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UCHWAŁA Nr XLII/980/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 26 lutego 2018 r. 
 
 
 

w sprawie ustalenia treści „Porozumienia o współpracy między  
Województwem Wielkopolskim Rzeczypospolitej Polskiej i Okręgiem Sibiu Rumunii” 

 

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 tj. ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się treść „Porozumienia o współpracy między Województwem Wielkopolskim 

Rzeczypospolitej Polskiej i Okręgiem Sibiu Rumunii”, 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 XLII/980/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 lutego 2018 r. 
w sprawie ustalenia treści  

„Porozumienia o współpracy między  
Województwem Wielkopolskim Rzeczypospolitej Polskiej i Okręgiem Sibiu Rumunii” 

 
Kontakty między Województwem Wielkopolskim i Okręgiem Sibiu zostały zainicjowane  

w 2016 roku. Wolę nawiązania współpracy z partnerem rumuńskim wyrazili radni 

Województwa Wielkopolskiego z Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy 

Międzynarodowej. Okręg Sibiu (Sybin) pojawił się wśród propozycji potencjalnych rumuńskich 

partnerów zaproponowanych Województwu Wielkopolskiemu przez Ambasadę RP  

w Bukareszcie. W dniach 27 września – 1 października 2016 roku z wizytą do Rumunii (Okręgi 

Cluj i Sibiu) udali się radni KSRRiWM. Delegacja spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem, 

oba okręgi wyraziły wolę dalszej współpracy, przy czym tylko w przypadku Okręgu Sibiu 

deklaracje zostały wypełnione treścią. 

W dniach 3-6 kwietnia 2017 roku z oficjalną wizytą Województwo Wielkopolskie odwiedziła 

Przewodnicząca Rady Okręgu Sibiu Daniela Cîmpean z towarzyszącą delegacją. Podczas 

spotkania z Marszałkiem Markiem Woźniakiem strony porozumiały się w sprawie 

sformalizowania współpracy odpowiednim dokumentem. Za perspektywiczne obszary 

kooperacji uznano rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem 

promocji regionalnego dziedzictwa kulinarnego i agroturystyki (Okręgowi Sibiu przyznano 

tytuł Europejskiego Regionu Gastronomii 2019), oraz wymianę doświadczeń w zakresie 

polityki regionalnej. Bezpośrednio po wizycie rozpoczęto prace nad tekstem porozumienia  

o współpracy międzyregionalnej. 

W dniach 10-14 sierpnia 2017 roku w Okręgu Sibiu gościła delegacja Województwa 

Wielkopolskiego na czele z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim. Tematem 

przewodnim wizyty było rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Wicemarszałek K. Grabowski 

ponowił zaproszenie dla rumuńskich partnerów na targi „Smaki Regionów”, które 

wystosowano podczas kwietniowej wizyty w Wielkopolsce. 

Okręg Sibiu skorzystał z zaproszenia i w dniach 21-26 września 2017 roku wziął udział  

w targach „Smaki Regionów”. Strona rumuńska przygotowała ekspozycję w ramach stoiska 

Województwa Wielkopolskiego. Prezentacja Okręgu Sibiu spotkała się z bardzo dobrym 

przyjęciem uczestników targów. 

Odpowiadając na propozycję Marszałka Marka Woźniaka, dwóch przedstawicieli Rady Okręgu 

Sibiu weźmie udział w programie stażowym „Wielkopolska Akademia Samorządności”  

w pierwszej połowie 2018 roku. 

Okręg Sibiu jest jednym z liderów w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych  

do Rumunii. W stolicy okręgu organizowany jest trzeci pod względem wielkości festiwal 

teatralny w Europie, a w 2007 roku Sybin otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Okręg 

Sibiu ma wielokulturowy charakter – oprócz dominujących Rumunów (91%) zamieszkują  

go liczne mniejszości: romska (5%), węgierska (3%) i niemiecka (1%). 

Uwzględniając poziom dotychczasowej aktywności współpracy, zaplanowane działania oraz 

zgodę Ministra Spraw Zagranicznych na podjęcie inicjatywy zagranicznej województwa, 

przyjęcie uchwały jest zasadne. 
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