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AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA WARSZAWY

Streszczenie 

Artykuł jest poświęcony aktywności międzynarodowej największego mia-
sta Polski i największej gminy w Polsce czyli Warszawy. Przedstawiono w nim 
ewolucję tej aktywności od zakończenia II wojny światowej do dzisiaj, ukazując 
obecność na arenie międzynarodowej stolicy państwa polskiego w czasach 
komunistycznych, kiedy w Polsce nie było samorządu terytorialnego, a aktyw-
ność międzynarodowa Warszawy była fragmentem aktywności hierarchicznie 
zorganizowanego i nie suwerennego państwa. Większość niniejszego tekstu 
traktuje o aktywności międzynarodowej Warszawy od odzyskania niepodle-
głości w roku 1989 do dzisiaj. Ukazano w nim przemiany tej aktywności i jej 
rozmaite formy: umowy dwustronne dotyczące całego miasta, jego aktywność 
w ramach sieci oraz współpracę międzynarodową dzielnic warszawskich. Na 
końcu przedstawiono ocenę aktywności międzynarodowej miasta, uznając, że 
jej wielostronność i wielowarstwowość wymaga uporządkowania i oparcia na 
odpowiednich dokumentach polityki rozwoju tak, aby można bez wątpliwości 
aktywność nazwać polityką. 

Słowa kluczowe: Warszawa, samorząd terytorialny, współpraca 
międzynarodowa.

Kody JEL: H70 

Wstęp

Aktywność międzynarodowa samorządów terytorialnych nie jest po-
wszechnie przedmiotem zainteresowania polskich badaczy administracji pu-
blicznej. Bardzo niewiele osób związanych z różnymi ośrodkami zajmuje się 
tą problematyką. Wśród tych nielicznych – poza piszącym te słowa – trzeba 
wspomnieć A. Brzozowskiego, K. Hałasa, H. Lekkiego, T. Modzelewskiego, 
K. Paczyńską, A. Piaseckiego, A. Porowskiego, A. Stachowiak, A. Skorupską 
i  A. Żukowskiego (Brzozowski 1998; Faliński 2011a; Faliński 2011b; Hałas, 
Porowski 2003; Modzelewski, Żukowski 2007; Piasecki 2002; Skorupska 2005; 
Paczyńska, Stachowiak, Porawski, Lekki 2009). 

Wydaje się, że to niedocenianie w naszym kraju omawianej problematyki 
samo w sobie wymaga głębszej analizy. Wszak samorządy terytorialne stano-
wią istotny i coraz bardziej znaczący element środowiska międzynarodowego. 
Wpływają na to środowisko nie tylko pośrednio, jako fragment władzy publicz-
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nej w państwach, na terenie których istnieją, ale w coraz większym stopniu 
bezpośrednio – jako uczestnik kontaktów międzynarodowych czy raczej mię-
dzyspołecznościowych, rozumianych jako spotkania konkretnych społeczności 
lokalnych bądź regionalnych – nawiązujący kontakty i podejmujący współpracę 
z samorządami terytorialnymi działającymi na terenie innych państw. Taka 
aktywność bardzo wzbogaca relacje między ludźmi o  różnej świadomości 
narodowej i przynależności państwowej. Rozwija obywatelski, międzyludzki, 
i  wspomniany, międzyspołecznościowy wymiar tych kontaktów. Dzięki ak-
tywności międzynarodowej samorządów terytorialnych stosunki te stają się 
mniej sformalizowane i  pośrednie, oparte nie tylko na kontaktach różnego 
rodzaju instytucji – przede wszystkim państw – między sobą, a stają się w coraz 
większym stopniu bezpośrednie i odformalizowane. Poszczególne wspólnoty 
lokalne i regionalne, poszczególne środowiska zawodowe, wreszcie poszczegól-
ni, indywidualni członkowie tych wspólnot i środowisk, obywatele różnych, ale 
demokratycznych, także dzięki istnieniu aktywnego samorządu terytorialnego, 
państw kontaktują się ze sobą, współpracują i poznają. Aktywność taka stwarza 
realne możliwości bezpośredniego, poznawania, zaprzyjaźniania i przełamy-
wania osadzonych w nacjonalizmie stereotypów, członków różnych narodów 
i obywateli różnych państw. Wydaje się, że jest ona niezbędna we współczesnym 
świecie dla budowania stosunków międzynarodowych opartych na współpracy, 
a nie walce. W każdym zaś razie znacząco wspomaga taki właśnie charakter 
stosunków między narodami i obywatelami, między wspólnotami wyznaczo-
nymi terytorialnie i między poszczególnymi członkami tych wspólnot (Barber 
2014). 

Godna zainteresowania jest aktywność międzynarodowa Warszawy jako 
stolicy państwa polskiego oraz jako specyfi cznego, mającego znaczenie me-
tropolitalne (oddziałującego cywilizacyjnie-gospodarczo na swoje otoczenie), 
największego ośrodka miejskiego w Polsce. W istotnym stopniu o obrazie i po-
zycji w świecie Polski jako państwa i wspólnoty obywatelskiej decyduje obraz 
i odbiór polskich samorządów i wspólnot terytorialnych – gmin, powiatów, 
miast i województw – a w szczególności właśnie Warszawy. W sposób znaczący 
to przez pryzmat Warszawy jest postrzegana cała Polska.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest aktywność Warszawy jako jednost-
ki samorządu terytorialnego czyli aktywność władz warszawskiego samorzą-
du terytorialnego, a  nie aktywność poszczególnych członków warszawskiej 
wspólnoty samorządu terytorialnego. Tak rozumiana aktywność międzyna-
rodowa miast europejskich i światowych pojawiła się masowo po drugiej woj-
nie światowej, kiedy społeczeństwa demokratyczne, tak Europy, jak Ameryki 
Północnej, były dotknięte traumą wynikającą z ogromu ofi ar, strat i zniszczeń 
tą wojną spowodowanych. Wśród elit intelektualnych i politycznych ówczesnej 
Europy pojawiły idee mające jeżeli nie uniemożliwić, to przynajmniej ograni-
czyć powtórzenie się tragedii podobnych do tej jaką była II wojna światowa. 
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Szczególnie znaną idea była idea jednoczenia demokratycznej Europy. Nie jest 
jednak celem niniejszego tekstu w całości ją omawiać i charakteryzować.

