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Szanowny Pan
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - największej w Polsce regionalnej
organizacji samorządu terytorialnego – i w wyniku jednogłośnej uchwały Zarządu SGiPM
z dnia 10 stycznia br., zwracam się do Panów z wnioskiem uhonorowania prof. Jerzego
Buzka tytułem Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Premier Jerzy Buzek to wybitna postać naszego kraju oraz przykład jak ciężką pracą
i wytrwałością można osiągnąć sukces. Były Premier Rządu Rzeczypospolitej Polski
i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego to bezapelacyjnie wzór człowieka sukcesu –
od walki i pracy w „Solidarności” – przewodniczył I Krajowemu Zjazdowi Delegatów w
Gdańsku – po demokrację w Polsce – był Premierem Rządu, który odważnie podjął dzieło
reformowania kraju.

Jerzy Buzek, jako człowiek wywodzący się ze środowiska naukowego, był orędownikiem
rozbudowy infrastruktury badawczej i lokalowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z ogromnym
zapałem i z wielkim osobistym zaangażowaniem włączył się w realizację idei budowy
III Kampusu UJ. W 1998 r. rząd J. Buzka ujął budowę III Kampusu w projekcie budżetu na
1999 r. z przedłużeniem na lata 2000-2001, dzięki czemu Sejm RP wprowadził budowę
Kampusu na listę inwestycji centralnych. Podczas uroczystych Obchodów Jubileuszu 600lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej w 2000 r. prof. Jerzy Buzek zadeklarował w imieniu
rządu udzielenie pomocy finansowej dla wybudowania Kampusu, z której to obietnicy
solennie się wywiązał.

Rząd przyjął Program Wieloletni „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego", projekt specjalnej ustawy w sprawie programu poddany pod obrady
parlamentu jako „pilny”, uchwalony został przez Sejm 23 maja 2001 r. Zgodnie
z załącznikiem nr 12 do ustawy budżetowej na 2009 r. wartość kosztorysowa programu
wynosiła 855 571 tys. zł. Po zwaloryzowaniu tej kwoty i po nowelizacji ustawy to największa
inwestycja w obiekty publiczne w historii Krakowa i Małopolski, przekraczająca w sumie
1 miliard zł. W jej wyniku w Uniwersytecie Jagiellońskim przybyło dwa i pół razy więcej
obiektów aniżeli w całych jego dziejach. Gmina Kraków wówczas zadeklarowała również
szereg inwestycji publicznych towarzyszących budowie Kampusu na czele z szybkim
tramwajem, zrealizowanym w ostatnim okresie.

Dla Krakowa i Małopolski ważny jest również sukces, jakim było utworzenie, przez Akademię
Górniczo-Hutniczą oraz Uniwersytet Jagielloński Europejskiego Instytutu Technologicznego
UE, przy wybitnym udziale Prof. Jerzego Buzka – pierwszego ogólnopolskiego Węzła Wiedzy
i Innowacji CC PolandPlus z siedzibą w Krakowie - największego i jedynego w Polsce oraz
jednego z 5. w Europie – projektu badawczego wartości co najmniej 2 miliardy euro.
Za tę inicjatywę Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uhonorowało Jerzego Buzka
oraz Rektora UJ Karola Musioła i Rektora AGH Antoniego Tajdusia Tytułami Małopolanin
Roku 2009.

Jako samorządowcy doceniamy reformy Rządu Jerzego Buzka, w tym cztery fundamentalne:
zdrowia, edukacji, systemu emerytalnego i samorządową – powołując samorządowe
powiaty i województwa. Ta ostatnia w zgodnej opinii uznawana jest za jedną z najbardziej
udanych reform przeprowadzonych po 1989 r.
W rezultacie, w okresie urzędowania J. Buzka na stanowisku Premiera uchwalono ponad
400 ustaw oraz przygotowane zostały stanowiska negocjacyjne Polski z Unią Europejską we
wszystkich 29 obszarach traktatowych. W czasie pełnienia przez Prof. J. Buzka funkcji
Premiera zakończono negocjacje z Unią w 19 obszarach.

