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1,6 mld euro dla Pomorza
Pracodawcy Pomorza wzięli udział 

w konsultacjach społecznych projektu Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Jest to o tyle ważne, że od wyników 
konsultacji zależeć będzie, w jaki sposób 
i ile pieniędzy z funduszy unijnych będzie 
przekazywanych na konkretne cele. 

Konsultacje zostały zorganizowane 
przez Marszałka Województwa Pomor-
skiego Mieczysława Struka i Regional-
ną Izbę Gospodarczą Pomorza. Niemały 
udział w nich mieli – jako przedstawiciele 
lokalnego biznesu - właśnie Pracodawcy 
Pomorza. 

- Zwróciliśmy uwagę na to, aby pie-
niądze unijne były przeznaczane przede 
wszystkim na inwestycje – wyjaśnia To-
masz Limon, dyrektor biura PP. - Do tej 
pory często fundusze szły na „miękkie” 
projekty, a nam zależy na tym, aby mieć 
gwarancję, że są one dobrze wykorzysty-
wane. Aby były to rozwiązania systemo-
we gwarantujące realne korzyści w przy-
szłości. Oprócz tego zaproponowaliśmy 
wprowadzenie zmian w budownictwie 
tak, aby rozwinąć budownictwo ekolo-
giczne. Musimy pamiętać, że jest to ostat-
nia tak duża pula pieniędzy dla Polski, 
niezmiernie ważne jest więc, aby spożyt-
kować właściwie te pieniądze. A mówimy 
o kwocie ok. 1,6 mld euro. Kolejna spra-
wa to szkolnictwo. Zależy nam na tym, 
aby młodzież była kształcona w kierunku 
prowadzenia własnego biznesu oraz aby 
kierunki kształcenia były konsultowane 
z takimi organizacjami, jak Pracodawcy 
Pomorza.

Przedsiębiorcy i uczniowie o biznesie
I właśnie ta ostatnia sprawa szeroko była 

omawiana niedawno w powiecie wej-
herowskim. Przy jednym stole spotkali 
się przedstawiciele środowisk biznesu, 
pedagogicznego, władz wejherowskiego 
starostwa  oraz uczniowie, by podyskuto-
wać o perspektywach nauczania podstaw 
przedsiębiorczości w szkołach. Co do jed-
nego wszyscy byli zgodni – takie spotka-
nia są potrzebne. 

- To pierwsza taka debata na temat dzia-
łalności gospodarczej w kontekście rozsze-
rzenia nauczania w szkołach przedmiotu 
„Podstawy przedsiębiorczości” - wyjaśnia 

Pracodawcy Pomorza 
o rozwoju i edukacji

Największa Na pomorzu orgaNizacja zrzeszająca 
przedsiębiorców wciąż podejmuje rozmaite 
działaNia w kieruNku rozwoju Naszego regioNu. 

jednymi Z ważniejsZych w ostatnim cZasie była debata 
na temat reGionalneGo proGramu operacyjneGo 
oraZ dyskusja na temat naucZania podstaw biZnesu 
w sZkołach ponadGimnaZjalnych. 
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Jan Domański, wicestarosta wejherowski. 
- To pierwsze spotkanie uczniów, nauczy-
cieli, pracodawców i władz samorządo-
wych może zapoczątkować cykl dyskusji, 
czy młodzi ludzie w czasie nauki biorą 
pod uwagę założenie w przyszłości wła-
snej firmy i czy postrzegają to jako swoją 
szansę. 

Podczas debaty rozmawiano głównie 
o zakładaniu i prowadzeniu własnego 
biznesu, o problemach, na jakie mogą 
natknąć się młodzi przedsiębiorcy i spo-
sobach ich rozwiązywania. Uczniowie 
zgodnie przyznali, że okazja do spotkania 
i porozmawiania z osobami, które niejed-
nokrotnie od wielu lat z powodzeniem 

prowadzą i rozwijają własne firmy była 
bardzo cenna. 

- Przedsiębiorcy mieli okazję przekazać 
tym młodym ludziom swoje doświadcze-
nia – dodaje Jan Domański. - Ważna też 
jest efektywna współpraca szkół z przed-
siębiorcami i instytucjami, gdyż umoż-
liwia zdobywać przez młodzież wiedzę 
praktyczną, a nie tylko teoretyczną. 

W debacie wzięli udział uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 
wejherowskiego, właściciele firm zrze-
szenie w wejherowskim oddziale Praco-
dawców Pomorza, kadra nauczycielska 
i władze powiatu. 
Rafał Korbut

W debacie wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk: 
przedsiębiorcy, uczniowie i pedagodzy


