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 No 

oczywiście ma te narzędzia w postaci programów, chociażby w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego, który będzie stymulował projekty, które są nałożone na 

przedsięwzięcia gospodarcze, które charakteryzują się innowacyjnością, no i tu następuje cały 

cykl współpracy z jednostkami badawczymi, wdrożenie nowoczesnych technologii i tak dalej. 

Tyle, że te programy, jakby albo nie przynoszą oczekiwanego efektu, albo przedsiębiorcy 

wcale się do nich nie garną. No to warto by się zastanowić, dlaczego się nie garną, to trzeba 

by spojrzeć w takim razie na takie wskaźniki, które temu towarzyszą, które wpływają na 

zdolność do innowacyjnej gospodarki. I wrócę tutaj do wskaźnika, który jest z zupełnie 

innego obszaru, mianowicie zdawalności matur. Zdawalność matur 77% - nawiasem mówiąc 

nie rozumiem na stronie 18 jest o tej zdawalności matur i tam mowa jest o 77%, a mapka 

pokazuje w naszym województwie 44%, to są chyba pomylone parametry albo ja nie 

rozumiem, ale to tak na marginesie, to chyba nie ma większego znaczenia dla tej sprawy. No 

przecież tak naprawdę, jeśli jest mała zdawalność matur, to jest mała liczba kandydatów na 

studia, tak naprawdę o tym, czy w przyszłości gospodarka będzie innowacyjna, zdecyduje to 

w jaki sposób będziemy mieć wykształcenie społeczeństwa i czy na rynku pracy będą ludzie 

zdolni te innowacje wprowadzać, bo dzisiaj podejrzewam, że jednym z problemów jest to, że 

nie mamy tej wystarczającej liczby absolwentów, nie mamy liczby studentów, zwłaszcza w 

tych obszarach, które tym innowacjom podlegają. Podała Pani Radna Jacyna-Witt tę 

informację o liczbie maturzystów, ale też bez refleksji, bo jeśli mamy 77% zdających maturę 

maturzystów, a tych maturzystów jest proszę państwa w województwie zachodniopomorskim 

9 tysięcy, to znaczy, że 7000 to są ci, którzy mogliby się zakwalifikować na studia, z czego 

część pojedzie do Krakowa, Wrocławia, o którym była mowa. My po prostu mamy na 

poziomie problemu demograficznego już problem z kadrami w przyszłości. Czyli proszę 

zobaczyć, próbuję pokazać Państwu pewien rodzaj funkcjonał zależności, które w ciągu kilku 

lat będą determinowały rozwój województwa. No to jeśli w takim razie mówimy o tej niskiej 

zdawalności matur to ona okazuje się być bardzo istotnym problemem do rozwiązania z 

powodu tak naprawdę przyszłości tej gospodarki. Nie chodzi o miejsca pracy, o zasilenie 

miejscami pracy. Chodzi o potencjał intelektualny tych, którzy tą gospodarką będą sterowali 

za lat 4-5, nie ja, przepraszam, tutaj ja jestem w grupie, jakby schyłkowej. Natomiast ci, 

którzy wychodzą dzisiaj z uczelni, ci, którzy będą wychodzili w najbliższych latach, to są ci, 

którzy będą wspierali. To znaczy, że jeśli my mamy proszę Państwa jednocześnie informacje 

o 9000 absolwentów, którzy - mniej więcej, bo to policzyłem z liczby absolwentów na 10 000 

- 9000 absolwentów w roku 2019, a wtedy też było tylu maturzystów i też mniej więcej 

podobny procent zdawalności matury, to znaczy, że wyszło więcej niż maturzystów którzy 

zdali matury, wyszło więcej absolwentów. Znaczy, że nie jest prawdą, że tylko ludzie 

wyjeżdżają, jest prawdą to, że ludzie przyjeżdżają też studiować, do województwa 

zachodniopomorskiego. Znaczy, że my musimy się zasilać kadrami, które są - przepraszam za 

brzydkie określenie importowane - ale, żeby się zasilać tymi kadrami, które są importowane, 

które tutaj zostaną też, czyli które zahamują tę tendencję innego parametru, jakim jest 

zmniejszenie liczby ludności o ponad 8000 ludzi w obliczu 139 000 w skali kraju - w całym 
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kraju to nastąpiło. No to my musimy próbować tu ich ściągać. I tutaj dochodzę do takiego 

elementu, którego w ogóle nie widzę w działaniach Zarządu, mianowicie zdefiniowanej 

polityki wobec uczelni wyższych, które będą wpływały bardzo silnie na naszą zdolność 

rozwojową, wpływają i będą wpływały na zdolność rozwojową. My mamy w ramach tej 

polityki jedną rzecz, program stypendialny, który na 95 000 złotych został zadekretowany w 

2020 roku, który dotyczył tych, którzy chcą pozostać w Województwie 

Zachodniopomorskim. Czyli nawet nie ci, którzy chcą studiować w zachodniopomorskim, 

tylko tych, których chcemy zatrzymać, żeby nie pojechali do tego Wrocławia, czy Krakowa. 

Ja bardzo tutaj jak gdyby apeluje, żeby na podstawie tej informacji, którą pozyskaliśmy z tego 

raportu, żeby wyciągnąć taki wniosek o konieczności zbudowania silnej polityki tak 

naprawdę wsparcia i stymulowania uczelni wyższych i to nie szczecińskich, bo to bardzo mi 

się nie podobało to stwierdzenie ze strony Pani Radnej Jacyny-Witt o tym, że tutaj ten 

Szczecin taki dominujący - on jest dominujący tak długo, jak długo będzie wspierany 

finansowo. Jeśli wesprzemy np. Szczecinek, w którym jest filia Politechniki Koszalińskiej, to 

on będzie też równie silny, jak uczelnie szczecińskie. To jest polityka dotyczące kształcenia, 

ale jeszcze mówimy o polityce innej dotyczącej również tego, co może się dziać z tymi 

innowacjami, mianowicie z tym, co się dzisiaj nazywa przemysłem 4.0, który pobrzmiewa w 

różnych tam stwierdzeniach, w różnych gremiach dzieją się różne rzeczy, ale moim przyszedł 

czas na to, żebyśmy zbudowali specjalny program dotyczący wspierania tego przemysłu 4.0, 

czyli znowu technologii innowacji, które mają trafić do przedsiębiorstw, którym trzeba dać 

pomysł, po to, żebyśmy zbudowali pewną specyfikę dla województwa w zakresie rozwoju 

gospodarczego. No oczywiście tu mówimy również o tym, co się dzieje w obszarze np. rynku 

pracy. Ja nie chcę mówić o bezrobociu i o takich rzeczach, ale proszę Państwa, trafiłem w tym 

raporcie na taką bardzo ciekawą informację dotyczącą rynku pracy, w którym jest mowa o 

tym, że w ramach działania, a właściwie celu, tworzenie warunków do rozwoju kapitału 

ludzkiego jest taki element jak współpracy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy, która wydała 

76 opinii dotyczących kształcenia - dokładnie zasadności kształcenia do określonych 

zawodów. Nie ma informacji o tym, a byłaby niezwykle ciekawa, gdyby się dało do niej 

dotrzeć, byłoby to dla mnie również istotne, jakie zawody ta rada uznała za takie, które nie 

mają przyszłości. Pamiętacie Państwo, że ci ludzie, którzy dziś na rynek pracy, którzy dziś 

będą wykształceni, muszą na nim funkcjonować przez najbliższe 30-40 lat. Część zawodów, 

do których dzisiaj przygotowujemy w ogóle będzie już prehistorią, nawet jeśli ktoś będzie 

mówił, że jest z zawodu, nie wiem, może ślusarzem, a może nie, ja tego nie wiem, ta rada jest 

specjalistyczna. Ale jak już mówimy o tej radzie i takiej analizie, która zrobiona w związku z 

rynkiem pracy no to może warto też popatrzeć na to, co się dzieje na poziomie szerszym niż 

województwo. Otóż istnieją takie przyparcie właściwie sterowane przez Ministerstwo 

Rozwoju dotychczasowo, czy poprzednio się tak nazywało, to nie jest istotne. Istnieją Rady 

do Spraw Kompetencji. Rady do Spraw Kompetencji w określonych sektorach, czyli to 

Sektorowe Rady do Spraw Kompetencji, które zajmują się analizą kształcenia i 

przygotowania do zawodów, które będą w przyszłości funkcjonowały. I my mamy w 

wojewódzkie ludzi, którzy w tych Sektorowych Radach Kompetencji pracują np. ludzi, którzy 

są z Koszalina. Być może warto - może tak jest, ale w raporcie tej informacji nie widać - być 

może warto nawiązać takie współdziałanie po to, żeby analizować, to co jest wypracowywane 

w tych Sektorowych Radach Kompetencji i użyć tego do polityki województwa w zakresie 

kształcenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego. Proszę Państwa, oczywiście jednym z takich, 

ta demografia, o której powiedziałem, że nie będę mówił, to jednak parę słów powiem. Ta 

demografia, która nam tak spada, te rzeczy, które dotyczą wsparcia rodziny, zdolności do 

utrzymania tych ludzi, te granice ubóstwa, które się rozszerzyły, jak gdyby przez ostatni rok, 

ale jednak są mniejsze niż średnia w Polsce i to jest taka pozytywna informacja w tej 

negatywnej. To wszystko również taki ma trochę ograniczone... Samorząd ma ograniczony 
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wpływ na oddziaływanie, niemniej jednak powiem, że te programy typu "Kurs na rodzinę", 

czy "Nawigator samodzielności", to są programy, które trudno przecenić, to są naprawdę w 

tym obszarze bardzo dobre rzeczy i pomijając tą taką trochę ideowe wystąpienie, które było 

wcześniej dotyczące innych podstaw tworzenia tego społeczeństwa, to ja bardzo wysoko 

oceniam i tu jak o tym rozmawiamy, to to jest świetna rzecz. Na koniec chciałbym jeszcze o 

dwóch rzeczach, już krócej, mianowicie o kulturze, ponieważ ona mnie tutaj uderzyła, 

zostałaby dość mocno podniesiona we wcześniejszych wypowiedziach. Na stronie 160 tej 

raportu jest taka mapka, zresztą powtarzana dla innych programów, innych działań, które 

pokazuje, jak zostały rozłożone na terenie województwa dotacje na kulturę w różnych 

gminach, miastach. Te mapki zwykle, które są w różnych innych miejscach również pokazują 

mniej więcej równomierność działań Samorządu Wojewódzkiego na obszarze całego 

województwa. Ale przy kulturze - Państwo wiecie, że ja do tego tematu wracam regularnie - 

przy kulturze, chciałbym trochę zakwestionować tą mapkę z pewnym niepokojem, dlatego że 

wtedy myślę o tych innych mapkach jak je interpretować, dlatego że wskaźnik w części 

pierwszej statystycznej, który mówi o dostępie do kultury i wykorzystaniu przez obywateli z 

województwa zachodniopomorskiego muzeów, teatrów, sal koncertowych, ten wskaźnik 

pokazuje, że jesteśmy dość słabi w tej materii. Ja twierdzę, że jesteśmy dość słabi w tej 

materii ze względu na nierównomierne rozłożenie instytucji kulturalnych na terenie 

województwa. Trudno mówić, żeby z 1 000 700 prawie mieszkańców, które mamy w tym 

województwie, wygenerować poważny ruch w kierunku Szczecina, po to, żeby pojechać do 

Teatru Polskiego, do Filharmonii, na Zamek do Muzeum, które są głównymi wydatkami 

województwa jako wydatki własne, na instytucje kultury, które do tego województwa należą. 

