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Wystąpienie  

Przewodniczącego Marka Woźniaka  

z okazji 10-lecia polskiej delegacji do Komitetu Regionów 

 

 

6 października 2014 

Bruksela 

 

 

Cieszę się, że 10-lecie polskiej delegacji obchodzimy dzisiaj wspólnie ze Związkiem 

Województw RP, jedną z sześciu polskich korporacji samorządowych, delegujących swoich 

przedstawicieli do Komitetu Regionów. Dziękuję Jackowi Protasowi, Prezesowi Związku, 

a jednocześnie członkowi polskiej delegacji do KR, za tę wspólną inicjatywę. 

 

Jednocześnie pragnę podziękować panu posłowi Januszowi Lewandowskiemu oraz 

członkini gabinetu komisarza ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna - pani Hannie Jahns 

za bardzo dobrą, merytoryczną współpracę w minionych latach, i za zawsze życzliwe 

wspieranie polskiej delegacji w jej działaniach. Dziękuję również za przyjęcie naszego 

zaproszenia panu ministrowi Marcinowi Kubiakowi z Ministerstwa Infrastruktury  

i Rozwoju. 

 
Nasza rocznica zbiega się z innymi ważnymi rocznicami obchodzonymi w tym roku:  

10-leciem wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 20-leciem powstania Komitetu 

Regionów. Można powiedzieć, że polska delegacja wzięła już udział w ponad połowie 

posiedzeń od momentu powstania unijnego organu doradczego, jakim jest Komitet 

Regionów.  

 
Od maja 2004 roku aktywnie angażujemy się w proces opiniowania prawodawstwa Unii 

Europejskiej, którego stosowanie wywołuje konsekwencje na szczeblu regionalnym  

i lokalnym.  
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Mamy jednocześnie pełną świadomość tego, jak ważne jest nasze wczesne zaangażowanie 

w proces legislacyjny, jeszcze na etapie przygotowywania nowych propozycji przez Komisję 

Europejską, i później w proces ich konsultacji z Parlamentem.  

 

Mieliśmy się o tym okazję przekonać się szczególnie silnie przy tworzeniu nowych, 

wieloletnich ram finansowych 2014-2020 oraz kształtu programów obecnej perspektywy. 

Komitet Regionów zapewnił europejskim samorządom właściwą reprezentację ich 

interesów w tym procesie legislacyjnym, a polska delegacja wniosła do niego swój znaczący 

wkład. 

 

 

HISTORIA 

  
 

W ciągu ostatnich 10 lat delegacja zdążyła dużo osiągnąć, wiele się nauczyliśmy. Z roku na 

rok jesteśmy coraz skuteczniejsi w podejmowanych działaniach i potrafimy z sukcesem 

zabiegać o polskie interesy.  

 

Często podkreślamy fakt, że jako delegacja narodowa stanowimy całość. Wspólnie 

pracujemy na rzecz polskich interesów samorządowych w Brukseli - są one dla nas daleko 

istotniejsze niż różnice polityczne wynikające z naszej przynależności do poszczególnych 

partii czy grup politycznych.  

 
 

 Pozwólcie mi teraz Państwo przywołać kilka faktów z naszej wspólnej, 10-letniej historii: 

 

Pierwszym przewodniczącym polskiej delegacji wybrany został w 2004 r. ówczesny 

prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, którego po roku zastąpił Brunon Synak, przewodniczący 

sejmiku województwa pomorskiego.  W kwietniu 2008 roku funkcję szefa polskiej delegacji 

powierzyliście Państwo mnie, za co jeszcze raz dziękuję.  

 

Warto przypomnieć, że w naszych szeregach mamy dziesięciu członków i zastępców, 
działających od samego początku istnienia delegacji. Są to: Maciej Kobyliński, Witold 
Krochmal, Marek Olszewski, Adam Struzik, Leszek Świętalski, Marek Tramś, Ludwik 
Węgrzyn, Jerzy Zająkała, Lucjan Kuźniar, Mirosław Lech.  
 
