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Współpraca samorządóW 
dolnego Śląsk a 
ze Wschodem
raport z badań i rekomendacje
Bartłomiej Ostrowski

Paradyplomacja – czyli współpraca zagraniczna samorządów lokalnych – jest istotnym 

elementem polityki zagranicznej państwa. Działania paradyplomacji są ze swej natu-

ry zdecentralizowane, rozproszone, finansowane z wielu różnych źródeł. Współpraca 

taka obejmuje grupy społeczne i instytucje, które nie są z definicji powołane do celów 

współpracy zagranicznej. Głównym motywem dla prowadzenia działań paradyplo-

macji są kontakty międzyludzkie oraz ciekawość doświadczeń innych społeczności 

lokalnych wobec podobnych wyzwań.
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Paradyplomacja może być istotnym uzupełnieniem oraz wsparciem dla realizacji 

celów polskiej polityki zagranicznej, szczególnie w zakresie dyplomacji publicznej 

i kształtowania pozytywnego wizerunku Polski zagranicą. Dlatego celem raportu jest 

opisanie obecnego stanu współpracy samorządów wszystkich szczebli jednego re-

gionu – Dolnego Śląska, zidentyfikowanie wyzwań i barier w rozwoju paradyplomacji, 

a także sformułowanie rekomendacji dla działań, które należy podjąć w celu rozwo-

ju i wspierania współpracy samorządowej z partnerami ze Wschodu. Rekomendacje 

zostaną sformułowane dla wszystkich aktorów: dla samorządów lokalnych, władz 

regionalnych, a także dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W celu opisu obecnego stanu paradyplomacji dolnośląskich samorządów Kolegium 

Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przeprowadziło ankietę inter-

netową skierowaną do wszystkich jednostek samorządu lokalnego na terenie wo-

jewództwa dolnośląskiego. W sumie jest to 200 podmiotów: Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego, 30 powiatów, w tym 4 miasta na prawach powiatu, 

35 gmin miejskich, 56 gmin miejsko-wiejskich oraz 78 gmin wiejskich. Badania re-

alizowano poprzez formularz online. Ankieta została przeprowadzona we wrześniu 

i październiku 2020, składała się z 16 pytań dotyczących obecnego stanu współpracy, 

działań w ramach partnerstwa, tematów istotnych dla współpracy, kto w urzędzie jest 

odpowiedzialny za te działania, finansowania, planowania i perspektyw. Zapytaliśmy 

również o czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę, kryteria doboru partnera 

współpracy, członkostwo w zrzeszeniach międzynarodowych, a także oczekiwania 

wobec władz regionalnych oraz MSZ.

Na ankietę odpowiedziało 47 jednostek samorządu, w tym Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Dolnośląskiego, 3 duże miasta na prawach powiatu, w tym stolica regio-

nu Wrocław, 6 powiatów oraz 38 gmin. Ponadto przeprowadzono telefonicznie kilka 

wywiadów pogłębionych z wybranymi samorządami.

Spośród samorządów, które odpowiedziały na ankietę, 66% nie posiada żadnego sa-

morządu partnerskiego na Wschodzie, a 34% posiada podpisane umowy partnerskie. 

Wschód zdefiniowaliśmy jako wszystkie kraje poradzieckie, oprócz krajów bałtyckich, 
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a więc są to: Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Ka-

zachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan oraz Turkmenistan.

Ankieta była realizowana podczas początku drugiej fali pandemii COVID-19 w Polsce. 

Pierwsza fala od marca 2020 roku była powodem zawieszenia praktycznie w całości 

współpracy zagranicznej samorządów i przeniesienia całej aktywności do formatu 

online. W niniejszym raporcie abstrahujemy od problemu pandemii, uznając ją za 

zjawisko czasowe, które przeminie. Wnioski w raporcie są formułowane w długiej 

perspektywie i odnoszą się do sytuacji sprzed pandemii, a rekomendacje do sytuacji 

po ustaniu pandemii i powrotu do normalnej współpracy zagranicznej samorządów.

przykłady działań samorządóW na Wschodzie

a) Na poziomie wojewódzkim

Przykładem synergii i współdziałania samorządów dolnośląskich na Wschodzie jest 

aktywne partnerstwo Dolnego Śląska z Autonomiczną Republiką Adżarii w Gruzji, 

nawiązane w 2016 roku, oraz partnerstwo stolic obu regionów – Wrocławia i Batu-

mi – zawarte w 2019 roku. Celem obu partnerstw jest wspieranie aspiracji europej-

skich partnerów z Gruzji, dzielenie się z nimi doświadczeniami polskiej transformacji 

i decentralizacji. W ankiecie przeprowadzonej wśród samorządów miasto Świdnica 

zadeklarowało chęć rozszerzenia swojej współpracy zagranicznej o partnera z Gruzji.

Dla województwa dolnośląskiego flagowym projektem współpracy ze Wschodem jest 

utworzenie Agencji Demokracji Lokalnej w Dnipro, która powstała w 2015 roku z ini-

cjatywy województwa dolnośląskiego. Miasto Dnipro jest stolicą obwodu dniepro-

pietrowskiego, partnerskiego regionu Dolnego Śląska we wschodniej części Ukrainy. 

