
 
 

 

 

 

Seminarium 25 lat samorządności w Polsce 
Bilans i perspektywy francusko-polskiej współpracy zdecentralizowanej 
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W 2015 roku Polska obchodzi 25. rocznicę przyjęcia przez parlament ustawy o samorządzie 

gminnym (8 marca 1990). Przekazując samorządom gminnym odpowiednie kompetencje i 

gwarantując niezależność finansową, rozpoczęła ona proces decentralizacji w Polsce.  

 

Z tej okazji Ambasada Francji w Polsce oraz Związek Miast Polskich, mają zaszczyt zaprosić na 

seminarium, które - pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP - odbędzie się 18 listopada 

2015 roku w Warszawie. Tematami spotkania będą: rola Fundacji Francja - Polska we 

wspieraniu procesu decentralizacji w Polsce oraz modele współpracy terytorialnej.  

 

Seminarium ma na celu dokonanie bilansu i określenie perspektyw polskiej decentralizacji 25 

lat po przyjęciu ustawy, a także przedstawienie możliwych kierunków rozwoju modelu 

finansowania i zarządzania w samorządach terytorialnych, na przykładzie francuskich 

doświadczeń we współpracy międzygminnej i "kontraktów miejskich".  

 

Seminarium może też sprzyjać zdynamizowaniu wymiany pomiędzy samorządami 

francuskimi i polskimi oraz promowaniu nowej współpracy między naszymi krajami w sferze 

polityki miejskiej. Współdziałanie w tym zakresie ma na celu ożywienie polsko-francuskiej 

współpracy zdecentralizowanej, definiując jej nowe, średnioterminowe kierunki (2015-20) i 

umożliwiając poszerzenie zdolności administracyjnych miast polskich w tym zakresie.  

 

Zgłoszenie uczestnictwa na seminarium prosimy kierować na adres:  

louise.williams@diplomatie.gouv.fr    
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SEMINAIRE  

« 25 ans de décentralisation en Pologne :  

Bilan et perspectives de la coopération décentralisée franco-polonaise » 

Le 18 novembre 2015  

 

 

La Pologne célèbre en 2015 le 25e anniversaire de son processus de décentralisation, entamé 

officiellement en 1990 avec le vote de la loi sur l’autonomie territoriale des communes (8 

mars 1990), attribuant à ces dernières des compétences propres et une autonomie 

financière.  

A cette occasion, l’Ambassade de France en Pologne et l’Association des villes de Pologne 

(ZMP), avec le soutien de la Présidence de la République de Pologne, organisent le 18 

novembre 2015 un séminaire consacré au rôle de la fondation France-Pologne dans l’appui 

au processus de décentralisation en Pologne et aux modèles de coopération territoriale.  

Ce séminaire doit permettre de dresser le bilan et les perspectives de la décentralisation 

polonaise 25 ans après l’introduction de la loi, mais aussi d’aborder les possibles évolutions 

des modèles de financement et de gestion des communautés territoriales, notamment à 

l’appui du modèle français d’intercommunalité et de la présentation des « contrats de 

ville ».  

Enfin, le séminaire aura pour objectif de dynamiser les échanges entre collectivités 

françaises et polonaises et d’impulser une coopération nouvelle entre nos deux pays, autour 

de la question de la ville. Cette coopération vise également à relancer la coopération 

décentralisée franco-polonaise en définissant des nouveaux axes de travail à moyen terme 

(2015-2020) et en offrant une possibilité de renforcer la capacité administrative des villes 

polonaises dans ce domaine.  

 

Informations et inscription : louise.williams@diplomatie.gouv.fr  
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