W tym miejscu pragnę  wspomnieć tych, którzy odeszli. Naszych czterech kolegów, 

wybitnych polskich samorządowców, członków naszej delegacji: Brunona Synaka, Marka 

Nawarę, Władysława Husejko i Grzegorza Kubata. Wspólnie z nimi delegacja rozpoczynała 

swoje działania w Brukseli, razem pracowaliśmy na rzecz wzmacniania naszej pozycji i 

znaczenia w Komitecie Regionów. Dziękujemy za ich zaangażowanie, będziemy zawsze  

o nich pamiętać. 
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------------------------------------------ 

 

 
Z dużym zadowoleniem odnotowuję, że w ciągu ostatnich lat staliśmy się znaczącą siłą  

w Komitecie Regionów, delegacją, której opinie i stanowiska bierze się pod uwagę.  

 

Nie jest to zasługa tylko naszej liczebności – przypomnę, jesteśmy piątą najliczniejszą 

delegacją krajową  –  ale przede wszystkim tego, że nasi członkowie posiadają silny mandat 

wyborczy, sprawując często bezpośrednio władzę wykonawczą w swoich gminach, 

miastach, powiatach i regionach.  

 

Dzięki temu bogatemu doświadczeniu i wciąż aktualizowanej wiedzy, potrafimy trafnie 

identyfikować bieżące potrzeby samorządów, a przez to skutecznie wpływać na stanowiska 

Komitetu Regionów.   

 
Warto podkreślić, że w delegacji pracuje dziesięciu marszałków województw, bezpośrednio 

odpowiedzialnych w Polsce za wdrażanie funduszy strukturalnych na poziomie 

regionalnym. Wysokość unijnych alokacji, którymi zarządzamy oraz dobre rezultaty 

wdrażania programów operacyjnych sprawiają, że nasza wiedza z tego zakresu jest ceniona 

na forum KR i bardzo pożądana w procesie konsultowania nowych propozycji 

legislacyjnych. 

 
Wiedza oraz zadaniowe podejście wszystkich członków polskiej delegacji sprawiają, że 

często wybierani są na sprawozdawców znaczących opinii, że powierza im się również 

ważne funkcje polityczne w KR. 

 
 

OPINIE 

 

Warto przypomnieć, że pierwsza polska opinia została przygotowana w 2006 r. przez  

Bożenę Ronowicz i dotyczyła zamówień publicznych i koncesji. 

 

Z czasem coraz częściej sprawowaliśmy funkcje sprawozdawców. Od grudnia 2011 r., 

podczas prawie wszystkich sesji plenarnych, prezentowane były opinie przygotowane  

przez polskich członków. W sumie podczas 10 lat przygotowaliśmy ich 26. 

 

Opinie są przygotowywane na kluczowe tematy z punktu widzenia polskich interesów 

samorządowych. Nasi członkowie byli bardzo aktywni w momencie przygotowywania 

obecnej perspektywy finansowej.  
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Mieczysław Struk w formie opinii wypowiedział się na temat reformy wspólnej polityki 

rybołówstwa, a Stanisław Szwabski bronił pozycji samorządów, przygotowując opinię  

nt. „Kodeksu postępowania w dziedzinie partnerstwa”. Osobiście miałem przyjemność być 

sprawozdawcą dwóch opinii: pierwsza nt. wspólnych ram strategicznych, dotyczyła 

wypracowania systemu lepszego zarządzania i koordynacji pomiędzy pięcioma funduszami 

strukturalnymi 2014-2020, natomiast druga pakietu legislacyjnego polityki spójności. 

Apelowałem w niej – z sukcesem – o to, aby polityka spójności była strategią inwestycyjną, 

opartą na efektywnych wydatkach i solidnym budżecie. 

 

Jako polska delegacja dbamy również, aby nasze postulaty i stanowiska były 

odzwierciedlane przez Komitet Regionów w tak ważnym dla nas obszarze jak Europejska 

Polityka Sąsiedztwa.  

Opinię nt. jej przeglądu przygotował trzy lata tematu Jacek Protas, a obecnie Olgierd 

Geblewicz przygotowuje kolejne sprawozdanie dotyczące jej realizacji w 2013 r.  

W zeszłym roku natomiast, Maciej Kobyliński opracował opinię  nt. wsparcia UE dla 

społeczeństw w okresie transformacji. 

 

-------------------- 

 
Sprawozdawcami przygotowywanych przez nas opinii są, siłą rzeczy, najczęściej 

pełnoprawni członkowie delegacji, chociaż tym słowom zaprzeczy fakt, że sprawozdawcą - 

rekordzistą jest właśnie zastępca członka Adam Banaszak, który przygotował ich aż cztery!  

