
 
UCHWAŁA Nr XXXVII/739/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 30 września 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 2013 r., poz. 596) 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 XXXVII/739/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 30 września 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.  
 


