
Piątek 12 czerwca 2015 Dodatek specjalny 

Samorządność 
szansą rozwoju kraju

VIII KONFERENCJA KRAKOWSKA

Ma�rek�so�wa
mar�sza�łek�
wo�je�wódz�twa�ma�ło�pol�skie�go

Wtym� ro�ku� świę�tu�je�-
my 25�lat�od�ro�dze�nia
sa�mo�rzą�du�te�ry�to�rial�-

ne�go�wPol�sce.�Skła�nia�to�z jed�-
nej� stro�ny� do pod�su�mo�wań,
a z dru�giej�– do�za�sta�no�wie�nia
się,�czy�obec�ny�mo�del�sa�mo�rzą�-
du� od�po�wia�da� na po�trze�by
obec�nych� cza�sów� czy� jed�nak
po�trze�bu�je�my�zmian,�a je�śli�tak,
to� ja�kich.� Na�sza� de�mo�kra�cja
okrze�pła,�a jed�nym�z jej�fi�la�rów
sta�ła�się�pol�ska�sa�mo�rząd�ność.
Od�ro�dzo�ny�w1990�ro�ku�sa�mo�-
rząd�gmin�ny,�ana�stęp�nie�po�wo�-
ła�ne�doży�cia�sa�mo�rzą�do�we�po�-
wia�ty�iwo�je�wódz�twa,�są�do�wo�-
dem� suk�ce�su� trans�for�ma�cji
spo�łecz�no�-ustro�jo�wej�wPol�sce,
a tak�że�wzo�rem�dona�śla�do�wa�-
nia�dla�wie�lu�kra�jów.
Sa�mo�rząd�ność� jest� jed�nym

ztych�ob�sza�rów,�któ�re�cie�szą�się
naj�więk�szą�ak�cep�ta�cją�spo�łecz�-
ną�wna�szym�kra�ju,�co�po�ka�zu�ją
ba�da�nia�opi�nii�pu�blicz�nej.�Sa�-
mo�rząd�z jed�nej�stro�ny�stał�się
waż�nym�part�ne�rem�dla� rzą�du
w re�ali�zo�wa�niu�za�dań�pu�blicz�-
nych,�a zdru�giej�–współ�pra�cu�-
jąc�ści�śle�z lo�kal�ny�mi�part�ne�ra�-
mi�spo�łecz�ny�mi�i go�spo�dar�czy�-
mi,�wtym�zor�ga�ni�za�cja�mi�po�za�-
rzą�do�wy�mi� –� przy�czy�nia� się
do umac�nia�nia�spo�łe�czeń�stwa
oby�wa�tel�skie�go.�
Mu�si�my�so�bie�za�dać�py�ta�nie,

czy� sa�mo�rząd�na� Pol�ska� jest
w sta�nie� spro�stać�wy�zwa�niom
sta�wia�nym�przez�współ�cze�sny
świat�oraz�ocze�ki�wa�niom�oby�-
wa�te�li�two�rzą�cych�lo�kal�ne�spo�-
łecz�no�ści.�Wy�pra�co�wa�nie�kon�-
sen�su�su�w du�chu�wza�jem�ne�go
sza�cun�ku� i zro�zu�mie�nia� po�-
trzeb�mo�że�oka�zać�się�naj�trud�-
niej�szym� wy�zwa�niem� sta�wia�-
nym�we�współ�cze�snym�świe�cie.
Do�świad�cze�nia� ostat�nich� lat
wska�zu�ją,� że� po�moc�ny�w tym

pro�ce�sie�mo�że�być�ruch�od�dol�-
ny,� two�rzą�cy� się� sa�mo�ist�nie,
cho�ciaż�by�dzię�ki�por�ta�lom�spo�-
łecz�no�ścio�wym,�czy�wdra�ża�nie
bu�dże�tów� oby�wa�tel�skich.� Do�-

strze�że�nie�iwy�ko�rzy�sta�nie�te�go
po�ten�cja�łu� po�win�no�być� rów�-
nież�ce�lem�dzia�łań�sa�mo�rzą�dów
wszyst�kich�szcze�bli.
Nie�sta�bil�ność� na ryn�kach

fi�nan�so�wych�wy�wo�łu�ją�ca�kry�-

zy�sy� eko�no�micz�ne,� zmia�ny
śro�do�wi�sko�we� wy�ni�ka�ją�ce
z dzia�łal�no�ści�czło�wie�ka,�ka�ta�-
stro�fy�na�tu�ral�ne�–�to�wszyst�ko
sta�no�wi�co�raz�więk�sze�wy�zwa�-

nia� dla� władz� pań�stwo�wych
i sa�mo�rzą�dów� wszyst�kich
szcze�bli.� Nie� mo�że�my� na te
wy�da�rze�nia�spo�glą�dać�z bo�ku,
sta�wia�jąc�się�w ro�li�ob�ser�wa�to�-
ra.�

Na ile�je�ste�śmy�go�to�wi�zmie�-
rzyć� się� z ty�mi� pro�ble�ma�mi?
Czy�ma�my�pla�ny�dzia�ła�nia?�Czy
po�tra�fi�my�dzia�łać�wspól�nie�dla
do�bra�in�nych,�nie�za�po�mi�na�jąc
o po�trze�bach�wła�snych�miesz�-
kań�ców?�Amo�że�wła�śnie�te�pro�-
ble�my,�umie�jęt�nie�roz�wią�za�ne,
sta�no�wić� bę�dą� pod�sta�wę
do two�rze�nia�sce�na�riu�szy�wła�-
sne�go�roz�wo�ju?�Trze�ba�tyl�ko�–
al�bo� aż� –� okre�ślić� ce�le,� si�ły
i środ�ki,� a przede� wszyst�kim
osią�gnąć� po�wszech�ną� zgo�dę
nadzia�ła�nie.
Wy�pra�co�wa�nie� po�ten�cjal�-

nych�roz�wią�zań�jest�pro�ce�sem
trud�nym� i cza�so�chłon�nym.
Mam� na�dzie�ję,� że VIII Kon�fe�-
ren�cja�Kra�kow�ska�przy�czy�ni�się
w zna�czą�cy�spo�sób�doprzy�bli�-

że�nia�wspól�nych�sta�no�wisk.�Za�-
pro�sze�ni�go�ście�gwa�ran�tu�ją�naj�-
wyż�szą�ja�kość�dys�ku�sji,�pre�zen�-
tu�jąc� jed�no�cze�śnie� róż�ne� po�-
dej�ścia�doprzed�sta�wio�nej�pro�-
ble�ma�ty�ki.� Li�czę,� że� wy�mia�na

po�glą�dów�bę�dzie�dla�nas�in�spi�-
ra�cją� w zna�le�zie�niu� po�trzeb�-
nych� roz�wią�zań,� da�jąc� jed�no�-
cze�śnie� ol�brzy�mią� sa�tys�fak�cję
zpo�zna�nia�sta�no�wisk�za�pro�szo�-
nych�go�ści.�
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Miasta – narodowe bogactwo

Ja�nusz�se�pioł
se�na�tor�RP,�prze�wod�ni�czą�cy�
Se�nac�kiej�Ko�mi�sji�Sa�mo�rzą�du�
Te�ry�to�rial�ne�go�i Ad�mi�ni�stra�cji�
Pań�stwo�wej

Kie�dy� po�wsta�wał� ruch
„So�li�dar�no�ści”,�ks.�Jó�zef
Ti�sch�ner�na�pi�sał:�„Pol�ska

pra�ca�jest�cho�ra.�Pol�ska�po�trze�-
bu�je� pra�cy� nad pra�cą”.� Ja�ko
spo�łe�czeń�stwo� i ja�ko�na�ród�tę
pra�cę�wzna�czą�cym�stop�niu�wy�-
ko�na�li�śmy.�Na�wią�zu�jąc�dotam�-
te�go� słyn�ne�go� sfor�mu�ło�wa�nia,
moż�na� by� dziś� po�wie�dzieć:
„Pol�ska� prze�strzeń� jest� cho�ra.
Po�trze�bu�je�my� pra�cy� nad pol�-
ską�prze�strze�nią”.�Nie�na�le�ży�się
łu�dzić,�że�da�się�to�szyb�ko�osią�-

gnąć.�„Pra�ca�nadpra�cą”�wy�ma�-
ga�ła�de�kad;�w tym�przy�pad�ku
bę�dzie�po�dob�nie.�Nie�wy�star�-
czą� sa�me� za�bie�gi� le�gi�sla�cyj�ne,
choć�są�one�ko�niecz�ne.
Oczy�wi�ście� klu�czo�wa� jest

usta�wa� o pla�no�wa�niu� prze�-
strzen�nym,�ale�tak�że�nie�ist�nie�ją�-
ca�jesz�cze�usta�wa�ore�wi�ta�li�za�cji
czy�usta�wa�o po�dat�kach� lo�kal�-
nych.
Po�trze�bu�je�my� ra�cjo�nal�nej

po�li�ty�ki�miej�skiej� i no�wej,� ak�-
tyw�niej�szej� po�li�ty�ki� miesz�ka�-
nio�wej.�Sa�mo�ze�sta�wie�nie�licz�-
by�miesz�kań� na ty�siąc� miesz�-
kań�ców�w Pol�sce� i w kra�jach,
któ�re� sta�no�wią� dla� nas� punkt
od�nie�sie�nia,�po�ka�zu�je,�jak�wie�le
jesz�cze�te�re�nów�mu�si�my�pod�-
dać� urba�ni�za�cji,� a zwłasz�cza
reur�ba�ni�za�cji,�i jak�du�ża�pu�la�in�-
we�sty�cji� jesz�cze� przed na�mi.
Z jed�nej� stro�ny� to� wy�zwa�nie,
z dru�giej�zaś�szan�sa,�że�po�ja�wi
się�ta�no�wa�sub�stan�cja,�ta�no�wa
ma�sa� kry�tycz�na,� któ�ra� po�tra�fi
zmie�nić,�po�pra�wić�ob�raz�na�sze�-
go�kra�ju.�Osią�gnie�my�suk�ces,�je�-
śli�te�dzia�ła�nia�„odgó�ry”�spo�tka�-
ją�się�z ru�chem�„od do�łu”.�Z ru�-
chem� ge�ne�ro�wa�nym� tro�ską
i am�bi�cją�wła�ści�cie�li�nie�ru�cho�-

mo�ści,�człon�ków�lo�kal�nych�spo�-
łecz�no�ści,� wresz�cie� wspól�not
sa�mo�rzą�do�wych� o ja�kość� do�-
mów,� ogro�dów,� zie�le�ni� przy�-
ulicz�nej,� sta�nów�pla�ców� i ulic,
ście�żek� ro�we�ro�wych,� te�re�nów
re�kre�acyj�nych,�par�ków,�alei,�ca�-
łej�zie�le�ni�pu�blicz�nej.�To�nie�jest
es�te�ty�zo�wa�nie� czy� pięk�no�du�-
cho�stwo.�Naj�więk�szą�część�ma�-

jąt�ku� każ�de�go� spo�łe�czeń�stwa
sta�no�wi�war�tość�nie�ru�cho�mo�ści
wje�go�mia�stach.�To�jest�na�ro�do�-
wy�ka�pi�tał.�Do�bra�or�ga�ni�za�cja
miast� jest� naj�sku�tecz�niej�szą
dro�gą� po�więk�sze�nia� te�go� bo�-
gac�twa.
Twar�da�eg�ze�ku�cja�pra�wa�bu�-

dow�la�ne�go,� eg�ze�ku�cja� wła�ści�-
ciel�skich�obo�wiąz�ków�utrzy�ma�-
nia�miesz�kań�i do�mów,�sta�ran�-
ność�w wy�bo�rze�no�wych�pro�-
jek�tów,� prze�strze�ga�nie� pro�ce�-
dur� lo�ka�li�za�cji� in�we�sty�cji� – to

obo�wiąz�ki� wła�dzy� pu�blicz�nej
sta�no�wią�ce�wa�run�ki�ko�niecz�ne,
ale� nie�wy�star�cza�ją�ce� do osią�-
gnię�cia�suk�ce�su.
Pol�sce� po�trzeb�ne� są� sys�te�-

ma�tycz�ne� dzia�ła�nia� na rzecz
kul�tu�ry�ar�chi�tek�to�nicz�nej.�Edu�-
ka�cja�w za�kre�sie�wie�dzy�o śro�-
do�wi�sku�za�miesz�ka�nia�ko�niecz�-
na� jest� na wszyst�kich� po�zio�-
mach�szko�ły.�Nie�da�się�prze�ce�-
nić�wa�gi�pro�mo�wa�nia�do�brych
prak�tyk� i do�brych� wzor�ców,
a tak�że�na�gra�dza�nia�osób�i or�-
ga�ni�za�cji�pu�blicz�nych,�wy�staw
uka�zu�ją�cych� osią�gnię�cia
i kształ�tu�ją�cych�gu�sty.�Po�trzeb�-
ny�jest�ca�ły�spo�łecz�ny�ruch,�któ�-
ry�przy�wró�ci�ar�chi�tek�tu�rę�kul�-
tu�rze,�aurba�ni�sty�kę�uczy�ni�naj�-
waż�niej�szym�aspek�tem� za�rzą�-
dza�nia�lo�kal�ne�go�i czę�ścią�wal�ki
o ja�kość�ży�cia.�Wwie�lu�kra�jach
ca�łe� to� spek�trum� za�gad�nień
obej�mo�wa�ne� jest� spe�cjal�ny�mi
pro�gra�ma�mi�w for�mie�na�ro�do�-
wej�po�li�ty�ki�ar�chi�tek�to�nicz�nej.
Uczy�nie�nie�tro�ski�o kra�jo�braz,
o uro�dę� kra�ju� przed�mio�tem
oby�wa�tel�skie�go�za�an�ga�żo�wa�nia
bę�dzie�prze�ja�wem�naj�bar�dziej
świa�do�me�go�i szla�chet�ne�go�pa�-
trio�ty�zmu.

