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Protokół z posiedzenia  

Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej  

w dniu 28 lutego 2018 r. 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

 
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.  

2. Współpraca z Obwodem Żytomierskim / Projekty realizowane we współpracy 

ze Związkiem Polaków w Obwodzie Żytomierskim na Ukrainie. 

3. Działalność Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” – spotkanie 

z władzami Stowarzyszenia i prezentacja jego planu pracy na 2018 rok. 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej 

i Integracji Europejskiej z dnia 20.11.2017 r. 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej 

i Integracji Europejskiej z dnia 29.11.2017 r. 

6. Przyjęcie Planu pracy komisji na 2018 rok. 

7. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, otworzyła posiedzenie Komisji, przywitała zebranych,  przedstawiła 

proponowany porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie      

(ZA – 7, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁ SIĘ – 0). 

 

Ad. 2.  

Współpraca z Obwodem Żytomierskim / Projekty realizowane we współpracy 

ze Związkiem Polaków w Obwodzie Żytomierskim na Ukrainie. 

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, pani Wiktoria 

Laskowska-Szczur, przedstawiła prezentację na temat współpracy Województwa 

Śląskiego z Obwodem Żytomierskim. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Zastępca Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej, pan Tadeusz Gruszka, nawiązał do sprawy przedłużenia umowy 

partnerskiej z Obwodem Żytomierskim. Zapytał także o mniejszą liczbę przekazanych 

zniczy w roku 2016 w stosunku do roku 2015. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, potwierdziła, że umowa będzie podpisana. 

Główny specjalista w Referacie współpracy międzynarodowej Wydziału Edukacji 

i Nauki, pani /……………………./, wyjaśniła, że ilość zniczy była uzgodniona z odbiorcą ze 

względu na konieczność zapewnienia transportu ze Lwowa do Żytomierza. 

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, pani Wiktoria 

Laskowska-Szczur, dodała, że zniczy było mniej, ale były większe. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, zapytała o kierunki studiów najczęściej wybierane przez studentów 

Uniwersytetu Śląskiego pochodzących z Obwodu Żytomierskiego. 

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, pani Wiktoria 

Laskowska-Szczur, powiedziała, że są to kierunki bardzo różne: ekonomia, polonistyka, 

inne kierunki humanistyczne… 

Prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, pan Wiesław Banyś, 

podkreślił znaczenie kultywowania polskości przez rodaków poza granicami kraju 

i złożył podziękowania pani Prezes. Uniwersytet Śląski ma bardzo dobre kontakty 

z Ukrainą, a do Żytomierza wysyła nauczycieli języka polskiego. Studenci z Żytomierza 

uczą się na bardzo różnych kierunkach. Staramy się znaleźć środki finansowe na 

pokrycie kosztów kursów języka polskiego i kultury w trakcie zajęć w Szkole Języka 

Polskiego i Kultury w Cieszynie, którą organizuje Uniwersytet. Wspomagani są studenci 

oraz uczeni z Ukrainy. Nie ma wątpliwości, że starania i współpraca z rodakami jest 

cenna i ważna. Również w ramach „Pro Silesii” chcielibyśmy zintensyfikować tę 

współpracę. 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, pan Michał Gramatyka, zapytał o opiekę 

nad miejscem urodzenia Józefa Korzeniowskiego (Josepha Conrada) w Berdyczowie 

i o seminaria poświęcone jego twórczości. 

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, pani Wiktoria 

Laskowska-Szczur, powiedziała, że chodzi o miejscowość koło Berdyczowa, majątek 
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jego babci. Konferencja poświęcona Korzeniowskiemu odbędzie się w czasie Dni Kultury 

Polskiej na Ukrainie w dniach 5 – 7 października tego roku w Żytomierzu. 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, pan Michał Gramatyka, wspomniał 

o dużym zaangażowaniu pana marszałka Stanisława Dąbrowy w kontakty 

z Żytomierzem. 

 

Ad. 3. 

Działalność Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” – spotkanie z władzami 

Stowarzyszenia i prezentacja jego planu pracy na 2018 rok. 

Prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, pan Wiesław Banyś, 

oraz pracownik Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, pani 

/………………………………../, przedstawili prezentację o Stowarzyszeniu i jego planach. 

