
UCHWAŁA NR LIX/1221/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie przyznania Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach tytułu honorowego
„Zasłużony dla Miasta Katowice”

Na podstawie § 58 ust. 1 pkt 2 Statutu miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 5820, z 
późn. zm.) oraz § 6 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przyznać Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach tytuł honorowy „Zasłużony dla Miasta Katowice”.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Miasta Katowice oraz Prezydentowi Miasta 
Katowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisem § 1 uchwały Rady Miasta Katowice nr XXXII/639/16 z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”
Tytuł ten przyznaje się szczególnie zasłużonym dla Miasta Katowice, którzy swoją działalnością przyczynili
się do gospodarczego, kulturowego i społecznego rozwoju oraz promocji Miasta i którzy przez swoje czyny,
dorobek i osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.
Doceniając dorobek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z wnioskiem o nadanie Tytułu honorowego

wystąpiła Pani Krystyna Siejna Przewodnicząca Rady Miasta Katowice pismem z dnia 25 maja 2018 r. Do
wniosku dołączono zgodę UŚ w Katowicach na przyjęcie Tytułu zawartą a w piśmie z dnia 24 maja 2018 r.
Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Organizacyjną Rady Miasta Katowice na

posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r. Prezydent Miasta Katowice również pozytywnie zaopiniował ten
wniosek.
Z opisu zasług kandydata uzasadniających przyznanie Tytułu wynika m.in., iż Uniwersytet Śląski

w Katowicach został powołany 8 czerwca 1968 r. jako dziewiąta tego typu placówka w Polsce wieńcząc
starania, które swój początek miały w okresie międzywojennym. Jego powołanie poprzedziło
funkcjonowanie w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej, której korzenie sięgają 1928 r.. Tuż przed
wybuchem II wojny światowej ówczesny wojewoda śląski polecił dyrektorom Instytutu Pedagogicznego
oraz Instytutu Śląskiego rozpoczęcie prac studialnych, które miały przygotować podstawę do powstania
w Katowicach uczelni humanistycznej. Prace te przerwała wojna. Połączenie w 1968 roku katowickiej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej z działającą od 1963 roku Filią Uniwersytetu Jagiellońskiego dało początek
Uniwersytetowi Śląskiemu, dzisiaj jednemu z największych polskich Uniwersytetów. Gdy inaugurował
pierwszy rok akademicki, miał 4 Wydziały: Humanistyczny; Prawa i Administracji; Matematyki, Fizyki
i Chemii oraz Wychowania Technicznego, kształcił 6 000 studentów i zatrudniał blisko 250 nauczycieli
akademickich. Dzisiejszy Uniwersytet Śląski to w pełni autonomiczna szkoła wyższa, goszcząca
i kształcąca około 40 000 studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich oraz słuchaczy
studiów podyplomowych i doktoranckich w murach swych 12 Wydziałów: Artystycznego; Biologii
i Ochrony Środowiska; Etnologii i Nauk o Edukacji; Filologicznego; Informatyki i Nauki o Materiałach;
Matematyki, Fizyki i Chemii; Nauk o Ziemi; Nauk Społecznych; Pedagogiki i Psychologii; Prawa
i Administracji; Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego; Teologicznego oraz w kilkunastu
międzywydziałowych i ogólnouczelnianych jednostkach naukowo-dydaktycznych. Uniwersytet zatrudnia
blisko 3 500 pracowników, w tym 2 000 nauczycieli akademickich. Każdego roku mury Uniwersytetu
Śląskiego opuszczają tysiące absolwentów, którzy są najlepszymi ambasadorami Uczelni i Katowic
nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Ponadto od lutego 1983 r. w strukturze uczelni działa również
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wysoki poziom badań naukowych tej placówki potwierdzają m.in. kategorie
jednostek przyznane przez ministerstwo w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Uczelnia
doskonale wpisuje się w metropolitalny charakter naszego miasta.

