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Koordynatorzy rozpoczynają przygotowanie spotkania na
szczycie

Drogie Czytelniczki,
drodzy Czytelnicy,

22 czerwca koordynatorzy Partnerstwa Odry spotkali się w Dreźnie, aby przygotować Polityczne Spotkanie na Szczycie, które odbędzie się w przyszłym
roku. W pierwszej połowie 2018 roku czołowi politycy krajów związkowych
i województw Partnerstwa Odry spotkają się w Dreźnie, aby obradować na
temat przyszłej współpracy i rozwoju Partnerstwa Odry.

coraz więcej dobrze wykształconych młodych
Polaków docenia otwartą i wielokulturową stolicę Niemiec. Liczba Polaków przybywających do
Berlina rośnie z roku na rok. Oficjalnie w Berlinie
mieszka 55.000 polskich obywateli. W niniejszym
wydaniu omówiona została sytuacja polskich
Berlińczyków na rynku pracy. Zaglądamy też za
kulisy regionów Partnerstwa Odry oraz na działalność osób, które poprzez współpracę w zakresie edukacji i studiów chcą zatrzymać w regionie
pogranicza młode pokolenie z Polski i Niemiec.

Eksperckie konferencje przygotowawcze
Koordynatorzy porozumieli się w sprawie wcześniejszego przygotowania spotkania na szczycie poprzez zorganizowanie konferencji eksperckich. Ich celem
jest ustalenie aktualnego stanu współpracy w poszczególnych dziedzinach
oraz wskazanie potencjałów przyszłego rozwoju. W ten sposób mają się one
przyczynić do zbudowania solidnej podstawy, która pozwoli rządzącym na
podejmowanie właściwych decyzji.
Koordynatorzy ustalili cztery tematy:
• opieka zdrowotna i branże związane ze służbą zdrowia,
• współpraca szkół wyższych i uniwersytetów,
• transgraniczne połączenia transportowe,
• konferencja parlamentarzystów.
Podstawy współpracy w dziedzinie opieki zdrowotnej i branż związanych ze
służbą zdrowia mają powstać w wyniku konferencji, która odbędzie się w
marcu 2018 r. w Greifswaldzie. Osoby należące do świata medycyny, nauki
i gospodarki będą tam obradować po pierwsze na temat możliwości transgranicznej opieki zdrowotnej, np. realizowanej przez służby ratunkowe, leczenia onkologicznego i prewencji. Z drugiej strony będą szukać odpowiedzi
na pytanie, w jaki sposób można ukształtować współpracę transgraniczną
między szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach medycznych i
prowadzenia badań naukowych w dziedzinie medycyny.
Jak dużą wagę Partnerstwo Odry przykłada do edukacji i badań naukowych,
pokazuje fakt, że współpraca szkół wyższych i uniwersytetów jako taka sta-

W tym newsletterze podsumowujemy także drugą wizytę ministra ds. gospodarki i energii Brandenburgii Albrechta Gerbera w Polsce. Poza tym
przypominamy udane wydarzenie zorganizowane
przez województwo wielkopolskie, które zaprosiło Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia
(VBB) do Poznania, aby wymienić się doświadczeniami na temat skutecznej modernizacji transportu.
Życzymy Państwu ciekawej lektury i spokojnych
letnich dni

Marta Szafrańska i Marzena Hartmann
Referat ds. Gospodarka Zagraniczna, Europejska Polityka Gospodarcza, Współpraca w dziedzinie rozwoju
Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów
Miejskich
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nowi samodzielny temat, którego dotyczyć będą poprzedzające szczyt konferencje fachowe. Rozpiętość tematyczna dotycząca kooperacji uniwersyteckich sięga od zanieczyszczenia
powietrza, przez elektromobilność, po badania nad chorobą
alzheimera.
Tematyka obrad obejmie oczywiście również kwestie transportu transgranicznego, do których należeć będą remonty,

rozbudowa odcinków transgranicznych oraz kształtowanie
opłat przewozowych. Temat transportu nadal pozostanie w
centrum zainteresowania Partnerstwa Odry.
Kolejnym pomyslem do dyskusji jest konferencja z udziałem
parlamentarzystów z regionów Partnerstwa Odry. Jej celem
jest stworzenie ściślejszych powiązań między posłami i bezpośrednia wymiana wiedzy na tej płaszczyźnie.

Druga podróż do Polski: Minister ds. gospodarki i energii Brandenburgii Albrecht Gerber promuje kooperację i inwestycje

