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UCHWAŁA Nr XLVI/1062 /18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 4 czerwca 2018 roku 
 
 
 

w sprawie przyjęcia projektu „Porozumienia między Województwem Wielkopolskim 
a Regionem Bretanii o współpracy międzynarodowej”  

 
 
 
 

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 
 

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie ustalenia treści „Porozumienia między 
Województwem Wielkopolskim a Regionem Bretanii o współpracy międzynarodowej” (dalej: 
Porozumienie), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 

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

§ 3 
 

Uchwałę oraz projekt Porozumienia, 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 podjęcie inicjatywy zagranicznej 
i podpisanie Porozumienia. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr  XLVI/1062 /18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 czerwca 2018 r.  
w sprawie przyjęcia projektu „Porozumienia między Województwem Wielkopolskim 

a Regionem Bretanii o współpracy międzynarodowej”. 
 
Początki współpracy Województwa Wielkopolskiego i Regionu Bretanii sięgają lat 90. XX wieku 
kiedy polscy urzędnicy odbywali we Francji wizyty studyjne celem nauki o samorządzie. 
Współpraca między regionami została po raz pierwszy sformalizowana 14 kwietnia 2005 roku 
w chwili podpisania „Porozumienia między Województwem Wielkopolskim a Regionem 
Bretanii o współpracy międzynarodowej”. Dokument zakładał między innymi popieranie 
inicjatywy dwustronnych, służących rozwojowi obu regionów, kładąc szczególny nacisk na 
wspieranie rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki, badań naukowych, nowych 
technologii, edukacji, kształcenia i kultury oraz innych dziedzin. 
 
W ramach relacji wielkopolsko-bretońskich podpisano także dwa plany działania w 2005 
i w 2012 roku, które precyzowały tematy współpracy biorąc pod uwagę doświadczenia nabyte 
w ciągu poprzednich lat wspólnej aktywności oraz zmiany kontekstu współpracy europejskiej. 
Określanie w planach obszarów tematycznych prowadzonych aktywności miało na celu 
dynamizację i wzmocnienie działań podejmowanych między obydwoma regionami. 
 
Przez dwadzieścia trzy lata trwania sformalizowanej współpracy wielkopolsko-bretońskiej 
zrealizowane zostały liczne projekty, między innymi w obszarach rolnictwa, ochrony 
środowiska, kultury i edukacji. Przedstawiciele Wielkopolski i Bretanii brali udział w wizytach 
studyjnych, kooperowały także instytucje i gminy z terenów obu regionów. Z upływem lat, 
współpraca nie traci na dynamice – w 2018 roku planowana jest realizacja szeregu nowych 
wspólnych inicjatyw uwzględniających między innymi wymianę doświadczeń i zacieśnianie 
współpracy między podmiotami w Wielkopolsce i w Bretanii w obszarach edukacji, kultury czy 
turystyki wodnej. 
 
W styczniu 2018 roku przedstawiciele obu regionów potwierdzili chęć kontynuacji i kultywacji 
wzajemnych relacji poprzez praktyczną współpracę, której owocem będą konkretne efekty 
oraz uzgodnili, by otworzyć kolejny rozdział współpracy między Województwem 
Wielkopolskim a Regionem Bretanii poprzez zawarcie nowego – uaktualnionego -  
porozumienia o współpracy, którego tekst został ustalony wspólnie na podstawie poprzedniej 
wersji porozumienia z 2005 roku. 
 
Podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego wspomnianej wyżej uchwały i jej 
zatwierdzenie przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwi 
pogłębienie współpracy i otwarcie nowego rozdziału dynamicznych kontaktów pomiędzy 
obydwoma regionami.  
 
W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest zasadne. 
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