Urząd Miasta Katowice oraz jednostki organizacyjne miasta od wielu lat współpracują z Uniwersytetem
Śląskim w Katowicach na wielu płaszczyznach w zakresie swoich kompetencji. Współpraca ta jest na tyle
efektywna, że może stanowić przykład udanej kooperacji dla innych podmiotów.
Dla przykładu jedynie wypada podnieść, iż w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice

współpraca z Uczelnią odbywa się od 2008 roku. W latach 2008 – 2010 przedstawiciel Uniwersytetu
Śląskiego uczestniczył w pracach Lokalnej Grupy Wsparcia utworzonej na potrzeby realizacji projektu
„Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej – NODUS” realizowanego w ramach
Programu URBACT II. Efektem prac grupy było opracowanie Lokalnego Planu Działania oraz studium
przypadku najlepszych praktyk, w ścisłej współpracy z lokalnymi zainteresowanymi stronami w każdym
mieście partnerskim. Produktem działań Grupy Roboczej dla Projektu NODUS było też opracowanie
użytecznego narzędzia metodologicznego, które miało na celu wsparcie właściwego sposobu wyznaczania
czy też identyfikacji terenów zdegradowanych. Od 6 czerwca 2017 r. przedstawiciele Uniwersytetu
Śląskiego są członkami Zespołu ds. realizacji Śląskiego Centrum Innowacji, którego prace dotyczą
utworzenia koncepcji merytorycznej powstającego w Katowicach Centrum Nauki. Ponadto, przedstawiciele
Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli w realizacji przez Miasto Katowice międzynarodowego projektu pn.:
„World Cities” 2017-2018, zarządzanego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
Komisji Europejskiej w ramach którego miasto Katowice współpracowało z australijskim Miastem Hobart.
Kolejnym przykładem współpracy jest obszar funduszy europejskich, w którym Miasto Katowice jako

lider, realizowało w okresie od 1 maja 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w partnerstwie z Uniwersytetem
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Śląskim w Katowicach projekt pn.: ”Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki
rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach”. W wyniku współpracy po przeprowadzeniu wielu analiz i badań
z zakresu społeczno-demograficznego powstała publikacja pn.: ”Diagnoza problemów społecznych
i monitoring polityki społecznej dla aktywizacji zasobów ludzkich w Katowicach”.
Przykładem współpracy zakresie obsługi inwestorów jest wspólny projekt Urzędu Miasta Katowice oraz

ABSL Academy przeprowadzony w 2015/2016 roku. Program powstał w związku z rosnącym
zapotrzebowaniem sektora usług biznesowych na pracowników posiadających nie tylko akademicką wiedzę,
ale i praktyczne umiejętności. Ponadto przykładem współpracy Urzędu Miasta Katowice wraz
z Uniwersytetem Śląskim jest również wspólne uczestnictwo w stowarzyszeniu PRO SILESIA. Warto
podkreślić, iż Wydział Obsługi Inwestorów współpracuje z tą Uczenią również w ramach działań
w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości i internacjonalizacji firm, start-up’ów.
Wydział Polityki Społecznej oferował studentom możliwość odbywania praktyk w Domach Dziecka

i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach oraz udzielał pomocy przy tworzeniu prac
licencjackich, magisterskich i doktorskich w ramach takich kierunków nauki jak: praca socjalna, nauki
o rodzinie, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza itd. Uczelnia m.in. prowadzi wizyty studyjne, prelekcje
i spotkania tematyczne, badania ankietowe realizowane wśród kadry/klientów MOPS oraz badania
naukowe. Innym przykładem jest współpraca przy organizacji targów pracy, praktyk i staży zawodowych
dla studentów i absolwentów Uczelni czy też pomoc w promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych
dot. realizowanych przez MOPS projektów i programów. Obszar współpracy badawczej, projektowej oraz
promocyjnej i rozwijania współpracy to między innymi zrealizowany przez Urząd Miasta Katowice
w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim projekt współfinansowany ze środków unijnych pn.: „Diagnoza
problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach”
realizowany w latach 2011-2012.
Przybliżając przykłady wspólnych działań warto wskazać na otwartość władz uczelni na nowatorskie

