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Protokół z posiedzenia  

Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej  

w dniu 9 lutego 2017 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.  

2.  Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej 

i Integracji Europejskiej z dnia 21.11.2016 r. 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej 

i Integracji Europejskiej z dnia 23.11.2016 r. 

4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Biznes – 

Nauka – Samorząd „Pro Silesia” (druk V/542). 

5. Zatwierdzenie Planu pracy Komisji na 2017 rok.  

6. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała zebranych, przedstawiła 

porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie  

(ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 2.  

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej z dnia 21.11.2016 r. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poddała pod głosowanie protokół z dnia 21 listopada 2016 roku  

(ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 
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Ad. 3.  

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej z dnia 23.11.2016 r. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poddała pod głosowanie protokół z dnia 23 listopada 2016 roku  

(ZA – 8, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 4. 

Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia woli 

utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro 

Silesia” (druk V/542). 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poprosiła o wprowadzenie Członka Zarządu Województwa, 

p. Kazimierza Karolczaka. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, powiedział, że 

propozycja wynika z pewnych wniosków z analizy dotychczasowej działalności 

jednostki budżetowej – Biura w Brukseli oraz Domu Polski Południowej. Każde 

województwo w Polsce ma swoje przedstawicielstwo w Brukseli, działają one w różnych 

formach, ale żadne z województw nie posiada jednostki budżetowej, bo okazuje się, że 

jest to sposób najdroższy z możliwych jeśli chodzi o funkcjonowanie. Skuteczność 

działań również jest różna. Województwo małopolskie ma dobre, ciekawe projekty 

realizowane przy Komisji Europejskiej, otrzymało nagrody Komisji Europejskiej dla 

regionu. W wyniku konsultacji z marszałkami województw uznano, że rozwiązaniem, 

które najlepiej się sprawdza, jest rozwiązanie z województwa pomorskiego, przyjęte 14 

lat temu. Powołano tam stowarzyszenie razem z najsilniejszymi miastami regionu, 

zaproszono do współpracy uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu. Powstała 

platforma współpracy i narzędzie do prowadzenia aktywnej polityki zagranicznej. Jest 

szansa, że taki sposób będzie efektywnie funkcjonować w naszym regionie. Odbyły się 

spotkania konsultacyjne z miastami (Sosnowiec, Rybnik, Katowice, Częstochowa, 

Bielsko-Biała, Gliwice, tj. stolice subregionów i siedziba Politechniki Śląskiej). Do 

współpracy zaproszono także Politechnikę Śląską i Częstochowską, Akademię 

Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademię 

Muzyczną, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Akademię 
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Sztuk Pięknych oraz instytucje otoczenia biznesu: Regionalną Izbę Przemysłowo-

Handlową w Gliwicach, Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 

w Katowicach, Regionalną Izbę Gospodarczą oraz Katowicką Specjalną Strefę 

Ekonomiczną. Miasta mogą przystąpić do stowarzyszenia jako członkowie zwykli, 

a pozostałe instytucje jako członkowie wspierający. Do budżetu stowarzyszenia wejdą 

środki do tej pory przeznaczane na jednostkę budżetową w Brukseli. Katowicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna zadeklarowała, że jest w stanie powiększyć te środki, aby 

działalność stowarzyszenia nabrała szerszego wymiaru. 

Jest to formuła sprawdzona, która działa w innych województwach. Jest także deklaracja 

byłego rektora Uniwersytetu Śląskiego, pana Wiesława Banysia, że mógłby objąć funkcję 

przewodniczącego powstałego stowarzyszenia, pokierować jego pracami. Dzięki 

współpracy z miastami, uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu utworzy się 

regionalna platforma współpracy, będzie można uzgadniać wspólne stanowiska na 

forum w Brukseli. Do tej pory wszyscy wymienieni działali i brali udział w różnego 

rodzaju inicjatywach samodzielnie, a chcielibyśmy podejmować te działania wspólnie, 

nie tylko na potrzeby Urzędu, ale i na potrzeby wszystkich zainteresowanych środowisk. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, otworzyła dyskusję. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał o zapisaną w statucie strukturę 

i założycieli stowarzyszenia. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, wyjaśnił, że 

