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Dodatek specjalny

Samorządność
szansą rozwoju kraju
Mareksowa
marszałek
województwamałopolskiego

W

tym roku świętujemy 25latodrodzenia
samorząduterytorialnegow Polsce.Skłaniatoz jednej strony do podsumowań,
a z drugiej– dozastanowienia
się,czyobecnymodelsamorządu odpowiada na potrzeby
obecnych czasów czy jednak
potrzebujemyzmian,a jeślitak,
to jakich. Nasza demokracja
okrzepła,a jednymz jejfilarów
stałasiępolskasamorządność.
Odrodzonyw 1990rokusamorządgminny,a następniepowołanedo życiasamorządowepowiatyi województwa,sądowodem sukcesu transformacji
społeczno-ustrojowejw Polsce,
a takżewzoremdo naśladowaniadlawielukrajów.
Samorządność jest jednym
z tychobszarów,któreciesząsię
największąakceptacjąspołecznąw naszymkraju,copokazują
badaniaopiniipublicznej.Samorządz jednejstronystałsię
ważnym partnerem dla rządu
w realizowaniuzadańpublicznych,a z drugiej– współpracującściślez lokalnymipartneramispołecznymii gospodarczymi,w tymz organizacjamipozarządowymi – przyczynia się
do umacnianiaspołeczeństwa
obywatelskiego.
Musimysobiezadaćpytanie,
czy samorządna Polska jest
w stanie sprostać wyzwaniom
stawianymprzezwspółczesny
światorazoczekiwaniomobywatelitworzącychlokalnespołeczności.Wypracowaniekonsensusuw duchuwzajemnego
szacunku i zrozumienia potrzebmożeokazaćsięnajtrudniejszym wyzwaniem stawianymwewspółczesnymświecie.
Doświadczenia ostatnich lat
wskazują, że pomocny w tym

Podczas ubiegłorocznej Konferencji Krakowskiej przemawia marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa
procesiemożebyćruchoddolny, tworzący się samoistnie,
chociażbydziękiportalomspołecznościowym,czywdrażanie
budżetów obywatelskich. Do-

zysy ekonomiczne, zmiany
środowiskowe
wynikające
z działalnościczłowieka,katastrofynaturalne–towszystko
stanowicorazwiększewyzwa-

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
strzeżeniei wykorzystanietego
potencjału powinno być równieżcelemdziałańsamorządów
wszystkichszczebli.
Niestabilność na rynkach
finansowychwywołującakry-

nia dla władz państwowych
i samorządów wszystkich
szczebli. Nie możemy na te
wydarzeniaspoglądaćz boku,
stawiającsięw roliobserwatora.

Na ilejesteśmygotowizmierzyć się z tymi problemami?
Czymamyplanydziałania?Czy
potrafimydziałaćwspólniedla
dobrainnych,niezapominając
o potrzebachwłasnychmieszkańców?A możewłaśnieteproblemy,umiejętnierozwiązane,
stanowić będą podstawę
do tworzeniascenariuszywłasnegorozwoju?Trzebatylko–
albo aż – określić cele, siły
i środki, a przede wszystkim
osiągnąć powszechną zgodę
na działanie.
Wypracowanie potencjalnychrozwiązańjestprocesem
trudnym i czasochłonnym.
Mam nadzieję, że VIII KonferencjaKrakowskaprzyczynisię
w znaczącysposóbdo przybli-

Miasta – narodowe bogactwo

Januszsepioł
senatorRP,przewodniczący
SenackiejKomisjiSamorządu
Terytorialnegoi Administracji
Państwowej

K

iedy powstawał ruch
„Solidarności”, ks. Józef
Tischnernapisał:„Polska
pracajestchora.Polskapotrzebuje pracy nad pracą”. Jako
społeczeństwo i jako naród tę
pracęw znaczącymstopniuwykonaliśmy.Nawiązującdo tamtego słynnego sformułowania,
można by dziś powiedzieć:
„Polska przestrzeń jest chora.
Potrzebujemy pracy nad polskąprzestrzenią”.Nienależysię
łudzić,żedasiętoszybkoosią-

gnąć.„Pracanad pracą”wymagała dekad; w tym przypadku
będzie podobnie. Nie wystarczą same zabiegi legislacyjne,
choćsąonekonieczne.
Oczywiście kluczowa jest
ustawa o planowaniu przestrzennym,aletakżenieistniejącajeszczeustawao rewitalizacji
czy ustawa o podatkach lokalnych.
Potrzebujemy racjonalnej
polityki miejskiej i nowej, aktywniejszej polityki mieszkaniowej.Samozestawienieliczby mieszkań na tysiąc mieszkańców w Polsce i w krajach,
które stanowią dla nas punkt
odniesienia,pokazuje,jakwiele
jeszcze terenów musimy poddać urbanizacji, a zwłaszcza
reurbanizacji,i jakdużapulainwestycji jeszcze przed nami.
Z jednej strony to wyzwanie,
z drugiejzaśszansa,żepojawi
siętanowasubstancja,tanowa
masa krytyczna, która potrafi
zmienić,poprawićobraznaszegokraju.Osiągniemysukces,jeślitedziałania„od góry”spotkająsięz ruchem„od dołu”.Z ruchem generowanym troską
i ambicjąwłaścicielinierucho-

mości,członkówlokalnychspołeczności, wreszcie wspólnot
samorządowych o jakość domów, ogrodów, zieleni przyulicznej, stanów placów i ulic,
ścieżek rowerowych, terenów
rekreacyjnych,parków,alei,całejzielenipublicznej.Toniejest
estetyzowanie czy pięknoduchostwo.Największączęśćma-

Potrzebujemy racjonalnej
polityki miejskiej i nowej,
aktywniejszej polityki
mieszkaniowej
jątku każdego społeczeństwa
stanowiwartośćnieruchomości
w jegomiastach.Tojestnarodowy kapitał. Dobra organizacja
miast jest najskuteczniejszą
drogą powiększenia tego bogactwa.
Twardaegzekucjaprawabudowlanego, egzekucja właścicielskichobowiązkówutrzymaniamieszkańi domów,staranność w wyborze nowych projektów, przestrzeganie procedur lokalizacji inwestycji – to

obowiązki władzy publicznej
stanowiącewarunkikonieczne,
ale niewystarczające do osiągnięciasukcesu.
Polsce potrzebne są systematyczne działania na rzecz
kulturyarchitektonicznej.Edukacjaw zakresiewiedzyo środowiskuzamieszkaniakonieczna jest na wszystkich poziomachszkoły.Niedasięprzecenićwagipromowaniadobrych
praktyk i dobrych wzorców,
a takżenagradzaniaosóbi organizacji publicznych, wystaw
ukazujących
osiągnięcia
i kształtującychgusty.Potrzebnyjestcałyspołecznyruch,któryprzywróciarchitekturękulturze,a urbanistykęuczyninajważniejszym aspektem zarządzanialokalnegoi częściąwalki
o jakośćżycia.W wielukrajach
całe to spektrum zagadnień
obejmowane jest specjalnymi
programamiw formienarodowejpolitykiarchitektonicznej.
Uczynienietroskio krajobraz,
o urodę kraju przedmiotem
obywatelskiegozaangażowania
będzieprzejawemnajbardziej
świadomegoi szlachetnegopatriotyzmu.