To ja od dłuższego czasu głoszę tezę, że dostępność tej kultury w mieście z 390 000 ludźmi 

jest taka, jak to miasto i jego okolice pozwalają. Natomiast niestety nie jest dla reszty 

województwa ona sprawiedliwie - głupie słowo, przepraszam, w tym kontekście - nie jest, 

powiedzmy, równomierny, nie jest wyważony. Twierdzę, że w ramach polityki województwa 

powinniśmy również instytucje i kultury wojewódzkie umieszczać poza Szczecinem, bo jak 

się popatrzy tak dokładnie na te wydatki poza tą mapką, która pokazuje, że w Szczecinie 

wydaliśmy - już nie pamiętam - 30, 17 w Koszalinie na te instytucje, w Szczecinku tam 2 z 

kawałkiem. To się popatrzy to tak w rzeczywistości to na instytucje kultury w samym 

Szczecinie wydano jakieś 60 000 000-70 000 000 zł w postaci dotacji dla tych instytucji 

kultury oraz inwestycji. Mówimy o tym Teatrze Polskim, mówimy o Morskim Centrum 

Nauki, mówimy o Zamku, o kolejnych remontach, o wystawach i tym podobnych rzeczach i 

to tylko tak mówię to w kontekście jakby tego poprawnego widzenia tego oddziaływania, bo 

jeśli coś dzielimy statystycznie na całe województwo, to jest to samo, co z tą statystyką na 

całą Polskę. Jest nam dobrze, bo mamy dochód na mieszkańca zdecydowanie wyższy średnio 

niż ten, który wynika z samego Województwa Zachodniopomorskiego. A zatem, żeby ta 

statystyka nas troszeczkę też nie oszukiwała, żebyśmy te parametry statystyczne używali też 

w sposób właściwy. No i nie sposób odnieść się do tego, co jest taką solą też naszego 

funkcjonowania, mianowicie turystyki i tego, co się wydarzyło z powodu pandemii, tych 

upadających firm mniejszych i większych - moim zdaniem to bez znaczenia, czy to upadły 

firmy te, które były jednoosobową działalnością, czy mikrofirmy, one po prostu upadły i one 

zmniejszyły potencjał tego rynku i jakiś czas będzie potrzebny, żeby to naprawić. I teraz co 

może zrobić województwo. No województwo oczywiście robi 1 rzecz niezwykłą, Samorząd 

robi niezwykłą, mianowicie buduje infrastrukturę, której sztandarem są ścieżki rowerowe. I 

super, powiem, że to jest taka gałąź, która bardzo napędza i nawet jeśli ktoś kanapki weźmie 

na ten rower i własne piwo, przepraszam - własną Coca-Colę - to wtedy i tak ta infrastruktura 

będzie wykorzystana i tak będzie korzystanie z usług
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Artur Wezgraj (Radny Województwa Zachodniopomorskiego) 

które koło tego się będą tworzyć. Województwo ma również możliwość wpływania na jeszcze jeden fragment infrastruktury, 

której ja jestem osobiście fanem i tu będę przemycał ten swój własny pogląd. Mianowicie może wpływać na drogi, na szlaki 

turystyczne, tak jak na ścieżki rowerowe, na szlaki wodne, które dzisiaj rozwijają się w sposób nieprawdopodobny. Ja ciągle 

wracam do Pojezierza Drawskiego, według moich szacunków mamy tam jakiś 5000 jednostek pływających na samym 

Pojezierzu Drawskim i one się tam duszą. I to jest jakby taki pomysł, o którym mówimy na wprowadzenie pewnej polityki. No 

i ja oglądając oczywiście ten raport poszukałem tych miejsc, w których mamy te tereny, te różne te wodne, niekoniecznie 

dotyczące Pojezierza Drawskiego, mojego konika, ale trafiłem na zapis w obszarze turystyki, na współpracę Zarządu 

Województwa z lokalnymi organizacjami turystycznymi i jedna nazywa się lokalną organizacją turystyczną 

"Zachodniopomorski szlak żeglugowy" i oczywiście natychmiast poszukałem strony internetowej, żeby zobaczyć, co tam się 

dzieje, to oczywiście dotyczy szlaku żeglugowego morskiego, ten, który był parę lat temu projektem - bardzo fajnym zresztą 

- i który został w dużej części zrealizowany, poza Koszalinem i Wrotami nieszczęsnymi, które zamknęły tę możliwość. Ale tak 

naprawdę niestety na tej stronie nie znalazłem żadnej specjalnej aktywności poza opisem oto jak zamierza ta organizacja 

współpracować z Samorządem Wojewódzkim, tak naprawdę. Czyli jak będzie oddziaływał. Wydaje mi się duży i z tego 

raportu wynika, że powinniśmy jednak jako województwo również przyjrzeć się temu, co się dzieje na tym Pojezierzu 

Wałeckim, tam też fajne historie. Tam na południu, zwłaszcza że jak popatrzymy na to, jak na tą liczbę firm, które upadły w 

wyniku naruszenia tego sektora turystycznego, to ta południowa część naszego województwa w zasadzie prawie, że nie 

została dotknięta tym problem. A oczywiście, to może być się wbrew pozorom wskaźnik negatywny, bo to znaczy, że tam nie 

ma firm turystycznych, bo nie ma infrastruktury turystycznej, więc nie miało co upaść. To co istnieje tam to jest niewielka 

część. Proszę Państwa, patrzę na ten raport, powiem, że patrzymy na ten raport - mówię teraz w imieniu klubu - dobrze, 

dlatego że pokazuje też ogromny wysiłek, który musiał być włożone w roku 2020 z powodu zupełnie odmiennych warunków, 

do których w ogóle nie byliśmy przygotowani. W żaden sposób nie byliśmy przygotowani do tego, co się wydarzy. Nakłady 

zrobione, które, które zostały wykonane i te nakłady intelektualne, nakłady wysiłku - wysiłku w postaci pracy i te nakłady 

finansowe budzą szacunek, niezależnie od tego, czy będziemy się tam przepychali, że rząd więcej, samorząd mniej, bo to w 

ogóle nie ma żadnego znaczenia. W skali tego, co się działo w województwie zachodniopomorskim, to ja uważam za sukces. 

Niezależnie od moich uwag co do samego raportu i tego, co uważam, że powinniśmy się zmienić w tych naszych kierunkach 

rozwoju, to trzeba dobrze ocenić, co się wydarzyło w zeszłym roku i teraz mówię to w imieniu Klubu Bezpartyjnych 

Samorządowców, że będziemy popierali tutaj Zarząd Województwa. Na koniec jeszcze wrócę do ankiety od której zacząłem. 

Otóż w tej ankiecie nieustannie było odniesienie do tego, jak się ma tam te twoje działanie do twojej partii. Konsekwentnie 

nie odpowiadałem na to pytanie, bo w końcu nie jestem w partii, ale ostatnie pytanie było: "Jaką partię reprezentujesz?" i na 

pierwszym miejscu była wymieniona "Bezpartyjni Samorządowcy". W związku w imieniu Bezpartyjnych Samorządowców, 

chciałbym powiedzieć, że będziemy popierali ten raport i popierali wniosek o udzielenie wotum zaufania dla Pana Marszałka i 

całego Zarządu. Dziękuję bardzo.  

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, skończyły się wypowiedzi Przewodniczących Klubów, obradujemy już 3 godziny ponad. 

Proponuję Państwu dziesięciominutową przerwę, spotykamy się o 13:20, równo. Wszyscy fizjologiczną, że tak powiem, 

przerwę na pewno powinni w tej chwili już mieć. Zapraszam Państwa, 13:20 spotykamy się ponownie, dziękuję. /przerwa/  

Dzień dobry ponownie, wracamy do obradowania. Godzina 13:21, zapraszam Państwa. Proszę Państwa, rozpoczynamy 

debatę, ciąg dalszy. W kolejności Pan Przewodniczący Maciej Kopeć, bardzo proszę.  

Maciej Kopeć (Radny Województwa Zachodniopomorskiego) 

Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, Wysoki Sejmiku. Ja postaram się oczywiście odnosić do tego dokumentu, nie do 

wypowiedzi przedmówców i jak do samej treści, które tam są zawarte. Niemniej, wydaje mi się, że w jednej z wypowiedzi 

klubowych było kilka ciekawych rzeczy i też postaram się w jakiś sposób do tego odnieść. Czyli z jednej strony faktycznie 

mamy dokument, który zawiera pewną statystykę ogólną, pewną część analityczną. Też oczywiście rozumiemy, o czym 

mówił zresztą Pan Marszałek, że pewne dane statystyczne nie są dostępne i oczywiście to też rozumiemy i z tego powodu też 

nie mam zamiaru tego dokumentu krytykować, bo rozumiemy te wszystkie uwarunkowania, to chociażby widać w tej części 

dotyczącej kultury, że trudno umiejscowić pewne dane statystyczne. Natomiast, jakby, to, co widać w tej dyskusji - to 

oczywiście też poniekąd zwrócił uwagę na to Pan Przewodniczący Wezgraj, tak - że mamy pewną dyskusję, która w zasadzie 

zahacza o pewną schizofrenię. To z jednej strony w tym dokumencie praktycznie unika się odniesień do Rządu, do tych 

działań, które faktycznie te kwestie chociażby związane z walką z bezrobociem, tarczami antykryzysowymi, tymi działaniami 
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związanymi z pandemią, próbuje się z tego dokumentu wyeliminować, co oczywiście nie jest logiczne, bo mówimy o pewnej 

statystyce ogólnokrajowej. Akurat tworzy się taką ekwilibrystykę z danymi statystycznymi, żeby ten wątek pominąć. Z 

drugiej strony tak słyszymy: "Rząd nie zrobił tego, Rząd nie zrobił tamtego, czy innego", tak? Czyli jakby mamy zupełnie 

takie fałszowanie rzeczywistości. Druga rzecz, która tu jest oczywiście widoczna i ta pewna logika tego dokumentu, że mamy 

pewną ogólną statystykę, następnie to powinno iść jakieś triadzie, tak? To znaczy finansowanie, działanie, czy działanie, 

finansowanie, więc jakby pewne działania powinny wynikać właśnie z tych danych statystycznych. Zresztą mówił o tym Pan 

Przewodniczący Wezgraj, natomiast, jakby ta logika tutaj po prostu jest zachwiana. I to widać bardzo mocno w kilku 

przykładach, tak? Jednym jest oczywiście edukacja. Natomiast tutaj z wnioskami Pana Przewodniczącego absolutnie się nie 

zgadzam, natomiast inna rzecz, jakby taka bym powiedział, która... Jedna statystyka ma się nijak do działań, to jest sport, 

czy przeczy kolejna to chociażby kultura. Tak jak tych wiele działań - transport, a więc chodzi o to, że jakby i konstruowanie 

tego dokumentu, czy brak w ogóle wniosków tak wynikających z pewnej statystyki, czy mieszanie działań, które podejmował 

Samorząd Wojewódzki, właściwie nieprzystające do pewnych wniosków, które powinny z tego wynikać, właściwie to 

powoduje, że ten dokument powinien być odrzucony, tak, że w zasadzie chociażby z tego punktu widzenia, tak, jest on nie 

do zaakceptowania. Tutaj też to widać wyraźnie. Natomiast jakby patrząc po kolei, oczywiście tam mowa była, na pewno to, 

co martwi to jest spadek liczby ludności. Też oczywiście warto popatrzeć na to też pod tym kątem, że dużo się mówi o tych 

dużych samorządach, że taka była logika z resztą działań i poprzednich, i teraz jakby inwestowania w duże ośrodki. Akurat 

tutaj ten spadek jest szczególnie widoczny, też mówiła tam Pani Przewodnicząca Jacyna-Witt, to, co szczególnie, jakby 

niepokoi, to ten trend dotyczący terenów wiejskich. Dalej to kwestia zwiększenia ubóstwa, ale to też, jakby nijak ma się do 

do tego, co się dzieje w Polsce, przynajmniej do tej dynamiki, która jest w reszcie kraju. To co też jakoś tak wstydliwie tutaj 

przed przemilczano, to znaczy kwestia korzystania z praw obywatelskich, także w tych wyborach do sejmików, to jest 

frekwencja, a przecież tutaj wydaje się - skoro tacy najwięksi demokraci rządzą, to najwięcej osób powinno z tych praw 

korzystać. Też mówił o tym Pan Przewodniczący Wezgraj, Pani Przewodnicząca Jacyna-Witt, to jest kwestia dramatycznego 

spadku liczby studentów, w latach 2010-2019, bo to jest prawie 50% i oczywiście też należałoby się nad tym zastanowić i 

jakby od tego elementu, który dotyczy zdawalności matur, czy tego, jak widzimy trendy, jeżeli chodzi o absolwentów liceów, 

techników, jak oni wybierają później wyższe uczelnie, też warto na to spojrzeć, dlaczego są takie wybory, a nie inne. 

