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POROZUMIENIE 

w sprawie podjęcia wspólnych prac 

nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski zachodniej, 

 
 
 

zawarte w dniu 26 sierpnia 2010 r. pomiędzy: 
 
 

1. Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez: 
Marka Łapi ńskiego – Marszałka Województwa, 
Mieczysława Ciurlę, Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Departamencie 
Rozwoju Regionalnego UMWD 

 
2. Województwem Lubuskim, reprezentowanym przez: 

Marcina Jabłońskiego – Marszałka Województwa 
 

3. Województwem Opolskim, reprezentowanym przez: 
Józefa Kotysia – Wicemarszałka Województwa 

 
4. Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez: 

Marka Wo źniaka – Marszałka Województwa 
 

5. Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez: 
Władysława Husejkę – Marszałka Województwa 

 
zwanymi dalej łącznie „Stronami Porozumienia”, 
 
 

 o następującej treści: 
 
 

Strony Porozumienia, 

 

 

 mając na uwadze potrzebę: 

− wzmocnienia współpracy województw Polski zachodniej dla rozwoju ich potencjału, 

− zwiększenia dostępności komunikacyjnej makroregionu Polski zachodniej w celu 
powstrzymania peryferyzacji tego obszaru, 

− wykorzystania szansy na oŜywienie transportu na kierunku północ-południe poprzez budowę 
Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC, w tym udroŜnienie Odry i jej pełne 
włączenie do systemu śródlądowych dróg wodnych Europy, 
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−  wzmocnienia pozycji zachodnich województw wobec sąsiednich landów niemieckich w taki 
sposób, by pobudzić transgraniczną współpracę gospodarczą, skoordynować i skutecznie 
zrealizować zamierzenia inwestycyjne w rejonie pogranicza, 

− wykorzystania szans wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych  
i telekomunikacyjnych, wzmocnione przez skuteczną koordynację działań podejmowanych 
przez poszczególne województwa Polski zachodniej  

−  pełnego wykorzystania policentrycznej, dobrze rozwiniętej sieci osadniczej, w tym ośrodków 
miejskich posiadających znaczący potencjał naukowy i intelektualny a jednocześnie 
zahamowania spadku znaczenia wielu miast makroregionu, 

− poszukiwania rozwiązań przeciwdziałania  negatywnym tendencjom demograficznym, 
zwłaszcza na rynku pracy, 

−  odpowiedzi na wyzwania zmieniającej się polityki spójności Unii Europejskiej,  

 

kierując się zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego dostrzegającej specyficzne problemy 
rozwojowe województw zachodniej Polski, 

 

w konsekwencji prowadzonych przez Marszałków województw rozmów oraz wystosowanego listu  
do Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2010 z wyraŜeniem potrzeby powstania 
ponadregionalnych  dokumentów strategicznego i operacyjnego dla obszaru Polski zachodniej, 

 

 

uzgadniają, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
1. Strony Porozumienia postanawiają podjąć wspólne prace prowadzące do opracowania 

ponadregionalnej Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 zwanej dalej Strategią, której 
powstanie stworzy podstawę przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Zachodniej 2014-2020 obejmującego województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, 
wielkopolskie i zachodniopomorskie, zwanego dalej Programem Operacyjnym. 

2. Zakres wsparcia Programu Operacyjnego województw będących stronami Porozumienia 
powinien być komplementarny wobec regionalnych programów operacyjnych oraz 
programów sektorowych na lata 2014-2020. 

 
§ 2 

 
W celu skutecznej realizacji treści Porozumienia Strony zwrócą się do Ministra Rozwoju 
Regionalnego z propozycją współdziałania zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.z 2009 r. Nr 84, poz.712, 
Nr 157 poz.1241). 

 
§ 3 

 
Priorytetowymi obszarami wsparcia w Strategii i w Programie Operacyjnym będą: 

− komunikacja, 
− społeczeństwo informacyjne, 
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− nauka oraz jej współpraca z gospodarką, 
− bezpieczeństwo energetyczne, 
− zasoby wodne i ochrona przeciwpowodziowa, 
− planowanie przestrzenne i rozwój miast, 
− turystyka, 
− inne obszary wsparcia uzgodnione przez Marszałków umawiających się 

województw w trybie, o którym mowa w §5, lit. a. 
 

§ 4 
 

Ustala się następujący ramowy harmonogram prac przy realizacji Porozumienia: 
− diagnoza Polski Zachodniej: od września 2010 do września 2011, 
− Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020: od IV kwartału 2010 do II 

kwartału 2012, 
− Program Operacyjny Rozwój Polski Zachodniej 2014-2020: od 2012  

do 2013 r. 
 

 
§ 5 

 
Ustala się ramowy tryb realizacji Porozumienia: 
 

a) za kierowanie i nadzór nad realizacją Porozumienia odpowiadają Marszałkowie 
umawiających się województw, którzy swoje decyzje podejmować będą 
jednomyślnie, w formie protokołu, 

b) do udziału w pracach nad dokumentami, o których mowa w §. 1. tworzy się Grupę 
Sterującą składającą się z: 
- Eksperta Kluczowego wskazanego przez Strony Porozumienia,  
- ekspertów wskazanych przez Strony Porozumienia, po jednym z kaŜdego 

województwa, 
- wskazanych przez marszałków województw przedstawicieli odpowiedzialnych 

w danym województwie za politykę regionalną, po jednym z kaŜdego 
województwa, 

- sekretarza wskazanego przez Strony Porozumienia, 
- innych osób zaproszonych zgodnie przez Strony Porozumienia stosownie  

do pojawiających się potrzeb, 
c) w regulaminie przyjętym na pierwszym swoim posiedzeniu Grupa Sterująca ustali 

szczegółowe zasady współpracy.  
 

 
§ 6 

 
1. W celu sfinansowania wydatków na realizację Porozumienia Strony podejmą starania  

o wsparcie finansowe Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w szczególności ze środków 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Pozostała część wydatków będzie poniesiona 
w równych częściach przez kaŜdą ze Stron Porozumienia. 

2. Szczegółowy sposób i tryb finansowania wydatków zostanie ustalony odrębnie przez 
Marszałków umawiających się województw. 
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§ 7 
 

KaŜdej ze Stron Porozumienia przysługuje prawo do odstąpienia od Porozumienia  
za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz pod warunkiem uregulowania wcześniej 
powstałych zobowiązań wynikających z realizacji niniejszego Porozumienia. 
 

§ 8  
 

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 
 

§ 9 
 

Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 .....................................................  .....................................................   
 Województwo Dolnośląskie 
 
 
 
 
 .................................................................................................................  
 Województwo Lubuskie 
 
 
 
 
 .................................................................................................................  
 Województwo Opolskie 
 
 
 
 
 .................................................................................................................  
 Województwo Wielkopolskie 
 
 
 
 .................................................................................................................  
 Województwo Zachodniopomorskie 