żeniawspólnychstanowisk.Zaproszenigościegwarantująnajwyższąjakośćdyskusji,prezentując jednocześnie różne podejściado przedstawionejproblematyki. Liczę, że wymiana

poglądówbędziedlanasinspiracją w znalezieniu potrzebnych rozwiązań, dając jednocześnie olbrzymią satysfakcję
z poznaniastanowiskzaproszonychgości.
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Jakość rządzenia
w polskich
województwach na tle
Unii Europejskiej
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aństwa członkowskie
UEcechujebardzowysokajakośćrządzenia.
Jednakw ramachwspólnoty
rejestrowanesąbardzoznacząceróżnicew układziepółnoc-południe i wschód-zachód.
1 maja 2004 roku Polska
stała się członkiem UE.
Uczestnictwow europejskiej
politycespójnościwymagało
poprawy jakości rządzenia
nietylkona poziomiekrajowym,aletakżeregionalnym,
bo znacząca część środków
tej polityki jest zarządzana
przez samorządy woje-

Polska obok Austrii,
Danii, Holandii, Słowacji
i Szwecji należy
do państw UE
o najniższych
zróżnicowaniach
jakości rządzenia
wództw oraz jest wdrażana
napodstawie16regionalnych
programów operacyjnych.
W UEw okresieprogramowania2014–2020wprowadzono
wieledziałańzorientowanych
narealizacjęcelutematycznego11tejpolityki,jakimjestdobrerządzenie.
Ocenajakościrządzeniazostała przedstawiona dla
wszystkichregionóweuropejskich odpowiadających naszymwojewództwomw 6.raporciekohezyjnymzaprezentowanymprzezKomisjęEuropejskąw 2014roku.Uwzględnionownimusługipubliczne,
któresąkontrolowanena poziomieregionalnymlublokalnym– egzekwowanieprawa,
szkolnictwoiopiekęzdrowotnązewzględuna jakośći bezstronnośćtychusługorazpostrzeganie korupcji, a także
osobistedoświadczeniaobywateli związane z korupcją.
Wyniki potwierdzają, że
w UE na poziomie regionalnymzewzględunajakośćrzą-

dzeniaszczególniepozytywniewyróżniająsiękrajeskandynawskie,Irlandiai Niemcy.
Zdecydowanienajgorzejwypadają Bułgaria, Rumunia,
Grecja, południowe Włochy
iChorwacja.WidocznajestregionalizacjaUEna północ,zachód,południei wschód.Obserwujemy zatem bardzo
zróżnicowanąjakośćrządzeniana poziomieregionalnym.
Pięćwojewództwznalazło
się w przedziale czwartym,
a11województwwprzedziale
piątym(w sumieuwzględnionoosiemprzedziałów).Oznaczato,żewyróżniająsięone
pozytywnie na tle regionów
nowych krajów członkowskich, a Polska obok Austrii,
Danii, Holandii, Słowacji
iSzwecjinależydopaństwUE
o najniższych zróżnicowaniachjakościrządzenia.
Jednakabyodpowiedzieć
napytanie,jakajestfaktycznie
jakośćrządzeniana poziomie
wojewódzkimw Polsce,należałobypostawićwłaściwepytaniabadawcze,uwzględniające przede wszystkim odmienny kontekst rządzenia
w państwach postkomunistycznychorazspecyfikęrozwojową Polski. Pytania te są
następujące:Jakieznaczenie
dla jakości rządzenia na poziomieregionalnymmajakość
administracji
publicznej?
Wjakisposóbpowinnosiębadaćjakośćrządzeniana tym
poziomie? Jakie istotne elementy decydujące o jakości
rządzeniaw regionachsądeterminowane na poziomie
krajowym? Jakie znaczenie
dla oceny jakości rządzenia
ma dostępność terytorialna
do usług publicznych? Czy
możnawyróżnićjakieśspecyficzneuwarunkowanianapoziomie regionalnym istotne
dlapaństwpostkomunistycznych?Czymożnajakośćrządzenia sprowadzić do zapobieganiakorupcji?Czyistnieje
korelacja pomiędzy jakością
rządzeniaa rozwojemsamorządności?Czytrafnajestteza
o bardzoniskimzróżnicowaniujakościrządzeniaw układzie regionalnym w Polsce?
Czysąjakieśistotneczynniki
terytorialne mające wpływ
na jakośćrządzenia?Jakproblem jakości rządzenia jest
podejmowanyprzezeuropejskąpolitykęspójności?
W przytoczonymraporcie
zestawiono także wskaźnik
samorządności
regionów
dla 28państwczłonkowskich.
Polskaznalazłasięw tejklasyfikacjibardzonisko,zaledwie
w przedostatnimprzedziale,
na poziomieRumunii,Czech
i Słowacji, znacznie poniżej
Węgier.