Agencja jest zarejestrowana jako organizacja pozarządowa na podstawie prawa ukra-

ińskiego. Agencja wchodzi w sieć podobnych instytucji, prowadzonych przez ALDA – 

Europejskie Stowarzyszenie Demokracji Lokalnej. ALDA jest networkiem afiliowanym 

przy Radzie Europy, skupia 350 członków – samorządy, organizacje pozarządowe 

i szkoły wyższe z 42 krajów. Celem ALDA jest wspieranie demokracji lokalnej i roz-

woju lokalnego w krajach Partnerstwa Wschodniego, Bałkanów Zachodnich i Afryki 

Północnej. ALDA prowadzi 15 Agencji Demokracji Lokalnej w krajach Partnerstwa 

Wschodniego: Ukrainie, Mołdawii, Armenii i Gruzji. Na Ukrainie działają dwie agencje: 

pierwsza w Dnipro, a druga w Mariupolu, która powstała z inicjatywy miasta Gdańsk. 

Celem funkcjonowania organizacji w Dnipro jest realizacja projektów wspierających 
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rozwój społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, transparentności 

zarządzania. W związku z sytuacją na Ukrainie, agencja realizowała również projekt 

wspierania integracji migrantów wewnętrznych, którzy przybyli z terenów okupowa-

nych na Donbasie i znaleźli się w obwodzie dniepropietrowskim.

Województwo dolnośląskie jest członkiem ALDA od 2014 roku. We wrześniu 2020 

roku Rada Miejska Wrocławia podjęła decyzję o przystąpieniu do sieci współpracy 

ALDA – Europejskie Stowarzyszenie Demokracji Lokalnej. Intencją miasta Wrocław 

jest pozyskiwanie dzięki udziałowi w sieci projektów finansowanych ze źródeł ze-

wnętrznych na realizację działań z miastami partnerskimi na Wschodzie, szczególnie 

z Batumi w Gruzji.

Miasto Wrocław i województwo dolnośląskie należą do wielu innych zrzeszeń mię-

dzynarodowych. Jednak współpraca z krajami obszaru Partnerstwa Wschodniego 

jest istotnym elementem działalności tylko dla ALDA.

Województwo dolnośląskie prowadzi również od 2015 roku akcję przyjmowania żoł-

nierzy ukraińskich walczących na Donbasie na rehabilitację w dolnośląskich uzdro-

wiskach. W kolejnych latach odbyło się wiele takich turnusów.

Konsekwencją tych działań był list z czerwca 2019 roku, marszałka Województwa 

Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego do premiera Saksonii w sprawie jego wypo-

wiedzi podczas Forum Ekonomicznego w Sankt Petersburgu z udziałem prezydenta 

Rosji Władimira Putina. Premier Saksonii Michael Kretschmer wyraził wsparcie dla 

kontynuacji budowy gazociągu Nord Stream 2 oraz opowiedział się za zniesieniem 

sankcji ekonomicznych wobec Rosji, które zostały nałożone przez Unię Europejską 

po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję i okupacji części Donbasu we wschodniej 

Ukrainie. Marszałek wyraził w liście zaniepokojenie prorosyjskimi wypowiedziami 

premiera Saksonii oraz zaprosił do wspólnej wizyty na Ukrainie w obwodzie dniepro-

pietrowskim, który sąsiaduje z Donbasem. Do spotkania tego nie doszło ze względu 

na wybuch epidemii SARS Cov-2.

Województwo dolnośląskie we współpracy z obwodem leningradzkim w Rosji pro-

wadzi również od 2007 roku coroczny projekt Letnia Szkoła Języka Polskiego i Rosyj-

skiego, w ramach której odbywa się konkurs wiedzy o kraju partnerskim. Nagrodą 

w konkursie jest dwutygodniowy kurs języka na Dolnym Śląsku i w obwodzie lenin-

gradzkim. Partnerstwo to zostało wyróżnione jako najlepsze polsko-rosyjskie part-

nerstwo nagrodą „Ku spotkaniu” podczas Forum Regionów Polska–Rosja w 2013 roku 

w Niżnym Nowogrodzie. Nagrodę przyznały wspólnie Senat RP i Rada Federacji Ro-

Logo LDA of 
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syjskiej (wyższa izba rosyjskiego parlamentu). W latach 2009 – 2013 odbyło się 5 edy-

cji Forum Regionów Polska–Rosja. W roku 2014 planowane w Gdańsku VI Forum zo-

stało odwołane ze względu na agresję Rosji na Ukrainę. Podczas Forum w Gdańsku 

planowane było zawarcie umowy partnerskiej Dolnego Śląska z obwodem tomskim 

w zachodniej Syberii. Ze względu na odwołanie wydarzenia nie doszło do zawarcia 

tej umowy.

b) Na poziomie miejskim

Prezydent Wrocławia powołał dwie pełnomocniczki ds. mieszkańców pochodzenia 

ukraińskiego oraz ds. mieszkańców pochodzenia białoruskiego, których zadaniem jest 

pośredniczenie w dialogu pomiędzy samorządem a wspólnotami ukraińską i białoru-

ską we Wrocławiu. Ta ważna inicjatywa może służyć jako rozwiązanie modelowe dla 

innych samorządów. Powołanie pełnomocnika ds. mieszkańców pochodzenia biało-

ruskiego jest związane z brakiem możliwości współpracy z oficjalnymi władzami na 

Białorusi, po sfałszowanych wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 roku i brutalnie 

tłumionych demonstracjach społeczeństwa. Rolą pełnomocniczki ma być wspieranie 

władz miasta w wypracowaniu działań skierowanych na wspieranie społeczeństwa 

obywatelskiego na Białorusi.