Oczywiście jest spadek turystyki, ale też, jakby z jednej strony albo się to upolitycznia, albo wszystkiemu oczywiście jest 

winna pandemia, ale też by nie widać tych działań, które były podejmowane, chociażby takich, jak bon turystyczny o tym się, 

jakby koniecznie chce...  

Przepraszam, więc mówiłem o jakby tych kwestiach po kolei, tak? Które wynikają z tego dokumentu, a więc te, które dotyczą 

poszczególnych takich zjawisk, które są, jakby tutaj zanotowane, tak? I oczywiście jest chwała, że tutaj ta statystyka jest 

dotycząca ubóstwa, bezrobocia, dotycząca spadku liczby studentów, tego, co dotyczy turystyki. Natomiast brak jest 

oczywiście tych różnych działań, które były podejmowane z drugiej strony, czyli każde tarcze antykryzysowe, tej stopy 

bezrobocia, która jest w Polsce, a która jest w innych krajach Unii, a u nas jest najniższa. Kwestia bonu turystycznego, który 

był takim elementem, z którego akurat województwo zachodniopomorskie najmocniej skorzystało. To jest kwestia jak 

powiedziałem liczby studentów, tych wyborów, tak, które podejmują absolwenci, oczywiście z jednej strony mamy ten niski 

wskaźnik, jeżeli chodzi o zdawalność matur, z drugiej strony oczywiście to nie jest jedyny rzecz jasna powód malejącej liczby 

dramatycznie w latach 2010-2019 studentów. To jest oczywiście kwestia kultury i ona ciągle wraca tak? Bo to jest pytanie na 

ile to - i też oczywiście rozumiemy, że Samorząd Wojewódzki jest organem prowadzącym dla instytucji kultury. Inne są też 

instytucje kultury miejskie, szczecińskie, czy koszalińskie, czy w innych miastach, natomiast no też jak się popatrzy tak na 

skalę tych inwestycji, które były w Instytucie Kultury, zaczynając gdzieś tam wcześniej, przez Operę, teraz Teatr Polski, tzw. 

Muzeum Morskie, to wszystko jakby - czy Zamek - powoduje, że mamy koncentrowanie się w jednym miejscu i to jest słuszne 

pytanie: na ile te inwestycje ogromne one, jakby, przekładają się na równocześnie, tak jak zauważa raport ten spadek, jeżeli 

chodzi o korzystanie z tych instytucji, czytelnictwo itd. tak? No więc jakby brakuje takiego połączenia jednego z drugim, czy 

też oczekiwania, tak? No są pewne inwestycje, ale co chcemy osiągnąć w wyniku tych inwestycji, tak? Tutaj takiej 

odpowiedzi nie mają. Ja też rozumiem, to też mamy takie rzeczy, które - zresztą o tym była mowa, tak? Jakby pewną 

miałkość działań no koniecznie chce się przykryć ideologią, tak? Przewiesić jakiś znak na budynku Instytucji Kultury, czy 

gdzieś tam zorganizować wystawę o szczecińskich protestach. Aż nie chce mówić, tak, czy zdominowaną przez zdjęcia z 

protestów strajku kobiet. Piekło kobiet tak naprawdę to przeżyły kobiety ofiary, rodziny ofiar grudnia. Tak naprawdę szkoda 

mieszać takich rzeczy, patrząc na na wystawę zamkową, trochę to jest jakby nie na miejscu, tak bym to określił. 

Równocześnie mamy cenzurowanie, jeżeli ktoś chce pisać o protestach, to dlaczego nie ma protestów, które były w czasie, 

kiedy likwidowano stocznię w Szczecinie. To tak wygląda, jakby jakiś cenzor się zajął takimi wystawami. Natomiast to jest 

oczywiście też pytanie, tak, na ile w ogóle - zresztą mówiła o tym Pani Przewodnicząca Małgorzata Jacyna-Witt, na ile ten 

repertuar Teatru Polskiego dość rozrywkowy jest tym, co chcemy, czy to ma przyciągać, czy poprawić statystykę osób 
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chodzących do teatru. Czy jak po prostu to widzimy, czy jako pewną wartość właśnie taką, która wpisuje się w region, w kraj 

- coś, co jest jakby kulturalnie znaczące, czy chcemy właśnie patrzeć na to pod kątem rozrywki. Jeżeli chodzi też o tę kwestię 

kulturalną, zresztą to wynika też, jak popatrzymy dokładnie w treść tego dokumentu, to się podkreśla pewne elementy 

właśnie tej tożsamości regionalnej, tak? Ale trudno powiedzieć, co się nawet przez to rozumie, tę tożsamość regionalną. Czy 

tą, którą otworzono po czterdziestym piątym roku, to jest jakaś inna tożsamość, natomiast, jakby w ogóle o wpisaniu tego 

jakiś kontekst Polski, historii polskiej, kultury Polski, jakość tego w tym dokumencie nie widać. Też kwestia gospodarki, no z 

jednej strony oczywiście jest tam wiele elementów statystycznych, ale też, jakby nie widać tych wszystkich inwestycji, które 

łączyły się z portem, Policami, polimerami, tunelem, terminalem - no to wszystko przecież istnieje, tak? Natomiast dominuje 

ten element, tak, chociażby związane z odnawialnymi źródłami energii. Natomiast no tego, co jest jakby istotą rzeczy na 

dzień dzisiejszy brakuje. Też taki przewija się element, o którym zresztą też mówiła Przewodnicząca Małgorzata Jacyna-Witt, 

tego takiego zachwytu polityką zagraniczną i no, jakby to po prostu dominuje, tak? Zresztą Pan Marszałek użył takiego 

określenia, mówiąc o rządzie "partner" i tym partnerem... No to jest trochę dziwne określenie, tak? Czy partnerem jest ponad 

sto samorządów, partnerem są landy niemieckie, partnerem jest polski Rząd, tak można wiele pewnie partnerów jeszcze 

tutaj wymienić, tylko no trudno powiedzieć, czy tak to ma wyglądać, tak? Czy tak koncentrujemy się wokół współpracy z 

rządami niemieckimi, aglomeracją berlińską i tak dalej. A równocześnie, jakby w tym wszystkim wśród tych wielkich słów, no, 

wymienia się, nie wiem, też różnych osiągnięć, współpracy - Piknik nad Odrą czy polsko-niemiecki Dzień Starej Rzeźni. To tak 

jakby no, jakby mamy takie, jakby wysokie tony, a potem jak zejdziemy trochę niżej, to w masie tych wymienianych różnych 

drobnych spraw. No trudno powiedzieć w zasadzie, co tu chciano osiągnąć, co osiągnięto, co jest duże, a właściwie czy co 

poza spotkaniem starej rzeźni, przy co właściwie osiągnął Pan Marszałek w trakcie pandemii spotykając się z 

przedstawicielami władz niemieckich landów, nie wiemy. No też widzimy też, zresztą mówił o tym Pan Przewodniczący 

Wezgraj, że mamy pewną statystykę, chociażby w transporcie, tak? To jest takie też ciekawe zdanie na jednej ze stron tego 

dokumentu, tak? 54 km, 54 zadania, 54 000 000 działania samorządu w sferze transportu. Tak naprawdę nawet nie 54 000 

000, bo z tego 8 chyba było z funduszy rządowych. A więc można by powiedzieć tak: dużo to, czy mało, a z drugiej strony 

wiemy, że tak jak mówiłem, to są olbrzymie inwestycje, które są realizowane, chociażby takie jak tunel, mówiła o drogach 

Pani Przewodnicząca Małgorzata Jacyna-Witt. Mamy kolejną zapowiedź związaną z zachodnim obejściem, gdybyśmy mieli się 

tylko odnosić do tej statystyki, to pewnie byśmy załamali ręce, ale wiemy, że wygląda to inaczej, moglibyśmy się ratować 

inwestycjami, ścieżki rowerowe. I kolejny element, który dotyczy edukacji, to akurat z Panem Przewodniczącym Wezgrajem 

całkowicie się nie zgadzam. Zgadzam się oczywiście co do tej statystyki, tak? Absolutnie racja. Natomiast ja o tym mówiłem 

już kilka razy, tak, że tak nie chcę tego powtarzać po raz któryś, że, na ile oczywiście ten element zdawalności egzaminów 

musi być eksponowany na to, że egzaminy do 2005 roku były inne, od 2015 roku są inne. Za chwilę się znowu zmienią, więc 

to nie jest takie proste, przestawianie w ogóle rok do roku. Mówienie o tym, że coś rośnie, coś maleje. Trzeba zawsze, jakby 

patrzeć na to troszeczkę szerzej. Akurat w przypadku województwa uważam, że tutaj jest dysponentem dwóch kluczowych 

narzędzi, które powinny być do tego wykorzystywane, bo oczywiście Pan Przewodniczący ma rację, że przedszkola prowadzą 

gminy, a powiaty szkoły ponadpodstawowe. Tylko też jest pytanie, jakie narzędzia ma powiat do tego, żeby zwrócić uwagę 

na konkretne działania, które wynikają z tego, że szkoły w danym powiecie mają takie, czy inne, wyniki. Tak naprawdę 

narzędzia są z poziomu wojewódzkiego, to są dwa ośrodki metodyczne. I teraz można by sobie wyobrazić, tak? Jakby 

powiązanie tej części statystycznej, tej oceny, która dotyczy wyników egzaminów zewnętrznych, które łagodnie mówiąc 

najwyższe w kraju nie są z działaniami wojewódzkich ośrodków, a tego nie ma, a tak naprawdę jest to jedyny element 

sprawczy, który mógłby na te wyniki wpływać. Oczywiście są działania kuratorium, programy naprawcze, ale też te programy 

naprawcze muszą być realizowane w oparciu o coś, a tak naprawdę taką pomocą powinny służyć wojewódzkie ośrodki 

metodyczne i tutaj tego nie ma, to nie jest tak, że - oczywiście Pan Przewodniczący żartował o korepetycjach, tak - natomiast 

akurat tu z poziomu powiatu, który oczywiście może stworzyć takie działania, istnieje Miejski Ośrodek Metodyczny w 

Szczecinie, tak? Ale tak naprawdę kluczowe znaczenie dla województwa i takich działań z poziomu województwa powinny 

mieć oba ośrodki metodyczne - i szczeciński, i koszaliński. Tego po prostu nie ma, tak? I to jest jeden z takich kluczowych 

przykładów, na ile ta statystyka ogólna nijak ma się do działań, które są podejmowane, choć oczywiście jest to tylko jeden z 

drobnych elementów. Kolejna kwestia, która dotyczy sportu, to też jest z jednej strony mamy pewne oczywiście programy i 

bardzo dobrze, że je mamy, Samorząd Wojewódzki je realizuje i te, które dotyczą infrastruktury sportowej, które dotyczą 

wsparcia dla tych, którzy osiągają dobre wyniki w sporcie. To jest oczywiście ważne, tylko mamy z jednej strony takie 

sztuczne przeklejenie, czyli mamy pewne środki, zresztą dokładnie Pan Marszałek ich wysokość wymieniał, a z drugiej 

strony, jakby wszystko, co pozytywnego w sporcie się odbyło, jakby przypisuje się tym środkom. Tak jakby nie było 

zawodników, ich wysiłku, ich rodziców, trenerów, klubów, szkół, nauczycieli wychowania fizycznego. Jakby po prostu 

wszystko to, co się wydarzyło, to jakby dzięki temu, że zbudowano płot gdzieś tam przy jakimś ośrodku sportowym, tak, bo 

mniej więcej do tego się sprowadza ten program poprawy infrastruktury sportowej. No tak to nie wygląda, tak? I to jest jakby 

też kwestia takiego podstawowego zarzutu pomiędzy tym dokumentem, a tym tak naprawdę, co wynika, jakby dalej z 
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realizowania zadań i realizowania budżetu. Też patrząc na inne działania, chociażby na walkę z covidem - i to w sensie 

gospodarczym, i bezpośrednio, tak? To brak jest tego związku, czy powiązania, czyli jakby takiego podejścia takiego, bym 

powiedział, dziwnego, którego nie do końca rozumiem, tak? Bo jakby tak słuchając tych wszystkich wypowiedzi miałem 

wrażenie, że tutaj, jakby ktoś robił pewną łaskę i jakby pieniądze, tak, jakby był właścicielem tych pieniędzy jako Zarząd 

Województwa i musiał wydać na walkę z covid. Jakby nie chodziło mieszkańców naszego województwa, o ich zdrowie i życie. 

