
                              
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia 4/15 
Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki 

Sejmiku Województwa Opolskiego 
w dniu 19 lutego 2015 r. 

 
Rozpoczęcie – godz. 1500 

 
Lista obecności członków komisji w załączeniu. 
 
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sali Orła 
Białego 
 
Obrady prowadziła Elżbieta Kurek – Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki  
i Turystyki. 
 
PORZĄDEK OBRAD: 

1. Potencjał badawczo – rozwojowy Opolszczyzny, 

2. Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Województwa Opolskiego w Moguncji w roku 2014, 

3. Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli  

w roku 2014, 

4. Sprawy różne. 

 

*  *  * 
 

ELŻBIETA KUREK, Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki przywitała 

członków Komisji. Przewodnicząca stwierdziła quorum i odczytała proponowany porządek obrad oraz 

poinformowała o konieczności wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego punktu w sprawie 

• Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”, 

 

GŁOSOWANIE 
"ZA" – 8     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0 

 

Punkt został wprowadzony do porządku obrad posiedzenia. 

 

*  *  * 
Ad. 1  
Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”, 

 
ELŻBIETA KUREK, Przewodnicząca Komisji poprosiła Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 

Panią Izabelę Podobińską o przedstawienie projektu uchwały. 

IZABELA PODOBIŃSKA Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych – przedłożony projekt uchwały 

to wynik prac w ramach projektu realizowanego przez Województwo Opolskie z partnerami organizacji 

pozarządowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tryb został wypracowany przez 
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zespół roboczy w ramach tego projektu. Wymóg przygotowania trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej wynika z ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Czy są pytania do przedstawionego projektu? 

JÓZEF KOTYŚ członek komisji – w kryteriach mamy planowaną liczbę odbiorców inicjatywy,  

czy później w umowach będzie to sprawdzane i czy te wskaźniki będą egzekwowane? 

IZABELA PODOBIŃSKA Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych – Wnioski będą oceniane przez 

departamenty merytoryczne, do których będą wpływać wnioski i poszczególne kryteria będą oceniane.  

Później sam wniosek jest załącznikiem do umowy, także musi to być kompatybilne i weryfikowane. 

Nadzór Wojewody określił, iż ten wniosek jest składany zgodnie z Kodeksem Postępowania 

Administracyjnego nie może być bardziej uszczegóławiany, nie możemy ograniczać tego wniosku. 

Nie zgłoszono więcej pytań, członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 

GŁOSOWANIE 
"ZA" – 8     „PRZECIW” – 0     „WSTRZYMAŁO SI Ę” – 0 

 
Ad.  2 Potencjał badawczo – rozwojowy Opolszczyzny, 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji – przechodzimy do punktu drugiego „Potencjał badawczo 

– rozwojowy Opolszczyzny”. Przygotowanie materiału radnym do ww. tematu zostało przesunięte na 

miesiąc marzec. W dniu dzisiejszym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi – przedstawicielami 

wyższych  opolskich uczelni. Jest wiele pytań dotyczących kwestii nauki, dofinansowania z Unii, 

systemu grantowania , umasowienia nauki, generalnie badań naukowych, nt. problemu kierunków 

humanistycznych jeśli chodzi o środki unijne. Proszę dzisiaj Państwa o przedstawienie jaka jest sytuacja 

i jakie są problemy. Jako komisja chcemy z Państwem współpracować bo rozumiemy wagę tego 

problemu. Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Prof. Wiesławę Piątkowską-Stepaniak, Prorektora  

ds. organizacji i promocji Uniwersytetu Opolskiego. 

PROF. WIESŁAWA PIĄTKOWSKA-STEPANIAK Prorektor ds. organizacji i promocji Uniwersytetu 

Opolskiego. Dziękuję za zaproszenie, byłoby dla nas wielkim zaszczytem częściej się spotykać  

z Państwem i podzielić się uwagami i problemami, które mamy w środowiskach akademickich,  

ale również naszymi propozycjami, które chcemy realizować. 

Uniwersytet Opolskim wystąpił i aplikował o dotacje unijne do kilku ważnych ogólnokrajowych,  

ale i międzynarodowych projektów.  