Umowy partnerskie 

Jednym z nurtów powojennej poetyki współpracy europejskiej był pomysł 
przełamywania niechęci czy wręcz wrogości między niedawnymi przeciwni-
kami przez budowanie współpracy nie tylko społeczeństw na poziomie państw, 
ale przede wszystkim tworzenie atmosfery poznawania się i stwarzania klimatu 
współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi społeczeństw jeszcze kilka 
lat wcześniej ze sobą walczącymi. Niejako naturalnymi kandydatami do takiej 
współpracy były społeczności lokalne najbardziej ze sobą skonfl iktowanych 
społeczeństw Europy Zachodniej czyli Francji i  Niemiec. To między samo-
rządami terytorialnymi znajdującymi się na terenie tych państw podjęto taką 
współpracę partnerską. Umowę podpisały w 1950 roku niemiecki Ludwigsburg 
z  francuskim Montbelliard, zapoczątkowując na naszym kontynencie ruch 
miast bliźniaczych. Nie tylko na szczeblu państwowym i ogólnonarodowym, ale 
także w samorządzie terytorialnym „w stosunkach niemiecko-francuskich lody 
zaczynały topnieć”. Samorządowcy francuscy i niemieccy zaczęli się angażo-
wać w budowanie nowej, zaprzyjaźnionej i wspólnej Europy. To że tę pierwszą 
umowę o współpracy bliźniaczej podpisali właśnie Francuzi i Niemcy, miało 
wymiar nie tylko przełomowy, ale wręcz symboliczny. Przekazywano opinii 
publicznej jasny sygnał, że jeżeli jako pierwsi taką umowę podpisali samorzą-
dowcy z dwóch, tradycyjnie wrogich sobie krajów, to istotnie na starym konty-
nencie idą nowe czasy – zgody i współpracy. W takiej atmosferze, kilkadziesiąt 
innych, europejskich samorządów terytorialnych, powołało do życia w 1951 
roku, pierwszą w Europie organizację międzynarodową samorządów teryto-
rialnych: Radę Gmin Europy, która z czasem (1984) otworzyła się na samorządy 
regionalne i zmieniła nazwę na Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) 

 Zapoczątkowany przez Ludwigsburg i Montbelliard ruch związków bliź-
niaczych miast i innych samorządów terytorialnych zaczął się w Europie ma-
sowo rozwijać, przyjmując nazwę twinning co tłumaczy się na polski jako 
„zbliźniaczenie”. Zaczął obejmować, poza Niemcami i Francją, kraje Beneluksu, 
Włochy, Szwajcarię i Wielką Brytanię, której samorządy podjęły, podobnie jak 
francuskie, współpracę ze swoimi odpowiednikami z Niemiec. Samorządy tery-
torialne Europy niejako wyznaczyły w ten sposób dwie formy swojej aktywno-
ści międzynarodowej: pierwsza – to bezpośrednia współpraca miasta z miastem 
czy też jednego samorządu terytorialnego z inną, analogiczną wspólnotą ist-
niejącą w innym państwie; druga – to powoływanie zrzeszających samorządy 
terytorialne organizacji międzynarodowych. Obie formy uczestniczenia samo-
rządów terytorialnych w życiu międzynarodowym, były elementem składowym 
procesu integrowania się Europy Zachodniej.



148 Stanisław Faliński

W  podobnym, nacechowanym wartościami demokratycznymi i  obywa-
telskimi duchu rodził się ruch związków bliźniaczych za oceanem. Jego ce-
lem było, podobnie jak w  Europie, budowanie obywatelskich społeczeństw 
i przyjacielskich relacji między obywatelami różnych, często jeszcze niedawno 
podzielonych II wojną światową społeczeństw. Nowe więzi, najpierw przez 
poznawanie się, a później ewentualną wzajemną sympatię zamierzano budo-
wać, wykorzystując do tego celu samorządy terytorialne, nie tylko w ramach 
jednego kontynentu, jak miało to miejsce w Europie, ale w skali świata, między 
krajami znajdującymi się na różnych kontynentach. Z taką inicjatywą wystąpił 
w 1956 roku ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight Eisenhower, 
nazywając ją „dyplomacją obywatelską”. Projekt ten został podchwycony przez 
władze wielu miast amerykańskich i przyjął nazwę sister cities czyli „miasta sio-
strzane”. Objął najpierw Japonię, następnie Chiny, Koreę, Wietnam, a później 
inne kraje Azji i Bliskiego Wschodu oraz Afryki, wreszcie Rosję i inne kraje po-
wstałe po rozpadzie imperium sowieckiego. Na początku lat 80. XX wieku ten 
amerykański ruch obejmował ponad 700 miast ze Stanów Zjednoczonych oraz 
ponad 1000 innych wspólnot samorządowych znajdujących się w 77 krajach.

W tym masowym, liczącym ponad sto tysięcy umów partnerskich, ruchu 
współpracy samorządów terytorialnych demokratycznych społeczeństw nie 
było dane uczestniczyć polskim samorządom terytorialnym, których po pro-
stu w Polsce Ludowej nie było. Istniały oczywiście struktury władzy lokalnej 
i  regionalnej, nie były one jednak odrębnymi samorządami terytorialnymi, 
a  fragmentami jednolitej, zorganizowanej hierarchicznie struktury władzy 
państwowej. Mimo tego takie polskie, lokalne fragmenty ówczesnej, jednolitej 
władzy uczestniczyły w ograniczonym zakresie w tym procesie. Dotyczyło to 
także Warszawy.

