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Referat ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, Europejskiej 
Polityki Gospodarczej, Współpracy w dziedzinie rozwoju  
Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów 
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Drodzy Czytelnicy,

wojna w Europie, rosnące koszty energii, a także 
obawy o przyszłość - spójność społeczna nie od 
dziś jest poddawana próbie, ale w obecnym cza-
sie wyzwań jest szczególnie dużo. Dlatego tym 
ważniejsze są odnoszące sukcesy projekty, takie 
jak Partnerstwo Odry, które pokazują, jak wiele 
można osiągnąć i przezwyciężyć, gdy jesteśmy 
solidarni i trzymamy się razem - zwłaszcza po-
nad granicami. 

W ostatnich miesiącach Partnerstwo Odry po raz 
kolejny osiągnęło wiele rzeczy, z których  możemy 
być dumni, począwszy od założenia Rady 
 Współpracy na rzecz Demokratycznego Regionu 
Morza Bałtyckiego, poprzez polsko- niemiecką 
wymianę na temat cyfrowych  rozwiązań w 
 ochronie konsumentów, aż po usprawnienie 
transgranicznego ratownictwa między Polską a 
Niemcami i wiele innych. Zatem przetrwajmy ten 
czas - i to razem.

Życzę wszystkim przyjemnej lektury!

Spis treści:
· Wstęp
· Nowości ze świata polityki 
· Informacje z regionów
· Temat wydania: Pośrednik dla  
    innowacyjnych rozwiązań smart city 
· Co nowego w projektach
· Warto wiedzieć
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Kryzys humanitarny w Europie spowodowany wojną w Ukrainie był jednym z 
głównych tematów VII Szczytu Partnerstwa Odry w Zielonej Górze. Rozma-
wiali o nim przedstawiciele polskich i niemieckich regionów przygranicznych.

Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak. Ważnym punk-
tem spotkania był apel regionów Partnerstwa Odry przeciwko wojnie w 
Ukrainie. Uczestnicy przyjęli stanowisko jednogłośnie: – Jednoznacznie po-
tępiamy zbrodniczą agresję Rosji w Ukrainie. Równie jednoznacznie i soli-
darnie wyrażamy nasze poparcie dla narodu ukraińskiego. Zobowiązujemy 
się do dalszej, równie dobrej i skutecznej współpracy w celu zminimalizo-
wania skutków kryzysu humanitarnego – powiedziała lubuska marszałek. 
„Pomagamy sobie wzajemnie. Lubuskie otrzymało wsparcie od Branden-
burgii i Saksonii. Dzięki temu, że razem tworzymy partnerski most wsparcia, 
ta pomoc dotarła już do Ukrainy, do naszych regionów partnerskich: Iwano-
-Frankowska, obwodu sumskiego, Lwowa. Dzisiaj wspólnie, jednym głosem, 
wyraziliśmy wsparcie nie tylko dla narodu ukraińskiego, ale i zadeklaro-
waliśmy dalszą pomoc i niesienie jej wszędzie tam, gdzie jest potrzebna 
uchodźcom wojennym z Ukrainy” – dodała Elżbieta Anna Polak.

Europa będzie silniejsza
–„Ludzie w Niemczech są pod dużym wrażeniem, jak tu w Polsce z wielką 
ofiarnością i poświęceniem udziela się wsparcia dla ludzi na Ukrainie” – 
mówił Michael Kretschmer, premier Wolnego Państwa Saksonia. Zapewnił 
też, że kraj związkowy, którym kieruje, jest gotowy nadal, wspólnie z Polską, 
wspierać uchodźców. Saksonia deklaruje również przyjęcie do siebie ukra-
ińskich dzieci, które zmagają się z chorobami onkologicznymi.

Premier Saksonii dodał, że wojna w Ukrainie pokazała, jak ważna jest pra-
worządność i że trzeba o nią walczyć. „Zgadzamy się, że ta wojna musi się 
zakończyć jak najszybciej. To jest również nasze żądanie: rosyjska agresja 
musi się zakończyć. Widzimy, jak bardzo w Europie jesteśmy od siebie za-
leżni i jesteśmy pewni, że po tym kryzysie Europa będzie znacznie bardziej 
zjednoczona” – stwierdził Michael Kretschmer.

VII Szczyt Partnerstwa Odry: jednym głosem dla Ukrainy 
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Kretschmer uzyskał od dyrektora policji Ulfa Buschmanna i 
jego polskiego kolegi komisarza Sylwestra Ksiuka informacje 
o metodach pracy centrum, głównych punktach transgra-
nicznej współpracy policji i komunikacji z władzami federal-
nymi i krajowymi. Powołanie Wspólnego Centrum Sytuacyj-
nego Policji, po zniesieniu kontroli granicznych w kontekście 
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Schengen w dniu 
21 grudnia 2007 r., zaowocowało powstaniem nowego ka-
nału informacyjnego dotyczącego transgranicznej współ-
pracy policji. Premier Kretschmer pochwalił pracę polskich 
i niemieckich policjantów w walce z przestępczością trans-
graniczną. Bezpośrednia współpraca pracowników polskich 
i niemieckich organów bezpieczeństwa działających pod 
jednym dachem zapewnia szybki przepływ informacji.

Ze strony polskiej pojawiły się zapytania z rejonów komend 
wojewódzkich policji Szczecin, Gorzów, Wrocław oraz z urzę-
dów centralnych w Warszawie przesyłane również do orga-
nów policji w Saksonii za pośrednictwem wspólnego biura.