Na uwagę zasługuje również inicjatywa miasta Wrocław budowy pomnika we Lwo-

wie dla upamiętnienia pomordowanych przez Niemców profesorów uczelni lwowskich 

w lipcu 1941 roku. Pomnik na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie został odsłonięty w lip-

cu 2011 roku. Środki na jego budowę pochodziły z budżetów miast Wrocławia i Lwowa, 

Politechniki Lwowskiej oraz ze społecznej zbiórki wśród mieszkańców Wrocławia.

Ważnym partnerami współpracy samorządowej są konsulowie honorowi Ukrainy 

Grzegorz Dzik i Gruzji Wojciech Wróbel we Wrocławiu. Konsul Honorowy Ukrainy jest 

również inicjatorem i założycielem Fundacji Ukraina, która wspiera działania eduka-

cyjne i integracyjne na rzecz społeczności ukraińskiej.

Wśród samorządów dolnośląskich, które wzięły udział w ankiecie, zostało wymienione 

tylko jedno partnerstwo z Białorusią: Wrocław–Grodno. Partnerstwo to w ostatnich 

latach, ze względu na sytuację polityczną na Białorusi, jest nieaktywne. Miasto Jelcz-

-Laskowice jest zainteresowane współpracą z partnerami z Białorusi, szczególnie 

z miejscami, gdzie funkcjonują zorganizowane środowiska Polaków.

Dolnośląskie samorządy są aktywne na Ukrainie, Gruzji, Rosji i Białorusi. W pozosta-

łych krajach regionu nie istnieje żadne oficjalne partnerstwo samorządowe.
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W przypadku dwóch samorządów doszło do stworzenia trójkąta partnerstw z udzia-

łem gmin z Polski, Niemiec i Ukrainy. Są to Jelcz-Laskowice i Szczyrec w obwodzie 

lwowskim na Ukrainie oraz Gudensberg w Hesji w Niemczech. Drugi przypadek to 

Brzeg Dolny i Kowel w obwodzie wołyńskim na Ukrainie oraz Barsinghausen w Dolnej 

Saksonii w Niemczech (Dolna Saksonia jest regionem partnerskim Dolnego Śląska). 

Inicjatywa rozszerzenia partnerstwa wyszła od polskiego samorządu. W przypadku 

Brzegu Dolnego stworzenie trójkąta odbyło się również w innym kierunku, poprzez 

współpracę na wzór Trójkąta Weimarskiego z udziałem: Brzegu Dolnego, Barsinghau-

sen oraz Mont-Saint-Aignan w Normandii we Francji. Takie działania mogą zostać 

uznane za modelowe rozwiązania współpracy i promowane jako warte naśladowania 

przez inne samorządy.

W przypadku dwóch samorządów – Świdnicy i Brzegu Dolnego – funkcjonują Stowa-

rzyszenia Miast Partnerskich, które skupiają przedstawicieli środowisk najbardziej 

zaangażowanych we współpracę samorządową. Stowarzyszenia planują i realizują 

działania w ramach partnerstw zagranicznych. Dzięki temu można w większym stop-

niu włączyć różne środowiska w działanie i zapewnić partycypację obywatelską we 

współpracy. Przykład stworzenia Stowarzyszenia Miast Partnerskich jest ciekawym 

modelem wspierania współpracy zagranicznej, który można by realizować także 

w innych miastach.

Wszystkie samorządy realizują działania w partnerstwie na Wschodzie ze środków bu-

dżetu swojej jednostki samorządu terytorialnego. Wyjątkiem jest Bolesławiec, który 

pozyskał granty z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, Ministerstwa Kultu-

ry, Senatu RP, Fundacji Polska Miedź, lokalnego biznesu oraz zbiórek wśród miesz-

kańców miasta. Bolesławiec współpracuje ze Zbarażem w obwodzie tarnopolskim na 

Ukrainie, skąd przybyło wielu mieszkańców Bolesławca po II wojnie światowej. Mia-

sto Bolesławiec jest zainteresowane rozwijaniem projektów europejskich szlaków 

kulturowych, łączących wiele miast posiadających wspólne dziedzictwo historyczne.

głóWne Wnioski z analizy ankiet:

1. Zaangażowanie we współpracę zagraniczną samorządów zależy w pierwszej kolej-

ności od jego wielkości i potencjału merytorycznego oraz finansowego. W naturalny 

sposób im większy samorząd, tym więcej partnerstw zagranicznych. Małe gminy nie-

zwykle rzadko posiadają partnerstwa zagraniczne. Wśród gmin wiejskich tylko dwie 

posiadają miejscowość partnerską na Wschodzie: gmina wiejska Zgorzelec i Troick 
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w obwodzie iwano-frankiwskim na Ukrainie oraz gmina wiejska Długołęka i Sarny 

w obwodzie rówieńskim na Ukrainie. Spośród powiatów, które wzięły udział w an-

kiecie, tylko jeden zadeklarował partnerstwo na Wschodzie – powiat kłodzki współ-

pracuje z rejonem stryjskim w obwodzie lwowskim na Ukrainie.