 

Ewa Panasiuk, również zastępca członka, przygotowała w zeszłym roku pracochłonną  

i trudną opinię dotyczącą kontroli urzędowych, a zastępca Marek Olszewski pracuje 

obecnie w ramach komisji EDUC nad opinią nt. poza formalnego i nieformalnego uczenia 

się.  

 

------------------- 

 

Przy tej okazji pragnę Państwa zaprosić do wysłuchania i wsparcia kolejnej opinii członka 

naszej delegacji Witolda Krochmala, która dotyczyć będzie długoterminowego 

finansowania europejskiej gospodarki - jej przyjęcie nastąpi podczas najbliższej sesji 

plenarnej.    

 

 Partnerstwo Wschodnie 

 

Nasze zaangażowanie w działania w obszarze Partnerstwa Wschodniego spowodowane jest 

tym, że od lat współpracujemy na poziomie samorządowym z partnerami zza wschodniej 

granicy, zwłaszcza z Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i Białorusi. Wspieramy procesy 

demokratyzacji i decentralizacji w tych krajach.  
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Jako samorządowcy z Europy Środkowo-Wschodniej dobrze pamiętamy zmiany ustrojowe, 

jakie nie tak dawno były również naszym udziałem. Dlatego bliskie są nam problemy i 

wyzwania, przed którymi stoją teraz samorządy z krajów Partnerstwa Wschodniego.  

 

Chcemy, aby nasze aktywne zaangażowanie wspierało działania Unii Europejskiej na rzecz 

budowania demokracji krajów Partnerstwa Wschodniego. 

 

 

Dlatego, jako członkowie delegacji aktywnie wsparliśmy powstanie Konferencji Władz 

Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego. Na moje zaproszenie,  we wrześniu 

2011 w Poznaniu miało miejsce inauguracyjne posiedzenie CORLEAP, które otworzył unijny 

komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Štefan Füle.  

 

Na naszej wiedzy i doświadczeniu polegają politycy z innych państw. Przykładem tego jest 

fakt, że aż 3 na 18 przedstawicieli Komitetu Regionów w COLEAP-ie, pochodzi z Polski.  

Są to Jan Bronś, Leszek Świętalski oraz ja (tj. Marek Woźniak). 

 

 

Jako delegacja rozwijamy się, wciąż wypracowujemy skuteczne metody działania naszej 

grupy narodowej. 

 

Coraz sprawniej reagujemy w kwestiach, które dotyczą polskiego interesu. W ciągu lat 

wypracowaliśmy skuteczne metody pracy.  

 

Przy przygotowaniu kluczowych opinii przez sprawozdawców z innych państw, polska 

delegacja powierza jednemu ze swoich członków funkcję „sprawozdawcy-cienia”, który 

podejmuje się szczegółowej analizy projektu opinii z punktu widzenia polskich interesów, 

monitorowania procesu jej przyjmowania oraz, jeśli to potrzebne, przygotowania 

stosownych poprawek.  

 

Takimi „sprawozdawcami-cieniami” w polskiej delegacji byli do tej pory Mieczysław Struk, 

który opracował nasze stanowisko ws. opinii dotyczącej gazu łupkowego, oraz Adam 

Struzik, który podjął się monitorowania opinii nt. czwartego pakietu kolejowego. 

 

 

Członkowie włączają się w działania delegacji również na inne sposoby:  

 

Z inicjatywy Pawła Adamowicza zorganizowane zostało seminarium dla polskiej delegacji  

nt. Otwartej Metody Koordynacji na rzecz kształtowania rozwoju przedsiębiorczości do 

2020 r., a Adam Struzik był pomysłodawcą seminarium „Możliwości efektywnego 

wydatkowania środków z budżetu UE przez władze lokalne i regionalne w perspektywie 

finansowej 2014-2020”.  

Oba wydarzenia zostały zorganizowane w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne 

rządzenie", prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 
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WYKONYWANIE ISTOTNYCH FUNKCJI W KR I GRUPACH POLITYCZNYCH 

 

Polacy od lat wykonują istotne funkcje w Komitecie Regionów, dzięki temu mamy 

większy wpływ na jego prace. 