Potrzebujemy racjonalnej
polityki miejskiej i nowej,
aktywniejszej polityki
mieszkaniowej

Odrodzony w 1990 roku samorząd gminny, 
a następnie powołane do życia samorządowe powiaty 
i województwa, są dowodem sukcesu transformacji
społeczno-ustrojowej w Polsce, a także wzorem 
do naśladowania dla wielu krajów

12-06-RZ-1-X-001-KO_Layout 1  15-06-10  11:57  Strona 1



N 2 rp.pl ◊VIII KONFERENCJA KRAKOWSKAPiątek
12 czerwca 2015

Ta
d

e
u

s
z

 P
ó

ź
n

ia
k

/
P

o
l

iT
y

k
a

Konferencje Krakowskie – forum debaty strategicznej 

Ja�cek�woż�niak
Urzą�d�Mar�szał�kow�ski�
Wo�je�wódz�twa�Ma�ło�pol�skie�go

Chcie�li�by�śmy,�aby�Kon�fe�-
ren�cje� Kra�kow�skie
sta�no�wi�ły� in�spi�ru�ją�ce

ipre�sti�żo�we�fo�rum�dys�ku�sji,�po�-
dej�mu�ją�ce� ak�tu�al�ne� i naj�istot�-
niej�sze� pro�ble�my� do�ty�czą�ce
Pol�ski�i jej�re�gio�nów,�ana�li�zo�wa�-
ne�weu�ro�pej�skim�i świa�to�wym
kon�tek�ście.
Głów�nym�mo�ty�wemVIIIKon�-

fe�ren�cji�Kra�kow�skiej�jest�od�wo�-
ła�nie�się�dore�la�cji�za�cho�dzą�cych
na sty�ku� świa�ta�współ�pra�cy�ze
świa�tem� kon�fron�ta�cji,� któ�rych
wy�ra�zem�jest�co�raz�więk�sza�nie�-
pew�ność�pro�ce�sów�roz�gry�wa�ją�-

cych�się�wo�kół�nas.�Świat�sta�bi�li�-
za�cji� i względ�nej�prze�wi�dy�wal�-
no�ści� od�cho�dzi� na na�szych
oczach� do la�mu�sa.� Chcie�li�śmy
zwró�cić�uwa�gę�szcze�gól�nie�nato
iż� sto�imy,� ja�ko� kraj� i re�gio�ny,
przed ko�niecz�no�ścią�po�dej�mo�-
wa�nia� de�cy�zji� o stra�te�gicz�nym
czę�sto�zna�cze�niu,�wwa�run�kach
co�raz�bar�dziej�na�si�la�ją�cej�się�nie�-
pew�no�ści.�Ry�zy�ka�z tym�zwią�za�-
ne� uwi�dacz�nia�ją� się�w na�szym
oto�cze�niu�geo�po�li�tycz�nym,�ma�-
kro�eko�no�micz�nym,� re�gu�la�cyj�-
nym,�w uwa�run�ko�wa�niach�pro�-
wa�dze�nia� po�li�ty�ki� roz�wo�ju,
wtym�po�li�ty�ki�miej�skiej.

VIII Kon�fe�ren�cja�Kra�kow�ska
to�m.in.�zagadnienia:
•� Ja�kie� nie�bez�pie�czeń�stwa

dla�eko�no�mii�wy�ni�ka�ją�z za�gro�-
żeń�geo�po�li�tycz�nych?
•��Co�jest�waż�niej�sze�dla�pol�-

skiej� ra�cji� sta�nu:� geo�po�li�ty�ka
czy� go�spo�dar�ka?� Ja�kie� są
moż�li�we�sce�na�riu�sze�na sce�nie
geo�po�li�tycz�nej,� szcze�gól�nie
wo�bec�dwu�kon�flik�tów�wo�jen�-
nych�u gra�nic�Eu�ro�py� (Ro�sja,
Pań�stwo�Is�lam�skie),�któ�re�sta�-
wia�ją� za cel� pod�wa�że�nie� po�-
wo�jen�ne�go�sta�tus�quo�Za�cho�-
du?�Co�to�mo�że�ozna�czać�dla
Pol�ski?

•�Imi�gra�cja�do Pol�ski.�Czy�je�-
ste�śmy�przy�go�to�wa�ni�na gwał�-
tow�ną�fa�le�imi�gra�cji�w sy�tu�acji
moż�li�wej� eska�la�cji� kon�flik�tu
wschod�nie�go,� czy� imi�gra�cje
mo�gą� stać� się� przy�czyn�kiem
szyb�sze�go�roz�wo�ju�pol�skiej�go�-
spo�dar�ki?
•�Co�dziś�jest�waż�ne�dla�pol�-

skie�go� sa�mo�rzą�du?� Ja�ka� jest
kon�dy�cja� sa�mo�rząd�no�ści� kor�-
po�ra�cyj�nej�w Pol�sce,�na ile�sa�-
mo�rzą�dy� kor�po�ra�cyj�ne� no�szą
ce�chy�„sa�mo�rzą�du”,�ukie�run�ko�-
wa�ne�go� na ochro�nę� in�te�re�su
pu�blicz�ne�go,�na ile�zaś�„kor�po�-
ra�cji”,�na�sta�wio�nych�naochro�nę

in�te�re�sów�par�ty�ku�lar�nych?
Pod�czas� kon�fe�ren�cji� od�bę�-

dzie� się� rów�nież� in�au�gu� -
ra�cja� plat�for�my� –� ma�ga�zy�nu
„MIASTO”� ma�ją�cej� kon�so�li�do�-
wać�wie�dzę�o mia�stach� i in�te�-
gro�wać�za�in�te�re�so�wa�ne�śro�do�-
wi�ska.�
Cie�szy� nas� wy�pra�co�wa�na

mar�ka�Kon�fe�ren�cji�Kra�kow�skich,
naj�bar�dziej� roz�po�zna�wal�ne�go
i pre�sti�żo�we�go�te�go�ty�pu�wy�da�-
rze�nia�or�ga�ni�zo�wa�ne�przez�pol�-
skie�re�gio�ny�i jed�no�cze�śnie�jed�-
ne�go� z nie�licz�nych� od�by�wa�ją�-
cych�się�po�za�ośrod�kiem�sto�łecz�-
nym,�re�gu�lar�nie�odośmiu�lat.�

Jakiej myśli geopolitycznej 
potrzebuje dziś Polska?

prof.�dr�hab.�
Jan�zie�lon�ka
pro�fes�sor�of�Eu�ro�pe�an�Po�li�tics�St.
An�to�ny’s�Col�le�ge,�
Uni�ver�si�ty�of�Oxford

Po�li�ty�ka� za�gra�nicz�na kon�-
cen�tru�je�się�napań�stwach
i ich� przy�wód�cach.�Myśl

geo�po�li�tycz�na kon�cen�tru�je� się
nasys�te�mie�mię�dzy�na�ro�do�wym
ispo�so�bie�je�go�funk�cjo�no�wa�nia.
Obec�ny� sys�tem� okre�śla�ny

jest�ja�ko�mul�ti�po�lar�ny,�agłów�ni
ak�to�rzy�ma�ją� ce�chy� im�pe�rial�-
ne.Pierw�sze�ozna�cza,�iż�Ame�ry�-
ka�nie�jest�wsta�nie�do�mi�no�wać
nad świa�tem,�lecz�sys�tem�glo�-
bal�ny�nie�jest�by�naj�mniej�plu�-
ra�li�stycz�ny.� Li�czą� się� czte�ry

wiel�kie�im�pe�ria:�Ame�ry�ka,�Chi�-
ny,�Ro�sja�iUE.
Dla�cze�go�im�pe�ria?�Bo�każ�dy

ztych�ak�to�rów�jest�wsta�nie�ma�-
ni�pu�lo�wać�we�wnętrz�ną�po�li�ty�-
ką� for�mal�nie� su�we�ren�nych
państw.�Każ�de�z nich�jest�du�że,
sil�ne�ioza�się�gu�glo�bal�nym.�Każ�-
de�z nich�wi�dzi�sie�bie�ja�ko�nie�-
zbęd�ny� no�śnik� po�stę�pu,� po�-
rząd�ku�i po�ko�ju.�Swo�je�dzia�ła�-
nia,�na�wet�te�naj�bar�dziej�bru�tal�-
ne,�uspra�wie�dli�wia�po�trze�bą�re�-
ali�za�cji� wznio�słych� norm:
wol�ność,�bez�pie�czeń�stwo,�roz�-
wój,�de�mo�kra�cja.
Oczy�wi�ście� każ�de� z tych

współ�cze�snych� im�pe�riów� jest
tro�chę�in�ne.�UE�nie�ma�na�wet
swo�jej�ar�mii,�rzą�du�cen�tral�ne�go
czy�wspól�ne�go�po�ję�cia�in�te�re�-
sów.�To�wszyst�ko�nie�prze�szko�-
dzi�ło� Unii� po�sze�rzać� swo�je�go
te�ry�to�rium�w więk�szym� stop�-
niu� i szyb�ciej� niż� in�ne�współ�-
cze�sne�im�pe�ria�oraz�dyk�to�wać
wie�lu� kra�jom,� co� ma�ją� ro�bić
wsfe�rze�po�li�tycz�nej�czy�go�spo�-
dar�czej.
Dla�Pol�ski�zro�zu�mie�nie�na�tu�-

ry�tych�czte�rech�im�pe�riów�jest
fun�da�men�tal�ne.� Ame�ry�ka� jest
im�pe�rium�nie�tyl�ko�atlan�tyc�kim,
ale� też� eu�ro�pej�skim.� Nie� ma
pań�stwa� w Eu�ro�pie,� któ�re� by

pod�ję�ło�ja�kie�kol�wiek�waż�ne�de�-
cy�zje�bez�uwzględ�nie�nia�sta�no�-
wi�ska� Wa�szyng�to�nu.� Pro�blem
w tym,� że� Ame�ry�ka� sta�ra� się
zmniej�szyć�kosz�ty�swe�go�za�an�-
ga�żo�wa�nia�w Eu�ro�pie�i tym�sa�-
mym�ogra�ni�cza�ona�swo�ją�atrak�-
cyj�ność.� Po�la�cy� mo�gą� mieć
więk�sze� za�ufa�nie� do Sta�nów
Zjed�no�czo�nych� Ame�ry�ki� niż
do zjed�no�czo�nej�Eu�ro�py,�ale�ta
dru�ga�in�we�stu�je�du�żo�pie�nię�dzy
w Pol�skę� i nie� za�my�ka� swych

gra�nic�przedna�szą�imi�gra�cją�za�-
rob�ko�wą,�przy�naj�mniej�nara�zie.
Po�nad�to� w prze�ci�wień�stwie
doAme�ry�ki�Eu�ro�pa�nie�ocze�ku�-
je�od nas�uczest�nic�twa�w woj�-
sko�wych�awan�tu�rach.
Ro�sja� nie� tyl�ko� kwe�stio�nu�je

Pax�Ame�ri�ca�na w Eu�ro�pie,�ale
też�ro�bi�wszyst�ko,�by�po�dzie�lić
Eu�ro�pę.�Kra�je�ta�kie�jak�Gre�cja,
Wę�gry,�Wło�chy,�Au�stria�czy�Ser�-
bia� ma�ją� ła�twiej�szy� do�stęp
doro�syj�skich�su�row�ców�ikre�dy�-

tów�wza�mian�zawspar�cie�po�li�-
tycz�ne�Ro�sji.
Chi�ny� nie� ma�ją� zna�czą�cej

obec�no�ści�wPol�sce,�na�wet�wka�-
te�go�riach�eko�no�micz�nych,�lecz
ich�zna�cze�nie�dla�Pol�ski�wy�ni�ka
zwpły�wu�napo�zo�sta�łe�im�pe�ria.
Przy�szłość� Ro�sji� jest� w co�raz
więk�szym� stop�niu� uza�leż�nio�-
na od Chin.�Ame�ry�kań�ski�kurs
na Pa�cy�fik�kosz�tem�Eu�ro�py�jest
też�wy�ni�kiem�wzra�sta�ją�cej�po�tę�-
gi�Chin.
Pol�ska�w ra�mach� im�pe�rium

eu�ro�pej�skie�go� otrzy�ma�ła� to,
cze�go�nie�mo�gła�otrzy�mać�wra�-
mach�im�pe�rium�ame�ry�kań�skie�-
go:�do�stęp�dode�cy�zji�i fi�nan�so�-
wych�środ�ków.�Pro�blem�wtym,
iż� im�pe�rium� eu�ro�pej�skie� jest
wfa�zie�roz�kła�du.�Po�nie�waż�Pol�-
ska�nie�jest�w�strefie eu�ro,�kry�-
zys�Eu�ro�py�nie�do�ty�ka�jej�bez�-
po�śred�nio.� Jed�nak� jest� co�raz
bar�dziej� oczy�wi�ste,� iż� Eu�ro�pa
nie�jest�wsta�nie�speł�nić�ocze�ki�-
wań�Pol�ski�w ta�kich�spra�wach
jak�Part�ner�stwo�Wschod�nie�czy
po�li�ty�ka� ener�ge�tycz�na.� Pol�ska
jest�zautrzy�ma�niem�sta�tus�quo
w Unii,� ale� to� jest� ma�ło� re�ali�-
stycz�ne.�Zmia�ny�są�wy�mu�sza�ne
przez�ta�kich�ak�to�rów,�jak�Wiel�-
ka�Bry�ta�nia�czy�Gre�cja,�przyna�-
szym�mi�ni�mal�nym�udzia�le.

prof.�dr�hab.�Ja�cek�
szlach�ta
Szko�ła�Głów�na�Han�dlo�wa�
w War�sza�wie

Pań�stwa� człon�kow�skie
UE�ce�chu�je�bar�dzo�wy�-
so�ka�ja�kość�rzą�dze�nia.

