
OPINIE
EKSPERTYZY

KANCELARIA SENATU
BIURO ANALIZ, DOKUMENTACJI I KORESPONDENCJJI

OE – 261

CZERWIEC 2017

Międzynarodowa 
współpraca samorządów



OPINIE
EKSPERTYZY

Kancelaria Senatu
Czerwiec 2017

OE-261

BIURO ANALIZ, DOKUMENTACJI I KORESpONDENCJI
Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

Międzynarodowa 
współpraca samorządów



Materiał przygotowany przez Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych 
Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji. 

Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji zamawia opinie, analizy i ekspertyzy sporządzone  
przez specjalistów reprezentujących różne punkty widzenia.

Wyrażone w materiale opinie odzwierciedlają jedynie poglądy autorów.
Korzystanie z opinii i ekspertyz zawartych w tym zbiorze bez zezwolenia Kancelarii Senatu do-

puszczalne wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

 (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) 
i z zachowaniem wymogów tam przewidzianych.

W pozostałym zakresie korzystanie z opinii i ekspertyz wymaga każdorazowego
 zezwolenia Kancelarii Senatu.

© Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa 2017

Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji
Dyrektor – Agata Karwowska-Sokołowska – tel. 22 694 94 32, fax 22 694 94 28,

e-mail: Agata.Karwowska-Sokolowska@senat.gov.pl
Wicedyrektor – Danuta Antoszkiewicz – tel. 22 694 93 21,

e-mail: Danuta.Antoszkiewicz@senat.gov.pl
Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych tel. 22 694 92 04, fax 22 694 94 28

Redaktor prowadzący – Szczepan Woronowicz

Opracowanie graficzno-techniczne, druk i oprawa
Centrum Informacji Senatu, Dział Edycji i Poligrafii



3
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Międzynarodowa współpraca samorządów

I. Podstawy prawne, formy współpracy i ich wpływ na rozwój regionalny

1. Źródła prawa międzynarodowego publicznego regulujące podstawy  
współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego

Społeczności regionalne i lokalne aby stać się pełnoprawnymi uczestnikami stosunków 
międzynarodowych są skazane na pewne formy instytucjonalizacji. Pierwsze istotne doku-
menty dotyczące międzynarodowej aktywności władz lokalnych zostały przyjęte przez Radę 
Europy.  W tym wypadku należy wskazać: Europejską Konwencję Ramową o współpracy 
transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi sporządzoną w Madrycie 21 
maja 1980 roku oraz Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego, sporządzoną 15 paździer-
nika 1985 roku w Strasburgu. 

Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami 
i władzami terytorialnymi (tzw. Konwencja Ramowa lub Madrycka) została przyjęta przez 
radę Europy w Madrycie 21 maja 1980 roku. Podpisało ją jak dotychczas 40 państw. Polska 
podpisała ją 19 stycznia 1993 roku, ratyfikowała ją 19 marca 1993 roku. W Polsce weszła 
w życie w dniu 20 czerwca 1993 roku. Konwencja Madrycka składa się z 12 artykułów, które 
zawierają wzorcowe rozwiązania dotyczące nawiązywania kontaktów między społecznościa-
mi lokalnymi w regionach przygranicznych. W Konwencji zdefiniowana została współpraca 
transgraniczna, za którą: „(…) uważa się w myśl niniejszej konwencji każde wspólnie podjęte 
działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspól-
notami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby Umawiających się Stron, jak 
również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamie-
rzeń. Współpraca transgraniczna ograniczona jest ramami właściwości wspólnot i władz te-
rytorialnych, w sposób określony przez prawo wewnętrzne. Niniejsza konwencja nie narusza 
zakresu i rodzaju tej właściwości”1. Konwencja ma charakter bardziej polityczny niż praw-
ny, gdyż zaledwie zachęca państwa ją ratyfikujące do współpracy. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że określenie „wspólnoty i władze terytorialne” ma bardzo szeroki charakter, bowiem: 
„(…) odnosi się do jednostek, urzędów i organów realizujących zadania lokalne i regionalne 
oraz uważanych za takie przez prawo wewnętrzne każdego państwa”2. Równie istotne wydaje 
się, że zgodnie z jej postanowieniami prawo wewnętrzne ma pierwszeństwo w stosunku do 
umów zawieranych przez współpracujących partnerów. Państwa przystępujące do Konwen-
cji zobowiązują się: „(…) ułatwiać i wspierać współpracę transgraniczną wspólnot i władz 

1  Dz. U., nr 61, poz. 287, Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami 
i władzami terytorialnymi, art. 2 ust. 1.

2  Ibidem, art. 2 ust. 2.
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terytorialnych podlegających jej właściwości ze wspólnotami i władzami terytorialnymi pod-
legającymi właściwości innej Umawiającej się Strony”3. W załączniku do Konwencji znajdu-
ją się wzory i zarysy porozumień, statutów i umów – mających ułatwić współpracę między 
wspólnotami i władzami terytorialnymi. Uzupełnienie Konwencji Madryckiej stanowią: Proto-
kół Dodatkowy (ETS nr 159), przyjęty w Strasburgu 5 maja 1998 roku; Protokół nr 2 w spra-
wie współpracy międzyterytorialnej (ETS nr 169) oraz Protokół nr 3 w sprawie ugrupowań 
współpracy euroregionalnej (ETS nr 206)4.

Jak słusznie zauważa H. Dumała: „Efektywność Konwencji Madryckiej jest ograniczona, 
bowiem ani ona sama, ani dodatkowe protokoły nie stanowią bezpośredniej traktatowej pod-
stawy współpracy terytorialnej, lecz mają charakter ramowy. W celu umożliwienia władzom 
i wspólnotom regionalnym i lokalnym, niemającym podmiotowości prawnomiędzynarodowej, 
udziału we współpracy zagranicznej istnieje potrzeba zawierania dodatkowych, dwu– lub wie-
lostronnych umów międzynarodowych, z ewentualnym udziałem części składowych państw 
federacyjnych”5. Prekursorski charakter miały w tym zakresie: Konwencja Beneluksu, zwana 
też umową z Anholt oraz Umowa Wiedeńska6. Umowy te uzupełniają i precyzują ramy prawne.

Prawną podstawę współpracy międzynarodowej Polski na szczeblu samorządu terytorial-
nego stanowią dwa rodzaje umów: dwustronne umowy międzynarodowe o przyjaźni i współ-
pracy – nazywane też umowami ogólnymi oraz dwustronne międzyrządowe porozumienia 
o współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. Umowy ogólne stanowią wymierny efekt 
realizacji priorytetów polityki zagranicznej państw-stron. Polska podpisała tego typu trakta-
ty z dwudziestoma trzema państwami. Natomiast porozumienia międzyrządowe o współpra-
cy transgranicznej lub międzyregionalnej Polska podpisała z trzynastoma państwami, głów-
nie w tatach 90. XX wieku7. Pierwszym w tym względzie był traktat z Republiką Federalną 
Niemiec8. W porozumieniach tych państwa-strony z reguły definiują rozumienie współpracy 
transgranicznej i międzyregionalnej oraz jej podmioty i zakres. Zobowiązują się też wspierać 
współpracę ponadgraniczną odwołując się do postanowień Konwencji Madryckiej.

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 
1985 roku, weszła w życie 1 września 1988 roku. Polska przystąpiła do niej  19 lutego 1993 
roku, a ratyfikowała ją 22 listopada 1993 roku. Weszła ona natomiast w życie 1 marca 1994 
roku. Składają się na nią preambuła i trzy części. W części pierwszej (art. 2-11) określona 
została koncepcja samorządu lokalnego, zakres jego działania, zasady finansowe oraz prawna 
ochrona. Część druga (art. 12-14), to przepisy dotyczące zakresu przyjętych przez strony zo-
bowiązań, jak również kategorie wspólnot lokalnych, do których ma ona zastosowanie oraz 
przekazywanie informacji. Z kolei część trzecia (art. 15-18) to reguły podpisania, ratyfikacji, 
wejścia w życie, notyfikacji i wypowiedzenia oraz tzw. klauzula terytorialna. Strony konwen-
cji dokonują z Karty wyboru tych przepisów, które będą je obowiązywały. Nie ma tu jednak 
całkowitej dowolności, bowiem państwa są zobowiązane do przyjęcia co najmniej dwudziestu 
ustępów z trzydziestu zawartych w części pierwszej. Jednakowoż dziesięć musi być wybra-
nych z czternastu ustępów tworzących tzw. rdzeń Karty9. 