J. Buzek był Premierem, który realizował misję reformowania państwa i dostosowania do
funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej i NATO.

W 2004 roku Jerzy Buzek został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego uzyskując na
Śląsku ponad 170 tys. głosów, co stanowiło najlepszy wynik spośród wszystkich polskich
kandydatów.
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Pomarańczową Rewolucję. Był posłem sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w ramach
pakietu legislacyjnego Siódmego Programu Ramowego na rzecz Badań i Rozwoju 2007-2013,
a także posłem sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w dziedzinie Technologii
Energetycznych. W latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz
Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał również do
kilku delegacji Parlamentu Europejskiego: Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina,
Delegacji Stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN.

W roku 2006 Jerzy Buzek został wybrany Eurodeputowanym Roku. Tytuł ten przyznał mu
prestiżowy The Parliament Magazine za jego zasługi w dziedzinie wspierania badań
naukowych i technologii. Również w 2006 uznany został za najbardziej pracowitego
europosła w kategorii „badania i technologia", a w 2013 w kategorii „energia".

W 2009 r. w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborcy ze Śląska oddali na
J. Buzka niemalże 400 tys. głosów. W ten sposób po raz kolejny osiągnął najlepszy wynik
wyborczy w Polsce. Osobowość i kompetencje Jerzego Buzka, wsparte wcześniejszym
doświadczeniem nabytym w czasie sprawowania funkcji premiera polskiego rządu i podczas
działalności opozycyjnej sprawiły, że 14 lipca 2009 został wybrany na Przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego. Zdobył wówczas 555 z 644 oddanych ważnych głosów - było to
największe poparcie, jakie uzyskał przewodniczący PE od 1979 r., czyli od czasu pierwszych
wyborów bezpośrednich.

Jerzy Buzek jest od lat wielkim zwolennikiem rozwoju współpracy Małopolski i Śląska,
promując opracowanie i wdrożenie Strategii dla Polski Południowej.

Jerzy Buzek angażuje się także w działalność społeczną, czego przykładem jest utworzenie
wraz z Janem Nowakiem-Jeziorańskim w Krakowie Fundacji Pro Publico Bono, która promuje
społeczeństwo obywatelskie w kontekście inicjatyw europejskich oraz powołanie z żoną
Ludgardą Fundacji na Rzecz Rodziny oferującej pomoc najuboższym.

Prof. Jerzy Buzek był również

cenionym wykładowcą na Politechnice Śląskiej

w Gliwicach, a później na Politechnice Opolskiej. Sukcesy w działalności naukowej
i dydaktycznej zostały docenione przyznaniem Jerzemu Buzkowi tytułu profesora nauk
technicznych w 1997 r.
Jerzy Buzek był członkiem i Sekretarzem Naukowym Komitetu Naukowego Inżynierii
Chemicznej i Procesowej PAN oraz Rady Redakcyjnej głównego polskiego czasopisma
naukowego z tej dziedziny – Inżynieria Chemiczna i Procesowa, był również członkiem
Komitetu Problemów Energetyki PAN.
Bibliografia naukowa Prof. J. Buzka obejmuje ponad 50 artykułów publikowanych głównie
w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także około 70 opublikowanych referatów
z konferencji naukowych.

Przyznanie Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa to
uznanie i uhonorowanie wielkich zasług Jerzego Buzka dla Krakowa, a także jako męża
stanu, Premiera Rządu RP, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, dla przemian
demokratycznych
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w działalności politycznej – w kraju oraz na arenie międzynarodowej, pracy społecznej
i naukowej.

Kilka miesięcy temu wstępnie przedstawiłem Panom niniejszy projekt, ale z uwagi na
kampanię wyborczą i wybory do Parlamentu Europejskiego 27 maja br., w których startował
Prof. Buzek, postanowiliśmy go złożyć teraz prosząc na szybkie podjęcie uchwały jeszcze
w tej kadencji.

Z wyrazami szacunku
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Kraków, 8 września 2014 r.
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