 

Jerzy Zająkała w latach 2008-2010 był przewodniczącym komisji ds. Rozwoju 

Zrównoważonego DEVE. 

 

Leszek Świętalski w 2008 r. wybrany został przewodniczącym komisji Spraw Finansowych 

i Administracyjnych CAFA. 

 

Stanisław Szwabski sprawował w poprzedniej kadencji funkcję wiceprzewodniczącego 

komisji Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej RELEX. 

 

W tej kadencji, w momencie planowania i debaty na temat perspektywy finansowej 2014-

2020, zostałem wybrany na przewodniczącego komisji Spójności Terytorialnej COTER (tj. 

Marek Woźniak).  

 

Przedstawiciele delegacji aktywnie  pracują również w komisjach ad hoc, grupach 

roboczych i wspólnych komitetach konsultacyjnych Komitetu Regionów. W obecnej 

kadencji przewodniczącym Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego KR ds. Czarnogóry jest 

Stanisław Szwabski. Natomiast Adam Struzik pracując w komisji ad hoc ds. budżetu 

przygotował w tym roku bardzo dobrą opinię nt. wykonania budżetu UE.  

 
 
 
 
 
 

 Ponieważ  w  KR  grupy  polityczne  odgrywają  duże  znaczenie,   ważne jest to, 

 że delegacja jest silnie  reprezentowana w prawie  wszystkich grupach, a 

 członkowie zajmują w nich ważne funkcje. 

 

Od pierwszej kadencji KR z udziałem Polaków, delegaci zajmowali wysokie stanowiska 

w grupach: Jerzy Zająkała był w latach 2006 – 2008 pierwszym wiceprzewodniczącym 

Grupy Przymierze Europejskie, a w 2010 r. został wybrany jej przewodniczącym. Obecnie 

jest ponownie jej 1-szym wiceprzewodniczącym. Członkiem Prezydium jest  również Witold 

Krochmal.   

 

W grupie Europejskiej Partii Ludowej wiceprzewodniczącym był wcześniej Brunon Synak, 

a od 2010 roku funkcję tę pełnię ja (tj. Marek Woźniak). 
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Aktywnym członkiem grupy europejskich socjalistów jest Leszek Świętalski, który jest 

zarówno członkiem prezydium grupy jak i jej skarbnikiem.  

 

Warto podkreślić, że Polacy nie mieli nigdy swojego przedstawiciela w grupie liberałów 

ALDE, natomiast kiedy w 2013 r. roku powstała w Komitecie Regionów nowa grupa 

polityczna Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, członkowie naszej delegacji zajęli 

w niej od razu znaczące miejsce. Adam Banaszak został członkiem Prezydium i Skarbnikiem.  

 
 

POLSKA PREZYDENCJA 2011 R. 

 
Jednym z ważniejszych momentów w tym 10-leciu, o którym należy przypomnieć, była polska 
prezydencja w Radzie UE w 2011 r.:   
 
 
Na wniosek polskiej prezydencji Komitet Regionów sporządził dwie opinie: 

 
 nt. zmniejszenia nierówności w rozwoju gospodarczym i społecznym, która została  

przygotowana przez Włocha Francesco Musotto,  
 

 oraz nt. roli władz lokalnych i regionalnych w realizacji celów strategii „Europa 

2020”, którą opracował Fin Markku Markkula. 

 

 

Z okazji polskiego przewodnictwa w radzie UE powstała broszura Komitetu Regionów, 

z przedmową m.in. premiera Donalda Tuska i minister Elżbiety Bieńkowskiej. Broszura zawierała 

informacje  nt. polskiej delegacji, opinii przygotowanych przez członków oraz wdrażania 

funduszy strukturalnych w Polsce (dobre praktyki  ze wszystkich regionów).   

 
Polska delegacja oraz polskie regiony również aktywnie włączyły się w organizację polskiej 
prezydencji. 
Polskie biura regionalne w Brukseli zorganizowały cykl konferencji wysokiego szczebla na 
najważniejsze wówczas tematy, którymi były  polityka miejska i transportowa, Partnerstwo 
Wschodnie oraz  Strategia Morza Bałtyckiego. Członkowie naszej delegacji brali udział w tych 
wydarzeniach wspólnie z przedstawicielami unijnych  instytucji i rządu.  
 