3  Ibidem, art. 1.
4  H. Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin 2012, s. 120.
5  Ibidem, s. 127.
6  Ibidem, s. 127.
7  Ibidem, s. 136-138.
8  Dz. U., nr 14, poz. 56, Traktat między Rzeczpospolitą Polską a republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedz-

twie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku.
9  www.bibliotekacyfrowa.pl, Ł. Buczkowski, L. J. Żukowski, Formy współpracy międzynarodowej lokalnych 

jednostek samorządu terytorialnego, s. 30.
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Na szczególną uwagę zasługuje artykuł 10 o prawie społeczności lokalnych do zrzeszania 
się. Zgodnie z jego treścią: „1. Wykonując swe uprawnienia, społeczności lokalne mają prawo 
współpracować z innymi społecznościami lokalnymi oraz zrzeszać się z nimi – w granicach 
określonych prawem – w celu realizacji zadań, które stanowią przedmiot ich wspólnego zain-
teresowania; 2. Prawo społeczności lokalnych do stowarzyszenia w celu ochrony i rozwijania 
wspólnych interesów oraz prawo do przystąpienia do międzynarodowego stowarzyszenia spo-
łeczności lokalnych będzie uznane w każdym państwie; 3. Społeczności lokalne mogą współ-
pracować ze społecznościami innych państw na warunkach przewidzianych prawem”10.

Wyłącznie ustęp 1 artykułu 10 należy do rdzenia Karty, a pozostałe mają charakter fakulta-
tywny. Jak podkreśla H. Dumała zdecydowana większość państw ratyfikowała postanowienia 
Karty w całości. Jedynie Gruzja, Lichtenstein, Słowacja i Turcja przyjęły wyłącznie obowiąz-
kowy ust. 1. Natomiast Armenia i Azerbejdżan przyjęły ust. 1 i 2 a Chorwacja i Grecja uznały 
za wiążące ust. 1 i 311.

2. Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego  
na gruncie prawa Unii Europejskiej

2.1. Rozporządzenia Rady w sprawie europejskiego ugrupowania  
interesów gospodarczych (EUIG)

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (European Economic Interests Gro-
uping – EEIG) zostało powołane do życia rozporządzeniem Rady WE z dnia 25 lipca 1985 
roku12. W Polsce ustawodawca wykonuje przywołane rozporządzenie w ustawie z dnia 4 mar-
ca 2005 roku o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej13. 
Głównym celem EUIG jest ułatwienie współpracy podmiotów gospodarczych oraz reprezen-
towanie i obrona wspólnych interesów jego członków. Instytucja ta ma charakter „wspólno-
towy”, bowiem jego powstanie i byt prawny jest możliwy wyłącznie na podstawie przepisów 
prawa europejskiego. Została ona wyposażona w podmiotowość prawną, tym samym ma ono 
zdolność do nabywania wszelkich praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, za-
wierania umów lub dokonywania innych czynności prawnych. Inną ważną cechą EUIG jest 
pomocnicza natura działalności ugrupowania, gdyż ma ono za zadanie: ułatwienie albo rozwi-
janie działalności gospodarczej jego uczestników, polepszenie albo powiększenie wyników tej 
działalności – wykluczone jest natomiast osiąganie zysków. Przed ugrupowaniem postawio-
no wymóg powiązania jego działalności z działalnością gospodarczą uczestników14. Liczba 
ugrupowań systematycznie rośnie. W 1995 roku było ich 697, w 1997 roku 800, w 2001 roku 
1200, w 2004 roku 1700, a w 2011 roku 180015. Przykładem tego typu ugrupowania jest IGOB 
– Wspólnota Interesów Gospodarczych Linia Kolejowa Berlin – Gorzów z siedzibą we Frank-
furcie nad Odrą. Celem organizacji są działania na rzecz wzrostu znaczenia linii kolejowej – 
Kolej Wschodnia (Berlin – Gorzów – Kaliningrad), która posiada bardzo bogatą tradycję, tak 

10  Dz. U. 1994 r., Nr 124, poz. 607, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, art. 10.
11  H. Dumała, op. cit., s. 113.
12  Dz. Urz. WE z dnia 31 lipca 1985 r., nr L 199, Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985  r. 

w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych.
13  Dz. U., nr 62, poz. 551, Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.
14  M. J. Lubelski, R. Adamus, Odpowiedzialność porządkowa i karna w przepisach o europejskim zgrupowaniu 

interesów gospodarczych, „Prokuratura i Prawo”, nr 7-8, 2010, s. 211-213.
15  H. Dumała, op. cit., s. 145.
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aby stała się ona osią rozwoju regionu, przez który przebiega. Ma ono bardzo rozbudowany 
skład członkowski. Terytorialnym członkiem po polskiej stronie jest Gorzów Wielkopolski, 
a członkami wspierającymi powiaty i gminy położone wzdłuż linii kolejowej (m.in. powiaty 
czarnkowsko-trzcianecki i gorzowski, gminy Deszczno, Kłodawa, Santok, Witnica)16.

2.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego 
ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (European Grouping of Territorial 
Cooperation – EGTC) zostało utworzone rozporządzeniem z 5 lipca 2006 roku, a znowelizo-
wane w 2013 roku. Stwarza ono możliwość zrzeszania się wspólnot terytorialnych pochodzą-
cych z różnych państw członkowskich bez konieczności uprzedniego podpisywania porozu-
mień międzynarodowych, ratyfikowanych przez parlamenty krajowe. Może się ono składać 
z państw członkowskich i/lub władz regionalnych i/lub władz lokalnych i/lub podmiotów pra-
wa publicznego. Członkami mogą być także stowarzyszenia, jednak utworzona w ten sposób 
organizacja musi mieć charakter transgraniczny. Członkowie ugrupowania są zobowiązani do 
powiadomienia władz krajowych o zamiarze uczestnictwa oraz przesłania odpowiednich do-
kumentów. Władze mają trzy miesiące na wyrażenie zgody na udział w inicjatywie. Głów-
nym zadaniem ugrupowania jest ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej, 
transnarodowej lub międzyregionalnej między jego członkami wyłącznie w celu wzmocnienia 
spójności ekonomicznej i społecznej. Ponadto do zadań EWUT może należeć realizacja pro-
jektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności przeznaczonych przez Unię Europejską na 
współpracę terytorialną17.

W Polsce zarejestrowano trzy europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej:
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowie-

dzialnością (EUWT TRITIA), które zostało utworzone na obszarze województwa śląskie-
go i opolskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego. Akt zało-
życielski podpisano 2 grudnia 2012 roku. Ugrupowanie zostało powołane celem wspierania 
współpracy terytorialnej poprzez realizację projektów lub programów terytorialnych w trzech 
obszarach: ułatwiania codziennego życia obywatelom obszaru ugrupowania, utworzenia trans-
granicznej spójności na poziomie całego obszaru, realizacji projektów w celu wspólnego stra-
tegicznego rozwoju. 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpo-
wiedzialnością zostało utworzone 14 sierpnia 2013 roku przez Związek Euroregion „Tatry” 
z polskiej strony i Stowarzyszenie Region „Tatry” ze strony słowackiej. Celem ugrupowania 
jest rozwój, ułatwianie i upowszechnianie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej po 
polskiej i słowackiej stronie Tatr. Zakres realizowanych zadań jest bardzo szeroki i dotyczy: 
wspierania i poprawy wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych, wspieranie po-
wiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, poprawy dostępu do usług i sieci transna-
rodowych, wspieranie przedsiębiorczości oraz propagowanie współpracy prawnej i admini-
stracyjnej.

16  Aktywni obywatele – już czy jeszcze nie? Doświadczenia polsko-niemieckie w tworzeniu społeczeństwa oby-
watelskiego. Broszura informacyjna: Niezbędnik Społeczeństwa Obywatelskiego, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 28.

17  A. Mędza, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej w Polsce – wstępna ocena, w: Gospodarka 
regionalna w teorii i praktyce, pod red. E. Sobczaka, D. Głuszczuka, M. Obrębalskiego, Wrocław 2015, s. 63-65.
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Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością powstało 24 marca 2014 roku. W skład ugru-
powania wchodzą: województwo opolskie i dolnośląskie, Komitat Karlovačka, Komitat Vara-
ždin oraz Komitat Primorje-Gorski Korytarz Republiki Chorwackiej. Celem ugrupowania jest 
wspieranie współpracy terytorialnej między członkami, związanej z następującymi celami: 
zapewnienie dostępności tranzytowej wzdłuż korytarza transportu multimodalnego północ-
-południe: od Morza Bałtyckiego do Adriatyku, wspieranie w sposób zrównoważony rozwoju 
gospodarki zaangażowanych regionów, działanie na rzecz wzmacniania kompatybilności in-
frastruktury transportowej, zapewnianie wsparcia i warunków rozwoju intermodalnych połą-
czeń transportowych i tym samym rozpowszechnianie rozwiązań przyjaznych środowisku18.

