
 
UCHWAŁA Nr XXXIV/678/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 27 maja 2013 roku 

 
w sprawie przyjęcia projektu „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa 
Wielkopolskiego” 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 13) oraz art. 75 i art. 77 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Priorytetów współpracy zagranicznej 

Województwa Wielkopolskiego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Projektowane „Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego”, o 

których mowa w § 1, zostaną uchwalone po udzieleniu zgody przez ministra właściwego do 

spraw zagranicznych. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XXXIV/678/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 27 maja 2013 roku, w sprawie przyjęcia projektu 

„Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego” 
 
 
Przedłożenie Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały do przyjęcia, 
celem uzyskania zgody ministra właściwego do spraw międzynarodowych, jest wykonaniem 
obowiązku ustawowego zawartego w art. 77 ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa. 
 
Obowiązująca uchwała w sprawie ustalenia „Priorytetów współpracy zagranicznej 
Województwa Wielkopolskiego”, która jest podstawą realizowania współpracy z 
zagranicznymi partnerami, przyjęta została przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 
1999 r.. Choć wiele z jej zapisów pozostaje aktualnych, biorąc pod uwagę przede wszystkim 
zmiany w europejskiej przestrzeni geopolitycznej w ostatnich latach, dotychczasowe 
doświadczenie Województwa Wielkopolskiego w prowadzeniu współpracy 
międzynarodowej, a także pewną korektę w zakresie priorytetów współpracy zagranicznej – 
zarówno na szczeblu krajowym jaki regionalnym, nowelizację uchwały o „Priorytetach 
współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą” uznać należy za uzasadnioną i 
potrzebną. 
 
W 1999 r. samorząd województwa dysponował jedynie niewielkim doświadczeniem we 
współpracy międzynarodowej, jaka prowadzona była w przypadku Województwa 
Wielkopolskiego przez byłe województwa kaliskie, leszczyńskie, konińskie, pilskie i 
poznańskie. Szereg wyzwań rozwojowych, przed jakimi stanęły ówczesne władze 
województwa, wyrażał się również w sposobie sformułowania założeń współpracy 
międzynarodowej nastawionej w głównej mierze na wykorzystywanie doświadczeń regionów 
partnerskich w tworzeniu zasad funkcjonowania administracji samorządowej, określaniu 
relacji z administracją rządową, określaniu zakresu i form współpracy z mieszkańcami oraz 
organizacjami pozarządowymi. Niemal wszelkie działania w ramach współpracy 
międzynarodowej koncentrowały się na jak najlepszym przygotowaniu struktur 
samorządowych do wysiłku organizacyjno-administracyjnego, jaki związany był z 
uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej. Obecność w Unii Europejskiej, związana z tym 
konieczność implementacji unijnego prawodawstwa, stosowania unijnych procedur oraz chęć 
dostępu do informacji i próba uzyskania wpływu na kształt unijnych polityk w istotny sposób 
wpłynęły na przeorientowanie działań województwa w ramach aktywności międzynarodowej. 
Wzmocnieniu uległ również „wschodni” wymiar działalności międzynarodowej naszego 
województwa. Zmiany wynikające z przywołanych zdarzeń powinny znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w ponownym określeniu celów współpracy międzynarodowej 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
Ważnym argumentem przemawiającym za nowelizacją „Priorytetów współpracy zagranicznej 
Województwa Wielkopolskiego” jest ewolucja form współpracy międzynarodowej. Do końca 
lat 90-tych XX w. i w pierwszych latach naszego wieku powszechną formą prowadzenia 
współpracy zagranicznej było zawieranie 2-stronnych partnerstw międzyregionalnych. 
Wykorzystywanie doświadczeń regionów partnerskich, szczególnie krajów członkowskich 
UE, jest działaniem, z którego Wielkopolska potrafiła uzyskać wartość dodaną i które będzie 
kontynuowane w ramach realizowania nowych „Priorytetów współpracy zagranicznej 



Województwa Wielkopolskiego”. W ostatnich latach oprócz partnerstw międzyregionalnych 
szczególnie dynamicznie rozwinęły się inne mechanizmy współpracy wielostronnej m.in. 
międzynarodowe tematyczne sieci współpracy, realizujące współpracę w wymiarze 
długoterminowym; działalność w ramach realizacji jednostkowych projektów lub w ramach 
realizacji cyklu projektów w tej samej tematyce; udział samorządu województwa w 
realizowaniu krajowej polityki zagranicznej poprzez realizowanie projektów finansowanych 
ze źródeł krajowych, które odpowiadając na potrzeby wynikające z globalizacji wyzwań 
rozwojowych, powinny zostać uwzględnione z nowej uchwale nt. priorytetów współpracy 
zagranicznej. 
 