W dobie zagrożenia międzynarodowym terroryzmem i no-
wych standardów bezpieczeństwa w związku z szerzącą się 

na skalę globalną przestęp-
czością, premier wezwał do 
skutecznej ponadnarodowej 
walki z tymi zjawiskami i kom-
pleksowej wymiany danych, ta-
kiej jak w Centrum Współpracy 
Służb Granicznych, która jest 
niezbędna dla prawidłowego 
funkcjonowania struktur mię-
dzynarodowych.
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Premier Brandenburgii Dietmar Woidke także przyznał, że 
wojna w Ukrainie jest walką o europejskie wartości. W tej sy-
tuacji wspólne deklaracje i działania na rzecz pomocy są 
konieczne: „Jako Partnerstwo Odry daliśmy dzisiaj sygnał 
naszego zjednoczenia i determinacji. Będziemy tego rów-
nież pilnie potrzebować w przyszłości w Unii Europejskiej, w 
NATO, a także teraz we współpracy z Ukrainą, aby wesprzeć 
ukraiński naród w najlepszy możliwy sposób. Tak, by mogli 
wygrać tę trudną walkę, którą obecnie prowadzą dla nas 
wszystkich - walkę o wolność i demokrację” – mówił premier.

Zdaniem Franziski Giffey, burmistrz Berlina, apel regionów 
Partnerstwa Odry to jasny sygnał czterech krajów związko-
wych i czterech województw mówiący o tym, jak ważny jest 
pokój, współpraca polsko-niemiecka i solidarność z naro-
dem ukraińskim. „Ale nie chodzi tutaj tylko o apel. Mówiliśmy 
dzisiaj także o konkretnych rozwiązaniach, o tym, jak może-
my teraz, w sytuacji, w której nasze regiony przyjęły tysiące 
ludzi, przejść do kolejnego etapu. Z pierwszej fazy zapew-
niającej najpotrzebniejsze rzeczy, do fazy drugiej związanej 
z integracją.” 

Franziska Giffey uważa, że warunkiem udanej integracji jest 
zapewnienie uchodźcom odpowiedniego poziomu życia: 
„Trzeba dać ludziom szansę i perspektywy, możliwość pra-
cy, a także edukacji dla dzieci” – powiedziała burmistrz. 

Nasi partnerzy, nasi przyjaciele
„Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się spotkać osobiście. 
Dzisiejszy dzień był naprawdę intensywny” – mówiła o 
Szczycie Partnerstwa Odry Anna Bańkowska, członek za-
rządu województwa zachodniopomorskiego. Wspomniała 
także o pozytywnej reakcji uczest-
ników spotkania na prośby o dalsze 
wsparcie w kryzysie humanitarnym. 
„Opowiedzieliśmy również naszym 
partnerom, na co należy zwró-
cić uwagę w następnych etapach 
pomocy Ukraińcom. Po stronie 
naszych partnerów – śmiem twier-
dzić, że przyjaciół – nasze prośby 
o pomoc spotkały się z absolutną 
aprobatą i chęcią wspomożenia 
nas w tych działaniach. Jeszcze 
raz z tego miejsca bardzo serdecz-
nie dziękuję naszym partnerom za 
dotychczasową pomoc” – dodała 
Anna Bańkowska.

VII Szczyt Partnerstwa Odry w Zielonej Górze dotyczył rów-
nież skutków pandemii COVID-19 w Europie, wyzwań, jakie 
się z nimi wiążą oraz dotychczasowej współpracy polsko-
-niemieckiej w ramach komitetów i grup roboczych. „Przed-
stawiliśmy sprawozdanie z ostatnich blisko dwóch lat posie-
dzeń, które miały miejsce na pograniczu. Naszym wspólnym 
przekonaniem jest to, że mimo pandemii i wojny w Ukrainie, 
dialog polsko-niemiecki trwa. Rozmawiamy ze sobą, mamy 
wiele uwag i informacji, które między sobą wymieniamy. 
Mamy też do siebie bardzo wiele sympatii, ponieważ te po-
stawy, do których jesteśmy przekonani, pozostają podstawą 
naszej współpracy polsko-niemieckiej, jak również podsta-
wą współpracy w ramach Partnerstwa Odry” – mówił czło-
nek zarządu województwa lubuskiego, Tadeusz Jędrzejczak.

Marszałek Elżbieta Anna Polak symbolicznie przekazała 
burmistrz Berlina, Franzisce Giffey przewodnictwo w kolej-
nym, VIII Szczycie Partnerstwa Odry. „Oddaję je w dobre 
ręce i cieszę się, że po raz pierwszy w historii Berlina kobieta 
jest burmistrzynią” – powiedziała marszałek.

 
Anna Polak symbolicznie przekazała Pani burmistrz Berlina, Franzisce Giffey, przewodnictwo

W drodze na siódmy Polityczny Szczyt Partnerstwa Odry w 
Zielonej Górze premier Saksonii Michael Kretschmer złożył 
wizytę w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb 
Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku.

Premier Michael Kretschmer w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Poli-
cyjnych i Celnych w Świecku

Premier Kretschmer w rozmowie z dyrektorem policji Ulfem Buschmannem i komi-
sarzem Sylwestrem Ksiukiem w Centrum Współpracy

Wspólny patrol policji na moście miejskim we Frankfurcie nad Odrą
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jest dalsze wzmacnianie ochrony konsumentów na pograni-
czu polsko-niemieckim.

Wymianę zrealizowano w ramach projektu transgraniczne-
go. Projekt został sfinansowany z Funduszu Małych Projek-
tów (FMP) Euroregionów PRO EUROPA VIADRINA w ramach 
programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Pol-
ska 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (EFRR). 

