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Protokół z posiedzenia  

Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej  

w dniu 19 kwietnia 2017 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.  

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej 

i Integracji Europejskiej z dnia 9.02.2017 r. 

3. Przyszłość Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. 

4. Informacja na temat wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego oraz przyjmowanych osób i delegacji zagranicznych 

zrealizowanych w 2016 roku oraz w I kwartale 2017 roku. 

5. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, otworzyła posiedzenie Komisji, przedstawiła porządek posiedzenia, 

zaproponowała zamianę kolejności punktów 3 i 4 i poddała pod głosowanie porządek 

posiedzenia po zmianie    (ZA – 11, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

PRZYJĘTY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.  

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej 

i Integracji Europejskiej z dnia 9.02.2017 r. 

3. Informacja na temat wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego oraz przyjmowanych osób i delegacji zagranicznych 

zrealizowanych w 2016 roku oraz w I kwartale 2017 roku.  

4. Przyszłość Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. 

5. Sprawy różne. 
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Ad. 2.  

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej z dnia 9.02.2017 r. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poddała pod głosowanie protokół z dnia 9 lutego 2017 roku  

(ZA – 11, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 3. 

Informacja na temat wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

oraz przyjmowanych osób i delegacji zagranicznych zrealizowanych w 2016 roku oraz 

w I kwartale 2017 roku. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poprosiła o zabranie głosu przedstawiciela Wydziału Gospodarki, 

Turystyki i Sportu. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pani Daria Kosmala, 

przedstawiła krótką informację na temat wyjazdów z uwzględnieniem finansowania 

własnego i unijnego i w porównaniu do lat ubiegłych oraz poprosiła o ewentualne 

pytania związane z materiałem przekazanym Członkom Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczą i są do dyspozycji 

dyrektorzy wydziałów, których dotyczyły wyjazdy. 

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

przygotowane informacje zawierają także opis wydarzeń, których dany wyjazd dotyczył, 

jest to informacja o tym, jakiego rodzaju wydarzenia są obsługiwane przez pracowników 

Urzędu Marszałkowskiego. Wyjazdy są organizowane w sytuacji, gdy przewidywane są 

konkretne korzyści dla województwa. W ten sposób podtrzymujemy stosunki z naszymi 

partnerami i mamy szansę budować kolejne relacje owocne dla regionu (np. 

porozumienie z Nevadą, kontakty z Bengalem Zachodnim). 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, wobec braku pytań, podziękowała dyrektorom wydziałów. 

 

Ad. 4. 

Przyszłość Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. 
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Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, powiedział, że 

Biuro w obecnej formie funkcjonowania mogłoby być lepiej wykorzystywane. Korzyści 

w porównaniu do nakładów środków mogłyby być większe. Chcemy podjąć działania, 

które mogłyby te korzyści zwiększyć. W rozmowach z przedstawicielami województwa 

opolskiego i małopolskiego na temat Domu Polski Południowej okazało się, że oni 

również zastanawiają się, w jaki sposób prowadzić swoje przedstawicielstwo regionalne 

w Brukseli. Jesteśmy jedynym województwem, które prowadzi tam jednostkę 

budżetową. Zatrudniamy pracowników na prawie belgijskim, jednostka w 100% 

realizuje całokształt działań związanych z reprezentacją naszego regionu, obecnością, 

pozyskiwaniem informacji, współpracą z samorządem województwa i miastami regionu. 

Formą współpracy są staże pracowników miast, którzy w Biurze Regionalnym 

w Brukseli pozyskują informacje na temat działań podejmowanych przez Biuro 

i nawiązują kontakty w Komisji Europejskiej. 

Funkcjonowanie jednostki budżetowej zwiększa koszty i usztywnia możliwości 

współpracy z innymi podmiotami. Dlatego pojawił się pomysł stowarzyszenia. 

