Odpowiednie
kompetencje
Wy∏àczne kompetencje Wspólnoty Francuskiej Walonia-Bruksela:

Kultura (sztuki pi´kne, dziedzictwo narodowe, radio, telewizja,
biblioteki, wspieranie prasy ...).
Promocja zdrowia, pomoc spo∏eczna, polityka wzgl´dem osób
starszych, m∏odzie˝, szkolnictwo i badania podstawowe, j´zyki obce,
sport, stosunki mi´dzynarodowe w wymienionych dziedzinach.
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Przedstawicielstwa
za granicà:
W celu realizowania swojej dzia∏alnoÊci za granicà Wspólnota Walonia-Bruksela opiera si´, w sposób naturalny, na
ambasadach paƒstwa belgijskiego. Jednak˝e Walonia-Bruksela posiada równie˝ swoje w∏asne przedstawicielstwa,
dysponujàce statusem dyplomatycznym. Oprócz ponad stu waloƒskich attaché ekonomicznych i handlowych,
pracujàcych na ca∏ym Êwiecie, Waloni´-Bruksel´ reprezentujà za granicà i w instancjach Unii Europejskiej jej Delegatury.
Te ostatnie mogà Paƒstwo znaleêç w Algierze (Algieria), Berlinie (Niemcy), Quebecu (Kanada), Santiago
(Chile), Pary˝u (Francja), Rabacie (Maroko), Warszawie (Polska), Kinszasie (Demokratyczna Republika
Konga), Pradze (Republika Czeska), Bukareszcie (Rumunia), Dakarze (Senegal), Genewie (Szwajcaria),
Tunisie (Tunezja), Hanoi (Wietnam), Brukseli (w siedzibie Unii Europejskiej) i w Pekinie (Chiny).

Wymienione kompetencje mogà byç przedmiotem
wspó∏pracy mi´dzynarodowej, jako ˝e Wspólnoty

Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Walonia-Bruksela w
Warszawie zosta∏o otwarte w paêdzierniku 2002 r. Rzàdy
Regionu Walonii i Wspólnoty Francuskiej, tworzàc t´ placówk´
da∏y Polsce, w przededniu jej przystàpienia do Unii Europejskiej,
wa˝ny sygna∏ polityczny. Otwarcie Przedstawicielstwa nale˝y
tak˝e postrzegaç jako dodatkowà wartoÊç wspó∏pracy istniejàcej
ju˝ od 1996 r. mi´dzy belgijskimi frankofonami a Polskà.
Pierwsze Porozumienie o wspó∏pracy zosta∏o bowiem
podpisane mi´dzy wspomnianymi rzàdami w 1996 r. Rolà
Przedstawicielstwa jest u∏atwianie realizowania projektów
zapisanych w Porozumieniu. Poza tym, pozostaje ono w
kontakcie z polskim rzàdem, wojewodami i marsza∏kami.
Kontakty te jednak nie ograniczajà si´ wy∏àcznie do ministerstw
i osobistoÊci politycznych, istniejà tak˝e na poziomie wspó∏pracy
z partnerami kulturalnymi, gospodarczymi i spo∏ecznymi.

i Regiony mogà zawieraç umowy mi´dzynarodowe.
Wy∏àczne kompetencje Regionu Walonii:

Gospodarka przestrzenna, ochrona Êrodowiska i polityka
wodna, odnowa obszarów wiejskich i ochrona przyrody,
mieszkalnictwo, rolnictwo, energetyka, zatrudnienie, roboty
publiczne i transport, polityka gospodarcza, finansowanie
i kontrola wydatków gmin oraz prowincji (województw),
turystyka, badania stosowane, zdrowie i polityka wobec osób
niepe∏nosprawnych, handel zagraniczny.
Te wszystkie kompetencje mogà byç przedmiotem porozumieƒ
mi´dzynarodowych, gdy˝ Wspólnoty i Regiony mogà zawieraç
umowy mi´dzynarodowe.
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Parlament (www.parlement.wallonie.be)
i rzàd (www.gov.wallonie.be) Regionu Waloƒskiego majà swojà
siedzib´ w Namur, stolicy Walonii.
Z kolei parlament (www.pcf.be) i rzàd Wspólnoty Francuskiej
(www.gouvernement-francophone.be) majà siedzib´ w Brukseli,
stolicy, w której, trzeba to podkreÊliç, ponad 89 % mieszkaƒców
pos∏uguje si´ j´zykiem francuskim.
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W celu sprawowania w∏adzy decyzyjnej, Wspólnoty i Regiony
dysponujà w∏asnym parlamentem i rzàdem.
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Adres Przedstawicielstwa Walonia-Bruksela w Polsce:
Delegatura Rzàdów Wspólnoty Francuskiej Belgii
i Regionu Walonii, Ambasada Belgii
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-546 Warszawa
Tel. 22 583.70.01, fax 22 583.70.03
walbru@varsovie.pl
Delegat Rzàdów: Zénon Kowal (od 9/2008 r.)

Dyrektor publikacji: Zénon Kowal

Mówicie
Walonia + Bruksela?

Mówicie
Walonia + Bruksela?

WaloniaBruksela
LudnoÊç francuskoj´zyczna, mieszkajàca w Regionie Walonii oraz w Regionie Brukseli-Stolicy,
stanowi Wspólnot´ Francuskà Belgii, zwanà równie˝ „Wspólnotà Francuskà Walonia-Bruksela”.

