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Sekretariat KWSTiGM 

Departament Rozwoju Gospodarczego UMWM 

 

 

Protokół z XLIX posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych  

i Gospodarczych Małopolski, które odbyło się 15 maja 2014 roku. 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji Wspólnej Samorządów 

Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM) oraz zaproszeni goście, 

zgodnie z listą, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.  

 

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLVIII 

posiedzenia KWSTiGM.  

Pan Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, przywitał gości 

oraz członków Komisji przybyłych na posiedzenie. W związku z tym, iż do protokołu 

z poprzedniego, XLVIII posiedzenia nie zostały zgłoszone żadne uwagi, został 

przyjęty jednogłośnie przez członków Komisji. Następnie Pan Jacek Krupa zapoznał 

zebranych z planowanym programem posiedzenia. Pan Paweł Kukla, Prezes 

Sądeckiej Izby Gospodarczej, zaproponował, by z planu obrad został zdjęty punkt 

dotyczący podjęcia stanowiska KWSTiGM w sprawie zmiany składu Komisji po 

stronie samorządu gospodarczego. Zaproponował, aby kwestię tę przedyskutować 

poza obradami Komisji, a decyzję w tej sprawie przedstawić Sekretariatowi 

KWSTiGM. Propozycja została przyjęta przez członków Komisji. 

 

2. Projekt zmian ustawy o samorządzie gospodarczym w kontekście 

zniwelowania przeszkód w rozwoju usług rzemieślniczych i bytowych. 

Pan Tadeusz Dąbrowski, Wiceprezes Małopolskiej Izby Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości, zauważył, iż w obecnym stanie prawnym izby działając jako 

stowarzyszenia nie mają szansy zaistnieć w sferze publicznej. Przyczyną tej sytuacji 

jest brak obowiązkowej przynależności do izb, w efekcie czego nie są one 

uprawnione do reprezentowania wszystkich przedsiębiorców. Zaznaczył, że szansą 

na zmianę takiej sytuacji byłyby zrzeszenia środowisk gospodarczych, które mimo 

różnych form prawnych posiadają wspólny cel – rozwój przedsiębiorczości oraz 

poprawę sytuacji gospodarczej Polski. Do głównych barier w rozwoju rzemiosła  

w Polsce Pan Tadeusz Dąbrowski zaliczył m.in. ustanawianie niepoprawnych ustaw  

i rozporządzeń, np. zniesienie wymogu posiadania kwalifikacji, zniesienie 

powszechnej przynależności do organizacji gospodarczych prowadzącej w efekcie 

do braku kontroli (poza sądową) nad działalnością usługową, bardzo słabej 
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reprezentacji sektora usług w rozmowach z władzami rządowymi, niewłaściwe 

zmiany w reformie oświatowej osłabiające szkolnictwo zawodowe, a także 

wprowadzenie w sposób nieprzemyślany deregulacji zawodów. 

Zaapelował o ustanowienie powszechnego samorządu gospodarczego, w celu 

należytego reprezentowania interesów przedsiębiorców we wszystkich sferach 

administracji państwowej. Podkreślił konieczność udziału samorządu gospodarczego 

we współtworzeniu prawa, m.in. w zakresie konsultacji projektów ustaw w celu 

ochrony interesów przedsiębiorców oraz zmian prawa, w tym ustawy o samorządzie 

gospodarczym przeprowadzonej w konsultacji z przedstawicielami samorządu 

gospodarczego. 

