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DETERMINANTY WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ 
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

NA POCZĄTKU DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU

Jednym z podstawowych zadań badań regionalnych jest, poza diagnozowaniem 
stanu bieżącego, wskazywanie ograniczeń oraz różnorodności czynników roz-
woju. Badania powinny obejmować szeroki wachlarz zagadnień i procesów za-
chodzących w regionie, w tym zarówno mocne, jak i słabe obszary aktywności 
społeczno-gospodarczej. Obszarem skomplikowanym w tym zakresie jest struk-
tura powiązań przestrzennych. Ważnym kreatorem stosunków przestrzennych 
jest administracja samorządowa, w tym szczebla wojewódzkiego, szczególne 
w obszarze współpracy zagranicznej. Interakcje sąsiedzkie oraz różnorodność 
czynników, w tym ograniczenia fizyczne, ekonomiczne, administracyjne, kul-
turowe, historyczne, ideologiczne, językowe – stanowią o przebiegu procesów 
w sferze ekonomicznej i społecznej. Należy podkreślić, że celem szczególnie 
ważnym w zakresie współpracy zagranicznej jest rozwój gospodarczy regionu. 
Niemniej zachodzące prorozwojowe zjawiska ekonomiczne nie zawsze przyno-
szą efekt zrównoważonego rozwoju w ujęciu przestrzennym, regionalnym czy 
szerzej: międzyregionalnym. Dlatego za zrównoważony rozwój kraju odpowiada 
rząd. Do jego kompetencji należy wyrównywanie różnic pomiędzy regionami 
w wymiarze ekonomicznym, infrastrukturalnym, wspierania rozwoju kapitału 
ludzkiego itd. Rząd dysponuje budżetem państwa, wsparciem w środkach unij-
nych, politycznym zapleczem kreowania ustawodawstwa wewnętrznego, wresz-
cie – ma partnera w samorządzie. 
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W strukturze powiązań przestrzennych współpraca zagraniczna prowadzona 
przez samorządy regionalne jest w dobie współczesnej postrzegana w ramach Unii 
Europejskiej przez pryzmat integralnego rozwoju Wspólnoty, nie tylko w ramach 
polityki spójności. Zgodnie z tym samorządy w Polsce winny traktować współ-
pracę zagraniczną jako element prorozwojowy i dokładać starań, aby przynosiła 
wymierne efekty. Prawodawstwo Polski sankcjonuje taką działalność. Artykuł 
172 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. stwierdza, 
że jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do międzyna-
rodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze 
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Samorząd wojewódz-
twa prowadzi współpracę zagraniczną na podstawie ustawy z 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa1. Artykuł 76 tej ustawy zastrzega, że współpraca 
województwa ze społecznościami regionalnymi innych państw prowadzona jest 
zgodnie z prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego między-
narodowymi zobowiązaniami, w granicach zadań i kompetencji województwa. 
Należy podkreślić, iż podejmowane przez samorząd województwa działania za 
granicą nie mogą być sprzeczne z zadaniami realizowanymi przez ministra właś-
ciwego do spraw zagranicznych. W artykule 77 ustęp 1 ustawodawca podkreś-
lił, że priorytety współpracy zagranicznej województwa mogą być uchwalane 
oraz inicjatywy zagraniczne województwa, w tym w szczególności projekty umów 
o współpracy regionalnej, mogą być podejmowane za zgodą ministra właściwego 
do spraw zagranicznych. O podjęciu współpracy zagranicznej przez samorząd wo-
jewództwa musi być poinformowany minister właściwy do spraw wewnętrznych 
i administracji. Odrębną kwestią jest odpowiedzialność ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego, w ramach realizowanej polityki rozwoju państwa. 
Z ramienia rządu odpowiada on za opracowanie i realizację narodowego planu 
rozwoju regionalnego, wydatkowanie funduszy strukturalnych, współpracując 
w tym zakresie z organizacjami samorządowymi. Artykuł 41 ustawy o samorzą-
dzie województwa mówi, że współpraca zagraniczna jest nie tylko jego prawem, 
ale również obowiązkiem. Bezpośrednią odpowiedzialność za zarządzanie cało-
ścią problematyki współpracy zagranicznej ponosi zarząd województwa. W oma-
wianym artykule ustawy, w ustępie 2 punkt 5, ustawodawca mówi, iż zarząd wo-
jewództwa odpowiada za organizowanie współpracy ze strukturami samorządu 
regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalny-

1 „Dziennik Ustaw” 1998, nr 91, poz. 576. 
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mi. Ustawa podkreśla duże znaczenie tej współpracy dla rozwoju województwa. 
Artykuł 12 ustawy, ustęp 2, mówi, że samorząd województwa przy formułowa-
niu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju współpra-
cuje z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza 
sąsiednich. Zapis ten jest istotny o tyle, że umożliwia samorządowi wojewódz-
twa prowadzenie współpracy zagranicznej, ale także uznaje potrzebę włączenia 
partnerów regionalnych z innych państw w proces rozwoju regionalnego Polski. 
Wprowadzając zasadę współpracy z regionami sąsiednimi z innych państw, usta-
wodawca wskazuje na ewentualne korzyści, pomocne przy realizacji założonych 
celów rozwojowych województw. Szczegółowe zasady prowadzenia współpracy 
zagranicznej zostały przedstawione w rozdziale 6 ustawy. Artykuł 75 zobowią-
zuje sejmik województwa do uchwalenia priorytetów współpracy zagranicznej 
województwa, w którym powinny się znajdować określone cele tej współpracy, 
następnie jej kierunki geograficzne oraz zamierzenia co do przystępowania do 
międzynarodowych zrzeszeń regionalnych. Zasady przystępowania województw 
do tych ostatnich zostały sprecyzowane w ustawie z 15 września 2000 r. o zasa-
dach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych 
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych2. Ustawa ta wprowadziła defini-
cję międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnych i regionalnych, za któ-
re uznaje organizacje, związki i stowarzyszenia powoływane przez społeczności 
lokalne co najmniej dwóch państw zgodnie z ich prawem wewnętrznym. Artykuł 
2 ustawy, ustęp 1, podkreśla, że jednostki samorządu terytorialnego (wojewódz-
twa, powiaty, gminy) mogą przystępować do takich stowarzyszeń jedynie w gra-
nicach swoich kompetencji i w zgodzie z obowiązującym prawem wewnętrznym. 
Z kolei ustęp 3 tego artykułu stwierdza, iż samorząd województwa może przy-
stąpić do zrzeszeń tylko zgodnie z przyjętymi priorytetami współpracy zagra-
nicznej. Zapisy ustawy potwierdzają kontrolę rządu nad samorządami w zakresie 
współpracy zagranicznej. Ustawodawca wprowadził zasadę zgodności działań 
jednostek samorządu terytorialnego z polityką zagraniczną państwa oraz jego zo-
bowiązaniami międzynarodowymi. Uchwała jednostki samorządu terytorialnego 
o przystąpieniu do zrzeszenia międzynarodowego musi zostać przedstawiona do 
zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych. Minister właści-
wy do spraw administracji publicznej rejestruje jednostki prowadzące współpra-
cę, ogłasza w drodze obwieszczenia ich wykaz w „Monitorze Polskim”. W ten 

2 Tamże, 2000, nr 91, poz. 1009.
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sposób rząd ponosi odpowiedzialność za współpracę zagraniczną prowadzoną 
przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. 