Aktywność międzynarodowa Warszawy, jako odrębnej jednostki admini-
stracyjnej, zaczęła się po przełomie roku 1956. Pierwsza umowa o współpra-
cy była podpisana w 1957 roku z Coventry. Wydaje się, że płaszczyzną tego 
porozumienia była wspólnota obu miast wynikająca z  faktu ich zniszczenia 
w okresie II wojny światowej. Kolejne umowy podpisano w 1960 roku z dwo-
ma miastami amerykańskimi – San Diego i Chicago. Nawiązanie współpra-
cy wynikało w  tym przypadku ze związków polonijnych. Następną umowę 
międzynarodową Warszawą podpisała w 1966 roku z Budapesztem. Była ona 
ostatnim tego typu dokumentem zawartym w czasach kiedy pierwszym se-
kretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomółka, 
kiedy, jak łatwo policzyć, stolica Polski nawiązała współpracę z czterema mia-
stami, w tym z trzema spoza bloku komunistycznego. Kolejny etap aktywności 
międzynarodowej Warszawy w  okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
przypada na lata1970–1989. W okresie tym zawarto siedem umów z następu-
jącymi miastami: Ateny, Belgrad, Madryt, Mediolan, Phenian, Sofi a, Trypolis. 
Trudno znaleźć konkretne, uzasadnione jakąś długofalową polityką uzasad-
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nienia takich właśnie wyborów. Wydaje się, że zwierano umowy te z doraźnym 
uzasadnieniem, wynikającym z  prowadzenia konkretnych działań – poli-
tycznych czy gospodarczych – przez całą PRL (przywoływane porozumienia 
z okresu PRL wymieniała Anna Grocholska, naczelnik Wydziału Kontaktów 
Zagranicznych w  gabinecie Prezydenta m. st. Warszawy, podczas rozmowy 
w dniu 24.10.2013 r.).

Rok 1989 był przełomowy dla Polski nie tylko w planie ogólnopaństwo-
wym, ale także z perspektywy aktywności międzynarodowej Warszawy jako 
stolicy odzyskującego suwerenność państwa. Pierwsze cztery umowy partner-
skie Warszawy, jako stolicy budującego swoją niezależność państwa, zostały 
zawarte w czasie i okolicznościach charakterystycznych dla czasu przełomu. 
Pierwszą z  nich podpisano dnia 24 września 1989 roku z  Toronto, kolejną 
z niemieckim Dusseldorfem dnia 27 września 1989 roku, następną dnia 22 paź-
dziernika z japońskim Hamamatsu, zaś czwartą dnia 22 listopada z francuskim 
regionem Ile de France, w sensie urbanistycznym stanowiącym Wielki Paryż. 
Wszystkie one zostały podpisane jesienią 1990 roku, a więc w czasie kiedy już 
premierem był Tadeusz Mazowiecki, a prezydentem Warszawy jeszcze miano-
wany przez władze PRL Jerzy Bolesławski. Dwie z nich – z Dusseldorfem i Il 
de France – były zgodne z będącymi w trakcie określania głównymi wektorami 
polskiej polityki zagranicznej, a jedna – z Hamamatsu – wynikała z wielkie-
go zainteresowania mieszkańców tego miasta muzyką Fryderyka Chopina 
i Warszawą jako miejscem, w którym odbywają się konkursy poświęcone jego 
muzyce. W okresie trzech miesięcy podpisano cztery porozumienia! Nigdy póź-
niej takiej dynamiki zawierania umów partnerskich Warszawa nie wykazała. 
Dynamika ta była znakiem czasu historycznego. Czasu pokojowej rewolucji, 
której znaczenie i jakość przeprowadzenia do dzisiaj nie jest w pełni doceniana. 

Za czasów Stanisława Wyganowskiego (1990–1994), pierwszego niekomuni-
stycznego prezydenta Warszawy, aktywność międzynarodowa stolicy Polski nie 
osłabła. Podpisano wtedy 6 stosownych dokumentów. Pierwszym z nich była 
podpisana w dniu 26 lutego 1991 roku umowa z Hagą. Kolejna to sygnowane 
dnia 12 sierpnia 1991 roku porozumienie z Berlinem. Jest ono symptomatyczne 
i symboliczne. W jego konsekwencji wielu polskich samorządowców (polityków 
miejskich i urzędników) odbywało szkolenia i  staże w Berlinie, początkowo 
ucząc się demokratycznej administracji samorządowej, a później wymieniając 
doświadczenia. Umowa ta określiła trwający do dzisiaj bliski związek, aktualnie 
już chyba przyjacielski, stolic dwóch blisko ze sobą współpracujących państw 
należących do Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. Dnia 14 listo-
pada 1991 roku podpisano porozumienie ze Stambułem, dnia 20 września 1992 
roku z Tel – Avivem, dnia 4 maja 1993 roku z Moskwą, dnia 19 czerwca 1993 
roku z chińskim Harbinem, zaś już w końcu jego kadencji – w dniu 4 lutego 
1994 roku – z Kijowem. 
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W czasach kiedy prezydentem Warszawy był Marcin Święcicki (1994–1999) 
Warszawa wykazywała się jeszcze większą aktywnością na arenie międzyna-
rodowej, czego rezultatem było podpisanie 8 umów o współpracy partnerskiej. 
Pierwsza z  nich była odnowieniem w  nowych warunkach podpisanej jesz-
cze w czasach PRL w 1960 roku umowy ze znanym ośrodkiem polonijnym 
Chicago. Podpisano ją w dniu 18 lipca 1995 roku. Kolejne to podpisane w tym 
samym roku porozumienia ze stolicą Tajwanu Taipei (8 września) oraz z fran-
cuskim Saint-Etienne (13 października). W roku następnym Warszawa zawarła 
tylko jedną umowę, z  Seulem (20 czerwca). W  1997 roku porozumiano się 
z trzema miastami. Pierwsze z nich to stolica walczącej o wolność Czeczenii 
czyli Grozny (26 stycznia). Porozumienie to było w sposób ewidentny wyra-
zem solidarności Warszawy z poddawaną agresji Czeczenią. Zupełnie nowy 
kierunek (Ameryka Południowa) warszawskich kontaktów międzynarodo-
wych otwierała umowa z Rio de Janeiro (17 kwietnia). Ostatnie z porozumień 
zawartych w 1997 roku to porozumienie z rosyjskim Sankt Petersburgiem (15 
listopada). W kilka miesięcy później podpisała Warszawa umowę z Wilnem 
(w dniu 1 kwietnia 1998 roku). 