W dniach 6 - 9 czerwca brandenburski minister ds. gospodarki
i energii Albrecht Gerber odbył podróż do Polski. Celem odwiedzin było propagowanie polsko-niemieckiej współpracy, intensyfikacja powiązań gospodarczych i promocja Brandenburgii
jako miejsca do inwestowania. W tym celu minister zatrzymał się w Warszawie, Wrocławiu i w Lubsku. Istotnym było
dla niego pogłębienie stosunków z Dolnym Śląskiem. Od 2016
roku między Brandenburgią a Dolnym Śląskiem istnieje porozumienie w sprawie partnerstwa. Minister Gerber podkreślił,
że „współpraca regionalna jest i pozostanie fundamentalną
podstawą dla stosunków polsko-brandenburskich. Nasz kraj
związkowy jest niezmiernie zainteresowany dalszą rozbudową
kontaktów gospodarczych z Dolnym Śląskiem.”
Oprócz rozmów z przedstawicielami rządu polskiego w programie podróży dominowały spotkania z przedstawicielami
Dolnego Śląska. Minister Gerber mógł dzięki temu między
innymi podczas letniego festynu organizowanego przez Konsulat Generalny Niemiec wysondować perspektywy i szanse
współpracy. Patronat nad festynem objął w tym roku kraj
związkowy Brandenburgia; liczni goście ze świata polityki,
gospodarki, nauki i kultury uczestniczyli w uroczystości. Minister Gerber był też gościem na uroczystości, podczas której
E.ON edis AG przekazało Muzeum Miejskiemu Wrocławia wylicytowany wcześniej łańcuch urzędowy Magistratu Wrocławia z XIX wieku.
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Pogłębianie stosunków gospodarczych
Jak ważne są zwłaszcza stosunki gospodarcze z polskim sąsiadem, pokazały również osoby towarzyszące ministrowi.
Steffen Kammradt, rzecznik prasowy zarządu Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB), towarzyszył ministrowi podczas całej podróży i odwiedził wraz z nim główne
siedziby polskich firm mających swoje filie również w Brandenburgii. Od kilku dekad, a zatem na długo przed przystąpieniem Polski do UE, WFBB wspiera rozwój stosunków
gospodarczych z Polską, zarówno poprzez organizowanie podróży przedsiębiorców i udział w targach, jak i indywidualne
doradztwo na rzecz firm brandenburskich, które poszukują
dostępu do polskiego rynku lub polskich partnerów i chcą
spotkać się z polską administracją i instytucjami naukowymi.
Kammradt i minister Gerber wspólnie promowali współpracę
z przedsiębiorstwami brandenburskimi oraz inwestycje. Punktem kulminacyjnym było przygotowane we Wrocławiu przez
oba regiony wspólnego Forum Innowacji na rzecz techniki mikrosystemów, optyki i sensoryki. W Odra-Film, dolnośląskiej
instytucji kulturalnej, minister Gerber uzyskał informacje na
temat finansowania filmów i możliwych potencjałów współpracy z Brandenburgią. Rozmowy były kontynuowane podczas spotkań medialnych Medientreff, które odbyły się od 14
do 16 czerwca w Poczdamie.
Jak blisko Brandenburgia powiązana jest z polskimi regionami, najlepiej pokazują statystyki gospodarcze: 330 brandenburskich przedsiębiorstw już dziś prowadzi działalność w Polsce; 284 firmy sygnalizują chęć prowadzenia tam interesów.
52 przedsiębiorstwa z Brandenburgii założyły już oddziały w
Polsce, a 27 polskich przedsiębiorstw inwestuje w Brandenburgii. Zakres działalności gospodarczej jest szeroki: sięga
od handlu i usług (np. pralnie Targatz GmbH w Eberswalde)
przez przemysł chemiczny (np. Grupa Azoty ATT Polymers
GmbH w Gubinie), aż po działalność związaną z obróbką. W
tej właśnie branży w kwietniu tego roku polski poddostawca
branży motoryzacyjnej Boryszew wybrał sobie Prenzlau na
miejsce działalności i zbudował tam halę produkcyjną.
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Druga podróż w ciągu dziesięciu miesięcy: sygnał dla nowej
kooperacji
Była to już druga podróż zagraniczna w ciągu niecałego roku,
jaką przeprowadził minister Gerber do polskiego sąsiada. Późnym latem jego trasa prowadziła przez północno-wschodnią
część Polski, natomiast teraz obrał za cel regiony południo-

wo-zachodnie. Tutaj jest widoczne, jak istotną pozycję odgrywają polskie regiony dla Brandenburgii. W przeciwieństwie do
innych podróży zagranicznych wiodących polityków, od dłuższego czasu nie jest możliwe odwiedzić wszystkie ważne miejsca podczas tylko jednej podróży. W przyszłym roku minister
Gerber zaplanował kolejną podróż do Polski.

+ + + INFORMACJE Z REGIONÓW + + +
Muzyka łączy – polsko-niemieckie wydarzenia letnie
Również tego lata muzyka znów przerzuci mosty przez Odrę.
W sierpniu ponownie festiwal Przystanek Woodstock przyciągnie setki tysięcy fanów rocka do Kostrzyna nad Odrą. Fani
musicalów popowych już w lipcu będą usatysfakcjonowani,
gdyż w tym czasie Uckermärkische Bühnen Schwedt zachwyci
swoją publiczność musicalem Luther oraz wieloma utalentowanym młodymi polskimi wykonawcami. Zainscenizowane
zostało obiecujące dzieło inauguracyjne powstałe we współpracy polskich i niemieckich instytucji kulturalnych, które w
przyszłych latach zapewne zachwycą kolejnymi produkcjami
jeszcze wielu polskich i niemieckich miłośników musicali.

Udana inauguracja we współpracy: musical popowy Luther
Lekki rockowy musical popowy pt. „Luther – Zwischen Liebe,
Tod und Teufel“ z okazji 500. jubileuszu reformacji w 2017 r.
był po raz ostatni zaprezentowany 29 lipca przez Uckermärkische Bühnen Schwedt. Musical poświęcony został życiu i
działalności Marcina Lutra i od czerwca wystawiany jest na
scenie plenerowej. Kilka ważnych ról zagrają artyści z Polski.
Gdańszczanka Katarzyna Kunicka odgrywa tu na przykład
rolę Kathariny von Bora, żony Lutra, Agnieszka Tylutki-Drozd
wciela się w rolę zakonnicy Johannę, a Paulina Wojtowicz
znakomicie gra zakonnicę Helene.

Przystanek Woodstock przyciąga niemieckich gości
Na początku sierpnia znów będzie się działo: tysiące fanów
rocka będą pielgrzymować na Przystanek Woodstock do Kostrzyna, na granicę brandenbursko-lubuską. Od 3 do 5 sierpnia 2017 r. festiwal rockowy
po raz 23 zachwyci swoich
gości występami polskich i zagranicznych gwiazd rocka, takich jak np. polski zespół Łąki
Łan, czy też szwedzka grupa
Mando Diao.