Wydruk prezentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, pan Michał Gramatyka, podkreślił, że „Pro 

Silesia” łączy ze sobą trzy środowiska – biznes, naukę i samorząd. Samorząd w Brukseli 

reprezentują Województwo Śląskie oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Kwestia 

działalności samorządowej jest bardzo ważna, bo Unia Europejska na obecnym etapie 

przygotowuje się do dyskusji o budżecie. Walczymy wraz z Ministerstwem Energii 

i Metropolią, w oparciu o Stowarzyszenie „Pro Silesia” o to, aby województwo śląskie 

miało dobre miejsce w przyszłej polityce spójności, po roku 2020. „Pro Silesia” pełni 

funkcję organizacyjno-doradczą. Istnienie takiej placówki w Brukseli jest konieczne, bo 

inaczej nie będziemy tam nic znaczyć, również nasze organizacje społeczne, 

gospodarcze. W ramach „Pro Silesii” kształtuje się podział, według którego sprawy 

relacji samorząd – Unia Europejska są koordynowane przez województwo, pan profesor 

Banyś zajmuje się koordynacją spraw naukowych, a biznes koordynuje się „sam”, tzn. 

kiedy jest potrzeba organizacji misji gospodarczej, to tworzy się zespoły zadaniowe.  

Nie wiemy, jaka będzie perspektywa finansowa po roku 2020, ile pieniędzy będzie 

przeznaczonych na politykę spójności i ile otrzyma województwo śląskie, ale nie 

powtórzy się już sytuacja, że Polska będzie największym beneficjentem środków 

unijnych w Europie. Ale trzeba zrobić wszystko, aby tych pieniędzy dla Śląska było jak 

najwięcej. Po to utrzymywane jest to biuro w Brukseli – wydajne, bardzo dobrze 

pomyślane i dobrze funkcjonujące narzędzie. 



 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 

4 

 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał o kwestię braku możliwości samodzielnego aplikowania o środki 

przez Stowarzyszenie. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej była mowa o środkach 

w budżecie Stowarzyszenia potrzebnych na wkład własny do projektów własnych. 

Pracownik Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, pani 

/………………………………../, wyjaśniła, że ogólnie Stowarzyszenie może aplikować 

i realizować projekty, ale część „brukselska” Stowarzyszenia – nie może. 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, pan Michał Gramatyka, dodał, że 

Stowarzyszenie nie może aplikować w imieniu swoich członków. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, zapytał, jakiego rodzaju własne projekty są planowane na ten rok. 

Prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, pan Wiesław Banyś, 

powiedział, że zasadniczym elementem działalności Stowarzyszenia jest doprowadzanie 

do tego, aby jego partnerzy mogli pozyskiwać pieniądze. Jesteśmy bardziej operatorem 

niż instytucją występującą o pieniądze. W Statucie zostało zapisane, że nie prowadzimy 

działalności gospodarczej. 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, pan Michał Gramatyka, zapytał, jakie są 

propozycje pana radnego, wskazał na program Horyzont 2020 (z partnerstwem 

uczelni). 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, wyjaśnił, że traktuje Stowarzyszenie jako kontynuację Biura Regionalnego 

w Brukseli. Biuro nie mogło samo aplikować o środki, i był to argument za tym, aby 

utworzyć Stowarzyszenie. Stąd pytanie o plany w kwestii projektów własnych. 

Stowarzyszenie monitoruje, co dzieje się w Brukseli w sferze legislacji i konkursów 

unijnych.  

Prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, pan Wiesław Banyś, 

powiedział, że mocną stroną Stowarzyszenia są projekty na styku między sektorami, np. 

projekt dotyczący mierzenia zasięgu i jakości współdziałania sektora biznesowego 

i uczelnianego. Jest to projekt miękki i nie powinien dla Stowarzyszenia stanowić 

problemu. Inne możliwości zależą od ogłaszanych konkursów. Zasadniczo umożliwiamy, 

aby kontakty wiodły do powstania konsorcjum, które doprowadzi do finasowania 

projektu. Jesteśmy pośrednikiem i koordynatorem, który doprowadza do kontaktów, 

wiodących do złożenia skutecznych projektów i ich finansowania. 
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Nie jesteśmy jedyną instytucją, która działa na zasadzie koordynatora i promotora 

swojego regionu, rola promocji i informacji ma finalnie doprowadzić do kontaktów 

i realizacji projektów. Ważne jest skoncentrowanie się na projektach 

międzyregionalnych, międzykrajowych w ramach podobnych specjalizacji na styku tych 

trzech sektorów. Jest to miękka forma naszego działania, z korzyścią dla wszystkich 

członków Stowarzyszenia. 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, pan Michał Gramatyka, podał przykład 

jednej z platform, udział w której nie udałby się bez „Pro Silesii”, bez opieki 

organizacyjnej i pomocy. Pomogło także Ministerstwo Energii, Departament Górnictwa, 

Ministerstwo Rozwoju, wojewoda i inni. Europa oczekuje od nas, że rząd z samorządem 

i biznesem wspólnie wystąpią z konkretnymi projektami. Jeżeli doprowadzimy do 

finansowania tych projektów, to beneficjentem nie będzie Stowarzyszenie, ale np. JSW, 

GIG, tego typu instytucje. Bez wsparcia instytucjonalnego „Pro Silesii” nic z tego by nie 

wyszło, nie bylibyśmy w stanie się tam przebić. 

