
Uchwała  Nr XLI/731/10 
Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego 

z dnia 27 września 2010r. 

 

w sprawie przyjęcia  

„Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego”. 

 
Na podstawie art. 18 pkt. 13 oraz art. 75, 76 i 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjmuje Priorytety współpracy zagranicznej 

Województwa Świętokrzyskiego, zwane dalej „Priorytetami współpracy”, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. „Priorytety współpracy” zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego”, określają: 
1) główne cele współpracy zagranicznej, 
2) priorytety geograficzne współpracy, 
3) zamierzenia w zakresie przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń 

regionalnych. 

3. Aktualizacja „Priorytetów współpracy” odbywać się będzie w zależności od potrzeb 
z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań społeczno-politycznych w wymiarze 
europejskim i globalnym. 

4. Zobowiązuje się Zarząd Województwa do bieżącego monitorowania realizacji 
„Priorytetów współpracy” i przedkładania Sejmikowi Województwa corocznie 
w terminie do końca pierwszego półrocza danego roku raportu z realizacji priorytetów 
współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego za rok poprzedni. 

§ 2 
Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Nr IX/142/99 z dnia 30 sierpnia 1999 roku 
w sprawie przyjęcia priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4 
Uchwałę oraz przyjęte „Priorytety współpracy” przekazuje się zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy 
o samorządzie województwa ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz 
ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.  

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

          

        Przewodniczący Sejmiku 

 

        Tadeusz Kowalczyk 



UZASADNIENIE  
 

„Priorytety współpracy zagranicznej województwa” to podstawowy dokument 
programowy umożliwiający Województwu prowadzenie współpracy międzynarodowej. 
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa dokument ten 
określa główne cele współpracy zagranicznej Województwa, jej kierunki geograficzne oraz 
precyzuje zamierzenia samorządu województwa w zakresie przystępowania 
do międzynarodowych umów i zrzeszeń regionalnych.  

W związku z powyższym Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałą 
Nr IX/142/99 z dnia 30 sierpnia 1999 roku Priorytety współpracy zagranicznej Województwa 
Świętokrzyskiego. Upływ od tamtego momentu ponad 10 lat skutkuje szeregiem zmian 
zarówno w regionie, jak również w sytuacji Polski. Zmiany te dotyczą praktycznie wszystkich 
dziedzin, a dominującym elementem staje się opieranie rozwoju na wiedzy i uczestnictwie 
w różnych sieciach współpracy. 

Najważniejszym czynnikiem pociągającym za sobą konieczność aktualizacji priorytetów 
współpracy zagranicznej Województwa jest przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii 
Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku. W jego obliczu głównym zadaniem współpracy 
zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego stało się podnoszenie poziomu rozwoju 
gospodarczego województwa, wykorzystanie szans wynikających z członkowstwa w Unii 
Europejskiej, jak najpełniejsze sięganie po dobre doświadczenia i podnoszenie kompetencji 
mieszkańców oraz poszukiwanie partnerów mogących najefektywniej wspierać 
Świętokrzyskie w tych działaniach. Dlatego też podstawowym elementem polityki 
zagranicznej Województwa pozostaje współpraca z regionami i organizacjami z obszaru 
państw członkowskich Unii Europejskiej, która ma posłużyć zwiększaniu naszej wiedzy 
i kompetencji, uczestnictwa w projektach unijnych, a także zdobywaniu nowych umiejętności 
z dziedziny programowania i absorpcji środków unijnych z poziomu instytucji europejskich, 
z przeznaczeniem na inwestycje, rozwój umiejętności i inne przedsięwzięcia realizowane 
przez województwo, samorządy lokalne oraz inne podmioty z regionu. 

