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Stołeczny region Berlin-Brandenburgia już dziś jest 
rzeczywistością w wielu przyszłościowych dziedzinach. 
W nauce i czołowych technologiach, w przemyśle
filmowym i medialnym, jak również w sektorze ochrony 
zdrowia sieć wielce korzystnych powiązań przenika 
dziś oba kraje związkowe. Silnie promieniują one na 
zagranicę i są postrzegane jako jeden region. W zakresie 
wspierania gospodarki, a także w wielu dziedzinach 
administracji Berlin i Brandenburgia już od dawna 

dobrze ze sobą współpracują. Wspólnie tworzymy charakteryzujący się silnym wzrostem region naukowy i 
gospodarczy o wysokiej jakości życia wszystkich jego mieszkańców. Jest to również wynikiem wspólnych 
wysiłków ostatnich lat.

Obecnie przedłożone zostały uchwalone przez rządy obu krajów związkowych Wytyczne kierunkowe na 
następne lata wspólnego rozwoju naszego regionu stołecznego. Powstały one przy szerokim współudziale 
opinii publicznej i winny wskazywać kierunek tym wszystkim, którzy stawią czoła przyszłym wyzwaniom, 
stojącym przed stołecznym regionem Berlin-Brandenburgia. Wiemy, że tylko wspólnie potrafimy stanąć do 
ogólnokrajowego i międzynarodowego współzawodnictwa o miejsca pracy i inwestycje, o szanse na rozwój 
i przyszłość. Dlatego też chcemy wspólnie dyskontować silne strony każdego z naszych krajów związkowych, 
połączyć nasze siły i razem z obywatelami kształtować przyszłość regionu stołecznego.

Berlin – jak pokazują doświadczenia historyczne – bez tego regionu nie może być prawdziwą metropolią. Zaś 
Brandenburgia i jej własny rozwój gospodarczy, naukowy i kulturalny profitują z wielkiej siły oddziaływania i 
międzynarodowego nastawienia leżącego w jej środku Berlina.

Zapraszamy wszystkich do czynnego współuczestnictwa w budowaniu przyszłości stołecznego regionu Berlin-
Brandenburgia.

Berlin i Brandenburgia: wspólnie jesteśmy silniejsi.

Klaus Wowereit
Rządzący Burmistrz Berlina

Matthias Platzeck
Premier Rządu Kraju Związkowego Brandenburgii
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■   Berlin i Brandenburgia wespół są silniejsze. 
Dlatego chcemy zespolić nasze siły i uczynić 
z regionu Berlin-Brandenburgia silny i 
przygotowany do współzawodnictwa europejski 
region metropolitalny.

■   Berlin i Brandenburgia mają wspólną przyszłość, 
najlepiej w kształcie jednego kraju związkowego. 
Musimy wspólnie tworzyć nasze strategie i 
wspólnie też uporać się z przeobrażeniami 
gospodarczymi i demograficznymi.

■   Chcemy umacniać nasze silne strony. Chcemy 
wspierać istniejące potencjały we wszystkich 
obszarach i dziedzinach częściowych i 
wykorzystywać je w interesie trwałego i 
zrównoważonego rozwoju całego regionu.

■   Praca jest istotną przesłanką jakości życia. 
Angażujemy się na rzecz utrzymania w regionie 
istniejących miejsc pracy oraz tworzenia nowych 
możliwości zatrudnienia.

■   Chcemy zapewnić jednakowe szanse kobietom i 
mężczyznom, polepszać warunki ramowe 
dla podejmowania pracy zarobkowej przez 
kobiety oraz przyznać wysoką rangę sprawom 
pogodzenia pracy zawodowej z rodziną.

■   Berlin i Brandenburgia, jako nowoczesny region, 
pragną jak najlepiej ze sobą kooperować, zaś 
swoją administrację kształtować w sposób 
najbliższy obywatelowi i efektywny. Obywatelki i 
obywatele biorą tu na swe barki odpowiedzialność 
za sprawy swoje i sprawy społeczności.

■   Nadaliśmy sobie miano „stołecznego regionu 
Berlin-Brandenburgia”, gdyż jesteśmy 
przekonani, iż istnienie stolicy federalnej w jego 
środku otwiera szczególne szanse przed całym 
regionem.