Przewodniczącą została minister ds. europejskich Bettina 
Martin, a prof. Anja Mihr współprzewodniczącą Rady. „Po-
jawiające się w przyszłości problemy chcemy rozwiązywać 
wspólnie z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego. Chce-
my również dowiedzieć się, jakie adaptacje są konieczne w 
celu uelastycznienia i przyspieszenia współpracy, na przy-
kład w palącej kwestii dostaw energii” – podkreśliła minister 
ds. europejskich Bettina Martin.

Latem po raz pierwszy spotkały się cztery grupy robocze 
Rady ds. biznesu, nauki, infrastruktury i kultury. Plenum zebra-
ło się ponownie 2 września. W przyszłości członkowie Rady 
chcą również angażować partnerów zewnętrznych w cha-
rakterze doradczym. Pierwsze kluczowe prace nad Strategią 
dla Morza Bałtyckiego rozpoczną się jesienią. Biuro Rady 
Współpracy dla Demokratycznego Regionu Morza Bałtyc-
kiego mieści się w Ministerstwie Nauki, Kultury, Spraw Fede-
ralnych i Europejskich Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

+ + + INFORMACJE Z REGIONÓW + + ++ + + NOWOŚCI ZE ŚWIATA POLITYKI + + +

Pod koniec czerwca 2022 r. przedstawiciele Polskiej Fede-
racji Konsumentów odwiedzili centra konsumenckie w Pocz-
damie i Frankfurcie nad Odrą. Poznali strukturę organizacji 
pracy w zakresie ochrony konsumentów w Brandenburgii, jak 
również kompetencje i obowiązki poszczególnych podmio-
tów. Oprócz ciekawych spostrzeżeń na temat instytucji od-
powiedzialnych za ochronę konsumentów organizacje part-
nerskie skorzystały z okazji do wymiany poglądów na temat 
aktualnych wyzwań dla społeczeństw po obu stronach Odry. 
Brandenburskie Centrum Konsumenckie przedstawiło swoje 
doświadczenia w dziedzinie doradztwa za pośrednictwem 
czatu wideo w Dig mobil, innowacyjnym rozwiązaniu zapew-
niającym lepszą ochronę konsumentów na obszarach wiej-
skich. Polskim kolegom opowiedziano także o opracowa-
nych samodzielnie narzędziach legal tech umożliwiających 
rozwiązywanie najczęstszych problemów konsumenckich.

Organizacje partnerskie długo musiały czekać na wizytę 
polskiej delegacji w Brandenburgii. Miała się ona odbyć 
w 2020 roku, jako rewizyta po wizycie studyjnej delegacji 
uczestników z Brandenburgii w Warszawie zimą 2019 roku. 
Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany. 
Dlatego dopiero teraz uczestnicy projektu mogli zdobyć 
cenne doświadczenie międzykulturowe. Ich wspólnym celem 

Wymiana polsko-niemiecka: Lepsza ochrona konsumentów dzięki cyfryzacji

Uczestnicy wymiany w centrum konsumenckim Brandenburgia

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim w czerwcu powołano 
„Radę Współpracy dla Demokratycznego Regionu Morza 
Bałtyckiego”. W skład Rady wchodzi 29 ekspertów ze świata 
biznesu, nauki, kultury i nauk społecznych.

„Cel Rady jest jasno zdefiniowany: Rozwijanie nowych po-
mysłów i impulsów dla zorientowanej na przyszłość i zrówno-
ważonej strategii dla Morza Bałtyckiego w oparciu o dotych-
czasowe osiągnięcia. W ramach Rady Współpracy będą 
odbywać się dyskusje o koniecznej reorientacji współpracy 
oraz wykorzystaniu i wzmocnieniu potencjałów i możliwości 
współpracy, zwłaszcza w obszarach gospodarki, nauki, in-
frastruktury, energetyki i kultury z korzyścią dla wszystkich 
zaangażowanych” – podkreśliła premier Manuela Schwesig 
podczas aktu ukonstytuowania Rady.

Powołanie Rady Współpracy dla Demokratycznego Regionu Morza Bałtyckiego

Premier Manuela Schwesig (w pierwszym rzędzie pośrodku) wraz ze współprzewodniczącą prof. Anją Mihr (po prawej) oraz sekretarz stanu ds. europejskich Susanne 
Bowen (po lewej) reprezentująca minister ds. europejskich Bettinę Martin wśród członków „Rady Współpracy dla Demokratycznego Regionu Morza Bałtyckiego”. 

Pociąg do kultury wspiera dialog między Berlinem, Wrocła-
wiem i regionami położonymi pomiędzy nimi. Pandemie, 
wojny, migracje i zmiany klimatu to wyzwania naszych cza-
sów. Bieżąca sytuacja jest dla nas kluczowym tematem, dla-
tego trzy „Rozmowy w drodze” dotyczyły drastycznie zmie-
niającej się europejskiej rzeczywistości. Omawiano tematy 
związane z polityką, społeczeństwem obywatelskim i kulturą. 
W maju berliński senator ds. kultury i Europy Klaus Lederer 
rozmawiał z wiceprezydentem Wrocławia Jakubem Mazu-
rem na temat „Miast, które zakorzeniają i uskrzydlają”: Czy 
idea Europy wymaga dziś odrodzenia? Jaką rolę w tej złożo-
nej sytuacji odgrywa kultura i współpraca transgraniczna? A 
w szczególności: Czego my – Berlin i Wrocław – możemy się 
od siebie nauczyć?