• I projekt tj. wielki międzynarodowy projekt „Prószków” hasło Prószków, ale tj. Centrum Rolnicze 

czy Naukowo Rolnicze, gdzie odtworzylibyśmy Królewską Akademię Pomologii. Ten projekt ma 

priorytet, jest duża szansa, abyśmy pozyskali określoną pulę środków - 40 mln zł. To pozwoli 

przygotować bazę i rozpocząć pierwsze działania naukowe w zakresie pomologii. Byłby  

to wspólny projekt Uniwersytet Opolski – Prószkowska władza. 

• II projekt „Energia Odnawialna” – bardzo szeroki projekt, dotyczyłby pozyskania środków na 

zastosowanie rozwiązań energii odnawialnej we wszystkich budynkach Uniwersytetu 

Opolskiego. Projekt byłby taką bazą doświadczalną dla kierunków, które nazywają się  
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też energią odnawialną w uproszczeniu patrząc na cały zakres tych działań. Jest to duży projekt  

o który aplikowaliśmy, myślę że dla Województwa istotny. 

Apelujemy do Państwa, abyście wspierali nas w takim rozwiązaniu projekt „Przedszkole na uczelni” 

Projekt Ministerialny „Maluch na uczelni”, dotyczy żłobków. Przedszkole, które byłoby w gestii 

uniwersytetu, które dla całego Województwa byłoby rozwiązaniem jak prowadzić przedszkole  

w najlepszym dzisiaj rozwiązaniu zachodnim. Dalej jest to temat do przedyskutowania. Przedszkole jako 

wzorcowe dla całego Województwa. Projekt jest złożony i chcemy go dalej realizować. 

Uniwersytet Opolski miał duże problemy, mamy piękny Zamek w Dąbrowie, Zamek w lipcu 

obchodzi 400 lat istnienia, który popada w ruinę, Uniwersytet Opolski nie był w stanie udźwignąć tego 

przedsięwzięcia, ale dzisiaj podjął działania. Przygotowaliśmy pełną dokumentację, złożyliśmy wniosek 

na 2 mln zł. mamy wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, by Fundusz Ochrony środowiska wsparł nas  

w odtworzeniu parku, który przylega do zamku. Park byłby też platformą energii odnawialnej chcemy 

poprosić również Elektrownię Opole, aby wspierać nas w zastosowaniu w tym że parku i na zamku 

wszelkich rozwiązań energii odnawialnej, ale stworzenia również platformy naukowej do tego działu. 

Zamek chcemy odtworzyć, aby to stanowiło pewne centrum polsko ukraińsko - niemieckie w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego, który by zrzeszał na Opolszczyźnie w miejscu, gdzie mamy dobrze 

usytuowane rozwiązania mniejszości niemieckiej. Rozmowy Uniwersytetu z Ukrainą zostały 

przeprowadzone z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy, sprawa do dalszego domawiania  

ze stroną niemiecką pozwoliłaby nam takie centrum na terenie województwa opolskiego stworzyć. 

Zwracam się do Państwa, abyście byli dla nas wsparciem pod względem nie tylko merytorycznym.  

EWA RURYNKIEWICZ Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego – Jesteśmy już po opracowaniu strategii  

i wiemy mniej więcej czym jest dzisiaj nasza uczelnia, jaki jest jej potencjał i jaka winna być w 2020 

roku. W okresie wydatkowania środków europejskich, w okresie który już minął ze środków 

inwestycyjnych czy miękkich nasza uczelnia wykorzystała ponad 160 mln. zł na różnego rodzaju 

zadania. Na ten okres do którego się przymierzamy bez grantów badawczych myślimy o kwocie  

250 mln. tj. Prószków, Zintegrowany System Zarządzania Energią i Akademia Kształcenia Dualnego  

tj. łączenie zarówno w szkołach średnich jak i w szkole wyższej nauki z pracą. Nasza uczelnia jako 

pierwsza w kraju uruchomiła cztery kierunki w tym zakresie. Mocno współpracujemy z przedsiębiorcami. 

Naszą wolą jest uruchomienie Akademii Kształcenia Dualnego w sposób prawidłowy  

i odpowiadający potrzebą rynku pracy. Jeśli chodzi o „Prószków” to mamy go w trzech segmentach. 

Odtworzenie Akademii Królewskiej i nauczania. Zbudowanie Centrum Transferu Wiedzy do przemysłu 

rolno spożywczego (ok. 100 przedsiębiorców zainteresowanych). Odtworzenie parku - tej historycznej 

części Prószkowa. Współpracujemy z ośmioma bardzo dobrymi uniwersytetami (m.in. Uniwersytet  

w Berlinie , Bolonii, Sztokholmie Luxemburg, Manchain). 

