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EUWT nowa mo¿liwoœæ dla wspó³dzia³ania
na pograniczu polsko-niemieckim

Si³a regionów Wspólnoty rozk³ada³a siê w ostatnich dziesiêcioleciach

ró¿nie. Stan ten jest wynikiem wielu przes³anek. Nale¿¹ do nich

niew¹tpliwie przeszkody zwi¹zane z dyferencj¹ systemów prawnych i ad-

ministracyjnych pañstw cz³onkowskich utrudniaj¹ce wspó³pracê. W celu

zapewnienia kooperacji terytorialnej, nadania jej nowej jakoœci oraz

d¹¿enia do uproszczenia realizacji projektów stworzono nowe narzêdzie

o nazwie EUWT1.

Europejskie Ugrupowanie Wspó³pracy Terytorialnej jest nowym in-

strumentem wspólnotowym stwarzaj¹cym mo¿liwoœæ powo³ywania na

terytorium Wspólnoty grup wspó³pracy, których g³ówne zadania ukie-

runkowane s¹ na u³atwianie i upowszechnianie wspó³pracy terytorialnej

w celu wzmocnienia spójnoœci ekonomicznej i spo³ecznej2.

Podstawê prawn¹ dla EUWT stanowi Rozporz¹dzenie (WE) Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku3. Rozporz¹dzenie

formalnie obowi¹zuje na ca³ym obszarze Unii Europejskiej od 1 sierpnia

2007 roku. Zobowi¹zuje ono wszystkie kraje cz³onkowskie do przygoto-

wania i przyjêcia krajowych przepisów wykonawczych zapewniaj¹cych

skuteczne jego stosowanie4. Wskazane Rozporz¹dzenie wyposa¿a ugru-

powanie w osobowoœæ prawn¹. W konsekwencji równie¿ w ka¿dym

z pañstw cz³onkowskich EUWT posiada pe³n¹. zdolnoœæ do czynnoœci

1 Polski skrót jest t³umaczeniem z jêzyka angielskiego EGTC – European Group-

ing of Territorial Cooperation oraz z jêzyka francuskiego GECT – Groupement Eur-

opéen de Coopération Territoriale.
2 Szerzej patrz: Art. 159 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹,

Dz. U. Unii Europejskiej C 321 E/118 z dnia 29.12.2006, s. 118.
3 Patrz: Dz. U. Unii Europejskiej L 210/19 z dnia 31.07.2006.
4 Szerzej: Art. 16, ust. 1, Rozporz¹dzenia (WE) Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspó³pracy te-

rytorialnej (EUWT), Dz. U. Unii Europejskiej L 210/19 z dnia 31.07.2006, s. 6.



prawnych o najszerszym zakresie5 w rozumieniu poszczególnych syste-

mów prawa krajowego6.

EUWT z za³o¿enia ma s³u¿yæ do organizowania i zarz¹dzania dzia³a-

niami w zakresie wspó³pracy transgranicznej, transnarodowej i miêdzy-

regionalnej przy wsparciu finansowym UE lub bez niego.

Ugrupowanie wykonuje zadania powierzone mu przez jego cz³on-

ków dla realizacji celu ogólnego, na obszarach, gdzie prowadzona jest

wspó³praca. Ponadto ma stanowiæ instrument wielop³aszczyznowego roz-

woju strefy publicznej dla obszarów oddzielonych granic¹ pañstwow¹.

Wspomniana wspó³praca ma mieæ charakter zinstytucjonalizowany.
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Schemat 1. Modele wspó³pracy w ramach EUWT

�ród³o: Polskie przepisy dotycz¹ce tworzenia i funkcjonowania EUWT, Ministerastwo Roz-

woju Regionalnego, www.ewt.gov.pl.

5 Patrz: Art. 1, ust. 4, ibidem, s. 2.
6 Ugrupowanie jest uprawnione do nabywania lub zbywania mienia ruchomego

i nieruchomego, zatrudniania pracowników i wystêpowania jako strona w postêpo-

waniu s¹dowym.