2. Współpraca zagraniczna jest potrzebą wyższego rzędu, nie jest podstawową kompe-

tencją i obowiązkiem samorządu. Dlatego traktowana jest jako dodatek do realizacji 

podstawowej misji samorządu, którą jest dbałość o jakość życia mieszkańców.

3. Tylko największe samorządy: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

oraz miasta Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Świdnica posiadają wydzielony wydział 

w urzędzie lub konkretną osobę, której zadaniem jest współpraca zagraniczna. W po-

wiatach oraz gminach za sprawy współpracy zagranicznej odpowiada najczęściej wy-

dział zajmujący się rozwojem i promocją. W małych gminach sprawami tymi zajmuje 

się sekretarz gminy lub zastępca wójta czy wójt.

4. Samorządy nie posiadają odrębnego dokumentu określającego priorytety współpracy 

zagranicznej. Wyjątkiem jest Urząd Marszałkowski, który ustawowo jest zobowiąza-

ny do przyjęcia przez Sejmik priorytetów regionu w zakresie współpracy z zagrani-

cą. Priorytety określają geograficzne i merytoryczne kierunki realizacji współpracy 

zagranicznej. W pozostałych samorządach sprawy współpracy zagranicznej są ujęte 

w ramach ogólnej strategii rozwoju samorządu. Często nie ma żadnego dokumentu, 

a decyzje w sprawach współpracy są podejmowane ad hoc.

5. Najpopularniejszym kierunkiem partnerstw samorządowych jest Ukraina. Z samo-

rządami tego kraju podpisano 21 umów partnerskich, przy czym większość z nich (16) 

z samorządami położonymi w zachodniej części kraju. W dalszej części raportu po-

święcimy temu zagadnieniu więcej uwagi. Pięć umów zostało zawartych z samorzą-

dami z obszaru centralnej i wschodniej Ukrainy. Są to: Jelenia Góra i Siewierodonieck 

w obwodzie ługańskim, Zgorzelec i Mirhorod w obwodzie połtawskim oraz Świdni-

ca i Niżyn w obwodzie czernihowskim. Warto zauważyć, że Świdnica współpracuje 

jednocześnie z Iwano-Frankiwskiem, a Jelenia Góra z Tarnopolem i Równem, stoli-

cami obwodów w zachodniej części Ukrainy. Województwo dolnośląskie współpra-

cuje z obwodami dniepropietrowskim oraz kirowohradzkim. W dalszej części rapor-

tu przyjrzymy się temu zagadnieniu dokładniej.

6. Wiele samorządów wskazuje na intensywną współpracę z partnerami z Czech i Nie-

miec ze względu na ich geograficzną bliskość i przygraniczne położenie Dolnego 

Śląska. Często samorządy regionu korzystają z funduszy UE na współpracę transgra-
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niczną lub funduszu małych projektów prowadzonych przez euroregiony Nysa i Gla-

censis, które mają swoje siedziby w Jeleniej Górze i w Kłodzku na obszarze Dolnego 

Śląska. Współpraca transgraniczna w przypadku mniejszych gmin wyczerpuje poten-

cjał samorządów na współpracę zagraniczną i w związku z tym brak zainteresowania 

współpracą z partnerami ze Wschodu, odległymi geograficznie.

7. Trzy samorządy posiadają umowy partnerskie z samorządami w Rosji, są to: Jelenia 

Góra i Wladimir, stolica obwodu na wschód od Moskwy oraz Brzeg Dolny i Czernia-

chowsk w obwodzie kaliningradzkim, a także partnerstwo województwa dolnoślą-

skiego i obwodu leningradzkiego (obszar wokół Petersburga, bez samego miasta). 

Potencjał do współpracy z partnerami z Rosji posiadają Legnica, gdzie do 1993 roku 

znajdował się sztab Północnej Grupy Wojsk ZSRR i w mieście przybywało do 60 tys. 

wojskowych i cywilnych obywateli ZSRR, oraz Bolesławiec, gdzie w 1813 roku zmarł 

Michaił Kutuzow, uznawany w Rosji za pogromcę Napoleona. Waldemar Krzystek, 

Batumi – plac europejski – miasto partnerskie Wrocławia | źródło: Shutterstock
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reżyser pochodzący w Legnicy, nakręcił dwa filmy o tematyce stacjonowania wojsk 

radzieckich w mieście: „Mała Moskwa” oraz „Fotograf”. Oba miasta nie mają jednak 

oficjalnych partnerstw w Rosji. Legnica współpracuje z Drohobyczem w obwodzie 

lwowskim na Ukrainie, a Bolesławiec ze Zbarażem w obwodzie tarnopolskim.