■   Niniejsze Wytyczne kierunkowe wskazać 
mają obywatelkom i obywatelom, polityce, 
administracji, gospodarce, instytucjom 
oświatowym i kulturalnym oraz wszystkim innymi 
organizacjom publicznym i społecznym wspólne 
ramy kierunkowe. To te podmioty wypełnić 
powinny życiem nasze wspólne założenia.

Berlin i Brandenburgia przyjęły wytyczne kierunkowe
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Jesteśmy ...

■    regionem różnorodnym i wielce żywotnym. 
Różnice pomiędzy Berlinem i Brandenburgią, a 
także różnice występujące wewnątrz obu krajów 
związkowych, są ciekawe i zachęcające, czyniąc 
nas wspólnie silnymi.

■    regionem, którego części wzajemnie się 
uzupełniają. Pielęgnowane ręką człowieka 
krajobrazy, miasta i wsie Brandenburgii, jak 
również metropolia, którą jest Berlin, kształtują 
oblicze regionu.

■    świadomi, że rozwój Berlina i obszarów wokół 
stolicy wspólnie z Poczdamem, stolicą 
Brandenburgii, służy dobru całego regionu. 

■    regionem przenikniętym wieloma sieciami. 
Dobre połączenia komunikacyjne i transportowe 
zapewniają spójność wszystkich jego części i 
dostępność niezbędnych usług bytowych, będąc 
przesłanką rozwoju gospodarczego.

Uzupełniamy się nawzajem

Chcemy ...

■    wspierać rozwój Berlina i terenów wokół niego 
położonych, widząc w tym silnik napędowy dla 
całego regionu.

■    utrzymać i wykorzystywać policentryczność 
Berlina i Brandenburgii jako szczególną cechę i 
jakość tego regionu.

■    rozwijać perspektywy dla obszarów wiejskich.

■    jeszcze lepiej powiązać ze sobą nasze mocne 
strony.

Pałac Sanssouci w Poczdamie
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Będziemy ...

■    koncentrować rozwój gospodarczy na wybranych 
obszarach, w spójny sposób rozwijać osadnictwo 
i komunikację, umacniając tym samym walory 
tkwiące w poszczególnych obszarach częściowych.

■    utrwalać rolę miast jako trzonów poszczególnych 
obszarów oraz wspierać nowe formy kooperacji 
na szczeblu komunalnym i regionalnym. Chcemy 
w ten sposób zapewnić mobilność i dostęp do 
usług bytowych również na obszarach słabo 
zaludnionych.

■    wspierać obszary wiejskie w tworzeniu 
nowych pól działalności gospodarczej, takich
jak turystyka, wykorzystanie surowców oraz 
energii odnawialnych.

■    utrzymywać dobrą osiągalność naszej metropolii 
i pozostałych większych ośrodków, organizując 
lepszą współpracę rodzajów transportu i 
tworząc sieci spajające poszczególne łańcuchy 
transportowe.

Plac Poczdamski w Berlinie

na górze: Mikroskopia oparta na skanowaniu laserowym – 
park naukowy Adlershof w Berlinie
na dole: Spust surówki z wielkiego pieca w EKO Stahl GmbH 
w Eisenhüttenstadt
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Jesteśmy ...

■   regionem metropolitalnym na styku Europy 
Zachodniej ze wzrostowymi rynkami Europy 
Północnej, Środkowej i Wschodniej.

W środku Europy 

Chcemy ...

■   uczynić region Berlin-Brandenburgia ogniwem 
prowadzącym do wykazujących się wzrostem 
regionów w Europie Północnej, Środkowej i 
Wschodniej, nawiązując do historycznych więzów 
i więzy te wykorzystując.

■   zapewnić regionowi stołecznemu pozycję 
dynamicznego europejskiego regionu 
metropolitalnego na polu gospodarki i nauki, 
badań i innowacji oraz komunikacji i kultury.

■  być optymalnie osiągalni z Europy i świata.

■   oprzeć się na dalekodystansowych przewozach 
tranzytowych, ażeby uczynić z naszego regionu 
znaczący ośrodek logistyki.

Otwarcie nowego Dworca Głównego – Hauptbahnhof – w Berlinie
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Będziemy ...