Jed�nak�wra�mach�wspól�no�ty
re�je�stro�wa�ne�są�bar�dzo�zna�-
czą�ce�róż�ni�ce�wukła�dzie�pół�-
noc�-po�łu�dnie� i wschód�-za�-
chód.
1� ma�ja 2004� ro�ku� Pol�ska

sta�ła� się� człon�kiem� UE.
Uczest�nic�two�w eu�ro�pej�skiej
po�li�ty�ce�spój�no�ści�wy�ma�ga�ło
po�pra�wy� ja�ko�ści� rzą�dze�nia
nie�tyl�ko�na po�zio�mie�kra�jo�-
wym,�ale�tak�że�re�gio�nal�nym,
bo� zna�czą�ca� część� środ�ków
tej� po�li�ty�ki� jest� za�rzą�dza�na
przez� sa�mo�rzą�dy� wo�je�-

wództw� oraz� jest� wdra�ża�na
napod�sta�wie16�re�gio�nal�nych
pro�gra�mów� ope�ra�cyj�nych.
WUE�wokre�sie�pro�gra�mo�wa�-
nia2014–2020�wpro�wa�dzo�no
wie�le�dzia�łań�zo�rien�to�wa�nych
nare�ali�za�cję�ce�lu�te�ma�tycz�ne�-
go11�tej�po�li�ty�ki,�ja�kim�jest�do�-
bre�rzą�dze�nie.
Oce�na�ja�ko�ści�rzą�dze�nia�zo�-

sta�ła� przed�sta�wio�na� dla
wszyst�kich�re�gio�nów�eu�ro�pej�-
skich� od�po�wia�da�ją�cych� na�-
szym�wo�je�wódz�twom�w6.�ra�-
por�cie�ko�he�zyj�nym�za�pre�zen�-
to�wa�nym�przez�Ko�mi�sję�Eu�ro�-
pej�ską�w2014�ro�ku.�Uwzględ�-
nio�no�wnim�usłu�gi�pu�blicz�ne,
któ�re�są�kon�tro�lo�wa�ne�napo�-
zio�mie�re�gio�nal�nym�lub�lo�kal�-
nym�– eg�ze�kwo�wa�nie�pra�wa,
szkol�nic�two�iopie�kę�zdro�wot�-
ną�ze�wzglę�du�na ja�kość�ibez�-
stron�ność�tych�usług�oraz�po�-
strze�ga�nie� ko�rup�cji,� a tak�że
oso�bi�ste�do�świad�cze�nia�oby�-
wa�te�li� zwią�za�ne� z ko�rup�cją.
Wy�ni�ki� po�twier�dza�ją,� że

w UE�na po�zio�mie� re�gio�nal�-
nym�ze�wzglę�du�naja�kość�rzą�-

dze�nia�szcze�gól�nie�po�zy�tyw�-
nie�wy�róż�nia�ją�się�kra�je�skan�-
dy�naw�skie,�Ir�lan�dia�iNiem�cy.
Zde�cy�do�wa�nie�naj�go�rzej�wy�-
pa�da�ją� Buł�ga�ria,� Ru�mu�nia,
Gre�cja,� po�łu�dnio�we� Wło�chy
iChor�wa�cja.�Wi�docz�na�jest�re�-
gio�na�li�za�cja�UE�napół�noc,�za�-
chód,�po�łu�dnie�iwschód.�Ob�-
ser�wu�je�my� za�tem� bar�dzo
zróż�ni�co�wa�ną�ja�kość�rzą�dze�-
nia�napo�zio�mie�re�gio�nal�nym.
Pięć�wo�je�wództw�zna�la�zło

się� w prze�dzia�le� czwar�tym,
a11�wo�je�wództw�wprze�dzia�le
pią�tym�(wsu�mie�uwzględ�nio�-
no�osiem�prze�dzia�łów).�Ozna�-
cza�to,�że�wy�róż�nia�ją�się�one
po�zy�tyw�nie� na tle� re�gio�nów
no�wych� kra�jów� człon�kow�-
skich,�a Pol�ska�obok�Au�strii,
Da�nii,� Ho�lan�dii,� Sło�wa�cji
iSzwe�cji�na�le�ży�dopaństw�UE
o naj�niż�szych� zróż�ni�co�wa�-
niach�ja�ko�ści�rzą�dze�nia.
Jed�nak�aby�od�po�wie�dzieć

napy�ta�nie,�ja�ka�jest�fak�tycz�nie
ja�kość�rzą�dze�nia�napo�zio�mie
wo�je�wódz�kim�wPol�sce,�na�le�-
ża�ło�by�po�sta�wić�wła�ści�we�py�-
ta�nia�ba�daw�cze,�uwzględ�nia�-
ją�ce� przede� wszyst�kim� od�-
mien�ny� kon�tekst� rzą�dze�nia
w pań�stwach� post�ko�mu�ni�-
stycz�nych�oraz�spe�cy�fi�kę�roz�-
wo�jo�wą�Pol�ski.�Py�ta�nia� te�są
na�stę�pu�ją�ce:�Ja�kie�zna�cze�nie
dla� ja�ko�ści� rzą�dze�nia�na po�-
zio�mie�re�gio�nal�nym�ma�ja�kość
ad�mi�ni�stra�cji� pu�blicz�nej?
Wja�ki�spo�sób�po�win�no�się�ba�-
dać�ja�kość�rzą�dze�nia�na tym
po�zio�mie?� Ja�kie� istot�ne� ele�-
men�ty� de�cy�du�ją�ce� o ja�ko�ści
rzą�dze�nia�w re�gio�nach�są�de�-
ter�mi�no�wa�ne� na po�zio�mie
kra�jo�wym?� Ja�kie� zna�cze�nie
dla� oce�ny� ja�ko�ści� rzą�dze�nia
ma� do�stęp�ność� te�ry�to�rial�na
do usług� pu�blicz�nych?� Czy
moż�na�wy�róż�nić�ja�kieś�spe�cy�-
ficz�ne�uwa�run�ko�wa�nia�napo�-
zio�mie� re�gio�nal�nym� istot�ne
dla�państw�post�ko�mu�ni�stycz�-
nych?�Czy�moż�na�ja�kość�rzą�-
dze�nia�spro�wa�dzić�do za�po�-
bie�ga�nia�ko�rup�cji?�Czy�ist�nie�je
ko�re�la�cja� po�mię�dzy� ja�ko�ścią
rzą�dze�nia�a roz�wo�jem�sa�mo�-
rząd�no�ści?�Czy�traf�na�jest�te�za
obar�dzo�ni�skim�zróż�ni�co�wa�-
niu�ja�ko�ści�rzą�dze�nia�w ukła�-
dzie� re�gio�nal�nym� w Pol�sce?
Czy�są�ja�kieś�istot�ne�czyn�ni�ki
te�ry�to�rial�ne� ma�ją�ce� wpływ
naja�kość�rzą�dze�nia?�Jak�pro�-
blem� ja�ko�ści� rzą�dze�nia� jest
po�dej�mo�wa�ny�przez�eu�ro�pej�-
ską�po�li�ty�kę�spój�no�ści?
W przy�to�czo�nym�ra�por�cie

ze�sta�wio�no� tak�że� wskaź�nik
sa�mo�rząd�no�ści� re�gio�nów
dla28�państw�człon�kow�skich.
Pol�ska�zna�la�zła�się�wtej�kla�sy�-
fi�ka�cji�bar�dzo�ni�sko,�za�le�d�wie
w przed�ostat�nim�prze�dzia�le,
na po�zio�mie�Ru�mu�nii,�Czech
i Sło�wa�cji,� znacz�nie� po�ni�żej
Wę�gier.�

Jakość rządzenia 
w polskich

województwach na tle
Unii Europejskiej

ol�gierd�dzie�koń�ski
se�kre�tarz�sta�nu�
w Kan�ce�la�rii�Pre�zy�den�ta�RP

Samo�rząd�na�Pol�ska�– sfor�-
mu�ło�wa�nie�za�war�te�wdo�-
ku�men�cie� „So�li�dar�no�ści”

z1981�ro�ku,�z jed�nej�stro�ny�sym�-
bo�li�zo�wa�ło�ocze�ki�wa�ny�wy�miar
wol�no�ści,�z dru�giej�zaś�wska�zy�-
wa�ło,�jak�tę�wol�ność�moż�na�itrze�-
ba�za�go�spo�da�ro�wy�wać.�Trze�ba
by�ło�jed�nak�cze�kać�pra�wie�dzie�-
sięć�lat�naspeł�nie�nie�się�ma�rzeń
iocze�ki�wać,�aby�idea�sa�mo�rząd�-
no�ści� mo�gła� być� re�ali�zo�wa�na
wPol�sce,�wwy�mia�rze�te�ry�to�rial�-
nym�iustro�jo�wym�pań�stwa.�Nie�-
od�ża�ło�wa�ny�prof.�Je�rzy�Re�gul�ski
traf�nie�za�uwa�żał,�że�war�tość�sa�-
mo�rzą�du�te�ry�to�rial�ne�go�to�wy�-
eli�mi�no�wa�nie�zży�cia�pu�blicz�ne�-
go� mo�no�po�li�stycz�nej,� cen�tra�li�-
stycz�nej�struk�tu�ry�pań�stwa.�Re�-
for�ma�prze�ła�ma�ła�pięć�mo�no�po�li
pań�stwa� au�to�ry�tar�ne�go,� któ�re
funk�cjo�no�wa�ły�w Pol�sce�okre�su
PRL:� po�li�tycz�ny� jed�nej� par�tii,

wła�dzy� cen�tral�nej,� wła�sno�ści
pań�stwo�wej,� fi�nan�sów�pu�blicz�-
nych�i ad�mi�ni�stra�cji�pu�blicz�nej.
Ale� prze�cież� sa�mo�rząd�ność

to�nie�tyl�ko�sa�mo�rząd�te�ry�to�rial�-
ny,�któ�re�go 25.� rocz�ni�cę�utwo�-
rze�nia� i za�ist�nie�nia� po�przez
pierw�sze�wol�ne�wy�bo�ry�ob�cho�-
dzi�my�w tym�ro�ku.�Sa�mo�rząd�-
ność�to�rów�nież�po�wsta�ją�ce�sa�-
mo�rzą�dy�za�wo�do�we,�sa�mo�rzą�-
dy� go�spo�dar�cze,� sa�mo�rzą�dy
pra�co�daw�ców,� re�ali�zu�ją�ce� po�-
trze�bę�sa�mo�dziel�ne�go�dzia�ła�nia
lu�dzi� w ra�mach� wspól�not
wstruk�tu�rze�ca�ło�ści�pań�stwa.�To
rów�nież�za�pis�kon�sty�tu�cji,�któ�ry
wroz�dzia�leVIIstwier�dza,�że�sa�-
mo�rząd�te�ry�to�rial�ny�wy�ko�nu�je

za�da�nia� pu�blicz�ne� nieza�strze�-
żo�ne� przez� kon�sty�tu�cję� lub
usta�wy� dla� or�ga�nów� in�nych
władz� pu�blicz�nych,� ale� mó�wi
rów�nież�opry�ma�cie�sa�mo�rzą�du
te�ry�to�rial�nym� w re�ali�zo�wa�niu
tych�za�dań.
War�tość�sa�mo�rzą�du�nie�po�le�-

ga�jed�nak�tyl�ko�naupraw�nie�niu
kon�sty�tu�cyj�nym.� Ta� nor�ma
praw�na� opi�su�je� na�tu�ral�ną� po�-
trze�bę�lu�dzi�wspól�ne�go�dzia�ła�-
nia�wtych�ob�sza�rach,�wktó�rych