W dokumencie zaakcentowano również znaczenie współpracy z regionami państw 
Europy środkowo-wschodniej i południowej. Wśród państw pozaeuropejskich, szczególną 
wagę przywiązuje się do kontaktów z USA oraz z Chinami, Japonią i Indiami – państwami 
charakteryzującymi się jednymi z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. 
Dokument ten uwzględnia wyzwania związane z procesami integracyjnymi, jak również 
globalizacyjnymi. 

Jedną z korzystniejszych dla regionu jest współpraca z Regionem Centralnej Finlandii. 
Kontynuacja działań kooperacyjnych z tym partnerem wydaje się mieć znaczenie zasadnicze. 
Wcześniejsze doświadczenia we współpracy z hrabstwem Aarhus w Danii oraz dobre 
kontakty ze Szwecją skłoniły władze Województwa Świętokrzyskiego do podjęcia działań 
na rzecz stworzenia stałej platformy współpracy regionu z partnerami z krajów nordyckich. 
Współpraca z regionem Norden może okazać się niezwykle pomocna w dziedzinie 
podnoszenia poziomu innowacyjności i konkurencyjności naszego województwa. 

Szansą zdynamizowania rozwoju regionu świętokrzyskiego jest także zmiana 
geopolitycznego położenia województwa, wiążąca się z integracją ze strukturami unijnymi 
i potraktowaniem polskiej wschodniej granicy jako zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. 
Świętokrzyskie nie leży co prawda na samej granicy z Ukrainą, niemniej jednak może 
wykorzystać istniejące kontakty z Obwodem Winnickim w celu włączenia się w system 
międzynarodowej wymiany handlowej Unii Europejskiej. W tym przypadku uzasadnione 
wydaje się zaangażowanie w proces transformacji gospodarki, przede wszystkim ukraińskiej, 
ale również szukanie na Wschodzie innych partnerów. Działalność taka wpisuje się również 



w aktywność Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej realizującej założenia 
Europejskiej Współpracy Sąsiedztwa oraz Partnerstwa Wschodniego. 

Mając na uwadze wymienione powyżej przesłanki zasadnym jest przyjęcie przez Sejmik 
zaktualizowanego tekstu „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa 
Świętokrzyskiego”, a tym samym uchylenie uchwały przyjmującej poprzednią wersję tego 
dokumentu. 



Załącznik do uchwały Nr XLI/731/10 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 27 września  2010r. 

 

 

PRIORYTETY WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego: 

− biorąc pod uwagę zadania i kierunki polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, 

− uwzględniając kompetencje i zobowiązania wynikające z Ustawy o samorządzie 
województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., 

− mając na uwadze strategię rozwoju województwa sformułowaną w Strategii Rozwoju 
Województwa Świętokrzyskiego, 

− kierując się zasadą, że współpraca zagraniczna województwa prowadzona jest zgodnie  
z porządkiem prawnym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi 
zobowiązaniami, 

− dążąc do efektywnego wykorzystania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej, 

− doceniając współpracę międzyregionalną służącą integracji i rozwojowi społeczeństw, 

− biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w ramach współpracy zagranicznej 
jednostek samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego, 

 

deklaruje 

 

aktywnie rozwijać współpracę regionalną z partnerami zagranicznymi oraz podejmować 
inicjatywy zmierzające do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, przyczyniając 
się tym samym do podnoszenia poziomu życia mieszkańców Województwa 
Świętokrzyskiego.  
 

Rozdział I 

ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

1. Aktywność i współpraca zagraniczna Samorządu Województwa Świętokrzyskiego winna 
być jednym z głównych instrumentów kreowania nowoczesnego i harmonijnego rozwoju 
województwa we wszystkich obszarach, w tym w szczególności w zakresie: edukacji  
i nauki, gospodarki i innowacyjności, regionalnej polityki energetycznej, zdrowia 
i polityki społecznej, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
zwiększania szans rozwoju mieszkańców - szczególnie młodego pokolenia –  
w warunkach globalnej konkurencji oraz służyć zmniejszaniu różnic w stosunku do 



regionów wiodących. Aktywność ta musi być realizowana w ramach unitarnego państwa 
prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska. 