rp.pl ◊

Spełnienie marzeń i oczekiwań
tym szczególnym miejscem,
gdziepolitykamawymiarspersonalizowany. Różnorodność
samorządu jest jednocześnie
różnorodnościąpolitykrozwojowych, ponieważ różne są
wspólnoty, ich emocje, doświadczeniai umiejętnościdemokratycznego zarządzania.
Ale ta różnorodność jest równieższczególnąwartościąw stabilizowaniupaństwajakocałoolgierddziekoński
ści. Zróżnicowanie poglądów
i doświadczeń, częste oparcie
sekretarzstanu
władzlokalnycho mandatniew KancelariiPrezydentaRP
partyjnych komitetów wyborczych,tworzytrwałyfundament
amorządnaPolska– sforpaństwa demokratycznego.
mułowaniezawartew doDlategoteżtopoczuciewolnokumencie „Solidarności”
ści w ramach wspólnot samoz 1981roku,z jednejstronysymrządowychpowinnobyćpodbolizowałooczekiwanywymiar
trzymywane i wzmacniane.
wolności,z drugiejzaśwskazySamorząd jest tą szczególną wartością, która daje
Stąd projekt ustawy, złożony
wało,jaktęwolnośćmożnaitrzekażdemu z nas możliwość realnego wpływania na nasze
w 2013rokuprzezprezydenta
ba zagospodarowywać. Trzeba
RzeczypospolitejPolskiejBrobyłojednakczekaćprawiedziesprawy w wymiarze lokalnym
nisława
Komorowskiego
sięćlatna spełnieniesięmarzeń
o współdziałaniu w samorząioczekiwać,abyideasamorządności mogła być realizowana zadania publiczne niezastrze- uczestniczenia w życiu wspól- dzieterytorialnymna rzeczrozwPolsce,wwymiarzeterytorial- żone przez konstytucję lub notynieodłączniezwiązanajest wojulokalnegoi regionalnego,
nymiustrojowympaństwa.Nie- ustawy dla organów innych z formami jej działania, czyli który ma wzmacniać zarówno
odżałowanyprof.JerzyRegulski władz publicznych, ale mówi funkcjonowaniem demokracji obywatelski,jaki wspólnotowy
trafniezauważał,żewartośćsa- równieżo prymaciesamorządu w wymiarze lokalnym, proce- wymiarfunkcjonowaniasamomorząduterytorialnegotowy- terytorialnym w realizowaniu sem konsultacji, wyborem rząduterytorialnegow Polsce.
Samorządjestnampotrzebwładz publicznych, uczestnieliminowaniezżyciapubliczne- tychzadań.
nypo to,abyodbudowywaćpoWartośćsamorząduniepole- czeniemw referendum.
go monopolistycznej, centraliSamorządjesttąszczególną czuciezaufaniado instytucjipustycznejstrukturypaństwa.Re- gajednaktylkona uprawnieniu
formaprzełamałapięćmonopoli konstytucyjnym. Ta norma wartością,któradajekażdemu blicznychi nassamychpoprzez
państwa autorytarnego, które prawna opisuje naturalną po- z nasmożliwośćrealnegowpły- możliwośćskutecznegodziałafunkcjonowaływ Polsceokresu trzebęludziwspólnegodziała- wania na nasze sprawy w wy- niai odniesieniegodo naszych
PRL: polityczny jednej partii, niaw tychobszarach,w których miarze lokalnym. A zatem jest osobistychmarzeńi oczekiwań.
władzy centralnej, własności
państwowej,finansówpublicznychi administracjipublicznej.
Ale przecież samorządność
tonietylkosamorządterytorialny, którego 25. rocznicę utworzenia i zaistnienia poprzez
pierwszewolnewyboryobchodzimyw tymroku.Samorządnośćtorównieżpowstającesamorządyzawodowe,samorządy gospodarcze, samorządy
pracodawców, realizujące potrzebęsamodzielnegodziałania
ludzi w ramach wspólnot
w strukturzecałościpaństwa.To
równieżzapiskonstytucji,który
w rozdziale VII stwierdza,żesamorządterytorialnywykonuje
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zracjiwięzispołecznych,gospodarczych i kulturowych sprawia,żemająonipoczucielokalnej wspólnoty. W dzisiejszym
świecie globalnych wyzwań
i wszechogarniającejkonkurencyjnościposzukujemymiejsca,
którew wymiarzenaszego,indywidualnegoJA,pozwoliłoby
namna zapewnieniepoczucia
bezpieczeństwa.Poczuciabezpieczeństwa, które tworzone
jest przez przynależność
do wspólnotyi osobistejaktywnościgospodarczej,społecznej,
jaki poczuciawspólnejpamięci
symbolikimiejsca,w którymżyjemyi którejestdlanaspunktem odniesienia. Możliwość

Jakiej myśli geopolitycznej
potrzebuje dziś Polska?
Tadeusz Późniak/PoliTyka
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olityka zagraniczna koncentrujesięna państwach
i ich przywódcach. Myśl
geopolityczna koncentruje się
nasystemiemiędzynarodowym
i sposobiejegofunkcjonowania.
Obecny system określany
jestjakomultipolarny,a główni
aktorzy mają cechy imperialne.Pierwszeoznacza,iżAmerykaniejestw staniedominować
nad światem,leczsystemglobalnyniejestbynajmniejpluralistyczny. Liczą się cztery

wielkieimperia:Ameryka,Chiny,Rosjai UE.
Dlaczegoimperia?Bokażdy
z tychaktorówjestw staniemanipulowaćwewnętrznąpolityką formalnie suwerennych
państw.Każdez nichjestduże,
silnei o zasięguglobalnym.Każdez nichwidzisiebiejakoniezbędny nośnik postępu, porządkui pokoju.Swojedziałania,nawettenajbardziejbrutalne,usprawiedliwiapotrzebąrealizacji wzniosłych norm:
wolność,bezpieczeństwo,rozwój,demokracja.
Oczywiście każde z tych
współczesnych imperiów jest
trochęinne.UEniemanawet
swojejarmii,rząducentralnego
czywspólnegopojęciainteresów.Towszystkonieprzeszkodziło Unii poszerzać swojego
terytorium w większym stopniu i szybciej niż inne współczesneimperiaorazdyktować
wielu krajom, co mają robić
w sferzepolitycznejczygospodarczej.
DlaPolskizrozumienienaturytychczterechimperiówjest
fundamentalne. Ameryka jest
imperiumnietylkoatlantyckim,
ale też europejskim. Nie ma
państwa w Europie, które by

podjęłojakiekolwiekważnedecyzjebezuwzględnieniastanowiska Waszyngtonu. Problem
w tym, że Ameryka stara się
zmniejszyćkosztyswegozaangażowaniaw Europiei tymsamymograniczaonaswojąatrakcyjność. Polacy mogą mieć
większe zaufanie do Stanów
Zjednoczonych Ameryki niż
do zjednoczonejEuropy,aleta
drugainwestujedużopieniędzy
w Polskę i nie zamyka swych

Ponieważ Polska nie jest
w strefie euro, kryzys
Europy nie dotyka jej
bezpośrednio
granicprzed nasząimigracjązarobkową,przynajmniejna razie.
Ponadto w przeciwieństwie
do AmerykiEuropanieoczekuje od nas uczestnictwa w wojskowychawanturach.
Rosja nie tylko kwestionuje
Pax Americana w Europie, ale
teżrobiwszystko,bypodzielić
Europę.KrajetakiejakGrecja,
Węgry,Włochy,AustriaczySerbia mają łatwiejszy dostęp
dorosyjskichsurowcówikredy-

tóww zamianza wsparciepolityczneRosji.
Chiny nie mają znaczącej
obecnościw Polsce,nawetw kategoriachekonomicznych,lecz
ichznaczeniedlaPolskiwynika
z wpływuna pozostałeimperia.
Przyszłość Rosji jest w coraz
większym stopniu uzależniona od Chin.Amerykańskikurs
na PacyfikkosztemEuropyjest
teżwynikiemwzrastającejpotęgiChin.
Polska w ramach imperium
europejskiego otrzymała to,
czegoniemogłaotrzymaćw ramachimperiumamerykańskiego:dostępdo decyzjii finansowychśrodków.Problemw tym,
iż imperium europejskie jest
w fazierozkładu.PonieważPolskaniejestwstrefie euro,kryzysEuropyniedotykajejbezpośrednio. Jednak jest coraz
bardziej oczywiste, iż Europa
niejestw staniespełnićoczekiwańPolskiw takichsprawach
jakPartnerstwoWschodnieczy
polityka energetyczna. Polska
jestza utrzymaniemstatusquo
w Unii, ale to jest mało realistyczne.Zmianysąwymuszane
przeztakichaktorów,jakWielkaBrytaniaczyGrecja,przy naszymminimalnymudziale.