zra�cji�wię�zi�spo�łecz�nych,�go�spo�-
dar�czych� i kul�tu�ro�wych� spra�-
wia,�że�ma�ją�oni�po�czu�cie�lo�kal�-
nej� wspól�no�ty.� W dzi�siej�szym
świe�cie� glo�bal�nych� wy�zwań
iwszech�ogar�nia�ją�cej�kon�ku�ren�-
cyj�no�ści�po�szu�ku�je�my�miej�sca,
któ�re�w wy�mia�rze�na�sze�go,�in�-
dy�wi�du�al�ne�go�JA,�po�zwo�li�ło�by
nam�na za�pew�nie�nie�po�czu�cia
bez�pie�czeń�stwa.�Po�czu�cia�bez�-
pie�czeń�stwa,� któ�re� two�rzo�ne
jest� przez� przy�na�leż�ność
dowspól�no�ty�ioso�bi�stej�ak�tyw�-
no�ści�go�spo�dar�czej,�spo�łecz�nej,
jak�ipo�czu�cia�wspól�nej�pa�mięci
sym�bo�li�ki�miej�sca,�wktó�rym�ży�-
je�my�i któ�re�jest�dla�nas�punk�-
tem� od�nie�sie�nia.� Moż�li�wość

uczest�ni�cze�nia�w ży�ciu�wspól�-
no�ty�nie�od�łącz�nie�zwią�za�na�jest
z for�ma�mi� jej� dzia�ła�nia,� czy�li
funk�cjo�no�wa�niem� de�mo�kra�cji
w wy�mia�rze� lo�kal�nym,� pro�ce�-
sem� kon�sul�ta�cji,� wy�bo�rem
władz� pu�blicz�nych,� uczest�ni�-
cze�niem�wre�fe�ren�dum.
Sa�mo�rząd�jest�tą�szcze�gól�ną

war�to�ścią,�któ�ra�da�je�każ�de�mu
znas�moż�li�wość�re�al�ne�go�wpły�-
wa�nia�na na�sze� spra�wy�w wy�-
mia�rze� lo�kal�nym.�A za�tem� jest

tym� szcze�gól�nym� miej�scem,
gdzie�po�li�ty�ka�ma�wy�miar�sper�-
so�na�li�zo�wa�ny.� Róż�no�rod�ność
sa�mo�rzą�du� jest� jed�no�cze�śnie
róż�no�rod�no�ścią�po�li�tyk�roz�wo�-
jo�wych,� po�nie�waż� róż�ne� są
wspól�no�ty,� ich� emo�cje,� do�-
świad�cze�nia�i umie�jęt�no�ści�de�-
mo�kra�tycz�ne�go� za�rzą�dza�nia.
Ale� ta� róż�no�rod�ność� jest� rów�-
nież�szcze�gól�ną�war�to�ścią�wsta�-
bi�li�zo�wa�niu�pań�stwa�ja�ko�ca�ło�-
ści.� Zróż�ni�co�wa�nie� po�glą�dów
i do�świad�czeń,� czę�ste� opar�cie
władz�lo�kal�nych�o man�dat�nie�-
par�tyj�nych� ko�mi�te�tów�wy�bor�-
czych,�two�rzy�trwa�ły�fun�da�ment
pań�stwa� de�mo�kra�tycz�ne�go.
Dla�te�go�też�to�po�czu�cie�wol�no�-
ści�w ra�mach�wspól�not� sa�mo�-
rzą�do�wych�po�win�no�być�pod�-
trzy�my�wa�ne� i wzmac�nia�ne.
Stąd� pro�jekt� usta�wy,� zło�żo�ny
w 2013�ro�ku�przez�pre�zy�den�ta
Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�Bro�-
ni�sła�wa� Ko�mo�row�skie�go
o współ�dzia�ła�niu� w sa�mo�rzą�-
dzie�te�ry�to�rial�nym�narzecz�roz�-
wo�ju�lo�kal�ne�go�i re�gio�nal�ne�go,
któ�ry�ma�wzmac�niać�za�rów�no
oby�wa�tel�ski,�jak�iwspól�no�to�wy
wy�miar�funk�cjo�no�wa�nia�sa�mo�-
rzą�du�te�ry�to�rial�ne�go�w Pol�sce.
Sa�mo�rząd�jest�nam�po�trzeb�-

ny�poto,�aby�od�bu�do�wy�wać�po�-
czu�cie�za�ufa�nia�doin�sty�tu�cji�pu�-
blicz�nych�inas�sa�mych�po�przez
moż�li�wość�sku�tecz�ne�go�dzia�ła�-
nia�i od�nie�sie�nie�go�dona�szych
oso�bi�stych�ma�rzeń�iocze�ki�wań.

Spełnienie marzeń i oczekiwań

Samorząd jest tą szczególną wartością, która daje
każdemu z nas możliwość realnego wpływania na nasze
sprawy w wymiarze lokalnym

Ponieważ Polska nie jest 
w strefie euro, kryzys
Europy nie dotyka jej
bezpośrednio

Polska obok Austrii,
Danii, Holandii, Słowacji
i Szwecji należy 
do państw UE 
o najniższych
zróżnicowaniach
jakości rządzenia
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dr�hab.�Ma�cieJ�dusz�czyk
Ośro�dek�Ba�dań�nad Mi�gra�cja�mi,�
In�sty�tut�Po�li�ty�ki�Spo�łecz�nej,�
Uni�wer�sy�tet�War�szaw�ski

De�ba�ta�omi�gra�cji�odwie�lu
lat�kon�cen�tru�je�się�głów�-
nie�na kwe�stii�emi�gra�cji

Po�la�ków,� naj�pierw� do Sta�nów
Zjed�no�czo�nych� czy� Nie�miec,
a obec�nie�do Wiel�kiej�Bry�ta�nii,
Ir�lan�dii�czy�Nor�we�gii.�Jed�no�cze�-
śnie� co�raz� czę�ściej� w de�ba�cie
pu�blicz�nej�po�ja�wia�ją�się�za�gad�-
nie�nia� zwią�za�ne� z imi�gra�cją
doPol�ski.�
Wśród� ba�da�czy� pa�nu�je� na�-

wet�prze�ko�na�nie,�że�Pol�ska�po�-
wo�li�prze�kształ�ca�się�zpań�stwa
ty�po�wo�emi�gra�cyj�ne�go�w emi�-
gra�cyj�no�-imi�gra�cyj�ne,�czy�li�ty�-
po�we� dla� Unii� Eu�ro�pej�skiej.
Na po�par�cie� tej� te�zy� moż�na
przy�to�czyć�na�stę�pu�ją�cą�da�ną:
w 2014�ro�ku�do Pol�ski�przy�je�-

cha�ło� po�nad 200� tys.� Ukra�iń�-
ców,�któ�rzy�przez�pe�wien�czas
po�dej�mo�wa�li�za�trud�nie�nie.�By�-
ła�to�naj�więk�sza�licz�ba�imi�gran�-
tów�za�rob�ko�wych�od 1989�ro�-
ku.�Nie�by�li� i nie�są� to� jed�nak
imi�gran�ci,�któ�rzy�de�cy�du�ją�się
osie�dlić�się�w Pol�sce.�Po kil�ku
mie�sią�cach�wra�ca�ją�naUkra�inę,
że�by�za rok�zno�wu�do nas�po�-
wró�cić.�Nie�zmie�nia�to�jed�nak
po�sta�ci�rze�czy,�że�Pol�ska�jest�co�-
raz�bar�dziej�atrak�cyj�na�dla�cu�-
dzo�ziem�ców� po�cho�dzą�cych
zróż�nych�re�gio�nów�świa�ta.�
Nie� na�le�ży� jed�nak� za�po�mi�-

nać,� że�nasz�kraj�na�dal�w po�-
rów�na�niu�z in�ny�mi�pań�stwa�mi
Wspól�no�ty� za�miesz�ku�je� naj�-
mniej�sza�licz�ba�cu�dzo�ziem�ców.
Wie�lu�po�li�ty�ków�twier�dzi,�że�to
do�brze�inie�po�win�ni�śmy�dą�żyć
dozmia�ny�tej�sy�tu�acji.�Wde�ba�-
cie�po�li�tycz�nej�o wie�le�czę�ściej
pa�da�ją�przy�kła�dy�pro�ble�mów,
z ja�ki�mi�bo�ry�ka�ją�się�kra�je,�któ�-
re�przyj�mo�wa�ły�wswo�jej�hi�sto�-
rii� wie�lu� imi�gran�tów,� niż� pre�-
zen�to�wa�ne�są�ko�rzy�ści�wy�ni�ka�-
ją�ce�z na�pły�wu�cu�dzo�ziem�ców.�
Tym�cza�sem� wy�zwa�nia� de�-

mo�gra�ficz�ne,�z ja�ki�mi�bę�dzie�my
mie�li�nie�uchron�nie�do czy�nie�-
nia�już�wnaj�bliż�szej�przy�szło�ści,
skła�nia�ją�doprze�my�śle�nia�pol�-

skiej� po�li�ty�ki� mi�gra�cyj�nej
iwięk�sze�go�otwar�cia�się�na imi�-
gra�cję,�tak�aby�dzię�ki�niej�uzu�-
peł�niać�efek�ty�po�li�ty�ki�ro�dzin�-
nej�ukie�run�ko�wa�nej�na moż�li�-
wo�ści� łą�cze�nia�pra�cy�za�wo�do�-

wej� z ro�dzi�ciel�stwem.� Tyl�ko
dzię�ki� ta�kie�mu� „mik�so�wi”� de�-
mo�gra�ficz�ne�mu� mo�że�my� bo�-
wiem�wyjść�na�prze�ciw�cze�ka�ją�-
cym�nas�wy�zwa�niom.�
Przy�kła�dy� in�nych� państw

oraz�na�sze�do�świad�cze�nie�po�ka�-
zu�ją,�że�otwar�cie�Pol�ski�na imi�-
gran�tów�jest�moż�li�we�i jak�naj�-
bar�dziej� wska�za�ne.� Ko�niecz�ne
jest�jed�nak�unik�nię�cie�zna�nych
ido�brze�opi�sa�nych�błę�dów,�ja�kie

zo�sta�ły�po�peł�nio�ne�wprze�szło�-
ści�wEu�ro�pie,�USA�czy�Au�stra�lii.
Klu�czo�wa�tu� jest�po�li�ty�ka� in�te�-
gra�cyj�na,� czy�li� dzia�ła�nia,� któ�re
po�zwo�lą� imi�gran�tom� jak� naj�-
szyb�ciej�włą�czyć�się�dopol�skie�-
go�spo�łe�czeń�stwa�i unik�nąć�po�-
ten�cjal�nych�kon�flik�tów.�
O po�wo�dze�niu�po�li�ty�ki�in�te�-

gra�cyj�nej� mó�wi�my� wte�dy,� gdy
cu�dzo�zie�miec�pokrót�kim�okre�-
sie� do�sto�so�waw�czym� sta�je� się
nie�za�leż�ny� eko�no�micz�nie� i nie
ko�rzy�sta�ztrans�fe�rów�zsys�te�mu
po�mo�cy�spo�łecz�nej.�Aby�to�osią�-
gnąć,�mu�si�my�wpierw�szej�ko�lej�-
no�ści� za�chę�cać� do przy�jaz�du
do Pol�ski� tych� cu�dzo�ziem�ców,
któ�rzy� z jed�nej� stro�ny� bę�dą
wsta�nie�ła�two�się�wPol�sce�zin�te�-
gro�wać,�azdru�giej�zo�sta�ną�za�ak�-
cep�to�wa�ni�przez�pol�skie�spo�łe�-
czeń�stwo.�Do�ty�czy� to�nie� tyl�ko
imi�gra�cji� za�rob�ko�wej,� ale� rów�-
nież� „mą�drej”� so�li�dar�no�ści
z pań�stwa�mi� bo�ry�ka�ją�cy�mi� się
z na�pły�wem�uchodź�ców.�Oczy�-
wi�ście�nie�jest�to�pro�ste�i trze�ba
bę�dzie�się�zmie�rzyć�z wie�lo�ma
ste�reo�ty�pa�mi�czy�popro�stu�bra�-
kiem�wie�dzy,�ale�dal�sze�„za�my�-
ka�nie� oczu”� i twier�dze�nie,� że
pro�blem�nas�nie�do�ty�czy,�doni�-
cze�go�do�bre�go�nas�nie�do�pro�-
wa�dzi.�

Imigracja do Polski – czego
nauczyły nas ostatnie lata

prof.�nadzw.�dr�hab.�
piotr�kłod�kow�ski
rek�tor�Wyż�szej�Szko�ły�Eu�ro�pej�skiej
im.�ks.�Jó�ze�fa�Ti�sch�ne�ra,�by�ły�am�ba�-
sa�dor�RP�w Re�pu�bli�ce�In�dii