Dodatkowe postanowienia uchwały poświęcić należy miejscu i zadaniom Województwa 
Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w ramach struktur Unii Europejskiej a także 
konieczności rozszerzenia współpracy z sektorem publicznym, jako głównym beneficjentem 
działalności międzynarodowej samorządu województwa. 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/678/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu 

„Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego” 
 

 
UCHWAŁA Nr             2013 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia             2013 roku 

 
w sprawie uchwalenia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa 
Wielkopolskiego” 
 
Na podstawie art. 18 pkt 13) oraz art. 75 i art. 77 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się „Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego” 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Niniejszą uchwałę przekazuje się do: 

− Ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

− Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XVI/176/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 

listopada 1999 r. w sprawie ustalenia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa 

Wielkopolskiego” zmieniona: Uchwałą Nr XXXVIII/572/2001 z dnia 30 lipca 2001 roku, 

Uchwałą Nr XLVIII/702/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 roku oraz Uchwałą Nr L/827/06 z 

dnia 17 lipca 2006 roku. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr              2013 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia                   2013 roku, w sprawie uchwalenia 

„Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego” 
 
Obowiązująca uchwała w sprawie ustalenia „Priorytetów współpracy zagranicznej 
Województwa Wielkopolskiego”, która jest podstawą realizowania współpracy z 
zagranicznymi partnerami, przyjęta została przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 
1999 r.. Choć wiele z jej zapisów pozostaje aktualnych, biorąc pod uwagę przede wszystkim 
zmiany w europejskiej przestrzeni geopolitycznej w ostatnich latach, dotychczasowe 
doświadczenie Województwa Wielkopolskiego w prowadzeniu współpracy 
międzynarodowej, a także pewną korektę w zakresie priorytetów współpracy zagranicznej – 
zarówno na szczeblu krajowym jaki regionalnym, nowelizację uchwały o „Priorytetach 
współpracy Województwa Wielkopolskiego z zagranicą” uznać należy za uzasadnioną i 
potrzebną. 
 
W 1999 r. samorząd województwa dysponował jedynie niewielkim doświadczeniem we 
współpracy międzynarodowej, jaka prowadzona była w przypadku Województwa 
Wielkopolskiego przez byłe województwa kaliskie, leszczyńskie, konińskie, pilskie i 
poznańskie. Szereg wyzwań rozwojowych, przed jakimi stanęły ówczesne władze 
województwa, wyrażał się również w sposobie sformułowania założeń współpracy 
międzynarodowej nastawionej w głównej mierze na wykorzystywanie doświadczeń regionów 
partnerskich w tworzeniu zasad funkcjonowania administracji samorządowej, określaniu 
relacji z administracją rządową, określaniu zakresu i form współpracy z mieszkańcami oraz 
organizacjami pozarządowymi. Niemal wszelkie działania w ramach współpracy 
międzynarodowej koncentrowały się na jak najlepszym przygotowaniu struktur 
samorządowych do wysiłku organizacyjno-administracyjnego, jaki związany był z 
uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej. Obecność w Unii Europejskiej, związana z tym 
konieczność implementacji unijnego prawodawstwa, stosowania unijnych procedur oraz chęć 
dostępu do informacji i próba uzyskania wpływu na kształt unijnych polityk w istotny sposób 
wpłynęły na przeorientowanie działań województwa w ramach aktywności międzynarodowej. 
Wzmocnieniu uległ również „wschodni” wymiar działalności międzynarodowej naszego 
województwa. Zmiany wynikające z przywołanych zdarzeń powinny znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w ponownym określeniu celów współpracy międzynarodowej 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
Ważnym argumentem przemawiającym za nowelizacją „Priorytetów współpracy zagranicznej 
Województwa Wielkopolskiego” jest ewolucja form współpracy międzynarodowej. Do końca 
lat 90-tych XX w. i w pierwszych latach naszego wieku powszechną formą prowadzenia 
współpracy zagranicznej było zawieranie 2-stronnych partnerstw międzyregionalnych. 
Wykorzystywanie doświadczeń regionów partnerskich, szczególnie krajów członkowskich 
UE, jest działaniem, z którego Wielkopolska potrafiła uzyskać wartość dodaną i które będzie 
kontynuowane w ramach realizowania nowych „Priorytetów współpracy zagranicznej 
Województwa Wielkopolskiego”. W ostatnich latach oprócz partnerstw międzyregionalnych 
szczególnie dynamicznie rozwinęły się inne mechanizmy współpracy wielostronnej m.in. 
międzynarodowe tematyczne sieci współpracy, realizujące współpracę w wymiarze 
długoterminowym; działalność w ramach realizacji jednostkowych projektów lub w ramach 
realizacji cyklu projektów w tej samej tematyce; udział samorządu województwa w 
realizowaniu krajowej polityki zagranicznej poprzez realizowanie projektów 