Pan Paweł Kukla przypomniał zebranym, iż w 2009 roku w wyniku prac Komisji 

został opracowany projekt ustawy o samorządzie gospodarczym. Był on 

przedstawiony na forum Konwentu Marszałków w Brzegu. Konwent Marszałków 

zwrócił się za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

do Rządu RP o podjęcie i zakończenie prac nad nową ustawą o samorządzie 

gospodarczym, zapisy której gwarantują powstanie rzeczywistego partnera po 

stronie przedsiębiorców wspierającego działania samorządów terytorialnych na rzecz 

rozwoju gospodarczego regionów. Projekt został skierowany do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Wydarzenia losowe w kraju spowodowały jednak 

wstrzymanie prac nad projektem ustawy. Pan Paweł Kukla zaproponował, by 

wznowić działania w zakresie zmian ustawy, nawiązać kontakt z Ministerstwem 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu sfinalizowania zmian ustawy  

o samorządzie gospodarczym. 

Pan Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, powołując się na 

doświadczenie z pracy w Sejmie podkreślił, iż działania samorządu gospodarczego 

mogą być sprawne i efektywne. Jako przykład dobrze zorganizowanej branży podał 

sektor transportowy. Podkreślił również, iż o jakości izb gospodarczych świadczy nie 

tylko wpis do rejestru, ale również chęć pracy na rzecz środowiska gospodarczego. 

Pan Janusz Chwierut, Prezydent Oświęcimia, zauważył, iż w wielu przypadkach 

przedsiębiorcy nie wykazują zainteresowania przynależnością do izb gospodarczych. 

Narzucanie obowiązku członkostwa powoduje opór samych przedsiębiorców i jest 

sprzeczne z ideą swobody gospodarczej. Zaznaczył, że motywacją do aktywizacji 

środowiska gospodarczego jest osiągnięcie konkretnego celu, rozwiązanie 

zaistniałego problemu w danym sektorze. 

Pan Wacław Andruszko, Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, 

zaproponował, by na następnym posiedzeniu Komisji powrócić do tematu w zakresie 

opracowanego projektu ustawy. Nawiązując do dyskusji, podkreślił, iż projekt 

zakłada, że na danym terenie wszystkie firmy winny należeć do izb gospodarczych. 



 3 

Płacenie składek członkowskich zapewnia natomiast czynne i bierne prawo 

wyborcze. Pan Dyrektor Andruszko zobowiązał się do przesłania , za pośrednictwem 

sekretariatu Komisji poprzedniego projektu ustawy. 

Pan Jacek Krupa skierował prośbę do Członków Komisji o przeanalizowanie 

dokumentu, sformułowanie wniosków w zakresie przedstawionego projektu w celu 

opracowania na następnym posiedzeniu stanowiska Komisji w tej sprawie. Wnioski i 

zalecenia zostaną przedstawione do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

 

3. Dwa regiony, wspólny cel – Strategia dla rozwoju Polski Południowej do 

roku 2020. 

Pan Jacek Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. 

Planowania Strategicznego, poinformował zebranych, iż dokument swym zasięgiem 

obejmuje Małopolskę i Śląsk, nakreślając cele i kierunki działań, jakie należy podjąć, 

aby Polska Południowa stała się silnym i konkurencyjnym obszarem zarówno w kraju 

jak i w Europie. Podkreślił, iż z uwagi na swój zasięg terytorialny, zapisane  

w dokumencie działania koncentrują się na wyzwaniach ponadregionalnych. Zakłada 

się, iż osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest uczynienie z Polski Południowej 

nowoczesnego i atrakcyjnego regionu w Europie nastąpi poprzez realizację trzech 

celów strategicznych: 

 Europol górnośląsko-krakowski obszarem koncentracji innowacji i kreatywności, 

wyznaczającym trendy rozwojowe i wpisującym się w sieć najdynamiczniej 

rozwijających się metropolii europejskich  

 Polska Południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz efektywnego 

wykorzystywania możliwości rozwojowych 

 Polska Południowa miejscem przyciągającym ludzi, podmioty  

i inicjatywy wzmacniające potencjały makroregionu 

Głównymi instrumentami zapewniającymi finansowanie Strategii będą krajowe 

programy na lata  2014-2020 oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

a także środki nowej perspektywy finansowej z programów regionalnych dla 

Małopolski i Śląska. 

