemy ze zdrowiem albo po prostu chciał odpocząć). Centra będą także pełniły funkcje edukacyjno-doradcze – poprzez grupy wsparcia
w określonych kręgach tematycznych (kręgach problemów: demencja, choroba
Alzheimera, opieka nad obłożnie chorym), w tym grupy wirtualne i telefoniczne;
poprzez informowanie o możliwych usługach i ułatwionym dostępie do nich itp.
Powstanie również portal internetowy dotyczący opieki nad seniorami.
Ostatnie działanie w ramach priorytetu to wspieranie aktywności osób starszych oraz przeciwdziałanie stereotypom. Planowane jest m.in. wsparcie klubów seniora, wolontariatu osób starszych oraz kampanii służących kształtowaniu ich pozytywnego wizerunku.
Przedsięwzięcia idealnie wpisują się w zalecenia Parlamentu Europejskiego.
W rezolucji z dnia 9 września 2010 r. wezwał on Komisję i państwa członkowskie
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m.in. „do wzięcia pod uwagę potrzeb nieformalnych opiekunów, którzy
w znacznej mierze sprawują opiekę nad osobami starszymi, oraz do podjęcia
konkretnych działań w celu wsparcia i zachowania tych zasobów poprzez szkolenia, zapewnienie wypoczynku oraz środki służące pogodzeniu życia zawodowego z rodzinnym”.
Działania w ramach opisanego priorytetu będą współfinansowane ze środków
unijnych: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Maciej Zdziarski:
Studenci lubią osoby starsze?
Norbert Pikuła:
Oczywiście! Na uczelni mamy odpowiednią specjalność: asystent osoby starszej
i niepełnosprawnej. Wybierają ją właśnie ci studenci, którzy w przyszłości chcą
pracować z seniorami. Oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych ważne są
jednak również indywidualne predyspozycje, odpowiednia empatia, która pozwoli
zaakceptować starszą osobę taką, jaka jest. Bo tak jak nie każda osoba może być
opiekunką małego dziecka, tak też trzeba odkryć w sobie predyspozycje do pracy
z seniorami.
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się starszymi, gdy jednocześnie musimy walczyć o swoje?”. Czy da się pogodzić
tak różne podejścia do starości?
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Dobre zwyczaje i obyczaje są silniejsze niż jakakolwiek ustawa. Nie da się zapisać
miłości do ojca, matki, dziadka, babci w najlepszym nawet prawie. Oczywiście
istnieje obowiązek alimentacyjny, ale jeżeli odejdziemy od dobrego, tradycyjnego modelu sympatii i miłości – najpierw w rodzinie, a później w sąsiedztwie – to
nie będziemy mogli mówić o solidarności międzypokoleniowej. Niestety o więzi
sąsiedzkiej coraz częściej się zapomina, zwłaszcza w miastach.
Ale jest coś, co może skłaniać i przemawiać pod względem ekonomicznym, co
nie wynika tylko z naszego poczucia etyki i moralności. To jest tzw. silver economy, czyli srebrna gospodarka, oferująca produkty i usługi dla osób starszych.
Seniorzy stają się grupą docelową dla coraz większej liczby firm, a to sprawia, że
tworzą się nowe miejsca pracy dla ludzi młodych. Solidarność międzypokoleniowa nabiera więc wymiaru ekonomicznego.
Liczba osób na emeryturze w stosunku do osób pracujących stale będzie się
zwiększała. Dziś na jednego emeryta przypadają cztery osoby aktywne zawodowo, ale w roku 2035 – a czas płynie bardzo szybko – proporcja ta zmniejszy
się o połowę i będzie wynosiła już tylko dwa do jednego. W dużej mierze wiąże
się to z emigracją, która stała się łatwiejsza niż kiedykolwiek. Musimy więc zadbać o solidarność między pokoleniami – zarówno moralną, jak i ekonomiczną.

Maciej Zdziarski:

Maciej Zdziarski:

Młodzi ludzie mają świadomość, że starość ma różne oblicza?

Co zrobić, żeby czas aktywnego starzenia się trwał jak najdłużej? Jest pan z zawodu lekarzem, o czym być może nie wszyscy wiedzą…

Norbert Pikuła:
Tak, bo przecież potrzeby seniorów są bardzo zróżnicowane: część z nich jest w pełni aktywna lub chce być aktywna, ale są też osoby, które nie wychodzą już z domu,
a przecież też mają prawo do godnego życia. Nasi studenci tworzą tzw. wolontariat
międzypokoleniowy, a więc współpracują z wolontariuszami-seniorami. Te osoby
starsze, które z różnych przyczyn, często zdrowotnych, nie mogą aktywnie uczestniczyć w społeczności lokalnej, odwiedzane są przez studentów. Często przychodzą oni z rówieśnikiem seniora. W domu takiej osoby wspólnie wykonują drobne
czynności, ale przede wszystkim rozmawiają i opowiadają, co dzieje się na świecie.
Maciej Zdziarski:
Z drugiej strony wielu młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, przeżywa
swoje problemy. Oni mówią: „Musimy się zająć sobą. Czemu mamy opiekować
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Władysław Kosiniak-Kamysz:
Pamiętam dobrze swoje dyżury, bo one mocno zapadają w pamięć i pozwalają
na kontakt z pacjentem w cztery oczy. Pełniłem dyżury na oddziale interny,
gdzie leczy się przeważnie osoby starsze. To jest de facto oddział geriatrii. Wizyta wieczorna zawsze trwała dużo dłużej niż ta poranna. Prowadziłem ją sam,
nie było pędu związanego z wypisami, badaniami. W przypadku 40 pacjentów
na oddziale obchód zajmował mi niekiedy 2–3 godziny.
Dostrzegałem u seniorów wielkie pragnienie rozmowy, szczególnie u tych samotnych. Najsmutniej było mi wtedy, gdy widziałem, jak senior trafia do szpitala otoczony rodziną, a potem, przez 3 czy 4 tygodnie, nie mogłem się do tej rodziny
dodzwonić. A już – nie daj Boże! – gdy musiałem zadzwonić, że babcia czy dziadek
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czują się lepiej i że można ich wypisać. Wtedy najtrudniej było o kontakt i znalezienie osoby, która może odebrać seniora.
Historie te powtarzały się przy okazji świąt, wakacji czy długiego weekendu majowego. Gdy miałem dyżur w piątek przed długim weekendem, wiedziałem, że trafią
zaraz ci sami seniorzy co zwykle. A nie sposób odmówić przyjęcia na oddział starszej osoby, który ma nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, zmiany
zwyrodnieniowe stawów i do tego zmiany neurologiczne. Nie miałem nigdy odwagi odmówić.
Było jednak też wiele pięknych chwil. Widziałem, jak okazywanie szczerej empatii – niezależnie od prowadzonej terapii biologicznej – pozytywnie wpływało na
seniorów. Empatię okazywali chociażby studenci, którzy przychodzili pomagać na
oddział w ramach wolontariatu, panie, które rozdawały posiłki, a czasem pacjenci
z łóżka obok, którzy zwierzali się, że im też jest ciężko. Widziałem, jak seniorzy się
otwierali, zdarzało się nawet, że chcieli zostać w szpitalu kilka dni dłużej.
Ważne jest więc to, o czym mówiła dyrektor Wilimska: dążenie do tego, by seniorzy jak najdłużej pozostawali samodzielni, w swoim domu, wśród bliskich, którzy
okazują im wsparcie. Wsparcie rodziny jest najważniejsze – asystenci i sąsiedzi nie
zastąpią rodziny, mogą jedynie pomóc.
Wioletta Wilimska:
To prawda, więzi rodzinne są niewzykle istotne. W Małopolsce są one zresztą
bardzo silne – synowie czy córki często decydują się zaopiekować starszym członkiem rodziny w domu, rezygnując z części etatu. To jest nie do przecenienia. To
ogromna wartość.
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Zgadza się. Dlatego będę z uporem powtarzał o konieczności odbudowywania relacji międzyludzkich, zaufania człowieka do człowieka. Często mówimy, że zagubiło się gdzieś zaufanie obywatela do państwa. To prawda, zostało ono nadwątlone,
ale bardziej obawiam się czegoś innego: braku zaufania ludzi do siebie nawzajem.
To jest ogromny problem, który przejawia się chociażby w braku zaufania urzędnika do petenta, braku zaufania sprzedawcy do klienta, braku zaufania sąsiada do
sąsiada. Cierpią na tym nierzadko osoby starsze, które są bardziej ufne, co niekiedy bywa wykorzystywane w złych celach.
Maciej Zdziarski:
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Wioletta Wilimska:
Do tego właśnie zmierzam. Zaczęliśmy analizować ten problem już rok temu.
Byliśmy zaskoczeni, jak wielu jest opiekunów rodzinnych. Rozmawialiśmy z nimi,
pamiętam jedną panią, która od 2 lat opiekuje się swoją matką w domu. Mama
jest w bardzo złym stanie, ale córka powiedziała mi: „Wie pani co, wszystko jest
w porządku, ja sobie daję radę, bo już się do tego przyzwyczaiłam. Ale boję się,
co za chwilę będzie z moim zdrowiem”. Inna pani odparła: „Brakuje mi informacji.
Nie wiem, gdzie szukać odpowiedzi, jak nauczyć się przewijać mamę, jak pomóc
sobie przy kąpieli”.
W ramach regionalnego programu operacyjnego zaczęliśmy wspierać osoby opiekujące się bliskimi w swoich domach. Są dostępne środki finansowe, można zakontraktować 10- lub 14-dniowe turnusy dla seniorów. Osoba chora znajdzie się pod
bardzo dobrą opieką, a opiekun w tym czasie po pierwsze odpocznie, po drugie –
skorzysta z warsztatów, z terapii, wizyty u psychologa, a po trzecie – sam otrzyma
usługi rehabilitacyjne, bo bardzo często też ich potrzebuje.
Maciej Zdziarski:
Czasami 60-latka opiekuje się 90-latką…
Wioletta Wilimska:
Tak, a całodzienna opieka to jest bardzo ciężka praca.
Maciej Zdziarski:
Co możemy Europie zaproponować my, Małopolanie, Polacy, jeśli chodzi o politykę senioralną?
Norbert Pikuła:
W kontekście Unii Europejskiej warto zwrócić uwagę na badania, które zostały
przeprowadzone wśród starszych osób, głównie Polonii zamieszkałej w różnych
częściach Unii. W badaniach wyraźnie zarysowała się różnica między polskimi
seniorami a pozostałymi mieszkańcami Unii. Dla nas wartość rodziny jest bardzo
duża, więzy rodzinne są niezwykle silne. Nawet jeżeli los rozrzucił Polaków po
całej Unii, to więzi rodzinne są tym, co nas scala i wyróżnia na tle innych narodowości.
Maciej Zdziarski:

Rozumiem, że dobra polityka polegałaby na tym, żeby pogodzić jedno z drugim,
czyli pozwolić na opiekę nad bliskim, a jednocześnie nie zabierać możliwości pracy?

