
  

Stanowisko nr 7/22 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego  

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie wsparcia dla Ukrainy 

W imieniu mieszkańców Mazowsza wyrażamy olbrzymie zaniepokojenie bezprecedensową 
militarną aktywnością Rosji wobec naszego najbliższego sąsiada – Ukrainy i naruszeniem jej 
integralności terytorialnej. Uznanie suwerenności republik w Donbasie przez Federację 
Rosyjską należy uznać za kolejny przejaw ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy Ukrainy  
i kolejny krok w eskalacji tego niepotrzebnego konfliktu. Krok ten to naruszenie prawa 
międzynarodowego oraz kolejne działania naruszające integralność terytorialną Ukrainy. Są 
to działania o charakterze bezprecedensowym w erze nowoczesnej Europy, a decyzje strony 
rosyjskiej wywołują olbrzymie obawy o bezpieczeństwo i przyszłość mieszkańców całej 
Ukrainy, w tym i regionów, z którymi Mazowsze ściśle współpracuje.  

Obwód Kijowski już od 12 lat jest ważnym regionem partnerskim Mazowsza. Owocne relacje 
wiążą województwo mazowieckie także i z innymi regionami – od 2004 r. z Obwodem 
Lwowskim, a od 2012 r. z obwodami Winnickim i Odeskim. W ostatnich latach udało się 
zrealizować szereg ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć w obszarze gospodarczym  
i  kulturalnym, m.in. w ramach programu Interreg Polska-Białoruś-Ukraina. Dzieliliśmy się 
doświadczeniami w zakresie wprowadzania reformy samorządowej, a od 2016 r. corocznie 
organizowaliśmy wypoczynek dla dzieci żołnierzy, którzy byli uczestnikami operacji 
antyterrorystycznej we wschodniej Ukrainie.  

Nasze długoletnie relacje to jednak nie tylko współpraca nastawiona na wymierne efekty. 
To co równie ważne, to wartości, jakie tej współpracy przez ostatnie lata towarzyszyły – 
solidarność, demokracja i pomocniczość.  

Nasze wieloletnie partnerstwo i przyjaźń zobowiązują. Dlatego w obliczu zagrożenia nie 
możemy być obojętni. Naszym obowiązkiem jest zabranie głosu i wsparcie przyjaciół, którzy 
tej pomocy oczekują w najtrudniejszym dla siebie momencie.  

Mazowsze wspierało i będzie wspierać dążenia ukraińskich regionów do umacniania 
demokracji, rozwoju gospodarczego i społecznego. Sejmik Województwa Mazowieckiego 
wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim i Obwodami Partnerskimi. Obywatelki i Obywatele 
Ukrainy mają pełne prawo do wolności, suwerenności i niepodległości. Mają prawo podążać 
wybraną przez siebie drogą demokracji i samodzielnego rozwoju. Mają prawo dążyć 
do budowy państwa opartego o fundamentalne wartości ważne dla nowoczesnych 
europejskich wspólnot. Mają prawo do bezpieczeństwa.  

Sejmik Województwa Mazowieckiego w imieniu mieszkańców Mazowsza przekazuje 
przyjaciołom z Ukrainy wyraźny sygnał wsparcia i gotowości do dalszej pomocy.  
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