3. Prawo krajowe

Przywołane dokumenty potwierdzają fakt, że społeczności regionalno-lokalne są integralną 
częścią życia międzynarodowego. Ich podstawowym celem stało się „osiągniecie kompromi-
su pomiędzy uznaniem faktu autonomii lokalnej, która leży w gestii każdego rządu, a dąże-
niem do zapewnienia minimum ochrony fundamentalnych zasad samorządowych, które każdy 
system demokratyczny winien respektować”19. Niewątpliwie można mówić w tym wypadku 
o sporym sukcesie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt wykształcenia się we współpracy sa-
morządów na poziomie krajowym i międzynarodowym licznych powiązań. Do najczęściej 
wymienianych należy zaliczyć: miasta podzielone granicą, jednostki nadgraniczne, jednostki 
sąsiedzkie (wewnętrzne) dwu– i wielostronne związki międzynarodowe, dwustronne związki 
krajowe, zrzeszenia międzynarodowe rozproszone przestrzennie, euroregiony, miasta podzie-
lone administracyjnie, pozostałe związki terytorialne, międzynarodowa współpraca związków 
terytorialnych, krajowa współpraca związków terytorialnych20.

Współpraca międzynarodowa na poziomie regionalnym znalazła również umocowanie 
w prawie krajowym. Podstawą do podejmowania współpracy w tym zakresie są:

– Konstytucja21,
– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym22,
– ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.23,
– ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.24,
– ustawa o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodo-

wych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych z dnia 15 września 2000  r.25.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że: „Jednostka sa-

morządu terytorialnego ma prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społecz-
ności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 

18  Ibidem, s. 66-69.
19  K. Tomaszewski, Wspólnoty terytorialne w Unii Europejskiej – próba charakterystyki, „Przegląd Europejski”, 

2001, nr 1, s. 339.
20  M. Furmankiewicz, Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, „Studia Regionalne 

i Lokalne”, 2002, nr 1, s. 8.
21  Dz. U., nr 78, poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
22  Dz. U., nr 16, poz. 95, Ustawa o samorządzie gminnym.
23  Dz. U., nr 91, poz. 578. Tekst jednolity: Dz. U., nr 142, poz. 1592, Ustawa o samorządzie powiatowym.
24  Dz. U., nr 91, poz. 576. Tekst jednolity: Dz. U., nr 142, poz. 1590, Ustawa o samorządzie województwa.
25  Dz. U., nr 91, poz. 1009, Ustawa o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do między-

narodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
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innych państw”26. Konkretyzację tego uprawnienia odnaleźć można w ustawach ustrojowych 
regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, przy czym każda z tych ustaw w róż-
nym stopniu traktuje przedmiotowe zagadnienie. Ustawy gminna i powiatowa regulują tę 
kwestię w stosunkowo niewielkim zakresie, podczas gdy ustawa wojewódzka poświęca jej 
znacznie więcej uwagi.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w art. 84a ustawodawca wskazał 
na możliwość przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń poprzez odesłanie do odręb-
nych przepisów. Także w art. 18 ust. 2 pkt 12, ustawodawca przypisał radzie gminy wyłączne 
kompetencje w zakresie podejmowania uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami 
lokalnymi regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń 
społeczności lokalnych i regionalnych27. Analogiczne przepisy odnajdujemy w art. 75a i art. 12 
pkt 9a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym28.

Zdecydowanie najszerszy zakres regulacji zagadnień związanych z aktywnością jednostki 
samorządowej na arenie międzynarodowej zaobserwować można w ustawie o samorządzie 
województwa. Z treści art. 12 ust. 2 wynika możliwość podejmowania przez województwo 
współpracy z organami międzynarodowymi i regionalnymi innych państw w procesie formu-
łowania strategii województwa oraz realizacji polityki jego rozwoju. Stosownie do postano-
wień art. 18 pkt 13 i 14 do wyłącznej kompetencji sejmiku województwa należy uchwalanie 
Priorytetów współpracy zagranicznej województwa oraz podejmowania uchwał w sprawach 
uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych, a także innych formach współ-
pracy regionalnej, zaś z art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy wynika upoważnienie zarządu województwa 
do organizowania współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych państwach 
oraz z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi. Zasadnicze znaczenie należy jednak 
przypisać regulacjom zawartym w rozdziale 6, w którym to sformułowane zostały podstawy 
podejmowania przez województwo współpracy. Sprecyzowany w nim został zakres przed-
miotowy uchwalanych przez sejmik Priorytetów współpracy zagranicznej województwa, które 
precyzować muszą główne cele współpracy, priorytety geograficzne oraz zamierzenia doty-
czące przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń. Uchwała w tej sprawie musi zostać 
podjęta za zgodą Ministra Spraw Zagranicznych oraz zostać podjęta bezwzględną większością 
głosów29.

Szczegółowe unormowania dotyczące prowadzenia współpracy międzyregionalnej zawarte 
są w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu te-
rytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Ustawa 
określa zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą przystępować do między-
narodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. W celu akcesji do zrzeszenia 
konieczne jest podjęcie przez jej organ stanowiący uchwały w sprawie przystąpienia, która 
wymaga bezwzględnej większości głosów rady gminy, rady powiatu, bądź sejmiku wojewódz-
twa. Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagra-
nicznych. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje uchwałę ministrowi właściwemu 
do spraw zagranicznych za pośrednictwem wojewody. Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego wraz z powyższą uchwałą przekazuje statut zrzeszenia lub inny dokument usta-
lający zasady działania tego zrzeszenia, listę jego członków oraz urzędowe tłumaczenia tych 
dokumentów na język polski. Do kompetencji ministra właściwego do spraw zagranicznych 

26  Dz. U., nr 78, poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 172 ust. 2.
27  Dz. U., nr 142, poz. 1591, Ustawa o samorządzie gminnym, art. 18, art. 84a.
28  Dz. U., nr 142, poz. 1592, Ustawa o samorządzie powiatowym, art. 12, art. 75a.
29  Dz. U., nr 142, poz. 1590, Ustawa o samorządzie województwa, art. 18, art. 41.
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należy wyrażenie zgody lub nie na przystąpienie do zrzeszenia. Ponadto, co istotne w przy-
padku pojawienia się rozbieżności pomiędzy celami polityki zagranicznej państwa a polityką 
zrzeszenia minister właściwy spraw zagranicznych może cofnąć zgodę na przystąpienie do 
zrzeszenia30.

Jak słusznie zauważa A. Trzcielińska-Polus: „W literaturze przedmiotu znaleźć można zda-
nia, że aktywność międzynarodowa województw tworzy ważną wartość dodaną działalności 
dyplomatycznej, realizowanej w środowisku międzynarodowym przez władzę centralną pań-
stwa. Jest to bowiem trudna do przecenienia dyplomacja oddolna”31.

4. Formy współpracy międzynarodowej samorządów województw

Z badań przeprowadzonych w skali ogólnokrajowej wynika, że współpracę międzynaro-
dową prowadzi 72% jednostek samorządu terytorialnego – w tym: 85% województw, 86% 
powiatów, 95% miast i 52% gmin wiejskich. Natomiast 28% samorządów nie podjęło takiej 
współpracy32. Do najczęściej spotykanych form współpracy międzynarodowej należy zaliczyć:

1. Sformalizowane relacje władz samorządowych z władzami jednostki zagranicznej, 
wśród których za najpopularniejsze uznać należy oparte na zawartych umowach związki 
miast i gmin oraz uczestnictwo w euroregionach;