Konferencje Krakowskie – forum debaty strategicznej
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hcielibyśmy,abyKonferencje
Krakowskie
stanowiły inspirujące
i prestiżoweforumdyskusji,podejmujące aktualne i najistotniejsze problemy dotyczące
Polskii jejregionów,analizowanew europejskimi światowym
kontekście.
GłównymmotywemVIIIKonferencjiKrakowskiejjestodwołaniesiędorelacjizachodzących
na styku świata współpracy ze
światem konfrontacji, których
wyrazemjestcorazwiększaniepewnośćprocesówrozgrywają-

cychsięwokółnas.Światstabilizacji i względnej przewidywalności odchodzi na naszych
oczach do lamusa. Chcieliśmy
zwrócićuwagęszczególnienato
iż stoimy, jako kraj i regiony,
przed koniecznościąpodejmowania decyzji o strategicznym
częstoznaczeniu,w warunkach
corazbardziejnasilającejsięniepewności.Ryzykaz tymzwiązane uwidaczniają się w naszym
otoczeniugeopolitycznym,makroekonomicznym, regulacyjnym,w uwarunkowaniachprowadzenia polityki rozwoju,
wtympolitykimiejskiej.

VIII KonferencjaKrakowska
tom.in.zagadnienia:
• Jakie niebezpieczeństwa
dlaekonomiiwynikająz zagrożeńgeopolitycznych?
•Cojestważniejszedlapolskiej racji stanu: geopolityka
czy gospodarka? Jakie są
możliwescenariuszena scenie
geopolitycznej, szczególnie
wobecdwukonfliktówwojennych u granic Europy (Rosja,
PaństwoIslamskie),którestawiają za cel podważenie powojennegostatusquoZachodu?Cotomożeoznaczaćdla
Polski?

•Imigracjado Polski.Czyjesteśmyprzygotowanina gwałtownąfaleimigracjiw sytuacji
możliwej eskalacji konfliktu
wschodniego, czy imigracje
mogą stać się przyczynkiem
szybszegorozwojupolskiejgospodarki?
•Codziśjestważnedlapolskiego samorządu? Jaka jest
kondycja samorządności korporacyjnejw Polsce,na ilesamorządy korporacyjne noszą
cechy„samorządu”,ukierunkowanego na ochronę interesu
publicznego,na ilezaś„korporacji”,nastawionychna ochronę

interesówpartykularnych?
Podczas konferencji odbędzie się również inaugu racja platformy – magazynu
„MIASTO” mającej konsolidować wiedzę o miastach i integrowaćzainteresowaneśrodowiska.
Cieszy nas wypracowana
markaKonferencjiKrakowskich,
najbardziej rozpoznawalnego
i prestiżowegotegotypuwydarzeniaorganizowaneprzezpolskieregionyi jednocześniejednego z nielicznych odbywającychsiępozaośrodkiemstołecznym,regularnieodośmiulat.
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Imigracja do Polski – czego
nauczyły nas ostatnie lata

drhab.MacieJduszczyk
OśrodekBadańnad Migracjami,
InstytutPolitykiSpołecznej,
UniwersytetWarszawski

D

ebatao migracjiod wielu
latkoncentrujesięgłównie na kwestii emigracji
Polaków, najpierw do Stanów
Zjednoczonych czy Niemiec,
a obecniedo WielkiejBrytanii,
IrlandiiczyNorwegii.Jednocześnie coraz częściej w debacie
publicznejpojawiająsięzagadnienia związane z imigracją
doPolski.
Wśród badaczy panuje nawetprzekonanie,żePolskapowoliprzekształcasięz państwa
typowoemigracyjnegow emigracyjno-imigracyjne,czylitypowe dla Unii Europejskiej.
Na poparcie tej tezy można
przytoczyć następującą daną:
w 2014rokudo Polskiprzyje-

chało ponad 200 tys. Ukraińców,którzyprzezpewienczas
podejmowalizatrudnienie.Byłatonajwiększaliczbaimigrantówzarobkowychod 1989roku. Nie byli i nie są to jednak
imigranci,którzydecydująsię
osiedlićsięw Polsce.Po kilku
miesiącachwracająna Ukrainę,
żebyza rokznowudo naspowrócić.Niezmieniatojednak
postacirzeczy,żePolskajestcorazbardziejatrakcyjnadlacudzoziemców pochodzących
z różnychregionówświata.
Nie należy jednak zapominać, że nasz kraj nadal w porównaniuz innymipaństwami
Wspólnoty zamieszkuje najmniejszaliczbacudzoziemców.
Wielupolitykówtwierdzi,żeto
dobrzei niepowinniśmydążyć
do zmianytejsytuacji.W debaciepolitycznejo wieleczęściej
padająprzykładyproblemów,
z jakimiborykająsiękraje,któreprzyjmowaływ swojejhistorii wielu imigrantów, niż prezentowanesąkorzyściwynikającez napływucudzoziemców.
Tymczasem wyzwania demograficzne,z jakimibędziemy
mielinieuchronniedo czynieniajużw najbliższejprzyszłości,
skłaniajądo przemyśleniapol-

skiej polityki migracyjnej
i większegootwarciasięna imigrację,takabydziękiniejuzupełniaćefektypolitykirodzinnej ukierunkowanej na możliwości łączenia pracy zawodo-

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
wej z rodzicielstwem. Tylko
dzięki takiemu „miksowi” demograficznemu możemy bowiemwyjśćnaprzeciwczekającymnaswyzwaniom.
Przykłady innych państw
oraznaszedoświadczeniepokazują,żeotwarciePolskina imigrantówjestmożliwei jaknajbardziej wskazane. Konieczne
jestjednakuniknięcieznanych
idobrzeopisanychbłędów,jakie

zostałypopełnionew przeszłościw Europie,USAczyAustralii.
Kluczowatujestpolitykaintegracyjna, czyli działania, które
pozwolą imigrantom jak najszybciejwłączyćsiędo polskiegospołeczeństwai uniknąćpotencjalnychkonfliktów.
O powodzeniupolitykiintegracyjnej mówimy wtedy, gdy
cudzoziemiecpo krótkimokresie dostosowawczym staje się
niezależny ekonomicznie i nie
korzystaz transferówz systemu
pomocyspołecznej.Abytoosiągnąć,musimyw pierwszejkolejności zachęcać do przyjazdu
do Polski tych cudzoziemców,
którzy z jednej strony będą
wstaniełatwosięwPolscezintegrować,azdrugiejzostanązaakceptowaniprzezpolskiespołeczeństwo. Dotyczy to nie tylko
imigracji zarobkowej, ale również „mądrej” solidarności
z państwami borykającymi się
z napływemuchodźców.Oczywiścieniejesttoprostei trzeba
będziesięzmierzyćz wieloma
stereotypamiczypo prostubrakiemwiedzy,aledalsze„zamykanie oczu” i twierdzenie, że
problemnasniedotyczy,do niczego dobrego nas nie doprowadzi.

Czy polityka miejska jest na poziomie
europejskim częścią polityki regionalnej?

Janolbrycht
posełdo ParlamentuEuropejskiego

O

d wielulatprowadzona
jest na poziomie europejskimdyskusjana temat tego, czy zajmowanie się
politykąmiejskąleżyw kompetencjach Unii Europejskiej.