Belgia powsta∏a w 1830 r. jako paƒstwo scentralizowane. Jej federalizacja nastàpi∏a wzgl´dnie niedawno.
Pierwszy krok w kierunku utworzenia federacji zosta∏ wykonany w ramach reformy w roku 1970 wraz
z pierwszà poprawkà do konstytucji.Trzy pozosta∏e poprawki (z lat 1980, 1988, 1993) by∏y kontynuacjà
pierwszej reformy. Dzisiaj Konstytucja Belgii stanowi, ˝e „Belgia jest paƒstwem federalnym, które sk∏ada
si´ ze Wspólnot i Regionów”.

Obszar

LudnoÊç:

(na dzieƒ 01/01/2008 r. - INS)

Jednostki sfederowane to:

Region Waloƒski
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Te dzia∏ania sà prowadzone przez Instytucje ds. Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej Walonii-Brukseli z siedzibà w

Zamieszkuje w nim 3.456.775 mieszkaƒców, w tym 3.382.606
osób francuskoj´zycznych.

3 Wspólnoty
Wspólnota Francuska, Wspólnota Flamandzka oraz Wspólnota Niemieckoj´zyczna.
Wspólnota oznacza zbiorowoÊç z∏o˝onà z osób.

Region Brukseli-Stolicy

Zamieszkuje 1.048.491 mieszkaƒców, w tym 89,5 % osób francuskoj´zycznych.

3 Regiony

Tak wi´c, Wspólnota Francuska Belgii liczy ok. 4.320.000 mieszkaƒców.

Region Waloƒski, Region Flamandzki oraz Region Brukseli-Stolicy.
Region jest definiowany w oparciu o kryterium terytorialne.

Wspólnota Francuska Walonia-Bruksela oraz Region
Waloƒski majà wspólne god∏o. Jest to czerwony
kogut na ˝ó∏tym tle.
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Rzàd federalny nie ma charakteru zwierzchniego

Espace International Wallonie-Bruxelles (EIWB)
2, Place Sainctelette
1080 Bruxelles
tel.: + 32 2 421 82 11
faks: + 32 2 421 87 87
wbi@wbi.be
EIWB mieÊci w swoich murach wszystkie instytucje odpowiedzialne
za prowadzenie polityki i promowanie kompetencji Walonii-Brukseli na
arenie mi´dzynarodowej, to jest:

Wspólnoty zosta∏y utworzone dla podkreÊlenia to˝samoÊci kulturowej ludnoÊci
francuskoj´zycznej, niderlandzkoj´zycznej i niemieckoj´zycznej. Ich celem jest wspomaganie
rozwoju kulturalnego i sprawowanie w∏adzy w dziedzinach zwiàzanych z codziennym ˝yciem ludzi
(zdrowie, kultura, m∏odzie˝, szkolnictwo, sektor audiowizualny...).
Regiony zosta∏y powo∏ane z uwagi na szczególne cechy ekonomiczne i spo∏eczne trzech
jednostek terytorialnych. Dysponujà kompetencjami zwiàzanymi z terytorium (gospodarka
przestrzenna, mieszkalnictwo, Êrodowisko, rolnictwo, transport, gospodarka, handel,
badania stosowane ...).

Region Waloƒski, Wspólnota Francuska Walonia-Bruksela, jak i Komisja
Wspólnotowa Francuska Regionu Sto∏ecznego Brukseli (COCOF), majà
wy∏àcznoÊç w dziedzinie spraw zagranicznych.
Wspó∏praca z partnerami zagranicznymi jest prowadzona na poziomie
dwustronnym (zdolnoÊç do zawierania umów z krajem partnerskim)
lub wielostronnym (Regiony i Wspólnoty sà obecne w instancjach
mi´dzynarodowych, takich jak Mi´dzyrzàdowa Agencja Frankofonii, Rada
Unii Europejskiej, Rada Europy, wyspecjalizowane agendy ONZ: MOP,
ONUDI,UNESCO, ...).

Belgia: 30.528 km2
Region Walonii:16.844 km2
Region Brukseli-Stolicy: 162 km2

W paƒstwie federalnym w∏adz´ decyzyjnà dzielà mi´dzy siebie w∏adza federalna oraz
jednostki sfederowane, które dysponujà w∏asnym parlamentem i rzàdem.

Wymiar
mi´dzynarodowy

WBI (Wallonie-Bruxelles International, która dzia∏a jako ministerstwo
spraw zagranicznych frankofoƒskiej ludnoÊci “Walonii-Brukseli”:
www.wbi.be),
AWEX (Waloƒska Agencja ds. Eksportu i Inwestycji Zagranicznych:
www.wallonia-export.be),
APEFE (Stowarzyszenie na rzecz Promowania Edukacji i Kszta∏cenia
za Granicà: www.apefe.be).
WBI jest wspierany w swej dzia∏alnoÊci przez wyspecjalizowane agendy, takie jak
Mi´dzynarodowe Biuro ds. M∏odzie˝y (BIJ), Muzyka Walonii-Brukseli (WBM),
Teatr i Taniec Walonii-Brukseli (WBT/D), Image Walonii-Brukseli (WBImages), jak
równie˝ korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych Dyrekcji Generalnych
Ministerstw Regionu Waloƒskiego i Wspólnoty Francuskiej.

w stosunku do jednostek sfederowanych.
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JeÊli chcesz dowiedzieç si´ wi´cej, wejdê na stron´ internetowà www.wbi.be.