Należy podkreślić, że wewnętrzne prawodawstwo w zakresie współpra-
cy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego nawiązuje do norm praw-
nych zawartych w międzynarodowych aktach normatywnych, ratyfikowanych 
przez Polskę. W wymiarze historycznym należy wskazać na Europejską kar-
tę samorządu terytorialnego z 15 października 1985 r., Europejską konwencję 
ramową o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami teryto-
rialnymi (konwencja madrycka Rady Europy)3, przyjętą 21 maja 1980 r., oraz 
Europejską kartę regionów granicznych i transgranicznych, uchwaloną po raz 
pierwszy 20 listopada 1981 r. i zmienioną 1 grudnia 1995 r. Zmiany dokonano 
w Szczecinie (euroregion Pomerania) podczas obrad Stowarzyszenia Europej-
skich Regionów Granicznych. Stowarzyszenie to powstało w 1971 r. Do pod-
stawowych celów o charakterze ogólnym, zapisanych w Europejskiej karcie 
regionów granicznych i transgranicznych, należą: nowa jakość granic; obszary 
spotkań; umacnianie warunków gospodarczych i społeczno-kulturalnych; regio-
ny siłą napędową współpracy transgranicznej; ujednolicanie zagospodarowania 
przestrzennego w Europie; niwelowanie gospodarczych oraz infrastrukturalnych 
przeszkód i dysproporcji. Do ważnych inicjatyw trzeba zaliczyć: intensyfikację 
trwałego zagospodarowania przestrzennego i polityki regionalnej; infrastruktu-
rę i gospodarkę; doskonalenie ochrony środowiska i przyrody; rozwiązywanie 
przygranicznego ruchu osobowego; wspieranie współpracy kulturalnej; środki 
organizacyjne i prawne4. Regiony przygraniczne i transgraniczne w powyższych 
założeniach miały pełnić funkcję narzędzi rozwoju i wyrównywania poziomu 
życia obywateli Unii Europejskiej. 

Po 1990 r. Polska, poza ratyfikacją wspomnianych dokumentów w zakre-
sie współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego, podpisa-
ła szereg umów dwustronnych o dobrym sąsiedztwie i współpracy z sąsiadami. 
Zobowiązała się w nich do tworzenia warunków, które mają ułatwić współpracę. 
Umowy o dobrym sąsiedztwie i współpracy zostały zawarte również z Łotwą, 

3 Konwencja dotyczy działań nie tylko samorządu terytorialnego, ale także innych instytucji 
realizujących zadania lokalne i regionalne.

4 M. Kołodziejski, K. Szmigiel, Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregio-
nalna w kontekście polityki regionalnej państwa na lata 2007–2013. Ekspertyza wykonana na zle-
cenie Departamentu Polityki Regionalnej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Warszawa 2004, 
s. 8–9.
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Estonią i Węgrami oraz innymi państwami, z którymi Polska nie ma wspólnej 
granicy. W umowach międzynarodowych zawartych przez rząd znajdują się 
również zapisy o współpracy przygranicznej jednostek samorządu terytorialne-
go. Prawodawstwo Unii Europejskiej zezwala w ramach realizowanych polityk, 
m.in. polityki spójności gospodarczej i społecznej, na inicjatywy transgraniczne. 
W artykule 158 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską zapisano, że 
Wspólnota zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych 
regionów oraz zacofania regionów5. 

Po powstaniu w Polsce samorządów gminnych wiele z nich podjęło współ-
pracę z gminami w innych państwach. Nie były to tylko duże miasta, ale tak-
że gminy mniejsze, o charakterze miejsko-wiejskim, a nawet wiejskim. Część 
samorządów miejskich odnowiła istniejące w latach wcześniejszych kontakty 
partnerskie z miastami z byłego bloku wschodniego. Naturalnie, tak duże za-
interesowanie samorządów gminnych, poza elementami współpracy kulturalnej 
i młodzieżowej, miało aspekty ekonomiczne. Prezydenci, burmistrzowie i wójto-
wie zabiegali o zagranicznych inwestorów, oferując im tereny, a nawet całe upadłe 
przedsiębiorstwa. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce atrak-
cyjnych miejsc do inwestycji było dużo, rodzimi zaś, gminni przedsiębiorcy sta-
wiali w tym zakresie pierwsze kroki i nie posiadali koniecznego kapitału – stąd 
też wizyty polskich samorządowców u „lepiej sytuowanych”, bardziej rozwinię-
tych pod względem gospodarczym partnerów w państwach zachodnich. W ten 
sposób samorządy starały się zmniejszyć bardzo wysoki poziom bezrobocia na 
swoim terenie. Znaczną aktywność w szukaniu partnera wykazywały gminy le-
żące na pograniczu, a także tworzące się wzdłuż granic euroregiony. Wynikało 
to m.in. z możliwości uzyskania wsparcia finansowego z budżetu Unii Europej-
skiej. 31 maja 1990 r. Polska podpisała umowę ramową z Komisją Europejską, 
a 16 grudnia 1991 r. – układ stowarzyszeniowy ze Wspólnotą Europejską. In-
strumentem zachęcającym do współpracy międzynarodowej był program Phare6, 

5 Prawo Unii Europejskiej. Wybór dokumentów. Bielsko-Biała 2009, s. 100.
6 W 1989 r. Komisja Europejska otrzymała od państw członkowskich Unii Europejskiej zgodę 

na uruchomienie bezzwrotnego programu pomocowego dla Polski i Węgier. Program Poland and 
Hungary. Assistance for Restructuring their Economies (Polska i Węgry. Pomoc na rzecz restruk-
turyzacji gospodarczej) miał na celu przygotowanie tych dwóch państw do członkostwa w Unii 
Europejskiej. Z czasem programem tym objęto wszystkie kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, 
które złożyły wnioski akcesyjne. Korzystały z niego również Albania, Macedonia, Bośnia i Her-
cegowina.  W latach 1990–1999 z programu Phare wydatkowano 10,31 mld euro. W budżecie Unii 
na lata 2000–2006 było kolejne ponad 1,5 mld euro rocznie. 
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który zgodnie z przyjętą w Brukseli procedurą aplikacyjną wymagał poparcia 
partnera zagranicznego. W tym zakresie ważny dla beneficjentów położonych 
wzdłuż granicy polsko-niemieckiej był funkcjonujący w ramach Phare Program 
Współpracy Przygranicznej7. Na szczycie Unii Europejskiej w Berlinie rozsze-
rzono w 1999 r. wachlarz programów pomocowych, z których mogły korzystać 
samorządy w państwach kandydackich. Od 2000 r. zostały uruchomione kolejne 
dwa programy: ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) oraz 
SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Develop-
ment). Poza wspomnianymi programami władze samorządowe aplikowały jesz-
cze do kilku innych programów. Należy podkreślić, że pośród państw Europy 
Środkowo-Wschodniej, do czasu wejścia do Unii Europejskiej w 2004 r., Polska 
była największym beneficjentem pomocy finansowej. Oczywiście znaczny udział 
w tym miały samorządy gminne, a po 1998 r. również powiatowe i województw, 
które rozpoczynały współpracę zagraniczną.