finansowanych ze źródeł krajowych, które odpowiadając na potrzeby wynikające z 
globalizacji wyzwań rozwojowych, powinny zostać uwzględnione z nowej uchwale nt. 
priorytetów współpracy zagranicznej. 
 
Dodatkowe postanowienia uchwały poświęcić należy miejscu i zadaniom Województwa 
Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w ramach struktur Unii Europejskiej a także 
konieczności rozszerzenia współpracy z sektorem publicznym, jako głównym beneficjentem 
działalności międzynarodowej samorządu województwa. 
 
Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjmie uchwałę w 
sprawie ustalenia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego”, 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu, po uzyskaniu zgody ministra 
właściwego do spraw zagranicznych. 
 



Załącznik do Uchwały Nr             2013 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia               2013 r. w sprawie uchwalenia 
„Priorytetów współpracy międzynarodowej Województwa Wielkopolskiego 

 
 

Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego 
 

− Uznając, iż samorząd terytorialny stanowi jeden z zasadniczych elementów ustroju 
demokratycznego, a aktywność obywateli w sferze życia publicznego jest przyczynkiem 
do budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, 

 
− Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w budowaniu partnerskich relacji z podmiotami zagranicznymi, jak i 
doświadczenia wynikające z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego 
przedstawicieli w organizacjach międzynarodowych, zrzeszeniach regionalnych oraz 
międzynarodowych sieciach współpracy, 

 
− Uznając potrzebę zapewnienia spójności działań podejmowanych przez Województwo 

Wielkopolskie z celami polskiej polityki zagranicznej, 
 

− Dostrzegając korzyści płynące z umacniania europejskiej tożsamości oraz 
współtworzenia spójnej europejskiej przestrzeni gospodarczej i rozwoju zasad 
demokracji obywatelskiej, jakie przyniosło wstąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii 
Europejskiej,  

 
− Dostrzegając potrzebę kontynuowania współpracy na arenie międzynarodowej, z 

uwagi na globalny charakter wyzwań natury społecznej i gospodarczej, stojących 
przed wspólnotą międzynarodową, 
 

 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego: 

 
− Mając na uwadze zagwarantowane w art. 172 ust. 2 Konstytucji RP prawo samorządu 

terytorialnego do współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 
państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i 
regionalnych, 

 
− Uznając rolę organów władzy państwowej w określaniu zakresu, strategii oraz 

kierunków realizacji polskiej polityki zagranicznej oraz biorąc pod uwagę 
zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z ratyfikowania aktów prawa 
międzynarodowego, 

 
− Mając na uwadze kompetencje i zadania w zakresie współpracy zagranicznej, 

wynikające z Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz 
innych przepisów, a także przepisów prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez 
Rzeczpospolitą Polską, 

 
− Uwzględniając zapisy „Zaktualizowanej strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2020 roku - Wielkopolska 2020”, 



 
ustala, co następuje: 

 
Rozdział I 

Główne cele współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego 
 
 

1. Współpraca zagraniczna Województwa Wielkopolskiego jest jednym z istotnych 
elementów budowania zrównoważonego i nowoczesnego samorządu regionalnego, 
zapewniającego swoim mieszkańcom aktywny udział w społeczno-gospodarczym, 
kulturalnym i edukacyjnym rozwoju. 
 

