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II. Samorząd

WYSTąPIENIA GOŚCI KONFERENCJI

Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak

Wicepremier Waldemar Pawlak rozpoczął swoje wystąpienie złożeniem „propozycji”, 
aby skrócić myśl przewodnią konferencji, a zarazem tytuł projektu prowadzonego przez 
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z Trendy rozwojowe Mazowsza na 
Trendy Mazovia. Miałoby to się odnosić do postrzegania województwa mazowieckiego jako 
regionu trendy, czyli innowacyjnego i konkurencyjnego, a zarazem jako miejsca po prostu 
przyjaznego i wygodnego do życia. Powstaje pytanie, jak to można osiągnąć? Wicepremier 
Waldemar Pawlak wskazał, iż w kontekście europejskim mamy do czynienia z trzema klu-
czowymi sposobami myślenia o strategii, tzn. rozwój powinien być: smart (mądry), sustainable 
(zrównoważony) i inclusive (przeciwdziałanie wykluczeniu). Ma to być rozwój pomysłowy, 
który będzie sprawiał, że nawet w trudnych warunkach można dobrze wykorzystać poja-
wiające się szanse. Wicepremier podkreślił, że rozwój zrównoważony oznacza równowagę 
społeczną, ekonomiczną i środowiskową. 

Według słów wicepremiera Waldemara Pawlaka, unikalne szanse rozwoju daje 
Mazowszu włączanie w procesy rozwojowe społeczeństwa, szczególnie z uwzględnie-
niem kapitału społecznego Warszawy, ale również kapitał ekonomiczny nagromadzony  
w Obszarze Metropolitalnym Warszawy oraz wielkość i policentryczność regionu. Z jednej 
strony podregiony: płocki, ciechanowski, ostrołęcki, siedlecki, radomski mogą rozwijać się 
dzięki oddziaływaniu stolicy, z drugiej – tereny te będą mogły zaproponować bardzo dobre 
warunki życia.

Nawiązując do wcześniejszego stwierdzenia, wicepremier Waldemar Pawlak zacyto-
wał wypowiedź jednego z uczestników konferencji INNOWACJE 2010, zorganizowanej  
w listopadzie zeszłego roku w Rzeszowie.  Otóż, jedna z prezentacji, którą przedstawiał 
Marek Darecki, prezes WSK Rzeszów, zaczęła się od pięknego widoku na przestrzeń  
– las i góry. Prezes skomentował to następująco: to jest widok z mojego okna, bo mieszkam pod 
Rzeszowem i kiedy rano wstaję, mam przepiękne widoki, przepiękny i bezpośredni kontakt z przyrodą. 
Dzisiaj to mnie bardzo mobilizuje do takiej aktywnej, wydajnej pracy. Takie przykłady można rów-
nież znaleźć na Mazowszu, a jako ilustracja wicepremierowi posłużył Grodzisk Mazowiecki, 
w którym – staraniami samorządu – powstało wiele terenów przyjaznych dla inwestycji,  
co zaowocowało wzrostem ciekawych miejsc pracy. Doprowadziło to do tego, że część pra-
cowników dojeżdża do pracy z Warszawy do Grodziska. Wicepremier stwierdził, że biorąc 
pod uwagę możliwości przestrzenne, to niewątpliwie Warszawa i Mazowsze mają wiele ele-
mentów, które są potrzebne sobie wzajemnie i warto te atuty wykorzystać. 