W następnym, wyznaczonym kadencjami warszawskiego i polskiego sa-
morządu terytorialnego okresie, proces nawiązywania nowych kontaktów 
między Warszawą a innymi miastami trwał dalej. W latach 1999–2002, kiedy 
prezydentem Warszawy był Paweł Piskorski, a w końcowym czasie tego okresu 
jego najbliższy współpracownik i osoba w pełni mu powolna Wojciech Kozak, 
podpisano 5 umów międzynarodowych. Jedna z nich została zawarta między 
istniejącą wówczas w Warszawie gminą Centrum a Paryżem (obszerniej na te-
mat ówczesnego ustroju Warszawy: Faliński 2013, s. 175–241). Następne zawarte 
w omawianym okresie porozumienia dotyczyły już całego miasta stołecznego 
Warszawy. I tak podpisano wówczas następujące porozumienia: z Hanoi (dnia 
4 lipca 2000 roku), z Wiedniem (dnia 20 października 2001 roku), z Rygą (dnia 
18 maja 2002 roku) oraz nowo budowaną stolicą Kazachstanu Astaną (dnia 
24 maja 2002 roku). 

Wprowadzona w  życie w  2002 roku rewolucja ustrojowa Warszawy nie 
zwiesiła jej aktywności międzynarodowej, chociaż z jednej strony ją ograni-
czyła, jeśli chodzi o  liczbę podpisywanych, nowych porozumień, a z drugiej 
aktywność tę doprecyzowała w sensie skupienia się stolicy Polski na bardziej 
konkretnych kierunkach aktywności. Po wyborach 2002 roku i do końca ka-
dencji czyli do roku 2006 Warszawą rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a prezy-
dentem był najpierw Lech Kaczyński, a potem obowiązki te pełnili wskazani 
przez niego Marek Kochalski i Kazimierz Marcinkiewicz. Nowa, warszawska 
ekipa polityczna na czele której stał L. Kaczyński pierwszą umowę międzyna-
rodową podpisała bardzo późno, bo w ponad dwa lata od momentu wygrania 
wyborów. Była to odnowione (pierwotne, jak pamiętamy zawarte w 1966 roku) 
porozumienie z Budapesztem. Podpisano je dnia 10 lutego 2005 roku. Drugie 
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i ostatnie zawarte przez tę ekipę było porozumienie z Oslo. Podpisano je dnia 
5 września 2006 roku, a więc już w czasie kiedy Lech Kaczyński był prezyden-
tem państwa. 

Kolejne wybory w  2006 roku wyniosły do władzy ekipę Platformy 
Obywatelskiej z Hanną Gronkiewicz-Waltz jako prezydentem Warszawy, któ-
ra sprawuje ten urząd już trzecią kadencję. W okresie dziewięciu lat jej rządów 
nastąpiło dalsze doprecyzowanie kierunków aktywności międzynarodowej 
Warszawy, a  podpisanie nowych umów tę aktywność potwierdzających na-
stąpiło, podobnie jak w  przypadku Lecha Kaczyńskiego, po kilku latach jej 
rządów. Pierwszą z nich podpisano dnia 18 stycznia 2010 roku z Tbilisi, drugą 
dnia 1 października tegoż roku z Odessą, a trzecią z Charkowem dnia 2 lutego 
2011 roku, czwartą zaś z Zagrzebiem dnia 23 września 2011 roku. W roku 2013 
podpisano także memorandum z Erewaniem, mające być wstępem do nawią-
zania w przyszłości ściślejszej współpracy1.

Zawarte przez Warszawę porozumienia partnerskie z różnymi miastami 
nie są w równym stopniu realizowane i aktywne. Wiele z nich jest martwych 
i faktycznej współpracy z nich wynikającej nie ma. Te faktycznie funkcjonujące 
dotyczą współpracy w zarządzaniu miastem, szeroko rozumianej gospodarki 
komunalnej, spójności i pomocy społecznej, oświaty, dzieci i młodzieży, nauki 
oraz bardzo powszechnie kultury. Aktywne umowy partnerskie można nato-
miast podzielić na kilka grup. 

Na pierwszą z nich składają się umowy z miastami znajdującymi się w Unii 
Europejskiej (Berlin, Dusseldorf, Wiedeń, Budapeszt, Wilno, Ryga, Zagrzeb). 
Z nimi współpraca jest najlepsza i najintensywniejsza, chociaż także zróżnico-
wana. W ramach tej grupy szczególnie dynamiczna jest współpraca z miastami 
niemieckimi, z Berlinem i Dusseldorfem. Do spotkań wysokich urzędników 
tych miast dochodzi kilka razy w roku. Organizowane są szkolenia urzędników, 
kontakty utrzymują radni, bywają u siebie nauczyciele i młodzież, odbywają 
się dni Warszawy w Berlinie i Dusseldorfi e i odwrotnie, następuje wzajemna 
wymiana spektakli i wydarzeń kulturalnych. Podobnie aktywna jest współ-
praca z  Budapesztem czy Wiedniem. Nieco inny charakter ma współpraca 
z Rygą i Wilnem. W tym przypadku, poza wspomnianymi sferami i  forma-
mi aktywności, szczególnie istotny jest aspekt polonijny współpracy, przede 
wszystkim z Wilnem. Współpraca z Zagrzebiem trwa najkrócej, ale także się 
rozwija. Strona chorwacka jest szczególnie zainteresowana współpracą tury-
styczną z Polską, co jest zrozumiałe wziąwszy pod uwagę aktywność urlopo-
wą Polaków i mieszkańców Warszawy. Cechą charakterystyczną wszystkich 
form współpracy w ramach tej grupy jest akcentowanie wspólnoty kulturowej 
Europejczyków i rozwijanie świadomości tej wspólnotowości w ramach Unii 

1 http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/kompendium-wiedzy/miasta-partnerskie [dostęp: 07.03.2015]; 
rozmowa przeprowadzona 23.09.2014 r. z A. Grocholską, Naczelnik Wydziału Kontaktów Międzyna-
rodowych w Centrum Komunikacji Społecznej.
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Europejskiej, oczywiście z uwzględnieniem odrębności tak specyfi k narodo-
wych jak wzajemnych, dwustronnych relacji.