8. Działania paradyplomacji dotyczą w pierwszej kolejności zagadnień kultury, sportu, 

turystyki, rozrywki, współpracy szkół, wymiany młodzieży, wymiany doświadczeń 

na temat działalności samorządu, ochrony miejsc pamięci. Wraz z rozwojem part-

nerstwa oraz wzrostem zaufania i poziomu wiedzy o partnerze pojawiają się bardziej 

specjalistyczne tematy współpracy, takie jak: gospodarka, ochrona środowiska, po-

moc społeczna, inwestycje. Ciekawy model współpracy funkcjonuje w partnerstwie 

miast Jawor i Berdyczowa w obwodzie żytomierskim na Ukrainie, gdzie oba samorzą-

dy zapraszają się corocznie do udziału w dużych imprezach. W Berdyczowie są to Dni 

Kultury Polskiej, a w Jaworze Święto Chleba i Piernika.

9. We współpracę zaangażowana jest przede wszystkim administracja, ale również 

podmioty z terenu gminy, takie jak: szkoły, domy kultury, kluby sportowe, organiza-

cje pozarządowe, kluby seniora, parafie, koła gospodyń wiejskich, ochotnicza straż 

pożarna, domy pomocy społecznej, muzea, organizacje przedsiębiorców, szkoły wyż-

sze. Przykładem takiego zaangażowanie obywatelskiego w partnerstwo samorządów 

może być prowadzona corocznie w Bolesławcu akcja „Paczka od św. Mikołaja dla Zba-

raża”, w którą zaangażowane są wszystkie szkoły poprzez zbiórkę pomocy rzeczowej 

dla uczniów ze Zbaraża. Również wolontariusze z wielu miast Dolnego Śląska biorą 

udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. Celem akcji jest porządkowanie 

cmentarzy na terenie zachodniej Ukrainy. W przypadku partnerstwa Brzegu Dolnego 

z Czerniachowskiem w obwodzie kaliningradzkim w Rosji najpierw współpracowały 

ze sobą szkoły, a za ich przykładem poszły władze samorządowe i zawiązały oficjalne 

partnerstwo.

10. Czynniki sprzyjające rozwojowi współpracy to według ankietowanych: zaangażowane 

osoby w każdym z samorządów, które mają z sobą dobry kontakt i są liderami partner-

stwa. Mogą to być członkowie władz samorządowych, jak również liderzy środowisk 

czy opinii w swoich społecznościach. Często się zdarza, że wraz z odejściem takiej 

osoby na emeryturę czy zmianą pracy partnerstwo podupada. Czynnik ludzki należy 

zatem uznać za kluczowy dla rozwoju partnerstw samorządów.

11. Oprócz dobrego kontaktu międzyludzkiego rozwojowi współpracy sprzyjają: podob-

ny profil samorządu, jego wielkość i potencjał, a także charakterystyka (np. obszar 

przemysłowy, turystyczny, rolniczy etc.). Dzięki podobieństwom naturalnie pojawiają 
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się wspólne obszary zainteresowania. W przypadku Ukrainy kluczowy jest element 

korzystania z polskich doświadczeń tworzenia, funkcjonowania i finansowania samo-

rządu i realizacji jego zadań, zagadnienia decentralizacji czy współpracy samorządów 

z organizacjami pozarządowymi.

12. Ważnym aspektem partnerstw samorządowych jest współpraca ze środowiskami 

Polaków na terenie samorządów na Ukrainie. Część projektów realizowanych w part-

nerstwach jest adresowanych do Polaków, polega na wspieraniu i pomocy tym śro-

dowiskom. Aspekt wsparcia Polaków na Wschodzie jest podkreślany w partnerstwie 

Jelcza-Laskowic i Szczyrca na Ukrainie, Bolesławca ze Zbarażem czy Sycowa i Jam-

pola. W Bolesławcu organizowana jest akcja „Paczka od św. Mikołaja dla Zbaraża”, 

dzięki której przekazywana jest pomoc rzeczowa dla potrzebujących mieszkańców 

Zbaraża.

13. Częstą motywacją do nawiązywania partnerstw przez samorządy na Dolnym Śląsku 

są pobudki historyczne, związane z repatriacją mieszkańców z terenów drugiej Rze-

czypospolitej, obecnie zachodniej Ukrainy, Białorusi i Litwy, na teren Dolnego Ślą-

ska. Społeczności lokalne przekonują władze samorządowe do szukania współpracy 

z miejscami, z których pochodzili ich przodkowie. Taka motywacja była dominująca 

w nawiązaniu partnerstwa Wrocławia ze Lwowem czy Grodnem i wielu innych miast 

na Dolnym Śląsku.