Chce powiedzieć czym w ogóle jest potencjał uczelni w aglomeracji miejskiej i w regionie. 

Dzisiaj mamy 112 tys. studentów. W strategii zapisaliśmy, że my nie możemy zmniejszyć tej liczby  

w kolejnych latach co przy malejącej liczbie studentów a ogromnym potencjale uczelni jest trudnym 
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zadaniem dla nas, ale musimy to zrobić i możemy to zrobić tylko poprzez umiędzynarodowienie, 

poprzez przygotowanie oferty dydaktycznej w tym co jest naszą specjalizacją, naszą specjalizacją jest 

na pewno chemia, biotechnologia, nauki przyrodnicze i nauki pedagogiczne. Musimy tak zbudować 

ofertę kształcenia, żebyśmy byli ponad przeciętni i ciekawi dla studentów. Jeśli chodzi o rzecz 

najważniejszą, czyli o projekty miękkie, każdego roku w naszej uczelni jest 4,5 tys. absolwentów, ludzi 

świetnie wykształconych i zadaniem naszym, wspólnie wszystkich jest, aby ci ludzie tutaj zostali. 

Powinnyśmy być w wielu wydawnictwach, materiałach promocyjnych, uczelnie są atutem tego regionu. 

Jeśli uczelnie znikną z mapy, to znika 40 tys. młodych ludzi, którzy kupują różnego rodzaju usługi w tym 

mieście. Dziękuję. 
 

DR WITOLD POTWORA Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji – jesteśmy jedną  

z pierwszych uczelni niepublicznych, które powstały na Opolszczyźnie, również mamy wymianę 

zagraniczną podobnie jak na Uniwersytecie. Jest u nas 200 studentów z Ukrainy, pojawili się studenci  

z Kazachstanu i Gruzji, oraz Konga i Nigerii, stąd realizujemy drugi cykl projektu „Integracja bez granic”. 

Projekt polega na tym, że pomagamy tym studentom w kwestiach takich jak: kursy językowe, kulturowe, 

czy w elementarnej wiedzy prawniczej. W najbliższych latach nie planujemy większych inwestycji. 

Chcemy specjalizować się w trzech, czterech obszarach, które nam najlepiej wychodzą, czyli projekty 

związane z integracją, bardzo ciekawie realizowany jest projekt z ekonomi społecznej, który dotyczy 

spółdzielni socjalnych, które są zakładane. Wydział Zarządzania i Administracji będzie bardzo mocno 

angażował się w sprawy klastrowe. Specyfika naszej uczelni polega na tym, że gro naszych studentów 

to studenci niestacjonarni, którzy z założenia pracują. Ważną rolą uczelni jest , aby zmieniać 

mentalność Opolszczyzny. Nie jesteśmy w regionie najgorszym, to, że nie mamy wysokiego PKB 

wynika z szeregu różnych czynników. Generalnie trzeba wzmacniać ten pozytywny obraz Opolszczyzny 

i to jest jedna z  naszych ważnych ról i staramy się to wypełniać. Rzeczywiście ten region wymaga nie 

tylko narzekania, ale promowania siebie w taki sposób właściwy a nie uderzenia w te czarne tony. Jeśli 

chodzi o rozwój kierunków, są kierunki które wygasają, które nie cieszą się popularnością, np. 

politologia czy socjologia, kiedyś zbyt dużo studentów podejmowało naukę na tych kierunkach i  nie są 

już tak popularne. Rysują się szanse utworzenia studiów II stopnia, ale to wymaga przygotowania, 

trzeba się skoncentrować na swoich silnych stronach to jest fundamentalna zasada strategii. Większe 

uczelnie od nas takie jak Uniwersytet Opolski czy Politechnika Opolska mają większe możliwości  

i większy potencjał, mamy tego świadomość. Dziękuję. 

 

DR INŻ. ARTUR OLEJNIK Biuro  Rozwoju i Strategii Politechnika Opolska – Politechnika Opolska 

kończy dużą inwestycję tj, przy ul. Waryńskiego Centrum Nauka Biznes, będziemy się starać  

o rewitalizacje budynku przy ulicy Luboszyckiej, gdzie mieści się Wydział Ekonomii i Zarządzania. 

Uzyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 

ostatnie dwa budynki  Kampusu przy ul. Prószkowskiej. Planujemy również termomodernizację budynku 
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przy ul. Mikołajczyka oraz budynku biblioteki, gdzie znajdował się dotychczas Wydział Elektrotechniki. 

Będziemy się starać o unowocześnienie bazy materialnej osiedla akademickiego. Będziemy również 

starać się o kapitalny remont budynku, gdzie mieści się Wydział Budownictwa przy ul. Katowickiej. 

 Z planów jeśli chodzi o projekty miękkie to wraz z firmą niemiecką IFM ma powstać Centrum 

Laboratoryjno Wdrożeniowe. Z projektem ma wyjść firma jako przedsiębiorca, Politechnika ma tam być 

jako partner. W centrum ma współpracować z firmą IFM przynajmniej 150 naszych inżynierów,  

aby wspomóc działania wdrożeniowe, opracowywanie nowych technologii, patentów i nowych innowacji.  

Uczelnia organizuje wykłady otwarte. Student ma obowiązek wybrać sobie przynajmniej trzy takie 

wykłady, które odbywają się raz w tygodniu na który zapraszamy praktyków z przedsiębiorstw. 

Planujemy otwarcie 5 nowych kierunków studiów:  międzynarodowe stosunki gospodarcze, technologia 

energetyki odnawialnej, II stopnia architektura i urbanistyka, mechatronika, wznowienie kształcenia  

w  kierunku zarządzania na II kierunku. Jest również w planach wdrożenie projektu dwóch dyplomów 

dla studentów realizujących kierunki studiów prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Opolską  

i zagraniczne uczelnie partnerskie. Powstało również konsorcjum progres 3 które zrzesza uczelnie  

z opolszczyzny, województwa śląskiego, Słowacji i Czech. W ramach tego konsorcjum będziemy starać 

się tworzyć konsorcja, które będą występować do projektu horyzont 2020 o wspólne dofinansowanie. 

Również planujemy pozyskiwać coraz więcej studentów z zagranicy m.in. z Brazylii. Dziękuję. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji – otwieram dyskusję. 

JÓZEF KOTYŚ członek komisji – Interesuje mnie najbardziej kontekst rozwoju regionalnego, kontekst 

kształcenia na potrzeby gospodarki, kontekst rozwoju sekcji B+R w województwie opolskim. Interesuje 

mnie styk gospodarki rynku pracy z działalnością uczelni wyższych. Z mojego wcześniejszego 

doświadczenia, przy perspektywie 2007-2013 próbowaliśmy wspólnie zbudować projekt aplikację  

do tych środków dużych B+R centralnych. Pomimo wielu spotkań i rozmów  jednak możliwości 

współpracy pomiędzy uczelniami a instytutami upadły i nie udało się tej aplikacji stworzyć. Mówię to  

w dobrej intencji, abyśmy mogli teraz coś zmienić. Jest potrzeba rozwoju sektora B+R na użytek 

przedsiębiorców w województwie opolskim. Mamy jedyną okazję, że jeszcze na tą sferę w najbliższych 

de facto 8 latach tych środków będzie sporo. Kwestia inkubatorów, nauka przedsiębiorczości młodych 

ludzi jakimi instrumentami będziemy wstanie przyciągać młodych ludzi, tylko żeby niebyły to tylko 

instrumenty, aby spożytkować środki unijne, ale realnie przyciągające zainteresowanie młodych ludzi 

działalnością tutaj i pozostaniem. Ja będę jako radny prosił merytoryczne departamenty o taką 

sprawozdawczość ile w  województwie mamy patentów, wdrożeń, ile mamy działań badawczo – 

rozwojowych w których rzeczywiście dochodzi do współpracy naukowców z firmanami z województwa 

opolskiego.  

 Są dwa aspekty, nas interesują jeśli chodzi o kwestię rozwoju regionalnego: jakość życia  

i sektor badawczo rozwojowy, który wpływa na gospodarkę, żeby w tych dwóch aspektach spróbować 

znaleźć dwa trzy pomysły, które popchnęły by nas do przodu. 
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PROF. WIESŁAWA PIĄTKOWSKA-STEPANIAK – Kilka dni temu Pani Prezydent Kędzierzyna – Koźla 

złożyła Uniwersytetowi Opolskiemu ofertę otwarcia fili chemii w Kędzierzynie – Koźlu. Przy wsparciu 

Państwa moglibyśmy tą filie otworzyć. Jedną z najsilniejszych nóg naszej uczelni to chemia, znakomite 

laboratoria, naukowcy na światowym poziomie. Gdybyście Państwo Radni wspierali nas i przekonywali 

przedsiębiorców, że mamy studentów w ramach szkoły dualnej, dostosowaliśmy programy nauczania 

pod potrzeby przedsiębiorców (np. pod potrzeby firmy Sindbad dostosowaliśmy siatkę nauczania,  

30 studentów podjęło te studia). Jest szansa przygotowania studentów i ten styk z biznesem 

rozszerzać.  