Drugą grupę aktywnych umów partnerskich można nazwać „sentymen-
talną”. Zaliczyć do niej trzeba dwa partnerstwa – z  Chicago i  Tel Awiwem. 
W obu tych miastach zamieszkują w liczącej się liczbie ludzie o polskich ko-
rzeniach. Te związki z Polską stanowią zwornik współpracy Warszawy z tymi 
miastami. Poza powtarzającymi się wzajemnymi wizytami wysokich urzędni-
ków Warszawy i obu tych zaprzyjaźnionych miast, wydaje się, że szczególnie 
ważne w tych relacjach są organizowane wymiennie i wzjemnie w Warszawie 
i  Chicago oraz w  Warszawie i  Tel Awiwie różnego rodzaju przedsięwzięcia 
o charakterze kulturalnym – wystawy, koncerty, konkursy i spektakle – przy-
pominające i utwierdzające wzajemne związki historyczne, ale także pozwa-
lające się lepiej poznać i zaprzyjaźnić współczesnym mieszkańcom Warszawy 
i obu miast. 

Na trzecią grupę warszawskich miast partnerskich składają się te, których 
związki z  Warszawą – poza związkami środowisk lokalnych – w  większym 
stopniu niż inne, wiążą się z  aktywnością zagraniczną państwa polskiego, 
niejako uzupełniające tę aktywność. Są to związki powiązane chronologicznie 
i merytorycznie z programami międzypaństwowymi, w których uczestniczyła 
niedawno – kilka lat temu – bądź uczestniczy aktualnie Polska jako państwo. 
Na grupę te składają się partnerstwa z takimi miastami, jak: Kijów, Odessa, 
Charków, Tbilisi i Erewań. Umowę z Kijowem – jak pamiętamy – podpisano 
już w roku 1994, ale intensywność wzajemnych kontaktów nasiliła się po wej-
ściu Polski do Unii Europejskiej i po powołaniu do życia Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa, a  więc po roku 2004, a  szczególnie Partnerstwa Wschodniego 
w 2008 roku (więcej na ten temat: Fiszer 2012). W tę logikę wpisuje się pod-
pisanie umów partnerskich z Tbilisi i Odessą (2010), Charkowem (2011), oraz 
wstępnie z Erewaniem (2013). Ze względu na wydarzenia na Ukrainie (Majdan, 
aneksja przez RosjęKrymu, walki na wschodzie kraju) oraz na wejście Armenii 
do Unii Euroazjatyckiej przewartościowaniu uległ charakter współpracy z tymi 
miastam. Dalej ten kierunek aktywności międzynarodowej Warszawy pozo-
staje istotny, podobnie jak polityki zagranicznej Polski i Unii.

Czwartą grupę aktywnych umów partnerskich stanowią umowy zawarte 
z miastami dalekowschodnimi. Już samo położenie geografi czne tych miast 
i ich odległość od Warszawy w istotny sposób wpływają na charakter współpra-
cy z nimi. Do tej grupy należą Hamamatsu, Seul i Taipej. Najbliżej i najinten-
sywniej Warszawa współpracuje z Hamamatsu i wynika to w ogromnej części 
z determinacji Japończyków. To oni aktywnie zabiegają o współpracę z mia-
stem, w którym odbywają się konkursy ich ukochanego Chopina. Współpraca 
ta dotyczy praktycznie tylko kultury, a przede wszystkim muzyki. Muzycy pol-
scy i japońscy wzajemnie odwiedzają się i koncertują wspólnie lub rozdzielnie 
w zaprzyjaźnionych miastach. Współpraca z Seulem i Taipej dotyczy różnych 
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sfer funkcjonowania organizmów miejskich i jest realizowana głównie przez 
związanych ze swoimi stolicami mieszkańców Tajwanu i Republiki Korei. To 
oni zabiegają o utrzymywanie kontaktów z Warszawą i to głównie ich przed-
stawiciele bywają w stolicy Polski. Wydaje się, że polskie słabsze zaangażowanie 
się we współpracę z tymi miastami wynika z odległości i wynikających z niej 
kosztów. Trzeba jednak wspomnieć o  udziale pracowników Urzędu Miasta 
stołecznego Warszawy w szkoleniach i seminariach organizowanych w Taipei 
i przez władze tego miasta fi nansowanych. 

Piątą i ostatnią, do niedawna (początku roku 2014) aktywną grupę po-
rozumień partnerskich stolicy Polski stanowiły umowy z  miastami rosyj-
skimi, z Petersburgiem, ale przede wszystkim z Moskwą. Formy współpracy 
były bardzo zróżnicowane i  intensywne, chociaż dominowała współpraca 
w szeroko rozumianej sferze kultury – różnego rodzaju koncerty, spektakle 
teatralne, wystawy i  festiwale, z  których szczególnymi wydarzeniami były 
zorganizowane w  2008 roku w  Warszawie i  Moskwie festiwale – Festiwal 
Filmów Polskich w stolicy Rosji i Festiwal Filmów Rosyjskich w Warszawie. 
Niestety, kontakty te uległy wyhamowaniu i radykalnemu ograniczeniu po 
agresywnych zachowaniach państwa rosyjskiego wobec Ukrainy (aneksja 
Krymu, walki na wschodzie kraju). W proteście, strona polska wycofała się 
z organizowania w 2014 roku Dni Kultury Rosyjskiej w Polsce i Dni Kultury 
Polskiej w Rosji. 