Czy dla burmistrza Brzeska, ale też dla burmistrzów mniejszych gmin starzenie
się społeczeństwa jest wyzwaniem, na które trzeba zareagować? Jeżeli tak, to
w jaki sposób?
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Grzegorz Wawryka:
Nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo się starzeje. Przyrost naturalny jest
w Polsce jednym z najniższych w skali globalnej – na przeszło 200 krajów na
świecie Polska zajmuje pod tym względem niechlubne miejsce w trzeciej setce.
Jest to spory problem i szybko tego nie zmienimy. Na pewno społeczeństwo
będzie się starzało i musimy się na to przygotować.
W naszej 36-tysięcznej gminie mieszka ponad 200 osób, które skończyły
90 lat. Wróciłem właśnie ze spotkania z panią, która skończyła 101 lat. I proszę
sobie wyobrazić, że jest w bardzo dobrej kondycji, mogliśmy swobodnie porozmawiać!
Wątek tradycji rodzinnych, który poruszyliśmy, jest bardzo ważny. Obyśmy tego
nie stracili i nie upodobnili się do Zachodu. Tam powstaje coraz więcej domów
opieki, rodzina płaci za opiekę nad seniorem, ale odwiedza go może raz na
2 miesiące. Oczywiście, opieka nad starszymi ludźmi to niemały wysiłek, ale w ten
sposób spełniamy swój obowiązek wobec rodziców, którzy kiedyś przecież nas
wychowywali.
W Brzesku bardzo prężnie działa uniwersytet trzeciego wieku, zapraszani są
znakomici goście. Funkcjonuje też sporo stowarzyszeń, w których bardzo aktywne są osoby w wieku senioralnym – dobrym przykładem jest związek emerytów i rencistów. Członkowie związku mają regularne spotkania, organizują
zabawy, jeżdżą na wycieczki. W miarę możliwości staramy się wspierać ich działalność, a w ubiegłym roku przeznaczyliśmy dla nich lokal, w którym mogą się
spotykać.
Maciej Zdziarski:
Prosimy o pytania z sali.
Cecylia Jabłońska, prezes UTW w Brzesku:
Cieszymy się wszyscy z pieniędzy przeznaczanych na politykę senioralną, ale proces ubiegania się o te środki przez lokalne organizacje jest bardzo sformalizowany.
Czy można coś zmienić w tej kwestii?
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Środki pochodzą od rządu i muszą przejść przez szczebel wojewódzki i powiatowy. Samorządy pomagają jednak organizacjom pozarządowym w wypełnianiu
wniosków i pisaniu projektów. Tak będzie również z programem Senior-WIGOR,
który jest skierowany do samorządów, ale też samorządów w partnerstwie z organizacją pozarządową. Odpowiedzialność za wypełnienie wniosku będzie w dużej
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mierze spoczywała właśnie na władzach lokalnych, a prowadzeniem projektu zajmie się już odpowiednia organizacja.
Grzegorz Wawryka:
Pieniądze unijne mają niestety to do siebie, że są trudno rozliczalne. Musimy złożyć wniosek, potem jest kontrola itd. Chociaż trzeba przyznać, że urząd marszałkowski jest bardzo życzliwy i stara się, by te środki były jak najlepiej rozliczane.
Dla stowarzyszenia są to niewątpliwie skomplikowane procedury, ale w gminie
funkcjonuje biuro funduszy unijnych, które pomaga wszystkim chcącym złożyć
wniosek. Natomiast jeżeli chodzi o procedury krajowe, to my sami je ustalamy,
więc róbmy wszystko, by były jeszcze prostsze.
Wiesława Borczyk:
Bardzo ważne jest, aby szefowie organizacji pozarządowych mieli odpowiednią
wiedzę oraz umiejętności do tego, aby stać się partnerem dla samorządów. Musimy więc pomagać liderom, dlatego oprócz różnych szkoleń przygotowaliśmy
poradniki dotyczące tego, jak założyć UTW, jak nim zarządzać. Równie dobrze
można to odnieść do organizacji pozarządowych, a także organizacji seniorskich.
W Brzesku mogłaby więc powstać gminna rada seniorów – jako partnerska inicjatywa dla samorządu, dla władz miasta.
Grzegorz Wawryka:
Wniosek o utworzenie rady wpłynął już kilka miesięcy temu, ponieważ jest ustawa, która to umożliwia. I taką radę seniorów chcemy u nas utworzyć.
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Wioletta Wilimska:

Maciej Zdziarski:

Środki finansowe są dostępne także w budżecie własnym województwa. Marszałek od 4 lat co roku organizuje konkurs dla organizacji senioralnych, oferując
kwotę 500 tys. zł na różne drobne działania. Wniosek konkursowy jest bardzo
przejrzysty i łatwy do wypełnienia – wystarczy zebrać odpowiednie rekomendacje
i rozpisać planowane działania na cały rok.

Czy seniorzy stają się coraz bardziej aktywnymi uczestnikami debaty w tym
sensie, że jasno głoszą swoje postulaty? Czy będzie to jakoś wpływać na politykę senioralną?

Drugie źródło, z którego można pozyskać fundusze, stanowi Małopolski Regionalny Program Operacyjny. W tym wypadku procedury są nieco bardziej skomplikowane, ale pan burmistrz przed chwilą sam zadeklarował, że będzie dla państwa
partnerem. Wnioski partnerskie mogą dotyczyć najrozmaitszych działań. Jeżeli
samorząd zaprosi was do współpracy, to w połączeniu z państwa wiedzą i potencjałem możemy zainicjować wspólnie naprawdę wspaniałe działania.

Władysław Kosiniak-Kamysz:
Oczywiście! To jest przejaw tworzenia się prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. Nie może być tak, że do głosu dochodzą tylko osoby młode czy w średnim
wieku. Rady seniorów po to zostały umocowane prawnie, by mogły pełnić funkcję organu doradczego dla samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
Warto korzystać z tej możliwości.
Maciej Zdziarski:

Norbert Pikuła:

Widać, że jest to potrzebne.

Przykładem takiej współpracy jest nasz Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu
Pedagogicznego. Współpracujemy z Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
już drugi raz udało nam się złożyć wniosek o środki z ASOS razem z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Świętochłowicach. Wygraliśmy, a więź międzypokoleniowa ciągle się umacnia.

Władysław Kosiniak-Kamysz:

Maciej Zdziarski:
Jest z nami dzisiaj pani będąca ambasadorem jednego z unijnych przedsięwzięć
dotyczących seniorów. Proszę króciutko o tym opowiedzieć.
Mariola Pękala-Piekarska:
Od stycznia jestem ambasadorem platformy EPALE. Jest to nowa inicjatywa Unii
Europejskiej. Wyniki badań wskazują, że społeczeństwa europejskie po zakończeniu tradycyjnej edukacji, po studiach, nie dokształcają się, nie podejmują żadnej
nauki. Polska znajduje się na szarym końcu tej listy. Uniwersytety trzeciego wieku
podnoszą tę poprzeczkę, w Polsce działa już 520 takich uczelni, ale musimy dbać
o to, by jakość edukacji stale rosła.
Dlatego też platforma ma na celu doszkalanie wykładowców i podnoszenie jakości
edukacji. Seniorzy są coraz bardziej wymagający i jako wiceprezes Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Nowym Sączu wiem, że program edukacyjny musi być dobrej
jakości. Dostęp do platformy jest bezpłatny, każdy może się tam zarejestrować. Jej
adres to: ec.europa.eu/epale.
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Tak, widać to po zainteresowaniu okazywanym przez seniorów, po chęci wpływania na otaczającą ich rzeczywistość – począwszy od tego, jak ma wyglądać chodnik przed blokiem, a skończywszy na tak dużych przedsięwzięciach, jak stworzenie
dziennego domu pobytu. Głos seniorów jest bardzo potrzebny. Dążymy zresztą
do stworzenia ogólnopolskiego parlamentu seniorów. Taki parlament działa w Irlandii i zajmuje się opiniowaniem różnego rodzaju aktów prawnych, stanowi głos
doradczy. Obecnie podobną funkcję pełni w Polsce Rada ds. Polityki Senioralnej,
którą powołałem. W jej ramach mogą zabierać głos organizacje pozarządowe, eksperci, samorządy i administracja rządowa.
Marta Sacha:
Jestem przedstawicielką stowarzyszenia „Iskierka Nadziei” w Czchowie. Chciałabym potwierdzić, że to, o czym mówił pan minister, nie dzieje się tylko w Warszawie. Jesteśmy małym stowarzyszeniem i sami, bez pomocy samorządu i władz
powiatu, prowadzimy różne działania. W tym roku zostaliśmy też beneficjentami
programu ASOS. Od niedawna realizujemy projekt dla 30 seniorów: zajęcia edukacyjne, wyjazdy turystyczne, warsztaty. Próbowaliśmy w zeszłym roku – bezskutecznie, ale nauczyliśmy się na własnych błędach i tym razem się udało. Chciałabym ponadto zauważyć, że nasze stowarzyszenie tworzą osoby młode. Myślę, że
warto zachęcać młodych do współpracy.
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Adam Smołucha:
Jestem dyrektorem szpitala ds. lecznictwa, lekarzem geriatrą. Również chciałbym
pochwalić się dobrym przykładem. Otóż na bazie oddziału internistycznego utworzyliśmy w Brzesku oddział geriatrii, 10-łóżkowy. Oddział funkcjonuje od stycznia,
utworzyliśmy przy nim również poradnię geriatryczną. Jeśli mówimy o więzi międzypokoleniowej, solidarności i pomocy młodych ludzi osobom starszym, to zapraszam
do nas na oddział. Mamy osoby w różnym stanie, takie, które często potrzebują
bardziej rozmowy niż leczenia. Przychodzą do nas młodzi wolontariusze, ale nie widuję osób starszych, dlatego seniorów również zapraszam, by tworzyli nie tylko więź
międzypokoleniową, ale także wewnątrzpokoleniową.
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Zgadzam się, również proszę o wolontariat osób starszych. W Polsce jest on słabo
rozwinięty, podczas gdy w Stanach zdecydowanie przeważa.
Maciej Zdziarski:
I daje korzyści obu stronom.
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Oczywiście. Bycie wolontariuszem to nie tylko dawanie, lecz także czerpanie korzyści dla siebie.
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Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej.
Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Aż 89% Polaków deklaruje poparcie dla obecności naszego kraju w Unii Europejskiej, a 48% uważa, że dla nich osobiście obecność w Unii wiąże się z przewagą
korzyści nad stratami – wynika z raportu CBOS (2014 r.). Zaraz po wejściu Polski
do UE wśród korzyści Polacy wymieniali ruch bezpaszportowy, możliwość pracy
za granicą i wsparcie dla rolników. Obecnie dostrzegamy też inne zalety integracji:
napływ pieniędzy unijnych (30% Polaków wskazało taką odpowiedź), inwestycje
w infrastrukturę drogową i kolejową oraz rozwój miast i wsi (18%), rozwój handlu,
dostęp do nowych technologii, brak barier celnych itp. (16%). Wśród korzyści wymienia się również m.in. nasze otwarcie na świat, poprawę bezpieczeństwa kraju
oraz kontrolę i nadzór UE.
„Na pewno obraz naszego regionu z 2014 r. różni się od obrazu z roku 2007” – pisał
marszałek województwa Marek Sowa w Raporcie rocznym Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju. Jak dodał, lista dokonań jest bardzo długa – wystarczy
przejść się ulicami małopolskich miast, zajrzeć do centrów wsi, skorzystać z bogatej
oferty instytucji kultury czy porozmawiać z mieszkańcami Małopolski. Dokonanemu
skokowi cywilizacyjnemu związanemu z rozwojem infrastruktury towarzyszy także rozwój społeczny. Wartość projektów zrealizowanych na terenie województwa
w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 11 073 zł, w tym wkład unijny – 5724 zł.
Czy Małopolanie dostrzegają zmiany, jakie zaszły w regionie od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej? Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Czy po
11 latach obecności Polski w Unii dostrzegamy więcej zalet niż wad? Które z unijnych rozwiązań najbardziej doceniamy?
Debata „Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści
z integracji ma zwykły obywatel?” odbyła się 27 maja w Miejskim Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. W dyskusji udział wzięli:
Grzegorz Biedroń – radny sejmiku województwa i przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
Bogusław Mąsior – były senator RP i radny sejmiku województwa,
Stefan Adamczyk – prezes Chrzanowskiej Izby Gospodarczej,
Marek Niechwiej – burmistrz Chrzanowa,
Marzena Jewuła – podinspektor w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
Maria Ciupek – specjalista ds. funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością także przedstawiciel MSZ, Paweł Grotowski,
radca ministra z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.
Debatę poprowadził Maciej Zdziarski, prezes Fundacji Instytut Łukasiewicza.