Współ�cze�sna�dy�plo�ma�-
cja� glo�bal�na� w co�raz
mniej�szym� stop�niu

do�ty�czy� wy�łącz�nie� za�wo�do�-
wych�dy�plo�ma�tów� czy�po�li�ty�-
ków.�Ak�tyw�ny�mi�gra�cza�mi�wtej
sfe�rze�sta�ją�się�aka�de�mi�cy,�biz�-
nes�me�ni,�lu�dzie�kul�tu�ry,�przed�-
sta�wi�cie�le� sa�mo�rzą�dów� czy
po pro�stu� oso�by,� któ�re� ma�ją
kre�atyw�ne�po�dej�ście�dorze�czy�-
wi�sto�ści� i chcą� je� re�ali�zo�wać
naska�lę�mię�dzy�na�ro�do�wą.
Gęst�nie�ją�ca� sieć� kon�tak�tów

mo�że�funk�cjo�no�wać�dzię�ki�me�-

diom�spo�łecz�no�ścio�wym�i swo�-
bo�dzie� prze�miesz�cza�nia� się,
acz�kol�wiek�w tej�sfe�rze�ogra�ni�-
cze�nia�mo�gą�się�zwięk�szać,�anie
zmniej�szać,� przede�wszyst�kim
z po�wo�dów� po�li�tycz�nych.� Już
obec�nie� dy�plo�ma�ci� bry�tyj�scy,
nie�miec�cy�czy�fran�cu�scy�za�sta�-
na�wia�ją�się�nad sen�sem�utrzy�-
my�wa�nia� bi�la�te�ral�nych� pla�có�-
wek�dy�plo�ma�tycz�nych�w pań�-
stwach� Unii,� gdzie�moż�li�wo�ści
wza�jem�nych�kon�tak�tów�naróż�-
nych�po�zio�mach�iwróż�nych�ob�-
sza�rach�są�więk�sze�niż�kie�dy�kol�-
wiek.� Jed�nak� to,� co� moż�li�we
wEu�ro�pie,�jest�trud�ne�doza�ak�-
cep�to�wa�nia� na in�nych� kon�ty�-
nen�tach,� przede� wszyst�kim
w Azji.� Tu�taj� kla�sycz�na� dy�plo�-
ma�cja�na�dal�od�gry�wa�ogrom�ną
ro�lę,�acz�kol�wiek�jej�for�mu�ła�ule�-
gła� zna�czą�cej� prze�mia�nie.� Bez
wspar�cia�dy�plo�ma�tycz�ne�go�na�-
dal�trud�no�po�ru�szać�się�wgąsz�-
czu� prze�pi�sów� ad�mi�ni�stra�cyj�-
nych,�trud�no�uzy�skać�wspar�cie
dla�więk�szych�pro�jek�tów�biz�ne�-
so�wych�i am�bit�nych�in�we�sty�cji.�
Bry�tyj�czy�cy,�Niem�cy�czy�Fran�-

cu�zi�de�cy�du�ją�się�naprze�gru�po�-
wa�nie�wła�snych�dy�plo�ma�tów�–
zeu�ro�pej�skich�pla�có�wek�bi�la�te�-

ral�nych� do wy�bra�nych� kra�jów
azja�tyc�kich,�gdzie�in�te�re�sy�eko�-
no�micz�ne�są�ich�prio�ry�te�tem.�Ta
ten�den�cja�mo�że�stać�się�do�mi�-
nu�ją�ca�dla�wie�lu�głów�nych�gra�-
czy�eu�ro�pej�skich.�Odkil�ku�na�stu
lat�co�raz�czę�ściej�po�pu�la�ry�zu�je
się�w Eu�ro�pie� i w USA� te�zę,� iż
wiekXXIbę�dzie�na�le�żał�doAzji.
Rzecz� do�ty�czy� przede�wszyst�-
kim� suk�ce�sów� go�spo�dar�czych,
awkon�se�kwen�cji�ipo�li�tycz�nych
kra�jów�azja�tyc�kich,�spo�śród�któ�-
rych�In�die�od�gry�wa�ją�ro�lę�nie�ba�-
ga�tel�ną.�Suk�ce�sy�eko�no�micz�ne
nie�rzad�ko�idą�wpa�rze�z fak�tem
pod�kre�śla�nia�wła�snej�toż�sa�mo�-
ści� kul�tu�ro�wej,� któ�ra� – jak� się
czę�sto�do�wo�dzi�– jest�mo�to�rem
po�zy�tyw�nych�prze�mian�w spo�-
łe�czeń�stwie.
W 2014� roku�Pol�ska�ob�cho�-

dzi�ła 60-le�cie� na�wią�za�nia� sto�-
sun�ków�dy�plo�ma�tycz�nych�z In�-
dia�mi.�Przez�dłu�gi�czas� jed�nak
ich�re�la�cje�na�le�ża�ły�domar�gi�na�-
liów�dy�plo�ma�tycz�nych�oby�dwu
państw,�do�pie�ro�ostat�nio�za�ini�-
cjo�wa�li�śmy�ca�łą�ga�mę�przed�się�-
wzięć� na�kie�ro�wa�nych� na Azję,
któ�ra�we�dług�HSBC�Pol�ska�ma
szan�sę� stać� się� mo�to�rem� pol�-
skie�go�eks�por�tu.�Eu�ro�pa�po�zo�-

sta�nie� głów�nym� od�bior�cą� pol�-
skich� pro�duk�tów,� jed�nak� jej
udział�bę�dzie�spa�dał.�Sprze�daż
pol�skich� to�wa�rów� na ryn�ki
azjatyckie�do koń�ca�tej�de�ka�dy
bę�dzie� się� zwięk�szać� w tem�-
pie13-14�proc.,�anaj�moc�niej�ma
ro�snąć�eks�port�doIn�dii�(16�proc.
rocz�nie� w la�tach 2016-2020),
Wiet�na�mu�i Chin�(po 15�proc.).�
Do�tych�cza�so�wa� kla�sycz�na

for�mu�ła�bu�do�wa�nia�re�la�cji�dy�-
plo�ma�tycz�nych�już�nie�wy�star�-

cza,� kon�tak�ty� na�le�ży� roz�wi�jać
na róż�nych� po�zio�mach,
przy czym� co�raz� więk�szą� ro�lę
od�gry�wać� bę�dą� sa�mo�rzą�dy
i wła�dze� lo�kal�ne� po oby�dwu
stro�nach.� To� po�dej�ście� bar�dzo
prak�tycz�ne,� któ�re� umoż�li�wia
sku�tecz�ne� i szyb�kie� po�dej�mo�-
wa�nie� de�cy�zji� do�ty�czą�cych� in�-
we�sty�cji,�wspól�nych�jo�int�ven�tu�-
re,�ale�tak�że�przed�się�wzięć�kul�-

tu�ral�nych.�To�w Ma�ło�pol�sce�gi�-
gan�tycz�ne� in�we�sty�cje� w prze�-
mysł�hut�ni�czy�po�cho�dzą�odMit�-
ta�la,�któ�ry�– cho�ciaż� for�mal�nie
za�re�je�stro�wa�ny�jest�w UE�– wy�-
wo�dzi� się�z sub�kon�ty�nen�tu� in�-
dyj�skie�go.�To�z Ma�ło�pol�ski�wy�-
wo�dzi�się�fir�ma�Can�-Pack,�kró�lu�-
ją�ca�na in�dyj�skim�ryn�ku�opa�ko�-
wań�na�po�jów.�
Współ�pra�ca� go�spo�dar�cza

mo�że�do�ty�czyć�kwe�stii�out�so�ur�-
cin�gu�czy�cho�ciaż�by�prze�my�słu

fil�mo�we�go.�In�die�to�je�den�z naj�-
więk�szych�pro�du�cen�tów�fil�mo�-
wych�na świe�cie,�gdzie�rocz�nie
krę�ci�się�nie�mal�ty�siąc�fil�mów.�In�-
dyj�skie� Bol�ly�wo�od� po�szu�ku�je
ko�lej�nych� miejsc� dla� re�ali�za�cji
ogrom�nych�przed�się�wzięć.�Ma�-
ło�pol�ska�sku�tecz�nie�ry�wa�li�zu�je
tu�taj�ze�Szwaj�ca�rią,�je�den�z naj�-
więk�szych� fil�mo�wych� hi�tów� –
„Fa�naa”�–krę�co�ny�był�wTa�trach,

zaś� ko�lej�ny,� „Aza�an”,�w Kra�ko�-
wie.�Tak�że�wKra�ko�wie�krę�co�ne
są� licz�ne� in�dyj�skie� fil�my�re�kla�-
mo�we,�amiej�sco�we�usłu�gi�post�-
pro�duk�cyj�ne� ce�nio�ne� są� przez
In�du�sów,�przy czym�re�pre�zen�-
tan�ci�Ma�ło�pol�ski�ma�ją�wIn�diach
swo�ich�przed�sta�wi�cie�li.�Cie�ka�wa
jest�też�współ�pra�ca�fe�sti�wa�li�li�te�-
rac�kich�– im.�J.�Con�ra�da�oraz�gi�-
gan�tycz�ne�go�Fe�sti�wa�lu�w Dżaj�-
pu�rze.�Ma�ło�pol�ska�sta�je�się�jed�-
nym� z naj�bar�dziej� istot�nych
punk�tów� bi�la�te�ral�nych� re�la�cji
mię�dzy�Pol�ską�aIn�dia�mi.�
Dy�plo�ma�cja�pol�ska�w swo�im

wy�mia�rze�glo�bal�nym,�a zwłasz�-
cza�wpro�ce�sie�bu�do�wa�nia�re�la�-
cji�zkra�ja�mi�Azji,�bę�dzie�mu�sia�ła
wy�ka�zać�się�co�raz�więk�szą�kre�-
atyw�no�ścią,�dzie�ląc�swo�je�za�da�-
nia�z part�ne�ra�mi�w wy�bra�nych
re�gio�nach�kra�ju.�Wła�dze�sa�mo�-
rzą�do�we,�bu�du�jąc�swo�ją�stra�te�-
gię�dzia�ła�nia�mię�dzy�na�ro�do�we�-
go,� bę�dą� mu�sia�ły� prze�kra�czać
gra�ni�ce�Eu�ro�py.�Ma�ło�pol�ska�wy�-
bra�ła�In�die,�aIn�die�są�jak�naj�bar�-
dziej�za�in�te�re�so�wa�ne�Ma�ło�pol�-
ską.�A to�do�pie�ro�po�czą�tek�pro�-
ce�su�dy�wer�sy�fi�ka�cji�pol�skiej�dy�-
plo�ma�cji�wwa�run�kach�ro�sną�cej
kon�ku�ren�cji�naświe�cie.

Dyplomacja globalna w wymiarze regionalnym

dr�hab.�to�Masz�
grze�gorz�gros�se
profesor�w In�sty�tu�cie�Eu�ro�pe�isty�-
ki�Uniwersytetu�Warszawskiego

Głównym� spo�so�bem
po�pra�wy�po�zy�cji�geo�-
po�li�tycz�nej� Pol�ski

nama�pie�Eu�ro�py�jest�roz�wój
go�spo�dar�czy�i po�wi�nien�być
to� pod�sta�wo�wy� cel� po�li�ty�ki
pań�stwa.�Dla�osią�gnię�cia�te�go
ce�lu�nie�zbęd�na�jest�m.in.�sta�-
bil�ność�sy�tu�acji�geo�po�li�tycz�-
nej� w re�gio�nie.� Tym�cza�sem
wnaj�bliż�szym�oto�cze�niu�Unii
znaj�du�ją� się� fak�tycz�nie� dwa
upa�dłe�pań�stwa:�Li�bia�iUkra�-
ina,� któ�re� ge�ne�ru�ją� po�tęż�ne
pro�ble�my� i ry�zy�ko� geo�po�li�-
tycz�ne.� Po�li�ty�ka� są�siedz�twa
UE�oka�za�ła�się�in�stru�men�tem
zbyt�sła�bym,�źle�sko�or�dy�no�-
wa�nym�zin�ny�mi�dzia�ła�nia�mi�,
mo�gła� na�wet� za�ostrzyć� kry�-
zys�nagra�ni�cach�UE.
Do te�go�do�cho�dzą�wy�zwa�-

nia�we�wnątrz�eu�ro�pej�skie.�Są
one� zwią�za�ne� z kło�po�ta�mi
stre�fy�eu�ro.�Wy�zwa�niem�jest
po�ko�na�nie�pro�ble�mów�struk�-
tu�ral�nych�państw�Eu�ro�py�Po�-
łu�dnio�wej,�któ�rych�tyl�ko�jed�-
nym�z prze�ja�wów�jest�moż�li�-
wość�wyj�ścia�Gre�cji�zunii�wa�-
lu�to�wej.�Dłu�go�fa�lo�wą�po�trze�-
bą� jest� wzmoc�nie�nie
in�sty�tu�cjo�nal�ne� stre�fy� eu�ro,
co�mo�że�za�koń�czyć�się�dla�nas
po�głę�bie�niem�pro�ce�su�okre�-
śla�ne�go� ja�ko�Eu�ro�pa�dwóch
pręd�ko�ści.� Bę�dzie� to� mia�ło
da�le�ko� idą�ce� kon�se�kwen�cje
geo�po�li�tycz�ne,�zwłasz�cza�dla
państw� po�zo�sta�ją�cych� po�za
wspól�ną� wa�lu�tą.� Bę�dzie�my
co�raz� bar�dziej� bier�nym� ob�-
ser�wa�to�rem�in�te�gra�cji,�z ma�-
le�ją�cym�wpły�wem�na kształ�-
to�wa�nie� roz�wią�zań� praw�-
nych,�któ�re�bę�dą�nas�obo�wią�-
zy�wa�ły.
In�nym�wy�zwa�niem�dla�UE