No niestety, ja takie miałem wrażenie. Dlaczego rząd czegoś nie zrobił, a myśmy tutaj coś zrobili, no. Raczej wszyscy 

powinniśmy się w to zaangażować, a nie doszukiwać się takich, czy innych działań, czy jakiejś polityki, zastanawiać się nad 

tym, co kto zrobił, jak się poświęcił tej sprawie. No żadne poświęcenie, to był po prostu święty obowiązek i należało się z 

niego po prostu wywiązać. Druga rzecz, no też jakby czasami też widzimy takie naginanie pewnej statystyki. No mamy, jakby 

pewną sumę wydatków, które były na ochronę zdrowia w okresie pandemii i oczywiście szpital - o tym zresztą mówił Pan 

Marszałek - na Arkońskiej i jakby chwała mu za to, że jakby pewne pieniądze, tak, dało się przekwalifikować, czy tak je 

wydać, żeby one szły także, jakby w takie działania, które mają charakter przyszłościowy, tak? Tylko jakby po co na siłę 

wpisywać te działania, które dały tak naprawdę miejsce teraz, tak? A więc to też takie - oczywiście niebagatelne, oczywiście 

wszyscy się z tego cieszymy, tak - tylko to taka trochę na siłę, jakby zwiększanie pewnych rzeczy, które w zasadzie są i tak 

podejmowane, czy tak musiały być podejmowane. I reasumując - to, co wynika z tej statystyki, jakby nie przekłada się po 

prostu na działania. Tego nie widać, oczywiście wiemy, że pewne działania Samorządu, zresztą tutaj nie mieszczą się, tak, w 

pewnym zakresie tego, co by z tej statystyki wynikało, ale są tez takie, które są, czy takie, które po prostu przypisano trudno 

powiedzieć czemu tutaj, tak? Nie docenia się w ogóle, jakby tego, co robił rząd w określonym czasie, czyli też nie wpisuje się 

do końca tych działań samorządu w taką sferę. I to niestety, jakby, wynika z pewnego grzechu, który był wcześniej, tak? To 

znaczy z pewnej przyjętej logiki, polityki kontynuacji, tej, którą obecna Koalicja w takiej, czy innej formule prowadzi, czy ze 

strategii rozwoju, którą przyjęto. I wówczas przy okazji dyskusji na temat strategii - mówiliśmy o tym zresztą, nie tylko mówili 

o tym Radni Prawa i Sprawiedliwości, ale także niektórzy chociażby Radni bezpartyjni też o tym mówili - że pewną filozofię 

działania, czy pewne działania Sejmiku należałoby zmienić, tak? Że jednak ta poprzednia strategia, która była realizowana, 

czy pewna polityka Zarządu powinna ulec modyfikacji. Ona nie uległa i trudno się dziwić, że można mieć co do tych 

wszystkich działań, czy zaniechań po prostu zastrzeżenia i trudno, jakby w ten sposób, tak, móc pozytywnie się 

ustosunkować do tego dokumentu, czy do wotum zaufania. Dziękuję bardzo.  

Paweł Mucha (Radny Województwa Zachodniopomorskiego) 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoki Sejmiku. Szanowny Panie Marszałku, o ile Pan Marszałek śledzi nasze obrady, bo nie 

widać, czy uczestniczy, a doświadczenie z Komisji Rewizyjnej uczy, że nie zawsze jest obecny, jeżeli chodzi o istotne 

posiedzenia i spotkania organów decyzyjnych, też i Samorządu Województwa, czy spotkań, które mają kompetencje 

kontrolne. Padło już wiele uwag dotyczących treści samego Raportu o stanie województwa. I faktycznie bardzo dużo tutaj 

było takich sformułowań, które odzwierciedlają ten stan rzeczy, tak jak to widzimy w treści raportu. Ja mam takie 

zaniepokojenie, jeżeli patrzę na dane dotyczące poziomu rozwoju województwa, że w wielu obszarach jest stwierdzenie co do 

diagnozy trafne, ale tak jak tutaj mówiono, nie ma żadnego powiązania tej diagnozy z obowiązkami Samorządu 

Województwa, a potem ze wskazaniem, jakie działania należy podjąć, bo my z jednej strony w sensie diagnostycznym 

mówimy "Tu jesteśmy", natomiast "dokąd zmierzamy, jaką drogą zmierzamy?" no to na te pytania odpowiedzi nie widać. Ani 

ich nie było wystąpieniu Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza, ani nie ma takiej trafnej konstatacji z treści samego 

raportu. Odwrotnie, widzę też uderzające takie miejsca sprzeczności, kiedy pewne dane są najpierw przedstawione, tak jak 

one się mają, a potem następuje taki "hurra", optymistyczny jakiś skrót myślowy, który pokazuje zazwyczaj w 1 czy 2 

zdaniach, że Samorząd Województwa podjął wszelkie działania, które były możliwe i dalej na ścieżce rozwoju podąża 

skutecznie. Kilka przykładów, mamy w raporcie informację dotyczącą naszego spadku, jeżeli chodzi o pozycję dotyczącą 

dochodu rozporządzalnego. Mamy konstatację, że taka sytuacja miała miejsce, natomiast niestety ta pozycja się pogarsza w 

ostatnim okresie czasu. Widzimy tutaj trend wieloletni i też nie widać żadnej refleksji głębszej na temat przyczyn tego 

zjawiska, ani tego, jakie działania Samorząd Województwa zamierza tutaj podejmować. Drugi taki spektakularny przykład, o 

czym tutaj była mowa, to jest dynamika wzrostu produktu krajowego brutto, bo jeżeli mamy sytuację taką, że ta dynamika 

jest znacząco wyższa w Polsce niż w regionie, to musimy sobie powiedzieć, jakie jest główne zadanie Samorządu 

Województwa. No ustawowo, tym głównym zadaniem Samorządu Województwa jest właśnie tworzenie warunków rozwoju 

gospodarczego, więc to jest oczywiste, że w świetle takich danych statystycznych powinna następować jakaś refleksja i 

powinien być jakiś plan działania. Czy tak, jak tutaj trafnie mówiliśmy, rewizja całej strategii rozwoju województwa, czy 

określonych polityków, co my z tym robimy? No bo to, że stwierdzimy, że nam województwa inne rozwijają się dynamicznie i 

że Polska się rozwija dynamiczniej niż Pomorze Zachodnie, no to jest jedno, ale drugie, co robi Zarząd Województwa, żeby w 

ramach swoich kompetencji ten stan rzeczy zmienić. No mamy też dawać, zupełnie dla mnie zatrważające, dotyczące 

spadku liczby przedsiębiorstw innowacyjnych. To są dane, tak jak Pan Dyrektor Szmyt, mówił dotyczące roku 2019, więc nie 
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da się tutaj użyć argumentu, że to jest sytuacja pandemiczna. No ja śmiem przypuszczać, że w tej sytuacji pandemicznej 

będzie jeszcze gorzej, ale sfera wydatków na innowacyjność, kwestia konkurencyjności naszej gospodarki, czy w ogóle sfera 

wydatków dla badania i rozwój, to zawsze była statystyka - za czasów rządów PO-PSL w regionie - która lokowała nas w dole 

tabeli, a teraz się okazuje, że mamy sytuację, no jeszcze głębszego kryzysu w tym zakresie i podają tutaj w wystąpieniu 

Olgierda Geblewicza informacje o spotkaniach z branżą ICT, albo zadowolenie z rozwoju e-commerce, ale w ogóle nie ma 

żadnego odniesienia do tych parametrów, które są najbardziej krytyczne. Ja mam takie wrażenie, że niestety wystąpienia 

Członków Zarządu tutaj w niektórych momentach przybierały taką postać - proszę się gniewać - groteski, jeden z członków 

Zarządu sam sobie dziękował za swoje osiągnięcia i mówił, że ze świetnie realizuje Zarząd swoje zadania, a Pan Marszałek 

poza jakby zwykłą niechęcią do Polskiego Rządu i zwykłą taką serwistyczną postawą wobec Komisji Europejskiej w ogóle się 

nie odniósł do tych danych diagnostycznych, jakby nie wysłuchał Dyrektora, który mu to referował. Nie było tego rodzaju 

refleksji, która by polegała na tym, że mówi "tak, zauważyliśmy te dane statystyczne, mamy już w tym zakresie określony 

plan działania, tak, proszę Państwa, możecie być spokojni, wy, mieszkańcy województwa, którzy się tej debacie przysłuchuje, 

czy Radni Województwa, takie to środki zaradcze będziemy wprowadzać. Tu rewidujemy politykę, tu będziemy kierować 

wsparcie. Tutaj podejmujemy jakieś inne aktywności". Tego rodzaju wystąpienia nie było. Podobnie w tej sferze, która jest 

też wprost kompetencją Samorządu Województwa. Mówię tutaj o kreowaniu sytuacji na rynku pracy i mówię o najwyższym w 

skali kraju wzroście stopy bezrobocia i to jest absolutnie rzecz, którą nie można skwitować tylko tym, że myśmy zostali 

dotknięci w wyższym stopniu Covidem, bo jest kontekst turystyczny. Już abstrahuję od tego, że dane, które tutaj Pan 

Marszałek przedstawiał, są niezgodne z tym, co zostało też udostępnione Członkom Komisji Rewizyjnej, jeżeli chodzi o 

materiał z Wydziału Zarządzania Strategicznego. Mówię tutaj o udziale, też w PKB regionalnym sektora turystycznego. Nie da 

się skwitować swoich zaniechań czy braku podejmowania aktywności stwierdzeniem na zasadzie "koń, jaki jest każdy widzi. 