2. Udział w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych i regionalnych;
3. Wspólną realizację projektów, w tym tych ze środków Unii Europejskiej.
Istotne informacje na temat form współpracy międzynarodowej samorządów województw 

przynosi analiza Priorytetów współpracy zagranicznej województw. Dokumenty te w swej 
pierwotnej wersji zostały uchwalone na przełomie 1999 i 2000 roku. Ich ewolucja, jedno-
znaczna z uchyleniem nastąpiła po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Nie był to proces 
szybki, bowiem nastąpił w ciągu pięciu lat tzn. od 2005 do 2010. Jako pierwsze dokonało tego 
województwo dolnośląskie w roku 2005 a województwa: lubuskie, łódzkie i świętokrzyskie 
dopiero w 2010 roku. W dokumentach tych wskazano stowarzyszenia międzynarodowe, do 
których województwa zamierzały przystąpić. W pierwszych wersjach Priorytetów najczęściej 
wymienianym stowarzyszeniem międzynarodowym jest Zgromadzenie Regionów Europej-
skich. Stowarzyszenie to powstało w 1985 roku i należy do największych stowarzyszeń regio-
nalnych w Europie. Początkowo aż 14 województw deklarowało chęć przystąpienia do tego 
stowarzyszenia, a po roku 2004 liczba ta spadła do 12. Często wymienianym stowarzyszeniem 
była Rada Gmin i Regionów Europy. W tym jednak wypadku chyba nie do końca rozumiano 
specyfikę tej organizacji. Jej specyfika polega bowiem na tym, że skupia ona narodowe jednost-
ki terytorialne. Polskie województwa pokładały w tym wypadku zapewne nadzieję w Związku 
Województw RP (ZWRP). Jednak ZWRP nie przystąpił do Rady. Stąd liczba deklaracji spadła 
z sześciu do pięciu. W dalszej kolejności pięć województw zadeklarowało chęć przystąpienia 
do Stowarzyszenia Regionów Granicznych.  Pojawiły się też tendencje odwrotne, polega-
jące na zwiększeniu liczby deklaracji. Dotyczy to organizacji Współpraca Subregionalna 
Państw Regionu Morza Bałtyckiego. Początkowo zainteresowały się nią trzy wojewódz-
twa, a po akcesji jedno więcej. Jako ostatnią w pierwotnej wersji Priorytetów Konferencję 

30  Dz. U., nr 91, poz. 1009, Ustawa o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do między-
narodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, art. 4, art. 6, art. 77.

31  A. Trzcielińska-Polus, Samorządowy wymiar polityki zagranicznej regionów (na przykładzie Śląska Opol-
skiego), „Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2015, t. 3, nr 2, s. 123.

32  www.bibliotekacyfrowa.pl, Ł. Buczkowski, L. J. Żukowski, Formy współpracy międzynarodowej jednostek 
samorządu terytorialnego, s. 50.
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Peryferyjnych Regionów Nadmorskich. W tym wypadku tylko jedno województwo było 
zainteresowane członkostwem. Po 2004 roku liczba organizacji uległa pewnemu zwiększeniu. 
Pojawiają się dodatkowo: Europejskie Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Społeczeństwa 
Informacyjnego (cztery wskazania), Forum Regionów Wyszehradzkich (dwa wskazania), 
Międzynarodowe Porozumienie na rzecz Utworzenia Środkowoeuropejskiego Koryta-
rza Transportowego (dwa wskazania), Forum Rozwoju Bałtyku (dwa wskazania), oraz po 
jednym wskazaniu: Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, Europej-
ska Sieć Współpracy regionów w zakresie Badań i Innowacji, Europejska Wspólnota 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego, Forum 
Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, Platforma Monitoringu i Strategii 
Lizbońskiej, Sieć regionów Wschodniej Granicy Zewnętrznej, Sieć Społeczeństwa Infor-
macyjnego w Regionach, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przemysłowych oraz 
Stowarzyszenie Odra-Dunaj-Łaba33.

Natomiast analiza Priorytetów współpracy zagranicznej województw prowadzi do wnio-
sku, że we wszystkich współpraca międzynarodowa uznana została za instrument społeczno-
-gospodarczego rozwoju regionu. Zwraca na to uwagę H. Dumała, która zestawiając głów-
ne cele współpracy zagranicznej województw stwierdza, że: „(…) współpraca zagraniczna 
jest jednym z instrumentów kreowania harmonijnego rozwoju gospodarczego, kulturalnego 
i społeczno-politycznego (dolnośląskie), wszechstronnego rozwoju województwa (śląskie), 
tworzenia warunków rozwoju gospodarczego regionu jako drogi do dobrobytu ludności (ku-
jawsko-pomorskie), jedną z najważniejszych form aktywności samorządu w kształtowaniu 
zrównoważonego rozwoju ekonomicznego regionu (małopolskie), a podstawowym kryterium 
nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi jest osiągnięcie pozytywnego wpływu 
na rozwój społeczno-gospodarczy województwa (podlaskie), tworzenie korzystnych warunków 
aktywizacji kapitału rodzimego oraz przyciąganie kapitału zagranicznego (łódzkie) czy też 
kształtowanie gotowości do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed Polską członkostwo 
w Unii Europejskiej i problemy globalizacji (małopolskie)”34.

Współpraca z zagranicą niewątpliwie jest elementem polityki rozwoju regionalnego i słu-
ży realizacji celów określanych w strategii rozwoju województw. Najczęściej deklarowanymi 
celami współpracy zagranicznej są: „przyspieszenie wzrostu gospodarczego (lubuskie) oraz 
wspólne z partnerami zagranicznymi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu 
(lubelskie, podkarpackie) i rozwiązywania problemów rozwojowych (dolnośląskie)”. Jako 
główne dziedziny ich realizacji wymieniano z kolei: „modernizację i rozbudowę infrastruktury 
drogowej, morskiej, rzecznej, lotniczej oraz telekomunikacji, a także infrastruktury technicz-
nej w zakresie ochrony środowiska naturalnego, rozwój obszarów wiejskich, rozwój małej 
i średniej przedsiębiorczości, edukacja, oświata, szkolnictwo wyższe i współpraca uniwer-
sytetów, turystyka, ochrona zdrowia i opieka społeczna, zrównoważona gospodarka wodna”. 
W uchwałach wskazywano też na konkretne przedsięwzięcia i tak: „(…) dla województwa 
dolnośląskiego szczególnie ważna była budowa autostrady A4, która stanowi fragment połą-
czenia Wschód-Zachód (trasa od Paryża przez Drezno, Wrocław, Kraków i Lwów do Kijowa), 
rozbudowa towarowego przejścia granicznego z Czechami Lubawka-Karlowec i zagospodaro-
wanie rzeki Odry, a dla podlaskiego – Via Baltica, kanał augustowski i parki technologiczne”35.

33  H. Dumała, Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na „Priorytety współpracy zagranicznej województw”, 
„Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” – OL PAN, 2016, nr 11/2, s.118-119.

34  Ibidem, s. 112-113.
35  Ibidem, s. 113.
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5. Wpływ współpracy międzynarodowej województw  
na rozwój regionalny

Współpraca międzynarodowa, a zwłaszcza jej transgraniczny wymiar niewątpliwie wpły-
nęła na rozwój polskich regionów. Polska a właściwie polskie regiony stały się największym 
beneficjentem programu Phare CBC. W jego ramach w latach 1994-2006 zrealizowano w Pol-
sce 503 projekty na ogólną sumę 510 mln euro. Najintensywniej, bowiem najdłużej korzystały 
z niego euroregiony funkcjonujące na granicy polsko-niemieckiej. Największą liczbę projek-
tów zrealizowali beneficjenci z Euroregionu Nysa (836), na kolejnych miejscach znalazły się: 
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr (736) i Pro Europa Viadrina (618)36. W ramach tego fundu-
szu środki były przeznaczane na tworzenie transgranicznych więzi i połączeń o charakterze 
międzyludzkim. Tak więc dofinansowywane były projekty związane z: organizacją imprez 
kulturalnych i sportowych, seminariów, warsztatów, szkoleń, tworzeniem transgranicznych in-
stytucji społecznych i gospodarczych, wspieraniem wymiany młodzieży i rozwojem turystyki.

Kolejnym programem, z którego korzystała Polska był program INTERREG III A (zastąpił 
on program Phare CBC). W ramach komponentu A tego programu, który wspierał lokalną 
i regionalną współpracę transgraniczną realizowanych było siedem programów: Polska – Me-
klemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia, Polska – Brandenburgia, Polska – Saksonia, 
Polska – Czechy, Polska – Słowacja, Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kalinin-
gradzki) i Polska – Białoruś – Ukraina. W latach 2004-2006 w polskich euroregionach zre-
alizowano łącznie 1581 projektów. Na ich dofinansowanie przeznaczono kwotę 64,3 mln zł. 
Największą liczbę przedsięwzięć przyjęto do realizacji w euroregionach: Pomerania (236), 
Sprewa-Nysa-Bóbr (211) i Nysa (208). Natomiast najwięcej środków przyznano beneficjen-
tom z euroregionów: Bug, Karpacki, Pomerania i Nysa37.

