
2016-128590 

 
UZASADNIENIE 

 

 

Województwo Śląskie wystąpiło z inicjatywą powołania Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd 

,,Pro Silesia”, które będzie formą partnerstwa regionalnego największych jednostek samorządu 

terytorialnego województwa śląskiego, uczelni oraz instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego.  

 

Do współtworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia Województwo Śląskie zaprosiło, oprócz Rybnika, 

następujące: 

- miasta: Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Sosnowiec; 

- uczelnie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Muzyczna  

w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna  

w Bielsku-Białej, Politechnika Częstochowska; 

- instytucje związane z biznesem: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba 

Gospodarcza, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalna 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach. 

 

Głównymi celami stowarzyszenia będą: 

1) reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów członków Stowarzyszenia w kraju 

i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej, 

2) podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego oraz 

podnoszenia jakości życia jego mieszkańców zgodnie z dokumentami strategicznymi 

Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji regionu służącej 

umiędzynarodowieniu działalności jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, uczelni 

wyższych, a także instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji samorządu gospodarczego  

z terenu województwa śląskiego, 

3) inicjowanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć służących korzystnym przemianom  

w  województwie śląskim, 

4) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz województwa śląskiego poprzez organizowanie  

i uczestnictwo w imprezach, targach, wystawach, seminariach, konferencjach, sympozjach, 

konkursach, wyjazdach studyjnych, misjach gospodarczych adresowanych do różnych grup 

odbiorców, 

5) prowadzenie działalności służącej zacieśnianiu współpracy na linii samorząd-nauka-biznes 

sprzyjającej wzmacnianiu roli gospodarki województwa śląskiego w międzynarodowych 

łańcuchach wartości, 

6) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów jednostek samorządu 

terytorialnego, 

7) promowanie uczelni wyższych z województwa śląskiego, jako miejsc atrakcyjnych pod 

względem poziomu i jakości kształcenia. 

 

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele m.in. poprzez prowadzenie Biura Regionalnego 

Województwa Śląskiego w Brukseli, które rozpoczęło swoją działalność w 2002 roku. 

 

Zgodnie z postanowieniami projektu Statutu Stowarzyszenia, wysokość składek członkowskich będzie 

dowolna i symboliczna, przy czym Województwo Śląskie deklaruje przekazanie corocznie składki  

w wysokości odpowiadającej kosztom prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Śląskiego  

w Brukseli (ok. 1,5 mln zł).  

 

 