2. Zasadniczym celem współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego winno być 
umożliwienie jego mieszkańcom, instytucjom i organizacjom rozwoju nowych 
umiejętności oraz możliwości, służących wzmacnianiu szans gospodarczych  
i kulturalnych w świecie, opartym na wiedzy i zarządzaniu informacją, wspomagających 
ich uczestnictwo w procesach globalizacji, w szczególności możliwych dzięki 
członkostwu Polski w Unii Europejskiej.  

3. Współpraca zagraniczna powinna skutkować jak najpełniejszym wzmacnianiem szans 
rozwoju regionu i jego mieszkańców oraz umacnianiem poczucia tożsamości i wspólnoty 
regionalnej oraz narodowej. 

4. Konkretyzacja celów regionalnej współpracy zagranicznej oraz sposobów ich osiągania 
pozostawać będzie w zgodzie z ogólnymi planami rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego, w szczególności ze Strategią Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego, kompetencjami samorządu wynikającymi z ustawy o samorządzie 
województwa oraz z założeniami i kierunkami polityki zagranicznej państwa, a także  
z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych, szczególnie w zakresie 
odnoszącym się do roli wspólnot lokalnych i regionalnych.  
 

5. Samorząd województwa wspierać będzie zagraniczną współpracę podmiotów z obszaru 
Województwa Świętokrzyskiego. Nawiązywanie międzyregionalnej współpracy  
z partnerem zagranicznym służyć będzie rozwojowi kontaktów pomiędzy 
zainteresowanymi instytucjami z regionów partnerskich. 

 
§ 2 

Współpraca zagraniczna Województwa Świętokrzyskiego będzie realizowana przy 
uwzględnieniu następujących zasad: 
1) efektywności i gospodarności w dysponowaniu środkami samorządu oraz potrzeba 

pozyskiwania finansowania z funduszy zewnętrznych, w szczególności w ramach 
programów UE, 

2) poszanowania interesów regionów i ich państw, 
3) dostosowywania form współpracy zagranicznej do zmieniających się uwarunkowań 

gospodarczych i społeczno-politycznych z poszanowaniem różnic ustrojowych państw 
regionów podejmujących współpracę, 

4) wykorzystania pojawiających się nowych możliwości organizacyjnych  
i technologicznych.  

 
§ 3 

Po uwzględnieniu powyższych przesłanek oraz każdorazowej ocenie możliwych korzyści, 
Województwo Świętokrzyskie może zawierać porozumienia międzyregionalne oraz 
podejmować decyzje o uczestnictwie w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności 
lokalnych i regionalnych czy innych inicjatywach zagranicznych zgodnie z odrębnymi 
przepisami, w tym także w zakresie wykraczającym poza określone w Rozdziale III priorytety 
geograficzne współpracy zagranicznej.  

 
 



Rozdział II 
GŁÓWNE CELE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 

 
§ 4 

Głównymi celami współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego są: 
1) wszechstronny, zrównoważony rozwój Województwa Świętokrzyskiego, w tym rozwój 

kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego oraz wzrost jego konkurencyjności 
na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,  

2) pozyskiwanie wiedzy i doświadczeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym, korzystając 
z doświadczeń regionów zagranicznych, odnoszących sukcesy w tym zakresie,  

3) rozwijanie demokracji lokalnej i regionalnej,  
4) promocja i wzmacnianie pozycji Województwa Świętokrzyskiego na arenie 

międzynarodowej, 
5) wspieranie kontaktów międzynarodowych podmiotów z Województwa Świętokrzyskiego 

z partnerami z regionów innych państw, 
6) wspieranie środowisk polonijnych we współpracy z Międzyresortowym Zespołem do 

spraw Polonii i Polaków za Granicą. 
 