jest�moż�li�wość� opusz�cze�nia
Wspól�no�ty�tym�ra�zem�przez
Wiel�ką�Bry�ta�nię.�Od�szedł�by
bo�ga�ty�płat�nik�net�to�do bu�-

dże�tu�unij�ne�go,�a to�ozna�cza,
że�po�li�ty�ki� re�dy�stry�bu�cyj�ne
Unii� mu�sia�ły�by� się� zmniej�-
szyć� i praw�do�po�dob�nie
grun�tow�nie�zmie�nić.�Jesz�cze
bar�dziej� wzro�sła�by� wła�dza
sku�pio�na�wstre�fie�eu�ro,�gdyż
od�dzie�li�ło�by� się� naj�więk�sze
pań�stwo�mo�gą�ce�po�ten�cjal�-
nie�rów�no�wa�żyć�wpły�wy�tej
stre�fy� lub� prze�ciw�dzia�łać
pró�bom� na�rzu�ca�nia� przez
nią�roz�wią�zań�dla�resz�ty�UE.
W ja�ki� spo�sób� re�ago�wać

na te�zmia�ny?�Pol�ska�po�win�-
na�przede�wszyst�kim�usil�nie
dą�żyć� do po�ko�jo�we�go� roz�-
wią�za�nia�kry�zy�su�ukra�iń�skie�-
go.� Roz�wią�za�nia� tym�cza�so�-
we,�okre�śla�ne�ja�ko�„za�mro�żo�-
ny�kon�flikt”,�nie�po�win�ny�nas
sa�tys�fak�cjo�no�wać.�Nie�szczę�-
ściem� by�ła�by� ja�ka�kol�wiek

eska�la�cja� kon�flik�tu� na na�-
szych�gra�ni�cach.�Nie�ma�rów�-
nież�wąt�pli�wo�ści,�że�ta�kie�go
po�ko�ju�nie�uda�się�wpro�wa�-
dzić,�ob�ra�ża�jąc�się�naRo�sjan.
Po�nad�to�na�le�ży�nie�ty�le�blo�-
ko�wać�zmia�ny�trak�ta�to�we,�ile
ra�czej� so�lid�nie� się� do nich
przy�go�to�wać.� Te�go� ty�pu
zmia�ny�po�win�ny�być�roz�wa�-
ża�ne�za�rów�no�w kon�tek�ście
po�trze�by�wzmoc�nie�nia�stre�fy
eu�ro,� jak� i wy�ne�go�cjo�wa�nia
wa�run�ków� po�zo�sta�nia� Bry�-
tyj�czy�ków�w ro�dzi�nie� eu�ro�-
pej�skiej.� Pol�ska� po�win�na
sku�pić�się�nawa�run�kach�doj�-
ścia� do stre�fy� eu�ro,� w tym
na ne�go�cjo�wa�niu� po�mo�cy
struk�tu�ral�nej� UE� ma�ją�cej
wzmoc�nić� na�szą� go�spo�dar�-
kę.� Po�win�na� rów�nież� ne�go�-
cjo�wać� wa�run�ki� tym�cza�so�-
we�go� po�zo�sta�wa�nia� po�za
stre�fą�eu�ro,�awięc�gwa�ran�cji,
że�pań�stwa�tej�stre�fy�nie�bę�dą
nam� dyk�to�wa�ły� roz�wią�zań
praw�nych�i eko�no�micz�nych.
Aku�rat�tu�taj�naj�lep�szym�so�-
jusz�ni�kiem�są�dla�nas�Bry�tyj�-
czy�cy.� Wresz�cie� po�trzeb�na
jest�zu�peł�nie�no�wa�i znacz�nie
bar�dziej� od�waż�na� po�li�ty�ka
są�siedz�twa,�któ�ra�od�bu�du�je
za�rów�no�Ukra�inę,�jak�i Li�bię.

Wyzwania geopolityczne 
dla stabilnego rozwoju

Polska powinna usilnie
dążyć do pokojowego
rozwiązania kryzysu
ukraińskiego

O powodzeniu polityki
integracyjnej mówimy
wtedy, gdy cudzoziemiec
po krótkim okresie
dostosowawczym staje
się niezależny
ekonomicznie 
i nie korzysta 
z transferów z systemu
pomocy społecznej 

Klasyczna formuła budowania relacji dyplomatycznych
już nie wystarcza, kontakty należy rozwijać na różnych
poziomach, przy czym coraz większą rolę odgrywać
będą samorządy i władze lokalne po obydwu stronach

Czy polityka miejska jest na poziomie
europejskim częścią polityki regionalnej?

Jan�ol�brycht
po�seł�do Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go

Odwie�lu�lat�pro�wa�dzo�na
jest� na po�zio�mie� eu�ro�-
pej�skim�dys�ku�sja�na te�-

mat� te�go,� czy� zaj�mo�wa�nie� się
po�li�ty�ką�miej�ską�le�ży�wkom�pe�-
ten�cjach� Unii� Eu�ro�pej�skiej.

Prze�ciw�ni�cy�ta�kich�dzia�łań�po�-
słu�gu�ją� się� ar�gu�men�tem� nie�-
zgod�no�ści�z za�sa�dą�sub�sy�diar�-
no�ści�i ko�niecz�no�ścią�po�zo�sta�-
wie�nia�tej�pro�ble�ma�ty�ki �napo�-
zio�mie�lo�kal�nym.
Zko�lei�zwo�len�ni�cy�ak�tyw�ne�-

go�włą�cze�nia�Unii�Eu�ro�pej�skiej
w roz�wią�zy�wa�nie� pro�ble�mów
i wy�ko�rzy�sty�wa�nia� szans� roz�-
wo�jo�wych� po�ja�wia�ją�cych� się
wmia�stach�(doktó�rych�sam�na�-
le�żę) wska�zu�ją,�że�UE�de�fac�to
i tak� pro�wa�dzi� wo�bec� miast
dzia�ła�nia� no�szą�ce� zna�mio�na
po�li�ty�ki�miej�skiej.�Ma�to�miej�-
sce,�gdy�np.�usta�la�się�no�we�do�-
pusz�czal�ne�nor�my�śro�do�wi�sko�-
we,�czy� też�gdy�sta�wia�się�wa�-
run�ki�pro�jek�tom�współ�fi�nan�so�-
wa�nym� z fun�du�szy� eu�ro�pej�-

skich.�Do tej�po�ry�od�by�wa�ło�się
to�głów�nie  �w ra�mach�po�li�ty�ki
re�gio�nal�nej,� ale� już�dzi�siaj�wi�-
dać,� że�pro�ble�ma�ty�ka�miej�ska
po�ja�wia� się� tak�że� ja�ko� istot�ny
ele�ment�in�nej�po�li�ty�ki�eu�ro�pej�-
skiej�(np.�trans�por�to�wej,�ener�-
ge�tycz�nej,�spo�łecz�nej).�Co�istot�-
ne,� sze�ro�kie� za�in�te�re�so�wa�nie
„in�te�li�gent�ny�mi� mia�sta�mi
(smart�ci�ties)”�wy�mu�si�ło�zu�peł�-
nie�od�mien�ne�wie�lo�sek�to�ro�we
po�dej�ście�dopro�ble�ma�ty�ki�no�-
wo�cze�sne�go� za�rzą�dza�nia�mia�-
sta�mi.

Po�ja�wia�się�więc�ko�niecz�ność
ofi�cjal�ne�go�po�twier�dze�nia�isku�-
tecz�ne�go� sko�or�dy�no�wa�nia�wy�-
mia�ru�miej�skie�go�we�wszyst�kich
ro�dza�jach�po�li�ty�ki�eu�ro�pej�skiej.
Ak�tu�al�nie� trwa� de�ba�ta

nad Eu�ro�pej�ską� Agen�dą� Miej�-
ską,  � któ�ra�wy�kra�cza�po�za�do�-
tych�cza�so�wy� za�kres� eu�ro�pej�-
skiej�po�li�ty�ki�re�gio�nal�nej,�co�po�-
twier�dza�te�zę,�że�po�li�ty�ka�miej�-
ska�wy�ma�ga� spe�cy�ficz�nych� in�-
stru�men�tów� i nie� jest� je�dy�nie
czę�ścią�po�li�ty�ki�re�gio�nal�nej,�cho�-
ciaż�ma�z nią�wie�le�wspól�ne�go.

Zainteresowanie „inteligentnymi miastami” wymusiło
zupełnie odmienne wielosektorowe podejście 
do problematyki nowoczesnego zarządzania miastami
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prof.�nadzw.�dr�hab.�inż.�
ta�de�usz�po�Mia�nek
rek�tor�Wyż�szej�Szko�ły�In�for�ma�ty�ki�
i Za�rzą�dza�nia�w Rze�szo�wie

Polska�jest�w bar�dzo�spe�-
cy�ficz�nym�okre�sie.�Z jed�-
nej� stro�ny� po�głę�bia� się

niż�de�mo�gra�ficz�ny,�po�gar�sza�ją
się�re�la�cje�po�mię�dzy�ty�mi,�któ�-
rzy� pra�cu�ją,� a ty�mi,� któ�rych
trze�ba� utrzy�mać.� Do�dat�ko�wo
go�spo�dar�ka� wy�czer�pa�ła� już
pro�ste� re�zer�wy� roz�wo�jo�we.
Szan�są�na jej�dal�szy�roz�wój�są

in�no�wa�cje.�Jak�wie�my,�podtym
wzglę�dem�w UE�sy�tu�uje�my�się
nasza�rym�koń�cu.�Wresz�cie�Pol�-
ska�ma� ogra�ni�czo�ne� kon�tak�ty
ze� świa�tem,� pa�ra�dok�sal�nie
wdu�żej�mie�rze�do�ty�czy�to�rów�-
nież� uczel�ni� wyż�szych.� Mo�im
zda�niem� to� na�gro�ma�dze�nie
pro�ble�mów� jest�na�szą�szan�są,
któ�rą�moż�na�prze�kuć�wsuk�ces.
Niż� de�mo�gra�ficz�ny� stwa�rza

szcze�gól�ną�oka�zję�do umię�dzy�-
na�ro�do�wie�nia� pol�skie�go� szkol�-
nic�twa� wyż�sze�go� ze� wzglę�du
na po�trze�bę� kom�pen�sa�cji
zmniej�sza�ją�cej�się� licz�by�ro�dzi�-
mych�stu�den�tów.�Od�po�wied�nio
za�pla�no�wa�ne�wy�ko�rzy�sta�nie�tej
szan�sy�mo�że�po�zwo�lić� na uru�-
cho�mie�nie� zna�ne�go� z hi�sto�rii
pro�ce�su� „dre�na�żu� mó�zgów”� -
tym�ra�zem�w na�szym�kie�run�ku.
Oddzie�siąt�ków�lat�wuda�ny�spo�-
sób�ta�ką�po�li�ty�kę�re�ali�zu�ją�Sta�ny
Zjed�no�czo�ne.�Ma�jąc�na uwa�dze

po�wyż�sze,�po�win�ni�śmy�za�chę�cić
lu�dzi�zpo�ten�cja�łem�in�te�lek�tu�al�-
nym�dokształ�ce�nia�się�wPol�sce.
Co�wię�cej,�jest�to�rów�nież�spo�sób
na kształ�ce�nie� am�ba�sa�do�rów
Pol�ski�iprzy�szłych�pra�cow�ni�ków
czy� wręcz� part�ne�rów� biz�ne�so�-
wych�dla�na�szych�firm,�któ�re�po�-

win�ny�być�wco�raz�szer�szym�za�-
kre�sie�obec�ne�naza�gra�nicz�nych
ryn�kach.
Tym�cza�sem�mi�mo�dość�dy�na�-

micz�ne�go�wzro�stu�licz�by�za�gra�-
nicz�nych� stu�den�tów� sta�no�wią
oni�za�le�d�wie2�proc.�wszyst�kich
stu�den�tów.� O ile� na świe�cie
wróż�nych�kra�jach�kształ�ci�się�ich

po�nad 4,5�mln,� to� nasz� udział
wy�no�si�je�dy�nie0,8�proc.,�tj.�oko�-
ło36�tys.�cu�dzo�ziem�ców.�Na�le�ży
pod�kre�ślić,� iż� w Niem�czech
kształ�ci� się� pra�wie� osiem� ra�zy
wię�cej� ob�co�kra�jow�ców� niż
w Pol�sce,� w Wiel�kiej� Bry�ta�nii
pra�wie 14�ra�zy�wię�cej.�Ja�ka�jest

te�go�przy�czy�na?�Oczy�wi�ście�lep�-
sze�uczel�nie�iwyż�szy�po�ziom�ży�-
cia�bar�dziej�przy�cią�ga�ją,�ale� to
nie�tłu�ma�czy�tak�du�żej�róż�ni�cy
i ła�two� wska�zać� jej� przy�czy�ny.
Z jed�nej�stro�ny�tyl�ko�część�pol�-
skich� uczel�ni� ma� ja�ką�kol�wiek
ofer�tę�an�glo�ję�zycz�ną.�Z dru�giej
stro�ny�na�dal�nie�jest�roz�wią�za�ny