Pod hasłem „Regiony tworzą Europę” i we współpracy z Kultu-
rland Brandenburg, Guido Beermann, minister infrastruktury i 
planowania regionalnego kraju związkowego Brandenburgia 
oraz Krzysztof Maj, członek zarządu Urzędu Marszałkowskie-

Europa w drodze – czas na kulturę

go Województwa Dolnośląskiego, spotkali się w czerwcu, aby 
dyskutować o tym, jak regiony przygraniczne mogą wspólnie 
stawić czoła obecnym kryzysom. W dyskusji brał udział także 
Jaroslav Rudiš, autor „Instrukcji dla podróżnych”.

Ważnym czynnikiem zmiany jest integracja. Dlatego podczas 
trzeciej rozmowy Komisarz Stanowy Senatu Berlina ds. Inte-
gracji i Migracji Katarina Niewiedzial spotkała się z Bartło-
miejem Świerczewskim, dyrektorem wrocławskiego Departa-
mentu Spraw Społecznych. Głównym tematem był „Przyjazd 
do Berlina, do Wrocławia... do Europy” – od sytuacji miesz-
kaniowej po niezbędną infrastrukturę dla edukacji, zdrowia 
i partycypacji. Uczestnicy byli zgodni: w Europie jest wiele 
do zrobienia. A dzięki dzieleniu się wiedzą i pomysłami, bo-
gactwo doświadczeń wzrasta, a nie maleje. Kolejne spotka-
nie z nowym koordynatorem niemieckiego MSZ ds. polsko-
-niemieckiej współpracy międzyspołecznej i transgranicznej, 
Dietmarem Nietanem, odbyło się pod koniec października. 
Europa jest stale w drodze – Pociąg do kultury również.
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Studium „Infrastruktura kolejowa na polsko-niemieckim po-
graniczu” to opracowanie przygotowane wspólnie przez 
polskich i niemieckich partnerów. Składa się z czterech map 
pokazujących stan obecny, wizję 2030+, planowane inwesty-
cje oraz ofertę transgranicznego transportu pasażerskiego. 
Do map dołączony jest wykaz inwestycji oraz krótki opis idei 
studium oraz spis treści.

Elektroniczne wersje map dostępne są na portalu Komitetu 
ds. Gospodarki Przestrzennej i można je pobrać oraz wydru-
kować na własny użytek. 

Badanie przeprowadzono w latach 2020-2022 pod kierun-
kiem dr. Macieja Zathey, dyrektora Instytutu Rozwoju Tery-
torialnego (IRT), powołanego przez grupę roboczą Komite-
tu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji 
Rządowej ds. Współpracy Regionalnej i Transgranicznej.

Infrastruktura kolejowa jest bardzo ważnym elementem po-
łączeń komunikacyjnych między Polską a Niemcami, zwłasz-
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cza w kontekście relacji społeczno-gospodarczych i zrów-
noważonego transportu. Mapy umożliwiają identyfikację 
aktualnego i przyszłego stanu systemu kolejowego, a także 
mają na celu otwarcie dyskusji na temat przyszłości połą-
czeń transportowych w regionie. 

Studium „Infrastruktura kolejowa na polsko-niemieckim pograniczu”

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy roboczej we Frankfurcie nad Odrą, 28 
kwietnia 2022 r., od lewej: Detlef Herz, Leszek Jastrzębski, Maciej Zathey, Jürgen 
Neumüller, Dirk Gebhardt, Nicole Zimmer i Anna Naskrent. 

W sektorze Smart City i City Lab Urban Impact należy do 
rozwiązań technologicznych, które mają potencjał, aby fun-
damentalnie zmieniać nasze miasta. Urban Impact groma-
dzi innowatorów, ekspertów branżowych i różne grupy inte-
resariuszy, którzy pragną stawiać czoła wyzwaniom. Ale jak 
dziś zorganizować (międzynarodowy) start-up? Co sprawia, 
że scena start-upów jest wyjątkowa? O tym rozmawialiśmy z 
Jonasem Schorrem i Dominikiem Zalewskim.

Panowie, Urban Impact założyliście w 2020 roku. Od tego 
czasu na co dzień doradzacie technologicznie zaawanso-
wanym organizacjom z sektora smart city. Co było Waszą 
inspiracją?

Dominik Zalewski: W latach 2017/2018 pracowałem jeszcze 
jako CFO w funduszu venture capital w Berlinie. W tym czasie 
na rynku pojawiało się coraz więcej ciekawych start-upów 
proponujących nowe rozwiązania dla miast, aby uczynić je 

Informacje o studium, w tym materiały do pobrania, 
dostępne są w języku polskim i niemieckim na stronie: 

po polsku       po niemiecku 

Informacje prezentowane na mapach można znaleźć 
również na geoportalu:

https://kooperacja-bez-granic.pl/rail 

Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce w czasach dynamicz-
nego rozwoju gospodarki ze złożonymi wyzwaniami, krajo-
braz biznesowy coraz częściej kształtują start-upy. Obecność 
na rynku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność jest 
niezbędna, ponieważ, dzięki swojej innowacyjności, są one 
postrzegane jako siła napędowa wzrostu gospodarczego i 
przyczyniają się do wzmacniania zdrowej konkurencji. Tak 
też jest w przypadku Urban Impact Agency, której założycieli 
zaprosiliśmy do rozmowy.

Setki tysięcy osób co roku decyduje się na podjęcie pracy 
w formie samozatrudnienia. W 2020 roku dołączyli do nich 
Jonas Schorr i Dominik Zalewski. Poprzez działalność swojej 
firmy konsultingowej Urban Impact Agency wspierają inne 
start-upy, firmy i administrację, skupiając się na miejskich 
innowacjach i ekosystemach. Otrzymują one wsparcie w 
ramach berlińskiego Programu na rzecz internacjonalizacji 
(Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów 
Miejskich).