Województwo Śląskie nie jest w stanie założyć stowarzyszenia samo, musi być co 

najmniej 5 podmiotów. W związku z tym zaproszono do założenia stowarzyszenia 

stolice subregionów – będą one razem z województwem członkami–założycielami, 

każdy z prawem jednego głosu na zebraniu członków. Województwo nie będzie miało 

roli dominującej. Będzie to funkcjonowało podobnie, jak w Śląskiej Organizacji 

Turystycznej. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał, czy inne miasta będą mogły przystąpić 

do stowarzyszenia. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, wyjaśnił, że 

stowarzyszenie nie będzie stowarzyszeniem zamkniętym i będzie mogło przyjmować 
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nowych członków. Opisany klucz przyjęto, aby rozpocząć działalność, natomiast 

o przyjęciu nowych członków będzie decydować walne zebranie członków 

stowarzyszenia. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał o narzucony w statucie termin 90 dni na 

rozpatrzenie wniosku o przyjęcie nowego członka stowarzyszenia. Taki zapis wymaga 

zwołania walnego zebrania, czyli byłoby to częściej niż wymagany prawem raz w roku. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, powiedział, że 

90 dni to cztery walne zebrania w roku. Okres 90 dni reakcji na wniosek pozwala na 

normalną pracę stowarzyszenia, spotkania co kwartał w pełnym składzie 

i przyjmowanie wszystkich uchwał włącznie z akceptacją nowych członków. Nie jest to 

napisane wprost, ale wynika z tej idei, dyskutowanej na spotkaniu z wszystkimi 

podmiotami. Tekst statutu został z tymi podmiotami ustalony, województwo jest 

jednym z ostatnich, który podejmuje uchwałę w tym zakresie. Uchwały przyjęto już 

w Sosnowcu, Rybniku, Katowicach, Częstochowie i w kilku instytucjach. Zapisy statutu 

będą mogły być w przyszłości zmieniane. Rozważane jest powołanie rady 

merytoryczno-programowej, która będzie się spotykać częściej. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał o rolę zarządu stowarzyszenia. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, wyjaśnił, że 

zarząd będzie reprezentował stowarzyszenie na zewnątrz, zaciągał zobowiązania do 

określonych limitów. Zarząd będzie się składał z przedstawicieli wszystkich środowisk: 

samorządu, uczelni, instytucji otoczenia biznesu (3-4 osoby), będzie funkcjonował 

bezpłatnie. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała, czy Biuro w Brukseli zostanie rozwiązane i co stanie się 

z pracownikami i lokalem, jak będzie to technicznie zorganizowane. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, poinformował, 

że w momencie powołania i zarejestrowania stowarzyszenia Zarząd Województwa 

podejmie decyzję o likwidacji jednostki budżetowej Biuro Regionalne Województwa 

Śląskiego w Brukseli. Stowarzyszenie na mocy cesji umowy zostanie najemcą lokalu 

w Brukseli. Umowa jest zawarta do końca tego roku, nie da jej się wypowiedzieć 

wcześniej, ale jest to dobra lokalizacja i siedziba pozostałych podmiotów Domu Polski 
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Południowej. Jeśli chodzi o pracowników, to pani, która przebywa na urlopie 

macierzyńskim, będzie przeniesiona „na stan Urzędu”, a potem będzie jej 

zaproponowana praca w stowarzyszeniu. Takie rozmowy będą też przeprowadzone 

z pozostałymi osobami. Decyzje kadrowe będzie podejmować stowarzyszenie. Majątek 

Biura, który jest majątkiem województwa, nie może być po prostu przekazany 

stowarzyszeniu. Raczej będzie to sprzedaż lub dzierżawa. Na analizy formalno-prawne 

jest jeszcze kilka miesięcy. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał o finansowanie stowarzyszenia. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, potwierdził, że 

wkład województwa będzie równy obecnemu budżetowi Biura w Brukseli. Pozostałe 

podmioty będą deklarowały indywidualne kwoty (najmniejsza kwota – 1000 zł). Nie 

zakłada się równego finansowania, podobnie jak w Śląskiej Organizacji Turystycznej, 

gdzie 90% budżetu pochodzi ze składki województwa, a pozostałe podmioty nie są na 

tyle silne, aby mogły wpłacać równorzędną składkę. Zaletą takiego rozwiązania jest 

„miękka” forma decydowania przez podmiot wpłacający najwięcej o tym, co 

w stowarzyszeniu się dzieje. Wstępnie wysoką składkę zadeklarowała Katowicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna (900 tysięcy zł), ale nie ma ostatecznego potwierdzenia. 