Samorząd województwa zachodniopomorskiego prowadzi sformalizowa-
ną współpracę z partnerami zagranicznymi. Regulują ją zapisy w dokumentach 
ramowych. Należą do nich Statut Województwa Zachodniopomorskiego (rozdz. 
XIV, § 147 i § 148) oraz przyjęta w 2000 r. Strategia Rozwoju Województwa Za-
chodniopomorskiego do roku 2015. Po wejściu do Unii Europejskiej nastąpiło 
uaktualnienie Strategii i wydłużenie czasu jej obowiązywania do 2020 r. Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na potrzeby informacyj-
no-promocyjne przygotował szereg dokumentów, które prezentują możliwości, 
jakie daje perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. Do takich należy zaliczyć 
m.in. opracowaną w 2007 r. Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomor-
skiego w kontekście współpracy międzynarodowej na lata 2007–2013. Dokument 
przybliża współpracę transgraniczną (program Interreg IVa), współpracę trans-
narodową (program Interreg IVb), współpracę międzyregionalną (programy In-
terreg IVc, Interact, Espon, Urbact). W obecnie obowiązującej Strategii zapisy 
dotyczące współpracy zagranicznej mają ogólny, typowo deklaratywny charak-
ter. Stopień uogólnienia przyjętych w dokumencie celów uniemożliwia ich ana-
lizę i przewidywanie ewentualnych pożytków dla województwa w obszarze spo-

7 Program Współpracy Przygranicznej (Phare Cross Border Cooperation – CBC) był reali-
zowany od 1994 r. Wspierał rozwój i współpracę międzynarodową regionów przygranicznych 
Unii Europejskiej oraz przylegających do nich regionów państw graniczących Europy Środkowo-
-Wschodniej, objętych programem Phare. Poczynając od 1999 r., programem Phare CBC objęte 
zostały regiony graniczne pomiędzy państwami, które zabiegały o przystąpienie do UE. 
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łeczno-gospodarczym. Do podobnych wniosków dochodzili eksperci analizujący 
zapisy Strategii już na początku lat dwutysięcznych8. Z kolei w przedstawionej 
w 2005 r. ekspertyzie pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Minister-
stwa Gospodarki i Pracy wypowiedzieli się o Założeniach aktualizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, podkreślając, że 
dokument robi jednak wrażenie niepełnego, chociaż – jak podkreślali – na tle do-
kumentów przygotowanych przez inne województwa było to dobre, merytorycz-
ne opracowanie9. Obecnie Urząd Marszałkowski prowadzi pracę nad ponowną 
aktualizacją Strategii. Jest to element niezbędny, przygotowujący region zachod-
niopomorski do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–
2020. Niemniej nie ulega wątpliwości, że podobnie jak obecnie obowiązująca 
Strategia, następna jej wersja będzie miała daleko idące uogólnione zapisy. Dlate-
go dla niniejszych rozważań bardziej interesujące są dokumenty, które zawierają 
szczegółowe cele i metody ich realizacji. Samorząd województwa kilkakrotnie 
przyjmował w drodze uchwały Priorytety współpracy zagranicznej Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego (pierwsza uchwała Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego z 28 sierpnia 2000 r., ostatnia – z 2 grudnia 2008 r.). Obecnie 
obowiązujące Priorytety zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych 12 września 2008 r. W dokumencie tym sejmik zadeklarował zdecy-
dowanie rozwijać współpracę Województwa Zachodniopomorskiego z regionami 
Europy oraz innych części świata oraz podejmować inicjatywy zmierzające do 
wzajemnego rozwoju gospodarczego i społecznego regionów współpracujących 
i w ten sposób przyczyniać się do podniesienia poziomu życia mieszkańców10. 
Sejmik zdefiniował główne cele współpracy zagranicznej:
– rozwój infrastruktury technicznej, zwłaszcza komunikacyjnej, włączającej 

Polskę w europejską sieć transportową;
– modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z ochroną 
środowiska naturalnego;

– realizacja projektów na rzecz innowacyjności, wspieranie gospodarki opartej 
na wiedzy;

8 G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Strategie rozwoju regionalnego województw: Próba oceny. „Stu-
dia Regionalne i Lokalne” 2001, nr 1, s. 58.

9 A. Brzozowy, K. Guzek, Analiza porównawcza „Założeń aktualizacji strategii rozwoju woje-
wództw”. Warszawa, 10.01.2005, s. 11.

10 Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwała 
nr XXVI/269/08 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 2.12.2008.



108 Ryszard Tomczyk

– wzmocnienie przedsiębiorczości mieszkańców;
– wspieranie rozwoju istniejących i powstawania nowych przedsiębiorstw 

kreujących nowe miejsca pracy;
– zapewnienie lepszej wewnętrznej spójności terytorialnej regionu;
– rozwój funkcji metropolitalnych;
– rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
– rozwój obszarów wiejskich, restrukturyzacja produkcji rolniczej;
– promocja turystyki i rekreacji;
– kulturowy rozwój regionu;
– rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego;
– sprzyjanie dywersyfikacji źródeł energii;
– rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym wspieranie organizacji 

pozarządowych;
– budowanie społeczeństwa informacyjnego;
– rozwój nowoczesnej administracji;
– zwiększenie znaczenia i roli województwa w obszarze Morza Bałtyckiego 

i regionalnych strukturach międzynarodowych11.
Przypisanie współpracy zagranicznej bardzo ważnej roli, mającej podnieść 

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa zachodniopomorskie-
go, wynika z panującego wśród części mieszkańców, w tym elit rządzących, 
przekonania o szczególnym geopolitycznym położeniu regionu. Granica, zróżni-
cowane kontakty z niemieckimi sąsiadami, przynajmniej częściowo wpisały się 
w świadomość społeczną. Położenie województwa regionalne elity władzy trak-
towały jako istotny czynnik prorozwojowy, pojmowany jako renta geograficzna, 
który miał wpłynąć pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy województwa 
zachodniopomorskiego12. Granica z Meklemburgią-Pomorzem Przednim, brzeg 
morza Bałtyckiego, walor Odry oraz trasa Środkowoeuropejskiego Korytarza 
Transportowego, potencjał ludzki (w tym również pojmowany przez pryzmat 
różnorodności etnicznej potencjał wyższych uczelni), a nawet lokalizacja do-
wództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO – były trak-
towane w kolejnych trzech kadencjach sejmiku jako wyznaczniki prorozwojowe 
w ramach współpracy zagranicznej. Determinantą miały być przy tym obszary 
przestrzenne Europy Zachodniej o wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospo-

11 Tamże.
12 Na temat wpływu położenia geograficznego regionów na jego rozwój zob. m.in. K. Kopczew-

ska, Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy. Warszawa 2008. 
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darczego. Uznając partnerstwo zagraniczne jako wartość dodatnią, priorytetową, 
samorząd województwa wskazał obszary, które dzięki temu będą się rozwijać. 
W wymiarze województwa należą do nich funkcje metropolitalne miast, obsza-
ry wiejskie, turystyka, edukacja, komunikacja społeczna, gospodarka wodna, 
energia odnawialna, infrastruktura informacyjna i nowoczesna administracja. 
W praktycznym wymiarze rozwój w wymienionych powyżej obszarach woje-
wództwa miał być osiągnięty poprzez współudział w organizacji wzajemnych 
wizyt studyjnych, prezentacje, wymianę informacji, zagraniczne staże, wspiera-
nie nauki języków obcych, współudział w programach edukacyjnych, wreszcie 
wspólne przygotowanie projektów finansowanych przez Unię Europejską. 