Powołano je w formule biznes-nauka-samorząd, na wzór stowarzyszenia, które 

powołały władze województwa pomorskiego w 2004 roku. Korzyści jest wiele: 

stowarzyszenie może działać bardziej elastycznie, łatwiej włączać partnerów w pracę 

przedstawicielstwa. Zarząd Województwa podjął decyzję o założeniu stowarzyszenia 

z podmiotami z otoczenia nauki i biznesu. W skład stowarzyszenia weszły miasta: 

Sosnowiec, Rybnik, Gliwice, Katowice i Częstochowa, publiczne uczelnie wyższe: 

Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Techniczno-Humanistyczna 

w Bielsku-Białej, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

Akademia Sztuk Pięknych, z otoczenia biznesu: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza, Regionalna Izba 

Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz podmiot prawa handlowego – Katowicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna. W ramach stowarzyszenia chcielibyśmy stworzyć 

platformę współpracy, wymiany doświadczeń i pomysłów, aby na zewnątrz starać się 

wypracować wspólne cele do realizacji, tak aby żadne z tych środowisk nie musiało 

samo bezpośrednio podejmować działań, które łatwiej realizować razem. Praktycznie 

całe środowisko akademickie, instytucje otoczenia biznesu próbują pozyskiwać wiedzę 

na temat działań Komisji Europejskiej bezpośrednio, same podejmują różnego rodzaju 

inicjatywy. Wypracujemy wspólne działania, które pomogą realizować cele 
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poszczególnych środowisk. Spotkanie założycielskie stowarzyszenia miało miejsce 

22 marca. Prawdopodobnie Sąd Rejestrowy już zarejestrował, czekamy na dokumenty. 

Został powołany zarząd stowarzyszenia, na czele stanął pan Wiesław Banyś, wieloletni 

rektor Uniwersytetu Śląskiego, osoba, która ma bardzo dobre relacje w Komisji 

Europejskiej. Wiceprezesami zostali: Kazimierz Karolczak jako przedstawiciel 

województwa i Arkadiusz Chęciński jako przedstawiciel miast, członkami zarządu: 

Tomasz Zjawiony (Regionalna Izba Gospodarcza) i Janusz Michałek (Katowicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna). Zarząd odzwierciedla środowiska skupione 

w stowarzyszeniu. Stowarzyszenie zostało zawiązane między samorządem 

województwa śląskiego, a wymienionymi miastami. Pozostali członkowie (uczelnie 

i instytucje otoczenia biznesu) są członkami wspierającymi, nie mają prawa głosu, ale 

mogą uczestniczyć we władzach stowarzyszenia i będą tworzyć radę programową. 

Utworzenie tej rady na następnym spotkaniu będzie następnym krokiem po decyzji 

o rejestracji. Rada programowa będzie wypracowywała program działania i cele 

wspólne dla wszystkich środowisk. Wydaje się, że ten model funkcjonowania da nam to, 

co jest potrzebne: większą elastyczność i możliwość współpracy ze środowiskami, 

włączenie współpracy z Komisją Europejską, pozyskiwanie wspólnej wiedzy na temat 

działań i możliwości współpracy środowisk regionalnych z instytucjami Komisji 

Europejskiej, i jest w stanie zrobić to efektywniej kosztowo w stosunku do jednostki 

budżetowej, która ma swoje ograniczenia. Instytucje skupione w stowarzyszeniu są 

najbardziej predestynowane do tego, aby dyskutować o rozwoju regionu i podejmować 

działania służące temu rozwojowi. Jest chęć współpracy, która dobrze wróży na 

przyszłość. W momencie otrzymania dokumentu rejestracyjnego będziemy chcieli cesją 

przenieść wszelkie umowy zawarte z jednostką budżetową, a samą jednostkę 

zlikwidować. Środki niewykorzystane przekazane będą do Kancelarii Sejmiku, która 

dokona wpłaty do stowarzyszenia jako składkę członkowską. W następnych latach te 

środki, które do tej pory były przeznaczone na funkcjonowanie jednostki budżetowej, 

będą przekazywane jako składka (analogicznie dzieje się w Śląskiej Organizacji 

Turystycznej). Liczymy na dodatkowe wsparcie finansowe podmiotów, które są 

członkami, oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która też jest 

zainteresowana tym, żeby zwiększyć budżet tego stowarzyszenia. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Jarosław 

Makowski, zapytał, co stanie się z pracownikami Biura i kiedy Biuro zostanie 
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zamknięte. Na czym będzie polegać elastyczna forma pracy stowarzyszenia, 

wykraczająca poza to, co robiono do tej pory? 