W ramach programu INTERREG III A Polska realizowała na granicy zachodniej trzy progra-
my: Polska (województwo dolnośląskie) – Saksonia, Polska (województwo lubuskie) – Bran-
denburgia, Polska (województwo zachodniopomorskie) – Meklemburgia Pomorze Przednie/
Brandenburgia. Tu właśnie alokacja środków była największa i wyniosła 86,6 mln euro. Dla 
porównania alokacja dla strony polskiej w ramach INTERREG III A Polska – Czechy osiągnęła 
kwotę 18 mln euro, a Polska – Słowacja – 10,5 mln euro. Natomiast pogranicze wschodnie ob-
jęło wsparcie w ramach programu sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/
TACIS CBC. Środki były tu bez porównania mniejsze. Program Polska – Białoruś – Ukraina 
współfinansowała strona polska (37,8 mln euro), białoruska i ukraińska (po 8 mln euro)38.

Można pokusić się o pewną charakterystykę realizowanych wtedy projektów. Tak więc na 
granicy zachodniej zakres tematyczny projektów był najszerszy. Dominowały w nich projekty 
infrastruktury społecznej m.in. domy kultury, świetlice i centra kulturalno-edukacyjne. Ponad-
to zrealizowano tu cały szereg przedsięwzięć z infrastruktury turystycznej m.in. transgranicz-
ne sieci rowerowe oraz z potencjałem adaptacyjnym pracowników. Średnia wielkość projektu 
wyniosła 270 tys. euro. Granicę południową wyróżniał duży udział projektów w zakresie tury-
styki. Dominowało tworzenie wspólnych usług dla przemysłu turystycznego, a w mniejszym 
stopniu inwestycje majątkowe w turystyce. Natomiast granicę wschodnią wyróżniał duży 
udział inwestycji w infrastrukturę drogową oraz projekty naukowe39.

36  www.wroclaw.stat.gov.pl, Instrumenty finansowe Unii Europejskiej wspierające współpracę transgraniczną 
(1.06.2017).

37  Ibidem.
38  S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach 

Unii Europejskiej – przykład Polski, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3(45)/2011, s. 65, 67.
39  Ibidem, s. 69-70.
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W latach 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym była realizowana w ramach 
odrębnego, trzeciego celu polityki spójności Unii Europejskiej – Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej (EWT). Polska realizowała w tym zakresie następujące programy współpracy 
transgranicznej: Polska (województwo zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Po-
morze Przednie – Brandenburgia); Polska (województwo lubuskie) – Niemcy (Brandenbur-
gia); Polska (województwa: dolnośląskie i lubuskie) – Niemcy (Saksonia); Polska – Republi-
ka Czeska; Polska – Republika Słowacka; Polska – Republika Litewska; Południowy Bałtyk 
(Polska – Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy). Polska zarządzała trzema projektami: Połu-
dniowy Bałtyk (Polska – Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy), Polska (województwo lubuskie) 
– Niemcy (Brandenburgia) i Polska – Republika Słowacka40. Głównym celem tych programów 
było promowanie współpracy i bezpośrednich kontaktów wspierających rozwój gospodarczy 
i społeczny oraz ochronę środowiska w obszarach przygranicznych, charakteryzujących się 
niższym poziomem rozwoju w stosunku do średniej krajowej. W perspektywie finansowej 
2007-2013 realizowane były 52 programy współpracy transgranicznej, na które przeznaczono 
5,6 mln euro41.

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej obecnie jest realizowany w  perspektywie 
finansowej 2014-2020. Składa się on z siedmiu programów transgranicznych (Polska – Sło-
wacja, Czechy – Polska, Polska – Saksonia, Brandenburgia – Polska, Meklemburgia/Pomorze 
Przednie – Polska, Południowy Bałtyk, Litwa – Polska), dwóch programów transnarodowych 
(Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa) oraz programu międzyregionalnego (Inter-
reg Europa). Tematycznie współpraca w ramach tych programów dotyczy: ochrony i rozwoju 
zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego, poprawy dostępności transportowej atrak-
cji kulturowych i przyrodniczych terenów pogranicznych, jak i rozwijanie zrównoważonego 
(ekologicznego) transportu. Ich realizacja ma na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy sąsia-
dującymi ze sobą regionami. Finansowanie programów odbywa się z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego a wysokość środków przewidzianych na ich realizację wacha się od 
41 mln euro do 264 mln euro42.

II. Partnerska współpraca międzynarodowa jednostek samorządu 
terytorialnego a możliwość zwiększenia niezależności  

tych jednostek od władz państwowych

W wypadku próby odpowiedzi na pytanie o to czy partnerska współpraca międzynarodowa 
jednostek samorządu terytorialnego ma wpływ na zwiększenie niezależności tych jednostek 
od władz państwowych, należy wyjść od twierdzenia prof. J. Stępnia, że: „(…) samorząd tery-
torialny nie stanowi czwartej władzy w Państwie, nie jest przeciwstawną formą, a jedynie jej 
komplementarną odmianą wykazującą wyraźny poziomy charakter”43. Tym samym samorząd 
nie może stanowić alternatywnej struktury władzy publicznej.

40  B. Jurkowska, Unijne programy wsparcia współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 w państwach człon-
kowskich i sąsiadujących z Unią Europejską, „Studia Lubuskie”, 2011, t. VII, 188-189.

41  Ibidem.
42  P. Hayn, Fundusze Europejskie w latach 2014-2020: wprowadzenie do zagadnienia, „Rocznik Samorządowy”, 

2015, nr 4, s. 127.
43  M. Chmielnicki, K. Lewandowski, Zasada udziału samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicz-

nej na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania 
UKW”, 2013, t. 3, s. 111.



13

Międzynarodowa współpraca samorządów

Ewolucja współczesnych stosunków międzynarodowych, w wyniku której na scenie poja-
wili się nowi aktorzy może jednak budzić w tym względzie pewne wątpliwości. Jak słusznie 
zauważa J. Pietraś pojęcie uczestnika stosunków międzynarodowych jest pojęciem bardzo po-
jemnym, bowiem: „(…) obejmuje podmioty prawa międzynarodowego oraz podmioty stosun-
ków międzynarodowych, nie będące podmiotami prawa międzynarodowego”44. Uczestnicy 
stosunków międzynarodowych są więc stosunkowo silnie zróżnicowani. Obok podmiotów 
jednostkowych w postaci np. osób fizycznych, czy podmiotów zbiorowych – jak organizacje 
międzynarodowe, można wyróżnić podmioty pierwotne reprezentowane przez państwa oraz 
podmioty wtórne w postaci ruchów międzynarodowych, jak również podmioty globalne i re-
gionalno-lokalne a więc samorząd terytorialny różnego szczebla45. W tych warunkach słuszna 
jest teza postawiona przez K. Jóskowiaka, że: (…) współpraca transgraniczna, międzynarodo-
we partnerstwo gmin, miast spoza obszarów granicznych oraz międzynarodowa współpraca 
regionów umożliwiają określenie samorządu jako uczestnika życia międzynarodowego”46.

Utrwaleniu przekonania, że samorządy są pełnoprawnymi uczestnikami stosunków mię-
dzynarodowych służą działania Komisji Europejskiej, która dąży do zaangażowania regio-
nów we współpracę na szczeblu europejskim i wzmocnienia procesu tzw. integracji oddolnej. 
U podstaw kreowanej przez nią polityki regionalnej leży zasada partnerstwa, która polega 
na uczestnictwie wszystkich partnerów społecznych. Tym samym Komisja Europejska musi 
współpracować i równoprawnie traktować, zarówno władze publiczne danego państwa na 
szczeblu krajowym, jak i regionalnym i lokalnym, a także partnerów gospodarczych i społecz-
nych.

Jak zauważa M. Perkowski: „Jednostki samorządowe w Polsce, a do nich zalicza się wo-
jewództwa, są samodzielnymi podmiotami administracji, strukturami publicznymi samorząd-
nymi, cechującymi się odrębnością własnych praw i obowiązków oraz określonym zakresem 
swobody funkcjonowania. Dzięki przyznanej podmiotowości prawnej, jednostki samorządu 
terytorialnego mają zagwarantowaną samorządność, dzięki której mogą wykonywać zadania 
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, także w relacjach z naczelnymi 
organami państwowymi oraz organami administracji rządowej”47.

W świetle Konstytucji RP jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się, 
a więc przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych 
oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Jednak: „Pro-
wadzenie takiej działalności musi być zgodne z prawem krajowym, polityką zagraniczną pań-
stwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, w granicach zadań i kompetencji wojewódz-
twa, dlatego też priorytety współpracy zagranicznej województwa, projekty umów o współ-
pracy zagranicznej oraz umowy o przystąpieniu do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych, 
na podstawie których województwa mogą prowadzić współpracę z zagranicznymi regionami, 
muszą zostać zaakceptowane przez Ministra Spraw Zagranicznych”48. Tym samym pozwala to 
na prowadzenie polityki zagranicznej wyłącznie przez rząd.