§ 5 

Uwzględniając postanowienia zawarte w rozdziale I, określa się następujące sposoby 
realizacji celów współpracy zagranicznej, określonych w §4: 
1) nawiązanie i kontynuacja formalnej współpracy samorządu województwa z regionami 

określonymi w Rozdziale III, o podobnym typie gospodarki, które charakteryzują się 
przejściem podobnych procesów restrukturyzacyjnych,  

2) inicjowanie i udział samorządu województwa w zrzeszeniach, organizacjach 
międzynarodowych, o zakresie działania umożliwiającym realizację celów współpracy 
zagranicznej województwa świętokrzyskiego, określonych w §4, 

3) inicjowanie i udział samorządu wojewódzkiego w projektach lub przedsięwzięciach 
o charakterze międzynarodowym, umożliwiających realizację celów współpracy 
zagranicznej województwa świętokrzyskiego, wymienionych w §4, 

4) pomoc w inicjowaniu i rozwijaniu kontaktów międzynarodowych pomiędzy podmiotami 
z województwa świętokrzyskiego, w szczególności samorządami lokalnymi, jednostkami 
edukacyjnymi i naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz 
przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi z podmiotami z regionów 
partnerskich, 

5) inicjowanie i włączanie podmiotów z województwa świętokrzyskiego do udziału 
w projektach lub inicjatywach o charakterze międzynarodowym, umożliwiających 
realizację głównych celów współpracy zagranicznej województwa świętokrzyskiego, 
zapisanych w §4. 

 
§ 6 

Uwzględniając cele współpracy zagranicznej oraz sposoby ich realizacji określa się 
następujące, główne płaszczyzny współpracy: 
1) wymiana doświadczeń samorządowych na poziomie regionalnym w celu usprawnienia 

organizacji i zarządzania regionem,  
2) rozwijanie kontaktów gospodarczych, sprzyjających wzrostowi konkurencyjności 

rynkowej Województwa Świętokrzyskiego oraz wspieraniu eksportu i pozyskiwaniu 
inwestorów, 



3) zdobywanie wiedzy w zakresie zasad nowoczesnego rozwoju, budowania regionalnego 
systemu innowacji, edukacji i budowania społeczeństwa informacyjnego,  

4) poszerzanie kontaktów i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i nauki na 
wszystkich szczeblach zdobywania wiedzy,  

5) wymiana doświadczeń w sferze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz 
tworzenia regionalnych strategii energetycznych, 

6) pozyskiwanie wiedzy i doświadczeń w zakresie modernizacji terenów wiejskich, 
restrukturyzacji i unowocześniania produkcji rolnej oraz tworzenia pozarolniczych źródeł 
zarobkowania ludności wiejskiej, dla zapewnienia harmonijnego rozwoju obszarów 
wiejskich województwa, 

7) wymiana doświadczeń w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie 
regionalnym, 

8) promowanie regionu poza granicami Polski i upowszechnianie jego atrakcyjności 
gospodarczej, turystycznej, przyrodniczej, dziedzictwa i dorobku kulturalnego a także 
potencjału naukowego. 

 
Rozdział III 

PRIORYTETY GEOGRAFICZNE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 

 
§ 7 

1. Priorytety geograficzne współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego 
wynikają z następujących czynników: 
1) położenie regionu w obszarze centralnej Polski, z naturalnymi i historycznymi 

kierunkami współpracy skierowanymi na wschód i południe Europy; 
2) konieczność zmniejszania dystansu rozwojowego województwa w stosunku 

do regionów wiodących, szczególnie w dziedzinach wpływających na poziom szans 
życiowych mieszkańców, jak nowoczesna edukacja, społeczeństwo informacyjne, 
przedsiębiorczość, stosowanie nowoczesnych technologii i rozwiązań 
organizacyjnych oraz wykorzystywanie swoich atutów; 

3) wzrastająca rola celowych programów wielonarodowych, będących bazą 
do rozpowszechniania dobrych wzorów i doświadczeń liderów wśród uczestników 
takich przedsięwzięć; 

4) podejmowane inicjatywy zagraniczne powinny nawiązywać do dobrych tradycji 
i stanowić kontynuację doświadczeń oraz dorobku dotychczasowych kontaktów 
międzynarodowych województwa lub być odpowiedzią na inicjatywy ze strony 
środowisk Polonii. 