Pan Marek Oleniacz, Sekretarz Miasta Nowy Sącz, zaapelował, by przy budowaniu 

silnej struktury Małopolski i Śląska nie marginalizować Sądecczyzny. 

Pan Jacek Krupa wskazał, iż główną szansą realizacji Strategii dla rozwoju Polski 

Południowej  jest zbudowanie bardziej innowacyjnej gospodarki, podniesienie 

poziomu ośrodków badawczo-rozwojowych, a także połączenie nauki z biznesem. 
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4. Wybór przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych do 

forum subregionalnego. 

W związku z podziałem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na część, gdzie 

będzie realizowany Subregionalny Program Rozwoju oraz na część, gdzie będzie 

realizowany ZIT (zintegrowane inwestycje terytorialne) nastąpiła konieczność 

modyfikacji składu subregionalnego. Zgodnie z regułami naboru członków forów  

w odpowiedzi za zaproszenie Marszałka Województwa, w kategorii 

„przedsiębiorstwa”, została zgłoszona kandydatura pana Dariusza Lorensa, Prezesa 

L&W Południe Sp. z o.o., z Myślenic, reprezentującego branżę odzieżową. 

Członkowie Komisji poprzez aklamację przyjęli zgłoszona kandydaturę. Ponadto, 

Pan Jacek Woźniak, zaznaczył, iż w związku z brakiem dostatecznej liczby 

kandydatów nabór do forum w kategorii przedsiębiorstwa i organizacje gospodarcze 

będzie kontynuowany. Poprosił o współpracę w tym zakresie oraz zgłaszanie 

kandydatur. 

 

5. Poprawa dostępności drogowej pomiędzy Krakowskim Obszarem 

Metropolitalnym a subregionami w celu zapewnienia rozwoju społeczno-

gospodarczego całego województwa. 

Pan Robert Górecki, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, przekazał 

informacje na temat zadań wykonanych i planowanych przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie, administratora dróg wojewódzkich o długości 1 372 km 

oraz 328 obiektów mostowych o łącznej długości ponad 11 km. Wśród głównych 

zadań dokonanych przez ZDW są m.in. zmiany stanu technicznego nawierzchni dróg 

oraz przebudowa i modernizacja obiektów mostowych. Środki finansowe pozyskane  

z MRPO 2007-2013 umożliwiły budowę 9 obwodnic o łącznej długości ponad 41 km, 

zmodernizowanie ponad 270 km dróg, wybudowanie i przebudowanie 24 obiektów 

mostowych oraz stworzenie 3 drogowych systemów informatycznych. Pan Robert 

Górecki poinformował zebranych o zamierzeniach inwestycyjnych planowanych do 

realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedstawił również zebranym 

informacje na tematów m.in. projektów dotyczących systemów sterowania  

i zarządzania ruchem drogowym, a także Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej oraz 

informacje związane ze zintegrowaną siecią tras rowerowych na terenie 

Województwa Małopolskiego. 

 

6. Ustalenie tematów na kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej  

Pan Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, podsumowując  

przypomniał, iż na kolejnym posiedzeniu zostaną podjęte działania w zakresie 

kontynuacji prac nad projektem ustawy o samorządzie gospodarczym. 
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Pan Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej, zaproponował, aby  

w ramach kolejnych posiedzeń, zapoznać członków Komisji z możliwościami, jakie 

stwarza przyszła perspektywa finansowa przedsiębiorcom w zakresie możliwości 

wykorzystania potencjału naukowo-badawczego małopolskich uczelni. 

Pan Jacek Krupa zaproponował, by tematowi temu poświęcić w całości jedno  

z przyszłych posiedzeń Komisji, zachęcił zebranych do zgłaszania tematów poprzez 

sekretariat Komisji, podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu  

i zamknął obrady Komisji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła 
Dorota Świstak Kiszala 
Sekretariat KWSTiGM 