Musical jest pierwszą sztuką, która powstała w wyniku intensywnej współpracy Uckermärkische Bühnen z Akademią
Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Dopiero pod
koniec czerwca obie instytucje kulturalne podpisały umowę o

Jak co roku, również i tego
lata oczekuje się tysięcy fanów
z Niemiec. Festiwal wzmacnia tym samym wymianę
kulturalną między Polakami
a Niemcami i to nie tylko za
sprawą muzyki, ale również
dyskusji z udziałem wysokiej
rangi gości ze świata kultury i
polityki. Centralnym tematem
tego roku jest konstytucja, ale
poruszony będzie też temat
uchodźców.
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współpracy, która pogłębi ich kooperację. Już w ubiegłych latach studenci Akademii odbywali tutaj swoje praktyki i brali
udział w produkcjach teatru muzycznego. Kooperacja ta zostanie teraz pogłębiona. Polscy odtwórcy będą mieli szansę
na zdobycie międzynarodowego doświadczenia scenicznego,
poprawy swoich umiejętności językowych i przyczynienia się
do wymiany kulturalnej. Niemiecka scena wzmacnia swoje
kompetencje w międzynarodowych produkcjach teatralnych
i czerpie korzyści z młodych talentów. Umowa o współpracy
jest zawarta do 2021 roku.

Podróż studyjna do Szczecina: wzmocnione sąsiedztwo między Polakami a Niemcami
Krajowa Centrala Kształcenia Politycznego Meklemburgii-Pomorza Przedniego zorganizowała w dniach 2-5 lipca 2017
r. podróż studyjną do Szczecina, w której udział wzięły 24
osoby z Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Celem wyjazdu
było wzmocnienie dialogu między polskimi a niemieckimi
obywatelami oraz pogłębienie więzi z Pomorzem Zachodnim
i Szczecinem.
Intensywny dialog: Polacy i Niemcy zainteresowani dobrym
sąsiedztwem
W Szczecinie na podróżnych czekał bogaty program pozwalający przyjrzeć się różnorodnym dziedzinom społecznym.
Niemieccy goście mogli zasięgnąć informacji na temat perspektyw rozwoju gospodarczego regionu metropolitalnego,
jakim jest Szczecin, oraz pogranicza. W Zachodniopomorskiej
Szkole Biznesu w Szczecinie uczyli się, jakie oddziaływanie
na rynek pracy ma współpraca gospodarcza i naukowa obu
regionów. Oprócz tematyki gospodarczej uczestnicy podczas
licznych rozmów podjęli też inne kwestie: jaki wpływ na stosunki polsko-niemieckie mają w dzisiejszych czasach ucieczka i wypędzenia, jakie miały miejsce w XX wieku? Jak wygląda
sytuacja praw kobiet w Polsce? Jaką rolę odgrywa Kościół katolicki w Polsce? Jakie zmiany wprowadza aktualna reforma
szkolnictwa polskiego?
Nadrzędnym jednak było pytanie, co stanowi obecnie o polskim społeczeństwie obywatelskim, co je wzmacnia, a co
dzieli. W rozmowach na ten temat udział wzięli Andrzej Kotula, prof. Hackmann z Uniwersytetu w Szczecinie oraz Julita
Miłosz-Augustowska z sieci obywatelskiej „Region metropolitalny Szczecin”. Program seminarium obejmował również
spacer po mieście z przewodnikiem, wycieczkę statkiem po
Odrze oraz wizytę w Centrum Dialogu „Przełomy”, które zo-
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stało odznaczone nagrodami zarówno za swoją architekturę,
jak i sztukę prezentacji.
Organizatorką podróży studyjnej była dr Iduna Sager, która cieszyła się z zainteresowania swojej grupy i otwartości
polskich rozmówców. „W ciągu ostatnich 25 lat między polskim a niemieckim społeczeństwem obywatelskim żyjącym
na pograniczu powstały dobre relacje sąsiedzkie, ale wciąż
jeszcze zbyt mało o sobie wiemy. Realizując podróż studyjną
do Szczecina chcieliśmy wymienić informacje, nawiązać rozmowę nie wykluczając z niej trudnych tematów. Udało nam
się osiągnąć ten cel i jest to ważne, zwłaszcza w kontekście
wyzwań społecznych, z jakimi mierzy się obecnie Europa.”
Obie strony wykorzystały szansę na dialog. Natomiast Urząd
Miasta Szczecina zorganizował imponującą prezentację na
temat rozwoju miasta, jaki ma być zrealizowany w dialogu
z obywatelami pod hasłem „Floating Garden 2050” i który
będzie się opierał na zasobach wodnych i obszarach zielonych regionu.
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Województwo wielkopolskie zaprosiło VBB do Poznania na wymianę doświadczeń
W ubiegłych latach Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i PKP PLK SA wspólnie zajęły się modernizacją
transportu kolejowego między Poznaniem a Wągrowcem.
1 czerwca 2011 r. rozpoczęły się prace budowlane na linii kolejowej nr 356 między stacją Poznań-Wschód a Wągrowcem.
Po upływie zaledwie sześciu miesięcy wstrzymania ruchu na
tym odcinku udało się go ponownie uruchomić już w grudniu.
Ostatecznie prace zakończono 20 lutego 2013 r.