Aktywność międzynarodowa w ramach sieci 

Odmienną formą aktywności międzynarodowej Warszawy jest jej uczest-
nictwo w strukturach i organizacjach mających charakter sieci, której człon-
kowie działają wspólnie w interesie i na rzecz swoich członków oraz sieci jako 
całości, wybierają swoje władze i  organy oraz często dysponują własnymi, 
wydzielonymi środkami na działalność. Sieci nie są więc zbiorem niezależnych 
od siebie umów partnerskich dwóch miast, jak w  przypadku omówionych 
porozumień partnerskich (informacje na temat sieci w  których uczestniczy 
Warszawa uzyskane od Naczelnika Wydziału Projektów Międzynarodowych 
w gabinecie prezydenta m. st. Warszawy M. Gosa i Głównego Specjalisty w tym 
wydziale Piotra Zeydler-Zborowskiego – rozmowa przeprowadzona 30.07.2013 
r. i późniejsze). 

Jedną z  sieci, w  których działa Warszawa jest Związek Stolic Unii 
Europejskiej (Th e Union of Capitals of Europpean Union – UCEU). Jak sama 
nazwa wskazuje, organizacja ta skupia stolice państw będących członkami 
Unii. Jest to struktura powstała jeszcze przed narodzinami UE – dnia 27 
kwietnia 1961. Miało to miejsce w ratuszu Brukseli, w którym uczestniczyło 
sześciu burmistrzów stolic europejskich, wchodzących w skład Europejskiej 
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Wspólnoty Gospodarczej – Amsterdamu, Bonn, Brukseli, Luksemburga, 
Paryża i Rzymu. Pierwszym przewodniczącym został burmistrz stolicy Belgii 
Lucien Cooremans. Obecną nazwę organizacja uzyskała dnia 12 listopada 
1993 roku. Jest to organizacja zajmująca się oddziaływaniem lobbystycznym 
na działaczy i polityków, mająca na celu zwiększanie wpływu stoli na kierun-
ki polityki unijnej i państw do Unii wchodzących. Służy temu sporządzanie 
różnego rodzaju ekspertyz, organizowanie konferencji i  spotkań działaczy 
publicznych różnych szczebli i  naukowców, zmierzających do umacniania 
roli stolic w kreowaniu różnego rodzaju polityk publicznych. Z natury rze-
czy oddziaływanie UCEU ma ograniczony charakter, bowiem skupia tylko 
stolice, których jest 282. 

Kolejna sieć, w  której aktywnie uczestniczy Warszawa to Eurocities. 
Struktura ta powstała w 1986 roku jako porozumienie 6 burmistrzów miast 
europejskich – Barcelony, Birmingham, Frankfurtu, Lyonu, Mediolanu 
i Rotterdamu. W tej chwili skupia 140 dużych – liczących powyżej 250 tysię-
cy mieszkańców – miast z 36 państw naszego kontynentu. Warszawa należy 
do tej sieci od 2002 roku. Organizacja ta stawia sobie za cel zintegrowany 
rozwój miast europejskich, z jednej strony z krajami w których miasta człon-
kowskie istnieją, ale z drugiej – i przede wszystkim – zintegrowany w skali 
Europy, bo oparty na europejskim modelu rozwoju miast, które w istotnym 
stopniu realizują europejski model społeczny oparty na solidaryzmie i prze-
ciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a w warstwie ekonomicznej oparty 
na konkurencyjności gospodarczej, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz 
zrównoważeniu ekologicznym. W ramach tak rozumianego zintegrowanego 
rozwoju miast europejskich ważną rolę spełniać ma inicjowanie dialogu 
międzykulturowego i dialogu między religiami, a także osiąganie wyższej wy-
dajności energetycznej i walka ze zmianami klimatycznymi. Dla realizowania 
tych celów władze miast członkowskich Eurocities występują z inicjatywami 
współpracy z władzami państwowymi, jak też z władzami Unii Europejskiej. 
Tak więc propagując zintegrowany rozwój, miasta skupione w  Eurocities 
działają na rzecz dalszej integracji UE oraz na rzecz umacniania wartości jej 
przyświecających w państwach nie należących do UE, stopniowo je do Unii 
przybliżając3. W  latach 2012–2014 przewodniczącą tej sieci była prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Specyficzną siecią, do której należy Warszawa jest BaltMet (Baltic 
Metropoles Network). Jest strukturą nieformalną i  jako taka nie posiada 
osobowości prawnej. Powstała dnia 12 października 2002 roku w Kopenhadze 
na mocy podpisanego wówczas porozumienia stolic państw nadbałtyckich. 
W jej skład wchodzi 10 miast – Oslo, Sztokholm, Helsinki, Sankt Petersburg, 
Tallin, Ryga, Wilno, Warszawa, Berlin, i Malmo – z których, jak widzimy, 

2 http://www.uceu.org/UCEU.htm [dostęp: 08.03.2015].
3 http://www.eurocities.eu [dostęp: 09.03.2015]. 
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nie wszystkie są stolicami państw leżących nad Bałtykiem i nie wszystkie są 
stolicami, ale wszystkie stanowią istotne dla Regionu Morza Bałtyckiego me-
tropolie4. Sieć ta ma dwa podstawowe cele: po pierwsze – wzajemne wspiera-
nie się członków, po drugie – umacnianie współpracy i względnej odrębności 
geografi czno-politycznej regionu Morza Bałtyckiego, przez współpracę zna-
czących dla tego regionu metropolii. Pracami tej struktury kierują rotacyjnie 
burmistrzowie miast członkowskich. W latach 2011–2012 funkcję tę pełniła 
prezydent Warszawy.

Aktywność międzynarodowa dzielnic

Współpraca międzynarodowa warszawskiego samorządu terytorialnego 
jest realizowana nie tylko przez centralne władze Warszawy, czyli przez władze 
gminy noszącej nazwę miasto stołeczne Warszawa, ale także przez jednostki 
pomocnicze tej gminy, czyli przez warszawskie dzielnice. Aktywność taką 
przejawiają nie wszystkie dzielnice i nie w jednakowym stopniu. W większości 
współpraca międzynarodowa dzielnic jest kontynuacją umów zawartych przez 
istniejące do roku 2002 warszawskie gminy. 