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, powiedział, że chodziło mu o kolejne plany, są harmonogramy konkursów 

RPO, więc jakie konkursy Stowarzyszenie „ma na oku” na ten rok. 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, pan Michał Gramatyka, powiedział, że maj 

przyniesie pierwsze rozstrzygnięcia w ramach platformy dla regionów pogórniczych, 

wtedy będzie wiadomo jak wygląda kalendarz realizacji projektów. Jeżeli chodzi 

o beneficjentów wchodzących w skład Stowarzyszenia, taki harmonogram można 

wygenerować i przedstawić. 

Prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, pan Wiesław Banyś, 

podkreślił, że ważne jest takie profilowanie polityki spójności, żeby finansowane były 

wspólne projekty samorządu, nauki i biznesu w ramach inteligentnych specjalizacji. 

Rozmowy są trudne, ale jeżeli finalnie polityka spójności pójdzie w tym kierunku, to jest 

później przełożenie na pieniądze. Działania, które podejmujemy, mają dłuższą 

perspektywę, i są one bardzo ważne.  

Członek Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pan Tomasz 

Bednarek, poprosił o rozwinięcie poszczególnych celów w aspekcie inteligentnych 

specjalizacji i w aspekcie przyszłej perspektywy oraz obecności w nowych sieciach. Jakie 

są cele do osiągnięcia? 
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Pracownik Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, pani 

/…………………………/, podkreśliła, że celem wejścia do danej sieci nie jest tylko obecność, 

ale wejście do konkretnej grupy roboczej (ds. energii, ds. medycyny itd.) w charakterze 

eksperta. Odbywa się tam wymiana wiedzy na najwyższym stopniu zaawansowania, jest 

możliwość budowania konsorcjów, udział w spotkaniach ekspertów. Jeśli województwo 

czy uczelnia dołączy do sieci, może przygotowywać i zgłaszać projekty. 

Prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”, pan Wiesław Banyś, 

dodał, że w taki sposób łączy się perspektywa krótkoterminowa z długoterminową. 

Konferencja o synergii między regionami oraz nauką i biznesem w tych regionach 

z jednej strony pokaże, co chcemy osiągnąć po roku 2020 w polityce spójności (cel 

dalekosiężny), a z drugiej strony w obrębie inteligentnych specjalizacji (np. 

w medycynie) będą konkretne rozmowy (np. w sprawie telemedycyny). W konsekwencji 

– doprowadzenie do kontaktu konkretnych partnerów, aby telemedycynę wspólnie 

finansować np. z Horyzontu 2020. Taka jest idea – doprowadzać do kontaktu te trzy 

sektory, wspólne występować o środki. 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego, pan Michał Gramatyka, dodał, że 

perspektywa się kończy, trochę środków czeka jeszcze na rozdysponowanie, na Sejmiku 

będzie głosowanie w sprawie rozszerzenia listy inteligentnych specjalizacji.  

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, przypomniała, że na posiedzeniach Komisji często podejmowano 

temat funkcjonowania Biura w Brukseli, podkreślano jego rangę i potrzeby. Jest to 

kwestia tego, żeby tam być, zaznaczać swoją obecność. Rozmawiano o znaczeniu 

promocji i efektów dla województwa, również dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Jednym z projektów było utworzenie bazy firm, która stanowiła informację dla 

rodzimych przedsiębiorców, i z której korzystali przy nawiązywaniu kontaktów 

handlowych. Warto taki projekt ponownie uruchomić i skorzystać z posiadanych 

doświadczeń.  

Projekt dotyczący jakości współpracy między uczelniami a biznesem jest bardzo 

ciekawy; jeśli dołożyć do tego samorząd, to problemy poruszone w diagnozie, 

stanowiącej podstawę tworzenia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, będą 

zauważone i zostaną podjęte próby ich rozwiązania. 
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Ad. 4, 5, 6. 

Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji 

Europejskiej z dnia 20.11.2017 r. i 29.11.2017 r. 

Przyjęcie Planu pracy komisji na 2018 rok. 

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej, pani 

Krystyna Jasińska, przełożyła zatwierdzenie protokołów oraz Planu pracy na kolejne 

posiedzenie Komisji. 

 

Ad. 7. 

Sprawy różne. 

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 