Taką mamy sytuację w regionie, dlatego że jesteśmy regionem turystycznym". Odwrotnie, myślę, że mieszkańcy 

województwa i przedstawiciele branży turystycznej oczekiwaliby tego, że tutaj też będą jakieś działania podejmowane. Jeżeli 

się odnoszę do tych zatrważających, moim zdaniem, sprzeczności w tym dokumencie, no to jak Państwo czytacie pierwszych 

30 stron, to potem dochodzimy do takiego krótkiego podsumowania, które jest na stronie 31 i tu czytam, że dane 

statystyczne wskazują na trwałe umacnianie się Województwa Zachodniopomorskiego w obszarach stanowiących jego 

przewagi konkurencyjne, pozycjonujące region jako lidera niebieskiego, zielonego wzrostu. Stała poprawa podstawowych 

wskaźników makroekonomicznych, w tym ciągły wzrost PKB. No przepraszam, czy to jest tego rodzaju propaganda, która 

absolutnie nie znajduje odzwierciedlenia w tych 30 pierwszych stronach, bo czytamy tych 30 pierwszych stronach o tym, że 

Polska nam ucieka, że inne regiony uciekają, a potem Zarząd Województwa konkluduje to, że stała jest poprawa 

podstawowych wskaźników makroekonomicznych. To jest fałsz. To czyni ten dokument absolutnie niewiarygodnym i 

absolutnie nieużytecznym, jeżeli chodzi o perspektywę, którą ustawodawca określał w ustawie o Samorządzie Województwa, 

bo jeżeli spojrzymy na to odniesienie do ustawy o samorządzie województwa, to tam właśnie jest takie oczekiwanie. Jak 

realizacje poszczególnych strategii, polityk przekładają się na wzrost. Co możemy powiedzieć o sytuacji województwa w 

danym momencie? A tutaj mamy trafną diagnozę, żadnego planu, jeżeli chodzi o sytuację post-covidową i sprzeczne z 

faktami podsumowania w ramach tych części ogólnych. Jeżeli chodzi o stopień realizacji polityk, to w tej części 

sprawozdawczej znowu, gdzie te poszczególne polityki są realizowane, to jest tak jak mówił Pan Przewodniczący Maciej 

Kopeć, tyle, a tyle spotkań odbyto, tyle a tyle uściśnięto dłoni, tyle zorganizowano rozmaitych konferencji i etc. Natomiast jak 

to się przekładało, czy jakimi miernikami możemy powiedzieć, że jest jakiś efekt tych działań konkretny? No absolutnie to w 

tym dokumencie nie zostało odzwierciedlone i to jest rzecz, która jest rzeczą zatrważającą, bo albo nie ma tej refleksji z 

perspektywy Zarządu Województwa i to jest absolutnie źle, albo jest tak, że ta refleksja jest tylko unika się z uwagi na brak 

koncepcji podejmowania tych problemów województwa. A nie podejmowanie problemów województwa nie sprawi, że one 

znikną, ono te problemy pogłębi. Jeżeli dzisiaj mówimy o perspektywie ogólnopolskiej, to proszę zwrócić uwagę - wszystkich 

nas dotknął covid, wszyscy w Polsce mieć problemy covidowe i administracja rządowa, większość parlamentarna 

przedstawiła pewne remedium, to remedium - można się z nim zgadzać, czy nie - nazywa się "Polski ład" i tam jest 

kompleksowa propozycja rozwoju Polski w sytuacji postpandemicznej. To ja pytam, gdzie jest, jaki zachodniopomorski ład. Ja 

nie widzę zachodniopomorskiego. Widzę zachodniopomorski bezład i widzę zachodniopomorskie zaniechanie. Nie widzę 

żadnych refleksji - poza tym, że się cieszymy, że logistyka dobrze i e-commerce dobrze - które by powiedziały, jak mamy 

prześcigać inne regiony, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu PKB, jak mamy sprawić, żeby województwo nie miało coraz więcej 

bezrobotnych, tylko żeby tak jak to się udało w skali całej Polski było tak, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o najniższy w 

Europie poziom bezrobocia. I to jest też chyba fundamentalna wada tego Zarządu Województwa, być może też jakieś 

pokłosie tego, że od wielu kadencji obserwujemy tutaj stagnacje też personalne na stanowisku Marszałka Województwa i 

niewielkie zmiany, jeżeli chodzi o konfigurację polityczną. Nie ma tej refleksji, jest samozachwyt, jest samozadowolenie. 

Proszę zwrócić też uwagę, że jest polityka, ale polityka nie rozumiana jako rozsądna troska o dobro wspólne, tylko polityka 

rozumiana jako taka... Szukam jakiegoś łagodniejszego słowa niż maniakalna, ale... To powiem może to łagodniej... Jest taka 
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absolutna niechęć, czy awersja do polskiego Rządu podkreślana na każdym kroku i powoduje to, że człowiek czuje się 

jeszcze bardziej zaniepokojony, bo ja bym oczekiwał od Marszałka Województwa, że tam, gdzie to jest możliwe, budujemy 

efekt synergii, budujemy efekt współdziałania i działamy po to, żeby pewne problemy przezwyciężać wspólnie, natomiast 

tutaj słyszę, że wielkim sukcesem jest to, że Komisja Europejska pozwoliła nam w ramach środków, którymi dysponujemy 

inaczej podzielić 400 000 000 zł, a nie słyszę niczego na temat 7 000 000 000, które trafiły do regionów wprost na wsparcie 

zachodniopomorskich przedsiębiorców. Podobnie słyszę o dobrych programach, np. bardzo z dużą aprobatą przyjmuję 

badanie przesiewowe na 50 000 mieszkańcach i bardzo dobrze takie badanie było realizowane, tylko podaje Pan Marszałek 

kwoty idące w czasem tysiące, bo chwali się projektem za 25 000 zł, czy jakieś niewielkie efekty oddziaływania, natomiast 

nie dostrzega ogromnych, gigantycznych środków chociażby w kontekście turystycznym, bo wspomnieć, że bon turystyczny 

został wprowadzony, który mam nadzieję, że na Pomorzu Zachodnim przez wielu Polaków zostanie spożytkowany, tutaj 

spędzą wakacje, tutaj spędzą urlop, czy będą przyjeżdżać w innych terminach. W ogóle nie ma takiej refleksji na temat tego, 

w który w obszarze coś trzeba na poziomie administracji rządowej podjąć merytorycznie, co zrobić, żeby się region wpisywał 

w te działania rządowe, w których obszarach sami mamy własne kompetencje. Ja mam takie przekonanie, że tu jest 

najgorzej, jeżeli spojrzymy na realizację zadań własnych samorządu województwa i będziemy patrzeć po kolei kategoriami, 

które nam przypisano do odpowiedzialności, jako Samorządowi Województwa, to mamy począwszy od pielęgnowania i 

rozwijania naszej tożsamości, przez pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności, czy 

innowacyjności województwa przez zachowanie wartości przyrodniczych i wykorzystanie potencjału regionu same takie 

sfery, gdzie ponosimy jako Zarząd Województwa, jako region porażki. Proszę zwrócić uwagę - pielęgnowanie i rozwijanie 

naszej tożsamości, mówił o tym Pan Przewodniczący też Maciej Kopeć, mówiła o tym wcześniej Pani Przewodnicząca 

Małgorzata Jacyna-Witt, na czym polega to pobudzanie naszej tożsamości regionalnej? Poza tym, że tutaj była mowa o 

kamieniu węgielnym w kontekście Teatru Polskiego, jakie działania. My budujemy tożsamość regionalną przez co? W jakim 

zakresie? Minęła piąta rocznica działalności CDP, pytam tu o jakieś refleksje i konkretne działania w raporcie. Nie widzę tego. 

Pobudzanie aktywności gospodarczej - klęska. Wypadamy najgorzej w Polsce, jeżeli powiemy sobie o pewnych sferach, a w 

innych sferach widzimy absolutną bierność. Podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa. Mówiłem 

o tym, to też jest sfera, w której nie udało się zbudować jakichkolwiek mechanizmów, które by nam pozwalały, żeby ten 

dystans, ta luka, która tworzy między tymi, którzy są najbardziej innowacyjni, była w jakikolwiek sposób zasypywana. Mam 

takie przekonanie, jeżeli patrzę na przepisy ustawy o Samorządzie Województwa. Państwo te przepisy na pewno znacie, że 

jeżeli chodzi o tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z 

racjonalnym korzystaniem z zasobów, czy kwestie związane z wspieraniem rozwoju, czy także wykorzystanie możliwości 

rozwojowych województwa, to my się wszyscy pewnie zgadzamy co do potencjału, który w nas jest, bo ten potencjał jest 

ogromny. Mamy potencjał pod dane statystyczne, ale nasze doświadczenie życiowe też potwierdza, stawiają nas w obrzędzie 

regionów, które mogły być regionami, która absolutnie w Polsce liderują. Mówię tutaj w nadmorskim położeniu, mówię tutaj o 

niezwykłej przedsiębiorczości mieszkańców Pomorza Zachodniego, wszystkie statystyki, dane to po pokazują. Widzimy 

ogromne zaangażowanie administracji rządowej, która jak żadna inna w historii, bo to w okresie rządów Pana Prezydenta 

Andrzeja Dudy i w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy do tego regionu trafiły takie środki, które nie trafiały w perspektywie 

lat minionych, wcześniejszych, przed 2015 rokiem. I co tutaj opowiadał były, czy obecny współpracownik Posła, który był 

sprawozdawcą ustawy, która likwidowała polskie stocznie, to taka jest rzeczywistość. Tych pieniędzy nie było, region był 

absolutnie marginalizowany, a dzisiaj widzimy to po wielkich inwestycjach przemysłowych. Widzimy to po ogromnych 

środkach, które idą na infrastrukturę, że podejście tzw. Warszawy do regionu się zmieniło diametralnie. Ale czy my ten boom 

rozwojowy wykorzystujemy? No nie wykorzystujemy tego boomu rozwojowego, bo mamy taki Zarząd Województwa, który 

niestety w zakresie wykonywania tych swoich zadań nie jest w stanie temu zadaniu sprostać. Nie wykonuje tego zadania w 

sposób prawidłowy, a popada właśnie jeszcze w taką sprzeczność, że nie uczestniczy. Ja mówiłem o tym w tej dyskusji, nie 

uczestniczy w tej debacie. Ja o tym, mówiłem też na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, ale odwołuje się do literalnie treści 

naszego statutu. Statut stanowi o takim obowiązku też zarządu, jeżeli chodzi o kwestie związane z uczestnictwem w pracach 

organów sejmiku, jeżeli chodzi o przedstawienie wyjaśnień i informacji. Bardzo się cieszę, że członkowie zarządu się na 

komisji rewizyjnej pojawiają, ale Marszałek Województwa na debatę o raporcie o stanie Województwa Zachodniopomorskiego 

nie ma czasu i w niej nie uczestniczy. I teraz jest pytanie takie, czy województwo jest w takiej świetnej kondycji, że nie 

można nic wywieść z tej wypowiedzi, czy to jest tak, że ta arogancja władzy już poszła tak daleko, że traci się umiejętność 

merytorycznego dyskutowania. Ja się bardzo cieszę, że też pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nastąpiła odpowiednia 

zmiana ustawy o Samorządzie Województwa i ustaw ustrojowych samorządowych i że my przed dyskusją jeszcze o 

absolutorium mówimy o wotum zaufania, czyli mówimy o raporcie o stanie województwa i mówimy o tym, czy chcemy 

udzielić zarządowi zaufania, czy nie chcemy tego zaufania udzielić i wtedy uruchamiamy procedurę zmiany zarządu. Ja 

Państwu powiem tak - treść raportu o stanie województwa i wypowiedzi Marszałka Województwa i brak wypowiedzi 

Marszałka Województwa, zaniechania w tych sferach, o których mówiłem mnie, osobiście skłaniają ku temu, żeby głosować 
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przeciwko udzieleniu wotum zaufania temu zarządowi województwa, a bardzo bym prosił Pana Marszałka, jeżeli w sesji 

uczestniczy, jeżeli w dyskusji uczestniczy, żeby jednak podniósł teraz bezpośrednio rękawice i odpowiedział na te 

wątpliwości i pytania Radnych bo tu padały bardzo trafne wypowiedzi. Mówił Pan Przewodniczący Wezgraj o tym, że np. nie 

ma żadnej polityki w zakresie współdziałania ze szkołami wyższymi i mówi to człowiek, który się szkolnictwem wyższym 

zajmuje. Mówiła Pani Małgorzata Jacyna-Witt o określonych sferach z perspektywy swoich doświadczeń jako przedsiębiorca, 

też nie widziałem tutaj, żeby była jakaś chęć udzielenia odpowiedzi, więc Panie Marszałku, proszę skorzystać z szansy i 

uspokoić nie tylko Radnych Województwa, ale uspokoić mieszkańców województwa, że Pan ma wolę działania, ma Pan 

remedium na tę trudną sytuację, która została w diagnozie odzwierciedlona, a to, że Pan w ogóle pominął w raporcie o stanie 

województwa to jest tylko przeoczenie albo pewien teatr polityczny, bo nie chciał Pan podpisać dokumentu, ale naprawdę to 

w istocie Pan te pomysły, rozwiązania i zaktualizowane strategie ma. Czytam raport o stanie Województwa 