Samorząd województwa zachodniopomorskiego na przestrzeni ponad dzie-
sięciu lat nawiązał bardzo rozległą współpracę zagraniczną. Generalnie w pierw-
szym okresie działalności samorządu była to kontynuacja inicjatyw w zakresie 
współpracy zagranicznej, które od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku realizowali wojewodowie szczeciński i koszaliński. Ze względu na położe-
nie geograficzne kierunki aktywności dotyczą obszaru Morza Bałtyckiego. Sej-
mik województwa uznał, że obszar ten jest jednym z najszybciej rozwijających 
się regionów Unii Europejskiej, w szczególności w dziedzinie nowych technologii 
i energii odnawialnej, gospodarki morskiej oraz ochrony środowiska13. Pierwsze 
porozumienie o współpracy zawarto 14 maja 1999 r. ze szwedzkim regionem 
Skania . Była to kontynuacja aktywności w tym zakresie wojewody szczecińskie-
go. Niestety, porozumienie o współpracy ze Skanią wygasło w 2009 r. i nie zosta-
ło odnowione. Następnie podjęto współpracę z niemieckim krajem związkowym 
Meklemburgia-Pomorze Przednie, z rosyjskim obwodem kaliningradzkim oraz 
z litewskim regionem Kłajpeda. Zawarto również porozumienie o współpracy 
z liczącym jedynie sześć tysięcy mieszkańców (z tego 55% ludności to Polacy), 
litewskim miastem Niemenczyn (Starostwem Miasta Niemenczyn). Pierwsze 
kroki intencyjne w sprawie współpracy z tym miastem datują się od 2008 r. Po-
zostałe regiony partnerskie to: niemiecki kraj związkowy Brandenburgia, ukraiń-
ski obwód mikołajewski, francuskie departamenty: Loary Atlantyckiej i Gironde, 
chińska prowincja Guangdong, holenderska prowincja Overijssel, włoski region 
Apulia, niemieckie Wolne Państwo Bawaria, niemiecki kraj związkowy Berlin, 
hiszpańska prowincja Ourense. W obszarze zainteresowania samorządu woje-
wództwa znajdują się lub znajdowały poza wymienionymi jeszcze kolejne regio-

13 Priorytety współpracy zagranicznej... 
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ny: niemiecki kraj związkowy  Szlezwig-Holsztyn, fińska prowincja Oulu oraz 
estońska prowincja Pärnu, szwedzki region Blekinge, duńska wyspa Bornholm, 
brytyjskie hrabstwa Dorset i Norfolk oraz dzielnica Brukseli – Koekelberg, gdzie 
była pierwsza siedziba Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskie-
go14. Poza tym w 2008 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził 
wolę współpracy z rejonem wileńskim na Litwie i obwodem mińskim na Biało-
rusi. W 2010 r. zarząd województwa planuje nawiązanie współpracy z hiszpańską 
Galicją. Pojawiają się sugestie w sprawie zainicjowania współpracy z obwodem 
lwowskim na Ukrainie. 

Nie ze wszystkimi partnerami, którzy są w kręgu zainteresowania samo-
rządu województwa, istnieje współpraca uregulowana pod względem formalno-
prawnym. Samorząd województwa podpisał dziesięć dokumentów formalizują-
cych współpracę z regionami partnerskimi. Z kolejnymi czterema podpisano listy 
intencyjne wyrażające wolę prowadzenia współpracy. Inne pozostają w sferze 
zainteresowania współpracą, wyrażonego w uchwałach Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego. Generalnie rzecz biorąc, licznie podejmowane inicjaty-
wy w ramach współpracy zagranicznej, które zostały wyrażone w dokumentach 
przyjętych przez zarząd województwa, korespondują z obowiązującymi priory-
tetami. Te zaś zakładają cel strategiczny, czyli ścisłą współpracę z regionami są-
siedzkimi w Niemczech, Szwecji oraz Danii. Poza tym samorząd w przyjętych do 
realizacji priorytetach uznał za ważny cel podtrzymywanie kontaktów z innymi 
partnerami z państw regionu Morza Bałtyckiego: Rosją, Litwą, Łotwą, Estonią, 
Finlandią15 oraz z regionami Europy Zachodniej: Francją, Wielką Brytanią, Hi-

14 2.10.2008 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął do realizacji koncepcję roz-
woju Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli. Biuro ma charakter 
informacyjno-lobbingowy. W ramach pozyskiwania informacji współpracuje z instytucjami unij-
nymi, przedstawicielami innych biur regionalnych oraz organizuje spotkania dla pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli. W ramach lobbingu współpracuje z przedstawicielstwem 
polskim w Brukseli, organizuje prezentacje, w tym także w ramach promocji regionu, i spotkania 
branżowe w instytucjach unijnych, prowadzi monitoring spotkań branżowych oraz newsletter. 
Biuro ma również obowiązek poszukiwania nowych źródeł finansowania oraz koordynacji dzia-
łań związanych z aplikowaniem o fundusze Unii Europejskiej. 

15 Dotyczy to m.in. działalności prowadzonej w ramach istniejącej od 1993 r. organizacji 
o nazwie Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego (Baltic Sea States Subregional 
Cooperation). W 2011 r. województwo zachodniopomorskie obejmie dwuletnie przewodnictwo 
w tej największej panbałtyckiej organizacji funkcjonującej na szczeblu regionalnym. Współpraca 
Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego zrzesza łącznie ponad 160 regionów z 10 państw le-
żących w basenie Morza Bałtyckiego. Ciałem decyzyjnym jest zarząd, który składa się z dwóch 
przedstawicieli z każdego z państw. Zarząd spotyka się 3 razy do roku, trzecie posiedzenie po-
łączone jest z coroczną konferencją. Oficjalnie objęcie przewodnictwa przez województwo za-
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szpanią, Belgią, Norwegią, w Europie Wschodniej – z Ukrainą, w Azji zaś z Chi-
nami. Do ważnych celów samorząd województwa zaliczył też współpracę z pań-
stwami Europy Środkowej (Czechy, Słowacja i Węgry). Ma to związek głównie 
ze Środkowoeuropejskim Korytarzem Transportowym. Jak wynika z tego ze-
stawienia, dokonanego na podstawie uchwał sejmiku lub zarządu województwa, 
obszar przestrzenny współpracy zagranicznej należy uznać za bardzo rozległy16. 
Województwo zachodniopomorskie jest w czołówce województw zabiegających 
o partnerów zagranicznych, obok dolnośląskiego, śląskiego, kujawsko-pomor-
skiego i lubelskiego. Przy czym, jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, 
jedynie współpraca z niektórymi, najbliższymi pod względem geograficznym 
partnerami ma szerszy wymiar przy realizacji projektów finansowanych z budże-
tu Unii Europejskiej. Znaczna liczba partnerów zagranicznych oraz zbyt ogólne 
cele współpracy zapisane w ramach poszczególnych umów partnerskich, listów 
intencyjnych czy uchwał Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wy-
rażających wolę współpracy – powodują, że zadania zawarte w dokumentach 
ramowych nie zawsze są realizowane, kontakty zaś sprowadzają się do rutyno-
wych wizyt członków zarządu województwa, poszczególnych radnych sejmiku 
oraz wymiany informacji i materiałów promocyjnych. Należy postawić tezę, że 
konstrukcja obecnej współpracy zagranicznej w znacznej części przypadków ma 
charakter kontaktów „administracyjnych”. Na przykład jest tak w przypadku re-
gionu włoskiego. Z doświadczeń urzędów marszałkowskich wynika, że współ-
praca z włoskimi regionami opiera się głównie na wizytach przedstawicieli ad-
ministracji. Współpraca z nimi jest mało efektywna i rzadko przekłada się na 

chodniopomorskie nastąpi podczas konferencji w Tallinie. Urząd Marszałkowski przygotowuje 
się do przejęcia prezydencji od władz Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg. Harmonogram 
działań zakłada: powołanie zespołów eksperckich na trzech poziomach (wewnętrznym, regional-
nym i państwowym); przeprowadzenie warsztatów; opracowanie koncepcji prezydencji; określe-
nie priorytetów (zgodnych z priorytetami prezydencji Polski w Unii Europejskiej). Współpraca 
Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego współdziała z innymi organizacjami bałtyckimi, do 
których należą m.in.: Rada Państw Morza Bałtyckiego, Unia Miast Bałtyckich, Forum Rozwoju 
Bałtyku, oraz z instytucjami unijnymi.