Pięć warszawskich dzielnic ma podpisane po trzy umowy. Bemowo z jedną 
z dzielnic Budapesztu – Obuda-Bukasmegyer, ze szwedzkim, satelitarnym wo-
bec Sztokholmu, Solna Stad oraz rosyjskim Niżnym Nowogrodem. Białołęka 
z dzielnicą Budapesztu – Budafok-Teteny, dzielnicą Berlina – Lichtenberg i hisz-
pańskim miastem Marena del Aljarafe. Mokotów z dzielnicą Berlina – Treptow, 
z częścią Rzymu – Genzano di Roma oraz z dzielnicą Peczorską w Kijowie. 
Ochota – z  XIII Dzielnicą Budapesztu, z  ukraińskim Iwanofrankowskiem 
i  z  XVII dzielnicą Rzymu. Ursynów – z  ukraińskim Lwowem, rosyjskim 
Smoleńskiem i chorwackim Szybenikiem. Jedna warszawska dzielnica, Żoliborz 
ma podpisane dwie umowy – z II Dzielnicą Budapesztu i jedną z dzielnic Rygi. 
Trzy jednostki pomocnicze stolicy Polski mają po jednym partnerze zagra-
nicznym: Bielany – z  londyńska gminą Ealing, Śródmieście – z  I  Dzielnicą 
Budapesztu, Targówek – z ukraińskim Kamieńcem Podolskim, Ursus – z dziel-
nicą Kijowa Szewczenką. Pozostałe dzielnice Warszawy nie mają żadnych 
partnerów zagranicznych. 

Na 18 warszawskich dzielnic współpracę międzynarodową realizuje 10. Co 
charakterystyczne, w Warszawie prawobrzeżnej są tylko takie 2 jednostki po-
mocnicze, podczas gdy w lewobrzeżnej jest ich 8. Dysproporcja jest ewidentna, 
jednak szukanie przyczyn takiego stanu rzeczy byłoby spekulacją. Interesująco 
wypada także analiza określająca kierunki państwowo-geografi czne umów 
partnerskich. Najwięcej takich zagranicznych partnerów samorządowych mają 
warszawskie dzielnice na Węgrzech – 6, co świadczy o ciągle żywych sympa-

4 http://www.baltmet.org/baltic-metropoles-network [dostęp: 09.03.2015].
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tiach zdecentralizowanych władz stolicy Polski i jej mieszkańców w stosunku 
do tradycyjnych przyjaciół „Madziarów”. Stosunkowo dużo partnerów zagra-
nicznych mają stołeczne dzielnice na Ukrainie – 4, co może świadczyć o mito-
logizowaniu stereotypu niechęci Polaków do Ukraińców i faktycznym braku tej 
niechęci, a z pewnością o woli współpracy polsko-ukraińskiej. Ze zdecydowanie 
mniejszą niż w przypadku Węgrów czy Ukraińców, ale równą intensywnością 
utrzymywane są kontakty zagraniczne dzielnic z samorządami Niemiec, Rosji 
i Włoch. W każdym z tych przypadków funkcjonują po 2 umowy. Pozostałe, 
aktywne umowy zagraniczne dzielnic warszawskich realizowane są w różnych 
kierunkach – z samorządami Chorwacji, Hiszpanii, Łotwy, Szwecji i Wielkiej 
Brytanii, z którymi podpisano po 1 umowie.

Podsumowanie

Próbując syntetycznie scharakteryzować aktywność międzynarodową 
Warszawy, trzeba podkreślić, że ewoluowała ona od końca drugiej wojny świa-
towej. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy samorząd terytorialny 
nie istniał, lokalna warszawska władza publiczna funkcjonowała jako fragment 
jednolitej, hierarchicznie zorganizowanej władzy państwowej. W PRL można 
wyróżnić kilka podokresów. Do roku 1956 Warszawa jako taka nie utrzymywa-
ła żadnych kontaktów międzynarodowych. Sytuacja ta zmieniła się po „przeło-
mie październikowym” tego roku. Stolica ówczesnej Polski podpisała pierwsze 
umowy zagraniczne. Było ich jednak niewiele. Do końca epoki Gomółki było 
ich 4. Po dojściu w 1970 roku do władzy Gierka aktywność międzynarodowa 
Warszawy uległa zwiększeniu. Do końca PRL (jako cezurę przyjmuję objęcie 
władzy w dniu 12 września 1989 roku przez Tadeusza Mazowieckiego, mimo 
ofi cjalnej zmiany nazwy państwa polskiego dopiero w grudniu tego roku), poza 
wspomnianymi 4, podpisano jeszcze 7 umów zagranicznych. Podkreślić jednak 
trzeba, że aktywność ta nie była niezależna od polityki państwa, a stanowiła 
jej bezpośrednie przedłużenie i uzupełnienie. 

W  wolnej Polsce nastąpiła intensyfi kacja aktywności międzynarodo-
wej Warszawy. Znamienny jest trwający 9 miesięcy czas pośredni, kiedy 
premierem był już Tadeusz Mazowiecki a  samorząd terytorialny jeszcze 
nie istniał – pomiędzy dniem 12 września 1989 roku a dniem 27 maja 1990 
roku- stolica Polski podpisała aż 4 porozumienia międzynarodowe !!! Także 
w  tym przejawiało się „łapczywe nabieranie powietrza wolności w polskie 
płuca”. Lata 90. ubiegłego wieku to ogółem podpisanie bez mała 20 między-
narodowych umów, z miastami na różnych kontynentach i z różnych kręgów 
cywilizacyjnych, o  zróżnicowanym charakterze i  intensywności związków 
z Polską i jej stolicą. Tylko część z tych porozumień jest czynna a współpraca 
kontynuowana. Taka specyfi ka ówczesnych zachowań międzynarodowych 
Warszawy świadczy o pewnego rodzaju chaosie panującym w warszawskiej 
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polityce zagranicznej i jest kontynuacją wspomnianego „łapczywego nabie-
rania powietrza wolności ”. 

