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Zdaniem wiqkszo6ci samorzEd6w w

ziedzinach zYcia spotecznego,

gospodarcZego i kulturalnego

Dolsrie samorz4dy naiczqsciei Niem-

I cami. Na drugim mieiscu iest Litwa'

Wegry, Slowacia, Gzechy, Rosia, siq tei
* wi"ifi"l Brytanii, szwecli, Holandii, Belgii, Hiszpanii oraz Rumunii'

Praktyczne wymiary Partner
Inspiruj4ce wsp6lpracE -iEdry.tu,odo*4 takty i inicjatywy samorz4d6w lokalnych

i organizacji ,pol"crny"h s4 iorm4 ob1*'telskiej dyplomacji w zakresie polityki zagranicz-

n";lXa1*u;.ri"isze jednak jlst to, 2e bezpo6rednie kontaktyludziz r62nych krai6w buduj4

porozumieniei,wcalenierzadko,s4okazj4dozawiqzaniawieloletnichprzyja'ni.

- w 1990 roku do 6wczesnego burmistrza Plot6w przyjechal wyslannik burmistrza Niebtill

_ wspomina Franciszek Gr6dlcki ztJrzgd,a Miasta ploty. - Byl to Karl H. Spaude, rodowity

mieszkaniec dawnych Plot6w (Plathe), w latach lgg0-1992 czlonekzarz4du Miasta Niebffll'

wkr6tce zwizytqprzyiechala oficjalna delegacja, kt6r4baczn\e obserwowali funkcjonariusze

SB.PodpisanieoficjatnegodokumerrtuodbylosiEdopierosiedemlatp62niq.od|997r.dodzis

I2 IGMINAI STYCZEN 2OI4

gmina Ploty (zachodniopomorskie) i nie-

miecka gmina Niebrill (Szlezwik-Holsztyn)

wsp6lpracuj4 w kilku dziedzinach: samorz4-

dowej. kulturalnej. oswiatowej, sportowej'

Organizowane s4 letnie obozy mlodzie-

2owe, wystqpy zespol6w artystycznych
(Mlodzie2owa Orkiestra Dqta koncertuje

w Niebiill, a w Plotach - zesp6l niemiec-

kich akordeonist6w), zawody sportowe

(KS ,,Rotweis", ,,Polonia" i ,,Mokasyn" bio-

rqlldzialw biegach ulicznych i turniejach

pilkarskich). Polscy nauczyciele uczestni-

czyli w kilku miesiqcznych kursach jqzyko-

wych w Niebfill. Polscy i niemieccy wEd-

karze wsp6lnie lowi4 ryby na Baltyku i na



t

SWI
Redze. Wsp6lpracuj4 te2 jednostki stra2ac-

kie, rolnicy i przedsiEbiorcy.

Od 2007 r. Miasto i Gmina Ploty wsp6lpra-
cuje ze Lwowem w zakresie ochrony prze-
ciwpo2arowej i samorz4dowej. Podpisano
porozumienia z Komendantem Wojew6dz-
kim StraZv Po2arnych Miasta Lwowa,Preze-
sem Zarz4du, Wojew6dzkiego Ochotniczych
Stra2y Po2arnych we Lwowie oraz Starost4
f-yczakowskim. Delegacje ze Lwowa uczesr-
niczyly rv kilku zawodach sporrowo-pozarni-

czych oraz w uroczysroSciach z okazji Dnia
Stra2aka na szczeblu gminy i powiatu gry-
fickiego. Udalo sig cez zorganizowa6 waka-
cje w Plotach dla grupy czterdziestu dzieci
z rodzin strazak6w ze Lwowa.

Franciszek Gr6decki przyznale, 2e koszty
wsp6lpracv z miastami partnerskimi pokry-
wane s4 czqSciowo z budzetu samorzq-
du, straZy po2arnych, klub6w sportowych.
W przypadku wsp6lpracy z Ukrain4 czg(;6

koszt6w wyjazdu ponoszq uczescnicy delegacji.

Pierwsze porozumienie partnerskie Bia-
lystok podpisalw 1992 r. z holenderskim
Eindhoven i ta wsp6lpraca trwa do dzi6.
Nastqpne porozumienia partnerskie Bia-
lystok podpisat z: Kaliningradem i Psko-
wem (Rosja), Kownem (Litwa), Grod-
nem (BialoruS), Jelgaw4 (l-otwa), z ame-
rykaiskim Hrabstwem Milwaukee i Dys-
tryktem Dijon we Francji. Wsp6lpraca sto-
licy Podlasia z partnerami zagraniczny-
mi to gl6wnie orgatizacja misji i spotkai
o tematyce gospodarczej, wymiana kultu-
ralna, o6wiatowa i sportowa. WaLnate2 jest
wymiana doSwiadczei z zakresu m. in.
funkcjonowania samorz4du, wykorzvstania
nor.vych technologii w inu.estycjach samo-
rzqdonrych, pozyskiwanie inwestor6rv.

