
UCHWAŁA NR …/…/… 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia ................... roku 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę  
 

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

Dz.U. z 2020 r. poz. 16681) oraz § 10 ust. 2 Statutu Województwa Pomorskiego  

(Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2002 r. Nr 39 poz. 905 ze zm.2). 

 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje: 

 

Mimo intensywnych wysiłków wspólnoty międzynarodowej Federacja Rosyjska dokonała otwartej, 

niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej agresji na Ukrainę. To brutalny akt gwałtu łamiący normy 

prawa międzynarodowego odnoszące się do suwerenności i integralności państw. Niesie on cierpienia 

dla narodu ukraińskiego, zagraża też bezpośrednio bezpieczeństwu Europy, w tym Polski. Imperialne 

działania Federacji Rosyjskiej niestety cofają nasz kontynent do czasu napięć i zagrożeń 

międzynarodowych, „zimnej wojny’ oraz podziału Europy na strefy wpływów w II połowie 

XX wieku. 

Zwracamy się do władz państwowych krajów Unii Europejskiej, NATO i całej społeczności 

międzynarodowej o natychmiastowe wprowadzenie jak najszerszych sankcji skierowanych 

przeciwko agresorowi - Federacji Rosyjskiej. Apelujemy do liderów państw aby działali w sposób 

skuteczny i doprowadzili do powstrzymania wrogich działań Rosji łamiących prawo narodu 

ukraińskiego do samostanowienia. Wzywamy także do jak najszerszego wsparcia Ukrainy w  zakresie 

gospodarczym i humanitarnym. Wolny świat musi realnie stanąć po stronie suwerenności, 

niezależności i integralności terytorialnej tego państwa i narodu oraz wspierać jego demokratyczne 

władze.  

Pomni naszych własnych doświadczeń historycznych, jako obywatele regionu, w którym zaczęła się 

II wojna światowa oraz powstał ruch ”Solidarności”, który w konsekwencji w sposób pokojowy 

przyczynił się do zniesienia pojałtańskiego podziału Europy, solidaryzujemy się z narodem 

ukraińskim w jego walce o niepodległość. W tej dramatycznej sytuacji nie pozostawimy go bez 

wsparcia. Pomorskie samorządy i instytucje społeczeństwa obywatelskiego będą organizowały 

 i niosły pomoc humanitarną ofiarom wojny. Zdajemy sobie sprawę, że testem dla pomorskiej 

wspólnoty będzie to z jaką sprawnością i empatią otoczy uchodźców, którzy już zaczęli przybywać 

do naszego regionu. To wyzwanie dla całego naszego regionu i musimy jemu sprostać. Dla Pomorza 

i jego stolicy - Gdańska, wolność i solidarność są bardzo ważne. W tym szczególnym momencie 

historii pomagając cierpiącym i szukającym bezpiecznego schronienia Ukraińcom winniśmy w 

praktyce wykazać, że nadal przywiązani jesteśmy do tych wartości.  

          Przewodniczący 

           Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 

                                Jan Kleinszmidt   

 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostało ogłoszone: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 

i 1834.   
2 Zmiany tekstu jednolitego Statutu zostały ogłoszone: Dz. Urz. W.P. z 2004r. Nr 56, poz. 1095, z 2006r. Nr 80, poz. 

1691, z 2008r. Nr 76, poz. 1993, z 2013 r. poz. 3157, z 2018 r. poz. 4123. 