 Tworzymy liceum uniwersytecie z indywidualnym tokiem nauczania, marzy nam się,  

aby powstało na wzgórzu, mamy świetne laboratoria, to jest rozwiązanie dla regionu, aby te perły nie 

uciekały tylko zostały u nas. Jeszcze wspomnę o Collegium Medicum, czy to jest na wyrost wizja?  

czy nasze województwo stać na takie Collegium? Ale podjęliśmy takie starania. Rozmawialiśmy  

z zespołem przy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religii, na ile Śląsk by nas 

wspierał merytorycznie jeśli chodzi o naukowców. Region nie ma lekarzy, jest zagrożenie, mamy szkołę 

medyczną - pielęgniarską. Są wolne piękne przestrzenie, gdzie Collegium Medicum, byłoby szyldem nie 

tylko miasta, ale i Województwa.  

JÓZEF KOTYŚ członek komisji – mój wniosek jest następujący, aby przygotować analizę zbioru tych 

najciekawszych projektów, które mają elementy innowacyjne, aby w cyklu naszych spotkań przyjrzeć 

się niektórym rzeczom jak to funkcjonuje i jaki może być z tego pożytek. Musimy cały czas gonić.  

EWA RURYNKIEWICZ Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego – chciałabym wspomnieć, że współpraca  

ze przedsiębiorcami była naprawdę trudna, ale 7 lat temu. Mamy młodych ochotników -  pracowników 

nauki, którzy sami z siebie potworzyli zespoły badawcze, czym chcą się zajmować ta oferta jest u nas 

na stronach, także te 7 lat dało już inne spojrzenie na współpracę z gospodarką. Dziękuję.  

RYSZARD ZEMBACZYŃSKI wiceprzewodniczący komisji – Po wsłuchaniu przedstawicieli uczelni, 

chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o Uniwersytet Opolski, to albo Prószków albo medycyna, dwóch 

rzeczy nie udźwigniecie. Zamek w Dąbrowie - nie podoba mi się od początku do końca, nie rozwiązujmy 

problemów, które do nas nie należą, zajmijmy się wyścigiem naukowym, który na świecie jest potworny  

i my w nim uczestniczymy. Projekty z ekonomii społecznej o której dr Witold Potwora mówił to jak 

najbardziej, Politechnika ma partnerów doskonałych. Sprawa wniosków: po pierwsze dokonać jeszcze 

raz przeglądu strategii innowacyjnej Województwa Opolskiego i wniosków z niej wypływających,  

po drugie uczelnie powinny przedstawić tekst strategii rozwoju badań naukowych na kolejne lata. 

Trzecia sprawa to wskazanie liderów projektów które są w realizacji, czego jeszcze brakuje itd. 

Dziękuję. 

PROF. WIESŁAWA PIĄTKOWSKA-STEPANIAK – Panie Prezydencie, jeśli chodzi o pierwszy punkt, 

że nareszcie Uniwersytet zrobił coś dobrego, jeśli chodzi o projekt, ponieważ pora pierwszy Uniwersytet 

był poproszony by taką ekspertyzę zrobić. Ubolewamy, gdyż Uniwersytet i pracownicy nie są proszeni 

do różnych zespołów, które rozwiązują problemy tego Województwa i sami w swojej strategii 
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zaznaczyliśmy, że chcemy, aby Uniwersytet Opolski i jego najlepsi pracownicy oraz studenci byli 

zapraszani i włączani do takich zespołów.  

VIOLETTA POROWSKA członek komisji – Collegium Medium, bardzo dobry pomysł. Wielki potencjał 

i bardzo potrzebny dla Województwa – w kontekście rozwoju oferty edukacyjnej. A także, w kontekście 

– przyszłościowym - zabezpieczenie województwa opolskiego w kadrę lekarską. 