 
§ 8 

Priorytety geograficzne współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego stanowią: 
 

1. Regiony w krajach członkowskich Unii Europejskiej 

Najważniejszym priorytetem współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego 
jest jej wykorzystanie do podniesienia poziomu rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 
takiego, który umożliwi skuteczne wykorzystywanie własnych atutów rozwojowych  
i konkurowanie z pozostałymi regionami w Unii Europejskiej. Współpraca z regionami 
państw UE służyć będzie rozwojowi regionu, wiedzy i innowacyjności, jak też pogłębianiu 
umiejętności w zakresie programowania i absorpcji środków unijnych przez jednostki 
samorządowe. Porozumienia i umowy z regionami z państw Unii Europejskiej oraz 



działalność w organizacjach międzynarodowych winny sprzyjać wymianie doświadczeń na 
temat reformy polityki regionalnej Wspólnoty oraz aktywnemu uczestniczeniu w dyskusji  
w sprawach związanych z jej praktycznym funkcjonowaniem. Ważne miejsce w tym 
względzie odgrywa aktywność przedstawicieli Województwa w Komitecie Regionów 
poprzez polską delegację do Komitetu Regionów. 

Przedstawione założenia rodzą określone wyzwania w zakresie współpracy ekonomicznej 
z regionami państw UE, zwłaszcza związane z zabezpieczaniem środków na udział 
samorządu i instytucji województwa w projektach międzynarodowych. Wskazane wyżej 
podstawowe przesłanki do współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego  
z regionami państw UE mogą ulegać modyfikacjom w zależności od dynamiki zmian  
w relacjach międzyregionalnych w Unii Europejskiej. Dla rozwoju województwa ważne jest 
pozyskiwanie wiedzy i wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz transferu 
technologii w obszarze kompleksowego ograniczania emisji CO2 . 
W związku z powyższym zakłada się: 

1) kontynuację dotychczasowej współpracy z Regionem Centralnej Finlandii (Republika 
Finlandii), Regionem Gävleborg (Królestwo Szwecji) oraz podjęcie współpracy  
z regionami Królestwa Danii w celu rozwoju stałej platformy współpracy z regionami 
z państw skandynawskich,  

2) aktywizację współpracy na podstawie wcześniej zawartych porozumień z Regionem: 
Friuli-Venezia Giulia (Republika Włoska), Województwami Zala i Komarom-
Esztergom (Republika Węgierska), 

3) nawiązanie nowych kontaktów z regionami z krajów: Republika Austrii, Republika 
Federalna Niemiec, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

 
2. Regiony z krajów sąsiadujących niebędących członkami Unii Europejskiej 

Województwo Świętokrzyskie będzie wykorzystywać szansę ożywienia rozwoju  
z uwzględnieniem geopolitycznego położenia województwa w związku z członkostwem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w kontekście faktu, że wschodnia granica 
Rzeczypospolitej Polskiej stała się zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Województwo 
Świętokrzyskie, mimo iż nie leży przy samej granicy, zamierza rozwijać współpracę 
międzynarodową ze wschodnimi sąsiadami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 
współpracy gospodarczej. Zamierza wykorzystać możliwości realizacji wspólnych projektów 
w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, prowadzonej przez Unię Europejską. 
Województwo Świętokrzyskie dążyć będzie do współpracy z władzami samorządowymi 
innych województw wschodniej części Polski w celu wymiany doświadczeń nt. współpracy  
z regionami państw z obszaru za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej tak, aby 
maksymalnie wykorzystać szanse rozwojowe. Realizacji tego zadania sprzyja podpisane  
w kwietniu 2004 roku przez Województwo Świętokrzyskie „Porozumienie o współpracy 
międzyregionalnej w ramach Regionalnej Strategii Innowacji” z województwami lubelskim  
i podkarpackim, jak również realizacja Strategii i Programu Operacyjnego „Rozwój Polski 
Wschodniej” przez pięć wschodnich województw Polski.  