16 Trzeba dodać do tego jeszcze udział przedstawicieli samorządu województwa w pracach 
innych organizacji międzynarodowych, do których należą: Forum Rozwoju Bałtyku, Forum 
Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, oraz współpracę 
z następującymi instytucjami europejskimi i stowarzyszeniami międzynarodowymi: Komitetem 
Regionów, Kongresem Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w ramach Rady Europy, Eu-
ropejskim Regionalnym Stowarzyszeniem na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Poza tym 
samorządowcy działają w ramach europejskich organizacji reprezentujących interesy regionów 
państw członkowskich Unii Europejskiej.
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realizację wspólnych projektów gospodarczych17. Wobec powyższego nie jest 
to stan, który rokuje szerszą realizację polityki prorozwojowej regionu zachod-
niopomorskiego. Duża liczba partnerów zagranicznych to szansa dla regionu na 
rozwój wszechstronnych kontaktów, w tym gospodarczych. Niemniej ważne są 
umiejętności, doświadczenie i determinacja członków Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego w reali-
zacji przyjętych zadań. Z drugiej strony, rozproszenie współpracy w przestrzeni 
geograficznej może prowadzić jedynie do okazjonalnych kontaktów, co w kon-
sekwencji nie da pożądanych efektów, jakim byłyby inwestycje kapitału zagra-
nicznego w gospodarkę regionu. 

Samorząd województwa bierze udział w inicjatywach prowadzonych w ra-
mach szerszej grupy regionów sąsiedzkich. W takich kategoriach należy trakto-
wać lobbystyczne porozumienie międzyregionalne na rzecz utworzenia Środko-
woeuropejskiego Korytarza Transportowego (zgodę na takie działanie minister 
spraw zagranicznych wyraził 13 listopada 2003 r.). Porozumienie w tej sprawie 
zawarły województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, następnie 
czeski region Hradec Králové, słowacki region Bratysława oraz szwedzki region 
Skania. Inną kwestią jest to, że w obszarze współpracy zagranicznej prowadzo-
nej przez samorząd województwa zachodniopomorskiego nie ma zagranicznych 
koncernów o charakterze globalnym. Tego typu współpraca wśród polskich wo-
jewództw należy zresztą do rzadkości. 

Istotną determinantą współpracy międzynarodowej są środki finansowe, 
pochodzące zarówno z budżetu województwa, jak i z innych źródeł. Wśród wo-
jewództw są takie, które znaczną część finansowania współpracy zagranicznej 
opierają na funduszach zewnętrznych, przede wszystkim europejskich poprzez 
Interreg i innych, ale są również takie, których finanse opierają się jedynie na 
środkach własnych i środkach pochodzących z budżetów partnerów zagranicz-
nych. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego łączy środki 
z różnych źródeł. Niemniej jednak szczególnie brakuje środków zewnętrznych 
(spoza budżetu województwa) na bieżącą współpracę z regionami położonymi 
w odległej przestrzeni geograficznej. Jest to poważna bariera rozwoju współpracy 
zagranicznej. Podobnie jak i w budżetach innych województw, najwięcej środków 
finansowych w ostatniej dekadzie było przeznaczonych w ramach współpracy 
zagranicznej na promocję, kulturę, ochronę środowiska i turystykę. Urząd Mar-

17 M. Kołodziejski, K. Szmigiel, Międzynarodowa współpraca transgraniczna..., s. 31.
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szałkowski wydaje środki finansowe na udział w targach i wystawach, realizo-
wanie projektów z funduszy europejskich, szkolenia, seminaria, różnego rodzaju 
warsztaty, tłumaczenia dokumentów, analizy, publikacje, usługi hotelarskie, ga-
stronomiczne, transportowe związane z wyjazdami za granicę i przyjmowaniem 
delegacji zagranicznych w regionie. Wydział Współpracy Międzynarodowej dys-
ponował w 2008 r. kwotą 556 140 zł; w 2009 r. – 902 492 zł. Na rok 2010 środ-
ki budżetowe przyznane dla tego wydziału wynoszą 1 357 140 zł. W dyspozycji 
innych wydziałów Urzędu Marszałkowskiego również znajdują się środki finan-
sowe na współpracę zagraniczną. W obszarze współpracy zagranicznej funkcjo-
nują też radni sejmiku, niezasiadający w zarządzie województwa. W tym zakre-
sie przewodniczący, wiceprzewodniczący lub inni radni uczestniczą w pracach 
różnych organizacji międzynarodowych, reprezentujących interesy samorządów 
regionalnych, które uzgadniają kierunki działań i przyjmują dokumenty kierun-
kowe. Zawarte w nich wytyczne są przekazywane organowi wykonawczemu, 
jakim jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. W takich kategoriach 
należy traktować m.in. udział w pracach Forum Parlamentów Południowego Bał-
tyku18. W latach 2008–2009 na współpracę międzynarodową (wyjazdy radnych, 
przyjmowanie delegacji zagranicznych) ze środków sejmiku wydano ok. 150 tys. 
zł. W ramach obowiązków służbowych w Kancelarii Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego współpracą zagraniczną zajmują się dwie osoby.

Analizie należy poddać organizację struktury administracyjnej Urzędu 
Marszałkowskiego pod kątem realizacji zadań współpracy zagranicznej. Zgodnie 
z regulaminem organizacyjnym zadania dotyczące współpracy zagranicznej re-
alizuje Wydział Współpracy Międzynarodowej, pod względem merytorycznym 
podległy marszałkowi. Do zadań tego wydziału należą:
– inicjowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej;
– koordynowanie udziału Województwa w regionalnych organizacjach europej-

skich i w pracach europejskich sieci współpracy;
– koordynowanie współpracy z przedstawicielami Rzeczypospolitej Polskiej 

w instytucjach i organach Unii Europejskiej;

18 Do głównych zadań Forum należą: znalezienie wspólnych cech i priorytetów dla obszaru 
południowego Bałtyku celem wzmocnienia tego regionu; wspólne dotarcie do nowych rynków 
i powiększenie strefy wpływów oraz osiągnięcie efektu synergii na poziomie regionalnym; spójna 
polityka regionalna w Unii Europejskiej z uwzględnieniem regionalnej tożsamości i poszanowa-
niem różnic. 
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– prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem Biura Regionalnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w Brukseli;

– utrzymywanie kontaktów roboczych z biurami przedstawicielskimi innych re-
gionów europejskich w Brukseli celem wymiany doświadczeń i poszukiwania 
partnerów do współpracy w różnych dziedzinach;

– współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz 
placówkami państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej;

– współpraca z organizacjami międzynarodowymi rządowymi i pozarządowymi 
oraz regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich;

– prowadzenie współpracy z instytucjami zajmującymi się pogłębianiem pro-
cesu integracji europejskiej;

– przygotowywanie projektów umów z partnerami zagranicznymi;
– prowadzenie ewidencji kontaktów z zagranicą wszystkich jednostek orga-

nizacyjnych Urzędu;
– organizacja wizyt delegacji zagranicznych oraz wyjazdów zagranicznych;
– organizowanie obsługi w zakresie tłumaczeń spotkań oficjalnych, korespon-

dencji oraz dokumentów i innych materiałów nadsyłanych do Urzędu;
– organizowanie obsługi techniczno-administracyjnej organów Województwa, 

w szczególności w zakresie tłumaczeń;
– opracowywanie rocznych i wieloletnich programów współpracy zagranicznej, 

określanie ich priorytetów;
– koordynacja realizacji zadań wynikających z podpisanych porozumień 

o współpracy zagranicznej;
– prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w międzynarodowych zrze-

szeniach regionalnych;
– współdziałanie z rządowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjny-

mi19.
Poza tym jednostki Urzędu Marszałkowskiego monitorują niektóre bieżą-

ce sprawy. Na przykład Gabinet Marszałka, w świetle § 24 Regulaminu orga-
nizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 
ma obowiązek współpracy z biurami prasowymi regionów przygranicznych Re-
publiki Federalnej Niemiec i Królestwa Szwecji oraz regionów, z którymi Woje-