Okrągły Stół Komunikacyjny Partnerstwa Odry przyczynia się
do długotrwałych sukcesów na rzecz współpracy polsko-niemieckiej – co widać między innymi po tym, jak powszechne
stały się spotkania między polskimi a niemieckimi partnerami spoza gremium. 7 lipca o godz. 6:37 grupa pracowników
Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburg (VBB) wsiadła
na dworcu głównym w Berlinie do pociągu Eurocity łączącego stolicę Niemiec z Warszawą. Po upływie niecałych trzech
godzin zespół VBB dotarł do celu swojej podróży: Poznania.
Zostali tam zaproszeni przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i przez swoich kolegów z Kolei Wielkopolskich, aby wymienić się doświadczeniami z zakresu transportu
kolejowego oraz uczyć się wzajemnie ze swoich sukcesów.
Thomas Dill, kierownik działu VBB Centrum Zarządzania
Transportem Regionalnym i Jakością, opowiedział polskim
partnerom, jak funkcjonuje VBB. Przekazane przez niego informacje na temat systemu opłat obejmującego tak wielką
powierzchnię miały dać polskiej stronie nowe impulsy i pomysły na ewentualną restrukturyzację własnego systemu.
W konsekwencji dominująca dotychczas zbieranina różnych
opłat miejscowych w województwie miałaby być zastąpiona
wprowadzeniem ponadregionalnego systemu taryfowego.
Dzięki temu Koleje Wielkopolskie chcą poprawić komfort jazdy
swoich podróżnych.
Strona niemiecka liczyła natomiast na to, że otrzyma od polskich kolegów ciekawe wskazówki i pomysły, w jaki sposób
skutecznie zmodernizować transport kolejowy. Aby spełnić
życzenie gości, gospodarze zdecydowali się na pewną niespodziankę. Zaprosili zespół VBB w podróż pociągiem z Poznania
do Wągrowca, aby niemiecka delegacja mogła na własne oczy
ocenić i przekonać się o skutecznie przeprowadzonym projekcie modernizacyjnym zrealizowanym w województwie.

Jak to się udało, wyjaśnił swoim gościom Marek Nitkowski,
prezes Kolei Wielkopolskich. Projekt infrastrukturalny obejmował też remont generalny i modernizację dworca w Wągrowcu,
a celem było przebudowanie go na tak zwane zintegrowane
centrum komunikacyjne, czyli centralny węzeł dla wszystkich
środków komunikacji publicznej małego miasta. Burmistrz
Krzysztof Poszwa nie omieszkał skorzystać z okazji i zaprezentował VBB nie tylko koncepcję realizacji, ale też zaprosił gości
do zwiedzenia dworca i jego bezpośredniej okolicy. Bilans widać jak na dłoni: w wyniku modernizacji ilość podróżnych na
tym odcinku wzrosła imponująco. Obecnie na tej trasie podróżuje dziennie do 4.700 podróżnych; przed modernizacją było
ich ok. 2.000. Wzrost wynosi tym samym 235 procent. Za ten
projekt województwo zbiera pochwały w całym kraju. Również
zespół VBB był pod wrażeniem i intensywnie dyskutował o tym
sukcesie podczas posiedzenia, jakie odbyło się krótko po wizycie. Wniosek: podróż opłacała się dla kazdej ze stron.
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Polacy na berlińskim rynku pracy
Zgodnie z danymi statystycznymi 55.846 polskich obywateli
mieszka w Berlinie. Od lat tendencja ta jest rosnąca. Spośród
wszystkich zagranicznych obywateli UE w Berlinie Polacy stanowią najsilniejszą grupę. Jest to wystarczający powód dla
kraju związkowego Berlina, aby nie tylko za pomocą opracowań i ankiet przeprowadzanych przez MINOR - Projektkontors für Bildung und Forschung (MINOR Biuro Projektowe ds.
Edukacji i Badań Naukowych) przyjrzeć się, jak żyją Polacy w
Berlinie i jaka jest ich sytuacja na rynku pracy. Oprócz tego
kraj związkowy współpracuje z wieloma polsko-niemieckimi
aktywistami społecznymi i ze społecznością polską. W tym
temacie wydania spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak
żyją i pracują polscy berlińczycy.
Polacy w Berlinie: młodzi i dobrze wykształceni
Większość Polaków mieszkających w Berlinie pochodzi z Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, a zatem z województw Partnerstwa Odry. Rzut oka na statystyki
zdradza, że Polacy żyjący w Berlinie są młodzi. Dwie trzecie
spośród przybyłych do Berlina w 2016 r. ma nie więcej niż 35
lat. Oprócz tego są oni dobrze wykształceni, bowiem około
48 procent z nich ma wykształcenie wyższe. To mocna liczba,
gdyż w Berlinie tylko co czwarty mieszkaniec posiada dyplom
ukończenia szkoły wyższej. Jednakże stopień wykształcenia
Polaków różni się w zależności od płci. Polki w porównaniu do
swoich rodaków są lepiej wykształcone. Natomiast w porównaniu z innymi grupami migrantów wyraźnie widać, że praktycznie nikt z Polaków nie przyjeżdża do Berlina ze względu
na bezrobocie w swoim rodzimym kraju. Na pierwszym miejscu wymieniają oni chęć stworzenia swoim dzieciom lepszych
możliwości. W drugiej kolejności Polacy z niezadowoleniem
wypowiadają się o sytuacji gospodarczej swojego kraju, a po
trzecie mają nadzieję na lepsze warunki pracy w Berlinie.
W osiągnięciu sukcesu na niemieckim rynku pracy decydująca jest znajomość języka. Ale tutaj obraz jest już niejednolity.
Lekko ponad 30 procent Polaków może się pochwalić dobrą
lub bardzo dobrą znajomością niemieckiego. Ale po drugiej
stronie pozostaje prawie 30 procent osób, które nie władają
niemieckim.
Przepaść na rynku pracy spowodowana jest m.in. stopniem
znajomości języka
48 procent Polek i Polaków w Berlinie pracuje zawodowo. W
porównaniu z wszystkimi innymi społecznościami są oni najlepiej zintegrowani na rynku pracy. Jednocześnie przez polską
społeczność przechodzi rysa: z jednej strony 47 procent ankietowanych Polaków ma pracę, która dokładnie odpowiada
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ich kwalifikacjom, a z drugiej strony połowa ankietowanych
podaje, że ma za wysokie kwalifikacje w stosunku do wykonywanej pracy.
Również w przypadku działalności zarobkowej kobiet rysuje
się ambiwalentny obraz. Prawie 53 procent Polek pracuje w
zawodzie objętym ubezpieczeniem społecznym. W porównaniu
do berlinianek, niezależnie od tego, czy mają za sobą historię
migracyjną, czy nie, stanowią tym samym największy w mieście odsetek kobiet czynnych zawodowo. Ale również wśród
zatrudnionych w niskim wymiarze godzin zajmują one wysoką
pozycję: kobiety stanowią bowiem 70 procent wszystkich Polaków zatrudnionych na tych niekorzystnych warunkach. Oprócz
zatrudnienia w sektorze niskich płac do krytycznych prac zaliczają się też leasing pracowniczy i praca czasowa, niedobrowolna praca w niepełnym wymiarze godzin, mini-prace oraz
Bezpłatne punkty doradztwa w Berlinie
Punkty doradztwa Senatu Berlina i związków zawodowych bezpłatnie odpowiadają na pytania wszystkich
Polaków dotyczące rynku pracy i systemu ubezpieczeń
społecznych.
Willkommenszentrum Berlin des Berliner Senats
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin – Mitte
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/pl/
Beratungsstelle Faire Mobilität des Deutschen Gewerk
schaftsbunds (DGB)
Keithstr. 1–3
10787 Berlin
http://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen/
?tab=tab_0_2#tabnav
Bezpłatne centra doradztwa w Polsce
ProRecognition
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
http://prorecognition.eu/de/
Centrum doradztwa polsko-niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polen) świadczy bezpłatne usługi
doradcze zarówno na rzecz Niemców, jak i Polaków na
temat nostryfikacji ich kwalifikacji zawodowych w kraju
sąsiedzkim oraz wspiera ich w tej procedurze. Jest ono
finansowane przez Niemieckie Ministerstwo Edukacji i
Badań Naukowych.
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prace dorywcze objęte dofinansowaniem. Charakterystyczną
cechą tych prac jest to, że pracownicy nie są w stanie utrzymać się ze swoich dochodów, albo też są w stanie, ale jedynie
na miernym poziomie, zatrudnienie nie jest długoterminowe,
bądź pracownicy wbrew swojej woli świadczą pracę w niepełnym wymiarze godzin, czyli pracują za mało.
Gdyby zapytać bezrobotnych Polaków o przyczyny ich bezrobocia, rysuje się wyraźny obraz. Najczęściej wskazują na
całkowity brak znajomości języka lub przynajmniej oczekiwanie wyższego poziomu znajomości języka niemieckiego
potrzebnego do wykonywania pracy, które stanowi dla nich
wyzwanie. Na trzecim miejscu jako problem wymienia się
brak kontaktów i powiązań.
Polacy: liderzy w zakładaniu przedsiębiorstw
W 2015 r. polscy berlińczycy byli w czołówce osób zakładających
przedsiębiorstwa. Zarejestrowali 6.058 działalności gospodarczych. Nie tylko w porównaniu z innymi społecznościami, ale
też w porównaniu z Niemcami, zakładali firmy ponadprzecięt-