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 
zamierza kontynuować współpracę z Obwodem Winnickim (Ukraina), z uwzględnieniem 
problematyki gospodarczej. Ponadto, zasadne może być nawiązanie współpracy z wybranymi 
regionami z Republiki Białorusi czy Federacji Rosyjskiej. Współpraca prowadzona będzie  
z zgodnie z zasadą solidarności i pomocniczości. Współpraca z Polonią w tych krajach 
realizowana będzie w porozumieniu z Międzyresortowym Zespołem do spraw Polonii  
i Polaków za Granicą. 



3. Regiony w krajach pozaeuropejskich 

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego będzie kształtował swoją aktywność  
w rozwijaniu współpracy międzyregionalnej także w kontekście postępujących na świecie 
procesów globalizacyjnych, niesionych przez nie wyzwań wynikających z rosnącej 
konkurencji na rynku światowym, powstawaniem nowych rynków zbytu, malejących kosztów 
produkcji, swobody przepływu towarów, kapitału i ludzi, jak i zagrożeń (np. utrata 
tożsamości kulturowej). Dotychczasowe obserwacje zjawiska globalizacji wskazują, że tylko 
świadome jego wykorzystanie rokuje szanse rozwoju danego kraju czy województwa.  

Województwo Świętokrzyskie dążyć będzie do intensyfikacji działań z instytucjami 
gospodarczymi, kapitałowymi i kulturalnymi, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, 
Kanady i krajów Dalekiego Wschodu po przeprowadzeniu analizy ich przydatności. 
Współpraca zagraniczna z regionami pozaeuropejskimi powinna być każdorazowo powiązana 
z określonymi celami takiej współpracy i w najwyższym stopniu uwzględniać kryterium 
rachunku ekonomicznego i efektów, jakie ta współpraca może przynieść dla województwa. 
Należy tu rozważyć nawiązanie współpracy z silnymi gospodarczo i dynamicznie 
rozwijającymi się regionami z państw Azji, m.in. Chińskiej Republiki Ludowej, Państwa 
Japonii, Republiki Indii. 

 
§ 9 

1. Istotnym priorytetem współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego jest 
współpraca z Polonią i Polakami poza granicami Polski.  
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wspierać będzie relacje z Polonią we 
współpracy z Międzyresortowym Zespołem do spraw Polonii i Polaków za Granicą.  

2. Za istotne uznaje się rozwój kontaktów z Polakami, którzy mieszkają poza granicami 
Polski w wyniku historycznych zmian oraz wspieranie działalności reprezentujących ich 
organizacji, wzmacniając tożsamość narodową i ich aktywność w kraju ich zamieszkania. 

3. Przedmiotem zainteresowania i starań Województwa Świętokrzyskiego będą również 
środowiska Polaków, którzy krótko mieszkają lub czasowo przebywają w innym kraju,  
w szczególności mieszkańców z Województwa Świętokrzyskiego. Ważnym elementem 
wpływającym na rozwój mogą mieć ich działalność inwestycyjna oraz ich powrót  
i osiedlenie się w Województwie Świętokrzyskim.  

4. W przypadku współpracy z regionami, w których znajdują się znaczące skupiska Polonii, 
nadrzędnymi celami współpracy będą działania na rzecz pomocy naszym rodakom, 
ochrony dziedzictwa języka i tradycji.  