19 Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskie-
go w Szczecinie, przyjęty uchwałą nr 326/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 
z 25.04.2007 r. Tekst ujednolicony.
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wództwo podpisało porozumienia o wymianie informacji20. Obecnie w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pracuje  ponad pięćset 
osób. W Wydziale Współpracy Międzynarodowej pracuje siedem osób i jest to 
jedna z najmniej licznych jednostek Urzędu Marszałkowskiego. Również siedmiu 
pracowników jest zatrudnionych w Centrum Obsługi Inwestora. Dla porówna-
nia: Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji liczy 21 pracowników; Wydział 
Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – 50 pracowników; Wydział 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 53 pracowników. Chociaż część współpracy 
zagranicznej realizują inne jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego, 
to nie ulega wątpliwości, że Wydział Współpracy Międzynarodowej, realizujący 
główne zadania w tym zakresie, nie dysponuje optymalną liczbą pracowników. 
Jest to element hamujący szerszą aktywność, wpływający na jakość i skutecz-
ność prowadzonej współpracy zagranicznej. Urząd Marszałkowski w Szczecinie 
odbiega w tym zakresie od liderów współpracy zagranicznej w Polsce. Więk-
szą obsadę kadrową w ramach jednostek obsługujących współpracę zagraniczną 
mają urzędy marszałkowskie: dolnośląski, śląski, kujawsko-pomorski i pomorski. 
Mimo to pracownicy tych urzędów w pierwszych latach po przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej podkreślali, że ważną przeszkodą w obsłudze współpracy 
zagranicznej jest wciąż niewystarczająca obsada kadrowa21. Nie ulega wątpliwo-
ści, iż do osiągnięcia założonego celu, realizacji zadań, potrzebni są dobrze przy-
gotowani, merytoryczni urzędnicy. Truizmem byłoby twierdzenie, że czynnik 
ludzki w administracji ma ogromne znaczenie. Wśród wielu istotnych uwarun-
kowań ważne są kompetencje zatrudnionych osób, jest to rzecz podstawowa22. 
W państwach o „miękkiej”, nieutrwalonej kulturze politycznej – a dotyczy to 
również Polski – występuje zjawisko częstej, masowej wymiany kadr urzędni-
czych. Ma ono podłoże polityczne. W przypadku współpracy zagranicznej sta-
bilizacja kadry urzędniczej to warunek, który daje optymalne działania. Dobre 
przygotowanie i długoletnia praktyka w ramach stosunków międzynarodowych 
są podstawowym wyznacznikiem skutecznej współpracy zagranicznej. W ra-
mach reformy samorządowej w 1998 r. główny trzon kadrowy tworzonych jedno-
stek Urzędu Marszałkowskiego, zajmujących się współpracą zagraniczną, został 
przejęty z Urzędu Wojewódzkiego byłego województwa szczecińskiego. Były 

20 Tamże.
21 M. Kołodziejski, K. Szmigiel, Międzynarodowa współpraca transgraniczna..., s. 45.
22 O roli czynnika ludzkiego w administracji zob. J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji. 

Warszawa 2004, s. 171–190.
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to osoby mające poważne doświadczenie w ramach oficjalnych zagranicznych 
kontaktów administracyjnych. W okresie dwóch pierwszych kadencji sejmiku 
kadra została rozbudowana o kolejne osoby z doświadczeniem w tym zakresie. 
Głębokie zmiany kadrowe w strukturze Urzędu Marszałkowskiego, w jednostce 
zajmującej się współpracą zagraniczną, nastąpiły na początku III kadencji sej-
miku. Miały one charakter polityczny, nie zaś merytoryczny. Nie wpłynęło to na 
poprawę jakości pracy urzędu w skomplikowanej dziedzinie współpracy między-
narodowej. 

Analizując dokumenty, w których przedstawione są podejmowane przez 
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i podległy mu Urząd Marszał-
kowski działania w ramach współpracy zagranicznej, i mając na uwadze cele 
oraz obszary aktywności przestrzennej zawarte w Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, otrzymujemy niejasny obraz23. W Strategii, zgod-
nie z obowiązującą w tym zakresie doktryną państwową, nacisk został położony 
na wykorzystanie pełni możliwości rozwoju związanych z członkostwem Polski 
w Unii Europejskiej24. Za cel ważny uznano utrzymywanie bliskich kontaktów 
z przygranicznymi krajami związkowymi Niemiec – Meklemburgią-Pomorzem 
Przednim i Brandenburgią. Z tej racji do głównych zadań województwa należy 
współpraca w zakresie gospodarczego i turystycznego wykorzystania rzeki Odry, 
współpraca służb ratowniczych w zakresie likwidacji skutków katastrof i klęsk 
żywiołowych, współpraca w zakresie planowania przestrzennego oraz ochrona 
środowiska, a także budowa atrakcyjnej infrastruktury komunikacyjnej, której 
osią byłaby rzeka Odra25. Do celów strategicznych zaliczono realizację koncepcji 
Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. 

W dostępnych dokumentach Urzędu Marszałkowskiego, omawiających dzia-
łania podejmowane w zakresie współpracy zagranicznej w ostatniej, III kadencji 
działalności sejmiku, napotykamy ogólnikowość zapisów. Dotyczy to także bie-
żącej działalności (wizyty zagraniczne, uczestnictwo w różnorodnych formach 
prowadzonych w ramach projektów międzynarodowych). Ocenę i analizę sku-
teczności działań w zakresie współpracy zagranicznej utrudnia w ostatnich kilku 
latach brak rocznych sprawozdań Urzędu Marszałkowskiego, przedkładanych 

23 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Część diagnostyczna. Szczecin, 
styczeń 2010, s. 93–94.

24 Tamże, s. 93.
25 Tamże.



117Determinanty współpracy zagranicznej...

radnym sejmiku26. Brak prezentacji wymiernych efektów (w tym gospodarczych) 
wynikających z podejmowanych przedsięwzięć budzi obawy o skuteczność dzia-
łań prowadzonych przez zarząd województwa w ramach współpracy z regionami 
sąsiedzkimi i tymi, które leżą w dalszej przestrzeni geograficznej. Poza tym pre-
zentowane w dostępnych opracowaniach formy aktywności, szczególnie w ramach 
współpracy z Meklemburgią-Pomorzem Przednim, wprowadzają element chaosu 
kompetencyjnego (Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, euroregion Pome-
rania, nadgraniczne samorządy gminne i powiatowe). Część zadań inicjowanych 
w ramach aktywności zagranicznej pozostaje w wysoce uogólnionej sferze inten-
cji. Aktywność zarządu województwa na obszarze Europy Wschodniej (obwód 
kaliningradzki, obwód mikołajewski) nie wychodzi poza schematyzm admini-
stracyjny. Ma on na celu wymianę doświadczeń w dziedzinie przemian wolnoryn-
kowych i demokratyzacji oraz współpracy w dziedzinie gospodarki i kultury27. 
Podobnie rzecz się ma w ramach kontaktów z chińską prowincją Guangdong. 
Tutaj współpraca zawiera element realizacji projektów innowacyjności gospodar-
czej oraz wspierania rozwoju gospodarczego opartego na nauce. Jednak, jak wy-
nika ze sprawozdania z oficjalnej wizyty delegacji przedstawicieli województwa 
zachodniopomorskiego (członka zarządu województwa, radnych sejmiku, rekto-
rów uczelni wyższych i innych), odbytej w listopadzie 2009 r. w Guangdong, poza 
elementami tradycyjnego ceremoniału administracyjnego nastąpiło jedynie pod-
pisanie listu intencyjnego, dotyczącego współpracy międzyuczelnianej28. Próbę 
konkretyzowania celów współpracy podjęto podczas I Polsko-Chińskiego Forum 
Gospodarczego 10–12 czerwca 2010 r. w Szczecinie.