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

kiedy podmiot będzie zarejestrowany i zyska osobowość prawną, zostaną przepisane 

umowy zawarte przez jednostkę budżetową. Wtedy zostanie podjęta decyzja o likwidacji 

jednostki, która potrwa, bo trzeba spełnić pewne wymogi, ale jednostka już nie będzie 

podejmowała działań, zobowiązania przejmie stowarzyszenie.  

Stowarzyszenie będzie miało siedzibę w Katowicach, tu będzie administracja 

współpracy ze środowiskami. Przejmiemy umową biuro utrzymywane w tej chwili 

w Brukseli. Pracuje tam jedna osoba, druga jest na urlopie macierzyńskim. Umowa 

dyrektora Biura, pana /………….../, skończyła się i na to miejsce już nie szukano następcy, 

ponieważ już wiedzieliśmy, że chcemy zmienić formułę działania. Władze będą 

funkcjonować na miejscu, a w Brukseli, we współpracy z marszałkami województwa 

opolskiego i małopolskiego, będziemy utrzymywać wspólny sekretariat, umożliwiający 

obsługę administracyjną wszystkich działań związanych ze stowarzyszeniem, oraz 

zatrudniać ludzi do konkretnych projektów, poszczególnych działań. Zaproponujemy 

współpracę osobom do tej pory pracującym w Biurze. Osoba na urlopie macierzyńskim 

na razie będzie „przejęta” na stan Urzędu Marszałkowskiego, bo jej umowa musi być 

kontynuowana. Będziemy realizować cele projektowe, osoby nie będą zatrudnione 

w formule wymiaru czasu pracy, chodzi nam o realizację konkretnych celów. 

Elastyczność pozwala stowarzyszeniu pracować zadaniowo, projektowo. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał, czy Dom Polski Południowej będzie 

istniał w dotychczasowej postaci. 

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

będzie istniał, ponieważ jest to umowa pomiędzy województwami, a wsparcie 

administracyjne będzie zapewniało stowarzyszenie. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał, jakie cele zostały postawione stowarzyszeniu na pierwszy rok 

działalności. 

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

pierwszy rok będzie rozwojowy, z utrzymaniem dotychczasowej działalności jednostki 

budżetowej, oraz z wypracowaniem pomiędzy środowiskami nowych celów i programu 
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funkcjonowania stowarzyszenia. Byłoby trudno narzucać pozostałym partnerom to, co 

dotychczas robiliśmy, bez dyskusji o przyszłości; nie mieliśmy jeszcze okazji 

wypracować celów wykraczających poza dotychczasową działalność jednostki 

budżetowej. Zatem utrzymujemy Dom Polski Południowej, a także obecność na Open 

Days i kontakty z komisjami branżowymi Komisji Europejskiej, ale celów będzie więcej 

i będą one wyznaczane w porozumieniu z partnerami. Zakładamy zwiększenie 

aktywności, na pewno nie zmniejszenie. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Marta 

Salwierak, zapytała, kiedy będzie powołana rada programowa i z jakich podmiotów 

będzie się składać. 