Przeciwnicytakichdziałańposługują się argumentem niezgodnościz zasadąsubsydiarnościi koniecznościąpozostawieniatejproblematyki na poziomielokalnym.
Z koleizwolennicyaktywnegowłączeniaUniiEuropejskiej
w rozwiązywanie problemów
i wykorzystywania szans rozwojowych pojawiających się
w miastach(do którychsamnależę) wskazują,żeUEdefacto
i tak prowadzi wobec miast
działania noszące znamiona
polityki miejskiej. Ma to miejsce,gdynp.ustalasięnowedopuszczalnenormyśrodowiskowe, czy też gdy stawia się warunkiprojektomwspółfinansowanym z funduszy europej-

Zainteresowanie „inteligentnymi miastami” wymusiło
zupełnie odmienne wielosektorowe podejście
do problematyki nowoczesnego zarządzania miastami
skich.Do tejporyodbywałosię
to głównie  w ramach polityki
regionalnej, ale już dzisiaj widać, że problematyka miejska
pojawia się także jako istotny
elementinnejpolitykieuropejskiej(np.transportowej,energetycznej,społecznej).Coistotne, szerokie zainteresowanie
„inteligentnymi
miastami
(smartcities)”wymusiłozupełnieodmiennewielosektorowe
podejściedo problematykinowoczesnego zarządzania miastami.

Pojawiasięwięckonieczność
oficjalnegopotwierdzeniaiskutecznego skoordynowania wymiarumiejskiegowewszystkich
rodzajachpolitykieuropejskiej.
Aktualnie trwa debata
nad Europejską Agendą Miejską,  która wykracza poza dotychczasowy zakres europejskiejpolitykiregionalnej,copotwierdzatezę,żepolitykamiejska wymaga specyficznych instrumentów i nie jest jedynie
częściąpolitykiregionalnej,chociażmaz niąwielewspólnego.
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Wyzwania geopolityczne
dla stabilnego rozwoju

drhab.toMasz
grzegorzgrosse
profesorw InstytucieEuropeistykiUniwersytetuWarszawskiego

G

łównym sposobem
poprawypozycjigeopolitycznej
Polski
na mapieEuropyjestrozwój
gospodarczyi powinienbyć
to podstawowy cel polityki
państwa.Dlaosiągnięciatego
celuniezbędnajestm.in.stabilnośćsytuacjigeopolitycznej w regionie. Tymczasem
w najbliższymotoczeniuUnii
znajdują się faktycznie dwa
upadłepaństwa:Libiai Ukraina, które generują potężne
problemy i ryzyko geopolityczne. Polityka sąsiedztwa
UEokazałasięinstrumentem
zbytsłabym,źleskoordynowanymz innymidziałaniami,
mogła nawet zaostrzyć kryzysna granicachUE.
Do tegodochodząwyzwaniawewnątrzeuropejskie.Są
one związane z kłopotami
strefyeuro.Wyzwaniemjest
pokonanieproblemówstrukturalnychpaństwEuropyPołudniowej,którychtylkojednymz przejawówjestmożliwośćwyjściaGrecjiz uniiwalutowej.Długofalowąpotrzejest
wzmocnienie
bą
instytucjonalne strefy euro,
comożezakończyćsiędlanas
pogłębieniemprocesuokreślanego jako Europa dwóch
prędkości. Będzie to miało
daleko idące konsekwencje
geopolityczne,zwłaszczadla
państw pozostających poza
wspólną walutą. Będziemy
coraz bardziej biernym obserwatoremintegracji,z malejącymwpływemna kształtowanie rozwiązań prawnych,którebędąnasobowiązywały.
InnymwyzwaniemdlaUE
jest możliwość opuszczenia
Wspólnotytymrazemprzez
WielkąBrytanię.Odszedłby
bogatypłatniknettodo bu-

dżetuunijnego,a tooznacza,
że polityki redystrybucyjne
Unii musiałyby się zmniejszyć i prawdopodobnie
gruntowniezmienić.Jeszcze
bardziej wzrosłaby władza
skupionaw strefieeuro,gdyż
oddzieliłoby się największe
państwo mogące potencjalnierównoważyćwpływytej
strefy lub przeciwdziałać
próbom narzucania przez
niąrozwiązańdlaresztyUE.
W jaki sposób reagować
na tezmiany?Polskapowinnaprzedewszystkimusilnie
dążyć do pokojowego rozwiązaniakryzysuukraińskiego. Rozwiązania tymczasowe,określanejako„zamrożonykonflikt”,niepowinnynas
satysfakcjonować.Nieszczęściem byłaby jakakolwiek

Polska powinna usilnie
dążyć do pokojowego
rozwiązania kryzysu
ukraińskiego
eskalacja konfliktu na naszychgranicach.Niemarównieżwątpliwości,żetakiego
pokojunieudasięwprowadzić,obrażającsięna Rosjan.
Ponadtonależynietyleblokowaćzmianytraktatowe,ile
raczej solidnie się do nich
przygotować. Tego typu
zmianypowinnybyćrozważane zarówno w kontekście
potrzebywzmocnieniastrefy
euro, jak i wynegocjowania
warunków pozostania Brytyjczyków w rodzinie europejskiej. Polska powinna
skupićsięna warunkachdojścia do strefy euro, w tym
na negocjowaniu pomocy
strukturalnej UE mającej
wzmocnić naszą gospodarkę. Powinna również negocjować warunki tymczasowego pozostawania poza
strefąeuro,a więcgwarancji,
żepaństwatejstrefyniebędą
nam dyktowały rozwiązań
prawnychi ekonomicznych.
AkurattutajnajlepszymsojusznikiemsądlanasBrytyjczycy. Wreszcie potrzebna
jestzupełnienowai znacznie
bardziej odważna polityka
sąsiedztwa, która odbuduje
zarównoUkrainę,jaki Libię.

Dyplomacja globalna w wymiarze regionalnym

prof.nadzw.drhab.
piotrkłodkowski
rektorWyższejSzkołyEuropejskiej
im.ks.JózefaTischnera,byłyambasadorRPw RepubliceIndii

W

spółczesnadyplomacja globalna w coraz
mniejszym stopniu
dotyczy wyłącznie zawodowych dyplomatów czy polityków.Aktywnymigraczamiw tej
sferzestająsięakademicy,biznesmeni,ludziekultury,przedstawiciele samorządów czy
po prostu osoby, które mają
kreatywnepodejściedo rzeczywistości i chcą je realizować
na skalęmiędzynarodową.
Gęstniejąca sieć kontaktów
możefunkcjonowaćdziękime-

diomspołecznościowymi swobodzie przemieszczania się,
aczkolwiekw tejsferzeograniczeniamogąsięzwiększać,a nie
zmniejszać, przede wszystkim
z powodów politycznych. Już
obecnie dyplomaci brytyjscy,
niemieccyczyfrancuscyzastanawiająsięnad sensemutrzymywania bilateralnych placówek dyplomatycznych w państwach Unii, gdzie możliwości
wzajemnychkontaktówna różnychpoziomachiwróżnychobszarachsąwiększeniżkiedykolwiek. Jednak to, co możliwe
w Europie,jesttrudnedo zaakceptowania na innych kontynentach, przede wszystkim
w Azji. Tutaj klasyczna dyplomacjanadalodgrywaogromną
rolę,aczkolwiekjejformułauległa znaczącej przemianie. Bez
wsparciadyplomatycznegonadaltrudnoporuszaćsięw gąszczu przepisów administracyjnych,trudnouzyskaćwsparcie
dlawiększychprojektówbiznesowychi ambitnychinwestycji.
Brytyjczycy,NiemcyczyFrancuzidecydująsięna przegrupowaniewłasnychdyplomatów–
z europejskichplacówekbilate-