2. Współpracę zagraniczną Województwa Wielkopolskiego postrzegać należy jako jedno  
z narzędzi służących osiągnięciu celu generalnego oraz celów strategicznych określonych 
w „Zaktualizowanej strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku - 
Wielkopolska 2020” oraz podobnych dokumentach o charakterze sektorowym w ich 
obecnym i kolejnych, aktualizowanych wydaniach. 
 

3. Jako filar współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego uznaje się budowanie 
relacji partnerskich, opartych na zaufaniu, zrozumieniu oraz poszanowaniu i uznaniu 
tożsamości regionalnej każdego z partnerów. 
 

4. Celem współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego jest zagwarantowanie 
trwałego miejsca Wielkopolski na arenie międzynarodowej pośród regionów 
innowacyjnych, społecznie wrażliwych oraz otwartych i atrakcyjnych – zarówno pod 
względem gospodarczym, turystycznym jak i kulturowym. 

 
5. Celem działań Województwa Wielkopolskiego w obszarze współpracy międzynarodowej 

jest stworzenie horyzontalnego oraz wielopłaszczyznowego modelu współpracy,  
w którym podmiotom o gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym oraz społecznym 
profilu działania, stworzone zostaną warunki do bezpośredniego kontaktu i wymiany. 
 

6. Współpraca zagraniczna Województwa Wielkopolskiego ma na celu stworzenie 
przestrzeni wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i najlepszych rozwiązań, w której 
możliwe będzie czerpanie z dorobku innych partnerów współpracy zagranicznej oraz 
przekazywanie własnych doświadczeń zainteresowanym stronom. 
 

7. Współpracę zagraniczną Województwa Wielkopolskiego postrzegać należy jako 
integralny element realizacji założeń strategii polityki zagranicznej Rzeczpospolitej 
Polskiej, służący budowaniu „polskiej marki” za granicą poprzez umacnianie obrazu 
Rzeczpospolitej Polskiej jako obszaru konkurencyjnego i atrakcyjnego pod względem 
gospodarczym, turystycznym, kulturowym oraz społecznym. 

 
 

Rozdział II 
Główne obszary współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego 

 
Mając na uwadze zakres kompetencji samorządu województwa, wynikający z polskich 
przepisów prawa, a także zobowiązania międzynarodowe Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
województwa, wynikające z bilateralnych umów o współpracy międzyregionalnej, 



członkostwa w międzynarodowych organizacjach, sieciach i zrzeszeniach, udziału, oraz 
wynikające z międzynarodowych aktów prawa, Województwo Wielkopolskie prowadzić 
będzie współpracę zagraniczną m.in. w obszarach: 
 

a. współpracy gospodarczej – polegającej zarówno na promocji potencjału inwestycyjnego 
Województwa Wielkopolskiego wśród podmiotów zagranicznych, jak i na 
poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz partnerów wymiany gospodarczej dla 
wielkopolskich przedsiębiorców, której efektem będzie wzrost konkurencyjności  
i innowacyjności wielkopolskiej gospodarki, 

b. rozwoju regionalnego – rozumianego jako potrzebę dokładnej analizy potrzeb 
rozwojowych województwa oraz odpowiedniego doboru narzędzi krajowych  
i zagranicznych, w celu określenia strategii i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego oraz dobrobytu dla jego mieszkańców, 

c. polityki społecznej i rynku pracy – służącej zapobieganiu wykluczeniu społecznemu 
zagrożonych tym zjawiskiem grup społecznych, nawiązywaniu współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami ekonomii społecznej oraz realizacji działań powodujących wzrost 
zatrudnienia, 

d. polityki edukacyjnej – której celem jest wspieranie wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych w osiągnięciu standardów kształcenia odpowiadających 
zmieniającym się potrzebom rynkowym i społecznym, 