74

Maciej Zdziarski:
Dzisiaj będziemy rozmawiać o wymiarze jednostkowym naszej obecności
w Unii. Jakie korzyści ma zwykły obywatel? Czy nasza obecność w Unii Europejskiej ma bezpośredni wpływ na życie Kowalskiego? Rozpoczniemy od prezentacji filmu, który przygotowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Paweł Grotowski:
Film, który zaraz państwo obejrzą, powstał na 10-lecie obecności Polski w Unii
Europejskiej. Stworzyliśmy go m.in. z myślą o naszych zagranicznych placówkach, docieraliśmy z nim przez serwis YouTube i media społecznościowe do ludzi
w Polsce i całej Unii. Jego celem jest pokazanie, co poszczególne grupy społeczne
i konkretni ludzie zyskali dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej. Niektóre
korzyści widoczne były od razu, np. otwarte granice i związana z tym możliwość
swobodnego podróżowania po Europie. Na inne musieliśmy zapracować, mądrze
gospodarując środkami europejskimi, co przełożyło się na inwestycje po 3, 5 czy
nawet 10 latach. Ten film traktuje o wszystkich profitach, które uzyskaliśmy, i mam
nadzieję, że będzie dobrym przyczynkiem do debaty.

Film pokazuje, jak na 10-letniej obecności z Unii skorzystali zwykli obywatele. Swoją historię opowiadają
w nim np. właściciel firmy tworzącej oprogramowanie dla branży stolarki czy rysownik, który założył
studio zajmujące się m.in. projektowaniem książek. Bohaterowie ze swoich pasji uczynili sposób na życie
dzięki wsparciu unijnych środków.
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Maciej Zdziarski:

Grzegorz Biedroń:

Czy entuzjazm widoczny w filmie i towarzyszący często dyskusjom o naszej
obecności w Unii Europejskiej jest faktycznie uzasadniony?

Wylicza się je według PKB danego kraju, ale według parytetu siły nabywczej, więc
składki wcale nie są małe. Poza tym, jak wiemy, nie wszystkie środki europejskie są
wydawane precyzyjnie. W pewnej mierze pochłaniają je także nietrafione inwestycje oraz biurokracja. W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki przeznacza
się pieniądze m.in. na organizację szkoleń, ale nie wszystkie z nich są potrzebne.

Grzegorz Biedroń:
W trakcie referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii namawiałem ludzi
do głosowania „za”. Byłem w to bardzo zaangażowany, bo uważałem, że nasza
obecność w Unii leży w interesie Polaków i stanowi naturalną konieczność na
drodze rozwoju naszego kraju. Była to też okazja do zasypania podziału, jaki nastał
w Europie po drugiej wojnie światowej. Ten podział sprawił, że dopiero po roku
1989 zaczęliśmy nieco szybciej nadganiać zaległości, choć wiadomo, że ciągle
mamy wiele do zrobienia.
Z perspektywy ponad 10 lat mam jednak pewne zastrzeżenia. Uważam, że jesteśmy zbyt nieśmiali i w zbyt dużym stopniu nasze sukcesy wiążemy z obecnością
w Unii. Wśród Polaków panuje przekonanie, że wszystko, co w ostatnich latach
zrobiliśmy, zawdzięczamy Unii. Ale warto mieć na uwadze, że w przypadku niektórych kategorii inwestycji udział środków unijnych nie przekracza 30 proc. Dotyczy
to np. inwestycji drogowych. Aż 70 proc. tego typu zadań (a czasem znacznie
więcej) finansowane jest z naszych własnych środków. To efekt tego, że stale rozwijamy się gospodarczo i stajemy się krajem coraz bogatszym, co pozwala nam na
zmniejszanie uzależnienia od środków unijnych.
Maciej Zdziarski:
Obecność w Unii nie zwalnia nas z myślenia o rozwoju państwa.
Grzegorz Biedroń:
Tak jest. Unia odegrała ogromną rolę w postępie cywilizacyjnym naszego państwa,
ale nie możemy na unijnych środkach opierać przyszłości. Kiedy polscy przedstawiciele odbywają wizyty na Zachodzie albo gościmy u siebie reprezentantów
Europy Zachodniej, prędzej czy później rozmowy schodzą na to, co zrobiliśmy ze
środków unijnych. Na twarzach Niemców, Skandynawów czy innych mieszkańców
bogatszej części Europy często można wtedy dostrzec uśmieszki. Czemu? Dlatego
że oni myślą wówczas: „To są nasze pieniądze, a oni się tym chwalą!”. Nic dziwnego, skoro nie przedstawiamy naszego stanowiska, nie przypominamy, że przez
wiele lat nie mieliśmy możliwości rozwoju, nie wspominamy, że mimo to sami wiele osiągnęliśmy, że sami płacimy podatki i składki do Unii Europejskiej.
Maciej Zdziarski:
Obecnie składki są relatywnie małe w stosunku do środków, jakie otrzymujemy.
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Korzyści dla obywateli: napływ środków unijnych
i ruch bezpaszportowy
W latach 2004–2014 Polska otrzymała z Unii Europejskiej 92 mld euro. W tym
czasie do unijnej kasy wpłaciliśmy ok. 31 mld euro. Za każdą złotówkę otrzymaliśmy trzy złote!
W tym czasie udało się m.in.:




z
budować 673 km autostrad,
wybudować lub zmodernizować 808 km dróg ekspresowych,

uzyskać wsparcie dla przeszło 28 tys. przedsiębiorstw.


Ponad połowa wszystkich inwestycji w Polsce była współfinansowana ze środków UE. Na lata 2014–2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności.
Obywatele RP mają prawo wjazdu do państw UE i strefy Schengen na podstawie dowodu osobistego. Prawo do ruchu bezpaszportowego wiąże się także
z możliwością podejmowania na terenie państw Unii działalności ekonomicznej
(np. pracy). Umożliwiło to swobodny dostęp do unijnego rynku, co przełożyło
się na rozwój polskich przedsiębiorstw – od przystąpienia do Unii obroty w handlu zagranicznym wrosły o ok. 18,7% rocznie. Pobyt do 3 miesięcy nie wymaga
dodatkowych formalności. Powyżej tego okresu istnieje wymóg rejestracji i uzyskania certyfikatu zezwalającego na taki pobyt.
Maciej Zdziarski:
Panie burmistrzu, w jakim stopniu Chrzanów rozwinął się w ciągu ostatnich
10 lat dzięki naszej obecności w Unii?
Marek Niechwiej:
Tak jak zauważył mój przedmówca, nie powinniśmy mieć jakichkolwiek kompleksów w stosunku do innych krajów. Musimy natomiast pamiętać, że pomoc Unii

JAKA UNIA? Debaty w Małopolsce 2015

77

27 maja, Chrzanów:

służy temu, abyśmy sami mogli się rozwijać. Ze środków, które dostajemy, kiedyś
– na pewno po roku 2020 – będziemy rozliczani. Teraz jest czas, kiedy wiele otrzymujemy, ale w przyszłości będziemy musieli dawać sporo także od siebie.
Obserwuję rozwój gospodarczy Chrzanowa i zastrzeżeń do ostatnich 10 lat miałbym bardzo dużo. Sam jestem burmistrzem dopiero pół roku i od początku kadencji staram się zmienić pewne rzeczy, bo wielu szans nie wykorzystaliśmy. Oczywiście sporo wspaniałych inwestycji zostało sfinalizowanych, ale również z naszym
osobistym udziałem, bo Unia nie finansuje wszystkiego w całości. Na poziomie
samorządu gminnego jest to widoczne, bo każdy z nas utożsamia się z tym, co
zostało zrobione.
Maciej Zdziarski:
Na sali są przede wszystkim ludzie młodzi. Czy większą korzyścią z członkostwa w Unii jest to, że młodzi mogą wyjechać, czy raczej w interesie ich i miasta
jest to, żeby tutaj zostali?
Marek Niechwiej:
Na pewno w moim interesie i interesie nas wszystkich jest to, żeby młodzi ludzie
nie musieli wyjeżdżać, a nawet nie widzieli lepszej perspektywy w życiu gdzie
indziej. Dotychczas tysiące ludzi wymeldowały się z naszej gminy. Wyjechali za
pracą, zabrali ze sobą rodziny, nie wychowują tu swoich dzieci. Straciliśmy ich
w zasadzie na dobre, bo zamieszkali w większych miastach albo za granicą. Nie
jest to dobre dla gminy i chcielibyśmy, by młodzież osiedlała się tutaj na stałe.

