
 

Regulamin Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej 

przyjęty przez Zarząd Związku Miast Polskich 6 kwietnia 2019 r. w Gliwicach 

1. Podstawę działania Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej stanowi umowa o współpracy pomiędzy 
Sekcją Niemiecką CEMR i Związkiem Miast Polskich, podpisana 12 czerwca 1995 r. w Karlsruhe. 
Umowa ta określa w poszczególnych punktach następujące zadania: 

 wspieranie partnerstw międzygminnych 

 umacnianie współpracy dzięki funduszom wspierającym współpracę polsko – niemiecką 
i wielostronną  

 organizowanie konferencji i seminariów na wspólne tematy  

 współpracę z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, komunalnymi instytucjami 
naukowymi oraz innymi związkami i organizacjami 

Najważniejszym przesłaniem jest pielęgnowanie osobistych kontaktów sąsiedzkich, pogłębienie 
obustronnej wiedzy o sobie nawzajem, zrozumienie historycznych i kulturowych różnic 
i podobieństw, oraz upowszechnienie tej wiedzy w obu krajach.  
Polsko-Niemiecka Grupa Robocza cele te realizuje organizując konferencje polsko-niemieckie 
i wielostronne, wizyty studyjne dla przedstawicieli samorządów.  

2. Polsko-Niemiecka Grupa Robocza jest upoważniona do samodzielnego podejmowania decyzji, 
które są konieczne dla obu stron. Decyzje kluczowe o charakterze politycznym muszą być 
przedkładane stosownemu gremium Związków w obydwu krajach.  

3. Do Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej należą wybrani reprezentanci, obu Związków w Polsce 
i w Niemczech. 
Okres kadencji członka Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej wynosi 4 lata (w Niemczech) i 5 lat 
(w Polsce). Utrata członkostwa następuje w wyniku rezygnacji członka Grupy, wystąpienia miasta 
ze Związku lub utraty funkcji w trakcie kadencji.  Członkowie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej 
wybierają spośród siebie jednego przewodniczącego z każdego kraju. Czas urzędowania obydwu 
przewodniczących pokrywa się z kadencją. Przewodniczący pełnią swoje funkcje do czasu wyboru 
nowego przewodniczącego. Obaj przewodniczący koordynują poprzez biura organizacji prace 
Grupy Roboczej, przygotowują wspólne posiedzenia i zwołują je. To samo dotyczy wszystkich 
pozostałych przedsięwzięć podejmowanych przez Grupę Roboczą.  

4. Polsko-Niemiecka Grupa Robocza spotyka się zgodnie z aktualnymi potrzebami. Miejsce obrad 
powinno być wyznaczone na przemian w Polsce i Niemczech.  

5. Aktualni przewodniczący zwołują posiedzenie Grupy Roboczej. Za przygotowanie posiedzenia 
(porządek obrad oraz kwestie organizacyjne) odpowiedzialny jest każdorazowo Związek-
gospodarz. 

6. Polsko-Niemiecka Grupa Robocza może nadać status „gościa stałego”. „Gość stały” ma prawo do 
zabrania głosu, bez prawa do głosowania.  

7. Koszty posiedzeń Grupy Roboczej i jej innych spotkań ponosi każdorazowo Związek-gospodarz 
(nie obejmuje to jednak podróży i noclegów uczestników). W celu sfinansowania spotkań mogą 
być także zawarte odrębne umowy.  
 