e. kultury i promocji – polegających na promowaniu za granicą dorobku artystycznego  
i poszukiwaniu partnerów współpracy dla wielkopolskich artystów i instytucji kultury 
oraz budowaniu atrakcyjnego wizerunku i europejskiej marki Wielkopolski, 

f. ochrony środowiska i energetyki – realizując regionalne, krajowe i europejskie 
priorytety w ochronie środowiska naturalnego oraz dostrzegając potrzebę dywersyfikacji 
źródeł pozyskiwania energii, 

g. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich – uznając istotne znaczenie wymiany 
doświadczeń oraz dobrych praktyk w obszarze kształtowania polityki rolnej a także 
poszukiwanie rozwiązań stymulujących modernizację i rozwój terenów wiejskich dla 
osiągnięcia celów rozwojowych Województwa Wielkopolskiego, 

h. polityki młodzieżowej, sportu i turystyki – dostrzegając prointegracyjne znaczenie 
inicjatyw i programów realizowanych w ramach wskazanych obszarów, służących   
budowie przestrzeni tolerancji i zaufania oraz dążąc do promocji różnorodności 
walorów turystycznych Województwa Wielkopolskiego na arenie międzynarodowej, 

i. transportu i planowania przestrzennego – upatrując w nowoczesnej i zrównoważonej 
infrastrukturze drogowej, kolejowej i lotniczej narzędzie niezbędne do realizacji 
strategicznych celów rozwojowych Województwa Wielkopolskiego, Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz Unii Europejskiej, 

j. ochrony zdrowia – wzmacniając realizację zadań samorządu województwa w ramach 
systemu opieki zdrowotnej polegających na inicjowaniu i koordynowaniu działań z 
zakresu promocji zdrowia, wychowania zdrowotnego czy zapobiegania i zwalczania 
chorób o znaczeniu społecznym. 

 
 

Rozdział III 
Partnerzy współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego 

 
1. Biorąc pod uwagę: 

− położenie geograficzne Województwa Wielkopolskiego, 
− dotychczasowe doświadczenie w realizacji współpracy z partnerami zagranicznymi, 



− zmiany geopolityczne, które zaszły w Europie i na świecie w ostatnich latach oraz 
wynikające z nich członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w organizacjach 
międzynarodowych i zrzeszeniach, 

− zakres, tempo oraz skutek globalnych procesów natury społecznej, gospodarczej i 
politycznej, wymagających elastycznego i odpowiedzialnego działania, 

 
określa się geograficzne priorytety współpracy zagranicznej Województwa 
Wielkopolskiego: 
 

a. Regiony partnerskie państw członkowskich Unii Europejskiej 
 

Województwo Wielkopolskie zamierza kontynuować oraz poszukiwać nowych form  
i obszarów do współpracy z regionami partnerskimi, przede wszystkim w oparciu o tych 
partnerów, z którymi udało się zbudować solidne, oparte na zaufaniu fundamenty 
współpracy, w tym m.in.: 

 
− z Krajami Związkowymi w Republice Federalnej Niemiec: Berlinem, Brandenburgią, 

Dolną Saksonią oraz Hesją, 
− z Regionami Republiki Francuskiej – w tym m.in. z Bretanią, 
− z Regionami Królestwa Niderlandów – w tym m.in. z Północną Brabancją, 
− z Regionami Republiki Włoskiej – w tym m.in. z Emilią Romanią, 
− z Hrabstwami Królestwa Szwecji – w tym m.in. z Västernorrland. 
 
Jednocześnie Województwo Wielkopolskie otwarte jest na nawiązanie nowych form 
współpracy międzyregionalnej z państwami Unii Europejskiej, w szczególności w ramach 
państw Grupy Wyszehradzkiej, Trójkąta Weimarskiego oraz Półwyspu Skandynawskiego 
i innymi krajami nadbałtyckimi. 

 
b. Regiony partnerskie innych państw europejskich:  

 
Województwo Wielkopolskie przykłada szczególną wagę do rozwoju bilateralnych 
kontaktów z krajami Partnerstwa Wschodniego, Turcją, Federacją Rosyjską (w tym m.in. 
z Obwodem Samarskim) oraz państwami Półwyspu Bałkańskiego, dostrzegając swoją 
istotną rolę w transformacji europejskich wartości, rządów prawa, demokracji 
samorządowej i społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Województwo Wielkopolskie, monitorując proces demokratyzacji życia publicznego, 
zamierza kontynuować i rozwijać współpracę z dotychczasowymi partnerami na Ukrainie 
(w tym m.in. z Obwodem Charkowskim), oraz wspierać partnerów w Armenii, Gruzji  
i Mołdawii w realizacji działań proeuropejskich i prorozwojowych. 
 