■   nasilać kooperację z innymi europejskimi 
regionami metropolitalnymi oraz z Europą 
Północną, Środkową i Wschodnią.

■   pogłębiać kooperację w ramach Regionu 
Odrzańskiego w dążeniu do wspólnego 
wykorzystania szans gospodarczych.

■   wykorzystywać bliskość ośrodków gospodarczych 
Saksonii, regionu metropolitalnego wokół 
Hamburga oraz portów nadbałtyckich w celu 
pozyskania dodatkowych bodźców gospodarczych 
dla naszego regionu.

■   angażować się na rzecz wydajnych połączeń 
komunikacyjnych, polepszając dzięki portowi 
lotniczemu Berlin Brandenburg International 
skomunikowanie naszego regionu z innymi 
kontynentami.

na górze: Centrum dyslokacji ładunków w Großbeeren
na dole: Tablica informacyjna w berlińskim porcie lotniczym Tegel
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Jesteśmy ...

■   silni dzięki naszej nacechowanej 
internacjonalnością postawie, dzięki bogactwu 
języków, którymi potrafimy się posługiwać i 
dzięki naszym interkulturalnym kompetencjom. 
W Berlinie i Brandenburgii żyją dziś ludzie 
wywodzący się z niemal 200 narodów, którzy 
znaleźli u nas swoją nową ojczyznę.

■   dumni z tego, że nasze wyższe uczelnie i 
placówki naukowo-badawcze są atrakcyjne na 
niwie międzynarodowej, przyciągając 
ponadproporcjonalnie wielu młodych ludzi z 
Europy Środkowej i Wschodniej.

■   regionem o długich i wspólnych tradycjach 
przyjmowania migrantów. Nasz region 
tradycyjnie już profitował z nowych idei, które 
wnosili przybysze. Rozwijał się przy tym 
kulturalnie, naukowo i gospodarczo w klimacie 
tolerancji i otwartości.

■   otwarci i samokrytyczni w obejściu z naszą 
historią oraz z obciążonym zaszłościami 
historycznymi stosunkiem do naszych 
europejskich sąsiadów.

Jesteśmy otwarci na świat

Chcemy ...

■   korzystać z obecności w Berlinie licznych ambasad 
i instytucji międzynarodowych, z istnienia 
organizacji etnicznych, z wielojęzycznych ofert 
naszych szkół oraz z wielości wyznań i wspólnot 
wyznaniowych, ażeby stolica była atrakcyjnym 
miejscem do lokowania międzynarodowych 
przedsiębiorstw i instytucji.

■   być regionem, którego wszystkie części oferują 
przybyszom nową ojczyznę, a zarazem z 
otwartymi ramionami witają przebywających tu 
tylko czasowo pracowników gospodarki, 
naukowców, artystów i studentów.

■   aby również po głębokich wstrząsach XX wieku 
różnorodność kulturalna, otwartość, tolerancja
i zainteresowanie tym co nowe i obce, 
ponownie stały się rzeczą oczywistą we 
wszystkich zakątkach regionu stołecznego.

Pomnik ofiar holocaustu w Berlinie
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Będziemy ...

■   nadal wspierać międzynarodowe nastawienie 
regionu Berlin-Brandenburgia.

■   rozwijać nasze kompetencje językowe i 
interkulturalne oraz wykorzystywać je jako 
walor naszego regionu.

■   możliwie długofalowo wiązać z naszym regionem 
młodych ludzi, którzy przybywają tu na studia.

W klasie jednej ze szkół podstawowych w Berlinie

Festiwal Filmu Wschodnioeuropejskiego w Cottbus
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Jesteśmy ...

■    regionem, w którego środku znajduje się stolica 
federalna. Berlin jest siedzibą prezydenta 
federalnego, Parlamentu Federalnego, Rady 
Federalnej oraz rządu federalnego, jak również 
wielu związanych ze szczeblem federalnym 
instytucji i organizacji.

■    świadomi, że Berlin, będąc stolicą federalną, 
wzbudza zainteresowanie w kraju i za granicą 
oraz otwiera wielkie perspektywy gospodarcze 
przed całym regionem.

■    regionem, w którym funkcje stołeczne 
uzupełniane są przez kreatywne potencjały 
samego miasta, przez kulturę i branżę mediów.