W rozmowie z Urban Impact Berlin: krótka prezentacja sceny start-upów

Nagroda za Hackathon Partnerstwa Odry

Nagroda dla projektu „Hackathon Partnerstwa Odry” jako 
jednego z najbardziej innowacyjnych projektów samorządo-
wych.

Niedawno projekt „Hackathon Partnerstwa Odry - innowa-
cyjni razem przeciwko pandemii” dołączył do grona najbar-
dziej innowacyjnych projektów samorządowych 2022 roku. 
Hackathon został zorganizowany przez Województwo Wiel-
kopolskie w partnerstwie z Krajem Związkowym Brandenbur-

gia, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Zamkiem 
Trebnitz. Województwo Wielkopolskie otrzymało nagrodę w 
konkursie Serwisu Samorządowego PAP (Polska Agencja 
Prasowa) “Innowacyjny Samorząd”, która została wręczona 
podczas uroczystej gali. Jury przyznało nagrodę min. za:  
• Zastosowanie nowego, autorskiego mechanizmu wspar-

cia rozwoju;
• Konstruowanie pomysłów i wyzwań w obszarze współpra-

cy międzynarodowej;

• Promowanie nowego modelu współpracy Urzędu Mar-
szałkowskiego ze środowiskiem akademickim i bizneso-
wym przy wdrażaniu innowacyjnych pomysłów;

• Nowatorskie dostosowanie koncepcji hackathonu do wy-
zwań społecznych;

• Promocję innowacyjnego wizerunku Polski w zakresie my-
ślenia o obszarze powiązań polsko-niemieckich i zapro-
ponowanie konkretnych rozwiązań ułatwiających życie 
mieszkańcom obszaru nadodrzańskiego w dobie pande-
mii oraz przeciwdziałające jej skutkom.  

Konkurs Innowacyjny Samorząd jest projektem Serwisu Sa-
morządowego PAP, w którym nagradzane są najbardziej in-
nowacyjne gminy, miasta, powiaty i województwa w Polsce. 
Celem konkursu jest promocja samorządów, które są inspi-
racją dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego 
do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. 

O Hackathonie Partnerstwa Odry pisaliśmy już bardziej 
szczegółowo w naszym biuletynie nr 2/2021. Na stronie 9 
znajdą Państwo więcej informacji. Szczegóły z gali oraz wszystkich laureatów można 

poznać na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/
aktualnosci/poznalismy-najbardziej-innowacyjne-samo-
rzady-2022-roku

Nagroda dla Hac-
kathonu Partnerstwa 
Odry jako jednego 
z najbardziej innowa-
cyjnych projektów 
samorządowych

+ + + TEMAT WYDANIA: POŚREDNIK DLA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ SMART CITY + + +
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bardziej zrównoważonymi i wydajnymi. Wydało mi się to bar-
dzo ekscytujące, także ze względu na moje doświadczenie 
jako ekonomisty miejskiego. Chciałem podążać za tym tren-
dem i dlatego wyruszyłem na poszukiwanie odpowiednich 
partnerów w Berlinie. Wtedy wspólny znajomy z Berlin Part-
ner skontaktował mnie z Jonasem i powiedział – „koniecznie 
musicie porozmawiać!”. To był strzał w dziesiątkę.    

Jonas Schorr: Miałem podobne odczucia, choć wtedy byłem 
aktywny po „stronie innowacji publicznych”, czyli miast. Za-
nim nasze drogi się spotkały, pracowałem dużo nad między-
narodowymi projektami innowacyjnymi dla zrównoważonych 
miast. Najpierw w think tanku w Londynie, potem w Komisji 
Europejskiej, a później dla międzynarodowych sieci miast 
i miasta Berlin jako konsultant zewnętrzny. W tym samym 
czasie jako asystent naukowy na TU Berlin, brałem udział 
w pierwszych dużych europejskich projektach badawczych 
dotyczących Smart City w Europie. Potem zostałem tatą i w 
trakcie urlopu rodzicielskiego zadałem sobie pytanie: W jaki 
sposób chcę pracować w przyszłości i czy mogę zwiększyć 
efektywność mojej pracy? Dynamiczne zmiany klimatyczne 
każą nam się spieszyć. Tak więc w tamtym okresie wzrosło 
moje zainteresowanie formami finansowania i szybko rozwi-
jającymi się organizacjami, jakimi są start-upy. Kiedy Do-
minik i ja się spotkaliśmy, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że 
istnieje ogromna potrzeba połączenia świata start-upów z 
podmiotami publicznymi i firmami oraz że do tej pory takich 
powiązań praktycznie nie było. Tak narodziła się idea Urban 
Impact.  

Jaka jest Panów wizja przyszłości dla naszych miast?

Dominik Zalewski: Na pewno nie jest to technoutopia mia-
sta. Sama technologia oczywiście zawsze odgrywa ważną 
rolę, po prostu ze względu na skalowalność. W kontekście 
życia w miastach nadal pozostaje to jednak tylko środkiem 
do celu. Najlepsze technologie są niemal „niewidoczne” lub 
przynajmniej niezauważalne, intuicyjne w obsłudze, przy-
stępne i dostępne dla każdego. Dlatego już od czasów stu-
denckich pasjonuję się tematem innowacji w mieście. Choć 
wiele naszych miast jest dziś pięknych, brak efektywności w 
sposobie ich funkcjonowania jako systemu jest nadal wyraź-
nie widoczny. Mamy tu do czynienia z szalonym potencjałem 
– od gospodarki cyrkularnej, przez kwestie energii i mobil-
ności, po zmiany klimatu. Dopiero zaczynamy odkrywać po-
woli ten nieznany ląd. Zwłaszcza nasza „stara Europa” może 
i musi się w tym kontekście zdefiniować na nowo. W naszej 
pracy opowiadamy się więc za wizją miast, które służą nie 
tylko ludziom, ale także naszej planecie. To jest właśnie na-
sze zadanie na dziś.  