tak� ele�men�tar�ny� pro�blem� jak
wi�zy�stu�denc�kie.�Wdal�szym�cią�-
gu�to�kon�sul�jest�je�dy�nym�de�cy�-
den�tem� i to�on�roz�strzy�ga,� czy
mło�dy�czło�wiek�do�sta�nie�wi�zę,
aby�kształ�cić�się�wna�szym�kra�ju.
Po�nad�to� nie�ma�my� kla�row�nej,
prze�my�śla�nej�po�li�ty�ki�mi�gra�cyj�-
nej.�Cze�chy�są�otwar�te�naoso�by
o wy�so�kich� umie�jęt�no�ściach
ispo�rym�po�ten�cja�le�in�te�lek�tu�al�-
nym.�War�to�ich�na�śla�do�wać.
Kra�je,�któ�re�ro�zu�mie�ją,�że�za�-

so�by� in�te�lek�tu�al�ne� są� naj�waż�-
niej�szym�atu�tem�wmię�dzy�na�ro�-
do�wej�ry�wa�li�za�cji,�po�ma�ga�ją�fi�-
nan�so�wo�za�gra�nicz�nym�stu�den�-
tom.�WWiel�kiej�Bry�ta�nii�do�stęp�-
nych� jest 3� tys.� pro�gra�mów
sty�pen�dial�nych� fi�nan�so�wa�nych
nie�tyl�ko�przez�pań�stwo.�Tak�że
Ho�lan�dia�ma�bar�dzo�roz�bu�do�-
wa�ny�sys�tem�po�mo�cy.
Uwa�żam,� że� je�śli�weź�mie� się

pod uwa�gę,�jak�du�że�pie�nią�dze

wy�da�je�my�naza�chę�ca�nie�dopo�-
sia�da�nia�po�tom�stwa,�ito�zmi�zer�-
nym�skut�kiem,�to�stać�nas�tak�że
na wspie�ra�nie� zdol�nych� ob�co�-
kra�jow�ców.�Wprzy�pad�ku�kształ�-
ce�nia�wza�wo�dach�de�fi�cy�to�wych
swój�in�te�res�po�win�ny�za�uwa�żyć
fir�my.
Ma�my�wresz�cie�licz�ną�Po�lo�nię

roz�sia�ną� po ca�łym� świe�cie
iszcze�gól�nie�mło�dzież�po�lo�nij�na
na wschód� od Pol�ski� po�win�na
zy�skać�na�sze�wspar�cie.�Oczy�wi�-
ście�Kar�ta�Po�la�ka�to�istot�na�po�-
moc�iprzy�no�si�pew�ne�efek�ty,�ale
trze�ba�zro�bić�wię�cej.
Na�le�ży� zwró�cić� uwa�gę,� że

zwięk�sze�nie�ska�li�kształ�ce�nia�za�-
gra�nicz�nych�stu�den�tów�nie�jest
wy�star�cza�ją�cym�dzia�ła�niem,�że�-
by�roz�wią�zać�pro�ble�my�fi�nan�so�-
we�pol�skich�uczel�ni.�Po�win�ni�śmy
ten� pro�ces� wspie�rać� przede
wszyst�kim�ze�wzglę�du�nawy�żej
opi�sa�ny� in�te�res� na�sze�go� kra�ju.

Zintegrowane planowanie rozwoju warunkiem
efektywnego wykorzystania funduszy UE

Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki

prof.�dr�hab.�
ta�de�usz�Mar�kow�ski
prze�wod�ni�czą�cy�Ko�mi�te�tu�
Prze�strzen�ne�go�Za�go�spo�da�ro�wa�nia
Kra�ju�PAN,�pre�zes�To�wa�rzy�stwa
Urba�ni�stów�Pol�skich

Wpo�li�ty�ce� re�gio�nal�nej
UE�co�raz�bar�dziej�wi�-
docz�ne� są� wy�sił�ki

narzecz�wdro�że�nia�no�we�go�po�-
dej�ścia�dopo�bu�dza�nia�roz�wo�ju.
Zmia�na�w po�dej�ściu� jest� re�-

zul�ta�tem� dwóch� pro�ce�sów.
Po pierw�sze,�na�gro�ma�dzo�nych
do�świad�czeń� za�rów�no� po�zy�-
tyw�nych,� jak� i ne�ga�tyw�nych
z do�tych�czas� re�ali�zo�wa�nych
prio�ry�te�tów,�a po dru�gie,� z za�-
cho�dzą�cych�no�wych�pro�ce�sów
go�spo�dar�czych�wzglo�ba�li�zo�wa�-
nej�go�spo�dar�ce.�
No�we�zja�wi�ska�go�spo�dar�cze,

spo�łecz�ne�i kul�tu�ro�we�wy�raź�nie
prze�war�to�ścio�wu�ją� po�dej�ście
dokon�ku�ren�cyj�no�ści�go�spo�dar�-
czej�wska�li�glo�bal�nej.�Wwy�ni�ku
tych� pro�ce�sów,� nie�ro�ze�rwal�nie
zwią�za�nych�zprzy�śpie�sza�ją�cym
po�stę�pem�tech�no�lo�gicz�nym�iin�-
for�ma�ty�za�cją� spo�łe�czeństw,

zmie�nia�ją�się�źró�dła�tzw.�te�ry�to�-
rial�nych�prze�wag�kon�ku�ren�cyj�-
nych,� z ja�kich� ko�rzy�sta�ją� co�raz
sil�niej�umię�dzy�na�ro�do�wio�ne�sfe�-
ry�wy�twór�cze� i usłu�go�we.�Wy�-
mu�sza�to�napań�stwach�imię�dzy�-
na�ro�do�wych� po�ro�zu�mie�niach
go�spo�dar�czych�zmia�nę�wpo�dej�-
ściu�dopro�ro�zwo�jo�wych�po�li�tyk.�
Teo�re�ty�cy�eko�no�mii�re�gio�nal�-

nej�oraz�po�li�ty�cy�napo�zio�mie�UE
zgo�dzi�li�się,�że�wzmoc�nie�nie�po�-
zy�cji�kon�ku�ren�cyj�nej�go�spo�dar�-
ki�UE�oraz�jej�re�gio�nów�moż�na
uzy�skać� dro�gą� wy�ko�rzy�sta�nia
szcze�gól�nych�za�so�bów,�któ�re�są
re�zul�ta�tem�kom�bi�na�cji�tra�dy�cyj�-
nych�za�so�bów�iwie�dzy�ipo�wsta�-
ją�w no�wych�struk�tu�rach�funk�-
cjo�nal�no�-prze�strzen�nych.� Ten
no�wy�czyn�nik�kre�owa�nia�prze�-
wag� kon�ku�ren�cyj�nych� współ�-
cze�snych�go�spo�da�rek�na�zy�wa�ny
jest�ka�pi�ta�łem�te�ry�to�rial�nym.�To
wła�śnie� ten� szcze�gól�ny� za�sób
da�je� fir�mom� wy�so�ką� i trwa�łą
prze�wa�gę�kon�ku�ren�cyj�ną�naco�-
raz� bar�dziej� kon�ku�ren�cyj�nych
glo�bal�nych�ryn�kach.�Że�tak�rze�-
czy�wi�ście� jest,� po�twier�dza�ją
przy�kła�dy�te�ry�to�rial�nych�po�ro�-
zu�mień� w ra�mach� ob�sza�rów
funk�cjo�nal�nych� du�żych� miast
i me�tro�po�lii� świa�ta� na rzecz
wspól�nej�po�li�ty�ki�roz�wo�ju.�
Prze�szko�dą�w wy�kre�owa�niu

kon�ku�ren�cyj�ne�go�ka�pi�ta�łu�te�ry�-
to�rial�ne�go,� jak� się� oka�zu�je
wprak�ty�ce,�są�po�dzia�ły�ad�mi�ni�-
stra�cyj�ne�zwią�za�ne�z te�ry�to�rial�-
ną�or�ga�ni�za�cją�państw�oraz�na�-

tu�ral�na� orien�ta�cja� sa�mo�rzą�do�-
wej�ad�mi�ni�stra�cji�na wą�sko�uj�-
mo�wa�ne�in�te�re�sy�lo�kal�ne.�Stąd
też�wno�wym�okre�sie�pro�gra�mo�-
wa�nia�tak�moc�no�za�ak�cen�to�wa�-
no�te�ry�to�rial�ny�wy�miar�po�li�ty�ki
roz�wo�ju.�Prak�tycz�na�ema�na�cja
te�go�po�dej�ścia�zna�la�zła�sfor�ma�-
li�zo�wa�nie�wpo�sta�ci�po�li�ty�ki�ad�-
re�so�wa�nej�do miej�skich�ob�sza�-
rów� funk�cjo�nal�nych.� Ro�dzi� się
za�sad�ni�cze�py�ta�nie,�czy�w pol�-
skich�wa�run�kach�je�ste�śmy�dote�-
go� do�brze� przy�go�to�wa�ni?� Czy
po�tra�fi�my� wy�ko�rzy�stać� środ�ki
z UE� na stwo�rze�nie� trwa�łych
prze�wag�kon�ku�ren�cyj�nych�pol�-
skich� ob�sza�rów� funk�cjo�nal�-

nych?�Czy�stwo�rzy�my�sys�te�mo�-
we�pod�sta�wy�do roz�wi�ja�nia�ka�-
pi�ta�łu�te�ry�to�rial�ne�go?�Po�nie�waż
isto�tą�te�go�ka�pi�ta�łu�jest�mię�dzyg�-
min�na�współ�pra�ca,�part�ner�stwo,
za�ufa�nie,� spój�ność�prze�strzen�-
na,�oraz�wy�so�ka�mo�bil�ność�lu�dzi
na ryn�kach�pra�cy,�to�nie�jest�to
za�sób�ła�twy�dozbu�do�wa�nia.�Je�-
śli� się� uda,� da� on� dłu�go�trwa�łą
prze�wa�gę�kon�ku�ren�cyj�ną�dzia�-
ła�ją�cym� i lo�ka�li�zu�ją�cym� się
wtych�ob�sza�rach�fir�mom.�

Jed�nym� z waż�niej�szych� in�-
stru�men�tów�po�li�ty�ki�zo�rien�to�-
wa�nej�na roz�wój�ka�pi�ta�łu�te�ry�-
to�rial�ne�go� jest� zin�te�gro�wa�ne
pla�no�wa�nie� roz�wo�ju.� Jest� to
pla�no�wa�nie,�któ�re�łą�czy�wpro�-
ce�sie� ana�li�tycz�no�-de�cy�zyj�nym
po�wią�za�nia�eko�no�micz�ne,�spo�-
łecz�ne� i śro�do�wi�sko�we.�Dzię�ki
te�mu� po�zwa�la� na traf�niej�szą
i szyb�szą� alo�ka�cję� środ�ków
wspar�cia,�bu�do�wa�nie�ade�kwat�-
nych�sys�te�mów�re�gu�la�cyj�nych,
a tym� sa�mym� efek�tyw�niej�sze
wy�ko�rzy�sta�nie�za�so�bów.�Na�le�ży
jednak� � pod�kre�ślić,� że� w tym
po�dej�ściu� cho�dzi� nie� tyl�ko
o pro�ces� zin�te�gro�wa�ne�go� pla�-

no�wa�nia,�ale�tak�że�wpro�wa�dze�-
nie�od stro�ny�for�mal�nej�sys�te�-
mu� zin�te�gro�wa�nych� pla�nów
na po�zio�mie� kra�jo�wym,�wo�je�-
wódz�kim,� mię�dzy�wo�je�wódz�-
kim,� gmin�nym� i mię�dzyg�min�-
nym.�Aby�się�prze�ko�nać,�że�tak
jest,�wy�star�czy�przyj�rzeć�się,�jak
wy�glą�da�pla�no�wa�nie�na po�zio�-
mie�wo�je�wódz�kim.�Szcze�gól�nie
na tym�po�zio�mie�wi�docz�na�jest
bez�sen�sow�ność�obec�ne�go�dy�-
cho�to�micz�ne�go�sys�te�mu.�

prof.�dr�hab.�
ro�Man�kuź�niar
do�rad�ca�pre�zy�den�ta�RP
do spraw�mię�dzy�na�ro�do�wych