Ponadto prelegent podkreślił, jak ważne jest budowanie społecznego potencjału, spo-
łecznej wartości wszelakich samorządowych przedsięwzięć. Na potwierdzenie swych słów 
wicepremier zacytował minister Jolantę Fedak, która uważa, że demografia jest ważna, ale naj-
ważniejsza jest praca. Przykładem jest sytuacja na dzisiejszym rynku pracy, gdzie wielu mło-
dych ludzi nie może znaleźć zatrudnienia. To ważny kierunek dla praktycznej działalności 
zarówno w polityce, jak i w biznesie, tym bardziej jeśli idea społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz polityków ma być traktowana poważnie. 
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Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza

Według słów wicepremiera Waldemara Pawlaka, w perspektywie najbliższych lat istot-
nym będzie zapewnienie samorządom możliwości rozwojowych. Dlatego zwrócił on rów-
nież uwagę na przyjęcie oraz respektowanie w polskich przepisach standardów europej-
skich. Jako przykład podał partnerstwo publiczno-prywatne, które co prawda jest już zapi-
sane w polskim prawie, jednak nadal nie jest stosowane na szeroką skalę. 

Wicepremier Waldemar Pawlak pogratulował Marszałkowi Województwa Mazowiec-
kiego Adamowi Struzikowi, Zarządowi Województwa Mazowieckiego, prof. Zbigniewowi 
Strzeleckiemu oraz wszystkim, którzy przygotowywali dokumenty strategiczne Mazowsza. 
Uważa on bowiem, że kierunki działania naszkicowane w Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego są trafne, a zarazem na tyle elastyczne, aby rozwój Mazowsza mógł być dosto-
sowany do zmieniających się ciągle realiów; tym bardziej że Strategia promuje zrównoważo-
ny rozwój Mazowsza.

dr. Michael Schneider – przedstawiciel regionu Saksonia-Anhalt oraz przewodniczący 
Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów

Dr Michael Schneider prezentował podczas konferencji wspólne interesy Mazowsza  
i Saksonii-Anhalt w odniesieniu do sytuacji obydwu regionów w przyszłym okresie pro-
gramowania europejskiej polityki spójności. Sytuację tę warunkuje odpowiedź na pytanie, 
jaka będzie struktura finansowania funduszy polityki spójności od 2014 roku? Dr Schneider 
uznał, iż dobrą zapowiedzią dla obydwu regionów jest fakt objęcia przez Polskę przewod-
nictwa w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku, zwłaszcza z uwagi na bogate do-
świadczenia w zakresie wykorzystywania środków unijnych. 

Dr Schneider nawiązał do prac prowadzonych w Komitecie Regionów w kwestii spo-
sobu finansowania polityki strukturalnej po roku 2014. Krok po kroku, w Komitecie, spo-
rządzana jest pewna koncepcja w tej dziedzinie, w ścisłej współpracy z przedstawicielami  
DG Regio Komisji Europejskiej, a zwłaszcza z Danutą Hübner, przewodniczącą Komisji 
Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, z którą Komitet Regionów bardzo ściśle 
współpracuje, oraz z Johannesem Hahnem, Komisarzem ds. Polityki Regionalnej. Również 
grupa polskich przedstawicieli w Komitecie prowadziła liczne rozmowy w pracach nad 
przyszłymi zasadami finansowania polityki spójności.

Dr Michael Schneider podkreślił, że w Piątym raporcie na temat spójności gospodarczej, spo-
łecznej i terytorialnej Komisji Europejskiej koncepcja przyszłej polityki regionalnej nie odbiega 
znacznie od koncepcji wypracowanej przez Komitet Regionów. Główna myśl towarzysząca 
kształtowaniu polityki spójności powinna opierać się na zasadach solidarności, jednakże nie 
na zasadzie przekazywania datków czy jałmużny, lecz w sensie pomocy dla samopomocy, 
a więc zgodnie z hasłem „pomóż sobie samemu”. Zasadę tę można porównać do wsparcia 
żebraka, u którego, dając mu jałmużnę, wzbudza się postawę roszczeniową, zaś zapewniając 
odpowiednie wykształcenie, wzbudza się w nim potencjał do działania i rozwoju oraz spra-
wia, że będzie on w stanie pomóc sobie samemu przez dłuższy czas. Polityka spójności opiera 
się zatem na zasadach solidarności z tymi najsłabszymi regionami, które wymagają pomocy 