ralnych do wybranych krajów
azjatyckich,gdzieinteresyekonomicznesąichpriorytetem.Ta
tendencjamożestaćsiędominującadlawielugłównychgraczyeuropejskich.Od kilkunastu
latcorazczęściejpopularyzuje
się w Europie i w USA tezę, iż
wiek XXI będzienależałdo Azji.
Rzecz dotyczy przede wszystkim sukcesów gospodarczych,
a w konsekwencjii politycznych
krajówazjatyckich,spośródktórychIndieodgrywająrolęniebagatelną. Sukcesy ekonomiczne
nierzadkoidąw parzez faktem
podkreślaniawłasnejtożsamości kulturowej, która – jak się
częstodowodzi– jestmotorem
pozytywnychprzemianw społeczeństwie.
W 2014 roku Polska obchodziła 60-lecie nawiązania stosunkówdyplomatycznychz Indiami. Przez długi czas jednak
ichrelacjenależałydo marginaliówdyplomatycznychobydwu
państw,dopieroostatniozainicjowaliśmycałągamęprzedsięwzięć nakierowanych na Azję,
którawedługHSBCPolskama
szansę stać się motorem polskiegoeksportu.Europapozo-

stanie głównym odbiorcą polskich produktów, jednak jej
udziałbędziespadał.Sprzedaż
polskich towarów na rynki
azjatyckiedo końcatejdekady
będzie się zwiększać w tempie 13-14proc.,a najmocniejma
rosnąćeksportdo Indii(16proc.
rocznie w latach 2016-2020),
Wietnamui Chin(po 15proc.).
Dotychczasowa klasyczna
formuła budowania relacji dyplomatycznychjużniewystar-

turalnych.Tow Małopolscegigantyczne inwestycje w przemysłhutniczypochodząod Mittala, który – chociaż formalnie
zarejestrowanyjestw UE– wywodzi się z subkontynentu indyjskiego.Toz MałopolskiwywodzisięfirmaCan-Pack,królującana indyjskimrynkuopakowańnapojów.
Współpraca gospodarcza
możedotyczyćkwestiioutsourcinguczychociażbyprzemysłu

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
cza, kontakty należy rozwijać
na
różnych
poziomach,
przy czym coraz większą rolę
odgrywać będą samorządy
i władze lokalne po obydwu
stronach. To podejście bardzo
praktyczne, które umożliwia
skuteczne i szybkie podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji,wspólnychjointventure,aletakżeprzedsięwzięćkul-

filmowego.Indietojedenz największychproducentówfilmowychna świecie,gdzierocznie
kręcisięniemaltysiącfilmów.Indyjskie Bollywood poszukuje
kolejnych miejsc dla realizacji
ogromnychprzedsięwzięć.Małopolska skutecznie rywalizuje
tutajzeSzwajcarią,jedenz największych filmowych hitów –
„Fanaa”– kręconybyłw Tatrach,

zaś kolejny, „Azaan”, w Krakowie.Takżew Krakowiekręcone
są liczne indyjskie filmy reklamowe,a miejscoweusługipostprodukcyjne cenione są przez
Indusów, przy czym reprezentanciMałopolskimająwIndiach
swoichprzedstawicieli.Ciekawa
jestteżwspółpracafestiwaliliterackich– im.J.ConradaorazgigantycznegoFestiwaluw Dżajpurze.Małopolskastajesięjednym z najbardziej istotnych
punktów bilateralnych relacji
międzyPolskąaIndiami.
Dyplomacjapolskaw swoim
wymiarzeglobalnym,a zwłaszczaw procesiebudowaniarelacjiz krajamiAzji,będziemusiała
wykazaćsięcorazwiększąkreatywnością,dzielącswojezadaniaz partneramiw wybranych
regionachkraju.Władzesamorządowe,budującswojąstrategiędziałaniamiędzynarodowego, będą musiały przekraczać
graniceEuropy.MałopolskawybrałaIndie,aIndiesąjaknajbardziejzainteresowaneMałopolską.A todopieropoczątekprocesudywersyfikacjipolskiejdyplomacjiw warunkachrosnącej
konkurencjinaświecie.
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Polska wobec
atrofii instynktu
geopolitycznego UE
orazrozwójwydarzeńw EuropieWschodniej.UnijnemocarstwaporzuciłyteżWspólną Politykę Bezpieczeństwa
i Obrony,któraograniczasię
terazdo niewielkichmisjipolicyjnych, obserwacyjnych
czy humanitarnych, głównie
poza Europą. Niedawno
Ukrainapoprosiłao wysłanie
przez Unię misji typu peace
prof.drhab.
keepingwrejonDonbasu,aby
roMankuźniar
lepiejpilnowaćrealizacjipostanowień
porozumienia
doradcaprezydentaRP
Mińsk2.Brukselabłyskawiczdo sprawmiędzynarodowych
niezestrachuodmówiładysrzekształcenie Wspól- kusjinatentemat.
KiedyUEzajmujesięzwalnotEuropejskich(zwłaszczaEWG)w UnięEu- czaniem kolejnych „fobii”,
ropejską, co dokonało się mocarstwa z innych części
za sprawą traktatu z Ma- światachłodnorealizująswoastricht,wiązałosięz ambicją jeinteresygeopolitycznei goodzyskania przez Europę spodarcze.Dotyczytozwłaszpo zimnej wojnie poważ- czaUSA,ChinczyRosji.Z innej roli międzynarodowej. teresamigeopolitycznymiidą
W traktaciezapisanodążenie w parze interesy gospodarUEdo kształtowaniajej„toż- cze.Rosjaużywasiłyzbrojnej
samości międzynarodowej”. wobecsąsiadaUniii zabiera
Miała się tym zająć wspólna mukawałekterytoriumi jedpolitykazagranicznaibezpie- nocześnie stosuje szantaż
czeństwa Unii. Siłą swego energetyczny wobec Unii.
przykładuorazskutecznością Od południawzbierafalaimiswego oddziaływania na ze- gracyjnego tsunami. Stany
wnątrz UE chciała kształto- Zjednoczone geostrategiczwać porządek międzynaro- nie zwracają się ku Chinom
dowy. Sukcesy modelu spo- i Azji. Gdy inni podkreślają
łecznego i gospodarczego swącywilizacyjnątożsamość,
Unii, pogłębienie integracji Europaod własnejsięodwraorazjejrozszerzenie,promo- ca.Wyraźniewidać,żelogika
cja praw człowieka i demo- rozwojui politykiUEstajesię
kracji zdawały się w la- odmienna od reszty świata.
tach 90. XX wistotnieczynić Europajestw trakciegeopoliUE, wraz z USA, liderem tycznego i cywilizacyjnego
globalnych przemian. Dla contrepieds.
Tomożeniejesttakieważwzmocnienia siły oddziaływania w sferze bezpieczeń- ne dla Niemiec czy Wielkiej
stwa Unia powołała jeszcze Brytanii,aledlaPolski,kraju
późniejdo życiawspólnąpo- mniejszegoi granicznego,nie
litykębezpieczeństwai obro- jestkorzystne.Niejestteżdony,rodzajzbrojnegoramienia bre dla Europy jako całości.
jej polityki zagranicznej. Jej Sytuacja Europy wydaje się
początkibyłybardzoobiecu- jeszczeniezła.Jesteśmynadal
bogatączęściąświata–pracojące.
Jednak od drugiej poło- wałyna towieki– aletendenwy poprzedniej dekady cjedemograficzne,gospodarpod wpływem bardzo róż- czei geopolitycznesąniekonych czynników UE zaczęła rzystne. Bez ich odwrócenia
tracićswójwigori znaczenie w ciągudwóch,trzechpokona sceniemiędzynarodowej. leńdojdziedo zupełnejmarJeszczena początkuobecne- ginalizacjiEuropy.Konieczne
gostuleciaUniabyłapostrze- jestjejwybudzeniez geopoliganajakojedenz filarówglo- tycznego uśpienia oraz pobalnejTriady,czyliporządku wrótdotychwartościicechjej
międzynarodowego w jego cywilizacji,któreuczyniłyEugeopolitycznym wymiarze. ropęwielkąorazdawałyjejsiDzisiajzamiastTriadymamy łę przetrwania w różnych
G2,czyliChimerykę.A Unia okresach jej dziejów. To nie
straciła nawet zdolność jestzadaniena wyłączniepoldo wpływania na swoje naj- skiesiły,alePolskamożebyć
bliższeotoczenie,copokazały wśród inicjatorów europejwydarzeniaarabskiejwiosny skiegoRisorgimento.
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Zintegrowane planowanie rozwoju warunkiem
efektywnego wykorzystania funduszy UE