i ważne z punktu widzenia interesu społecznego przedsięwzięcia i inicjatywy. Konferencje (zarówno
organizacja jak i patronat Władz Uczelni), seminaria czy warsztaty tematyczne dot. istotnych z punktu
widzenia polityki społecznej zagadnień to pewien wycinek działań na styku doświadczeń praktyków
i badaczy. Przykładem mogą być m.in. zorganizowane na dużą skalę konferencje „Wczesna diagnoza i co
dalej” dot. pracy z osobami z niepełnosprawnościami czy „Ewolucja systemu wspierania rodziny –
priorytety i wyzwania”. W czerwcu 2018 r. wdrożony został projekt pn. "Sportowy Uniwersytet Seniora"
realizowany przez Akademicki Klub Sportowy ze środków budżetu miasta Katowice, którego celem jest
upowszechnianie i promowanie aktywności fizycznej oraz integracja społeczna starszych mieszkańców
Katowic.
Współpraca Urzędu Miasta w Katowicach z Uczelnią rozwija się również w zakresie kształtowania

środowiska. Wynikiem współpracy jest wykonanie mapy ochrony przyrody i krajobrazu Katowickiego
Obszaru Metropolitalnego, inwentaryzacji przyrodniczej Rezerwatu Ochojec w Katowicach w zakresie
przestrzennego rozmieszczenia gatunków objętych ochroną prawną, ewidencji pomników przyrody
zlokalizowanych na terenie miasta Katowice. Warto zaznaczyć, że działania te są efektem konsultacji oraz
wykonywania różnorodnej dokumentacji przyrodniczej, opinii w sprawie skutków dla środowiska
przyrodniczego miasta Katowice. Przykładem jest m.in.: dokumentacja przyrodnicza projektowanego
zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Szopienice – Borki”, opinia w sprawie skutków dla środowiska
przyrodniczego Katowic w razie odstąpienia od formy ochrony przyrody w postaci użytku ekologicznego,
obejmującego staw Grunfeld, utworzenie mapy ochrony przyrody i krajobrazu Katowickiego Obszaru
Metropolitalnego, czy również inwentaryzacja przyrodnicza Rezerwatu Ochojec w Katowicach w zakresie
przestrzennego rozmieszczenia gatunków objętych ochroną prawną.
Urząd Miasta w ramach współpracy aktywnie promował i dofinansowywał przedsięwzięcia Uniwersytetu

Śląskiego udostępniając sale miejskich domów kultury oraz pomagając w realizacji wydarzeń kulturalnych
i edukacyjnych związanych z życiem Uczelni poprzez udzielanie pomocy w organizacji spotkań
edukacyjnych, wystaw, konferencji, zajęć ze studentami, wyjazdów studenckich itp. Udostępniał również
dziennikarzom oraz promował w mediach społecznościowych informację na temat takich wydarzeń
związanych z Uczelnią jak m.in.:
·50-lecie UŚ Uniwersytet Najlepszych 
·Future Artist (Wykład i warsztaty w ramach Nocy Biologów UŚ)
·Wydział Radia i Telewizji w nowej szacie i w nowym miejscu 
·Wynalazcy z garaży, pokażcie się! (o Śląskim Festiwalu Nauki).
Rok 2018, w którym wypadają 50. urodziny Uniwersytetu Śląskiego, jest okazją do podsumowania jego
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dokonań dla Katowic i uhonorowania wyróżnieniem miejskim „Za zasługi dla Miasta Katowice”.
Uzasadnienie przygotowanie m.in. w oparciu o informacje dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu

Śląskiego w Katowicach.
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