Urząd Kanclerski w Berlinie

Silna stolica w interesie regionu

Chcemy ...

■    zintensyfikować stołeczne funkcje Berlina, 
rozbudowując jego znaczenie jako ośrodka 
decyzyjnego.

■    spożytkować krajowe i międzynarodowe 
zainteresowanie Berlinem dla dalszego rozwoju 
całego regionu.

■    odróżniać się naszą nazwą „regionu stołecznego 
Berlin-Brandenburgia“ od innych regionów 
metropolitalnych w Niemczech, zaś szczególne 
szanse na rozwój, związane ze stołecznymi 
funkcjami Berlina, wykorzystywać w interesie 
całego regionu.
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Będziemy ...

■    umacniać funkcje metropolitalne Berlina jako 
centrum polityki, gospodarki, nauki, kultury, 
oświaty, ochrony zdrowia, sportu, handlu i 
ośrodek targów, polepszając w ten sposób 
konkurencyjność całego regionu.

■    wyraźnie pokazywać, że we współdziałaniu tych 
potencjałów tkwi szczególna siła naszego regionu.

■    wspólnie promować w kraju i za granicą region 
stołeczny jako wykazującą wysokie walory 
lokalizację instytucji i czołowych organizacji 
ze sfery gospodarki i nauki, jak również 
przedsiębiorstw niemieckich, europejskich i 
międzynarodowych.

Gabinet federalny na posiedzeniu wyjazdowym w parku pałacu Neuhardenberg

Kopuła wieńcząca gmach Reichstagu w Berlinie
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Jesteśmy ...

■   regionem, który swoje sukcesy tradycyjnie już 
opiera na wiedzy i umiejętności organizowania 
wiedzy. Najlepszym tego świadectwem są takie 
postacie, jak Leibnitz i Humboldt.

■   regionem silnym swym potencjałem wiedzy. 
Nigdzie indziej w Europie nie istnieje tak silna 
koncentracja wyższych uczelni i innych placówek 
naukowo-badawczych, jak w naszym regionie 
stołecznym. To one stanowią podstawę tworzenia 
najnowocześniejszych technologii.

■   jednym z przodujących na świecie regionów w 
zakresie Life Sciences.

Wiedza naszym najcenniejszym surowcem 

Chcemy ...

■   ażeby każde dziecko, w zależności od swoich 
uzdolnień, uzyskiwało najlepsze z możliwych 
wykształcenie szkolne.

■   wykazać poprzez nasze działanie, że przyszłość 
naszego regionu tkwi w oświacie i szkolnictwie, 
badaniach naukowych oraz w innowacjach.

■   zapewnić wystarczająco wiele swobody dla badań 
naukowych, wspierając w ten sposób innowacje i 
postęp naukowy.

■   rozwijać efekty synergetyczne pomiędzy nauką 
i gospodarką oraz efektywniej wykorzystywać 
budowane w ten sposób łańcuchy tworzenia 
wartości.

■   zabezpieczyć i dalej rozbudowywać naszą czołową 
pozycję w Europie jako regionu wiedzy i nauki.

W Centrum Technologii i Inkubatorze Przedsiębiorczości w Luckenwalde
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Będziemy ...

■   angażować się na rzecz permanentnej nauki: 
poczynając od przedszkola, poprzez wykształcenie 
szkolne i zawodowe oraz studia wyższe, aż po 
doskonalenie zawodowe.

■   konsekwentnie wspierać wysiłki na rzecz 
integracji osób wywodzących się ze środowisk 
imigrantów, czyniąc to również poprzez oświatę.

■   zdecydowanie wspierać oświatę, naukę i ośrodki 
badawcze w naszym regionie, wykorzystując 
jego dobre wyposażenie w placówki oświatowe 
i dydaktyczne do dalszego podnoszenia poziomu 
kwalifikacji ludności regionu.

■   na bazie wyższych uczelni i placówek 
naukowo-badawczych wspierać powstawanie 
młodych przedsiębiorstw, bazujących na 
rozwijanej tam wiedzy, przyczyniając się w ten 
sposób do wykorzystania dokonań naukowych w 
praktyce oraz do nasilenia transferu specjalistów 
do gospodarki.

od góry do dołu:
Zajęcia w jednej z berlińskich szkół podstawowych
Biblioteka Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w 
Cottbus
W sali wykładowej Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie
Biblioteka Filologiczna Wolnego Uniwersytetu w Berlinie
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Jesteśmy ...

