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UCHWAŁA Nr    /     /17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego współpracy polsko-ukraińskiej 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa 

Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz.Urz.Woj.Podk. z 1999 r. Nr 28, poz.1247 

z późn. zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące współpracy polsko-ukraińskiej. 

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała podlega przekazaniu Ministrowi Spraw Zagranicznych RP, Ambasadorowi 

Ukrainy w Polsce, Przewodniczącemu Lwowskiej Rady Obwodowej, 

Przewodniczącemu Państwowej Administracji Obwodu Lwowskiego.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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  Załącznik do Uchwały Nr ……………..… 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

z dnia ……………………………. 

 

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ 

Samorząd Województwa Podkarpackiego uznaje Ukrainę za jednego 

z najpoważniejszych partnerów zagranicznych. Województwo Podkarpackie 

współpracuje z ukraińskimi obwodami na niwie samorządowej, wzajemne korzyści 

przynosi również współpraca przedsiębiorców działających w obydwu krajach. 

Naszym wspólnym przedsięwzięciom towarzyszy przyjazna atmosfera współpracy. 

Jako radni Województwa Podkarpackiego wyrażamy nadzieję na dalsze owocne 

współdziałanie z naszymi ukraińskimi partnerami.  

Z żalem zauważamy, że w ostatnim czasie doszło do kilku aktów wandalizmu, 

m.in. o podłożu prowokacyjnym i nacjonalistycznym. Złowrogie akcje w naszym kraju 

zawsze spotykały się z naszym sprzeciwem i dezaprobatą. Z uznaniem przyjmujemy 

fakt, że strona ukraińska potępiła podobne zachowania i akty wandalizmu, jakie 

wydarzyły się w Hucie Pieniackiej. Wierzymy również, że władze Ukrainy podejmą 

wszelkie możliwe działania i środki, aby wyjaśnić skandaliczne zdarzenie do jakiego 

doszło w ubiegłym tygodniu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni pod 

Kijowem. Wszelkie tego typu złowrogie incydenty po polskiej oraz po ukraińskiej 

stronie, zorganizowane przez tzw. "nieznanych sprawców", mają na celu poróżnienie 

Polaków i Ukraińców poprzez wykorzystywanie trudnych faktów z naszej wspólnej 

historii. 

   Dzieje Polski i Ukrainy na przestrzeni wieków splatały się wielokrotnie.  

Jest w nich zdecydowanie więcej kart zapisanych pozytywnymi, korzystnymi dla obu 

krajów wydarzeniami, dziełami i dokonaniami. Są też fakty trudne i bolesne, których 

z tej historii wymazać się nie da. Pamięć o nich jest konieczna, choćby dlatego, aby 

nigdy więcej już się nie powtórzyły. Pamięć o przeszłości nie powinna jednak 

przeradzać się w nienawiść, szacunek dla poległych nie może wzbudzać chęci 

zemsty, miłość do ojczyzny nie może usprawiedliwiać gloryfikacji oprawców, historia 

nie może być usprawiedliwieniem, wytłumaczeniem, pretekstem do aktów przemocy 

czy też wandalizmu.  



projekt 

Zarówno Polska jak i Ukraina w ostatnich latach piszą zupełnie nowe karty 

historii. Obydwa kraje poczyniły duże postępy, wiele też przeszły. Ukraina wciąż 

znajduje się w stanie wojny. Wspólna historia, położenie geograficzne, a także 

obustronne korzyści, determinują wzajemną współpracę Polski i Ukrainy na niwie 

gospodarczej, społecznej i politycznej, w tym również na płaszczyźnie samorządowej 

Województwa Podkarpackiego i Obwodu Lwowskiego.  

Jako radni Województwa Podkarpackiego apelujemy, aby odrzucić 

niepotrzebne emocje i nie ulegać prowokacjom. Zwracamy się także o zachowanie 

rozwagi w podejmowaniu jakichkolwiek działań w tym zakresie. Ostatnie personalne 

ograniczenia w stosunku do Prezydenta Miasta Przemyśla, Pana Roberta Chomy 

są dla nas niezrozumiałe, utrudniają dialog i nie będą pomocne przy dalszym 

budowaniu pozytywnych relacji. Warto podkreślać i podtrzymywać to co dobre 

w dotychczasowych wzajemnych stosunkach. Takim przykładem jest zakończone 

przed dwoma dniami Forum Europa-Ukraina w Jasionce k. Rzeszowa. Dobrym 

wzorcem jest też  współpraca Samorządu Województwa Podkarpackiego 

z Obwodem Lwowskim, m.in. pomoc dla rodzącego się samorządu i przeprowadzane 

szkolenia w tym zakresie. Warto wspomnieć o zaangażowaniu Samorządu 

Województwa Podkarpackiego w trudnym dla Ukrainy momencie, jakim niewątpliwie 

były krwawe starcia na Majdanie w Kijowie oraz w innych miastach. Wsparcie 

medyczne, opieka szpitalna, kolonie dla dzieci ofiar konfliktu zbrojnego - to tylko 

niektóre przykłady tamtych dni.  

Jako radni Województwa Podkarpackiego uważamy, że wzajemna pomoc, 

wymiana doświadczeń, współpraca dwóch sąsiadujących państw jest niezwykle 

istotna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz społecznego zarówno Polski 

jak i Ukrainy. W naszym wspólnym interesie jest zachowanie dobrych kontaktów, 

współdziałanie i rozwijanie współpracy, bo wspólnymi siłami możemy wiele zyskać. 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego współpracy polsko-

ukraińskiej 

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizując współpracę 

międzynarodową, za priorytetowy jej kierunek uznaje rozwijanie dobrosąsiedzkich 

stosunków z Ukrainą opartych na obustronnym poszanowaniu relacji. Województwo 

prowadzi sformalizowaną współpracę z pięcioma obwodami ukraińskim (tj. lwowskim, 

iwano-frankiwskim, tarnopolskim, odeskim i wołyńskim) na podstawie zawartych 

porozumień o współpracy międzyregionalnej. Zacieśnianie wzajemnych kontaktów  

i kooperacja na wielu płaszczyznach ma służyć nie tylko rozwojowi społeczno - 

gospodarczemu naszych regionów, lecz także ma stanowić drogę do poznania  

i lepszego zrozumienia wzajemnych relacji obywatelskich. 

Przedmiotowe stanowisko odnosi się do incydentów o charakterze 

prowokacyjno-nacjonalistycznym, do których doszło w ostatnim czasie. Wyrażenie 

sprzeciwu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego wobec aktów wandalizmu  

i chuligaństwa z pewnością będzie wyrazem poszanowania relacji dobrosąsiedzkich, 

tym bardziej, że incydenty naruszające prawa i godność obywateli oraz mniejszości 

narodowych w naszych państwach, mogą przyczynić się do pogorszenia polsko-

ukraińskiej współpracy zarówno na poziomie państwowym jak i samorządowym. 

Dlatego też odrzucenie niepotrzebnych emocji i nie uleganie prowokacjom jest 

równie ważne jak zachowanie rozwagi w podejmowaniu jakichkolwiek działań w tym 

zakresie. Małostkowe próby odwetu, personalne decyzje utrudniające dialog nie 

będą pomocne przy budowaniu pozytywnych relacji. 

Interesem obu stron jest zachowanie dobrych kontaktów oraz współdziałanie  

i rozwijanie współpracy, która służyć ma mieszkańcom Podkarpacia i Obwodu 

Lwowskiego.  


