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UCHWAŁA Nr XXXIX / 946 /17  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 
 
 

 
w sprawie przyjęcia projektu „Listu intencyjnego w sprawie współpracy 
pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) oraz  

Prowincją Huíla (Republika Angoli)” 
 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt. 14 i art. 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 roku poz. 2096) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie ustalenia treści „Listu intencyjnego w sprawie 
współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) oraz 
Prowincją Huíla (Republika Angoli)”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

Projektowana uchwała, o której mowa w § 1, zostanie uchwalona po udzieleniu zgody 
ministra właściwego do spraw zagranicznych. 
 

§ 3 
 

Uchwałę oraz kopię „Listu intencyjnego”, o którym mowa w § 1, przekazuje się zgodnie z art. 
77 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ministrowi 
właściwemu do spraw zagranicznych, celem uzyskania zgody na realizację inicjatywy 
zagranicznej i podpisanie „List intencyjnego”. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr XXXIX / 946 /17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 18 grudnia 2017 r.   
w sprawie przyjęcia projektu „Listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) oraz Prowincją Huíla (Republika 
Angoli)”. 

 
 
W związku z dynamicznym rozwojem gospodarek krajów afrykańskich, dostrzegając szansę 
na podjęcie współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) 
oraz Prowincją Huila (Republika Angoli), Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął 
starania, których celem jest budowa powiązań instytucjonalnych w sferze gospodarczej, 
naukowej oraz społeczno – kulturalnej pomiędzy obydwoma regionami.  
 
Władze Republiki Angoli są otwarte na bezpośrednie inwestycje oraz międzynarodową 
współpracę. Kluczowym działaniem na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej z Angolą są 
działania polskiego rządu w ramach projektu „GO AFRICA”. Ponadto w 21 marca 2017 r. 
podpisano Memorandum of Understanding pomiędzy Rządem Republiki Angoli a Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego dotyczące uruchomienia linii kredytowej w wysokości 100 mln 
USD, co skutkuje poszerzeniem oferty wsparcia finansowego dla polskich inwestycji 
zagranicznych w tym kraju. 
 
Potwierdzeniem możliwości, jakie daje wejście na rynek afrykański, były bezpośrednie 
rozmowy podczas organizowanych w roku 2016 i 2017 wizyt studyjnych Województwa 
Wielkopolskiego, które pozwoliły nakreślić przyszłe ramy współpracy pomiędzy regionami. 
Współpraca bilateralna ma służyć nawiązywaniu jak najliczniejszych kontaktów pomiędzy 
podmiotami. 
 
Kierując się potrzebą ugruntowania dotychczasowych kontaktów zainteresowane strony 
wyraziły chęć podpisania wspólnego „Listu intencyjnego”, dotyczącego wspierania 
partnerskiej współpracy w dziedzinach: gospodarczej, technicznej, rolniczej, ochrony 
środowiska, naukowej oraz społeczno – kulturalnej. Strony podejmą starania na rzecz 
tworzenia warunków ekonomicznych, finansowych i prawnych dla działalności podmiotów 
gospodarczych, a także realizowania przez te podmioty wspólnych inwestycji korzystnych 
dla obu regionów. W związku z powyższym z uwagi na ogromne możliwości jakie daje 
wielkopolskim przedsiębiorcom wejście na rynek afrykański podpisanie „Listu Intencyjnego” 
stanowić będzie istotne wsparcie dla intensyfikacji zrównoważonego rozwoju i wzrostu 
konkurencyjności poprzez rozwijanie różnorodnych form współpracy, wymiany i promocji 
gospodarczej. Podpisanie dokumentu umożliwi także instytucjonalne wzmocnienie inicjatyw 
w obszarze edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem finalizowanego „Porozumienia o 
współpracy” pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a Universidad Mandume 
Ya Ndemufayo w Lubango.  
 
Podjęcie powyższej Uchwały pozwoli na realizację zapisów dokumentu o znaczeniu 
krajowym, tj. „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030 r.)” w ramach celu szczegółowego I „Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o 
wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną” („Obszar ekspansji zagranicznej”) przyjętej 
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Uchwałą Rady Ministrów nr 8/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto współpraca 
zagraniczna stanowi istotny element strategii rozwoju społeczno – gospodarczego regionu i 
jest narzędziem w realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. 
Wielkopolska 2020”, w zakresie Celu Strategicznego 6 tj. „Wzmocnienie potencjału 
gospodarczego regionu”, w szczególności Celu Operacyjnego 6.9, jakim jest „Tworzenie 
warunków dla ekspansji gospodarki województwa na rynki zewnętrzne” przyjętej Uchwałą 
nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niniejsza uchwała wpisuje się w dokumenty strategiczne 
województwa: „Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego 2011-
2020” oraz „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020”. 
 
W związku z powyższym podjęcie Uchwały uznaje się za uzasadnione. 
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