■   gotowym do współzawodnictwa regionem 
gospodarczym w samym centrum rozszerzonego 
europejskiego obszaru gospodarczego, 
dysponującym walorami i potencjałem we 
wszystkich swoich częściach i postrzeganym 
również z perspektywy międzynarodowej jako 
jeden region.

■   regionem, który od chwili upadku muru 
berlińskiego w przekonywujący sposób wykazał 
swą elastyczność i gotowość do zmian.

■   atrakcyjnym regionem, w którym chętnie żyją i 
pracują kreatywni ludzie z całego świata.

Chcemy ... 

■   być szybko rozwijającym się regionem 
gospodarczym. W ten sposób chcemy tworzyć 
trwałe i konkurencyjne miejsca pracy.

■   być szczególnie atrakcyjni dla młodych wysoko 
wykwalifikowanych pracowników i zapewnić 
młodym ludziom perspektywę rozwoju i awansu 
zawodowego we własnym regionie.

■   podejmować szanse, które oferują rynki 
międzynarodowe.

■   wykorzystywać potencjał Berlina jako siłę 
napędową dla całego regionu oraz wspierać 
rozwój gospodarczy wszystkich jego części.

Nasza gospodarka jest innowacyjna i elastyczna

aleo solar AG w Prenzlau jest producentem ogniw słonecznych
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Będziemy ...
 

■   realizować budowę portu lotniczego Berlin 
Brandenburg International jako centralnego 
przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury, 
rozwijać jego otoczenie, a tym samym generować 
nowe potencjały wzrostowe dla regionu 
stołecznego.

■   ogniskować rozwój gospodarczy na 
przyszłościowych branżach, zaś przestrzennie 
koncentrować go w wybranych centrach.

■   wspierać nowoczesne gałęzie przemysłu, usługi 
bazujące na wiedzy naukowej, Creative Industries, 
gospodarkę związaną ze służbą zdrowia oraz 
tworzenie innowacyjnych struktur sieciowych.

■   popierać zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, jak również powstawanie 
nowych firm.

■   dbać o zapewnienie przyszłościowych modeli 
zaopatrzenia energetycznego ze szczególnym 
wykorzystaniem rodzimych oraz odnawialnych 
nośników energii.

■   intensyfikować wspólne formy promocji regionu 
jako miejsca lokalizacji dla gospodarki oraz w 
ukierunkowany sposób wspierać przedsiębiorstwa 
z naszego regionu we wchodzeniu na 
międzynarodowe rynki.

z lewej: Kolejna turbina powstaje w zakładach Rolls-Royce Deutschland 
GmbH w Dahlewitz
powyżej: Centrum Projektowe VW w Poczdamie

Centrala koncernu Universal Music w Berlinie
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Żyjemy na codzień kulturą

Jesteśmy ...

■   regionem o długiej wspólnej historii w Europie, 
zawdzięczając jej doniosłą spuściznę kulturalną.

■   regionem o szczególnie zasobnej ofercie 
kulturalnej, imponującej różnorodności środowisk 
kulturalnych i o wielce bogatym, tchnącym 
innowacyjnością życiu artystycznym i 
kulturalnym. Ta zasobność czyni region stołeczny 
atrakcyjnym na całym świecie.

■   regionem zróżnicowanych i atrakcyjnych 
obszarów krajobrazowych i kulturowych. Miasta i 
wsie, zamki i pałace, parki i wysadzane drzewami 
aleje, jak również niepowtarzalne, ukształtowane 
ręką człowieka krajobrazy, współtworzą jakość 
życia w regionie.

■   regionem wspaniałych osiągnięć sportowych.

Chcemy ...

■   zachować nasze dziedzictwo kulturowe, 
kultywować je oraz w sposób kreatywny dalej 
rozwijać.

■   sięgać po sztukę i kulturę w dążeniu do 
pogłębiania poczucia tożsamości z regionem.

■   utrzymać i rozbudować czołową pozycję naszego 
regionu w sporcie.