W XXI wieku aktywność międzynarodowa Warszawy uległa w znaczącym 
stopniu uspokojeniu i uporządkowaniu. Wykształciły się kierunki tej aktyw-
ności oraz niejako obumarły umowy podpisane, ale nie kontynuowane – tak 
te jeszcze z PRL jak te nawiązane już w wolnej Polsce. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy trzeba szukać nie wewnątrz Warszawy jako odrębnej organizacji, ale 
w oddziaływaniu państwa polskiego na tę organizację oraz aktywności part-
nerów w stosunku do Polski zewnętrznych. W ten sposób wyznaczone zostały 
główne kierunki polityki zagranicznej Warszawy i jej priorytety. Pierwszym 
i naturalnym jest aktywna współpraca z miastami Unii Europejskiej, w tym 
głównie z niemieckim Berlinem i Dusseldorfem, z którymi związki są szczegól-
nie bliskie i intensywne. Drugi z nich to współpraca z miastami w państwach 
leżących na wschód od Polski, podlegającymi zbliżeniowemu oddziaływaniu 
Unii Europejskiej (Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie). Trzeci to 
utrzymywanie i  rozwijanie sentymentalnych związków z  miastami, w  któ-
rych mieszkają ludzie mający emocjonalny i  pozytywny związek z  polsko-
ścią. Czwarty wreszcie wynika z intensywnego zabiegania o bliskie kontakty 
z  Warszawą miast leżących daleko od Polski i  Warszawy (Daleki Wschód), 
które widzą w  naszej stolicy i  naszym państwie liczących się coraz bardziej 
politycznie i gospodarczo członków wspólnoty europejskiej i Zachodu rozu-
mianego jako specyfi czna formacja kulturowo-cywilizacyjna. 

Jak można więc ocenić aktualną aktywność międzynarodową stolicy 
Polski? Należy przypomnieć i podkreślić trzeba, że Warszawa ma wśród pol-
skich miast znaczenie szczególne, także w  stosunkach międzynarodowych. 
Zjawiskiem pozytywnym jest to, że o omawianej aktywności można, chociaż 
w ograniczonym zakresie, mówić jako o polityce czyli o działaniu celowym, 
uporządkowanym i – ale tylko w minimalnym stopniu – zorganizowanym. 
Warszawa realizuje politykę wymuszoną na niej z  zewnątrz. To otoczenie 
wymuszało wcześniej i wymusza obecnie określone zachowania struktur za-
rządczych stolicy Polski, które to reakcje składają się na realizowaną przez nie 
politykę. Aktywność struktur administracyjnych Warszawy ma charakter 
uzupełniający i niejako taktyczny, nie kreuje tej polityki. Znajduje to potwier-
dzenie w określonym traktowaniu omawianej problematyki w warszawskich 
dokumentach polityki rozwoju, w  których aktywność międzynarodowa jest 
traktowana marginalnie. Nie ma żadnego, specjalnie jej poświeconego do-
kumentu, a w Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku 
próżno by szukać fragmentów poświęconych aktywności międzynarodowej 
Warszawy5. Analizując stronę internetową naszej stolicy trudno odnaleźć, kto 
w  Urzędzie Miasta się nią zajmuje. Problematyka ta nie jest eksponowana, 

5 http://www.um.warszawa.pl/sites/default/fi les/Strategia_Rozwoju_m.st_._Warszawy_2020_r. [dostęp: 
10.03.2015].
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w  przeciwieństwie do stron internetowych innych, dużych polskich miast. 
Kiedy jednak dotrze się do urzędników zajmujących się nią, to ma się do czy-
nienia z ludźmi bardzo kompetentnymi i zaangażowanymi w materię, którą się 
zajmują. Dostrzec więc można pewnego rodzaju dwoistość podejścia warszaw-
skiej administracji do problematyki międzynarodowej. Na poziomie organów 
gminy jest ona traktowana pobocznie, a  w  każdym razie nie priorytetowo. 
Potrzebne jest silniejsze, strukturalne jej umocowanie tak w  tych organach, 
jak w Urzędzie Miasta. Z drugiej zaś strony na poziomie urzędniczym i ope-
racyjnym jest realizowana wysoce profesjonalnie. Generalny, rekomendacyjny 
wniosek nasuwa się sam: w Warszawie trzeba określić kierunki i priorytety 
aktywności międzynarodowej, stworzyć stosowne zapisy i  dokumenty oraz 
odpowiadające im struktury na poziomie rady miasta i jego zarządu, a także 
udoskonalić kształt urzędu w tym zakresie. 
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International Activity of Warsaw

Summary

Th e article is devoted to international activity of the biggest city of Poland 
and the biggest municipality in Poland, i.e. Warsaw. Th e author presented 
in it the evolution of that activity since the end of the World War II till now, 
presenting the presence in the international arena the capital of the Polish 
state at the communist times, when Poland did not have the local self-
government, and international activity of Warsaw was a fragment of activity 
of the hierarchically organised and non-sovereign state. Th e biggest part of the 
text treats international activity of Warsaw since regaining its independence 
in 1989 till now. He showed in it the changes in that activity and its various 
forms: bilateral agreements concerning the city as a whole, its activity within 
the network, and international cooperation of Warsaw districts. In the fi nal 
part of the article, the author presented an evaluation of the city’s international 
activity, considering that its many-sidedness and multilayer demands ordering 
and relying on relevant documents of the developmental policy in such a way 
that it could be possible to name this activity with no doubt the policy. 

Key words: Warsaw, local self-government, international cooperation.

JEL codes: H70



160 Stanisław Faliński

Artykuł nadesłany do redakcji w kwietniu 2015 roku.
© All rights reserved

Afi liacja:
dr Stanisław Faliński
Collegium Civitas
pl. Defi lad 1, XII piętro
00-901 Warszawa
tel.: 22 656 71 87
e-mail: s.falinski@vistula.edu.pl