W wypadku trudności rodzących się we współpracy rządu z samorządem najlepszym fo-
rum rozstrzygającym te kwestie może być Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorial-
nego przewidziana ustawą z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

44  Z. J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 1986, s. 70.
45  Ibidem, s. 70.
46  K. Jóskowiak, Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na 

przyszłość, Katowice 2008, s. 16.
47  M. Perkowski, Ustępująca ambiwalencja władzy wykonawczej, czyli współpraca zagraniczna polskich regio-

nów a polityka zagraniczna państwa, „Białostockie Studia Prawnicze”, 2016, z. 20/B, s. 35.
48  Ibidem.
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Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów 
Unii Europejskiej49.

Niewątpliwie: „Każda współpraca, nawet bardzo udana, determinuje ryzyko konfliktu. Co 
więcej, im bardziej udana (np. finansowo) jest współpraca, tym większe staje się potencjal-
ne ryzyko. W doktrynie dostrzega się w związku z aktywnością międzynarodową regionów 
potencjalne pola sporów kompetencyjnych i konfliktów pomiędzy aspiracjami samorządów 
wojewódzkich, sferą konstytucyjnej i ustawowej samodzielności, sferą autonomii płynącej 
z osobowości prawnej (swoboda kontraktowa – wolność zawierania porozumień i umów, de-
cydowanie o partnerach, treści i formie porozumień i umów) a dążeniami centrum państwowe-
go zmierzającego do zapewnienia koordynacji działalności samorządów regionalnych w trans-
granicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej”50.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wypowiadając się w kwestii ewentualnych sporów 
w tym zakresie wskazało, że strony same mogą określić sposób i tryb ich rozwiązania. Jeżeli 
natomiast strony nie dokonają wyboru organu rozstrzygającego, to zastosowanie w tym wy-
padku mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku – Prawo prywatne międzynarodowe51 
oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 
2008 roku w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych52. Ponadto Załącznik 1 do 
Konwencji madryckiej sugeruje prawne możliwości zastosowania arbitrażu do rozwiązywania 
sporów wynikłych na skutek międzynarodowej współpracy regionów53.

Jak do tej pory do Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz urzędów 
marszałkowskich nie wpłynęły oficjalne informacje o kwestiach spornych wynikłych w związ-
ku z prowadzoną przez regiony współpracą międzyregionalną. Potwierdza to wypowiedź Jana 
Dziedziczaka (sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych), stanowiąca odpowiedź 
na interpelację w sprawie charakteru prawnego współpracy zagranicznej polskich jednostek 
samorządu terytorialnego. Znalazło się w niej stwierdzenie, że: „W naszej ocenie większość 
samorządów podejmujących współpracę międzynarodową skutecznie wykorzystuje ją dla 
wspierania rozwoju regionu, szczególnie w celu podniesienia atrakcyjności i konkurencyj-
ności gospodarczej regionów, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz pozyskiwania zagra-
nicznych inwestorów. Działania samorządów i ich partnerów z regionów pozwalają także na 
zbliżenie społeczności lokalnych i ich wzajemne poznanie. Ze swej strony zachęcamy samo-
rządy do budowania takich mechanizmów współpracy międzynarodowej, które wykorzystują 
naturalne efekty synergii i integrują współpracę gospodarczą, kulturalną, naukowo-badawczą 
czy promocję regionów, gmin i powiatów54”.

49  A. Szmyt, Opinia prawna w sprawie współpracy rządu z samorządem terytorialnym w sferze aktywności 
międzynarodowej samorządu, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu z dnia 28 stycznia 2016 r., BAS-WAU-
iP-53/16, s. 12-13.

50  M. Perkowski, op. cit., s. 39.
51  Dz. U., nr 80, poz. 432, Prawo prywatne międzynarodowe.
52  Dz. Urz. UE L 177 z 4.07.2008, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 

17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I0.
53  Dz. U., nr 61, poz. 287, Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami 

i władzami terytorialnymi, sporządzona w Madrycie w dniu 21 maja 1980 roku.
54  www.sejm.gov.pl, Odpowiedź na interpelację nr 1772 w sprawie charakteru prawnego współpracy zagranicznej 

polskich jednostek samorządu terytorialnego; odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak; Warszawa, 6.04.2016, s. 2.
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III. Efektywność współpracy międzynarodowej polskich jednostek 
samorządu terytorialnego: problemy, bariery, korzyści

W wypadku oceny efektów współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorial-
nego najlepiej oddać głos samym zainteresowanym tzn. odwołać się do badań przeprowadzo-
nych w tym środowisku. Interesujących danych dostarczają badania przeprowadzone przez 
Instytut Spraw Publicznych w Warszawie wśród polskich samorządów różnych szczebli za 
pomocą ankiety internetowej i wywiadów z przedstawicielami miast w okresie od września 
do listopada 2012 roku55 oraz badania przeprowadzone przez A. Skorupską na 64 jednostkach 
samorządu terytorialnego (po cztery w każdym województwie) na zasadzie pogłębionego wy-
wiadu z osobami odpowiedzialnymi za współpracę zagraniczną w poszczególnych urzędach 
(badanie przeprowadzono w drugiej połowie 2014 roku)56. 

Wyraźne sformułowanie problemów, barier oraz korzyści udało się uzyskać w badaniu 
przeprowadzonym na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych. W ich świetle uzyskujemy infor-
mację, że współpracę międzynarodową prowadzi 72% samorządów, z tego 85% województw, 
95% miast, 86% powiatów i 52% gmin wiejskich. Tym samym 28% samorządów nie ma 
kontaktów z zagranicą. Jako przyczynę tej sytuacji podawano najczęściej brak środków finan-
sowych i wynikający z tego brak możliwości. Wskazywano również na brak kompetencji ję-
zykowych oraz centralne położenie (w centrum kraju). W małych gminach pojawiły się nawet 
stwierdzenia, że nie odczuwają takiej potrzeby.

Szczególnie mocno akcentowano jednak kwestie finansowe, bowiem finansowanie współ-
pracy międzynarodowej odbywa się z kilku źródeł jednocześnie, ale i tak najważniejszą rolę 
odgrywają środki własne. Stanowią one główne źródło finansowania dla aż 95% samorządów, 
w tym dla wszystkich województw, 98% miast, 90% powiatów i 95% gmin. Z kolei dla 33% 
ankietowanych, w tym: 82% reprezentantów województw, 36% miast, 33% powiatów i 28% 
gmin głównym środkiem finansowania współpracy są środki pochodzące od partnera zagra-
nicznego. Dla 17% samorządów jednym z głównych źródeł finansowego wsparcia są fundusze 
krajowe z budżetu państwa. Są one istotne przede wszystkim dla województw (55%), stosun-
kowo rzadziej dla powiatów (21%), miast (15%) i wsi (15%). 12% respondentów twierdzi, że 
główny sposób finansowania współpracy stanowią środki pochodzące od partnerów prywat-
nych (dla gmin 20%, powiatów 7%, miast 8% i województw 9%). „Powyższe wyniki mogłyby 
wskazywać – podkreślają autorzy ankiety – że aktywność polskich samorządów w międzyna-
rodowych sieciach czy programach transgranicznych oraz ich udział w międzynarodowych 
konsultacjach jest niewielki. Zależy on jednak w znacznej mierze od rodzaju jednostki i jej 
wielkości – mniejsze podmioty mogą nie dysponować warunkami do większej aktywności na 
tym polu. Lokalne władze nie dostrzegają zapewne korzyści, jakie niosłoby takie zaangażo-
wanie. Jego koszty pozostają przy tym, zwłaszcza dla niewielkich jednostek relatywnie duże 
(koszty składek członkowskich, podróży, zainwestowany czas pracowników). Jest to tendencja 
ogólnie zauważalna w zakresie udziału Polski w różnych formach europejskich debat (…)”57.