We wrze6niu 2073 r na terenie Wielkopol-
ski realizowanv byl projekt ,,20 lat wsp6t-
pracy samorzqd6w z Wielkopolski i Bre-
tanii", przygotowany z inicjatywy Wielko-
polskiego O6rodka Ksztalcenia i Studi6w
Samorz4dowych oraz Stowarzyszenia Bre-
tagne Pologne. Jego kluczowymi uczestni-
kami byli przedstawiciele jedenastu wiel-
kopolsko-bretofi skich parrnersrw gmin-
nych, wsp6lpracuj4cych ze sob4 od ponad

dwudziestu lat. Celem projektu bylo
zacie6nienie dotychczasowej wsp6lpracy
i nakre6lenie nowych obszar6w wsp6ldzia-
lania w przyszloSci. To przedsigwziEcie
bylo kontynuacj4 projektu ,,Z0lecie kon-
struktl'rrvnego partnerstwa pomiEdzy Bre-
rani4 a Pol ska, do6wiadczeni a i nadzieje"
zrealizowanego w lipcu 2012we Francji.

Co wynika z rapoftu ISP
Raport Instytutu Spraw Publicznych
powstal w Z0l2 r. w ramach projektu ,,Rola
samorz4d6lr' w polityce zagranicznej RP"
realizowanego przez Zwi4zek Miast Pol-
skich we wsp6lpracl, z ISP, a wsparre-
go finansowo przez Ministerstwo Spraw
Zagraniczoych. Z rapor tu, opracowanego
na podstawie ankiet. wvnika. 2e rylko jed-
na czwarta samorz4d6w nie podjgla jesz-
cze wsp6lpra cy zagrantcznej. P rzy czynE
tegojest brak Srodk6w finansowych, kom-
petencji jgzykowych i czasu.

Trzy czwarte samorz4d6w deklaruj4cych
wspolpracq zagranicznq nie ma progra-
mu rozwoju tej wsp6lpracy. Prawie polo-
wa samorz4d6w - jako formy dzialari pro-
moc_vjnych - wymienia udzial w targach

miEdzynarodowych, znacznie m niejsza
grupa - udzial w konkursach i kampanie
promocyjne adresowane do zagraniczne-
go odbiorcy.

Wsp6lprac9 na poziomie miEdzynarodowym
samorz4dv finansuj4 z kilku 2r6del. Przede
wszystkim s4 to Srodki wlasne, potem - fun-
dusze unijne i miEdzynarodowe, bud2et
zagranicznego partnera, fundusze krajowe
i Srodki od pry-watnych sponsor6w.

Prawie 80 proc. ankietowanych za gl6w-
ne utrudnienie we wsp6lpracy migdzyna-
rodowej uwa2a brak odpowiednich Srod-

k6w finansowych na jej prowadzenie.
W dalszej kolejno6ci s4: brak czasu z powo-
du obci42enia pracownik6w, niewystarcza-
j4ce kompetencje - np. brak znajomo6ci
jEzyk6w obcych, brak zainteresowania ze

strony parrnera oraz utrudnienia organiza-
cyjno-administracyjne, wynikaj4ce z pol-
skiego prawa i nakladane przez jednostki
administracyjne wy2szego rzgdu. Demobi-
Iizuj4cy do wiqkszego zaangazowania jesr

teZ brak widocznych rezultat6w wsp6lpra-
cy z zaqranrcznym partnerem.

Kierunek: Ukraina
Z inicjatywy Instytutu Rozrvoju Regionalne-
go w Szczecinie w 2009 r. na Zamku Ksi4-
24t Pomorskich zostalo podpisanych dzie-
wigtna6cie list6w i ntencyjnych, dotycz4cych

wsp6lpracy samorz4d6w zachodniopomor-
skich z samorz4dami Srodkowej Ukrainy.
W 2010 r. listy intencyjne z samorz4dami
Auconomicznej Republiki Krymu podpisalo
siedem samorz4d6w z wojerv6dztw zachod-
niopomorskiego i pomorskiego.
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Konwent Wsp6lpracy Samorz4dowej Polska-

Ukraina, kt6ry swojq siedzibg maw Szcze-

cinie, aktualnie przygotowuje misjg gospo-

darcz4 polskich przedsigbiorc6w na Ukraing.

Spotkaj4 siE tam z przedsiqbiorcami reko-
mendowanymi przez ukraiiskie samorz4dy,

wsp6lpracuj4ce z samorzqdami polskimi.

We wrze6niu 2072 rokuzrealizowany zostal

projekt,,Polsko-ukrai6ska wymiana mlo-
dzieLy - dobre praktyki na rzecz demokra-

cji w Srodowisku lokalnym", dofinansowa-

ny przez MEN. Ukraiiscy uczestnicy pod-
czas tygodniowego pobytu w Polsce przez

dwa dni szkolefi w Swidwinie i Szczeci-
nie poznali dzialalno66 Mlodzie2owych
Rad Miasta, dzialalno66, organrzacji poza-

rz4dowych orazideg i praktyki wolontaria-

:.rt. Przez nastQpne pig6 dni uczestniczy-
li w wizytach studyjnych, podczas kt6rych
poznali dzialalno66 Rad Mtodzieiowych,
organizacji pozarzqdov'rych i wolonariatu.

szwedzkich, francuskich, holenderskich
i wielu innych - m6wiZbigniew Zychowicz.