Praca, studia i staże za granicą
Unia Europejska gwarantuje swobodny przepływ pracowników. Mogą z niego skorzystać osoby posiadające prawo do tworzenia przedsiębiorstw, osoby
świadczące usługi w krajach UE oraz pracownicy najemni (pracujący u kogoś).
Państwa UE nie mogą wymagać wiz – jedynym dokumentem koniecznym do
podjęcia pracy jest ważny dowód. Każdy pracownik w Unii Europejskiej musi
mieć też zagwarantowane prawo do szkolenia zawodowego. Zalety otwartego
rynku pracy to m.in. zmniejszenie bezrobocia w naszym kraju. W 2004 r. wynosiło ono 19%, w 2014 zmalało do 13,5%. Emigranci wysyłają pieniądze do
swoich rodzin, które zostały w Polsce. Tylko w 2014 r. było to 16,15 mld zł, co
stanowiło 1% PKB.
Polscy studenci mogą uczyć się za granicą, m.in. dzięki unijnemu programowi
Erasmus. Pozwala on podjąć naukę na uczelni wyższej w innym kraju na okres
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od 3 miesięcy do roku. Studenci mogą też w ramach Erasmusa wybrać staż
w firmie lub organizacji, która zajmuje się sprawami związanymi z tematyką ich
studiów. Podczas pobytu za granicą młodzi ludzie otrzymują stypendium, które
ułatwia utrzymanie w obcym kraju. W programie uczestniczą uczelnie wyższe
z krajów UE, ale także z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii oraz Turcji.
Co roku z Erasmusa korzysta ok. 15–16 tys. polskich studentów.
Maciej Zdziarski:
Gdzie młodzi ludzie (i nie tylko) mogą szukać środków na rozwój w najbliższej
perspektywie finansowej?
Maria Ciupek:
Polska otrzymała nowe środki na kolejną, siedmioletnią perspektywę, a programów, z których będziemy mogli korzystać, jest naprawdę sporo. Pierwsze
konkursy w ramach nowej perspektywy są już wdrażane. Do dyspozycji będą
programy krajowe oraz regionalne – dla każdego z województw. Do tych pierwszych należy m.in. program Infrastruktura i Środowisko, który z niewielkimi
zmianami jest kontynuacją wcześniejszego. Środki z tej puli będą przeznaczane
na wydatki związane z energetyką, infrastrukturą drogową i kolejową czy też na
potrzeby szpitali. Kolejnym programem jest Inteligentny Rozwój, który ma na
celu przede wszystkim wsparcie istniejących już przedsiębiorstw – oferuje on
środki na innowacje i badania. Kolejny program, czyli Wiedza Edukacja Rozwój,
kierowany jest przede wszystkim do osób młodych, do 29. roku życia, chcących założyć własną działalność. Będą to dotacje bezzwrotne oraz pożyczki,
a o środki będzie można aplikować prawdopodobnie od przyszłego roku. Program Wiedza Edukacja Rozwój pozwoli również na uzyskanie stypendiów przez
uczniów i studentów.
Gdyby mieli państwo pytania na temat środków europejskich albo chcieli skonsultować swój pomysł, można do nas przyjść na ul. Grunwaldzką albo zadzwonić czy
napisać. Chętnie pomożemy.
Maciej Zdziarski:
Chciałbym oddać głos panu senatorowi Mąsiorowi. Czy ma pan poczucie, że
obecność w Unii jest rzeczywistą wartością, zwłaszcza dla młodych ludzi?
Bogusław Mąsior:
Wejście do Unii Europejskiej było dla nas jedynym realnym rozwiązaniem i jeżeli
dzisiaj ktoś próbuje podważać tamtą decyzję, powinien zdać sobie sprawę, że
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nie mieliśmy innego wyjścia. Pozostałe dwie perspektywy, jakie wchodziły w grę,
to pozostanie albo w strefie wpływów Rosji, albo na tzw. terenie niczyim. To ze
względu na położenie Polski i jej bezpieczeństwo było nie do przyjęcia. Dyskutowanie po 11 latach o tym, czy dobrze zrobiliśmy, nie ma sensu.
Nie chcę też mówić, że emigracja jest szansą, ale dla wielu to w gruncie rzeczy
bardzo dobre rozwiązanie. Osoby świetnie władające obcymi językami mogą
dziś robić za granicą wielką karierę. Zaczęliśmy od eksportu informatyków, ale
obecnie nasi eksperci zarządzają szeregiem firm. Dlatego musimy dbać o to,
aby nasza młodzież była dobrze wyedukowana, aby program nauczania szedł
w parze z jakością, aby młodzież wiedziała, że to w jej interesie leży świetna
znajomość języków obcych.
Po roku 2020 w Unii Europejskiej będzie brakowało 17,5 mln inżynierów i techników. Pokażmy młodym ludziom, że technicy po szkołach zawodowych mogą
zarabiać bardzo dobre pieniądze. Niestety wiele tych szkół zlikwidowaliśmy i teraz
trzeba je odbudowywać. Nie możemy się tłumaczyć, że nowa rzeczywistość nagle
nas przytłoczyła. To nie stało się z dnia na dzień.
Jeżeli chodzi o naszą przyszłość w Unii Europejskiej, to nie możemy czuć się gorsi
od innych, ale powinniśmy być dumni z tego, kim jesteśmy i co już osiągnęliśmy.
Niestety aby tak się stało, rządzący w naszym kraju muszą zaprzestać walk między
sobą. Dziś jest tak, że jeden minister mówi jedno, drugi co innego. Ja byłem z wizytą studyjną we Francji i tam mi pokazano, jak funkcjonuje władza. Dla przykładu:
przy prezydencie istnieje grupa ludzi, którzy wszystkie akty prawe oceniają pod
względem zabezpieczenia interesów Francji w Unii Europejskiej. Czegoś takiego
właśnie musimy się nauczyć!
Maciej Zdziarski:
Pan Stefan Adamczyk reprezentuje Chrzanowską Izbę Gospodarczą. Co daje
przedsiębiorcom obecność Polski w Unii Europejskiej?
Stefan Adamczyk:
Niestety zaczęliśmy odbudowywanie kapitalistycznej Polski po 1989 r. od odmalowywania kraju, zapominając o tym, że podstawą rozwoju każdego systemu jest gospodarka. Dla kontrastu: Japończycy po drugiej wojnie światowej rozbudowywali swój
zrujnowany przemysł poprzez to, że kradli Amerykanom pomysły na różnego rodzaju
nowoczesne technologie, i wcale nie obchodziło ich to, że fabryki z zewnątrz nadal
wyglądają na zrujnowane.
Na szczęście pomysłowość Polaków jest nieprawdopodobna. Handlowaliśmy
w kioskach, na dywanach, na kocach, wszędzie, gdzie była okazja, i wszystkim,
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czym się dało. Przedsiębiorczość była niebywała! Mieliśmy demokrację, poczuliśmy wolność, niewiele rzeczy było zakazanych i jako przedsiębiorcy działaliśmy
dla dobra własnego i dobra wspólnego. Dzisiaj 75 proc. dochodu narodowego
w Polsce wytwarzają małe i średnie przedsiębiorstwa. Ale gdy się spojrzy choćby
na to, jak wygląda ustawa o VAT czy inne akty odnoszące się do działalności gospodarczej, to nie pozostaje nic innego, jak chwycić się za głowę. Obecnie nawet
twórcy ustawy o VAT nie wiedzą do końca, o co w niej chodzi.
Maciej Zdziarski:
Za unijne pieniądze rozwinęło się jednak wiele przedsiębiorstw, zakupiono
wiele maszyn.
Stefan Adamczyk:
Tak, to prawda. Wiele firm powstało z popiołów na bazie likwidowanych zakładów
pracy. Dzisiaj możemy się poszczycić naprawdę wielkimi osiągnięciami w tych zakładach, w dużej mierze za sprawą pozyskanych środków z Unii, które pozwoliły
na modernizację firm. Początkowo Polacy byli nieufni, bo wszystko to, co dostaje
się za darmo, wydaje się nam podejrzane. Nasuwały się pytania, czy za parę lat
Unia nie wystawi nam rachunku itd. Niestety nie wszystkie środki spożytkowaliśmy w najlepszy sposób. Bo w mniejszych miastach, w gminach, nie wykorzystano
szansy na rozwój przedsiębiorczości i gospodarki rolnej. Zajmowaliśmy się chodnikami, placami. Jeżeli jednak chcemy mieć ładne miasto, musimy na nie zarobić. A czym zarobić? Oczywiście rozwojem gospodarczym, przedsiębiorstwami,
zatrudnianiem młodych.
Maciej Zdziarski:
Czy to, że możemy dzisiaj sprzedawać nasze towary na rynku europejskim, ma
znaczenie dla biznesu?
Stefan Adamczyk:
Oczywiście! Nasi przedsiębiorcy są zresztą nieprawdopodobnie pomysłowi. Na
głowę bijemy Europejczyków ze starej Unii. Sprzedajemy wszystko, co się da. Niestety rodzimy handel z upływem czasu zaniknął, bo do Polski napłynął wielki kapitał, pojawiły się sklepy wielkopowierzchniowe. Ludzie, którzy prowadzili małe,
osiedlowe sklepy, musieli pójść na bezrobocie. Nie ma więc nic za darmo, a wielki
kapitał wygrał z nami.
Teraz młodzi muszą wziąć sprawy w swoje ręce, kształcić się i wierzyć w to, że
w każdym Polaku jest zalążek pomysłowości, konceptu, jak na siebie zarobić.
Mamy przecież dużo energii. Jeszcze w 1990 r. dochód narodowy Ukrainy był
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dwukrotnie większy niż Polski, a dzisiaj nikt nie ma złudzeń, jaka przepaść gospodarcza dzieli oba kraje. To dobry przykład na to, jak ogromny postęp się u nas
dokonał, w pewnej mierze również za sprawą członkostwa w Unii.
Maciej Zdziarski:
Pani Marzeno, zajmuje się pani promocją i funduszami pozabudżetowymi. Jaką
część pani aktywności stanowią działania związane ze środkami europejskimi?
Marzena Jewuła:
Jeżeli chodzi o poprzednią perspektywę finansową, to środki unijne odegrały bardzo dużą rolę w realizacji zadań całego powiatu.
Maciej Zdziarski:
Jakieś najbardziej spektakularne przykłady?
Marzena Jewuła:
Chociażby termomodernizacja szkół czy inwestycje drogowe. Ale może powiem
coś o przyszłej perspektywie. Obecnie powiat jest na etapie tworzenia strategii
rozwoju. Zaprosimy do współpracy wszystkie środowiska, by móc wypracować
wspólne plany na podstawie dokumentów strategicznych zarówno kraju, jak i województwa małopolskiego. W realizacji tych zadań środki europejskie będą z pewnością bardzo pomocne.