14. Ważną rolę odgrywa akacja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, zainicjowana 

przez dziennikarkę telewizji regionalnej TVP 3 we Wrocławiu Grażynę Orłowską-

-Sondej. Do tej pory odbyło się XI edycji akcji z udziałem około 100 tys. wolontariuszy, 

którzy podczas pobytów na Wschodzie zajmowali się porządkowaniem i renowacją 

polskich cmentarzy. Akcja odbywa się pod patronatem Prezydenta RP i jest finanso-

wana przez Senat RP i województwo dolnośląskie. Dzięki wyjazdom wolontariuszy 

i samorządowców zostało nawiązanych kilka partnerstw, na przykład miasta Syców 

i Jampol w obwodzie winnickim na Ukrainie; Bolesławiec i Zbaraż w obwodzie tarno-

polskim na Ukrainie.

15. W sposób odwrotny, to znaczy nie kierując się sentymentem historycznym, postąpiło 

województwo dolnośląskie. Za namową dyplomatów z Ambasady Ukrainy w Polsce 

władze samorządowe województwa zdecydowały się nawiązać współpracę z regio-

nami wschodniej i centralnej Ukrainy. Ambasador Ukrainy przekonywał, że regiony 

zachodniej Ukrainy mają szeroką współpracę z Polską, a regiony wschodniej części 

kraju prawie żadną i należy je wesprzeć w tej kwestii. Stąd Dolny Śląsk zawarł umowy 

partnerskie z obwodami dniepropietrowskim oraz kirowohradzkim.
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16. Jako bariery współpracy zagranicznej samorządów uczestnicy ankiety wskazywali: 

zmiany polityczne i personalne w samorządach, nierównowaga w potencjale finan-

sowym i kompetencyjnym samorządów, bariera językowa. W przypadku Ukrainy 

wskazywano na różnice w postrzeganiu wspólnej historii oraz problemy związane 

z przekraczaniem granicy.

17. Wiele samorządów wskazuje na potrzebę współpracy ze społecznościami ukraiń-

skimi, białoruskimi czy gruzińskimi czasowo lub na stałe przebywającymi na terenie 

danej gminy w Polsce, wspieranie ich w samoorganizacji oraz włączanie we wspólne 

działania z samorządami z ich krajów pochodzenia.

18. Samorządy lokalne nie są członkami zrzeszeń międzynarodowych, oprócz Euroregio-

nów Nysa i Glacensis. Wyjątkiem jest miasto Bolesławiec, które należy do Europejskiej 

Federacji Miast Napoleońskich, jednak organizacja nie ma kontekstu wschodniego.

19.  Oczekiwania samorządów wobec MSZ to przede wszystkim wsparcie finansowe dla 

funkcjonowania partnerstw, ale także wsparcie informacyjne, merytoryczne, dystry-

bucja materiałów promocyjnych przez palcówki, pośrednictwo w nawiązywaniu no-

wych partnerstw, pozyskiwaniu inwestorów i kontaktów gospodarczych, ułatwienie 

przekraczania lądowej granicy polsko-ukraińskiej przez ominięcie długiego czasu 

oczekiwania, czy udostępnienie tłumaczy podczas oficjalnych spotkań.

rekomendacje dla samorządóW lok alnych:

1. Utworzenie Stowarzyszenia Miast Partnerskich, które zajmowałoby się planowaniem, 

realizacją, identyfikowaniem kolejnych podmiotów do współpracy oraz pozyskiwa-

niem finansowania. Stowarzyszenie powinno skupiać przedstawicieli kluczowych 

środowisk istotnych dla realizacji współpracy zagranicznej. Dzięki funkcjonowaniu 

Stowarzyszenia można zapewnić kontynuację współpracy także w przypadku zmian 

władz samorządowych lub osób w kluczowych instytucjach zaangażowanych w part-

nerstwo. Podobne stowarzyszenia powinny również powstać w samorządach part-

nerskich za granicą. Stowarzyszenia mogłyby wspólnie poszukiwać finansowania na 

realizację wspólnych działań.

2. Samorządy polskie powinny wpisywać się w realizację strategii polityki zagranicznej 

państwa, polegającą na wciąganiu podmiotów z Europy Zachodniej we współpracę 

z samorządami ze Wschodu. Szczególnie w przypadku samorządów z Dolnego Śląska 
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należy dążyć do tworzenia trójkątów partnerstwa, skupiających samorządy z Niemiec, 

Polski i Ukrainy.

3. Samorządy powinny poszukiwać (w ramach swoich możliwości) członkostwa w sie-

ciach współpracy – networkach, które pomogłyby w realizacji projektów, wypra-

cowania i transferu dobrych praktyk, rozwiązań tematycznych dla współpracy 

w określonych tematach. Jedną z takich sieci współpracy jest ALDA – Europejskie 

Stowarzyszenie Demokracji Lokalnej, którego członkiem jest województwo dolno-

śląskie, a miasto Wrocław wkrótce przystąpi do organizacji.

4. Przygotowanie dokumentu określającego priorytety geograficzne i tematyczne roz-

woju współpracy zagranicznej. Praca nad dokumentem pozwoli na głębszą refleksję 

nad celami i instrumentami współpracy zagranicznej. Posiadanie dokumentu przyczy-

ni się również do większej trwałości współpracy oraz jej efektywności. W pracy nad 

dokumentem można skorzystać z doraźnej pomocy ekspertów zewnętrznych, którzy 

mogą sformułować rekomendacje dopasowane do charakterystyki i potencjału kon-

kretnego samorządu.