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

radę można powołać z dowolnych osób, nie muszą być one przedstawicielami instytucji 

– członków stowarzyszenia. Nad formułą naboru będziemy jeszcze pracować, 

w najbliższym czasie spotka się już ukonstytuowany zarząd. Postaramy się ten proces 

przeprowadzić w miarę otwarty sposób, by wykorzystać osoby mające dorobek czy 

naukowy, czy doświadczenie związane z funkcjonowaniem na pograniczu biznesu, nauki 

i samorządu oraz w relacjach, kwestiach europejskich. Jest sporo osób 

zainteresowanych, ale będzie to przeprowadzone w sposób sformalizowany, trzeba dać 

szansę każdemu, kto uważa, że do tego by się nadał. Ostateczną decyzję podejmie walne 

zgromadzenie członków. W maju ogłosimy rekrutację, przeprowadzimy konsultacje, pod 

koniec maja powołamy radę programową. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Marta 

Salwierak, zauważyła, że warto byłoby, aby każdy z subregionów województwa był  

w tej radzie reprezentowany. 

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

miasta zaproszone do stowarzyszenia są wybrane jako przedstawiciele subregionów 

(oraz Gliwice jako siedziba Politechniki Śląskiej). Tylko Bielsko-Biała na razie nie 

wyraziła woli przystąpienia do stowarzyszenia. Być może docelowo i ten subregion 

będzie reprezentowany przez swoją stolicę. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pani Magdalena Idzik-Fabiańska, zapytała o uzasadnienie 

nieprzystąpienia tego miasta do stowarzyszenia. 
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Dyrektor Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pan Dawid Pasek, 

odpowiedział, że pismo było krótkie w treści: na chwilę obecną nie jesteśmy 

zainteresowani członkostwem w stowarzyszeniu. Pismo podpisał jeden 

z wiceprezydentów miasta. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, dodał, że od 

miast nie wymagano żadnych znaczących składek. Wolą Zarządu Województwa na 

stowarzyszenie będzie przekazywana kwota dotychczas przeznaczana na 

funkcjonowanie jednostki budżetowej. Miasta mają być naszymi partnerami, ale nie 

wiążemy tego z finansami, ta składka może być symboliczna (nawet 1000 zł na rok). Jeśli 

miasta będą zgłaszać działania konkretnie związane z danym subregionem czy miastem, 

to chcielibyśmy, aby te działania były związane ze zwiększonym budżetem w ramach 

składki z tego miasta, ale generalnie miasto mogłoby funkcjonować w stowarzyszeniu 

praktycznie bez żadnych kosztów. Zależało nam, aby miasta zaangażować, włączyć do 

dyskusji i współpracy. Podejście Bielska-Białej dziwi, bo jedyne, co ewentualnie można 

stracić, to czas na spotkania. Przedstawiciel miasta był na spotkaniu organizacyjnym 

przed założeniem i miał wiedzę o tym, jakie są cele i inne warunki – mimo to nie są 

zainteresowani.  

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała o los niekorzystnej umowy na wynajem pomieszczeń 

w Brukseli. Czy biuro będzie w tym samym miejscu? 

Jaka będzie różnica między wydatkami już poniesionymi w tym roku na Biuro 

w Brukseli, a tymi, które zostaną przekazane na rzecz funkcjonowania stowarzyszenia? 

Może się okazać, że tych środków zostanie niewiele, czy w związku z tym jeszcze jakieś 

dodatkowe środki zostaną z puli województwa przekazane? 

Mówi się o zwiększeniu zakresu zadań, jakie stowarzyszenie stawia przed sobą – czy nie 

jest to za dużo zadań? W tej chwili jest w Brukseli jedna osoba, czy nie przewiduje się 

zwiększenia liczby osób zatrudnionych lub zorganizowania stażu, wolontariatu, żeby 

działania mogły nabrać rozpędu? 

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

umowa nie jest niekorzystna – w ramach współpracy z województwem opolskim 

i małopolskim zmniejszono koszty. Biuro jest wynajęte do końca 2017 roku, stawki 

wynajmu są rynkowe. W tej chwili trwa sprawdzanie rynku nieruchomości, aby 

zdecydować, czy pozostaniemy w obecnych pomieszczeniach, czy przeniesiemy się do 
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innych. Priorytetem jest, aby trzy regiony korzystały z tych samych powierzchni 

biurowych, aby móc utworzyć wspólny sekretariat (jedna osoba do administracji, aby 

nie powielać funkcji administracyjnych). Nie potrzeba aż takiej powierzchni biurowej, 

jaką mamy teraz. Poza sekretariatem osoby będą zatrudniane typowo do projektów, 

budżety będą projektowe, ilość osób będzie zależała od ilości realizowanych zadań. 