DR INŻ. ARTUR OLEJNIK Biuro Rozwoju i Strategii Politechnika Opolska – w tym roku około miesiąca  

temu na stronie internetowej Politechniki Opolskiej ruszył portal baza naukowa „Platon”, podzielona jest 

na czternaście kategorii, można tam znaleźć m.in. jaką aparaturą dysponuje Politechnika, jakie 

posiadamy laboratoria, baza cytowań, baza patentów, baza wszystkich projektów złożonych. 

IWONA MĄKOLSKA – FRANKOWSKA Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej 

UMWO – celem uzupełnienia chciałabym przekazać, iż w  trakcie przygotowywania materiału dla 

Państwa ze współpracą z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Departamentem Koordynacji 

Programów Operacyjnych, zależało nam, aby stworzyć materiał, który będzie diagnozował ten potencjał 

badawczo – rozwojowy plus w znacznym stopniu będzie pokazywał to co jest w obszarze działalności 

badawczo rozwojowej w sferze jednostek naukowo – badawczych oraz w sferze przedsiębiorczości tam 

gdzie ten transfer wiedzy rzeczywiście następuje. Dziękuję. 

GRZEGORZ SAWICKI członek zarządu Województwa (członek komisji) – Jeśli chodzi o kształcenie 

dualne to oczywiście podpisuje się pod tym pomysłem, wracamy do korzeni, takie zapotrzebowanie 

biznesu i ono na pewno będzie wzrastało. Państwo reagujecie na potrzeby rynku i przedsiębiorców. 

Praktyka połączona ze studiami. Bardzo się cieszę, że Uniwersytet Opolski takie działania podjął i taki 

kierunek uruchomił. Myślę, że ten nowy Program Regionalny, który będziemy wdrażać i nowe kryteria, 

które będziemy ustalać zmienią to nastawienie. W mojej uwadze myślę, że mamy dużo pracy. Co do 

potencjału naszej instytucji to jest on bardzo duży tylko przez beneficjentów przez przedsiębiorców tego 

potencjału nie jest jeszcze dostrzegany i nie wykorzystywany należnie. Może to wynikać z różnych 

powodów. To nie jest jeszcze efekt zadawalający, żeby uczelnia była na usługach przedsiębiorcy. 

Uczelnia ma kreować to co przedsiębiorca w swojej firmie powinien robić. 

EWA RURYNKIEWICZ Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego – Dziękuję bardzo Panu Marszałkowi, my 

dzisiaj mamy zapisane centra transferu wiedzy. Uczelnia będzie określała poprzez centra transferu 

wiedzy czy projekt innowacyjny  jest projektem innowacyjnym. W ramach wewnętrznych dokumentów 

określony pracownik naukowy, będzie miał w regulaminie określone, że 50% jego opinii, jego pracy jest 

wynagradzane poprzez uczelnie, natomiast kiedyś były to osoby fizyczne. Dziękuję. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji – czy są jeszcze pytania? Wnioski sformułujemy na 

posiedzeniu w miesiącu marcu, po otrzymaniu materiału do punktu omawianego w dniu dzisiejszym. 

Dziękuję bardzo Państwu za przybycie. Przejdę do kolejnych punktów porządku obrad. 
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Ad. 3. Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Województwa Opolskiego w Moguncji  
w roku 2014, 
 
Ad. 4. Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego  
w Brukseli w roku 2014, 
 
RYSZARD ZEMBACZYŃSKI wiceprzewodniczący komisji – po zapoznaniu się ze sprawozdaniami 

bardzo dokładnie, muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem to co zrobiło Biuro w Monguncji. 

Jestem za przyjęciem tych sprawozdań. 

ELŻBIETA KUREK Przewodnicząca Komisji – Te dwa materiały będą szerzej omawiane podczas 

posiedzenia sesji sejmiku. Kto jest za przyjęciem sprawozdań.  

 

* Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli sprawozdania*. 

 

W punkcie Sprawy różne przewodnicząca komisji poinformowała członków komisji, iż wpłynęło 

pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. 

 

Przewodnicząca podziękowała członkom Komisji za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady. 
 
Zakończenie – godz. 1715 

 
 
 
 
                                                                                                     Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej,  
                                                                                                                     Gospodarki i Turystyki 
 
                                                                                                                            Elżbieta Kurek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokołowała:   
Katarzyna Kula 