 
Polski rząd aktywnie wspierał nas również w naszych działaniach, organizowanych  
w ramach Komitetu Regionów w Polsce.    

 
Andrzej Cieszkowski, Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych RP ds. Partnerstwa Wschodniego 
wziął na moje zaproszenie udział w  konferencji inaugurującej CORLEAP w Poznaniu, a  Minister 
Elżbieta Bieńkowska była gościem na posiedzeniu komisji COTER w Warszawie, zorganizowanej 
przez A. Struzika, po którym odbyło się  seminarium na temat polityki spójności na obszarach 
wiejskich po  2013 r., zorganizowane z inicjatywy L. Świętalskiego i J. Zająkały.  
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WYDARZENIA KR ORGANIZOWANE W POLSCE 

 
 

Wydarzenia Komitetu Regionów w Polsce organizowaliśmy nie tylko podczas prezydencji, 

 ale przez wszystkie minione lata; na nasze zaproszenie, odbywały się w kraju spotkania KR-u  

o charakterze politycznym oraz merytorycznym.  

 

Na moje zaproszenie (tj. M. Woźniaka) w 2010 r. odbyło się w Poznaniu posiedzenie grupy EPL, 

dotyczące wykluczenia społecznego, a Jerzy Zająkała w 2012 r. zaprosił do Łubianki członków 

grupy Przymierze Europejskie na dyskusję o energii odnawialnej.  

 

Kwestie energetyczne, były również  głównym  tematem seminarium i wizyty studyjnej komisji 

ENVE, którą zorganizował u siebie w regionie Witold Stępień. W Polsce już dwa razy spotkali się 

także członkowie komisji EDUC. Raz z inicjatywy Adama Jarubasa w Kielcach na seminarium 

dotyczącym kreatywności i innowacyjności. A w tym roku w Krakowie, gdzie Marek Sowa zaprosił 

do dyskusji nt. Europy młodzieży.   

 

Także w tym roku, w kwietniu, na miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, moje 

zaproszenie do Poznania na „Szczyt lokalnych i regionalnych przywódców EPP” przyjęli Donald 

Tusk oraz Jean-Claude Juncker, zajmujący obecnie dwa kluczowe stanowiska w UE. 

 
W maju zeszłego roku, jako przewodniczący zostałem zaproszony na obrady Komisji Sejmowej 

do Spraw Unii Europejskiej. W trakcie posiedzenia, poświęconego działalności polskiej delegacji  

w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, przedstawiłem posłom najważniejsze informacje 

dotyczące aktywności naszych przedstawicieli samorządowych w obecnej kadencji 2010 – 2015, 

priorytetów, na których koncentruje swoją pracę nasza delegacja oraz współpracy z poziomem 

krajowym w prezentowaniu polskich interesów na arenie europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

SYTUACJA OBECNA, WIELOPOZIOMOWE SPRAWOWANIE RZĄDÓW, POLITYKA SPÓJNOŚCI 

Delegacja wspiera wspólnie wypracowane postulaty Komitetu Regionów z okazji 20-lecia. 

Będziemy pracować na rzecz zwiększania zaufania obywateli do UE. Ostatnie wyniki wyborów do 

Parlamentu Europejskiego pokazują, że mamy w Europie kryzys zaufania do instytucji, do idei 

zjednoczenia, do działań podejmowanych przez Unię.  

Z drugiej strony badania Eurobarometru pokazały, że obywatele mają zaufanie do demokratycznie 

wybranych władz lokalnych i regionalnych, dlatego naszym zadaniem jest (poprzez zaangażowanie 
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zarówno w kraju, jak i w Brukseli) odbudowywać w Europejczykach poczucie bezpieczeństwa 

i wiarę w sens istnienia Unii Europejskiej.  

Na forum europejskim możemy to robić poprzez działania na rzecz poprawy sprawności 

regulacyjnej Unii Europejskiej, ustalanie bardziej przejrzystych procedur czy zmniejszania obciążeń 

administracyjnych.  

 

Dlatego też zdecydowanie wspieramy postulat Komitetu Regionów dotyczący przestrzegania zasad 

pomocniczości, proporcjonalności i wielopoziomowego sprawowania rządów, które umożliwiają 

nam realny wpływ na proces decyzyjny w kraju i w Brukseli. 