prof.drhab.
tadeuszMarkowski
przewodniczącyKomitetu
PrzestrzennegoZagospodarowania
KrajuPAN,prezesTowarzystwa
UrbanistówPolskich

W

polityce regionalnej
UEcorazbardziejwidoczne są wysiłki
na rzeczwdrożenianowegopodejściado pobudzaniarozwoju.
Zmiana w podejściu jest rezultatem dwóch procesów.
Po pierwsze,nagromadzonych
doświadczeń zarówno pozytywnych, jak i negatywnych
z dotychczas realizowanych
priorytetów, a po drugie, z zachodzących nowych procesów
gospodarczychw zglobalizowanejgospodarce.
Nowezjawiskagospodarcze,
społecznei kulturowewyraźnie
przewartościowują podejście
dokonkurencyjnościgospodarczejw skaliglobalnej.W wyniku
tych procesów, nierozerwalnie
związanychz przyśpieszającym
postępemtechnologicznymiinformatyzacją
społeczeństw,

zmieniająsięźródłatzw.terytorialnychprzewagkonkurencyjnych, z jakich korzystają coraz
silniejumiędzynarodowionesfery wytwórcze i usługowe. Wymuszatonapaństwachimiędzynarodowych porozumieniach
gospodarczychzmianęwpodejściudoprorozwojowychpolityk.
TeoretycyekonomiiregionalnejorazpolitycynapoziomieUE
zgodzilisię,żewzmocnieniepozycjikonkurencyjnejgospodarkiUEorazjejregionówmożna
uzyskać drogą wykorzystania
szczególnychzasobów,któresą
rezultatemkombinacjitradycyjnychzasobówiwiedzyipowstająw nowychstrukturachfunkcjonalno-przestrzennych. Ten
nowyczynnikkreowaniaprzewag konkurencyjnych współczesnychgospodareknazywany
jestkapitałemterytorialnym.To
właśnie ten szczególny zasób
daje firmom wysoką i trwałą
przewagękonkurencyjnąna coraz bardziej konkurencyjnych
globalnychrynkach.Żetakrzeczywiście jest, potwierdzają
przykładyterytorialnychporozumień w ramach obszarów
funkcjonalnych dużych miast
i metropolii świata na rzecz
wspólnejpolitykirozwoju.
Przeszkodą w wykreowaniu
konkurencyjnegokapitałuterytorialnego, jak się okazuje
w praktyce,sąpodziałyadministracyjnezwiązanez terytorialnąorganizacjąpaństworazna-

turalna orientacja samorządowej administracji na wąsko ujmowaneinteresylokalne.Stąd
teżwnowymokresieprogramowaniatakmocnozaakcentowanoterytorialnywymiarpolityki
rozwoju. Praktyczna emanacja
tegopodejściaznalazłasformalizowaniew postacipolitykiadresowanejdo miejskichobszarów funkcjonalnych. Rodzi się
zasadniczepytanie,czyw polskichwarunkachjesteśmydotego dobrze przygotowani? Czy
potrafimy wykorzystać środki
z UE na stworzenie trwałych
przewagkonkurencyjnychpolskich obszarów funkcjonal-

Jednym z ważniejszych instrumentówpolitykizorientowanejna rozwójkapitałuterytorialnego jest zintegrowane
planowanie rozwoju. Jest to
planowanie,którełączyw procesie analityczno-decyzyjnym
powiązaniaekonomiczne,społeczne i środowiskowe. Dzięki
temu pozwala na trafniejszą
i szybszą alokację środków
wsparcia,budowanieadekwatnychsystemówregulacyjnych,
a tym samym efektywniejsze
wykorzystaniezasobów.Należy
jednak  podkreślić, że w tym
podejściu chodzi nie tylko
o proces zintegrowanego pla-

Przeszkodą w wykreowaniu konkurencyjnego kapitału
terytorialnego są podziały administracyjne związane
z terytorialną organizacją państw oraz naturalna
orientacja samorządowej administracji na wąsko
ujmowane interesy lokalne
nych?Czystworzymysystemowepodstawydo rozwijaniakapitałuterytorialnego?Ponieważ
istotątegokapitałujestmiędzygminnawspółpraca,partnerstwo,
zaufanie, spójność przestrzenna,orazwysokamobilnośćludzi
na rynkachpracy,toniejestto
zasóbłatwydo zbudowania.Jeśli się uda, da on długotrwałą
przewagękonkurencyjnądziałającym i lokalizującym się
wtychobszarachfirmom.

nowania,aletakżewprowadzenieod stronyformalnejsystemu zintegrowanych planów
na poziomie krajowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim, gminnym i międzygminnym.Abysięprzekonać,żetak
jest,wystarczyprzyjrzećsię,jak
wyglądaplanowaniena poziomiewojewódzkim.Szczególnie
na tympoziomiewidocznajest
bezsensowność obecnego dychotomicznegosystemu.