Jonas Schorr: Berlin rozpoczął swoją drogę do przekształ-
cenia w smart city dziesięć lat temu, a ja miałem szczęście 
od początku być częścią tego projektu. Z perspektywy czasu 
zrozumiałem jedno: To, czego nam brakuje, to nie kapitał, 
pomysły czy nowe technologie. Wiele rzeczy jest już dziś 
możliwych, ale brak sposobów na ich realizację. Brak nam 
także zaufania między różnymi podmiotami. Miasta są pod-
miotami społeczno-technologicznymi, dlatego do rozwoju 
innowacji technologicznych, potrzebne jest przede wszyst-

kim zaufanie wielu różnych grup i instytucji. Młody Werner 
von Siemens musiał spędzić dziesiątki lat na przekonywaniu 
ludzi, aby uzyskać pozwolenie na budowę pierwszej berliń-
skiej kolei podziemnej, U1. Dziś metro funkcjonuje w ponad 
200 miastach na całym świecie. Ale potrzeba było ponad 
100 lat, aby w pełni wykorzystać potencjał tej technologii. 
Tak więc w stawaniu się miastem przyjaznym dla klimatu naj-
większą rolę odgrywa kultura współpracy.  

Pan studiował w Poznaniu, prawda? Polska jest postrzega-
na w Europie jako prężnie rozwijająca się lokalizacja tech-
nologiczna i cyfrowa. Jaką rolę odgrywa Polska jako rynek 
docelowy dla Urban Impact?

Dominik Zalewski: Polska zdecydowanie odgrywa ważną 
rolę w naszej pracy. Po ukończeniu studiów w Polsce i podję-
ciu tam mojej pierwszej pracy a następnie kolejnych, w 2013 
roku przyjechałem do Berlina, aby pracować w branży ven-
ture capital. W tym czasie brak wiedzy i przepływu kapitału 
między Polską a Niemcami w zakresie start-upów i venture 
capital był ogromny. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. W 
Polsce działa ponad 200 funduszy VC i pierwsze technolo-
giczne unicorny. Jednak ekosystem innowacji w Berlinie to 
wciąż inna liga i wyprzedza Polskę o pięć do dziesięciu lat. 
Trzeba jednak dodać, że ten dystans stale się skraca.    

Czym Polska wyróżnia się w tym zakresie?

Dominik Zalewski: Byłem niedawno w Katowicach w ramach 
Światowego Forum Miejskiego ONZ i ze zdziwieniem stwier-
dziłem, że po raz pierwszy stworzono Narodową Strategię 
Rozwoju dla zrównoważonego przekształcenia polskich miast 
do 2030 roku. Tak więc Polska ma teraz do czynienia z do-
kładnie takimi samymi problemami jak Niemcy czy reszta Eu-
ropy. Dzięki strategii narodowej nareszcie powstała wspólna 
sieć połączeń. Tym ważniejsza jest przyszła współpraca Nie-
miec z Polską właśnie w tym zakresie. Ten temat nigdy nie był 
traktowany z tak dużą uwagą po polskiej stronie, jak obecnie. 
Jednocześnie Polska jest jednym z najbardziej ambitnych re-
gionów gospodarczych w Europie. To sprawia, że nasza dzia-
łalność w zakresie tworzenia nowych kontaktów między Pola-
kami żyjącymi w Berlinie, która jest finansowana przez Senat 
Berlina, jest w tym obszarze szczególnie aktualna i istotna.

Jonas Schorr: Dobrym przykładem podobieństw i szczegól-
nych cech obu rynków mogą być nasze Start-up Landsca-
pes. W tym zakresie – wraz z partnerami w odpowiednich 
ekosystemach – zbadaliśmy start-upy, które opracowują 
rozwiązania dla miasta przyszłości. W Polsce istnieje duży 
klaster w obszarze mobilności oraz zaopatrzenia i utylizacji, 
natomiast Berlin jest bardzo silnie reprezentowany w obsza-
rze mobilności, energetyki i proptech. Natomiast pod wzglę-
dem ilości innowacji różnica jest również widoczna: Berlin 
jako startupowy hotspot posiada więcej miejskich start-upów 
technologicznych niż jest ich w całej Polsce razem wziętych.

Sophie Persigehl z Urban Impact Acency przedstawia berliński Urban Tech Start-up Landscape grupie międzynarodowych studentów z USA

Założyciele Urban Impact Agency Jonas 
Schorr (z lewej) i Dominik Zalewski
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Gesundheit ohne Grenzen – transgraniczna opieka zdrowotna w Euromieście Guben-Gubin