 

Rozdział IV 

REPREZENTACJA SAMORZ ĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
NA FORUM MI ĘDZYNARODOWYM ORAZ ZAMIERZENIA W ZAKRESIE 

PRZYSTĘPOWANIA DO MI ĘDZYNARODOWYCH ZRZESZE Ń 
MI ĘDZYREGIONALNYCH 

 
§ 10 

1. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego uznaje potrzebę uczestniczenia 
Województwa Świętokrzyskiego w międzynarodowych instytucjach i stowarzyszeniach 
regionalnych, specjalizujących się w dziedzinach istotnych dla rozwoju województwa. 



2. Członkostwo Województwa w tego rodzaju zrzeszeniach służyć winno realizacji celów 
współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego, zapisanych w Rozdziale II 
oraz integracji województwa z innymi regionami Europy. 

 
§ 11 

1. Dla wzmocnienia efektów działań Województwa Świętokrzyskiego jako regionu 
europejskiego za priorytet uznaje się aktywną współpracę z: 
1) Komitetem Regionów (Committee of the Regions - COR), 
2) Parlamentem Europejskim (European Parliament), 
3) Komisją Europejską (European Committee). 

2. Za wskazane uznaje się też nawiązanie współpracy z następującymi organizacjami 
europejskimi: 
1) Kongresem Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (Congress of Local and 

Regional Authorities of Europe - CLARE), 
2) Zgromadzeniem Regionów Europy (Assembly of European Regions - AER), 
3) Radą Europy (Council of Europe), 
4) Stowarzyszeniem Regionów Europy dla Społeczeństwa Informacyjnego (European 

Regional Information Society Association ERIS@). 

3. W celu skutecznej współpracy w zakresie realizacji zadań polityki zagranicznej państwa 
na szczeblu regionalnym Województwo Świętokrzyskie będzie uczestniczyć  
w międzyrządowych komisjach ds. współpracy regionalnej i transgranicznej z krajami, 
objętymi priorytetami współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego.  

 
§ 12 

Samorząd województwa rozważy możliwość uczestnictwa Województwa Świętokrzyskiego 
w międzynarodowych instytucjach i stowarzyszeniach nie wymienionych powyżej, o ile 
będzie to miało wymierny wpływ na rozwój województwa i nie będzie sprzeczne  
z priorytetami współpracy zagranicznej województwa. 

 
§ 13 

Skutecznej realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego 
służyć będzie Regionalne Biuro Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonujące 
w ramach wspólnej inicjatywy pięciu wschodnich województw (lubelskiego, podkarpackiego, 
podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego) pod nazwą Dom Polski Wschodniej 
w Brukseli. Współpraca Regionalnego Biura ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE 
stanowić będzie wzmocnienie działań Województwa Świętokrzyskiego na szczeblu 
regionalnym w strukturach UE. Do zadań ww. Biura należą: 
1) gromadzenie i weryfikacja bieżących informacji uzyskanych w instytucjach Unii 

Europejskiej, ważnych z punktu widzenia interesów gospodarczych i rozwojowych 
województwa z uwzględnieniem interesów państw, 

2) pośrednictwo w poszukiwaniu partnerów dla współpracy międzynarodowej służącej 
realizacji celów województwa, 

3) prowadzenie rozeznania i pomoc w pozyskiwaniu dla województwa środków z funduszy 
zewnętrznych, w szczególności w ramach programów UE, 

4) przygotowywanie własnych inicjatyw i projektów z wykorzystaniem zewnętrznych 
środków finansowych, 

5) współpraca z instytucjami UE w zakresie wspierania realizacji programów i projektów 
służących rozwojowi województwa, 



6) reprezentowanie interesów Województwa Świętokrzyskiego i kształtowanie 
pozytywnego wizerunku województwa i Polski na forum instytucji europejskich i 
organizacji międzynarodowych, 

7) promocja Województwa Świętokrzyskiego, 
8) wsparcie uczestnictwa przedstawicieli województwa w pracach instytucji europejskich,  
9) informowanie administracji publicznej Województwa Świętokrzyskiego o zmianach 

prawnych, procedurach i decyzjach zapadających w instytucjach Unii Europejskiej, 
mających znaczenie dla realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju regionalnego. 