     -------------------------------- 

Ostatnie wydarzenia pokazują, że Polska nabiera coraz większego znaczenie politycznego w Unii 

Europejskiej o czym najlepiej świadczy nominacja Premiera Tuska na Przewodniczącego Rady 

Europejskiej.  

 

Polska jest krajem stabilnym politycznie, godnym zaufania i szybko rozwijającym się. Jest to 

zasługa nas wszystkich. Rozsądnego i przemyślanego wykorzystywania unijnych środków oraz 

realizowania projektów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, które w szerszym 

wymiarze przyczyniają się do rozwoju i wzrostu gospodarczego całej Unii Europejskiej.   

 

Biorąc pod uwagę ten najbardziej oczywisty przykład,  jakim są fundusze w ramach polityki 

spójności, doskonale widać, że w Polsce wielopoziomowe zarządzanie działa naprawdę dobrze. 

Rząd zaufał samorządom już siedem lat temu, oddając im kompetencje w zakresie wdrażania 

regionalnych programów operacyjnych 2007-2013. Czas pokazał, że to rozwiązanie sprawdziło się  

i przyniosło oczekiwane rezultaty. W efekcie, w tej perspektywie finansowej, na poziomie 

regionalnym otrzymaliśmy jeszcze większe środki pochodzące z dwóch funduszy: Rozwoju 

Regionalnego i Społecznego. 

 

Obecnie jesteśmy na finiszu negocjacji kontraktów terytorialnych i programów operacyjnych. 

Projekty, które będziemy realizować w regionach i miastach, będą - tak jak do tej pory - dobrze 

wpisywać  się w cele unijnej strategii Europa 2020. Będziemy aktywnie przyczyniać się do budowy 

innowacyjnej gospodarki europejskiej, wykorzystującej wszystkie zasoby społeczne.  

 

Najgorszy kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej wydaje się dobiegać końca, ale wciąż jeszcze nie 

wróciliśmy na ścieżkę stałego wzrostu gospodarczego. Unijna gospodarka musi stale zwiększać 

swoją konkurencyjność w skali globalnej. W tym celu konieczne jest m.in. zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacja źródeł oraz zbudowanie unii energetycznej.  

To jeden z ważnych postulatów polskiego rządu, który jako delegacja do Komitetu Regionów 

zamierzamy wspierać. 
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PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

 

W tym miejscu chciałbym zaapelować do przedstawicieli rządu o to, aby pamiętali,  

że samorządowcy są gotowi wspierać stanowisko polskie w Brukseli. Komitet Regionów jest tym 

forum, które również należy wykorzystać. Takie działania były już przez nas podejmowane, kiedy 

razem walczyliśmy o nasz wspólny krajowy i samorządowy priorytet, czyli silną politykę spójności, 

czy racjonalne podejście do kwestii wydobycia gazu łupkowego.   

 

Zdecydowanie popieramy postulaty polskiej kandydatki na unijnego komisarza, Elżbiety 

Bieńkowskiej, dotyczące reindustrializacji Unii Europejskiej. Ważne jest zapewnienie przemysłowi 

dostępu do środków finansowych, rzadkich materiałów, energii w przystępnych cenach oraz 

wykwalifikowanej siły roboczej. Europejski przemysł musi stać się konkurencyjny i musi 

odpowiadać na wyzwania związane z globalizacją, rozwojem nowych technologii i zmianami 

demograficznymi.  

 

Ważnym jego elementem jest wspieranie sektora MŚP, co my na poziomie samorządowym robimy 

od wielu lat, oraz o co apelujemy w ramach Komitetu Regionów. Jako minister rozwoju 

regionalnego, a następnie wicepremier, Elżbieta Bieńkowska, szeroko współpracowała  

z samorządami. W imieniu polskiej delegacji pozwalam sobie wyrazić nadzieję na kontynuowanie 

naszej dobrej, dotychczasowej współpracy z przyszłą panią komisarz.   

 
Zależy nam również na ścisłym współdziałaniu z członkami Parlamentu Europejskiego. 