Kwestia finansowa dominuje również wśród przyczyn rezygnacji z już podjętej współpracy. 
Powody rezygnacji ze współpracy wskazują wyraźnie na to, jakie utrudnienia towarzyszą sa-
morządom w ich aktywności na arenie międzynarodowej. Na pierwszym miejscu responden-
ci wymieniali brak odpowiednich środków finansowych na prowadzenie współpracy – 79%; 

55  A. Fuksiewicz, A. Łada, Ł. Wenerski, Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań, War-
szawa 2012.

56  A. Skorupska, Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, Warszawa 2015.
57  A. Fuksiewicz, A. Łada, Ł. Wenerski, op. cit., s. 32.
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następnie wskazywano brak czasu na taką działalność wynikający ze zbyt dużego obciążenia 
innymi obowiązkami – 25%; podawano również brak zainteresowania ze strony partnera – 
24% oraz niewystarczające kompetencje pracowników (np. językowe) lub wyzwania organi-
zacyjno-administracyjne wynikające z polskiego prawa – 19%. Wyraźnie więc na pierwszym 
miejscu znalazła się kwestia finansowa. Jednakże problemy kadrowe odgrywają również istot-
ną rolę, bowiem w urzędach marszałkowskich współpracą zagraniczną zajmuje się od kilku do 
kilkunastu osób (zwykle poniżej dziesięciu), w większych miastach jest ich kilka, a w małych 
miastach czy też gminach 1 – 2 osoby. Widać więc wyraźnie, że współpraca międzynarodowa 
mimo prawnego umiejscowiona w zadaniach samorządów, w mniejszych jednostkach nigdy 
nie będzie traktowana jako priorytetowa.

Za kluczowe w rozwoju współpracy międzynarodowej samorządy uznają istnienie pro-
gramu rozwoju współpracy międzynarodowej, gdyż działania centrali (administracji rzą-
dowej) i samorządów powinny się uzupełniać. Jednak istnienie tegoż programu deklaruje 
16% wszystkich badanych jednostek samorządu terytorialnego, w tym 9% gmin wiejskich, 
14% miast, 10% powiatów i 91% województw. Posiadanie przez województwa spisanych 
programów nie zaskakuje, gdyż są one zobowiązane do wypracowania priorytetów współ-
pracy z zagranicą. W wypadku małych jednostek brak takiego dokumentu również nie po-
winien dziwić. Dla samorządów lokalnych (gmin i powiatów) brak takiego wymagania jest 
zarówno atutem dzięki mniejszej formalizacji akcesji do zrzeszeń ponadpaństwowych, co 
i problemem w prowadzeniu działań w ramach zrzeszeń bez jasno wyznaczonych celów 
i priorytetów. Autorzy ankiety podkreślają jednak wagę planowania długoterminowego 
szczególnie w wypadku pozyskiwania funduszy unijnych, kiedy to warto zaplanować na 
jakie cele i instrumenty będą one potrzebne oraz jak w dłuższej perspektywie można je zdo-
być i zagospodarować. Z jednej strony, brak obowiązku tworzenia tego typu dokumentów 
strategicznych na poziomie gminy jest zrozumiały, z drugiej jednak strony ich posiadanie, 
zdecydowanie ułatwiłby określenie kierunków poszukiwań partnerów z zagranicy. Nieja-
ko usprawiedliwiając tą sytuację twórcy ankiety wskazują, że polski rząd uchwalił po raz 
pierwszy strategię działań w polityce zagranicznej w marcu 2012 roku. W tym kontekście 
równie interesująco przedstawiają się odpowiedzi na pytanie, czy jednostki samorządu tery-
torialnego biorą je pod uwagę. Uwzględnienie ich w swych działaniach deklarują wszystkie 
województwa, 64% powiatów, 48% miast i 36% gmin wiejskich. Natomiast 13% samorzą-
dów nie bierze ich pod uwagę wcale – albo co jeszcze bardziej wstrząsające nie zdaje sobie 
sprawy czy są one uwzględniane czy też nie.

Z tym może się również wiązać postrzeganie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obie 
strony tzn. administracja rządowa i samorządowa winny ze sobą współpracować. Z badań wy-
raźnie wynika, że współpraca na tej linii wyraźnie szwankuje a samorządy nie są skłonne 
zwracać się do MSZ o pomoc. 72% podkreśla, że tego nie robi. Najczęściej o pomoc zwracają 
się województwa – 82%, miasta – 21%, powiaty – 14% i gminy – 9%. Może to być podyk-
towane brakiem wiary w skuteczność takiego działania. Jednak z jednostek, które wystąpiły 
z taką inicjatywą – 64% otrzymała wystarczającą pomoc.

Przedstawiciele ankietowanych samorządów nie mieli jednak żadnego problemu z wylicze-
niem korzyści wynikających ze współpracy międzynarodowej. Wskazywano więc na:

 ̛ stworzenie możliwości wymiany międzynarodowej dla mieszkańców – 78%;
 ̛ promocję samorządu na arenie międzynarodowej – 75%;
 ̛ szansę na przeniesienie dobrych praktyk z zagranicznych jednostek samorządowych 

na grunt lokalny – 70%;
 ̛ możliwość ubiegania się o fundusze z programów europejskich i międzynarodo-

wych – 57%;
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 ̛ rozwój wiedzy i kompetencji urzędników jednostki samorządowej oraz jednostki 
partnerskiej poprzez stałą wymianę – 50%.

Zdaniem zdecydowanej większości respondentów współpraca międzynarodowa jest ko-
rzystna zarówno dla mieszkańców, jak i dla władz i pracowników danego samorządu. Ko-
rzyści płynące dla mieszkańców dostrzega 84% respondentów a 79% jest przekonanych, że 
korzystają na tym władze samorządowe58.

Analiza wyników badania wyraźnie prowadzi do wniosku, że najwięcej problemów w za-
kresie realizacji współpracy międzynarodowej mają gminy małe. Dotyczy to głównie gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich. Nie należy tej kwestii bagatelizować, gdyż liczba gmin wiej-
skich wynosi 1559 a miejsko-wiejskich 616. Warto przyjrzeć się dokładniej na czym polegają 
ich problemy w tym wypadku. Pomocne w tym zakresie może być odwołanie się do bada-
nia przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w okresie od 1 
czerwca do 30 listopada 2013 roku w ramach projektu Akademia Samorządowej Współpracy 
Międzynarodowej – Oddolna dyplomacja ekonomiczne. Diagnoza potrzeb – Zalecenia – Szko-
lenia – Dobre praktyki. W badaniach skupiono się na gminach małych, wyłączając miasta na 
prawach powiatów.

Wyniki badań wyraźnie wyłaniają cztery grupy problemów. Po pierwsze kontakty zagra-
niczne gmin rzadko mają charakter planowy, który wpisuje się w szerszy kontekst działań 
strategicznych na rzecz rozwoju gminy. Nie może być inaczej, jeżeli nie posiadają one usys-
tematyzowanej wizji dotyczącej współpracy międzynarodowej. Aż 81% poddanych badaniu 
gmin nie posiada zapisów dotyczących współpracy międzynarodowej w żadnych dokumen-
tach strategicznych. Nie może więc dziwić, że strategia rozwoju zaledwie jednej spośród ba-
danych gmin wymienia współpracę międzynarodową jako szansę na rozwój gospodarczy gmi-
ny. Na drugim miejscu wymieniane są problemy organizacyjne. Kwestie te są bardzo ważne 
w szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Tym samym bardzo ważne jest funkcjono-
wanie odpowiednich jednostek w strukturach urzędu. Niestety zaledwie 3 gminy na 89, które 
wzięły udział w badaniu posiadają wyodrębnione stanowisko do spraw współpracy zagranicz-
nej. Kompetencje dotyczące współpracy zagranicznej samorządów spoczywają w gminach 
w głównej mierze w gestii jednostek odpowiedzialnych za promocję i rozwój. Pojawiły się 
też zaskakujące odpowiedzi, bowiem w jednym przypadku odpowiedzialność za dziedzinę 
współpracy międzynarodowej spoczywa na stanowisku do spraw organizacji samorządowych, 
a w jeszcze innym w gestii dyrektora gminnego domu kultury. Po trzecie wymiar gospodarczy 
współpracy międzynarodowej samorządów pozostaje na marginesie aktywności zagranicz-
nej samorządów. Tylko 13% gmin zadeklarowało aktywność w tym zakresie. Ponadto, jako 
czwarta bolączka samorządów wymieniany jest deficyt w zakresie mechanizmów wsparcia 
międzynarodowej współpracy samorządów. Dotyczy to zarówno finansowych form wsparcia 
takiej aktywności, jak i niefinansowych np. szkoleń, działalności doradczej, czy też koordyna-
cji współpracy59.