Przekształcenie� Wspól�-
not�Eu�ro�pej�skich�(zwła-
sz�cza�EWG)�wUnię�Eu�-

ro�pej�ską,� co� do�ko�na�ło� się
za spra�wą� trak�ta�tu� z Ma�-
astricht,�wią�za�ło�się�zam�bi�cją
od�zy�ska�nia� przez� Eu�ro�pę
po zim�nej� woj�nie� po�waż-�
nej� ro�li� mię�dzy�na�ro�do�wej.
Wtrak�ta�cie�za�pi�sa�no�dą�że�nie
UE�do kształ�to�wa�nia�jej�„toż�-
sa�mo�ści� mię�dzy�na�ro�do�wej”.
Mia�ła�się� tym�za�jąć�wspól�na
po�li�ty�ka�za�gra�nicz�na�ibez�pie�-
czeń�stwa� Unii.� Si�łą� swe�go
przy�kła�du�oraz�sku�tecz�no�ścią
swe�go�od�dzia�ły�wa�nia�na ze�-
wnątrz� UE� chcia�ła� kształ�to�-
wać� po�rzą�dek� mię�dzy�na�ro�-
do�wy.�Suk�ce�sy�mo�de�lu�spo�-
łecz�ne�go� i go�spo�dar�cze�go
Unii,� po�głę�bie�nie� in�te�gra�cji
oraz�jej�roz�sze�rze�nie,�pro�mo�-
cja� praw� czło�wie�ka� i de�mo�-
kra�cji� zda�wa�ły� się� w la�-
tach 90. XX w�istot�nie�czy�nić
UE,� wraz� z USA,� li�de�rem�
glo�bal�nych� prze�mian.� Dla
wzmoc�nie�nia� si�ły� od�dzia�ły�-
wa�nia� w sfe�rze� bez�pie�czeń�-
stwa� Unia� po�wo�ła�ła� jesz�cze
póź�niej�doży�cia�wspól�ną�po�-
li�ty�kę�bez�pie�czeń�stwa�iobro�-
ny,�ro�dzaj�zbroj�ne�go�ra�mie�nia
jej� po�li�ty�ki� za�gra�nicz�nej.� Jej
po�cząt�ki�by�ły�bar�dzo�obie�cu�-
ją�ce.
Jed�nak� od dru�giej� po�ło-

wy� po�przed�niej� de�ka�dy
pod wpły�wem� bar�dzo� róż�-
nych� czyn�ni�ków� UE� za�czę�ła
tra�cić�swój�wi�gor�i zna�cze�nie
na sce�nie�mię�dzy�na�ro�do�wej.
Jesz�cze�napo�cząt�ku�obec�ne�-
go�stu�le�cia�Unia�by�ła�po�strze�-
ga�na�ja�ko�je�den�z fi�la�rów�glo�-
bal�nej�Tria�dy,�czy�li�po�rząd�ku
mię�dzy�na�ro�do�we�go� w je�go
geo�po�li�tycz�nym� wy�mia�rze.
Dzi�siaj�za�miast�Tria�dy�ma�my
G2,�czy�li�Chi�me�ry�kę.�A Unia
stra�ci�ła� na�wet� zdol�ność
do wpły�wa�nia�na swo�je�naj�-
bliż�sze�oto�cze�nie,�co�po�ka�za�ły
wy�da�rze�nia�arab�skiej�wio�sny

oraz�roz�wój�wy�da�rzeń�w Eu�-
ro�pie�Wschod�niej.�Unij�ne�mo�-
car�stwa�po�rzu�ci�ły�też�Wspól�-
ną� Po�li�ty�kę� Bez�pie�czeń�stwa
i Obro�ny,�któ�ra�ogra�ni�cza�się
te�raz�donie�wiel�kich�mi�sji�po�-
li�cyj�nych,� ob�ser�wa�cyj�nych
czy�hu�ma�ni�tar�nych,� głów�nie
po�za� Eu�ro�pą.� Nie�daw�no
Ukra�ina�po�pro�si�ła�owy�sła�nie
przez�Unię�mi�sji� ty�pu�pe�ace
ke�eping�wre�jon�Don�ba�su,�aby
le�piej�pil�no�wać�re�ali�za�cji�po�-
sta�no�wień� po�ro�zu�mie�nia
Mińsk2.�Bruk�se�la�bły�ska�wicz�-
nie�ze�stra�chu�od�mó�wi�ła�dys�-
ku�sji�naten�te�mat.
Kie�dy�UE�zaj�mu�je�się�zwal�-

cza�niem� ko�lej�nych� „fo�bii”,
mo�car�stwa� z in�nych� czę�ści
świa�ta�chłod�no�re�ali�zu�ją�swo�-
je�in�te�re�sy�geo�po�li�tycz�ne�igo�-
spo�dar�cze.�Do�ty�czy�to�zwłasz�-
cza�USA,�Chin�czy�Ro�sji.�Z in�-
te�re�sa�mi�geo�po�li�tycz�ny�mi�idą
w pa�rze� in�te�re�sy� go�spo�dar�-
cze.�Ro�sja�uży�wa�si�ły�zbroj�nej
wo�bec�są�sia�da�Unii�i za�bie�ra
mu�ka�wa�łek�te�ry�to�rium�i jed�-
no�cze�śnie� sto�su�je� szan�taż
ener�ge�tycz�ny� wo�bec� Unii.
Odpo�łu�dnia�wzbie�ra�fa�la�imi�-
gra�cyj�ne�go� tsu�na�mi.� Sta�ny
Zjed�no�czo�ne� geo�stra�te�gicz�-
nie� zwra�ca�ją� się� ku�Chi�nom
i Azji.� Gdy� in�ni� pod�kre�śla�ją
swą�cy�wi�li�za�cyj�ną�toż�sa�mość,
Eu�ro�pa�odwła�snej�się�od�wra�-
ca.�Wy�raź�nie�wi�dać,�że�lo�gi�ka
roz�wo�ju�ipo�li�ty�ki�UE�sta�je�się
od�mien�na� od resz�ty� świa�ta.
Eu�ro�pa�jest�wtrak�cie�geo�po�li�-
tycz�ne�go� i cy�wi�li�za�cyj�ne�go
con�tre�pieds.
To�mo�że�nie�jest�ta�kie�waż�-

ne�dla�Nie�miec� czy�Wiel�kiej
Bry�ta�nii,�ale�dla�Pol�ski,�kra�ju
mniej�sze�go�igra�nicz�ne�go,�nie
jest�ko�rzyst�ne.�Nie�jest�też�do�-
bre�dla�Eu�ro�py� ja�ko� ca�ło�ści.
Sy�tu�acja� Eu�ro�py� wy�da�je� się
jesz�cze�nie�zła.�Je�ste�śmy�na�dal
bo�ga�tą�czę�ścią�świa�ta�–pra�co�-
wa�ły�nato�wie�ki�–ale�ten�den�-
cje�de�mo�gra�ficz�ne,�go�spo�dar�-
cze�i geo�po�li�tycz�ne�są�nie�ko�-
rzyst�ne.�Bez� ich�od�wró�ce�nia
w cią�gu�dwóch,�trzech�po�ko�-
leń�doj�dzie�do zu�peł�nej�mar�-
gi�na�li�za�cji�Eu�ro�py.�Ko�niecz�ne
jest�jej�wy�bu�dze�nie�zgeo�po�li�-
tycz�ne�go� uśpie�nia� oraz� po�-
wrót�dotych�war�to�ści�icech�jej
cy�wi�li�za�cji,�któ�re�uczy�ni�ły�Eu�-
ro�pę�wiel�ką�oraz�da�wa�ły�jej�si�-
łę� prze�trwa�nia� w róż�nych
okre�sach� jej� dzie�jów.� To� nie
jest�za�da�nie�nawy�łącz�nie�pol�-
skie�si�ły,�ale�Pol�ska�mo�że�być
wśród� ini�cja�to�rów� eu�ro�pej�-
skie�go�Ri�sor�gi�men�to.

Polska wobec 
atrofii instynktu

geopolitycznego UE

Przeszkodą w wykreowaniu konkurencyjnego kapitału
terytorialnego są podziały administracyjne związane 
z terytorialną organizacją państw oraz naturalna
orientacja samorządowej administracji na wąsko
ujmowane interesy lokalne

Kraje, które rozumieją, że zasoby intelektualne są
najważniejszym atutem w międzynarodowej rywalizacji,
pomagają finansowo zagranicznym studentom

Samorządy przed kryzysem tożsamości

dr�piotr�żu�ber

Samorząd�te�ry�to�rial�ny�jest
bar�dzo�czę�sto�po�strze�ga�-
ny�ja�ko�ten�ele�ment�trans�-

for�ma�cji�ustro�jo�wej,� z któ�re�go
zna�ko�mi�ta�więk�szość�Po�la�ków
jest�lub�po�win�na,�zda�niem�ko�-
men�ta�to�rów,�być�za�do�wo�lo�na.
Natle�rzą�du�sa�mo�rzą�dy�te�ry�to�-
rial�ne�po�strze�ga�ne�są�ja�ko�efek�-
tyw�ni� do�star�czy�cie�le� dóbr
i usług�de�cy�du�ją�cych�o po�zio�-
mie�ży�cia�i za�do�wo�le�niu�zmiej�-
sca� za�miesz�ka�nia.� Ja�ko� pod�-

mio�ty�dys�po�nu�ją�ce�zna�czą�cy�mi
środ�ka�mi� wła�sny�mi� (w szcze�-
gól�no�ści�gmi�ny),�re�ali�zu�ją�cy�za�-
da�nia� zle�co�ne,� a od wie�lu� lat
tak�że�za�rzą�dza�ją�ce�(sa�mo�rzą�dy
wo�je�wódz�kie)�iwdra�ża�ją�ce�pro�-
gra�my� i pro�jek�ty� unij�ne� (któ�-
rych� stop�nio�wo� do tej� po�ry
przy�by�wa�ło),�sa�mo�rzą�dy�te�ry�-

to�rial�ne�są�tak�że�bar�dzo�waż�ny�-
mi�gra�cza�mi�o roz�wój�spo�łecz�-
no�-go�spo�dar�czy� – ma�ją� du�ży
(w szcze�gól�no�ści� naj�więk�sze
me�tro�po�lie)�wpływ�nawa�run�ki
dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej�oraz
lo�ka�li�za�cję� in�we�sty�cji� pry�wat�-
nych�ipu�blicz�nych.
Jed�nak� sa�mo�rząd� sta�nie

wkrót�ce�przedkry�zy�sem�toż�sa�-
mo�ści�– środ�ki�UE�bę�dą�niż�sze
w sto�sun�ku� do po�zio�mu�PKB

niż�w la�tach 2014–2020,�a nie�-
dłu�go�(poro�ku2020)�wnie�któ�-
rych�wo�je�wódz�twach�mo�że�na�-
stą�pić� ich� znacz�na� re�duk�cja.
Py�ta�nie�więc�brzmi:�co�bę�dzie

kre�owa�ło� war�tość� sa�mo�rzą�du
te�ry�to�rial�ne�go�dla�miesz�kań�ców,
je�śli�nie�bę�dzie� to� już�bu�do�wa
ba�se�nów,� sal� gim�na�stycz�nych,

aqu�apar�ków� czy� oper� lub� lot�-
nisk�(wwięk�szych�mia�stach)?�Co
się�sta�nie,�je�śli�zajed�ną,�dwie�ka�-
den�cje�sa�mo�rzą�du�te�ry�to�rial�ne�-
go� kosz�ty� utrzy�ma�nia� tych
obiek�tów� znacz�nie� wro�sną,
awtym�sa�mym�cza�sie�do�cho�dy
da�nej�jed�nost�ki�wzro�sną�(miej�-
my�na�dzie�ję)�mniej?�Co�po�win�-
no� być� za�sa�dą� od�na�wia�ją�cą
funk�cjo�no�wa�nie� sa�mo�rzą�du
wnaj�bliż�szych�la�tach?

Pol�ska�ro�ku 2015�po�trze�bu�je
zmian.�Pol�ska�po�trze�bu�je�tak�że
zmian�wspo�so�bie�funk�cjo�no�wa�-
nia� sa�mo�rzą�du.� Ukształ�to�wa�ny
mo�del�sa�mo�rzą�du�ja�ko�do�star�-
czy�cie�la�usług� i dóbr�za środ�ki
unij�ne�przyjed�no�cze�snych�de�fi�-
cy�tach�de�mo�kra�cji�i kul�tu�rze�in�-
sty�tu�cjo�nal�nej�sta�je�się�prze�szko�-
dą�dla�peł�niej�sze�go�wy�ko�rzy�sta�-
nia� w pro�ce�sach� roz�wo�jo�wych
po�ten�cja�łu�spo�łecz�ne�go�igo�spo�-
dar�cze�go� okre�ślo�ne�go� te�ry�to�-
rial�nie.� Np.� roz�wój� ob�sza�rów
bied�niej�szych� nie� wie�dzie� po�-
przez�do�star�cza�nie�(z ze�wnątrz)
środ�ków�UE�naza�spo�ko�je�nie�po�-
trzeb�de�fi�nio�wa�nych�przez�bar�-
dzo�czę�sto�źle�przy�go�to�wa�nych
do te�go� „sa�mo�rzą�dow�ców”,�ale
po�przez�wie�lo�wy�mia�ro�wy�pro�-
ces,�wktó�rym�sa�mo�rząd�te�ry�to�-
rial�ny�(ro�zu�mia�ny�ja�ko�wspól�no�-
ta�wszyst�kich�miesz�kań�ców)�wy�-
ko�rzy�stu�je�swój�po�ten�cjał,�trak�-
tu�jąc�środ�ki�ze�wnętrz�ne�ja�ko�ka�-
ta�li�za�tor�zmian.

Co powinno być zasadą odnawiającą funkcjonowanie
samorządu w najbliższych latach?

12-06-RZ-1-X-001-KO_Layout 1  15-06-10  11:57  Strona 4