W tej chwili w Brukseli pracują dwie osoby (za osobę na urlopie macierzyńskim jest 

zatrudniona osoba na umowę na zastępstwo). W Urzędzie Marszałkowskim są osoby, 

które obsługują Biuro pod kątem nadzoru merytorycznego i obsługi księgowej, z tego 

będzie można zrezygnować. Zarząd stowarzyszenia weźmie na siebie ciężar pracy 

koncepcyjnej i merytorycznej oraz wizyty w Brukseli bez konieczności pracy na miejscu, 

wtedy rozłożenie obowiązków będzie inne.  

Zadania będą przekazane płynnie, za tym pójdą pieniądze. Ostateczne rozliczenie 

nastąpi w momencie formalnego zlikwidowania jednostki budżetowej i zamknięcia 

rozliczeń budżetowych. Nie zakładamy żadnego zwiększenia składki, środki na 

funkcjonowanie powinny wystarczyć. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani Marta 

Salwierak, zapytała o projekty, jakie będzie realizować stowarzyszenie. 

Członek Zarządu Województwa Śląskiego, pan Kazimierz Karolczak, podał 

przykład projektu, który w przeszłości się nie udał – „Inicjatywa Awangarda”. Regiony 

krajów – członków Unii Europejskiej podejmowały działania, aby w Komisji 

Europejskiej wynegocjować budżet na tzw. inteligentne specjalizacje, nie regionalne, ale 

dotyczące stowarzyszeń regionów. Podpisaliśmy porozumienie, ale nie byliśmy w stanie 

znaleźć partnerów ani po stronie akademickiej, ani po stronie biznesu. Po 9 miesiącach 

zrezygnowaliśmy z tej inicjatywy, co było frustrujące, bo mieliśmy możliwość sięgnąć po 

dodatkowe środki, a nie byliśmy w stanie tego zrobić i Biuro nie było w stanie wyjść 

nam naprzeciw mimo nacisku i próby wykorzystania tego potencjału. Był to impuls do 

zmian, by tego typu inicjatywy nie kończyły się fiaskiem. Była to kwestia zaangażowania 

i możliwości obsługi tego typu projektów, trudno było stworzyć grupę roboczą z wiedzą 

o potrzebach w środowisku akademickim, tę grupę trzeba by było powołać poza 

Urzędem. Nasi pracownicy nie mieli kontaktów pozwalających brać aktywny udział 

w Komitecie Sterującym Inicjatywy. 

Interesuje nas cały budżet Komisji Europejskiej, być może przyszła perspektywa 

bardziej będzie się opierała na źródłach pozyskiwanych bezpośrednio w Komisji 



Anonimizacji w zakresie danych osobowych dokonała Ewa Blondzik, pracownik Kancelarii Sejmiku, na 

podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
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Europejskiej. Powinniśmy stworzyć narzędzia, aby zapewnić sprawność operacyjną 

i przepływ informacji, aby sięgać po te środki. Już pojawiły się projekty, w których 

można sięgać po środki bezpośrednio, nie przez regionalne programy operacyjne 

i programy krajowe. Do tej pory województwo śląskie takiego projektu nie zrealizowało, 

a są takie możliwości. 

 

Ad. 5. 

Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała Członków Komisji o sprawy, które chcieliby poruszyć. 

Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, zapytał o różnice w kosztach podobnych 

wyjazdów zagranicznych (Nevada, Bruksela). 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu, pani Daria Kosmala, 

wyjaśniła, że wynika to z zakupu jednego z biletów lotniczych jeszcze pod koniec 2016 

roku, wtedy ten koszt nie widnieje w roku 2017 (Nevada). Wskazany przykład wyjazdu 

do Brukseli zostanie wyjaśniony pisemnie. 

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 
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