■   wykorzystywać ofertę kulturalną jako czynnik 
atrakcyjności regionu dla inwestorów.

na górze: Stadion Olimpijski w Berlinie
z prawej: Pałac Rheinsberg
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Będziemy ...

■   poprzez wspólne działania marketingowe jeszcze 
silniej eksponować sztukę i kulturę, kreatywność 
i innowacyjność jako znak markowy naszego 
regionu.

■   wyraźnie pokazywać, jak dobrze uzupełniają 
się wzajemnie oferta artystyczna z bogactwem 
obszarów krajobrazowych i dokonań sztuki 
budowlanej.

■   utrzymywać, wykorzystywać i dalej 
kształtować bogactwo obszarów krajobrazowych
i kulturowych naszego regionu.

Koncert muzyki klasycznej w klasztorze Chorin

Classic Open Air na Rynku Żandarmskim w Berlinie
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Nasz walor to jakość życia

Jesteśmy ...

■   regionem atrakcyjnym dla ludzi w każdym wieku. 
Pomiędzy obszarami o najwyższym stopniu 
zurbanizowania, a prawie nietkniętą przyrodą jest 
tu dość miejsca na realizację każdego modelu życia. 
To bezpośrednie sąsiedztwo nie ma sobie równych 
w Europie i stanowi o szczególnej jakości naszego 
regionu stołecznego.

■   dumni z naszych rozległych lasów, licznych rzek i 
jezior, a także z wysokiej jakości środowiska 
naturalnego w naszym regionie.

■   regionem zapewniającym szeroką paletę świadczeń 
z zakresu ochrony zdrowia, poczynając od najwyżej 
wyspecjalizowanej medycyny, po usługi służące 
utrzymaniu zdrowia i bogate możliwości w zakresie 
sportu masowego.

■   regionem doskonale wyposażonym w placówki 
opieki nad dziećmi.

Chcemy ...
 

■   być regionem przyjaznym dla dzieci.

■   utrzymać wysoki poziom jakości życia dla 
wszystkich mieszkańców Berlina i 
Brandenburgii, niezależnie od ich pochodzenia 
etnicznego, płci, wyznania i światopoglądu, 
ewentualnej niepełnosprawności, wieku i 
orientacji seksualnej.

■   polepszać jakość życia i życiowe szanse grup 
upośledzonych, utrwalając w ten sposób 
wewnętrzne więzy naszego społeczeństwa.

Kąpielowe uciechy nad jeziorem Bötzesee
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Będziemy ...

■   wychodzić naprzeciw przeobrażeniom 
demograficznym, proponując zróżnicowane
koncepcje dla poszczególnych obszarów i 
podejmując działania na wszystkich polach 
polityki.

■   szczególnie silnie wspierać rodziny z dziećmi.

■   dbać o bezpieczeństwo wszystkich obywatelek i 
obywateli jako ważny element składowy jakości 
życia.

■   dalej rozwijać miasta i obszary wiejskie z 
uwzględnieniem ich szczególnych walorów, 
wypełniając spoczywający na nas obowiązek 
zapewnienia usług bytowych we wszystkich 
częściach regionu.

■   angażować się w celu zachowania niezakłóconego 
środowiska naturalnego.

■   wykorzystywać nasze możliwości w zakresie 
medycyny, nasz naukowy Know-how oraz walory 
rekreacyjne naszych krajobrazów w interesie
naszego wspólnego „regionu zdrowia”.

na górze: Wysadzana drzewami szosa w pobliżu Ketzin
z lewej: Karnawał Kultur w Berlinie

Dziedziniec Hackesche Höfe w Berlinie

na górze: Park Tiergarten naprzeciw pałacu Bellevue w Berlinie
na dole: Dzielnica Holenderska w Poczdamie
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Bierzemy na siebie odpowiedzialność

Jesteśmy ...

■   regionem, który podejmuje wyzwania 
modernizacji państwa i społeczeństwa.

■   świadomi, że możliwości działania ze strony 
państwa podlegają stopniowemu ograniczaniu.

■   gotowi brać na własne barki odpowiedzialność 
za siebie i za społeczność.

Chcemy ...

■   aby region stołeczny wziął na siebie rolę wzorca w 
procesach modernizacji społeczeństwa. Celem jest 
państwo aktywizujące i wspierające obywateli w 
podejmowaniu przez nich własnych inicjatyw.