Od kilku lat Fundacja im. Naëmi-Wilke angażuje się w tran-
sgraniczną opiekę zdrowotną - w ramach projektu „Zdrowie 
bez granic”. Szpital jest położony bezpośrednio przy granicy 
polsko-niemieckiej w mieście Guben. Dzięki różnym trans-
granicznym polsko-niemieckim projektom oraz ogromnemu 
zaangażowaniu dyrekcji i personelu szpitala, transgraniczna 
opieka zdrowotna stała się w ostatnich latach ważnym ele-
mentem naszej działalności. Fundacja Naëmi-Wilke w całej 
działalności kieruje się ideą być „blisko ludzi”.
Miasta Guben i Gubin od wielu lat ściśle ze sobą współ-
pracują w różnych obszarach. Wiele dziedzin jest już ściśle 
ze sobą połączonych, niektóre jeszcze nie - zwłaszcza w 
dziedzinie opieki zdrowotnej zdecydowanie istnieje jeszcze 
potrzeba rozwoju. Potrzeby ludności po obu stronach Nysy 
Łużyckiej, zwłaszcza w zakresie szybkiego dostępu do wyso-
kiej jakości opieki zdrowotnej blisko miejsca zamieszkania w 
nagłych wypadkach lub w przypadku chorób przewlekłych, 
powinny być zaspokajane w takim samym stopniu przez tran-
sgraniczną opiekę zdrowotną. 
W szpitalu były i są realizowane małe i duże projekty pol-
sko-niemieckie, które krok po kroku ułatwiają transgraniczną 
opiekę zdrowotną. Należą do nich m.in.: 

• dwujęzyczny system oznakowania szpitala i materiały in-
formacyjne

• kursy językowe dla pracowników
• szkolenie dla asystentów wykonujących testy na korona-

wirusa
• wydarzenia polsko-niemieckie (np. wyjazdy studyjne, kon-

ferencje)
• utworzenie Międzynarodowego Biura Pacjentów.

Jeszcze więcej działań na rzecz transgranicznych służb ratowniczych – z InGRiP i GeKoM

W życiu są takie sytuacje, w których liczy się każda sekunda. 
Dotyczy to zwłaszcza służb ratowniczych. Aby móc podej-
mować ten wyścig z czasem w regionach przygranicznych 
potrzebne są czasem środki specjalne. W ramach projektu 
GeKoM – podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu 
InGRiP – stale udoskonalane są transgraniczne służby ra-
townicze.

Skrót „InGRiP” oznacza „Zintegrowane transgraniczne ra-
townictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii”. Sied-
miu silnych partnerów z Brandenburgii i regionu Pomeranii 
współpracowało na rzecz usprawnienia pracy ratownictwa 
transgranicznego. Do kluczowych tematów zaliczało się na 
przykład tworzenie i rozszerzanie sieci instytucjonalnych 
między administracjami, wyjaśnianie kwestii prawnych, a 
także zmniejszanie barier językowych poprzez kursy online 

Część „floty” transgranicznej opieki zdrowotnej

i treningi symulacyjne.

GeKoM (Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy 
transgranicznej w medycynie ratunkowej) to kolejny projekt 
InGRiP. W nawiązaniu do sukcesu poprzedniego projektu 
GeKoM bazuje na trzech filarach: sieci, komunikacji i języku 
oraz na transgranicznym treningu symulacyjnym. Sympozja 
dotyczące ratownictwa medycznego w regionie przygra-
nicznym oferują uczestniczącym w nich instytucjom ramy do 
tworzenia sieci kontaktów i synergii. Ostatnie takie wydarze-
nie miało miejsce 21 września 2022 roku. W ramach projektu 
opracowywane, wdrażane i oceniane są pomoce komunika-
cyjne, dostępne są również językowe szkolenia w tandemie.

Oba projekty są finansowane w dużej mierze ze środków 
EFRR.

Wskazówki: Program na rzecz internacjonalizacji

Biznes międzynarodowy nie rodzi się samoistnie. W szcze-
gólności małe i średnie przedsiębiorstwa mogą czerpać 
duże korzyści z kompetentnego doradztwa, ale także ze 
wsparcia finansowego. Dlatego istotnym wsparciem jest dla 
nich np. Program na rzecz internacjonalizacji (PfI) – program 
Administracji Senackiej ds. Gospodarki, Energii i Zakładów 
Miejskich Senatu Berlina.

W ramach promocji handlu zagranicznego Berlina dostępne 
są oferty, które składają się z funduszy kraju związkowego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 
Wsparcie ma na celu przede wszystkim wzmocnienie mię-
dzynarodowej konkurencyjności MŚP w gospodarce Berlina 
i przygotowanie ich na dostęp do nowych rynków za granicą. 
Przede wszystkim należy promować internacjonalizację oraz 
inicjowanie współpracy ponadregionalnej i transgranicznej. 
Mogą to być takie wydarzenia jak targi, wystawy, giełdy, 
kongresy i tym podobne. 

Liczne niemiecko-polskie projekty również otrzymują do-
finansowanie w ramach programu internacjonalizacji, np. 
projekt Int.Rail.Net sieci kompetencyjnej Rail Berlin-Bran-
denburg (KNRBB) czy PHOENIX+, w którym Photonics and 
Optoelectronics Network wspiera budowę długoterminowe-
go partnerstwa w dziedzinie nauki.

Wraz z otwarciem Międzynarodowego Biura Pacjentów 
stworzono punkt kontaktowy przede wszystkim dla zagra-
nicznych obywateli, aby zapewnić im lepszy dostęp do in-
formacji o możliwościach transgranicznej opieki zdrowotnej. 
Począwszy od pierwszego kontaktu, poprzez opiekę w trak-
cie pobytu, aż do zakończenia leczenia, pacjenci są obsłu-
giwani przez wykwalifikowany personel dwujęzyczny.

+ + + CO NOWEGO W PROJEKTACH + + +

A jak ocenia Pan rolę obszarów gospodarczych takich jak 
region Odry? Co myśli Pan na temat transgranicznej wy-
miany między przedsiębiorstwami?

Dominik Zalewski: Szczególnie pod względem innowacyjno-
ści, Warszawa jest numerem jeden w Polsce. Dlatego więk-
szość działań związanych ze start-upami i finansowaniem 
tam się odbywa, w regionach dzieje się to na razie w bardzo 
ograniczonym zakresie. 