Interesujące jest również uchwycenie problemów, barier i korzyści wynikających z mię-
dzynarodowej współpracy samorządów w aspekcie kierunków geograficznych tej aktywności. 
W tym zakresie interesującą analizę przedstawiła A. Skorupska. Przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej w 2004 roku wyraźnie pogłębiło europejski wymiar tej współpracy. Pierwszo-
planowymi partnerami polskich samorządów są w tym zakresie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, w tym zwłaszcza kraje związkowe Niemiec, regiony i departamenty Francji oraz 
regiony i prowincje Włoch. Dużą wagę polskie samorządy przykładają też do współpracy 

58  Ibidem, s. 11-41.
59  Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej. Poradnik, Kraków 2013, s. 11-32.
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z państwami Europy Wschodniej, a zwłaszcza z Ukrainą i Rosją. Pozaeuropejskie kierunki 
współpracy znajdują się na marginesie zainteresowań.

Aktywną współpracę z samorządami niemieckimi wykazuje 75% samorządów, w tym 14 
urzędów marszałkowskich, 12 byłych miast wojewódzkich, 12 miast powiatowych i 9 gmin. 
W jej ramach jest realizowanych wiele projektów poprawiających infrastrukturę na granicy 
(drogi, mosty), czy też wprowadzenie całego szeregu ułatwień dla mieszkańców podzielonych 
miast. Realizowane jest też całe spektrum projektów: kulturalnych, turystycznych i sporto-
wych. Ich podstawowy cel „(…) jaki postawiono wiele lat temu tj. przełamywanie barier 
związanych z granicą i bolesną historią, został niewątpliwie zrealizowany. Historie ludzi, któ-
rzy mieszkają po jednej stronie granicy, a pracują po drugiej, chodzą na zakupy do drugiego 
państwa, świadczą o sukcesie tego pogranicza i społecznych relacji polsko-niemieckich”60. 
Wśród respondentów pojawiły się jednak głosy o wyczerpywaniu się formuły współpracy 
z Niemcami. Polsko-niemieckie programy pod względem intensywności kontaktów i jakości 
wniosków oceniane są słabiej niż te, które realizowane są na pograniczu z Czechami i Sło-
wacją. Można zaobserwować mniejszą liczbę projektów i bierność samorządów niemieckich 
w wypadku wspólnych projektów. Nie jest to jednak regułą.

Drugim partnerem Polski pod względem intensywności kontaktów samorządowych jest 
Ukraina. W tym wypadku aktywne działania deklaruje 41% badanych samorządów, w tym 13 
urzędów marszałkowskich, 11 byłych miast wojewódzkich, 4 miasta powiatowe i 2 małe gmi-
ny. Jak podkreśla A. Skorupska: „W relacjach samorządowych, szczególnie w ostatnich latach, 
głównym inicjatorem byli partnerzy ukraińscy, którym zależy zwłaszcza na udziale w projek-
tach unijnych i pozyskiwaniu doświadczeń samorządowych. Liczne inicjatywy były nastawio-
ne również na współpracę szkół, różnych grup społecznych i zawodowych oraz organizację 
imprez kulturalnych”61. Wśród barier współpracy z Ukrainą wymieniane są najczęściej stan 
wojny na wschodzie kraju, co skutkuje zawieszeniem wielu inicjatyw. Intensyfikacji współ-
pracy nie sprzyjają również: kontrole na granicy i wizy oraz względy mentalnościowe. W tym 
ostatnim wypadku respondenci wymieniają powszechną na poziomie centralnym i lokalnym 
korupcję. Ponadto zdaniem polskich samorządowców Ukraińcy zbyt dużą wagę przykładają 
do oficjalnych spotkań, a zbyt małą do projektów.

Ukraina, podobnie jak Rosja i Białoruś są wymieniane jako kierunki trudne politycznie 
w polskiej dyplomacji samorządowej. Wojna na Ukrainie negatywnie odbiła się na samorzą-
dowych kontaktach polsko-rosyjskich. Przełożyło się to jednak na wzrost zainteresowania 
współpracą z Białorusią. W jej ramach dochodzi do licznych kontaktów gospodarczych, jak 
również wydarzeń kulturalnych i turystycznych oraz do wymiany młodzieży szkolnej. Pewną 
przeszkodą jest niewątpliwie w tym wypadku obowiązek wizowy. I tu pojawiła się pewna su-
gestia wskazująca, że: „Niewątpliwie jednak zniesienie wiz lub przynajmniej wprowadzenie 
małego ruchu granicznego byłoby dużym sukcesem w relacjach polsko-białoruskich. Przy-
czyniłoby się też do rozszerzenia zakresu działań i większego zaangażowania we współpracę 
społeczności lokalnych mieszkających blisko granicy”62.

Interesujący charakter nosi współpraca z Litwą, gdyż z uwagi na mieszkających tam Pola-
ków nie ograniczają się one tylko do kontaktów przygranicznych. Z uwagi na tą społeczność 
część projektów koncentruje się na ich materialnym wsparciu. Respondenci wskazują jednak 
problem polegający na różnicach w strukturach administracyjnych Polski i Litwy. W wyniku 

60  A. Skorupska, op. cit., s. 28.
61  Ibidem, s. 32.
62  Ibidem, s. 37.
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reformy administracyjnej na Litwie pozostała jedynie struktura odpowiadająca polskim gmi-
nom, natomiast brakuje partnera do współpracy z regionami.

W wypowiedziach respondentów pojawia się również aspekt finansowy. „Ta współpra-
ca trwała do momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej – zauważa przedstawiciel 
jednego z urzędów marszałkowskich – po roku 2004 wszystkie regiony zachodnie zaczęły – 
krótko mówiąc – spoglądać na stronę finansową tej współpracy i bez jej wsparcia dotacjami, 
jakie miały miejsce przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, liczba inicjatyw dwustron-
nych bardzo mocno spadła”63. Z uwagi na wysokie koszty zmniejsza się znaczenie niektó-
rych państw Europy Zachodniej. Widać to wyraźnie w odniesieniu np. do Wielkiej Brytanii, 
Holandii i Danii. W tym kontekście może zastanawiać utrzymywanie się relacji z partnerami 
z Francji i Włoch na podobnym poziomie.

Polskie samorządy wycofują się również z relacji z USA, Kanadą i państwami Ameryki 
Łacińskiej. Wprawdzie pojawiają się na to miejsce partnerzy azjatyccy m.in. z Chin, Korei 
Południowej, czy Tajwanu ale w zdecydowanej większości wypadków zaczyna dominować 
pragmatyzm. Tym samym normalną tendencją jest wycofywanie się przez samorządy z relacji, 
których koszty przewyższają korzyści.

Bardzo pozytywnie została oceniona przez respondentów współpraca na pograniczu połu-
dniowym tzn. z Czechami i Słowacją. W ich wypowiedziach znalazły się stwierdzenia: „Bo to 
jest takie naturalne, bliskie sąsiedztwo (…). Jest to współpraca instytucjonalna, towarzyska, 
oni przyjeżdżają tu do nas na zakupy, my zakładamy tam firmy (…)”64. Realizowane są tam 
liczne programy wspierające współpracę transgraniczną.

Wynikiem wzrostu znaczenia dyplomacji samorządowej stały się zmiany w strukturze 
MSZ. Powołany został bowiem Wydział do spraw Wymiaru Samorządowego i Obywatelskie-
go Polskiej Polityki Zagranicznej wraz z takimi narzędziami jak: Regionalne Ośrodki Debaty 
Międzynarodowej, Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów 
oraz coroczny konkurs grantowy dla samorządów65. Kluczowe jest bowiem, by samorządy 
poczuły się partnerem rządu i ministerstwa.

Współpraca na szczeblu samorządowym jest niewątpliwie bardzo istotnym aspektem poli-
tyki zagranicznej. Poprzez swoją aktywność samorządy promują Polskę za granicą. Obecnie 
są też bardzo istotnym wsparciem w realizacji Partnerstwa Wschodniego. Widocznym tego 
efektem stało się  powołanie w 2011 roku w Poznaniu Konferencji Władz Lokalnych i Regio-
nalnych Partnerstwa Wschodniego. W skład Konferencji weszło 16 przedstawicieli samorzą-
dów państw Unii Europejskiej oraz taka sama liczna przedstawicieli samorządów Partnerstwa 
Wschodniego66. Jest to obecnie bardzo ważny kierunek polityki Unii Europejskiej, w którym 
Polska m.in. poprzez współpracę samorządów aktywnie zaznacza swoją obecność.

63  Ibidem, s. 34.
64  Ibidem, s. 34.
65  Ibidem, s. 69.
66  A. Skorupska, Polska i kraje Partnerstwa Wschodniego: współpraca między samorządami, „Biuletyn PISM”, 

2013, nr 124(1100), s. 2.
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