5. Wspieranie działań integrujących społeczność migrantów przebywających czasowo 

lub na stałe na terenie danej gminy, szczególnie Ukraińców i Białorusinów. W miarę 

potrzeby instytucjonalizacja dialogu z tymi społecznościami poprzez ustanowienie 

pełnomocników lub organizacji skupiających społeczność pochodzenia ukraińskiego 

lub białoruskiego. W miarę możliwości włączanie społeczności ukraińskiej w działania 

polsko-ukraińskich partnerstw samorządowych.

rekomendacje dla samorządu WojeWódzkiego:

1. Wspieranie samorządów szczebla powiatowego i gminnego w nawiązywaniu i reali-

zacji partnerstw zagranicznych. W tym celu należałoby powołać w ramach Wydziału 

Współpracy z Zagranicą lub w innej jednostce Urzędu Marszałkowskiego – samorzą-

dowego oficera łącznikowego. Byłaby to osoba pierwszego kontaktu dla samorządów 

we wszelkich aspektach współpracy zagranicznej samorządów.

2. Ustanowienie nagrody na najlepsze partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego. 

Nagroda byłaby przyznawana za innowacyjne formy realizacji partnerstwa, otwiera-

nie nowych tematów i form współpracy, a także promowałaby modelowe rozwiązania, 

które można byłoby transferować do innych samorządów.
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3. Pośrednictwo w nawiązywaniu nowych partnerstw samorządowych poprzez reko-

mendowanie potencjalnych partnerów, a także poprzez organizację forów samorzą-

dowych jako platform spotkania i wymiany samorządów z Dolnego Śląska i wybranych 

regionów innych krajów ze Wschodu, szczególnie Ukrainy.

4. Powołanie funduszu wspierającego najciekawsze projekty współpracy partnerskiej 

samorządów lokalnych. Fundusz powinien przekazywać wsparcie finansowe na cele 

realizacji modelowych przedsięwzięć współpracy partnerskiej. Granty powinny być 

przyznawane w drodze otwartego konkursu. Wsparcie finansowe może nie być wy-

sokie i nie pokrywać 100% wydatków, ale stanowiłoby istotną motywację dla rozwoju 

partnerstw.

5. Przygotowanie bazy danych potencjalnych źródeł finansowania współpracy zagra-

nicznej samorządów ze źródeł regionalnych, rządowych i zagranicznych, tak aby 

Panorama miasta Dnipro, stolicy obwodu dniepropietrowskiego, partnerskiego 
regionu Dolnego Śląska we wschodniej części Ukrainy | źródło: Shutterstock
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samorządy nie musiały szukać po omacku, na własną rękę. Samorząd Województwa 

mógłby również pomagać merytorycznie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych 

przez samorządy szczebla powiatowego i gminnego.

6. Przygotowanie podręcznika dobrych praktyk partnerstw samorządowych. Podręcz-

nik opisywałby w sposób przystępny i praktyczny instrumenty i idee nawiązywania 

oraz rozwoju samorządowych partnerstw zagranicznych. Podręcznik powinien być 

oparty na realnych przykładach zrealizowanych działań przez samorządy dolnoślą-

skie. Podręcznik powinien być stale aktualizowany i rozszerzany wraz z rozwojem 

innowacyjnych pomysłów.

7. Organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych poświęconych konkretnym krajom, 

regionom czy zagadnieniom istotnym dla samorządów lokalnych. Spotkania zamknię-

te tylko dla przedstawicieli samorządów lokalnych byłyby okazją do przekazania wie-

dzy przydatnej dla rozwoju partnerstwa, ale także okazją dla przedstawicieli władz 

regionalnych zapoznania się z problemami samorządów we współpracy zagranicznej.

rekomendacje dla ministerstWa 
spraW zagranicznych:

1. Opracowanie priorytetów współpracy samorządowej, na wzór priorytetów dyploma-

cji publicznej i kulturalnej. Dokument powinien zawierać rekomendacje kierunkowe 

i tematyczne dla samorządów, oraz powinien być skonsultowany z korporacjami sa-

morządowymi. Dokument winien być opracowany przynajmniej raz w trakcie każdej 

kadencji samorządów.

2. Rozporoszona, zdecentralizowana współpraca samorządowa wymaga wykreowa-

nia projektu flagowego, który byłby otwarty dla wszystkich, a jednocześnie stał się 

rozpoznawalnym brandem paradyplomacji. Takim brandem mogłoby być uruchomie-

nie projektu Akademia Rozwoju Małych i Średnich Miast, adresowanego do małych 

i średnich miast z Ukrainy i Polski, w dalszej kolejności także Rosji, Białorusi i innych 

państw regionu. Celem projektu byłoby przekazywanie praktycznych doświadczeń 

polskich samorządów na Wschód w zakresie strategii i instrumentów wsparcia roz-

woju lokalnego. Projekt powinien mieć co najmniej jedną edycję co roku. Mógłby 

składać się z dwóch części: warsztatów praktycznych prowadzonych przez ekspertów 

i praktyków z Polski w krajach beneficjentów lub online. Następnie przewidywałby 

wizyty studyjne w polskich samorządach. W ramach projektu tworzona byłaby baza 
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ekspertów do spraw rozwoju lokalnego, a także baza wiedzy w językach krajów be-

neficjentów do rozpowszechniania wśród szerokiego grona odbiorców. Zarządzanie 

projektu mogłaby przejąć jedna z korporacji samorządowych lub doświadczona or-

ganizacja pozarządowa.