Jednocześnie, biorąc pod uwagę aspiracje krajów europejskich do budowania 
ogólnoeuropejskiego ładu demokratycznego, obejmującego wszystkie aspekty życia 
publicznego, Województwo Wielkopolskie wspierać będzie także partnerów z Europy 
Południowo-Wschodniej (m.in. Chorwacji, Serbii oraz Albanii), służąc im własnym 
doświadczeniem w kształtowaniu europejskiej tożsamości w tym w osiąganiu korzyści 
płynących z członkostwa w Unii Europejskiej. 

 
c. Regiony partnerskie krajów pozaeuropejskich 

 



Województwo Wielkopolskie, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie gospodarek 
wschodzących i związaną z tym konieczność wspierania procesu internacjonalizacji 
działań podmiotów gospodarczych z Wielkopolski, zamierza kontynuować i rozwijać 
współpracę z regionami państw pozaeuropejskich, kierując się zasadą proporcjonalności 
oraz wykorzystując narzędzia dostępne w ramach polityk europejskich. Powyższe dotyczy 
m.in.: 

 
− Regionów partnerskich Federacyjnej Republiki Brazylii – Stanu Parana oraz Miasta 

Sao Paulo, 
− Regionów partnerskich Republiki Korei – w tym m.in. Prowincji Chungcheongnam-

do, 
− Partnerów współpracy w Azji (w tym m.in. w Indiach, Kazachstanie, Chinach, 

Mongolii), Afryce oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie. 
 
2. Województwo Wielkopolskie, dostrzegając korzyści płynące z członkostwa  

w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności regionalnych oraz z rozwoju kontaktów 
w ramach tematycznych sieci współpracy, zamierza kontynuować swoje działania 
przyczyniając się do rozwoju tego segmentu współpracy międzynarodowej, w tym m.in. 
w ramach: 

 
a. Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, 
b. Sieci Regionów UE2020, 
c. Sieci Współpracy Regionów „ERY NETWORK – regiony europejskie dla 

młodzieży”, 
d. Europejskiej Sieci Instrumentów Finansowych, 
e. Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE, 
f. Konferencji Środowiskowej Regionów Europy ENCORE, 
g. Polsko-niemieckiej platformy współpracy Partnerstwo Odry. 
 
Po dokonaniu dokładnej analizy potrzeb rozwojowych województwa, których realizacja 
wymaga prowadzenia współpracy na płaszczyźnie międzynarodowej oraz korzyści, jakie 
w tym aspekcie przynieść może członkostwo w danym zrzeszeniu międzyregionalnym, 
Województwo Wielkopolskie rozważy możliwość przystąpienia do takiego zrzeszenia,  
z zachowaniem procedury przewidzianej przepisami prawa. 
 

 
Rozdział IV 

Współpraca Województwa Wielkopolskiego w ramach programów i inicjatyw 
międzynarodowych, z instytucjami w kraju i za granicą 

 
1. Biorąc pod uwagę zainteresowanie nawiązaniem kontaktów z Województwem 

Wielkopolskim ze strony innych regionów oraz międzynarodowych zrzeszeń, 
Województwo gotowe jest do współpracy w realizacji odrębnych programów i inicjatyw 
odpowiadających celom określonym w rozdziale I. 
 

2. Biorąc udział w realizowaniu strategii polskiej polityki zagranicznej w jej państwowym 
oraz samorządowym wymiarze, przedstawiciele samorządu Województwa 
Wielkopolskiego z zainteresowaniem będą uczestniczyć i wspierać prace gremiów 
tematycznych w ramach instytucji parlamentarnych i rządowych, których zadaniem 
statutowym jest prowadzenie współpracy z partnerami zagranicznymi. 