Właściwym odzwierciedleniem działań podejmowanych przez Urząd Mar-
szałkowski jest budżet województwa zachodniopomorskiego. W budżecie na rok 
2010 znajdują się zapisy o sześciu zadaniach inwestycyjnych realizowanych w za-
kresie programu Interreg IVa (priorytet 1, działanie 1. Wspieranie działań na rzecz 
infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska 
w obszarze pogranicza). Niemniej perspektywa czasowa realizacji tych inwesty-
cji (przebudowa jednego mostu i pięciu przejść drogowych), realizowanych w ob-
szarze granicznym, to lata 2009–2012. Około pięćdziesięciu pozostałych zadań 

26 Takie coroczne sprawozdania były przedkładane w poprzednich dwóch kadencjach sejmiku. 
Zob. Efekty współpracy międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego w 2005 roku. Szczecin 2006. 

27 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego..., s. 94.
28 P.M. Saar, Konferencja regionów siostrzanych – Prowincja Guangdong, listopad 2009.
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inwestycyjnych (przebudowy dróg, budowy i remonty obiektów użyteczności 
publicznej), znajdujących się w budżecie, jest planowanych ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego, z różnym okresem realizacji, ale mieszczącym się 
w perspektywie czasowej do 2013 r. W dziale budżetu Administracja publiczna 
rozdziały: Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą oraz 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego zapisano wydatki na rok 2010 ko-
lejno w wysokości 1 220 475 zł i 3 897 200 zł29. W przedłożonych przez jednostki 
podległe propozycjach budżetowych zarząd województwa przeznaczył większe 
środki na współpracę zagraniczną ze Starostwem Miasta Niemenczyn na Litwie 
oraz na organizację I Polsko-Chińskiego Forum Naukowo-Gospodarczego. O ile 
to drugie zadanie z punktu widzenia realizacji zasadniczych celów współpracy 
zagranicznej (uzyskania poważniejszych pożytków dla regionu) jest zrozumiałe, 
o tyle to pierwsze musi budzić wątpliwości. Jednocześnie zarząd województwa 
zmniejszył środki finansowe na zadania: promocja województwa i kreowanie 
marki regionu oraz Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Berlinie. 

Na uwagę zasługuje również działalność powołanego w maju 2005 r. Se-
kretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, który jako jed-
nostka budżetowa podlega zarządowi województwa. Do jego statutowych za-
dań należy m.in. koordynowanie współpracy międzynarodowej młodzieży oraz 
współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi, szczególnie w regio-
nie Morza Bałtyckiego, w zakresie polityki młodzieżowej. Szkoda, że w statucie 
Sekretariatu ds. Młodzieży, przyjętym przez sejmik województwa w 2007 r., nie 
znalazły się zapisy dotyczące spraw związanych z bezrobociem wśród młodzie-
ży. W raporcie z działalności za rok 2009 Sekretariat ds. Młodzieży, wskazując 
na bezrobocie wśród młodzieży, uznaje je za bardzo poważny problem nie tylko 
województwa, ale i Unii Europejskiej30. Należy dodać, że wysoki poziom bezro-
bocia wśród młodzieży w województwie zachodniopomorskim stanowi główną 
przyczynę migracji zarówno do innych regionów Polski, jak i za granicę. Jest to 
naturalnie czynnik determinujący rozwój regionu w szerszej perspektywie. W tej 
sytuacji należy przeprowadzić analizę wpływu aktywności członków Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz pracowników Urzędu Marszałkow-
skiego, w ramach szeroko zakrojonych inicjatyw zagranicznych, na rozwój gos-

29 Budżet Województwa Zachodniopomorskiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego z 22.12.2009.

30 Raport z działalności Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego 
w roku 2009. Szczecin 2009, s. 32.
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podarczy województwa zachodniopomorskiego. W działaniach podejmowanych 
w tym zakresie ważnym czynnikiem powinny być nowe inwestycje, tworzenie 
miejsc pracy, a w konsekwencji spadek bezrobocia w regionie. Analizując plan 
wyjazdów zagranicznych członków zarządu i pracowników urzędu na rok 2010, 
widzimy dużą aktywność w ramach współpracy zagranicznej oraz znaczne zróż-
nicowanie podejmowanych inicjatyw. Niemniej pośród około stu planowanych 
wyjazdów zagranicznych jest zaledwie kilka o charakterze stricte promocyjno-
-gospodarczym, w tym planowany wyjazd jednego przedstawiciela wojewódz-
twa, w ramach misji gospodarczych organizowanych przez agendy rządowe, do 
Chin, Japonii i Korei. Na 26 planowanych wizyt różnych delegacji zagranicznych 
w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. nie ma żadnej dotyczącej inwe-
stycji gospodarczych31. Naturalnie nie należy negować podejmowanych inicjatyw 
w zakresie promocji województwa, kultury, sportu, wymiany młodzieżowej, in-
formacji turystycznej, wizyt studyjnych dziennikarzy, a nawet planowanego spot-
kania w sprawie jezior nizinnych we Francji, na Węgrzech lub Hiszpanii. Trzeba 
je traktować jako działania prorozwojowe, które wspierają gospodarkę. Ta zaś ma 
poprawić jakość życia mieszkańców regionu. Oceny realizacji bieżących działań 
podejmowanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i podległy 
mu Urząd Marszałkowski w zakresie współpracy zagranicznej dokonuje ciało 
polityczne, jakim jest sejmik. Dlatego też ocena będzie zawsze polityczna, nie zaś 
ekspercka pod kątem efektów prorozwojowych.

Celem nadrzędnym w wymiarze przestrzennym jest rozwój gospodarczy, 
który zapobiegłby negatywnym skutkom, jakie u progu drugiej dekady XXI w. 
obserwujemy na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nie należy zapo-
minać, iż w ramach obowiązującego w Polsce systemu prawnego istnieje odpo-
wiedzialność rządu za zrównoważony rozwój całego kraju. Konieczne jest zde-
cydowane poparcie rządu dla inicjatyw podejmowanych w ramach współpracy 
zagranicznej, szczególnie słabszych ekonomicznie regionów. Bierność rządu (Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji) w zakresie merytorycznego poparcia dla podejmowanych działań, brak 
procedur konsultacji i współdziałania powodują, że nawet koncepcja utworzenia 
obszaru zacieśnionej współpracy wzdłuż Odry i południowego Bałtyku, gdzie 
istnieją instrumenty, m.in. Interreg, w poważnym stopniu nie jest realizowana. 
Należy sobie przy tym zdawać sprawę, że w zakresie pozyskiwania inwestorów 

31 Stan planowanych wizyt na dzień 21.12.2009.
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województwo zachodniopomorskie stanowi konkurencję dla przygranicznych 
niemieckich krajów związkowych. Leżące wzdłuż polskiej granicy kraje związ-
kowe należą do najsłabszych pod względem rozwoju gospodarczego regionów 
w Niemczech, dlatego są wspierane przez rząd federalny. Takie wsparcie woje-
wództwo zachodniopomorskie musi mieć ze strony rządu polskiego. W pozyski-
waniu inwestorów gospodarczych samorząd województwa nie może liczyć na 
współpracę z Meklemburgią-Pomorzem Przednim czy Brandenburgią32. Samo-
rząd, działając wraz z wyspecjalizowanymi agendami administracji rządowej, 
mającej w ramach swoich kompetencji pozyskiwanie inwestorów wewnętrznych 
i zagranicznych, winien przedstawić realne atrakcyjne oferty, co jest bezwzględ-
nym warunkiem prorozwojowym.