Składka z roku na rok jest deklarowana (do końca grudnia każdego roku), nie jest to 

sztywne zobowiązanie wieloletnie. 

W 2017 roku województwo przekaże kwotę, która zostanie po zlikwidowaniu jednostki, 

po odjęciu kosztów likwidacji. Z założenia kwota na następny rok ma być równa kwocie 

przeznaczanej na Biuro w Brukseli, ale Zarząd Województwa co roku będzie miał 

możliwość zmniejszenia lub zwiększenia tej składki w zależności od podejmowanych 

działań i deklaracji innych członków. 

Forma stowarzyszenia pozwoli efektywniej wydawać pieniądze, nie będzie kosztów 

zatrudnienia pracowników na poziomie prawa belgijskiego, które nas obowiązywało, 

pojawią się pewne oszczędności i efektywność wzrośnie.  

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał, czy zarząd stowarzyszenia nie będzie 

otrzymywał wynagrodzenia. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, wyjaśnił, że 

w statucie zapisano, że może otrzymywać, ale założenia są takie, że zarząd będzie działał 
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pro bono, ale funkcję organizacyjną tego stowarzyszenia będzie realizował zatrudniony 

pracownik w randze dyrektora biura i ta funkcja może być łączona z funkcją prezesa 

zarządu stowarzyszenia. Reprezentanci instytucji są zatrudnieni przez te instytucje i nie 

będzie pensji za pełnienie funkcji w zarządzie. Natomiast potrzebny będzie ktoś, kto 

zabezpieczy funkcjonowanie stowarzyszenia organizacyjnie. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała, czy będą zatrudnione osoby do pracy administracyjnej. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, potwierdził, że 

osoby zatrudnione w Brukseli będą na etacie stowarzyszenia, które będzie ich 

pracodawcą. Sam zarząd będzie pracował bezpłatnie. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zauważył, że plan przejęcia przez stowarzyszenie zadań Biura w Brukseli 

świadczy o uznaniu przez Zarząd Województwa argumentacji podnoszonej wcześniej 

przez Członków Komisji o nieefektywności Biura w Brukseli.  

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, wobec braku dalszych pytań poddała pod głosowanie omawiany 

projekt uchwały  (ZA – 9, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 5. 

Zatwierdzenie Planu pracy Komisji na 2017 rok. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, przedstawiła projekt Planu pracy Komisji na 2017 rok: 

1. Ustalenie Planu pracy Komisji. 

2. Przyszłość Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. 

3. Informacja na temat wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego oraz przyjmowanych osób i delegacji zagranicznych 

zrealizowanych w 2016 roku.  

4. Wykorzystanie środków unijnych w województwie śląskim na tle innych 

województw. 

5. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą i pomoc rozwojowa. 

6. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia. 

7. Przegląd porozumień o współpracy z regionami partnerskimi, stan ich realizacji. 

8. Opiniowanie projektu budżetu oraz WPF. 
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Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Lucyna 

Ekkert, zaproponowała pozostawić Plan w przedstawionym kształcie, i dostosowywać 

na bieżąco do przebiegu prac Komisji. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zauważył, że w punkcie 2. można by już ująć działalność stowarzyszenia, 

o którym była mowa. 

W związku z tym, że na dzień posiedzenia Komisji stowarzyszenie jeszcze nie powstało 

i nie funkcjonuje, Członkowie Komisji postanowili jednak pozostawić ten punkt bez 

zmian.  

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, wobec braku innych wniosków, poddała projekt Planu pracy pod 

głosowanie    (ZA – 9, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

Zatwierdzony Plan pracy Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej 

w roku 2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6. 

Sprawy różne. 

Członkowie Komisji nie zgłosili spraw w tym punkcie. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, wobec wyczerpania porządku obrad zamknęła posiedzenie Komisji 

Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej. 

 

 

 

 

 

Krystyna Jasińska 
Przewodnicząca 
Komisji Współpracy Zagranicznej  
i Integracji Europejskiej 

 
 
Protokół sporządziła  
Ewa Blondzik  


