
 
 

REGION BRETANIA 
RÉGION BRETAGNE 
 
Porozumienie o współpracy między Województwem Wielkopolskim a Regionem Bretanii 
zostało podpisane 14 kwietnia 2005 r. 
 
Herb: Flaga: 
 

 

 

 
 

Położenie: Logotyp Rady Regionalnej: 
 

 
 

 

 

 
Obszar: 27 208 km2 
 
Liczba mieszkańców: ok. 2 973 000 
 
Gęstość zaludnienia: 107 os./km2 
 
Stolica: Rennes 
 
Położenie geograficzne: 
 
Bretania jest położona w północno-zachodniej Francji, na Półwyspie Bretońskim, nad Oceanem 
Atlantyckim. Od wschodu graniczy z dwoma innymi regionami francuskimi: Dolną Normandią 
i Pays de la Loire. 
 
Podział administracyjny: 
 
Bretania jest podzielona na 4 departamenty (Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine i Morbihan) 
oraz 1 268 gmin. 
 
Władza polityczna: 
 
Władzę polityczną w regionie sprawuje wybierana co 6 lat Rada Regionalna (Conseil Régional). 
Na jej czele stoi prezydent.  



Ponadto w regionie działają organy administracji państwowej – prefekci departamentów oraz 
prefekt regionu. 
 
Prefekt regionu jest reprezentantem państwa w regionie. Jest on mianowany na urząd dekretem 
Rady Ministrów. Prefektem regionu zostaje prefekt departamentu, w którym znajduje się stolica 
danego regionu. 
 
Gospodarka / przemysł: 
 
Podstawę dochodów regionu oraz jego PKB stanowią usługi. Ważną rolę odgrywa także 
przemysł maszynowy i spożywczy. Bretania jest ponadto ważnym regionem rolniczym (uprawa 
pszenicy, kukurydzy, owsa, ziemniaków, warzyw i owoców) oraz hodowlanym (hodowla trzody 
chlewnej, bydła i drobiu, ostryg). Na wybrzeżu bardzo silnie rozwinięte jest rybołówstwo (stąd 
pochodzi ponad połowa francuskich połowów). W przemyśle Bretanii ważnymi gałęziami są 
sektor samochodowy (zakłady Ctroëna w stolicy regionu – Rennes) i telekomunikacja. 
 
Turystyka / kultura: 
 
W rozwoju regionalnym bardzo ważną rolę odgrywa turystyka. Bretania przyciąga swoim 
specyficzną kulturą i tradycją (wpływ celtyckiej przeszłości). Znajdują się tu malownicze wybrzeża 
z małymi portowymi miasteczkami, latarnie morskie, średniowieczne miasta obronne, liczne 
zamki i warownie. W Bretanii przygotowane są liczne trasy i szlaki turystyczne. Można tu 
uprawiać sporty wodne, rowerowe, a także paralotniarstwo. 
 
Produkty regionalne: 
 
Bretania słynie z naleśników z mąki gryczanej (gallettes) oraz pszennej (crêpes), owoców morza i 
ryb oraz wypieków na bazie słonego masła. 
Wśród napojów najbardziej znany jest bretoński cydr. 
 
Obszary współpracy Wielkopolska – Bretania: 
 
Rolnictwo i rozwój wsi 
Młodzież, edukacja, kształcenie zawodowe i ustawiczne 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
Ochrona środowiska naturalnego 
 
Kontakty do ważnych instytucji: 
 
- Strona internetowa regionu: 
http://www.bretagne.fr  
- Rada Regionalna (Le Conseil régional) 
283, avenue du Général Patton - CS 21 101,  
35 711 Rennes Cedex 
Tél. +33 2 99 27 10 10  
Fax +33 2 99 27 11 11 
 
Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Rennes 
Konsul honorowy: Michel Dorin (język konsula francuski)  
Francja, Rennes, 4 H Avenue des Peupliers - Technoparc, 35510 Cesson Sevigne  
Tél. +33 2 998 381 82 
Fax +33 2 998 391 95  