3. Organizowanie co najmniej raz w roku spotkań informacyjnych dla osób odpowie-

dzialnych za współpracę zagraniczną wszystkich województw. Można rozważyć roz-

szerzenie grona uczestników o samorządy największych miast, stolic województw. 

Celem spotkań powinno być przekazywanie samorządom istotnych aktualnych infor-

macji na temat priorytetów polskich polityki zagranicznej, wymiana poglądów, a także 

integracja pomiędzy samorządami.

4. Partycypacja finansowa w regionalnych funduszach współpracy samorządowej oraz 

wsparcie merytoryczne ich działania, na przykład poprzez delegowanie przedstawi-

ciela MSZ do jury wybierającego najlepsze projekty.

5. Włączenie na trwałe tematyki paradyplomacji do zakresu pracy Regionalnych Ośrod-

ków Debaty Międzynarodowej (RODM). RODM byłyby zobowiązane do regularnego 

organizowania wydarzeń poświęconych tematyce paradyplomacji, a także mogłyby 

monitorować rozwój współpracy samorządowej i na bieżąco informować MSZ.

6. Wypracowanie mechanizmu umożliwiającego łatwe przekraczanie granicy lądowej 

pomiędzy Polską i Ukrainą dla uczestników oficjalnych spotkań w ramach partnerstw 

samorządowych.

7. Przeprowadzenie jeszcze jednego badania stanu i perspektyw współpracy samo-

rządów ze Wschodem w województwie o odmiennych parametrach niż Dolny Śląsk. 

Region ten nie powinien być położony przygranicznie i nie mieć aspektu sentymen-

talno-historycznego wobec Wschodu. Mogłyby to być województwa: łódzkie, mazo-

wieckie, wielkopolskie lub kujawsko-pomorskie.
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partnerstWa samorządóW dolnego Śląsk a 
z partnerami na Wschodzie

Lp. Samorząd Dolnośląski Samorząd na Wschodzie Kraj
Rok 
zawarcia 
umowy

Informacje z ankiet
1. Jelenia Góra Siewierodonieck – Obwód Ługański Ukraina 2001
2. Jelenia Góra Tarnopol – Obwód Tarnopolski Ukraina 2016
3. Jelenia Góra Równe – Obwód Rówieński Ukraina 2019
4. Jelenia Góra Władymir – Obwód Władymirski Rosja 1996
5. Węgliniec Jezierzany – Obwód Tarnopolski Ukraina 2006
6. Wleń Lubień Wielki – Obwód Lwowski Ukraina 2017
7. Jelcz Laskowice Szczyrec – Obwód Lwowski Ukraina 2010
8. Długołęka Sarny – Obwód Rówieński Ukraina 2004
9. Gmina Zgorzelec Troick – Obwód Iwano-Frankiwski Ukraina 2017
10. Jawor Berdyczów – Obwód Żytomierski Ukraina 2003
11. Syców Jampol – Obwód Winnicki Ukraina 2018
12. Powiat Kłodzki Rejon Stryjski – Obwód Lwowski Ukraina 2009
13. Województwo Dolnośląskie Obwód Dniepropietrowski Ukraina 2002
14. Województwo Dolnośląskie Obwód Kirowohradzki Ukraina 2003
15. Województwo Dolnośląskie Obwód Leningradzki Rosja 2003
16. Województwo Dolnośląskie Autonomiczna Republika Adżarii Gruzja 2016
17. Legnica Drohobycz – Obwód Lwowski Ukraina 1999
18. Bolesławiec Zbaraż – Obwód Tarnopolski Ukraina 2016
19. Zgorzelec Mirhorod – Obwód Połtawski Ukraina 2007
20. Wrocław Lwów – Obwód Lwowski Ukraina 2001
21. Wrocław Grodno – Obwód Grodzieński Białoruś 2003
22. Wrocław Batumi – Autonomiczna Republika Adżarii Gruzja 2019
23. Brzeg Dolny Kowel – Obwód Wołyński Ukraina 2005
24. Brzeg Dolny Czerniachowsk – Obwód Kaliningradzki Rosja 2005
25. Świdnica Niżyn – Obwód Czernihowski Ukraina 2001
26. Świdnica Iwano-Frankiwsk – Obwód Iwano-Frankiwski Ukraina 2008

Informacja ze stron internetowych
27. Wałbrzych Tuła – Obwód Tulski Rosja 1991
28. Wałbrzych Borysław – Obwód Lwowski Ukraina 2009
29. Wałbrzych Dnipro – Obwód Dniepropietrowski Ukraina b.d.
30 Głogów Kamieniec Podolski – Obwód Chmielnicki Ukraina 2004
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