- Dla nas jest to naturalne przekazywa-

nie naszych polskich do5wiadczei z okresu

przedakcesyjnego do Unii Europejskiej. Dla-

tego nas i wsp6lpracuj4cych z nami ukrai6-
skich samorz4dowc6w zasmucilo to, 2e Ukra-

ina nie podpisala umowy przedakcesyjnej.

Nie tracimy jednak nadziei, 2e to nast4pi.

Celem programowym Konwentu WP-U jest

powolanie Polsko-Ukraifi skiej Wsp6tpra-
cy Mlodzie2y na wz6r Polsko-Niemieckiej
Wsp6lpracy Mlodziezy, kt6ra umo2liwila zor-

ganizowanie ok. 50 tysigcy r62negorodzajt
przedsiEwzig6, z kt6rych skorzystalo ponad

2 mln uczestnik6w z Polski i Niemiec.

- Po spotkaniach z wicemarszalkiem Sej-

mu RP, Przewodniczqcym Delegacji Parla-

mentarnej do Zgromadzenia Parlamentar-

nego RP i Ukrainy, Cezarym Grabarczy-

kiem (paidziernik 2013) i w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji (listopad 2013)

okazuje siE, 2e wszyscy projekt popiera-
jq, ale Konwent w tej akurat sprawie nie
otrzymuje konkretnego wsparcia - stwier-
dza Zbigniew Zychowicz.

Czasem trudno, ale warto
Polskie samorz4dy wsp6lpracujq tak2e
z Chinami (kilkadziesi4t partnerstw) i kra-
jami egzotycznymi, jak: Uzbekistan, Afga-
nistan, Irak, Jordania, Kuwejt, Kirgistan czy

Zlednoczone Emiraty Arabskie (partner-

stwa pojedyncze).

Z dolwiadczenia i obserwacji wiem. 2e

kazdy wyjazd delegacji samorz4dowej do

tych krajow wzbudza ogromne emocje na

lamach lokalnej prasy, nie brakuje bowiem
wyliczanek, ile taki wyjazd kosztowal, po

co ten wydatek, i dlaczego taki, a nie inny
sklad osobowy delegacji.

W zdecydowanej wigkszo6ci partnerami
polskich samorz4d6w s4 kraje europejskie.

54 samorz4dy, kt6re maj4 kilka czy kil-
kana5cie partnerstq ale teL i takie, kt6re
wsp6lpracuj4 z jednym albo z Zadnym. Na
pewno zasad4 jest dla nich pewnik: ,,mierz
sily na zamiary". Wsp6lpraca z samotzq-
dem zagranicznym to na pewno koniecz-
no56 odpowiedzenia sobie na pytania: po

co i dlaczego? Jakie mamy Srodki? Trzeba
to wiedzie6, je6li wsp6lpraca ma by6 auten-

tyczn , a nie pozosta6 tylko zadeklarowan4

chqci4 potwierdzon4 podpisem.

Czasem sig nie udaje, bo nie zawsze
wszystko zaleiy od samorz4du, partner
tez czasem moie zawie's6. Jak w Zyciu.
Warto jednak poznawal innych i wymie-
nia6 do6wiadczenia w kazdq dziedzinie.
Samorz4dowej zwlaszcza, bo wla6nie ta ma

wpllw na jako36, iycia mieszkaic6w.
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Trty czwarte samoruqd6w deklaruj 4cych
,t

wspolprac? zagranrcznq rue ma programu rozwoJu

tejze. Prawie polowa samoruqd6w - jako formy

dzialah promocyj nych - wymie nia udzial

w targach miEdzynarodowych, znacznie mni ejsza

grupa -udzialw konkursach i kampanie

promocyj ne adresowane do zagranicznego odbiorcy

Zebranie zalofycielskie Konwentu odbylo
sig w 2010 r. Z perspektyury trzechlat dzia-

lalno6ci dyrektor Biura Konwentu i dyrek-
tor Instytutu Rozwoju Regionalnego (inicja-

tor powolania Konwentu), dr in2. Zbigniew
Zychowicz podkreSla, 2e ukraiiscy samorz4-

dowcy bardzo chgtnie korzystaj4 z polskich

do6wiadczefi . Polskie rozwiqzania dotycz4ce

funkcjonowania gminy i powiatu najchgtniej

przyjgliby bez zmian. Podoba im siE spos6b

finansowania gminy, niezaleino66 w podej-

mowaniu decy i1i, t ozwiqzania prawne.

- Samorz4dy polskich gmin chc4 pomaga6

samorz4dowcom ukraiiskim nie tylko z tego

powodu, ie m{42 nimi podpisane umowy
o partnerskiej wsp6lpracy, ale przede wszyst-

kim dlatego, 2e przed laty same do6wiad-

czyly pomocy od samorz4d6w niemieckich,

r4 lGM|NAl SWCZeN ZOrl