Fundusze unijne w Chrzanowie
Z unijnego wsparcia korzystamy każdego dnia, nawet jeżeli nie jesteśmy tego
świadomi. Podróżujemy środkami komunikacji, których zakup współfinansowała Unia, uczymy się w szkołach wyremontowanych z unijnych środków, korzystamy z bibliotek i doposażonych szpitali.
Inwestycje w Chrzanowie (wybór):
 p
ółnocno-wschodnia obwodnica (koszt: 85 735 101 zł, z UE: 71 588 218 zł),
 
Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Broniewskiego (koszt: 16 314 964 zł,
z UE: 11 470 031 zł),
 
przebudowa placu Tysiąclecia (koszt: 8 159 620 zł, z UE: 5 603 006 zł),
 
remont drogi dojazdowej i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym (koszt: 2 977 093 zł, z UE: 2 530 529 zł).
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Maciej Zdziarski:
Oddajmy teraz głos publiczności.
Patryk Jaworski:
Mam pytanie do pana burmistrza. Wspomniał pan o emigracji całych rodzin. Czy
mógłbym prosić o rozwinięcie tematu?
Marek Niechwiej:
To jest chyba sprawa podstawowa dla ludzi młodych: abyście nie musieli wyjeżdżać. Wcześniej w rozmowie pojawiło się pojęcie wolności. Przez wolność
rozumiem wolność ekonomiczną i gospodarczą. A kiedy jesteśmy wolni? Kiedy
możemy sami o sobie stanowić. Podstawową przesłanką jest więc to, że mogę
wstać rano, pójść do pracy i za tę pracę dostać godziwe wynagrodzenie. Dla
mnie wolność to stworzenie takich warunków, żeby człowiek, który się urodził
i wychował w danym miejscu, miał tam również szansę na dobrą pracę. A podstawą gospodarki lokalnej są małe i średnie przedsiębiorstwa.
Nie możemy liczyć tylko na pieniądze z Unii. Ona może nam pomóc, ale to my
musimy zadbać o stworzenie takich warunków, żeby młodzi ludzie u nas znaleźli miejsce dla siebie. Dlatego jeżeli przychodzi do mnie przedsiębiorca i prosi
o zwolnienie z podatku lub rozłożenie go na raty, to w pierwszej kolejności
pytam tego człowieka, ile zatrudnia osób, ile tworzy miejsc pracy. Jeżeli nikogo
nie zatrudnia, to rozkładanie należności nie jest dla gminy żadnym zyskiem.
W interesie gminy leży także tworzenie korzystnych stref podatkowych, stref
aktywności gospodarczej czy przyjaznych umów cywilnoprawnych, jeżeli chodzi
o najem i dzierżawę. W teorii wszystko wydaje się łatwe i przyjemne, ale w praktyce tak nie jest, bo zmieniają się wskaźniki ekonomiczne i należy bardzo ostrożnie kalkulować. Trzeba rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”, decydując się np. na
tworzenie strefy aktywności, która generowałaby przyrost małych i średnich
przedsiębiorstw, a jednocześnie obejmowała tereny zapomniane i wymagające
rewitalizacji, jak choćby tereny byłego Fabloku, które powinny zostać zagospodarowane.
Stefan Adamczyk:
Chciałbym w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy wyjaśnić, jak ja odbieram
wolność w Unii Europejskiej. Otóż wiele razy wyjeżdżałem za granicę i, proszę mi
wierzyć, upokorzenie, jakiego Polacy doznawali na granicach, zanim przystąpiliśmy
do Unii, było nieprawdopodobne. Rozbieranie ludzi, obmacywanie, obelgi były na
porządku dziennym. Teraz takie sceny nie mają już miejsca.
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A jak mamy naprawić gospodarkę? Zmieniają się rządy, przed wyborami zawsze
mówi się o gospodarce jako o panaceum na wszystkie problemy. Potem jednak
rządzący muszą bronić się przed opozycją, a gospodarka stoi w miejscu. Wysługujemy się wielkim, zagranicznym kapitałem, a ci, którzy nim kierują, wykorzystują
Polaków, oferują najniższe pensje. Rządzący jedynie współczują, że nie ma za co
kupić chleba, że bywa ciężko, że jest rozwarstwienie. Dlatego najważniejszy w rozwoju Polski jest rozwój gospodarki tworzonej przez nas. Dziś nie do pomyślenia
jest to, w jak uprzywilejowanej pozycji znajdują się wielkie koncerny, które zakładają w Polsce swe siedziby.
Maciej Zdziarski:
Ale z punktu widzenia konsumenta liczy się to, że może on kupować produkty
taniej i w jednym miejscu. Sklepy wielkopowierzchniowe nie powstawałyby,
gdyby nie było na nie zapotrzebowania.
Stefan Adamczyk:
Mieszkałem w Chicago i nie zauważyłem ani jednego wielkiego sklepu w centrum
miasta. Znajdowały się one dopiero ok. 30 km od centrum. Hipermarket faktycznie był wielki: można było jeździć po nim na wrotkach, bo miał 1,5 km długości, ale
był oddalony od centrum, dzięki czemu nie zniszczono atmosfery miasta, małych
knajpek, sklepików. Spójrzmy teraz na Chrzanów: mamy 11 wielkopowierzchniowych sklepów. Zlikwidowaliśmy tysiące stanowisk pracy przez to, że pozbyliśmy
się rodzimego handlu.
Maciej Zdziarski:
Poproszę teraz naszych prelegentów o krótkie podsumowanie.
Grzegorz Biedroń:
Członkostwo w Unii Europejskiej stanowi część naszej historii. Musimy o tym pamiętać, bo nieznajomość historii powoduje często radykalne poglądy, również antyeuropejskie. Silna Unia i zjednoczona Europa to zarazem stabilność, a jak kończy
się brak stabilności, mieliśmy ostatnio okazję się przekonać.
Maciej Zdziarski:
Czyli ważny jest również aspekt bezpieczeństwa związanego z obecnością
w stabilnym bycie politycznym.
Grzegorz Biedroń:
Oczywiście. Stabilność, możliwość wspólnych interesów z Europą Zachodnią
to wielka korzyść z bycia członkiem Unii. Jakkolwiek oceniać minione 25 lat,
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to jednak przyniosły one spory rozwój. Musimy nadal się rozwijać, a środki na innowacje, które otrzymamy, wykorzystać we właściwy sposób, tak aby nasze firmy
mogły rywalizować na rynku europejskim. Inaczej czeka nas stagnacja.
Dzięki rozwojowi nie tylko unikniemy pułapki średniego dochodu, ale też wzrosną
– obecnie bardzo niskie – zarobki w Polsce. Niewykwalifikowanemu pracownikowi
można płacić mało i na krótką metę to jest dobra sytuacja. Ale jeżeli zaczniemy
płacić mu dużo, on będzie musiał coś zrobić, żeby na swoje wyższe wynagrodzenie zarobić. Dlatego model szwajcarski czy norweski jest o wiele lepszy. Zamiast
płacić pracownikowi osiem euro na godzinę, w Szwecji płaci się 40 euro. Dzięki
temu Szwedzi są o wiele bardziej innowacyjni.
Bogusław Mąsior:
Jeżeli chodzi o Chrzanów, ma on cudowne położenie – znajduje się przy autostradzie, na skrzyżowaniu dróg na Bielsko. Potencjał miejsca mimo to niewykorzystany. Bezrobocie w Chrzanowie jest wyższe niż w całym województwie, chociaż
spełnione są wszystkie warunki, jeżeli chodzi o infrastrukturę, aktywność społeczeństwa itd.
Życzę młodym ludziom, aby planując edukację, myśleli, co ona im da i jaki zawód
będą wykonywać. W sejmiku małopolskim udało nam się podpisać porozumienie
z sejmikiem śląskim, aby koordynować pewne działania w zakresie edukacji młodego pokolenia.
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Marek Niechwiej:
Skupiłbym się na koniec na naszym podwórku i szansach, które daje nam Unia.
Sam byłem małym przedsiębiorcą przez prawie 10 lat, prowadziłem kancelarię
prawniczą, doradzałem wielu firmom. Jak się okazuje, duże przedsiębiorstwa robią
tylko niezłe wrażenie, a wcale nie wpływają na sytuację gospodarczą w tak wielkim stopniu, jak mogłoby się nam wydawać. Olbrzymie koncerny zostały zwolnione,
nie za moich czasów, z bardzo wysokich opłat i budżet gminy wcale tak dobrze
na nich nie zarabia. Gdy skończy się okres zwolnień, stworzą nowe spółki i nadal
będą korzystać z przywilejów podatkowych. Owszem, można mówić, że dają miejsca pracy, ale czy nie zamieniamy siekierki na kijek, odbierając możliwość funkcjonowania na rynku małym i średnim przedsiębiorcom? Dlatego musimy zacząć je
wspierać. Mówiąc, że emigracja jest szansą, musiałbym przestać być burmistrzem,
bo po co burmistrz, który zachęca do wyjazdów? Zachęcam więc do pozostania,
a alternatywą dla wyjazdu jest możliwość rozwoju tutaj, na miejscu.
Ważne jest również szkolnictwo zawodowe. Ono nie jest jeszcze optymalne,
chciałbym, aby było lepsze. Marzy mi się autarkiczna, czyli samowystarczalna,
gmina. Mamy swoich przedsiębiorców, swoich ludzi i pieniądze na inwestycje.
Unia nam pomaga, są środki do 2020 r. W perspektywie 2014–2020 wykorzystamy wszelkie możliwości, by dokończyć budowę strefy aktywności gospodarczej. W planach mamy także inne projekty, chociażby obiekty sportowo-rekreacyjne, które przez cały rok będą wszystkim służyły. Jest też szansa na
infrastrukturę drogową. Zrobimy wszystko, by te szanse wykorzystać.