Zachodniopomorskiego i czytam w profesjonalnym podejściu do kwestii związanych z zarządzaniem turystyką, o niej dużo 

mówimy a na Komisji Rewizyjnej mamy Szefa, Prezesa ZROT-u, który przychodzi i mówi, że w jego ocenie dokument, który 

kształtuje politykę turystyczną województwa jest dokumentem niskiej, czy żadnej wartości merytorycznej. To jest czyjaś 

ocena, kogoś, kto się zajmuje tą sprawą turystyki. Wydajemy 550 000 złotych co miesiąc na składkę do zZROT-u), a mamy 

konflikt w ZROT i organizacja de facto nie funkcjonuje, tak? Mamy kontekst związany z innymi sferami, bo tutaj kilkukrotnie 

padał zachodniopomorski pakiet grantowy, no my ciągle czekamy na publikację przez Pana Marszałka ekspertyzy. Państwo 

mówicie, że to wina czyjaś, zawsze to jest czyjaś wina, a nie Zarządu Województwa. Że tam doszło albo nie doszło do 

określonych nieprawidłowości, przedsiębiorcy się skarżą, a my od dwóch tygodni, czekamy na publikacje ekspertyzy 

dotyczącej tego przebiegu tego konkursu i tej procedury. Trzeba coś zrobić, żeby ten region wyprowadzić z bezładu i 

beznadziei i żeby tchnąć jakiegoś ducha, żeby ten region był sprawnie zarządzany. Natomiast ja mam fundamentalne 

wątpliwości, czy ten Zarząd Województwa po przeczytaniu tego raportu o stanie regionu za rok poprzedni jest w stanie to 

zrobić, ale bardzo proszę Marszałka o jakąś merytoryczną wypowiedź w tej sprawie. Dziękuję bardzo.  

Rafał Niburski (Radny Województwa Zachodniopomorskiego) 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoki Sejmiku, Szanowny Panie Marszałku, jeżeli Pan nas słucha. Ja nie będę odnosił do 

całości raportu, bo to moi koledzy klubowi już bardzo dużo na ten temat powiedzieli. Też żeby nie przedłużając odniosę się 

do jednego tylko działu z tego raportu, jego wąskiego wycinka 

 

Rafał Niburski (Radny Województwa Zachodniopomorskiego) 

który też podnosiłem na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu działo, albo nie działo, ponieważ 

jestem zdziwiony, że sport został tutaj w tym raporcie województwa ujęty razem z edukacją, 

podpięty do edukacji. Moim zdaniem sport powinien być osobnym działem, ponieważ jednak 

są pewne różnice między sportem, a edukacją zwłaszcza, że Pan Marszałek dofinansowuje 

również zawodowe kluby sportowe, a nie tylko sport na poziomie szkoły podstawowej, 

liceum, czy uczelni wyższych. Ja na komisji podnosiłem jeden cel, który tutaj w tym raporcie 

został, jedno działanie 2.2.1 to jest strona 111 tego raportu. Organizacja imprez sportowych o 

charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym już abstrahuję od tego, jakie 

tutaj sporty zostały dofinansowane, bo na komisji podnosiłem kwestię sumo no i ja sumo 

jeszcze mogę, rzeczywiście można tutaj się zgodzić z dofinansowaniem do sumo, ponieważ to 

być może będzie w przyszłości sport olimpijski, który może dać medale, ale czy tak będzie to 

się okaże w przyszłości, no ale już finansowanie zawodów MMA, które nawet społeczność 

sportowa nie do końca MMA uznaje za sport. Tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, że to będzie 

sport olimpijski, a ma niewiele wspólnego z ideą olimpizmu Barona Coubertina, tylko po 

prostu jest czystą komercją i drugi taki sport armwrestling to jest dla niewtajemniczonych 

siłowanie na rękę. No z całym szacunkiem, ale dofinansowanie, takich sportów, mimo, że 
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tutaj kwota na te wszystkie sporty to jest niewielka w porównaniu z innymi działami 104 000, 

ale jednak są dyscypliny, które są dyscyplinami olimpijskimi, znacznie popularniejszymi tutaj 

bym raczej finansował te dyscypliny, ale mam takie pytanie do Pana Marszałka, może Pan 

Marszałek w końcu zechce uchylić rąbka tajemnicy, bo ja o to wnioskowałem na Komisji 

Sportu. Obiecano, mi że dostanę odpowiedź, no niestety odpowiedź nie dostałem, więc też nie 

wiem jeżeli Radni nawet, mimo że jest Radnym opozycyjnym, wnioskują o jakieś informacje 

na komisji, to bym oczekiwał, że znów potraktowany poważnie i tę informację przed sesją 

otrzymam - no niestety informacji nie dostałem. Chciałbym po prostu się dowiedzieć od Pana 

Marszałka, jakie to imprezy o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim Pan Marszałek 

dofinansował za łączną kwotę 104 000. Dziękuję bardzo.  

Stanisław Wziątek (Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego) 

Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie i Panowie Radni, pozwólcie Państwo, że 

rozpocznę od takiej do ogólnego sformułowania i odniesienia, ponieważ mam wrażenie, że 

nie do końca rozumiemy to, co nazywamy raportem. Otóż wydaje mi się, że Państwo mylicie 

definicję raportu i mylicie to, co nam było podstawą przygotowania tych zmian ustawowych. 

Raport to inaczej sprawozdanie proszę Państwa. To nie jest jednocześnie sprawozdanie, 

planowanie i określanie celów strategicznych, to jest kolejny etap, jeśli mówimy o 

sprawozdaniu, to to sprawozdanie składa się z 2 zasadniczych części. Pierwsza część odnosi 

się do bessy, takiego można stwierdzić bezdusznego bardzo jednoznacznego i obiektywnego 

pokazania danych statystycznych. Drugim aspektem jest realizacja zadań tych zadań, które 

były zaplanowane w naszym budżecie, te, które były określone i nałożone na poszczególne 

odpowiedzialne instytucje i wydział, więc jeżeli będziecie chcieli się Państwo do tego 

odnosić, to zupełnie inaczej będziemy traktowali również naszą dzisiejszą dyskusję. Jeszcze 

jedna uwaga ogólna, która odnosi się do tej niechęci, przysłowiowej już do rządu. Otóż proszę 

Państwa, ja mogę powiedzieć, myślę, że nie tylko powiem za siebie, ale za cały Zarząd, że my 

tam, gdzie działania rządu działają na rzecz rozwoju województwa pozytywnie, mówimy tak 

to jest potrzebne, to jest dobra współpraca, a tam gdzie te działania rządu są negatywnie 

wpływające na rozwój mówimy nie dla takiej polityki rządu. Mówię pozytywnie i z pełnym 

poparciem i z podziękowaniem, dobrym ukłonem w stronę Pana Wojewody i rządu w 

zakresie dofinansowania inwestycji pod nazwą Stacja Pogotowia Ratunkowego na ulicy 

Twardowskiego, ale mówię nie działaniom rządu, który tak naprawdę całe nasze 

województwo deprecjonuje, nie uwzględniając potrzeby pomocy dla gmin turystycznych, a 

taką samą pomoc udziela dla gmin turystycznych terenu górskiego. To jest właśnie taka nasza 

ocena, tam gdzie te działania wpływają negatywnie, mówi nie, tam gdzie to dobrze służy 

dziękujemy to jest droga propozycja. Pozwolę sobie teraz bez zbędnych szerszych dyskusji 

przejść do kilku takich aspektów szczegółowych, o których Państwo mówiliście i jednym, 

albo dwoma zdaniami postaram się to skomentować. Zaczęliście Państwo to rozpoczęła Pani 

Przewodnicząca Jacyna-Witt, która mówiła o demografii, ja proszę Panią Przewodniczącą i 
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wszystkich Państwa o swego rodzaju konsekwencję, demografia to jest problem, który jest 

problem ogólnopolskim. To jest problem, który powinien być najpierw dobrze 

zdiagnozowany, a później zastosowane narzędzia na różnych poziomach oddziaływań. Od 

tego najistotniejszego właśnie polityki prorodzinnej itd. jak Państwo widzicie, to polityka, 

którą Państwo proponowaliście na poziomie państwowym, rządowym nie odnosi tego skutku, 

bo spadek urodzeń jest znacznie większe niż spadek zgonów, więc jeżeli my proponujemy 

małą formę pomocy, małą formę realizacji takiego działania wspierającego jak pomoc in 

vitro, to Państwo mówicie nie, bądźcie konsekwentni na każdym poziomie działania. 

Wspieranie firm mówimy o Pani Przewodnicząca Jacyna-Witt mówi o wspieraniu firm na 

tym poziomie średnim i większy, bo to ma ogromne znaczenie nasze możliwości, nasz 

budżet, nasze środki europejskie mogliśmy skierować tylko do tych najmniejszych, bo taki 

jest nasz poziom oddziaływania. Poziom rządowy przewidywał wsparcie dla firm średnich i 

większych i co się stało proszę Państwa? My przeznaczone środki wydaliśmy w 100%, a 

środki, które były przeznaczone ze strony rządowej nie w 50% zostały wykorzystane, kiedy 

zwracamy się o to do rządu, to dajcie nam te pieniądze my to zrobi, my pomożemy rząd mówi 

nie. Jeżeli Państwo mówicie dalej o tym, że to jest kwestia przemysłu, że przemysł jest tym 

mechanizmem napędowym. Drodzy Państwo, przemysł jako mechanizm napędowy to jest 

myślenie w kategoriach rozwoju, proszę mi wybaczyć za określenie, dziewiętnastowiecznym. 