nie często, jak podaje BBB BÜRGSCHAFTSBANK zu Berlin-Brandenburg GmbH w swoim indeksie założonych przedsiębiorstw
2017. Tym samym polscy berlińczycy osiągnęli liczbę ponad 40
nowych przedsiębiorstw na 1.000 mieszkańców. Inni berlińczycy posiadający historię migracyjną zarejestrowali jedynie 16
firm, a niemieccy berlińczycy jedynie 5 nowych działalności na
1.000 mieszkańców. Tymi wysokimi liczbami polscy berlińczycy
bronią opinii stolicy Niemiec jako metropolii nowozakładanych firm. Żadna społeczność zagraniczna żyjąca w dwunastu
wielkich miastach Niemiec nie rozpoczyna tak często własnej
działalności gospodarczej.
Podsumowując: nowo przybyli Polacy w Berlinie są młodzi
i dobrze wykształceni. Wielu z nich spełniło swoje życzenie
posiadania dobrej pracy, bądź sami stali się przedsiębiorcami i nie tylko napędzają gospodarkę miasta, ale też przyczyniają się do rozpowszechnienia jego opinii jako metropolii
nowozakładanych przedsiębiorstw. Natomiast druga część
polskiej społeczności walczy z barierami językowymi, bezrobociem lub krytycznymi warunkami pracy.

„Polki to aktywistki“
Anna Czechowska jest członkiem zarządu stowarzyszenia agitPolska e. V.
i od 2017 r. należy do Rady Kraju
Związkowego do spraw Integracji i
Migracji Senatu Berlina. Oprócz tego
kieruje BOX 66, międzykulturowym
centrum doradztwa i spotkań dla
kobiet i rodzin w dzielnicy Ostkreuz, które działa pod auspicjami Stowarzyszenia na rzecz Pracy Międzykulturowej
Berlin/Brandenburgia. Centrum wspiera Polki, które chcą
się odnaleźć w Berlinie, na przykład poprzez indywidualne doradztwo lub warsztaty. W wywiadzie opisuje sytuację Polek na berlińskim rynku pracy i udziela wskazówki,
w jaki sposób wejście na niemiecki rynek pracy może się
udać. Pełny wywiad znajdą Państwo na stronie internetowej Partnerstwa Odry.
Pani Anno, co przyciąga Polki do Berlina?
Emigracja to zjawisko złożone, tak jak i jej motywy. Ale w
naszej pracy stale napotykamy na dwie przyczyny. Z jednej
strony są to motywy ekonomiczne, gdyż wiele Polek ma nadzieję, że dzięki pracy w Berlinie osiągnie wyższy standard życia. Z drugiej strony motywem, zwłaszcza dla kobiet, są takie
wartości jak otwartość i prawa. Wysoki standard życia i stałe
prawa budzą w nich poczucie stabilności i bezpieczeństwa, a
to właśnie jest ich celem.

