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Działalność Konwentu Współpracy Samorządowej 
Polska – Ukraina

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina powstał z inicjatywy 
Instytutu Rozwoju Regionalnego na zebraniu za łłłłożżżżycielskim , które odbyło 
się dnia 7 wrze śśśśnia 2010 r. w Szczecinie. 
Idea powstania zrodziła się w trakcie realizacji dwóch projektów pod nazwą:

„Współpraca partnerska gmin i powiatów województwa 
zachodniopomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie 
środkowej Ukrainy”

„Współpraca partnerska gmin i powiatów województw: 
zachodniopomorskiego i pomorskiego z ich odpowiednikami położonymi 
na terenie Autonomicznej Republiki Krymu”, w których łącznie nawiązało 
partnerstwo 26 jednostek samorządu terytorialnego.



Działalność Konwentu Współpracy Samorządowej 
Polska – Ukraina

Członkiem założycielem stowarzyszenia jest Powiat Gnieźnieński. Starosta 
Gnieźnieński jest członkiem zarządu stowarzyszenia.

Powiat Gnieźnieński aktywnie współpracuje z dwoma partnerami na 
Ukrainie. Działalność ta została zauważona przez inicjatorów utworzenia 
stowarzyszenia, przez co powiat został zaproszony do współtworzenia 
Konwentu. 

Jednym z efektów podjętej aktywności przez powiat była realizacja projektu 
pn. „Wsparcie funkcjonowania administracji samorz ąąąądowej w mie śśśście 
Browary i Rejonie Huma ńńńńskim na Ukrainie”.
Projekt był realizowany w roku 2010 ze śśśśrodków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu:



Projekt skierowany był do sektora administracji publicznej w mieśśśście 
Browary i Rejonie Huma ńńńńskim na Ukrainie. 

Jego celem ogólnym była wymiana dobrych praktyk poprzez odbycie 
samorządowych wizyt studyjnych przez przedstawicieli zaprzyjaźnionych 
samorządów. 

Tematyka każdej z wizyt studyjnych poświęcona była innemu zagadnieniu 
i została ujęta w ramach tzw. 6 paneli , takich jak:  gospodarka, o śśśświata, 
bezpiecze ńńńństwo publiczne, ochrona śśśśrodowiska, pomoc spo łłłłeczna, 
profilaktyka zdrowotna. 

Każdy panel trwał 5 dni – od poniedziałku do piątku.

W ramach każdego z paneli w Powiecie Gnieźnieńskim przebywała 
10 – osobowa grupa stażystów: 5 osób z miasta Browary 
i 5 z Rejonu Humańskiego.

W sumie na przełomie od kwietnia do lipca 2010 r. Powiat
Gnieźnieński przyjął grupę 60 stażżżżystów .



Głłłłównym celem Konwentu jest pomoc i wspieranie 
Człłłłonków w rozwijaniu wspó łłłłpracy z ukrai ńńńńskimi 
samorz ąąąądami w duchu wzajemnej korzy śśśści z 
uwzgl ęęęędnieniem mo żżżżliwo śśśści wykorzystania wsparcia 
z Unii Europejskiej. 

Podstawowe działania:  
� propagowanie współpracy pomiędzy samorządami Polski 
i Ukrainy
wzajemna wymiana doświadczeń
� realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie wymiany   młodzieżowej, 
kulturalnej i edukacyjnej
� organizowanie szkoleń, seminariów, zebrań i zjazdów
� tworzenie warunków dla generowania środków finansowych  służących 
współpracy



Człłłłonkowie KWSPU:

Gminy:
Biały Bór,  Połczyn Zdrój, Gryfice, Złocieniec, Kobylanka, 
Miasto Sławno, Chojna, Miasto Szczecin, Czaplinek, Police, Miasto 
Starogard Gdański, Miasto Kwidzyń, Sulmierzyce, Miedźna, 
Nadarzyn, Miasto Przemyśl, Miasto Sanok

Powiaty:
Drawski, Białogardzki, Świdwiński, Gnieźnieński 

rozkład wg województw:  

Zachodniopomorskie: 13;  Pomorskie: 2; 
Wielkopolskie: 2 (Gmina Sulmierzyce i Powiat Gnieźnieński); 

Podkarpackie: 2;  Mazowieckie: 1;  Śląskie: 1;  



W skład konwentu wchodzi 5 stałych komisji 
problemowych: 

1.   komisja ds. współpracy młodzieży
2.   komisja ds. kultury
3.   komisja ds. wymiany doświadczeń samorządowych (z siedzibą w 

Gnieźnie)
4.   komisja ds. współpracy organizacji pozarządowych
5.   komisja ds. współpracy gospodarczej 



Pierwsze efekty działalności Konwentu:

W roku 2012 został zrealizowany pierwszy projekt pn. „Polsko-Ukrai ńńńńska 
wymiana m łłłłodzie żżżży – dobre praktyki na rzecz demokracji 
w śśśśrodowisku lokalnym” . Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

Wzięło w nim udział 42 uczestników – młodzież ponadgimnazjalna, 
jak i przedstawiciele społeczności lokalnych, głównie nauczyciele 
i samorządowcy.

Tygodniowe przedsięwzięcie rozpoczęło się dwudniowymi
(10–11.09.2012 r.) szkoleniami w Szczecinie oraz Świdwinie z zakresu 
„M łłłłodzie żżżżowych Rad Miasta”, „Organizacji Pozarz ąąąądowych”
oraz „Idei i praktyki wolontariatu” . 

Następnie ukraińskie delegacje odbyły pięęęęciodniowe (11-16.09.2012 r.)
wizyty studyjne u członków Konwentu. 



Wyzwania na najbliższą przyszłość:

� powołanie do życia Polsko-Ukrai ńńńńskiej Wspó łłłłpracy M łłłłodzie żżżży –
fundacji działającej w analogiczny sposób jak Polsko – Niemiecka Wymiana 
Młodzieży
� organizacja wyjazdowego posiedzenia Zarządu Konwentu w Mieście 
Browary na Ukrainie (partner zagraniczny Powiatu Gnieźnieńskiego) 
w I połowie 2014 roku, połączonego z mini misją gospodarczą polskich 
przedsiębiorców – cel: zainicjowanie utworzenia analogicznego 
odpowiednika Konwentu na Ukrainie
� podejmowanie dalszych działań mających na celu  kojarzenie polskich 
i ukrai ńńńńskich samorz ąąąądów i podejmowanie przez nich współpracy
� zachęcanie ukraińskiej młodzież do studiowania na polskich uczelniach
� dalsze pozyskiwanie nowych cz łłłłonków stowarzyszenia 
� pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w celu realizacji 
kolejnych projektów przez Konwent



Dziękują za uwagę

Dariusz Pilak
Starosta Gnieźnieński

Członek Zarządu Konwentu Współpracy 
Samorządowej Polska – Ukraina

Więcej informacji na temat Konwentu:
www.kwspu.pl