Teraz musimy się opierać przede wszystkim na działaniach, które będą stanowiły 

dywersyfikację, będą dawały szansę z jednej strony wsparcie dla przemysłu, ale także dla 

rozmów i to przede wszystkim najnowszych kierunków rozwoju gospodarczego i 

najnowszych mówiących o nowych technologiach o innowacyjnych formach działania i one 

przenoszą się prawie wszystkie albo w znacznej części do tego obszaru IT jeśli Państwo 

weźmiecie pod uwagę, gdzie się bierze dochód narodowy to np. w Stanach Zjednoczonych z 

usług to jest ponad 76% dochodu narodowego z usług to jest mniej więcej ten sam poziom we 

Francji. Cała Unia Europejska to jest mniej więcej się od 50 do 70% zatrudnienia w usługach, 

a Państwo mówicie, że my mamy zrezygnować z usług i iść strony tylko i wyłącznie 

przemysłu? Nie. Musi być jedno i drugie, ale przede wszystkim to strategia nasza 

jednoznacznie określa musi mówić o innowacyjności o wprowadzaniu nowych propozycji, 

nowych możliwości gospodarczego działania. Pani Przewodnicząca Jacyna-Witt powiedziała 

także o gospodarce odpadami, a przede wszystkim o kwestii spalarni śmieci, że ta spalarnia to 

wystarczy na spalenie śmieci i w naszym województwie i jeszcze Berlin, byśmy mogli 

przyjmować od nich te śmieci i spalać. Otóż proszę Pani, Pani Przewodnicząca, Pani wie, że 

gdzieś te dzwony dzwonią, ale nie wie Pani, w którym kościele. To jest po prostu tak, że 

określona moc przerobowa w tej spalarni jest na tyle nieduża, że już się wyczerpała. Powiem 

więcej teraz to rząd ma w swoich rękach możliwość podejmowania decyzji o zwiększeniu tej 

zdolności i to rząd na wniosek prezydenta Szczecina, ale także na wniosek wielu innych 

organizacji zrzeszających samorządu na razie nie przyznał większej możliwości dokonywania 



27 

 

działań związanych ze spalaniem tych śmieci, a więc to nie jest dokładnie tak. Więcej jeszcze 

powiem mam nadzieję, że rząd dojdzie do porozumienia i te przewidywania, o których już się 

mówi, że odda z powrotem do kompetencje na poziom samorządu województwa nastąpi 

szybko i to my będziemy o tym mogli decydować, bo my znamy te problemy znacznie pełniej 

i szerzej, a taka spalarnia jest jeszcze potrzebna i planujemy, aby ona powstała jeszcze jedna 

w województwie, na terenie Koszalina. Jeśli mówicie Państwo, także o kwestiach edukacji, to 

jest dłuższy problem i mógłbym to naprawdę rozwinąć w wielu aspektach, bo się do tego 

dobrze przygotowałem, ale powiem kilkoma zdaniami, odnosząc się do tego, co powiedział 

Pan Minister Edukacji w zakresie niskiej zdawalności, bo to, że ta niska zdawalność jest w 

całej Polsce i się pogorszyła, to pewnie Państwo wiecie i nie muszę tego mówić. Te różnice 

nie są takie wielkie, bo to jest 03%, 04, 08 to jest do tych pozostałych, którzy są ponad nami, 

ale Pan Minister powiedział tak, że to nie jest kwestia nauczycieli, Pan Minister powiedział, 

że on zwróci się do rządu, do Pana Premiera o przeznaczenie dodatkowych środków na 

specjalne działania dotyczące prowadzenia lekcji uzupełniających. Lekcji, które są potrzebne 

po to, żeby wyrównywać również poziomy. Naprawdę mógłbym szerzej o tym opowiedzieć, 

ale ze względu na brak czasu nie będę rozwijał tego tematu. Natomiast na pewno nie zgodzę 

się ze stwierdzeniem, że to jest kwestia źle przygotowanych nauczycieli i złego 

funkcjonowania naszych centrów edukacji nauczycieli. Mam przed sobą pełny raport z 

ubiegłego roku wszystkich działań dotyczących Centrum Edukacji Nauczycieli i w Koszalinie 

i w Szczecinie mogę Państwu specyfikować, ile było działań dotyczących konferencji 

metodycznych i warsztatów problemowych i warsztatów metodycznych, konsultacji 

indywidualnych to są ogromne ilości. My w pełni świadomie proszę Państwa powiedzieliśmy, 

że teraz główny nacisk w roku 2020 Centra Edukacji Nauczycieli powinny udzielać, 

udzielając pomocy nauczycielom wspierać ich w zakresie wprowadzenia nowych metod 

nauczania, ponieważ znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, która wiązała się z tym, żeby 

nauczać zdalnie, a więc wyposażenie tych centrów w środki zdalnego nauczania i w 

konsekwencji sama metodyka takiego nauczania. Jeżeli mówicie Państwo o turystyce i 

turystyka jednodniowa, bo Pani Jacyna-Witt mówi proszę Państwa my nie jesteśmy ani 

Warszawą, ani Krakowem bo tam, jest turystyka jednodniowa my mamy wielodniowe i długo 

pobytowe, pobyty wczasowiczów i kuracjuszy to jest zupełnie inna charakterystyka. Proszę 

Państwa, chciałbym jeszcze tylko powiedzieć o kwestii odnoszącej się do pytania ostatniego 

Pana Radny Niburskiego, otóż Panie Radny bez wątpienia taka odpowiedź do Pana wyszła. Ja 

sam osobiście ją podpisywałem, więc na pewno Pan ją otrzymał. Bardzo dziękuję Państwu, 

jeśli bylibyście jeszcze Państwo zainteresowani szczegółowymi odpowiedziami na inne 

pytania zostaję do dyspozycji, dziękuję.  

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Dziękuję bardzo, to jest ad vocem Pan Rafał Niburski nie przewidywaliśmy w tym ad vocem.  
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Rafał Niburski (Radny Województwa Zachodniopomorskiego) 

Pan Marszałek wywołał mnie do tablicy. Dostałem jedyną odpowiedź Panie Marszałku od 

Pana dotyczącą poprzedniego tematu na poprzedniej sesji, czyli Kołbaskowa i tej 

infrastruktury tej odpowiedzi nie dostałem, bo przeglądałem wszystkie maile, na które 

przychodzą do mnie maile sejmiku, więc tutaj nie mam powodu, aby kłamać Panie 

Przewodniczący. Może Pan podpisywał odpowiedź, ale na pewno ja jej nie otrzymałem. 

Dziękuję.  

Stanisław Wziątek (Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego) 

To nie jest kwestia kłamstwa zaraz to uzupełnimy, jeżeli takie nie było.  

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Dziękuję bardzo, proszę sprawdźcie to Państwo gdzie leży prawda. Do głosu ponownie 

zapisała się Pani Małgorzata Jacyna-Witt przepraszam Pani jako Radna teraz, tak? Czy 

Małgorzata Jacyna-Witt (Radna Województwa Zachodniopomorskiego) 

Jako Radna. 

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Proszę. Jako Radna, tak?  

Małgorzata Jacyna-Witt (Radna Województwa Zachodniopomorskiego) 

Jako radna. 

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Proszę?  

Małgorzata Jacyna-Witt (Radna Województwa Zachodniopomorskiego) 

Według wszelkich praw, które mi przysługują Pani Przewodnicząca. Jest debata na temat 

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Niezupełnie zdefiniowane to zostało, bo jako Przewodnicząca klubu, to też Pani jest Radna.  

Małgorzata Jacyna-Witt (Radna Województwa Zachodniopomorskiego) 

No tak, ale Pani Przewodnicząca są i tutaj Pan Przewodniczący Paweł Mucha ma jasne 

interpretacje przepisów samorządowych, gdzie każdy z nas może wypowiadać się w sposób 

dowolny na sesji, jak długo chcemy. Oczywiście w temacie raportu 

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Jak długo chcemy, tak ma Pani rację. 
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Małgorzata Jacyna-Witt (Radna Województwa Zachodniopomorskiego) 

Liczba także to Pan Radny może przytoczyć Pani Przewodniczącej, ale już pomijając fakt. 

Szanowni Państwo chce powiedzieć jedno ja czekam z dużym zainteresowaniem, chciałam 

wysłuchać głosów innych Radnych, w tym Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, 

że przedstawiliśmy bardzo spójne zdanie na temat naszej opinii co do stanu województwa i co 

do raportu ostanie województwa przedstawionym przez Pana, przez Pana Marszałka. 

Natomiast mam taką propozycję do Państwa, dla Państwa, żebyśmy wspólnie w przyszłości 

zastanowili się może jak ten raport ma wyglądać, bo to o czym mówił, któryś z Panów już nie 

pamiętam w tej chwili, a przepraszam Pan Marszałek Wziątek, także raport wygląda taka, a 

nie inaczej i to jest tylko i wyłącznie zdanie Pana Marszałka, dlatego że nigdzie nie jest to 

określone w żaden sposób i my uważamy, że w tym raporcie powinny być ujęte, także 

kwestie dotyczące jakby wykonania tego budżetu, który jest i który był w danym określonym 

roku, czyli są zadania, jest finansowanie i mamy monitorowane skutki wykonania. Natomiast 

tych skutków nie mamy monitorowania w żaden sposób ujętych ani w raporcie, a na pewno 

nie możemy mieć w budżecie z prostej przyczyny, że w Polsce cały czas niestety ja to 

ubolewam nie ma budżetu zadaniowego. Po wysłuchaniu opinii moich kolegów, po 

wysłuchaniu wszystkich opinii Państwa, także wypowiedzi Pana Marszałka Wziątka, który 

próbował tutaj tak naiwnie trochę bronić tego zarządu i tego co zarząd robił, twierdząc np. że 

przemysł nie jest głównym twórcą PKB w państwach, no akurat w tej chwili odchodzi się od 

tego naiwnego myślenia, o czym Pan Marszałek Wziątek mówił, Europa wraca do produkcji 

na szczęście i mam nadzieję, że Polska także będzie wracała. Ja chciałam tylko Państwu 

przypomnieć, to już tak zupełnie przy okazji Państwo pytacie o działania rządów w regionie 

zachodniopomorskim to proszę Państwa, przypominam budowa fabryki polimerów, tunel do 

Świnoujścia, port kontenerowy w Świnoujściu już budowany, Baltic Pipe, budowa farm 

wiatrowych na Bałtyku w okolicach, także zachodniopomorskiego i budowę ruchu, dla MSR 

Gryfia, które to jest znaczącą inwestycją w tej branży, która akurat mnie najbardziej 

interesuje. I proszę Państwa, po wysłuchaniu powtarzam zdania moich kolegów z Klubu 

Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie pozostaje nam nic innego, jak oświadczyć, że niestety, 

ale będziemy głosować przeciwko udzieleniu Zarządowi Województwa 

Zachodniopomorskiego wotum zaufania. Ze względu na to, że całe działanie Zarządu 

Województwa Zachodniopomorskiego ujęte w tym raporcie jest dla nas nie do 

zaakceptowania. Są oczywiście niektóre pozytywne elementy, ale generalnie Zarząd 

Województwa nie potrafił udźwignąć problemów 2020 roku oraz przedstawić wizji na 

przyszłość. Dziękuję.  

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Dziękuję bardzo, proszę Państwa w związku z wyczerpaniem listy dyskutantów nad raportem 

ze strony Państwa Radnych. Prosiłabym może o odniesienie się do wypowiedzi Państwa 
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Radnych najpierw Pana Marszałka Olgierda Geblewicza. Bardzo proszę, a później 

wysłuchamy Pana przedstawiciela mieszkańców, Pana Błażeja Papiernika.  

Olgierd Geblewicz (Marszałek Województwa) 

Pani Przewodnicząca.  

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Przepraszam, proszę? 

Olgierd Geblewicz (Marszałek Województwa) 

Ja Pani Przewodnicząca z przyjemnością przy czym zakładam, że głosy społeczności, również 

będzie głosem odnoszącym się do mnie, więc może, może ja bym to po głosie społecznym 

odniósł się do całość, żeby podsumować.  

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Dobrze, w takim razie jeśli jest na łączach Pan Błażej Papiernik, który został... 

Błażej Papiernik 

Pani Przewodnicząca jestem.  

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Jest Pan, tak? To bardzo proszę otrzymał Pan na pewno moją odpowiedź, tak że bardzo 

proszę. Zapraszam do wypowiedzi, proszę włączyć tylko mikrofon.  

Błażej Papiernik 

Tak jest, bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny 

Panie Marszałku, Wysoki Sejmiku i Szanowni Państwo, którzy słuchają obrad online. Jest mi 

niezmiernie miło, że mogę dziś wystąpić w debacie nad Raportem o stanie Województwa 

Zachodniopomorskiego. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które w ostatnim czasie 

zarówno podpisali się, jak i pomogli w zbiórce ponad 600 podpisów. Kilka słów może 

powiem takiego wstępu. Nazywam się Błażej Papiernik jestem tak jak Państwo 

samorządowcem, Radnym Rady Miejskiej w Koszalinie, ale też, żeby nie było żadnych 

niejasności, pracuję jako dyrektor biura poselskiego, Posła Radosława Lubczyka. Cieszę się, 

że mogę zabrać głos w tym punkcie porządku obrad, ponieważ padło wiele ważnych słów i 

cieszę się, że Radni tak aktywnie zajmują się tym co się dzieje w województwie. Dużo się 

zmienia na lepsze i ja też osobiście kibicuję temu, żeby Województwo Zachodniopomorskie 

rozwijało się bardzo prężnie. Natomiast nie sposób mówić o rozwoju województwa, nie 

wspominając trochę bardziej szczegółowo o ochronie zdrowia. Zwłaszcza, gdy chciałbym 

swoją wypowiedź właśnie poświęcić jednostce, która pod samorząd wojewódzki podlega. 