Sytuacja gospodarcza województwa zachodniopomorskiego na początku 
drugiej dekady XXI w. jest zła. Stan ten potwierdzają wskaźniki gospodarcze. 
Na złą sytuację wskazuje również – w dokumentach opracowanych na potrzeby 
publicznej dyskusji – sprawująca władzę w samorządzie województwa koalicja 
polityczna. Wzrasta stopa bezrobocia, upadają lub mają poważne problemy fi-
nansowe zakłady produkcyjne, które do niedawna wyraźnie wpływały na wynik 
ekonomiczny regionu. Należy dodać, że dotychczasowa polityka spójności, rea-
lizowana przez rząd wobec regionu zachodniopomorskiego, jest wciąż niesku-
teczna. Nie zmienia się poważna dysproporcja społeczno-gospodarcza pomiędzy 
poszczególnymi podregionami województwa. Poza słabą funkcją metropolital-
ną Szczecina brakuje na terenie województwa ośrodków, które miałyby wyso-
ki standard wielopłaszczyznowej atrakcyjności, w tym głównie na rynku pracy. 
Mimo postępu w budowie infrastruktury drogowej nadal widoczne są poważne 
zapóźnienia w tym zakresie. Brakuje sukcesów, jeśli chodzi o nowe poważniej-
sze materializacje w ramach podejmowanych inicjatyw gospodarczych. Do uda-
nych inicjatyw gospodarczych należy zaliczyć działającą od 2005 r. na terenie 
Goleniowskiego Parku Przemysłowego Specjalną Strefę Ekonomiczną (podstrefę 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA). W tym wypadku 
aktywność przestrzenna gminy Goleniów stała się czynnikiem rozwojowym 
szczecińskiego obszaru metropolitalnego33. Niemniej region zachodniopomorski, 
jak wskazuje diagnoza społeczno-gospodarcza dokonana na zlecenie zarządu wo-

32 Transgraniczne planowanie przestrzenne – uwarunkowania i możliwości realizacji. Materia-
ły z międzynarodowej konferencji. Szczecin, 29 czerwca 2009, s. 121.

33 Zob. szerzej: J.M. Nowak, Goleniowski Park Przemysłowy jako przykład aktywnej polity-
ki przestrzennej prowadzonej w gminie. W: Problemy kształtowania się przestrzennych struktur 
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jewództwa, znajduje się w trudnej sytuacji. Na tym terenie widoczny jest nieza-
dowalający poziom aktywności ekonomicznej: wysokie bezrobocie, niski poziom 
zatrudnienia i wysoka bierność zawodowa. W tym zakresie gorsza sytuacja ist-
nieje jedynie w województwach warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim34. Wo-
bec tych zjawisk należy podkreślić, że podnoszony walor atrakcyjnego położenia 
geograficznego regionu zachodniopomorskiego nie wpływa w znaczący sposób 
na procesy gospodarcze, demograficzne i inne. Renta geograficzna nie jest więc 
aż tak ważną determinantą rozwoju regionu. Współpraca zagraniczna, traktowa-
na w dokumentach ramowych samorządu województwa jako jeden z głównych 
czynników rozwojowych, nie spełniła pokładanych nadziei, głównie w zakre-
sie rozwoju gospodarczego. Nie była tym elementem, który doprowadziłby do 
powstania w szerszym wymiarze nowych, liczących się podmiotów nadających 
ton rozwojowi gospodarczemu regionu. Efektem tego byłoby zmniejszenie licz-
by bezrobotnych i poprawa sytuacji bytowej pośród mieszkańców województwa. 
W przestrzeni gospodarczej województwo zachodniopomorskie ma bardzo dużo 
do zrobienia. Nie ulega jednak wątpliwości, że w okresie prowadzonej dyskusji, 
oceny i próby przemodelowania zadań w ramach Strategii Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego i przystosowania zapisów tego dokumentu do nowej per-
spektywy finansowej Unii Europejskiej (lata 2014–2020) nadal będzie to ważny 
element prorozwojowy. Wymagać ona jednak będzie uporządkowania kierunków 
w istniejącej przestrzeni geograficznej, aby przynosiła ona wymierne efekty spo-
łeczno-gospodarcze. Odrębną kwestią będzie dopracowanie metod i warunków 
funkcjonowania współpracy zagranicznej w ramach samorządu województwa. 
Unia Europejska traktuje współpracę zagraniczną regionów jako jeden z trzech 
głównych celów polityki spójności w obowiązującej perspektywie finansowej na 
lata 2007–2013. Na ten cel w powyższym okresie budżetowym Unia przeznaczyła 
duże środki finansowe. Stąd też wykorzystanie środków z funduszy europejskich 
w oparciu o współpracę zagraniczną nadal powinno być jednym ze strategicz-
nych celów samorządu województwa zachodniopomorskiego. 

Ważnym elementem w tym zakresie winna być właściwa polityka rządu pol-
skiego, odpowiedzialnego za politykę regionalną. Rząd winien aktywnie wspie-
rać działania poszczególnych regionów, w tym głównie tych, które znajdują się 
w trudnej sytuacji gospodarczej. Takie wnioski formułowali eksperci już w okre-

przemysłowych i ich otoczenia. Red. Z. Zioło, T. Rachwał. Warszawa–Kraków 2009 („Prace Ko-
misji Geografii Przemysłu” 14).

34 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego..., s. 25–27.
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sie przygotowawczym do unijnej perspektywy finansowej na lata 2007–201335. 
Polskie regiony różnią się między sobą pod względem rozwoju gospodarczego, 
infrastruktury technicznej, kapitału ludzkiego. Ścisła współpraca pomiędzy in-
stytucjami centralnymi odpowiedzialnymi za rozwój gospodarczy kraju a urzęda-
mi marszałkowskimi to podstawowy warunek skuteczności działań. Na początku 
drugiej dekady XXI w., w połowie obowiązującej perspektywy finansowej, rząd 
powinien rewidować wewnętrzne ustalenia w ramach Narodowej Strategii Roz-
woju Regionalnego na lata 2007–2013, a jednocześnie współdziałać z samorzą-
dami województw w przygotowywanej kolejnej unijnej perspektywie finansowej 
na lata 2014–2020. Dzisiaj Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi pra-
cę nad kolejną wersją Strategii Rozwoju Regionalnego. Chcemy w niej pogodzić 
– mówi minister Elżbieta Bieńkowska – ogień z wodą, czyli kierować się zarówno 
zasadą zrównoważonego rozwoju, jak i wspierać najsilniejszych, bo oni są w sta-
nie zdziałać najwięcej i pociągnąć za sobą innych36. Wypowiedź ta powinna dać 
dużo do myślenia gospodarzom województwa zachodniopomorskiego.

35 M. Kołodziejski, K. Szmigiel, Międzynarodowa współpraca transgraniczna..., s. 48.
36 Opinia Elżbiety Bieńkowskiej, ministra rozwoju regionalnego. „Nowy Przemysł” 2010, nr 2.