Debata w Gorlicach, 29 maja 2015 r

Małopolskie samorządy
w nowej perspektywie
finansowej.
Szanse i wyzwania

Stefan Adamczyk:
Na koniec chciałem dodać, że rektor naszej chrzanowskiej uczelni zwrócił się do
izby gospodarczej z prośbą o organizację spotkań dla studentów z przedsiębiorcami. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy opowiadali, jak
zaczynali karierę, jakie mieli i nadal mają problemy. Dlatego zachęcam młodzież,
by prosiła nauczycieli o organizację podobnych spotkań. Jesteśmy w stanie zorganizować osoby, które opowiedzą, jak rozwijały swoje biznesy, z czym się musiały
zmierzyć, jak zatrudniały pierwszych pracowników itd. Byłem na takim spotkaniu
w liceum w Sierszy i proszę sobie wyobrazić, że miało trwać 45 minut, a przegadaliśmy… trzy godziny lekcyjne!
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Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej.
Szanse i wyzwania

Dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej UE przyznane Polsce na
lata 2014–2020 wyniosło 82,5 mld euro. To prawie o 20 mld euro więcej niż w poprzedniej perspektywie (2007–2013). Środki te zostaną przeznaczone na badania
naukowe i ich komercjalizację, infrastrukturę drogową i kolejową, rozwój przedsiębiorczości i cyfryzację kraju, a także włączenie społeczne i aktywizację zawodową.
Przeszło 252 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie bezrobotnej i nieuczącej
się młodzieży, a kolejne 100 mln euro – na działania związane z rozwojem obszarów miejskich.
Programy umożliwiające ubieganie się o dofinansowanie w wielu przypadkach
stanowią kontynuację programów z perspektywy 2007–2013. Należy się jednak
spodziewać szeregu nowości, zwłaszcza dotyczących reguł ubiegania się o środki
unijne.
W latach 2014–2020 samorządy województw będą zarządzać ok. 40% budżetu
w ramach polityki spójności – 31,28 mld euro. Dla województwa małopolskiego
przewidziana jest kwota 2 878 215 972 zł. Pieniądze te zostaną wydane m.in. na
modernizację i budowę dróg (290 mln euro), finansowanie tras rowerowych, turystyki i uzdrowisk (115 mln euro), finansowanie budowy linii kolejowych (100 mln
euro) oraz unowocześnienie szkół zawodowych (76 mln euro).
Jakich inwestycji możemy się spodziewać w Małopolsce w perspektywie 2014–
2020? Czy w związku z przyjęciem do Unii Europejskiej nowych członków ubieganie się o dofinansowanie będzie trudniejsze? Jakie pomysły na innowacje mają
małopolskie samorządy na najbliższe lata?
Debata „Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania” odbyła się 29 maja w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach. W dyskusji
udział wzięli:
Paweł Śliwa – radny sejmiku województwa małopolskiego,
Rafał Kukla – burmistrz Gorlic,
Jerzy Nalepka – wicestarosta powiatu gorlickiego,
Agata Cup – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Gorlice,
Daniel Markowicz – główny specjalista Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gorlicach.
Spotkanie poprowadził Krzysztof Tenerowicz, wiceprezes Fundacji Instytut Łukasiewicza.

Krzysztof Tenerowicz:
Porozmawiamy dzisiaj o szansach i wyzwaniach dla samorządów w obliczu
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Na wstępie mam pytanie do
pana burmistrza: jak pan ocenia inwestycje, które do tej pory udało się zrealizować? W jaki sposób wpłynęły one na jakość życia mieszkańców Gorlic?
Rafał Kukla:
W pierwszej kolejności należy wspomnieć o rewitalizacji przestrzeni miejskiej,
czyli rynku gorlickiego oraz częściowo starówki. Dokonano m.in. modernizacji
płyty rynku i jego otoczenia, jak również sąsiednich ulic. Najważniejsze jednak
było zmodernizowanie sieci podziemnych – wodnych, kanalizacyjnych, energetycznych, sieci ciepłociągów – oraz rozdzielenie kanalizacji ogólnosanitarnej
na sanitarną i deszczową. Były to dość drogie inwestycje, ale właśnie dzięki rewitalizacji i unijnemu wsparciu nareszcie udało się je wykonać.
Kolejna inwestycja dotyczyła strefy aktywności gospodarczej zlokalizowanej przy
tzw. małej obwodnicy Gorlic w Gliniku. Jest to obszar wielkości blisko 5 ha. Zakończyliśmy już rozliczenie projektu, podzieliliśmy działki i przygotowaliśmy ofertę
dla potencjalnych inwestorów, którzy, miejmy nadzieję, zainwestują na naszym
terenie.
Poza tym w dotychczasowej strefie aktywności gospodarczej wyremontowano
wiele dróg wewnętrznych, dokończono budowę nowej drogi, wykonano szereg
prac związanych z modernizacją wodociągów. Na kilka najbliższych lat, począwszy
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od bieżącego roku, planujemy budowę dalszej części wodociągów i kanalizacji.
W efekcie miasto będzie w blisko 100 proc. zasilone w wodę z wodociągów i zyska
własną sieć kanalizacyjną.
Warto również wymienić projekty miękkie, które prowadziliśmy we współpracy
ze stowarzyszeniami i które wpływały na rozwój i aktywizację zarówno osób młodych czy w średnim wieku, jak i seniorów. Projektów było oczywiście więcej, ale
te, które wymieniłem, były dla nas kluczowe.
Krzysztof Tenerowicz:
Jakie nowe inwestycje są planowane? Gdzie upatrywać największych szans i co
stanowi wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć?
Rafał Kukla:
Myślę, że na chwilę obecną najważniejsze projekty, które będą generować środki
dla naszego miasta, dotyczą infrastruktury i środowiska.
Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to przygotowaliśmy program ograniczania
emisji zanieczyszczeń. Wpisuje się w to m.in. modernizacja ciepłociągu, który zasila Gorlice. Został on wybudowany w latach 70. i nie spełnia już obecnych norm.
Kolejne działania wiążą się z ograniczeniem niskiej emisji przez prywatne gospodarstwa. W grę wchodziłyby dopłaty do wymiany kotłów na paliwa stałe – albo na
kotły gazowe, albo na instalacje wspierane przez odnawialne źródła energii. Takie
działania dotyczyłyby również miejskich jednostek, przykładowo miejski zakład
usług komunalnych posiada kotłownię węglową, która wymaga przebudowy. Jeśli
udałoby się nam pozyskać środki, chcielibyśmy zainwestować je w wykonanie dodatkowej instalacji solarnej albo ogniw fotowoltaicznych na lodowisku i przy hali
sportowej, tak żeby przynajmniej częściowo zrekompensować energię elektryczną
potrzebną na działanie klimatyzacji czy oświetlenie tych obiektów.
Kolejne działania obejmują rewitalizację. Do tej pory objęła ona przestrzeń
publiczną, natomiast można by się pokusić o odnowienie niektórych budynków:
byłe kino „Wiarus”, budynek „Sokoła”, ratusz, a także młodzieżowy dom kultury.
Jest jeszcze budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera, ale
ponieważ to obiekt zabytkowy, piękny architektonicznie, musi przejść kompleksowy remont.
Następne inwestycje, które chcielibyśmy przeprowadzić, odnoszą się do budownictwa komunalnego. Wiele z tych budynków powstało blisko 100 lat temu,
a niekiedy i dawniej. Przez lata zostały one zapomniane, nie były remontowane.
Modernizacja z pewnością wpłynęłaby na poprawę życia mieszkańców i estetyki
miasta.
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Szykujemy się także do wymiany miejskiego taboru komunikacyjnego. Jak wiadomo, większość autobusów jest już stara, ale z pomocą środków z Unii może udałoby się zastąpić dużą część taboru albo autobusami elektrycznymi, albo autobusami zasilanymi biopaliwem. Nie ukrywam natomiast, że w kolejnej perspektywie
nie będzie pieniędzy na drogi miejskie i lokalne, bo środki zostaną przeznaczone
na drogi regionalne.
Razem z powiatem rozmawialiśmy o utworzeniu środowiskowego domu samopomocy, tzw. dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością umysłową. To są osoby w różnym wieku: od dzieci po osoby dorosłe. Rodzice często
mają problem z zapewnieniem im opieki, zwłaszcza gdy sami są już w podeszłym
wieku. Taki ośrodek mógłby na 8 godz. odciążyć rodziców, dać im szansę podjęcia
pracy czy po prostu odpoczynku. Poza tym mają się pojawić domy seniora, domy
rozrywki, miejsca spotkań i pogadanek osób starszych.
Jeśli chodzi o kulturę i rozrywkę, dużą szansę daje nam program transgraniczny.
Mam nadzieję, że uda się wspólnie ze Słowakami napisać program i uzyskać pieniądze na modernizację wnętrza Gorlickiego Centrum Kultury, na wyposażenie
sali w odpowiedni sprzęt, oświetlenie itd. Na to wszystko potrzeba ogromnych
środków, ale dzięki inwestycji moglibyśmy poszerzyć ofertę dydaktyczną i rozrywkową centrum, a także zainicjować wymiany grup młodzieżowych, zespołów
tanecznych itd. Zarówno dla nas, jak i dla Słowaków byłaby to znakomita promocja
za granicą.
Agata Cup:
Chciałam dodać, że jeżeli chodzi o samą gminę Gorlice, to złożyliśmy w poprzedniej perspektywie 49 wniosków na ogólną kwotę 115 000 652 zł. Za te
pieniądze udało się sporo zrobić, a co cieszy nas najbardziej, każdy złożony
przez nas wniosek otrzymał dofinansowanie. Oby to szczęście nie opuszczało
nas w przyszłej perspektywie! Tylko jeden z projektów, na wodociąg w Kobylance, nie otrzymał dofinansowania od razu – musieliśmy poczekać 2 lata, ale
urząd marszałkowski wygospodarował środki z oszczędności. Dziś wodociąg już
funkcjonuje.
Rozbudowaliśmy ponadto sieć kanalizacyjną i wodociągową, wybudowaliśmy sale
gimnastyczne, place zabaw, chodniki, siłownie. Jest tego sporo, więc długo by
można mówić. Przygotowujemy się do nowej perspektywy i chcemy kontynuować
dotychczasowe działania. Nadal będziemy rozbudowywać sieci wodno-kanalizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem wodociągów, ponieważ kanalizację w sporej części już zrealizowaliśmy. Nadal też na pewno będziemy budować ścieżki
spacerowo-rowerowe i place zabaw.
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Krzysztof Tenerowicz:
Jakie szanse Unia stwarza młodym ludziom? Co powiat może zrobić dla młodzieży?
Jerzy Nalepka:
Chciałbym zacząć od tego, co do tej pory powiat zdołał osiągnąć dzięki wsparciu
środków unijnych. Niewątpliwie sztandarową, zakończoną już inwestycją z myślą
o młodych, szczególnie tych kształcących się w szkołach zawodowych, było stworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. 11 Listopada.
To jest dzisiaj jedno z najnowocześniejszych centrów kształcenia, dotyczy branży mechanicznej, elektronicznej i samochodowej. Chłopcy mogą tam uczyć się
naprawy samochodów przy stanowiskach diagnostyki samochodowej, korzystać
z obrabiarek sterowanych numerycznie, ze stanowisk spawalniczych, elektrycznych, a także z nowoczesnych pracowni komputerowych. Chcemy dać młodzieży
możliwości zdobywania wysokich umiejętności na współczesnym, trudnym rynku
pracy.
Kontynuując tę drogę, w najbliższej perspektywie planujemy pozyskać środki na
podobną inwestycję, roboczo nazywaną Centrum Kompetencji Zawodowych.
Tym razem byłyby to pracownie dostosowane do potrzeb zawodów budowlanych
i gastronomicznych, zlokalizowane w obecnej bazie zespołu szkół zawodowych
u pana dyrektora Waldemara Gniadego.
Pozwolę sobie zwrócić uwagę także na działalność powiatowego urzędu pracy. Za
sprawą środków z Unii, zarówno z obecnej, jak i przyszłej perspektywy finansowej, pomagamy wystartować na trudnym gorlickim rynku. Są to m.in. bezzwrotne
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również środki na wsparcie
dla przedsiębiorców, którzy chcą tworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi. Tylko
w 2015 r. przeznaczonych jest 11 mln zł na te formy wsparcia zatrudnienia. Działania mają na celu zatrzymanie przynajmniej części młodych ludzi na naszej ziemi
albo stworzenie warunków dla tych, którzy chcieliby wrócić tu po studiach. Mamy
z tym obecnie spory problem i obserwujemy masowy odpływ młodych ludzi do
większych miejscowości.
Drugim działaniem powiatu w ramach jego obowiązków są inwestycje komunikacyjne i drogowe, czyli te, które mają wspierać rozwój gospodarczy. Gdyby powiodły się wspólne plany miasta i powiatu dotyczące północnej obwodnicy Gorlic, to
są szanse na to, że inwestycja rozpoczęłaby się jeszcze w tym roku. W przyszłości
planowana jest jeszcze zachodnia obwodnica Gorlic, czyli od drogi wjazdowej aż
do połączenia z drogą krajową nr 28.
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Jeżeli mówimy o inwestycjach ważnych dla rozwoju gospodarczego i otwartości
Gorlic, także w sensie turystycznym, to wspomnę, że na końcowym etapie realizacji jest modernizacja drogi w ramach programu Europejska Współpraca Transgraniczna. Jest to wspólna inwestycja powiatu gorlickiego, jasielskiego i partnerów
ze Słowacji, ponieważ ta droga prowadzi aż do granicy: Wysowa i Blechnarka.
Dotychczas zaangażowano w ten projekt ogromne środki.
Jako powiat gorlicki, ale także subregion sądecki zabiegamy o różne środki. W nowej perspektywie będziemy starać się pozyskać pieniądze na poprawę płynności
dojazdu z naszego rejonu do autostrady, czyli drogi w kierunku Tranowa. Dostęp
do autostrady to czynnik istotny dla rozwoju gospodarki, który bez wątpienia
zwiększa zainteresowanie inwestorów. Strefa gospodarcza rozwija się w Gorlicach, ale też np. w Bobowej, dlatego płynny dojazd jest bardzo ważny.
Wreszcie inwestycje dotyczyłyby na pewno turystyki, ponieważ ta sfera w przypadku naszego regionu daje mieszkańcom możliwości zarabiania.