Jak opisałaby Pani Polki przyjeżdżające do Berlina, na przykład pod kątem ich kwalifikacji?
Polek nie da się podzielić na kategorie. Ich grupa urzeka
różnorodnością. Ostatnio natomiast przyjeżdżają do Berlina przede wszystkim kobiety z wysokimi kwalifikacjami. Są
kreatywne, elastyczne i bardzo ambitne. Poza tym posiadają
łatwość budowania sieci. Suma tych silnych cech wyraża się
także w tym, że wiele z nich rozważa nawet założenie własnego przedsiębiorstwa.
Z tego względu agitPolska e.V. organizuje między innymi seminaria dotyczące zakładania działalności gospodarczej, na
które przychodzi wiele Polek, zwłaszcza gdy dotyczą dziedzin
kreatywnych. Generalnie postrzegamy Polki jako aktywistki,
które chętnie się angażują lub wdrażają własne projekty.
Jakim wyzwaniom muszą sprostać Polki przyjeżdżając do
Berlina?
Nie wszystkie Polki znają język niemiecki. A niezależnie od
tego, jak międzynarodowy może się wydawać Berlin, jest
niewiele obszarów na rynku pracy, w których wystarczający
będzie jedynie język angielski. Wiele osób nie docenia, jak
ważna jest znajomość języka.
Oprócz tego struktury w Niemczech są inne, czy to na rynku
pracy, w społeczeństwie, czy w systemach społecznych. Mają
one wpływ na szanse na rynku pracy.
Pracę odpowiadającą wykształceniu, a tym samym szansę
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Jedną z instytucji polskiej społeczności jest stowarzyszenie
Club der polnischen Versager e. V. (Klub Polskich Nieudaczników), który ostatnio wraz z “Blauer Bär” (Niebieskim
Niedźwiedziem) otrzymał nagrodę Komisji Europejskiej i
Senatu Berlina za zaangażowanie europejskie.
www.polnischeversager.de
na odpowiedni standard życia mogą na przykład otrzymać
Polacy, których kwalifikacje zostały oficjalnie uznane. W tym
zakresie w Niemczech prowadzona jest odrębna procedura.
Co Pani radzi Polkom, które chcą przyjechać do Berlina?
Nie należy bagatelizować istoty znajomości języka niemieckiego. Po drugie należy opracować sobie możliwie konkretny
plan, najlepiej taki, w którym postawione będą jasne cele. Po
trzecie trzeba się dobrze przygotować. Zasięgnąć informacji
o strukturach w Niemczech, swoich prawach i obowiązkach.
To gwarantuje nie tylko pewność, ale pozwala uniknąć nieporozumień. W tym zakresie pomocą służą centra doradztwa
migracyjnego dla dorosłych imigrantów. Box 66 oferuje na
przykład doradztwo indywidualne lub warsztaty w języku polskim. W ten sposób pomagamy Polkom stanąć na własnych
nogach w Berlinie. Patrzymy, jakie kompetencje dana kobieta
posiada, a następnie orientujemy się, jakie ma możliwości na
rynku pracy. Ostatecznie pomagamy lepiej zrozumieć różnice
kulturowe, które są tak ważne w życiu zawodowym. To zresztą
pomaga także mężczyznom. Centra doradztwa mają na celu
tzw. empowerment. Zachęcamy i wzmacniamy kobiety, wspieramy je w podejmowaniu właściwych kroków ku niezależnemu
życiu, w którym same będą za siebie decydować.
Kobiety z wyższym wykształceniem to tylko jedna strona
medalu. Po drugiej znajdują się osoby z Polski zatrudnione w niskim wymiarze godzin. Odsetek kobiet w tej grupie
wynosi 70 procent. Wiele z nich pracuje jako opiekunki lub
sprzątaczki. Jak można tego uniknąć?
Przyjeżdżając do Berlina bez uznanych kwalifikacji i znajomości języka niemieckiego trudno jest z miejsca znaleźć pracę,
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która będzie odpowiadała posiadanym umiejętnościom. To
nadweręża pewność siebie, frustruje i dezorientuje. Zwłaszcza,
że czasami nawet takie instytucje jak agencje pracy oferują kobietom, przede wszystkim tym, które nie władają językiem niemieckim, pracę nieodpowiadającą ich kwalifikacjom. Zamiast
zatem starać się przejść przez procedurę uznania kwalifikacji i
uczyć się niemieckiego, kobiety te często podejmują takie mizerne prace, np. w sektorze niskich płac. Ich motto brzmi: najważniejsze, że jest praca! Tymczasowo takie rozwiązanie może
być dobre, ale w Niemczech może to stanowić pułapkę, z której
trudno jest później szybko się wydostać.
Bezpłatne doradztwo na temat migracji społeczności
polsko-niemieckiej w Berlinie
BOX 66 - Interkulturelles Beratungs- und Begegnungs
zentrum für Frauen und Familien am Ostkreuz
Sonntagstraße 9
10245 Berlin
https://box66berlin.com/ueber-uns/info-polska/
Polnischer Sozialrat e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin
http://polskarada.de/de
Polki w Berlinie e. V.
Blankenfelder Str. 113
13127 Berlin
http://polkiwberlinie.de
Doradztwo w języku polskim.
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Młodzi pracownicy dla pogranicza
Nie tylko po Polakach w Berlinie, ale też w innych miejscach
regionów Partnerstwa Odry można zaobserwować, jak region
pogranicza zrasta się ze swoimi rynkami pracy. Przykładem
może być kraj związkowy Brandenburgia, który aktywnie stara się pozyskać młodych pracowników z Polski zapewniając
im pewne miejsca pracy w służbie publicznej, np. w policji i
w szkolnictwie.
Polscy nauczyciele w brandenburskich szkołach
Do końca 2019 roku Brandenburgia będzie potrzebowała
ok. 3.000 nowych nauczycieli, głównie do pracy w szkołach
działających w regionach graniczących z Polską. Ponieważ
nie da się obsadzić tych miejsc pracy wyłącznie własnymi
pracownikami, Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu
Brandenburgii podjęło w tym roku kooperację z Uniwersytetem w Szczecinie. Celem tej współpracy jest zachęcenie
młodych polskich nauczycieli do pracy w niemieckim szkolnictwie. Współpraca opiera się na dwóch etapach. W pierwszym kroku polscy studenci uniwersytetu mogą odbyć praktyki w szkołach Brandenburgii. A w kolejnym kroku kierunki
nauczycielskie na Uniwersytecie w Szczecinie mają zostać tak
zaplanowane, aby ułatwić wejście na brandenburski rynek
pracy. Brandenburgia ma nadzieję, że uda jej się w ten sposób
pokryć zapotrzebowanie na kadrę nauczycielską. Uniwersytet w Szczecinie dodaje tym samym kolejną cegłę do budowy
strategii internacjonalizacji. Natomiast studenci uniwersytetu zbierają nie tylko doświadczenie zagraniczne i praktyczne,