Doskonałym przykładem tej współpracy są odbywające się co roku wspólne posiedzenia komisji 

Regi/COTER. Do tej pory miałem okazję przewodniczyć im wspólnie z panią prof. Danutą Huebner, 

w tym roku zastąpi ją nowa szefowa komisji REGI, bułgarka Iskra Mihaylova. Zapraszam Państwa 

na kolejne posiedzenie, które odbędzie się już dzisiaj w Parlamencie Europejskim, po sesji 

otwierającej Open Days 2014. 

 

Mam nadzieję, że współpraca z Parlamentem będzie nadal kontynuowana i rozwijana. Polacy 

stanęli właśnie na czele trzech ważnych komisji: Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (prof. Jerzy 

Buzek, Janusz Lewandowski), Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Czesław Siekierski) oraz Spraw 

Konstytucyjnych (prof. Danuta Huebner).  

 

Również dwóch byłych członków naszej delegacji zasiadło w tej kadencji w PE: poseł Krzysztof 

Hetman oraz poseł Karol Karski. Myślę, że daje nam to mocne podstawy do tego,  

aby optymistycznie patrzeć w przyszłość na możliwość współpracy polskich członków Komitetu 

Regionów i Parlamentu.   

 

Jesteśmy przed wyborami samorządowymi, ale nie oznacza to, że delegacja wstrzyma swoje prace. 

Nadal będziemy dbać o to, aby polski interes samorządowy był należycie reprezentowany. Polityka 

regionalna, transport, kwestie energetyczne, wspieranie przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza MŚP, 

będą się znajdowały w centrum naszych zainteresowań. 
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PODZIĘKOWANIA 

 

Na zakończenie pragnę podziękować za dotychczasową współpracę posłom do Parlamentu 

Europejskiego,  przedstawicielom Komisji Europejskiej, członkom Komisji Wspólnej Rządu i 

Samorządu oraz wszystkim korporacjom samorządowym, wspierającym nasze działania na forum 

UE. 

 

Szczególne słowa podziękowania kieruję do obu polskich ambasadorów, Stałego Przedstawiciela 

RP przy UE pana Marka Prawdy i ambasadora RP w Królestwie Belgii , pana Artura Harazima  

za wspieranie inicjatyw i działań polskiej delegacji do KR.  

 

Podziękowania składam również byłemu Stałemu Przedstawicielowi RP przy UE panu Janowi 

Tombińskiemu, obecnie sprawującemu misję ambasadora Unii Europejskiej na Ukrainie - był 

zawsze przyjacielem polskiej delegacji i wspierał jej działania. 

 

Serdeczne podziękowania kieruję do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, zwłaszcza do szefów  

i pracowników wydziałów: Polityki Regionalnej i Spójności, Polityki Transportowej, Rolnictwa 

i Rybactwa, i innych. Przez te wszystkie lata mogliśmy liczyć na merytoryczne wsparcie naszych 

działań oraz Państwa aktywny udział w organizowanych przez nas wydarzeniach. 

 

Dziękuję również koordynatorom delegacji, wcześniejszym: paniom Alicji Majewskiej-Gałęziak  

i Krystynie Wróblewskiej, oraz obecnym: Monice Kapturskiej i Izabeli Gorczycy, za ich 

zaangażowanie i ułatwianie nam sprawowania naszego mandatu w Komitecie Regionów.  

 

Chcę również wspomnieć ważną rolę polskich biur regionalnych w Brukseli, których pracownicy od 

lat wspierają działania członków polskiej delegacji w Komitecie Regionów, bardzo im za to 

dziękuję.  

            -------------------- 

 

Dzisiaj przypada nasze ostatnie spotkanie przed wyborami samorządowymi 16 listopada. 

Dlatego chcę wykorzystać tę okazję, by podziękować wszystkim członkom i zastępcom delegacji 

za doskonałą współpracę  przez wszystkie minione lata. 

 

Wykonaliśmy bardzo dobrą pracę merytoryczną oraz wizerunkową na rzecz umacniania pozycji 

Komitetu Regionów, zapewniania jego rozpoznawalności, a przede wszystkim na rzecz umacniania 

polskiej pozycji w Brukseli.    

 

Życzę wszystkim sukcesów w nadchodzących wyborach samorządowych i liczę na to, że na 

grudniowej sesji plenarnej Komitetu Regionów polska delegacja spotka się w niezmienionym 

składzie!    

          Marek Woźniak 

          Przewodniczący  

               Polskiej delegacji do KR 
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