Wiedza Edukacja Rozwój – szansa dla młodych
W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, sytuacja młodzieży na rynku
pracy jest zdecydowanie trudniejsza niż osób ze starszych grup wiekowych, co
przejawia się m.in. wysokim poziomem bezrobocia.
Odpowiedzią na ten problem jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER), w ramach którego stworzono pakiet działań mający na celu wsparcie
ludzi młodych i prowadzący do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Działania te
będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz
specjalnej linii budżetowej – „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
Celem wsparcia jest zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji
zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo
oraz poszukujących pracy, w tym także niezarejestrowanych w urzędzie pracy),
która będzie odpowiadać na ich zidentyfikowane trudności oraz likwidować
bariery utrudniające im wejście na rynek pracy i utrzymanie się na nim.
Osoby młode, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, otrzymają kompleksową pomoc o średniej wysokości 14 tys. zł i będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:
 opracowanie indywidualnego planu działania, schemat kroków koniecznych
do wykonania w celu poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy,
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doradztwo zawodowe – wybór profesji zgodnie z predyspozycjami,
pomoc w planowaniu kariery oraz w znalezieniu pracy,
wysokiej jakości szkolenia, kursy zawodowe czy studia podyplomowe,
mające na celu zdobycie przez osoby młode niezbędnych kwalifikacji do
wykonywania danego zawodu czy podwyższenie już posiadanych kompetencji,
staże i praktyki zawodowe,
dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej oraz doradztwo
i szkolenia służące zdobyciu wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej
firmy, a także pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych przez okres 12
miesięcy.

Źródło: www.power.gov.pl (dostęp: 9.07.2015).

Krzysztof Tenerowicz:
A jakie inwestycje przewidziane są w skali wojewódzkiej?
Paweł Śliwa:
Patrząc na inwestycje z perspektywy Krakowa, to do województwa małopolskiego
spłynie 2,8 mld euro. Jest to kwota większa o co najmniej 20 proc. niż w poprzedniej perspektywie. Wykorzystanie tych środków będzie jednak niełatwe, podobnie
jak ich pozyskanie. Samorządy, przedsiębiorcy czy stowarzyszenia muszą się do
tego dobrze przygotować, nie mogą składać projektów nieprzygotowanych. Jeżeli
np. ktoś złoży wniosek o dofinansowanie projektu budowlanego, to musi on być
ostateczny, zatwierdzony i zawierać wszystkie elementy składowe.
Dla młodych ludzi ważne będzie z pewnością stworzenie Małopolskiej Chmury
Edukacyjnej. Projekt zakłada współpracę szkół ponadgimnazjalnych z czołowymi
uczelniami wyższymi w Krakowie i na terenie województwa małopolskiego. Dzięki
łączom multimedialnym uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach, a wykładowcy – kontaktować się z uczniami i tych najlepszych zachęcać do aplikowania na dany kierunek. To duża szansa. Mamy jednak nadzieję, że najlepsze osoby
nie wyjadą na stałe do Krakowa.
Kolejną z planowanych inwestycji jest finansowanie turystyki, uzdrowisk oraz
budowy tras rowerowych – to wydatek rzędu 115 mln euro. Program zagospodarowania zbiornika Klimkówka jest już po konsultacjach, a więc na etapie dość
zaawansowanym, i mamy nadzieję, że uda się go zrealizować w proponowanym
kształcie. Rozwój naszych uzdrowisk i połączenie ich z Piwniczną oraz Krynicą to
bardzo ważne sprawy.
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Następna kwestia: finansowanie i konserwacja zabytków. Musimy pamiętać, że aż
14 małopolskich zabytków jest wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, z czego pięć znajduje się na terenie powiatu gorlickiego. Nie ma drugiego
powiatu w Polsce, który miałby tyle zabytków na liście UNESCO. Jesteśmy perłą
na mapie Polski i warto to wykorzystać.
Pozostaje jeszcze sprawa modernizacji dróg. Niestety Unia nie przeznaczy już
środków na drogi lokalne, pozostają nam jedynie środki centralne. Mogą być natomiast reorganizowane drogi o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. W tym
zakresie do kontraktu terytorialnego została wpisana droga pomiędzy Brzeskiem
a Nowym Sączem. Dla Gorlic na tym etapie usprawnieniem byłaby także budowa
nowej trasy, tzw. sądeczanki.
Krzysztof Tenerowicz:
Wyobraźmy sobie, że młody człowiek przychodzi do państwa i mówi: „Chcę zostać w Gorlicach, chcę tu pracować i rozwijać własną firmę”. Co państwo byście
mu odpowiedzieli i gdzie go skierowali w kontekście pomocy z Unii?
Agata Cup:
Bez wątpienia młody człowiek może przyjść do urzędu pracy. Skierujemy go do
odpowiedniej osoby, udzielimy informacji bezpośrednio albo odeślemy do konkretnej strony internetowej. Zachęcam zresztą do korzystania ze strony województwa: www.malopolskie.pl, znajduje się tam wiele informacji o środkach unijnych. Niezależnie od tego w każdej gminie odbywają się konferencje, na które
zapraszani są przedstawiciele urzędu marszałkowskiego. Opowiadają oni, w jaki
sposób i na co można pozyskać środki. Przedstawiciele udzielają także indywidualnych konsultacji, dlatego można na spotkanie przyjść z konkretnym problemem
czy pomysłem.
Daniel Markowicz:
Trudno dzisiaj radzić, jeśli chodzi o dofinansowania, bo nie wiadomo, w jakich programach powiat będzie uczestniczył za 2 albo 3 lata. Mogę natomiast powiedzieć,
czym zajmujemy się dzisiaj i co robiliśmy przez ostatnie lata. Otóż powiat gorlicki uczestniczył w lokalnym projekcie na rzecz rozwoju powiatu nowosądeckiego
i gorlickiego. Jeden komponent projektu w całości poświęcony był działalności
gospodarczej. Co ważne, w przyszłej perspektywie pieniądze na przedsiębiorczość będą jeszcze większe, ponieważ wsparcie dla przedsiębiorczości jest jednym
z priorytetów perspektywy do roku 2020.
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Rafał Kukla:
Namawiam każdego, by nie bał się ubiegać o środki zewnętrzne na prowadzenie
działalności. W 2011 r. sam skorzystałem z takiej możliwości. Mam wykształcenie budowlane, wiem, jak przygotowywać kosztorysy. Zgłosiłem się do programu prowadzonego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki
Krakowskiej wraz z Myślenicką Agencją Rozwoju Gospodarczego. Udało mi się
zakwalifikować, choć odsiew był duży – 13 osób na jedno miejsce. Ale przedstawiłem swój plan, przeszedłem test, rozmowę kwalifikacyjną i rozpoczęła się
praca nad biznesplanem. Trwała ona prawie pół roku, wykorzystałem niemal cały
urlop, żeby jeździć po 2–3 razy w tygodniu i większość weekendów do Krakowa.
Opłaciło się, stworzyłem biznesplan, uzyskałem dużo punktów i znalazłem się
w gronie osób, które uzyskały dofinansowanie. To była kwota 40 tys. zł. Projekt był innowacyjny, bo opierał się na programach zupełnie nowych w branży
projektowej czy kosztorysowej, i za uzyskane pieniądze udało mi się zakupić te
programy.
Bardzo dużo młodych ludzi skorzystało z tych środków. Jeżeli ktoś interesował
się np. branżą samochodową i uważał, że dzięki wykorzystaniu nowoczesnego
sprzętu może rozpocząć działalność, to składał wniosek i otrzymywał dofinansowanie. Dlatego zachęcam bardzo gorąco do ubiegania się o dotację. To może
wydawać się trudne i czasochłonne, ale nie ma co się zdawać na innych, tylko
polegać na sobie i swoją chęć oraz zamiłowania przelać na papier. W naszym
mieście funkcjonuje biuro funduszy, dwie panie chętnie pomogą i doradzą, jak
się do tego zabrać.