Chciałbym kilka słów w ramach tego raportu powiedzieć o szpitalu wojewódzkim w 
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Koszalinie. Najpierw może w odniesieniu do samego raportu. W osobnym szpitalu 

wojewódzkim imienia Mikołaja Kopernika w raporcie znajdziemy tyle informacji. Mamy 

informacje o tym, że samorząd wsparł finansowo wielokrotnie szpital wojewódzki imienia 

Mikołaja Kopernika. Przykładowo mowa jest w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o podniesieniu standardów opieki 

pediatrycznej, poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizacja oddziałów zlokalizowanych 

w pawilonie dziecięcym w szpitalu i przebudowę i doposażenie infrastruktury szpitala 

wojewódzkiego imienia Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Służące leczeniu chorób będących 

przyczyną dezaktywizacji zawodowej. Jest też informacja o tym, że samorząd województwa 

udzielił dotacji szpitalowi na modernizację pracowni i mammografów, czy na zakup 

wyposażenia oddziału chirurgii urazowej i ortopedycznej. Jest też bardzo dużo informacji, że 

samorząd województwa podjął to jak najbardziej słuszne działania polegające na zwalczaniu 

covid-19 poprzez np. zakup badań diagnostycznych i serologicznych, których beneficjentem 

też był szpital w Koszalinie. Natomiast chciałbym, jeżeli jest taką możliwość powiedzieć 

kilka słów o tym, czego niestety w raporcie mi bardzo zabrakło, a to co gdzieś tutaj padnie, 

chciałbym, żeby być może zostało zauważone na poziomie władz województwa i zarówno 

zarządu województwa jak i radnych sejmikowych, ponieważ uważam, że to Państwo są 

najlepszym adresatem, który może cokolwiek zrobić z tym z czym musimy się mierzyć jako 

mieszkańcy, nie tylko Koszalina, ale i całego regionu. Bo przypomnę, że szpital, jest 

szpitalem wojewódzkim i ma status, w którym leczą się mieszkańcy całego województwa. 

Chciałbym, żeby ta moja wypowiedź, bo to też jest bardzo istotne, nie została odebrana, co 

gdzieś było już podnoszone jako zarzut, jako atak w stronę lekarzy, kadry medycznej, 

pielęgniarek, czy ratowników medycznych, ponieważ to nie oni są bezpośrednimi adresatami 

całej inicjatywy. Chciałbym zwrócić uwagę na problem właśnie osób, które nadzorują pracę 

szpitala w Koszalinie, aby być może coś zdziałać w tym aspekcie, aby tych problemów nie 

było. W ostatnim czasie wraz z Posłem Lubczykiem podjęliśmy się pewnego zdiagnozowania 

problemów, które funkcjonują w koszalińskim szpitalu, ruszyliśmy z akcją "szpitalne 

historie", w których mieszkańcy, ale też lekarze, pielęgniarki, czy ratownicy medyczni mogą 

podzielić się swoimi wiadomościami, czy informacjami z tego co ich zdaniem funkcjonuje źle 

w koszalińskim szpitalu wojewódzkim. Jedna rzecz, którą chciałbym, żeby tutaj też bardzo 

wyraźnie padła, to nie są anonimy. To są ludzie, którzy podpisują się nam, pisząc te historie z 

imienia nazwiska. My też się spotykamy z realnymi osobami, które miały w przyszłości albo 

obecnie mają styczność z tym, co się dzieje w szpitalu w Koszalinie. Na ten moment akcja 

trwa od 2 tygodni tych historii jest już ponad sto i to nie tylko od mieszkańców, ale właśnie 

od pracowników kadry medycznej, którzy dzielą się tym, jak oni postrzegają swoją pracę w 

szpitalu wojewódzkim w Koszalinie. Naszym motywem jest przede wszystkim to, aby 

doprowadzić do mam nadzieję pewnych zmian, pewnego zreformowania systemu, który 

panuje w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie, ponieważ mamy poczucie, że od wielu lat ten 



32 

 

system funkcjonuje źle. Te historie, które gdzieś tam do nas wpływają, są historiami, które nie 

trwają od 2 lat, bardzo często są to historie sprzed 5,6 lat. Najstarsza jest 2009 roku, więc 

trzeba tutaj zauważyć, że ten problem jest problemem systemowym, który jest niestety 

problemem pojawiającym się od wielu, wielu lat. Tak ze swojej perspektywy jako jeden z 

inicjatorów tej akcji, gdy mówię o rozwoju województwa to mówię też o tym, że jednak 

ochrona zdrowia powinna stać na jak najwyższym poziomie. Na tyle, ile jesteśmy w stanie te 

o ochronę zdrowia zapewnić. Mnie niektóre historie po prostu przerażają, ale to, żeby nie być 

gołosłownym. Wpadliśmy na taki pomysł, aby na przełomie czerwca i lipca, aby każdy z 

Państwa taki raport z tymi historiami, jak i z pewną diagnozą tych problemów dostał 

osobiście, aby Państwo mogli się zaczytać w część z tych historii, które gdzieś tam padną. Ja 

teraz nie będę Państwu czytać przede wszystkim z szacunku do Państwa dalszej debaty, która 

i tak już długo trwa, a jeszcze wiele punktów jest przed Państwem i sam wiem jak trudno jest 

jednocześnie pogodzić pewną pracę samorządowca zwłaszcza, gdy to tyle czasu trwa. 

Natomiast tutaj było kilka oskarżeń o to, że jest to akcja polityczna chciałbym zaznaczyć już 

teraz, że nie byłoby tej inicjatywy, gdyby nie było problemów. Problemy się pojawiają, to są 

realne problemy mieszkańców, które gdzieś po prostu wynikają są puszczone w eter i znikają. 

Nie ma większego zainteresowania i mam takie poczucie, że zostali zostaliśmy jako Koszalin 

z tym szpitalem wojewódzkim tutaj na naszym terenie po prostu zostawieni sami sobie. 

Chciałaby jednak, żeby mimo tego, że nie będę czytać wszystkich historii, bo to by nam 

zajęło bardzo dużo czasu. Przekazać Państwu taki skrót tego, co płynie z tych historii, gdyż 

no mówimy o raporcie za stanu województwa za 2020 rok. To był trudny rok dla ochrony 

zdrowia. To był trudny rok dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla ratowników medycznych. 

Bardzo się cieszę, że samorząd wojewódzki nieraz miał okazję wesprzeć finansowo, czy w 

każdy inny sposób szpitale, czy placówki medyczne. Natomiast mam niestety poczucie, że 

większość problemów, które przynajmniej wychodzi z koszalińskiego szpitala, jest niestety 

związana ze złym zarządzaniem koszalińskiego szpitala. Jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli 

to na koniec swojej wypowiedzi chciałbym przeczytać dwie historie to jeszcze nie koniec, 

tylko najpierw pewne problemy. Natomiast tak jak widziałem w piśmie mam czas 

ograniczony, więc postaram się zmieścić w tych 10 minutach. Natomiast takim jednym z 

realnych problemów, o których mowa w ramach funkcjonowania stanu społeczeństwa, w 

sensie stanu województwa zachodniopomorskiego jest np. to, że koszalińskiej radzie, raczej w 

koszalińskim szpitalu nadal nie została powołana nowa rada społeczna szpitala. Jest to jedyna 

rada społeczna, która została powołana przez Sejmik Województwa od 6 miesięcy. Cały czas 

funkcjonuje stara, żeby była jasność, bo to jest w statucie szpitala, że w sytuacji, w której 

nowa rada nie może zostać wybrana funkcjonuje stara. Natomiast mam takie poczucie, że 

niestety obecnej radzie społecznej szpitala nie zależy na tym, żeby rozwiązać problemy, które 

nie tylko dotyczą naszego miasta, dotyczą całego regionu, dotyczą wszystkich osób, które 

spotkały się z funkcjonowaniem szpitala w Koszalinie. Taki przykład na szybko był taki, że w 
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zeszłym roku 1 pacjentka z Połczyna Zdroju pojechała ze swoim wujkiem do szpitala w 

Koszalinie nie była przy, nigdy nawet nie ma świadomości, że kiedykolwiek będzie 

potrzebować korzystać z pomocy szpitala w Koszalinie, bo na co dzień mieszka w Szczecinie, 

natomiast przypadek był tak pilny, że musiała się skierować do szpitala w Koszalinie i też 

nam opisała swoją historię jak tam wyglądał... 

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Z całym szacunkiem proszę Pana, ale wykorzystuje Pan zapisy ustawowe pozwalające Panu 

zabrać głos nad raportem ostanie województwa, do właściwie sformułowania bardziej 

zarzutów w kierunku szpitala w charakterze skarg. Do tego funkcjonuje przy Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego i w każdym innym zgodnie z ustawą Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji i dobrze by było gdyby Pan z tego rodzaju problemami w tej komisji się 

znalazł. Natomiast prosiłabym, żeby Pan jednak skorzystał z tego czasu, który ustaliliśmy 

wspólnie, bo Pan go zaakceptował, więc ma Pan jeszcze 2 minuty i odniósł się do raportu, a 

nie do omawiania pojedynczych, że tak powiem historii chorób pacjentów, bardzo proszę.  

Błażej Papiernik 

Dziękuję Pani Przewodnicząca w kwestii takiej informacyjnej to czas mi został narzucony, 

nie wspólnie ustalony.  

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Niestety, proszę Pana czas nieograniczony, mają Radni Województwa.  

Błażej Papiernik 

Nie jest to sprecyzowane ustawą, ale dobrze. 

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Jest. 

Błażej Papiernik 

Nie przyszedłem tutaj, żeby się wykłócać z Panią Przewodniczącą za bardzo darzę ją 

szacunkiem, żeby tutaj cokolwiek mówić tutaj od siebie, żeby kończąc skoro kończy mi się 

czas. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że raport na temat stanu województwa powinien też 

zawierać pewne problemy tak, żeby je diagnozować, a następnie móc je rozwiązywać. Raport, 

w którym dużo mówimy o tym, co wydarzyło się dobrego, nawet jeżeli jest to bardzo słuszne, 

powinien też zawierać elementy, które pokazują co funkcjonuje źle, ja oczywiście skorzystam 

z drogi, której Pani Przewodnicząca mi tutaj podpowiada w ramach funkcjonowania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. Pewnie też nie wykluczamy jakieś inicjatywy uchwałodawczej do 

sejmiku województwa, bo taką możliwość też jako mieszkańcy mamy, bo uważamy, że też 

bardzo realny problem, o którym chcemy, żeby Radni wojewódzcy się zainteresowali i żeby 
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został w jakiś sposób rozwiązany. Natomiast, jeżeli chodzi o raport sam województwa i 

ochronę zdrowia, ostatnie zdanie. Wiem, że mi się już czas kończy. Mam po prostu taką 

szczerą prośbę do Państwa Radnych, aby te historie, ale nie tylko, które gdzieś tam zostaną w 

przyszłości zebrane pozwoliły do tego, aby naprawić stan ochrony zdrowia, zwłaszcza po 

stronie województwa, po której leży Koszalin, Szczecinek, Białogard, Kołobrzeg i wiele 

innych miejscowości, które wymagają Państwa działania. Dziękuję bardzo.  

Maria Ilnicka–Mądry (Przewodnicząca Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego) 

Bardzo Panu dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję, a teraz skończyła się debata nad raportem o 

stanie województwa. Prosiłabym Pana Marszałka, żeby był uprzejmy zabrać głos. Bardzo 

proszę.  
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