ale otrzymują przy okazji perspektywę zawodową na pewną
i dobrze płatną pracę.
Przyjaciele i pomocnicy z Polski
Również policja brandenburska martwi się o swój narybek.
Jak już wspomniano, działa na rzecz pozyskania polskich
pracowników do służby w policji. Edukacja w Wyższej Szkole
Zawodowej w Oranienburgu trwa dwa i pół roku. O miejsce
mogą się ubiegać osoby, których językiem ojczystym jest język polski, posiadający dobrą znajomość języka niemieckiego, którzy zdali test weryfikacyjny obejmujący między innymi
test na inteligencję, test na znajomość języka i test sprawności sportowej. Na końcu ścieżki edukacyjnej czeka ich umowa o pracę na czas nieograniczony w służbach publicznych.
Obecnie trwa jeszcze nabór.

Profitujemy z know-how polskiej społeczności
Katarina Niewiedzial jest pełnomocniczką ds. integracji
w Pankow. Ten okręg Berlina zamieszkuje niemal 400.000
ludzi. Do jej zadań należy wspieranie uczestnictwa w życiu jej okręgu wszystkich należących do niego migrantów
poprzez stworzenie przestrzeni, w której miasto znajduje
punkt styczny z nowo napływającymi ludźmi. Wyjaśnia ona
znaczenie polskiej społeczności i różnice między nią, a innymi społecznościami.
W jaki sposób przyłączenie się do społeczności może pomóc
w poszukiwaniu pracy?
Przyjeżdżając z innego państwa nie jest łatwo, zwłaszcza
gdy się nie ma pracy, nikogo się nie zna i nie mówi w danym
języku. Wówczas pomocne jest otrzymanie informacji i wsparcia w języku ojczystym oraz kontakt z osobami będącymi w
podobnej sytuacji.
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Zna Pani wiele osób przybyłych do miasta. Co wyróżnia polskich imigrantów?
Po pierwsze oba państwa łączy długa i nie zawsze łatwa
historia. Oprócz tego ważną rolę odgrywa geograficzna bliskość obu krajów. Polska jest ważnym krajem sąsiedzkim,
który posiada silne powiązania gospodarcze z Niemcami.
Pracujący mogą dojeżdżać do pracy przez granicę, mieszkają
w Polsce, a pracują w Niemczech. Ale działa to też w odwrotnym kierunku. Istnieje silne wzajemne oddziaływanie, które
pomaga znieść relację asymetrii między krajami. Jesteśmy
bardzo zainteresowani pomysłami z Polski i możemy profitować z przywiezionego tutaj know-how.

na osoby zakładające działalność gospodarczą. Podczas jednego z naszych ostatnich wydarzeń gościem był polski przedsiębiorca, który założył w Polsce przedsiębiorstwo społeczne,
które cieszy się ogromnym sukcesem. Opowiadał, jak zorganizował firmę i nadał sprawie społecznej ekonomiczny kierunek.
Wszyscy obecni, zwłaszcza organizacje na rzecz migrantów,
chłonęli wręcz jego know-how. Uczyli się rozwijania ducha
przedsiębiorczości. W sumie dochodzę w mojej pracy do wniosku, że zwłaszcza obecne pokolenia polskich młodych przedsiębiorców buduje swoje sklepy i marki świadomie nawiązując
do polskich korzeni lub wręcz na ich bazie osiągając przy tym
imponujący sukces.

Może Pani podać jakiś przykład?
Przez długi czas w postrzeganiu publicznym obecni byli przede
wszystkim polscy artyści i branża kreatywna. Ale warto wziąć
pod lupę tematy gospodarcze i skierować uwagę na przykład

Cały wywiad znajdą Państwo na stronie internetowej Partnerstwa Odry.

Nowi partnerzy networkingowi: KNRBB na drodze do sukcesu
Sieć kompetencyjna Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH (KNRBB) kroczy drogą sukcesu. Od rozpoczęcia
działalności we wrześniu 2016 r. dołączyło do projektu z
samego tylko Berlina siedmiu partnerów. W kwietniu 2017
r. producent pojazdów szynowych H. Cegielski - FPS Sp. z
o.o. rozszerzył ponadto międzynarodową sieć, która łączy
przedsiębiorstwa zajmujące się techniką transportu szynowego. Jest to trzeci pod względem wielkości producent na rynku
polskim. Ma on nadzieję na pozyskanie niemieckich partnerów
i uzyskanie lepszego dostępu do rynku. Również dla KNRBB
GmbH nowy partner oznacza korzyść, gdyż zbliża sieć do wyznaczonych celów. KNRBB chce mianowicie pracować na rzecz
internacjonalizacji branży, umożliwienia swoim członkom