Jerzy Nalepka:
Zespół szkół ekonomicznych jako szkoła uczestnicząca pilotażowo w projekcie korzysta już z tej chmury.
Krzysztof Tenerowicz:
Czy do dwóch wymienionych filarów, tj. innowacyjności i przedsiębiorczości,
w przypadku takich samorządów jak powiat gorlicki można dodać turystykę?

Krzysztof Tenerowicz:

Jerzy Nalepka:

W kontekście nowej perspektywy dużo mówi się o innowacji...

Nie tylko można, ale trzeba, co zresztą już robimy. Nasz powiat jest partnerem wiodącym, wraz z innymi gminami otaczającymi zbiornik Klimkówka. To
nasz sztandarowy projekt na zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zbiornika Klimkówka. Trzeba pamiętać, że choć zbiornik zaopatruje miasto Gorlice
w wodę, to przede wszystkim stanowi zabezpieczenie przed powodzią. W tej
chwili w konsultacji społecznej na szczeblu samorządowym jest projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego zarówno dalszej części Ropy, jak i Białej Tarnowskiej, czyli dwóch zlewni Wisłoki i Dunajca. Mam nadzieję, że w przyszłej
perspektywie powstaną także zbiorniki retencyjne w biegu rzeki Białej Tarnowskiej, które ochronią nas przed skutkami powodzi, a w dobrych okresach, podobnie jak Klimkówka, będą wykorzystywane turystycznie i rekreacyjnie. Wzdłuż
Klimkówki mają powstać również ścieżki rowerowe, spacerowe, obiekty pozwalające na odpoczynek, udogodnienia socjalne. Mają służyć turystyce rowerowej,
pieszej, ale być może również konnej.

Paweł Śliwa:
Dodatkowa punktacja w przydziale środków dla przedsiębiorców czy stowarzyszeń będzie przyznawana, jeśli uda się połączyć innowacyjność z przedsiębiorczością. To dwa klucze do uzyskania pieniędzy za 2 lata. Przede wszystkim jednak już
teraz trzeba mieć pomysł. Wy, młodzi ludzi, musicie mieć pomysł na siebie, na to,
jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Każdy, kto ma zainteresowania i pasje,
może je wcielić w życie.
Miejmy nadzieję, że od przyszłego roku będzie funkcjonowała także chmura edukacyjna i że przy pomocy doktorantów, profesorów z najlepszych uczelni młodzi
ludzie będą mogli rozszerzać horyzonty, a potem starać się o dofinansowanie ze
środków unijnych.
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Powiat jest partnerem wiodącym w projekcie związanym z turystycznym szlakiem
małopolskiego frontu wschodniego pierwszej wojny światowej. Niedawno miały
miejsce obchody 100-lecia bitwy gorlickiej, o której mówi się we wszystkich podręcznikach historii. Obecnie powstaje tzw. przystanek Szymbark poniżej kasztelu w Szymbarku. To miejsce, gdzie będzie można łączyć rekreację i odpoczynek
z edukacją historyczną. Atrakcji na szlaku jest naprawdę wiele, podobnie jak na
Szlaku Architektury Drewnianej, utworzonym wcześniej we współpracy z województwem małopolskim. Te inwestycje również pozwalają uzyskać wsparcie finansowe, chociażby na otwieranie działalności biznesowej – gospodarstwa agroturystycznego itp. W nowej perspektywie przewidziano ponadto duże środki na działalność rolniczą i okołorolniczą – pieniądze można pozyskać w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgłaszając się do oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowe zasady ubiegania się o dotacje
Warunki uzyskiwania wsparcia ulegną pogorszeniu. Polskie regiony rozwinęły
się już na tyle, że przyznawane im dofinansowanie musi być niższe. Dlatego
też przy realizacji części projektów większy będzie procentowy udział wkładu
własnego. Ten, kto ubiega się o dotację, musi zwrócić uwagę na przygotowanie
odpowiednich dokumentów już na etapie aplikowania o dofinansowanie. Jeśli projekt zakłada np. przeprowadzenie prac budowlanych, to przedsiębiorca
powinien zatroszczyć się o uzyskanie pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowych. W konkursach, w których dużą wagę przywiązuje się do innowacji,
znaczące mogą okazać się dokumenty związane z ochroną własności przemysłowej. Pomoc bezzwrotna przeznaczana będzie głównie na współpracę sektorów biznesu i nauki.
Krzysztof Wroński, przewodniczący Rady Miasta Gorlice:
Chciałbym jednak zauważyć, że na nic te wszystkie środki i perspektywy i że
powiat gorlicki popadnie w ruinę, jeśli zabraknie nam was, młodzi ludzie. W październiku uczestniczyłem w dużym panelu dyskusyjnym w Brnie, organizowanym
wspólnie przez Słowaków i Czechów, którzy przeanalizowali małe ośrodki w Polsce, Czechach, na Słowacji i częściowo w rejonie alpejskim Unii. Co się okazało? Że spośród młodych, dobrze wykształconych ludzi, którzy rozpoczęli własną
działalność, procentowo najwięcej osób odniosło sukces w małych ośrodkach.
Zdecydowanie łatwiej przedrzeć się ze swoim pomysłem w niedużych miejscowościach. Wydaje nam się, że w dużym mieście jest lepiej, że szybciej można
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znaleźć pracę. To prawda, ale nie dotyczy to biznesu – ten ma większe szanse
powodzenia w małych ośrodkach.
Podam swój przykład: od paru lat prowadzę gospodarstwo, zajmujemy się uprawą ziół ekologicznych. Przetwarzamy zioła, produkujemy kosmetyki i maceraty.
Parokrotnie już skorzystałem ze środków unijnych. Włosi byli zaskoczeni, jak mi
się to udało. Otóż u nas, w małym miasteczku, jeśli człowiek przyłoży się do
biznesu, to ma większe szanse. Tyle tylko, że trzeba mieć pomysł i już od szkoły
żyć myślą, że po studiach wróci się do swojego miasta. Małe miasto ma ponadto
tę przewagę, że tutaj wszyscy się znamy, lubimy i łatwiej o wzajemne wsparcie.
To samo tłumaczę studentom w Rzeszowie, dla których prowadzę wykłady z zielarstwa. Gdy czasem po wykładzie rozmawiamy i zwierzają mi się, że po studiach
będą musieli wyjechać, bo nie ma tu dla nich perspektyw, pytam ich: „To co mają
powiedzieć młodzi ludzie w Gorlicach?”. Tutaj o pracę może nie jest łatwo, ale
z biznesem już nie tak trudno.
Rafał Kukla:
Po studiach pewnie nie wszyscy wrócą do Gorlic, ale też nie wszyscy muszą iść
na studia. Dobrym przykładem jest jeden z moich kolegów. Otóż bardzo interesował się elektroniką i muzyką, skorzystał więc ze środków unijnych, zainwestował
w sprzęt i zajął się akustyką. Dzisiaj współpracuje z dużymi agencjami, firma się
rozrasta. Chociaż rodzice bardzo chcieli, żeby poszedł na studia, on postawił na
swoim.
Mój ojciec zawsze powtarzał: „Nie wybieraj zawodu, w którym będziesz szary jak
wszyscy inni. Wybierz sobie zawód, w którym będziesz mógł robić coś sam”. Dlatego namawiał mnie, bym został lekarzem lub prawnikiem. Wybrałem wprawdzie
budownictwo, ale dzięki temu mogę robić projekty, kosztorysy czy nadzorować
budowy. Nie polecam natomiast politologii, stosunków międzynarodowych. Bo co
to jest politologia? Żeby być politykiem, trzeba się tym interesować, działać w partii. Stosunki międzynarodowe? Jeżeli będziemy pracować w firmie i mieć kontakty,
to te stosunki sami będziemy nawiązywać.
Bardzo wielu moich znajomych wykorzystało środki unijne, bo te 40 tys. zł na start
to jest bardzo dużo.
Krzysztof Tenerowicz:
Prosimy słuchaczy o pytania.
Nauczycielka: Jestem nauczycielem z zespołu szkół ekonomicznych. Mam pytanie
do włodarzy miasta i powiatu. Czy rozważyliby państwo wybudowanie w Gorli-
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cach hotelu, ale średniej klasy, i przekazanie go naszej szkole, w której kształcimy
hotelarzy, tak by uczniowie mogli odbyć praktyki zawodowe? Przy okazji obchodów 100-lecia bitwy gorlickiej okazało się, że w okolicy jest problem z zakwaterowaniem. Nasza młodzież mogłaby uczyć się tam obsługi. Do Gorlic przyjeżdża
wiele zespołów tanecznych, dzięki temu miałyby gdzie przenocować.
Jerzy Nalepka:
Nie ulega wątpliwości, że takie praktyki byłyby potrzebne. Dałoby się je umożliwić poprzez partnerstwo publiczno-prywatne. Takie działania są praktykowane
w Niemczech, gdzie interesy przedsiębiorców łączy się z edukacją. Zdolni uczniowie, którzy praktykują w zakładach pracy, często już w czasie nauki dostają oferty
zatrudnienia. W internatach, które finansujemy, jest coraz mniej młodzieży. Pytanie, co z nimi zrobić – może je przemodernizować i przerobić właśnie na hotel
czy hostel?
Rafał Kukla:
W powiecie są trzy internaty: w Bobowej, Bieczu i Gorlicach. Rzeczywiście można
rozważyć ich zmodernizowanie pod kątem hostelu, ale trzeba mieć na uwadze, że
w naszym regionie nie ma zapotrzebowania na noclegi przez cały rok. Ono nasila
się tylko w określonych okresach.
Wspólnie ze starostwem analizowaliśmy już pomysł stworzenia miejsko-powiatowej telewizji. Zespół Szkół nr 1 na „Górce” ma profil dziennikarski. Możliwe, że już
w przyszłym roku szkolnym uczniowie dostaną do dyspozycji kamerę i program
do montażu filmów. Młodzi ludzie orientują się w nowinkach i jeśli dostaną odpowiedni sprzęt oraz opiekuna, to mogą robić genialne filmy. Wyszkolą się, będą
mieli co wpisać do CV, a my zyskamy darmową telewizję, promując przy okazji
swoich uczniów.
Agata Cup:
Chciałabym zachęcić młodych ludzi, by składali wnioski i nie rezygnowali na widok
obszernego formularza. To wcale nie jest takie trudne, jak się początkowo wydaje.
Zachęcam ponadto do kreatywnego myślenia. Pojawił się już pomysł na budowę
hotelu – jeżeli we wniosku napiszemy „budowa hotelu w Gorlicach”, to istnieje
ryzyko, że nie otrzymamy środków. Ale jeżeli napiszemy, że będzie to „centrum
wypoczynkowo-szkoleniowe, które połączy naukę z biznesem” – to czemu nie?
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