■   ograniczyć rolę państwa do jego zasadniczych 
zadań, budując w tym celu sprawną i bliską
obywatela administrację publiczną.

■   wszędzie, gdzie jest to rozsądne, przekazywać 
odpowiedzialność i kompetencje decyzyjne na 
szczebel komunalny. Ważną rolę odgrywają w 
tym sprawnie funkcjonujące gminy i powiaty 
wiejskie.

Mieszkanka wsi Germendorf w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej
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Będziemy ...

■    mając na względzie zamierzoną fuzję obu 
krajów związkowych, wykorzystywać wszelkie 
możliwości współpracy państwowej pomiędzy 
nimi, krok po kroku ujednolicając przepisy prawne 
i tryb działania administracji.

■    poddawać krytycznej analizie obowiązujące w 
tej mierze normy i standardy, w szybkim tempie 
kontynuując proces odbiurokratyzowania.

■    oferować nasze świadczenia również za 
pośrednictwem internetu oraz sprawdzać, które 
zadania mogłyby być sprawniej wykonywane 
przez jednostki komunalne. Polityka i 
administracja otworzą w ten sposób przed 
obywatelami dodatkowe możliwości 
współuczestnictwa.

■    podnosić rangę pracy społecznej i 
obywatelskiego zaangażowania, aby móc w ten 
sposób wykorzystać wszelkie zasoby w interesie 
rozwoju naszego stołecznego regionu.



24

Czerwiec 2005 r.

Październik 2005 r.

Grudzień 2005 r.

Styczeń 2006 r.

Luty 2006 r.

Marzec 2006 r.

Marzec 2006 r.

Kwiecień 2006 r.

Czerwiec 2006 r.

Sierpień 2006 r.

Szefowie obu rządów, Klaus Wowereit i Matthias Platzeck, zlecają 
opracowanie wspólnych wytycznych kierunkowych dla krajów związkowych 
Berlin i Brandenburgia 

Uchwały w tej mierze podejmują rządy krajowe Berlina i Brandenburgii

Warsztaty inaugurujące prace

Udostępnienie strony internetowej
www.metropolregion-berlin-brandenburg.de

Przedłożenie zasadniczych elementów treści Wytycznych kierunkowych

Konferencja specjalistyczna nt. „Berlin-Brandenburgia w Europie”

Konferencja specjalistyczna nt. „Wiedza, gospodarka i infrastruktura”

W Brandenburgu odbywa się pięć „Dialogów regionalnych”,  zorganizowanych 
wespół z powiatowym parlamentem w Brandenburgu oraz Związkiem Miast i 
Gmin Brandenburgii

Dialog regionalny w Berlinie, zorganizowany wspólnie z powiatowym 
parlamentem w Brandenburgu oraz Związkiem Miast i Gmin Brandenburgii

Wytyczne kierunkowe zostają przyjęte uchwałami rządów krajowych Berlina i 
Brandenburgii

Tekst Wytycznych kierunkowych został opracowany przez powołaną w tym 
celu Grupę Roboczą przy współdziałaniu wszystkich resortów, wchodzących w 
skład obu rządów krajowych. Kierownictwo pracami powierzono Wspólnemu 
Wydziałowi Planowania Krajowego Berlin-Brandenburgia.

Proces powstawania Wytycznych kierunkowych wspierany był przez działania 
innych instytucji, takich jak placówki oświatowo-szkoleniowe partii politycznych 
oraz kraju związkowego Brandenburgia, organizacje gospodarcze, organizacje 
pracobiorców, a także instytucje naukowe. Równolegle z procesem powstawania 
Wytycznych kierunkowych dla regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia, 
regionalne wspólnoty planistyczne na terenie Brandenburgii podjęły prace nad 
stworzeniem podobnych wytycznych dla swych regionów.

Proces powstawania 
Wytycznych kierunkowych

Ingeborg Junge-Reyer, Senator ds. Rozwoju Miasta, kraj 
związkowy Berlin

Frank Szymanski, Minister Infrastruktury i Gospodarki 
Przestrzennej, kraj związkowy Brandenburgia

Konferencja specjalistyczna nt. „Wiedza, gospodarka i infrastruktura” obradowała 31 marca 2006 r. w Poczdamie
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