dostępu do rynków zagranicznych i pobudzenia współpracy
między przedsiębiorstwami. W ten sposób partnerstwa
przedsiębiorstw i ich kompetencje mogą się uzupełniać, mogą
też sobie wzajemnie pomagać w rozbudowie własnego asortymentu i ulepszać go. Również wyzwaniom wynikającym ze wzrostu wielkości transportu pasażerskiego i towarowego łatwiej
jest sprostać wspólnie.
Heike Uhe, prezes KNRBB GmbH, wyjaśnia: „Cieszy mnie, że
grono naszych członków stale się powiększa i staje się bardziej międzynarodowe. W ten sposób możemy jeszcze bardziej
ulepszyć skierowaną do nich ofertę. Bo przecież w odniesieniu
do korzyści współpracy międzynarodowej obowiązuje zasada:
im gęstsza sieć, tym ściślejsza współpraca.”
Wachlarz proponowanej oferty KNRBB jest bardzo szeroki:
oprócz współpracy i dostępu do rynków fachowe wsparcie
obejmuje dziedziny sięgające od badań naukowych i rozwoju, np. w zakresie systemów napędowych, przez technologie
przyjazne dla środowiska, aż po pozyskiwanie specjalistów i
koordynację działań szkoleniowych. Aby móc realizować cel
internacjonalizacji i tworzenia sieci KNRBB GmbH uzyskuje
wsparcie pochodzące od kraju związkowego Berlin i środków
z funduszu EFRR.
Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą zwracać się do
Heike Uhe: heike-uhe@knrbb-gmbh.de.

od lewej: Ralf Meinsen, członek zarządu KNRBB i Hubert Stępniewicz, prezes zarządu
H. Cegielski – FPS SP z.o.o
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Polish Tech Night: Polska i niemiecka branża IT łączą się w sieć

21 czerwca 2017 r. w Berlinie podczas drugiej edycji Polish
Tech Night spotkało się 180 przedstawicieli polskich i niemieckich kręgów start-up’owych, aby tworzyć networkingi i wysondować szanse na współpracę przy wspólnych projektach.
Podczas tego wydarzenia polskie przedsiębiorstwa technologiczne zaprezentowały swoją pracę ewentualnym partnerom
pod kątem ekspansji na rynek niemiecki i zawarły kontakty
w ramach networkingu. Podczas Polish Tech Night w ramach
warsztatów goście otrzymali też praktyczne informacje na
wszystkie istotne tematy związane z polskim, europejskim i
międzynarodowym prawem dotyczącym e-commerce, ochrony
danych, spółek, prawem autorskim i ochrony marki. Sześć polskich start-up’ów miało ponadto szansę, aby podczas wieczornej uroczystości przedstawić się szerszej publiczności, a wraz
ze swoim wielkim występem uzyskało możliwość przekonania
do siebie potencjalnych inwestorów. Program obejmował też
zwiedzanie Co-Working Spaces i siedzib firm akceleratorów,
czyli inwestorów i podmiotów oferujących know-how.

Polska stała się w międzyczasie drugim co do wielkości rynkiem zbytu dla gospodarki Berlina, świetnie wykształceni polscy specjaliści są pożądani, a pochodzące z Polski technologie
i start-up’y imponują tempem innowacyjności i różnorodności.
Start-up’y uczestniczące w Polish Tech Night reprezentują m.in.
takie branże jak mobilność, medycyna, finanse, ochrona zdrowia, marketing i internet rzeczy. Jednocześnie rynek niemiecki
jest dla polskich przedsiębiorstw lukratywnym kąskiem. Berlin
przyciąga przede wszystkim swoimi inwestorami i podmiotami
posiadającymi odpowiednie know-how, ale też i wydarzeniami
i inicjatywami dla branży start-up’ów. Polish Tech Night zorganizował SIBB e. V. wraz z Polish Berlin Tech, Speedup Venture Capital Group, PLUG Polish Tech Link oraz Startup Poland.
Patronat objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech.

Adam Formanek, manager projektu networkingowego Lookout na rzecz polsko-niemieckiej branży IT przy związku Interessenverband der IT- und Internetwirtschaft in Berlin und
Brandenburg e. V. (SIBB) podkreślił, że „najważniejszym celem
Polish Tech Night jest zbudowanie długotrwałych mostów na
Odrze i zintensyfikowanie powiązań między start-up’ami,
inwestorami i cyberrynkami po obu stronach rzeki. Chcemy
ugruntować w Berlinie idealną lokalizację dla start-up’ów i
inwestorów z Polski i Niemiec.”
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Brandenburgia: Nowe kierownictwo referatów

Marta Szafrańska idzie na urlop rodzicielski

W Departamencie ds. Europy Ministerstwa Sprawiedliwości,
Europy i Ochrony Konsumentów kraju związkowego Brandenburgia zrestrukturyzowano podział kompetencji: od maja
2017 r. pan Reiner Kneifel-Haverkamp jest kierownikiem Referatu IV.2 ds. Stosunków Międzynarodowych i Internacjonalizacji, który odpowiada również za stosunki z Polską. Ursula
Bretschneider przejęła natomiast zarządzanie Referatem IV.3
ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG).

Marta Szafrańska, która w ostatnich latach z ramienia Administracji Senackiej Berlina ds. Gospodarki, Energii i Zakładów
Miejskich pracowała na rzecz Partnerstwa Odry, przechodzi
we wrześniu 2017 r. na dwa lata urlopu rodzicielskiego. Dziękujemy pani Marcie Szafrańskiej za jej znakomitą pracę i zaangażowanie oraz czekamy na jej powrót.
Od 01.09.2017 r. przez kolejne dwa lata
panią Martę Szafrańską zastępować
będzie pani Marzena Hartmann. Jest to
osoba, która zasłużyła się na rzecz polsko-niemieckiej współpracy w zakresie
turystyki pracując dla visitBerlin .

Wrzesień 2017 r.: rozpoczyna się nabór
aplikacji o stypendia dziennikarskie
Jesienią 2017 r. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
(FWPN) ponownie rozpisuje konkurs na stypendia dziennikarskie. FWPN przyzna dziennikarzom z Polski i Niemiec około
10 stypendiów. Aplikacje oceniać będzie jury. Konkurs zostanie
ogłoszony na stronie http://sdpz.org.

Kontakt: marzena.hartmann@senweb.berlin.de
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Gospodarki, Energii i
Zakładów Miejskich

the place to be.

Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich
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