 
§ 14 

1. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego za uzasadnioną postrzega realizację 
koncepcji wspólnego przedstawicielstwa regionalnego w Brukseli – Domu Polski 
Wschodniej w Brukseli, z zachowaniem autonomii poszczególnych biur regionalnych, 
które poprzez koordynację działań wschodnich województw Polski będzie zabiegać 
o promocję i reprezentację interesów ww. wymienionych województw. 
Z uwagi na obecne uwarunkowania współpracy regionalnej na płaszczyźnie europejskiej, 
ze względu na podobne uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i geograficzne 
województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-
mazurskiego oraz potencjalnie szeroki obszar zbieżnych interesów i kierunków polityki 
rozwojowej tych województw, samorząd Województwa Świętokrzyskiego widzi potrzebę 
ścisłej współpracy ww. województw na poziomie przedstawicielstw regionalnych 
w Brukseli.  
Zintegrowane i spójne działania ww. województw we współpracy z władzami 
państwowymi na forum europejskim stwarzają dużą szansę utrwalenia identyfikacji 
wschodnich województw Polski jako obszaru o określonym charakterze i potencjale 
rozwojowym, walorach środowiskowych i turystycznych. Wspólne zaangażowanie 
pozwoli także na pełniejsze artykułowanie charakterystycznych potrzeb tych 
województw. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego dostrzega istotne korzyści 
płynące z takiej współpracy. Wspólne inicjatywy przyczynią się także do wzmocnienia 
współdziałania tych województw w celu wdrażania wspólnych projektów wspieranych  
z funduszy strukturalnych w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  

2. Działania Domu Polski Wschodniej w Brukseli realizowane będą w ramach odrębnego 
porozumienia między województwami lubelskim, podlaskim, podkarpackim, 
świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.  

3. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego będzie wspierać działalność wspólną Domu 
Polski Wschodniej w Brukseli w zakresie dotyczącym województwa świętokrzyskiego 
tak, aby jak najpełniej wykorzystać jego potencjał na rzecz województwa 
świętokrzyskiego.  

 

Rozdział V 

WYKAZ DOKUMENTÓW  
O WSPÓŁPRACY MI ĘDZYREGIONALNEJ  Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI 

ORAZ UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH INICJATYWACH 
MI ĘDZYREGIONALNYCH 

 
§ 15 

Województwo Świętokrzyskie zawarło porozumienia i umowy o współpracy i podpisało list 
intencyjny z: 



1) Obwodem Winnickim (Ukraina) - Umowa o współpracy z dnia 23 czerwca 1999 r., 
2) Autonomicznym Regionem Friuli-Venezia Giulia (Republika Włoska) – 

Porozumienie o współpracy z dnia 28 czerwca 1999 r., 
3) Województwem Zala (Republika Węgierska) – Porozumienie o współpracy z dnia 11 

lipca 2000 r., 
4) Regionem Gävleborg (Królestwo Szwecji) – Umowa o współpracy z dnia  

7 października 2000 r., 
5) Obwodem Niżnogorskim (Federacja Rosyjska) – Porozumienie o współpracy z dnia 

21 listopada 2000 r., 
6) Wyspą Księcia Edwarda (Kanada) – Umowa o współpracy z dnia 2 marca 2001 r., 
77))  Województwo Komarom-Esztergom (Republika Węgierska) – List intencyjny  

o współpracy z dnia 20 września 2008 r.,  
8) Regionem Centralnej Finlandii (Republika Finlandii) – Umowa o współpracy 

międzyregionalnej z dnia 10 grudnia 2008 r. 