Jonas Schorr: W zakresie współpracy transgranicznej mamy 
bardzo pozytywne doświadczenia z naszymi partnerami z 
Venture Building w Szczecinie. Wspólnie opracowaliśmy 
nowe oprogramowanie do agregacji przetargów na smart 
city w całej Europie. Dopiero dzięki temu wspólnemu projek-
towi uświadomiłem sobie jako berlińczyk, jak blisko siebie 
żyjemy i jak ważny dla Berlina był zawsze Szczecin. Ale my 
zapomnieliśmy o tym. Z drugiej strony wiele polskich firm ze 
Szczecina współpracuje z klientami, którzy mają siedzibę w 
Berlinie. Mamy nadzieję, że dzięki planowanemu nowemu 
połączeniu kolejowemu oba miasta i obszary gospodarcze 
będą w przyszłości wzrastać ramię w ramię. 

Podsumowując: Jeśli chcę założyć (międzynarodowy) biz-
nes, gdzie powinienem szukać wsparcia? Jakie Panowie 
mają dla mnie wskazówki?

Jonas Schorr: Berlin naprawdę wykonuje świetną robotę na 
rzecz internacjonalizacji. Program internacjonalizacji jest 
tylko jednym z przykładów na to, jak innowacyjne instrumen-
ty finansowania mogą zapewnić widoczność i rzeczywistą 
wartość dodaną we współpracy transgranicznej. Dzięki na-
szym projektom assembly sprawiamy, że Berlin jest widoczny 
na arenie międzynarodowej. Jest wzorem do naśladowania 
w dziedzinie inteligentnych miast i start-upów sieciowych, a 
scena berlińska posiada ważnych partnerów nie tylko w Pol-
sce, ale także w USA, jak również w Europie (w tym w Wielkiej 
Brytanii) i w Azji. 

Dominik Zalewski: Dla Unii Europejskiej temat zrównoważo-
nych miast jest obecnie oficjalnie jedną z pięciu misji i celów 
wymagających szybkiej realizacji. Bardzo cieszymy się, że 
możemy pełnić tu, w Berlinie, rolę „mediatora między świa-
tami” i że możemy wnieść mały wkład we wspólny rozwój 
Europy. 

Kontakt: Naemi-Wilke-Stift, Dr.-Ayrer-Str. 1-4, 03172 Guben
Tel.: +49 3561 403 0, E-Mail: info@naemi-wilke-stift.de
www.naemi-wilke-stift.de 
Międzynarodowe Biuro Pacjenta: 
Tel.: +49 3561 403282, E-Mail: kontakt@naemi-wilke-stift.de
Godziny otwarcia: Poniedziałek i środa w godz. 10:00-
17:00 oraz po wcześniejszym umówieniu się pokój nr. 5 

Więcej informacji jest dostępnych  
na stronie:
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Wykaz zdjęć:
S. 1 – Mike Mareen
S. 2 – Lubuskie.pl
S. 3 – Sächsische Staatskanzlei, Landespolizei 
 Brandenburg
S. 4 – WKM MV I Christian Moeller 
S. 5 – Dr. Katarzyna Guzenda, Verbraucher-
 zentrale Brandenburg

 
S. 6 – Julita Miłosz-Augustowska, RBGPWZ
S. 7 – Anna Markiewicz
S. 8 – Urban Impact Agency
S. 9 – Urban Impact Agency
S. 10 – Ingolf Simmank

Administracja Senacka ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich
Referat ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, Europejskiej Polityki 
Gospodarczej, Współpracy w dziedzinie rozwoju 
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin
Telefon: +49 30 9013-0 | Fax: +49 30 9013-8528
www.berlin.de/sen/wirtschaft/

Osoba kontaktowa SenWEB | Partnerstwo-Odra:
• Marta Szafrańska | E-Mail: marta.szafranska@senweb.berlin.de 
 Telefon +49 30 9013 8420
• Marzena Hartmann | E-Mail: Marzena.Hartmann@senweb.berlin.de 
 Telefon +49 30 9013 8424

Ze wsparciem zewnętrznego network-management inicjatywy
Partnerstwo-Odra:
• LHLK Agentur für Kommunikation GmbH, Berlin

Newsletter oraz portal Partnerstwo-Odra online: 
www.oder-partnerschaft.eu
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Pomysły Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
(DPJW): 
https://ideenfundus.dpjw.org/pl

Międzynarodowa praca z młodzieżą zawsze odgrywała 
centralną rolę w regionie Odry. Działania na rzecz wzajem-
nego zrozumienia, poznania innych kultur, nowego języka, a 
przede wszystkim otwartych ludzi wzbogacają życie wielu 
dzieci i młodzieży.

W jaki sposób można zorganizować takie spotkania mło-
dzieży? Inspiracją mogą być pomysły Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży (DPJW).

Bank pomysłów zawierał początkowo około 300 pozycji, ale 
jego oferta jest stale poszerzana. Sprawdź to sam!

Bank pomysłów Polsko-Niemieckiej 
 Współpracy Młodzieży

U nas: 

Czy wiesz, że? Partnerstwo Odra jest również aktywne  
na Twitterze i Facebooku!

Z niecierpliwością czekamy na możliwość wymiany  
poglądów z Państwem za pośrednictwem naszych 
profili:

Kod QR Twitter:

QR-Code Facebook:

← Dostęp tutaj!

https://twitter.com/OderOdra

← Dostęp tutaj! 
 
https://www.facebook.com/Oder- 
Partnerschaft-_-Partnerstwo-Odra- 
104508725340504
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