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Załącznik do Uchwały Nr XXVI / 720 / 17  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia projektu  

„Listu intencyjnego o współpracy  

Województwa Wielkopolskiego (Rzeczpospolita Polska)  

i Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina)” 

 
 
 

UCHWAŁA Nr  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  
 
 
 

w sprawie ustalenia treści „Listu intencyjnego o współpracy Województwa Wielkopolskiego 
(Rzeczpospolita Polska) i Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina)” 
 

Na podstawie art. 18 pkt. 14 i art. 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 roku poz. 486 tj. ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się treść „Listu intencyjnego o współpracy Województwa Wielkopolskiego 

(Rzeczpospolita Polska) i Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina)”, 

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Niniejszą uchwałę przekazuje się: 

- ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, 

- ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr …………... Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia …………………….……. 2017 r.   
w sprawie ustalenia treści  

„Listu intencyjnego o współpracy Województwa Wielkopolskiego (Rzeczpospolita Polska) i 
Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina)” 

 
 

Kontakty między Województwem Wielkopolskim i Obwodem Czernihowskim zainicjowali w 

2004 r. przedsiębiorcy polscy i ukraińscy zainteresowani współpracą. Z ich inicjatywy, przy 

okazji posiedzenia Zgromadzenia Regionów Europy w Poznaniu, zorganizowana została wizyta 

Przewodniczącego Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (gubernatora) w 

Wielkopolsce. 

 

W latach 2004-2015 utrzymywane były kontakty biznesowe i edukacyjne (m.in. Wydziału 

Architektury Politechniki Poznańskiej i Czernihowskiego Państwowego Instytutu Ekonomii i 

Zarządzania), koordynatorem współpracy po stronie ukraińskiej była Agencja Rozwoju 

Regionalnego „Wektor”. W dniach 27-30 października 2015 r. na prośbę Przewodniczącego 

Czernihowskiej Rady Obwodowej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

zorganizował wizytę przedstawicieli Agencji „Wektor” w Wielkopolsce. 

 

Relacje uległy intensyfikacji w 2016 r. W styczniu ub. roku Czernihowska Obwodowa 

Administracja Państwowa zwróciła się za pośrednictwem programu Study Tours to Poland z 

prośbą o organizację wizyty studyjnej w Województwie Wielkopolskim poświęconej 

doświadczeniom w zakresie pozyskiwania inwestycji i rozwoju gospodarczego w obliczu 

wdrażanej na Ukrainie reformy decentralizacyjnej. Wizyta odbyła się w dniach 24-28 

października 2016 r. 

 

Jednocześnie reaktywowane zostały kontakty środowisk biznesowych. Z inicjatywy 

Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w dniach 29-30 sierpnia 2016 r. w stolicy 

województwa przebywała delegacja Obwodu Czernihowskiego na czele z wicegubernator 

Natalią Romanową, której towarzyszyli dyrektorzy czernihowskich szpitali. Głównym celem 

przyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania służby zdrowia. Z delegacją 

spotkali się Marszałek Marek Woźniak oraz Członek Zarządu Leszek Wojtasiak. Od września do 

grudnia 2016 r. przedstawiciele obu regionów spotykali się jeszcze pięciokrotnie. W dniach 22-

25 września delegacja Województwa Wielkopolskiego, której przewodniczył Członek Zarządu 

L. Wojtasiak, uczestniczyła w Dniach Miasta Czernihowa. Delegacja Obwodu Czernihowskiego 

odwiedziła 6-8 listopada wielkopolskie placówki zdrowotne, a 8-9 listopada z wizytą w 

Poznaniu przebywał Przewodniczący Miasta (mer) Czernihowa Władysław Atroszenko, który 

zapoznał się z rozwiązaniami w zakresie gospodarki odpadami. O możliwościach 

inwestycyjnych w Czernihowie 19 listopada w Warszawie rozmawiali Członek Zarządu L. 

Wojtasiak i mer W. Atroszenko. W związku z planowaną inwestycją HCP w dniach 7-8 grudnia 

do Czernihowa udała się delegacja Województwa Wielkopolskiego na czele z Członkiem 

Zarządu L. Wojtasiakiem. 

 

Uwzględniając poziom aktywności relacji w 2016 r. oraz planowane działania, w szczególności 

w zakresie współpracy gospodarczej i ochrony zdrowia, podjęcie uchwały jest zasadne. 