 
3. Województwo Wielkopolskie zamierza rozwijać współpracę z polskimi placówkami 

dyplomatycznymi, przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce, ze środowiskami 
polonijnymi oraz Polakami mieszkającymi za granicą, wspierając projekty służące 
poszerzaniu przestrzeni zrozumienia, akceptacji i otwartości, by zgodnie z priorytetami 
polskiej polityki zagranicznej kształtować pozytywny wizerunek Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz województwa za granicą. 

 
 

Rozdział V 
Województwo Wielkopolskie w Unii Europejskiej 

 
1. Województwo Wielkopolskie postrzega członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej jako proces wymagający nieustającej aktywności, wysiłku integracyjnego 
oraz współpracy władz i mieszkańców województwa, by móc w pełni wykorzystać 
korzyści i szanse płynące z członkostwa. 
 

2. Efektywne wykorzystanie korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej zakłada 
łączne spełnienie następujących przesłanek: 

 
a. Współpraca przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego z instytucjami 

parlamentarnymi oraz rządowymi, celem najbardziej skutecznej koordynacji działań w 
ramach współtworzenia oraz realizacji poszczególnych polityk europejskich, 

b. Zapewnienie jak najszerszego udziału przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego 
w pracach koncepcyjnych w zakresie polityki regionalnej oraz polityki spójności Unii 
Europejskiej, w szczególności poprzez udział w zespołach eksperckich i grupach 
roboczych struktur Unii Europejskiej, 

c. Aktywny udział przedstawicieli władz samorządowych Województwa 
Wielkopolskiego w pracach organów, instytucji doradczych oraz agend Unii 
Europejskiej - w szczególności Komitetu Regionów Unii Europejskiej, 

d. Prowadzenie konstruktywnego dialogu, formułowanie opinii oraz reprezentowanie 
interesów rozwojowych Województwa Wielkopolskiego na forum instytucji i 
organów Unii Europejskiej – w szczególności Parlamentu Europejskiego, Komisji 
Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komitetu Społeczno Ekonomicznego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 

e. Aktywny udział Województwa Wielkopolskiego w poszukiwaniu międzynarodowych 
partnerów do realizacji projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
oraz wspieranie w tym zakresie potencjalnych beneficjentów z terenu województwa, 

f. Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, korzyściach jakie płyną z członkostwa, ale 
również zobowiązań, jakie prawodawstwo UE nakłada na podmioty życia publicznego 
w celu budowania europejskiej świadomości mieszkańców Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
3. Osiągnięcie powyższych zamierzeń możliwe będzie m.in. dzięki działalności Biura 

Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, którego utworzenie w 2002 
roku pozwoliło władzom samorządowym Województwa Wielkopolskiego uzyskać 
bezpośredni wpływ na proces kształtowania i realizacji polityk europejskich, w obszarach 
istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa i zapewnienia poprawy jakości życia 
mieszkańców regionu. 

 



Rozdział VI 
Obywatelski wymiar współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego 

 
1. Dla osiągnięcia celów współpracy zagranicznej, określonych w Rozdziale I niniejszej 

uchwały warunkiem niezbędnym jest uzyskanie jak najszerszego społecznego 
zaangażowania oraz akceptacji dla działań podejmowanych przez władze samorządowe 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

2. Powyższe może zostać osiągnięte jedynie poprzez włączenie w proces konsultacji oraz 
realizacji poszczególnych elementów współpracy zagranicznej takich podmiotów jak: 

 
a. Organizacje pozarządowe – zarówno krajowe jak i zagraniczne, 
b. Jednostki samorządu terytorialnego - wraz z ich zrzeszeniami i związkami, 
c. Instytucje o profilu gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym oraz społecznym – 

zarówno krajowe jak i zagraniczne, 
d. Szkoły wyższe oraz ośrodki naukowo-badawcze – zarówno krajowe jak i zagraniczne. 

 
3. Województwo Wielkopolskie poszukiwać i rozwijać będzie takich form współpracy, które 

w możliwie pełnym i najbardziej efektywnym wymiarze wykorzystywać będą potencjał 
podmiotów wskazanych w pkt. 2.  

 