Samorządy przed kryzysem tożsamości
miotydysponująceznaczącymi
środkami własnymi (w szczególnościgminy),realizującyzadania zlecone, a od wielu lat
takżezarządzające(samorządy
wojewódzkie)i wdrażająceprogramy i projekty unijne (których stopniowo do tej pory
przybywało), samorządy tery-

drpiotrżuber
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amorządterytorialnyjest
bardzoczęstopostrzeganyjakotenelementtransformacji ustrojowej, z którego
znakomitawiększośćPolaków
jestlubpowinna,zdaniemkomentatorów, być zadowolona.
Na tlerządusamorządyterytorialnepostrzeganesąjakoefektywni dostarczyciele dóbr
i usług decydujących o poziomieżyciai zadowoleniuz miejsca zamieszkania. Jako pod-

niżw latach 2014–2020,a niedługo(po roku 2020)w niektórychwojewództwachmożenastąpić ich znaczna redukcja.
Pytaniewięcbrzmi:cobędzie
kreowało wartość samorządu
terytorialnegodlamieszkańców,
jeśli nie będzie to już budowa
basenów, sal gimnastycznych,

Co powinno być zasadą odnawiającą funkcjonowanie
samorządu w najbliższych latach?
torialnesątakżebardzoważnymigraczamio rozwójspołeczno-gospodarczy – mają duży
(w szczególności największe
metropolie)wpływna warunki
działalnościgospodarczejoraz
lokalizację inwestycji prywatnychi publicznych.
Jednak samorząd stanie
wkrótceprzed kryzysemtożsamości– środkiUEbędąniższe
w stosunku do poziomu PKB

aquaparków czy oper lub lotnisk(wwiększychmiastach)?Co
sięstanie,jeśliza jedną,dwiekadencjesamorząduterytorialnego koszty utrzymania tych
obiektów znacznie wrosną,
a w tymsamymczasiedochody
danejjednostkiwzrosną(miejmynadzieję)mniej?Copowinno być zasadą odnawiającą
funkcjonowanie samorządu
wnajbliższychlatach?

Polskaroku 2015potrzebuje
zmian.Polskapotrzebujetakże
zmianwsposobiefunkcjonowania samorządu. Ukształtowany
modelsamorządujakodostarczyciela usług i dóbr za środki
unijneprzyjednoczesnychdeficytachdemokracjii kulturzeinstytucjonalnejstajesięprzeszkodądlapełniejszegowykorzystania w procesach rozwojowych
potencjałuspołecznegoigospodarczego określonego terytorialnie. Np. rozwój obszarów
biedniejszych nie wiedzie poprzezdostarczanie(z zewnątrz)
środkówUEnazaspokojeniepotrzebdefiniowanychprzezbardzoczęstoźleprzygotowanych
do tego „samorządowców”, ale
poprzez wielowymiarowy proces,w którymsamorządterytorialny(rozumianyjakowspólnotawszystkichmieszkańców)wykorzystujeswójpotencjał,traktującśrodkizewnętrznejakokatalizatorzmian.

Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki

prof.nadzw.drhab.inż.
tadeuszpoMianek
rektorWyższejSzkołyInformatyki
i Zarządzaniaw Rzeszowie
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olskajestw bardzospecyficznymokresie.Z jednej strony pogłębia się
niżdemograficzny,pogarszają
sięrelacjepomiędzytymi,którzy pracują, a tymi, których
trzeba utrzymać. Dodatkowo
gospodarka wyczerpała już
proste rezerwy rozwojowe.
Szansąna jejdalszyrozwójsą

innowacje.Jakwiemy,pod tym
względemw UEsytuujemysię
na szarymkońcu.WreszciePolska ma ograniczone kontakty
ze światem, paradoksalnie
w dużejmierzedotyczytorównież uczelni wyższych. Moim
zdaniem to nagromadzenie
problemów jest naszą szansą,
którąmożnaprzekućw sukces.
Niż demograficzny stwarza
szczególnąokazjędo umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego ze względu
na potrzebę kompensacji
zmniejszającej się liczby rodzimychstudentów.Odpowiednio
zaplanowanewykorzystanietej
szansy może pozwolić na uruchomienie znanego z historii
procesu „drenażu mózgów” tymrazemw naszymkierunku.
OddziesiątkówlatwudanysposóbtakąpolitykęrealizująStany
Zjednoczone.Mającna uwadze

powyższe,powinniśmyzachęcić
ludziz potencjałemintelektualnymdo kształceniasięw Polsce.
Cowięcej,jesttorównieżsposób
na kształcenie ambasadorów
Polskiiprzyszłychpracowników
czy wręcz partnerów biznesowychdlanaszychfirm,którepo-

ponad 4,5 mln, to nasz udział
wynosijedynie 0,8proc.,tj.około 36tys.cudzoziemców.Należy
podkreślić, iż w Niemczech
kształci się prawie osiem razy
więcej obcokrajowców niż
w Polsce, w Wielkiej Brytanii
prawie 14razywięcej.Jakajest

Kraje, które rozumieją, że zasoby intelektualne są
najważniejszym atutem w międzynarodowej rywalizacji,
pomagają finansowo zagranicznym studentom
winnybyćw corazszerszymzakresieobecnena zagranicznych
rynkach.
Tymczasemmimodośćdynamicznegowzrostuliczbyzagranicznych studentów stanowią
onizaledwie 2proc.wszystkich
studentów. O ile na świecie
wróżnychkrajachkształcisięich

tegoprzyczyna?Oczywiścielepszeuczelnieiwyższypoziomżycia bardziej przyciągają, ale to
nietłumaczytakdużejróżnicy
i łatwo wskazać jej przyczyny.
Z jednejstronytylkoczęśćpolskich uczelni ma jakąkolwiek
ofertęanglojęzyczną.Z drugiej
stronynadalniejestrozwiązany

tak elementarny problem jak
wizystudenckie.W dalszymciągutokonsuljestjedynymdecydentem i to on rozstrzyga, czy
młodyczłowiekdostaniewizę,
abykształcićsięw naszymkraju.
Ponadto nie mamy klarownej,
przemyślanejpolitykimigracyjnej.Czechysąotwartena osoby
o wysokich umiejętnościach
i sporympotencjaleintelektualnym.Wartoichnaśladować.
Kraje,którerozumieją,żezasoby intelektualne są najważniejszymatutemwmiędzynarodowejrywalizacji,pomagająfinansowozagranicznymstudentom.WWielkiejBrytaniidostępnych jest 3 tys. programów
stypendialnych finansowanych
nietylkoprzezpaństwo.Także
Holandia ma bardzo rozbudowanysystempomocy.
Uważam, że jeśli weźmie się
pod uwagę,jakdużepieniądze

wydajemynazachęcaniedoposiadaniapotomstwa,itozmizernymskutkiem,tostaćnastakże
na wspieranie zdolnych obcokrajowców.Wprzypadkukształceniawzawodachdeficytowych
swójinterespowinnyzauważyć
firmy.
MamywreszcielicznąPolonię
rozsianą po całym świecie
iszczególniemłodzieżpolonijna
na wschód od Polski powinna
zyskaćnaszewsparcie.OczywiścieKartaPolakatoistotnapomociprzynosipewneefekty,ale
trzebazrobićwięcej.
Należy zwrócić uwagę, że
zwiększenieskalikształceniazagranicznychstudentówniejest
wystarczającymdziałaniem,żebyrozwiązaćproblemyfinansowepolskichuczelni.Powinniśmy
ten proces wspierać przede
wszystkimzewzględuna wyżej
opisany interes naszego kraju.