Wyró¿nia siê cztery typy zadañ, które mog¹ byæ realizowane przez

EUWT:

– realizacja programów w ramach Europejskiej Wspó³pracy Teryto-

rialnej7;

– realizacja projektów Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej wspó³fi-

nansowanych ze œrodków funduszy strukturalnych8;

– podejmowanie innych form wspó³pracy terytorialnej poza systemem

finansowania przez UE;

– realizacja innych przedsiêwziêæ finansowanych przez UE doty-

cz¹cych wspó³pracy terytorialnej9.

Dokonuj¹c analizy zadañ EUWT nale¿y podkreœliæ, ¿e wspó³pra-

cuj¹ce w ramach ugrupowania podmioty mog¹ podejmowaæ jedynie dzia-

³ania nale¿¹ce do zadañ i kompetencji wyznaczonych im przez prawo

krajowe10. Z dzia³alnoœci ugrupowania wy³¹czone s¹ natomiast zadania

polegaj¹ce na ochronie ogólnych interesów pañstwa lub ochronie ogól-

nych interesów innych organów publicznych. Rozporz¹dzenie wymienia

w szczególnoœci uprawnienia policyjne i regulacje, a tak¿e wymiar spra-

wiedliwoœci i politykê zagraniczn¹11. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e

w zale¿noœci od iloœci podejmowanych zadañ, EUWT mo¿e mieæ mo-

no-12 lub multifunkcjonalny13 charakter.

EUWT sk³ada siê z cz³onków wywodz¹cych siê z co najmniej dwóch

pañstw cz³onkowskich, nale¿¹cych do jednej lub kilku kategorii podmiotów:

a) w³adze lokalne;

b) w³adze regionalne;

c) w³adze lokalne;

d) podmioty prawa publicznego14:
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7 W takim przypadku EUWT mog³oby byæ Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ b¹dŸ Wspól-

nym Sekretariatem Technicznym dla programów EWT.
8 Projektów o charakterze transgranicznym, transnarodowym i miêdzyregional-

nym.
9 Szerzej: http://www.ewt.gov.pl/wstêpdofunduszyeuropejskich.

10 Patrz: Art. 7, ust. 2, Rozporz¹dzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspó³pracy terytorial-

nej (EUWT), Dz. U. Unii Europejskiej L 210/19 z dnia 31.07.2006, s. 3.
11 Szerzej: Art. 7, ust. 4, ibidem, s. 4.
12 Powo³ane w celu wykonania konkretnego zadania b¹dŸ realizacji projektu.
13 Powo³ane w celu wykonania szeregu zadañ b¹dŸ projektów.
14 Patrz: art. 1, ust. 9 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieñ pu-



– ustanowione w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie

ogólnym, które nie maj¹ charakteru przemys³owego ani handlowego,

– posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹,

– finansowane w przewa¿aj¹cej czêœci przez pañstwo, jednostki samo-

rz¹du terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego, lub takie,

w których zarz¹d podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów, albo ta-

kie, w których ponad po³owa cz³onków organu administruj¹cego,

zarz¹dzaj¹cego lub nadzorczego zosta³a wyznaczona przez pañstwo, jed-

nostki samorz¹du terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego.

Cz³onkami EUWT mog¹ byæ tak¿e stowarzyszenia, sk³adaj¹ce siê

z podmiotów nale¿¹cych do jednej lub kilku z wy¿ej wymienionych.

W ramach ugrupowania istnieje tak¿e mo¿liwoœæ podjêcia wspó³pracy

przez podmioty pochodz¹ce z pañstw nienale¿¹cych do Unii Europej-

skiej, jednak pod warunkiem, ¿e zezwalaj¹ na to systemy prawne tych

pañstw lub umowy miêdzynarodowe zawarte miêdzy pañstwami cz³on-

kowskimi a pañstwami trzecimi15.

Funkcjonowanie EUWT finansowane jest przez podmioty, które to

ugrupowanie powo³uj¹. Koszty jego za³o¿enia i prowadzenia dzia³alnoœci

pokrywane s¹ ze œrodków w³asnych. Sami zainteresowani s¹ przekona-

ni, ¿e wspomniane finansowanie winno odbywaæ siê w oparciu o sk³adki

cz³onkowskie. Finansowanie takie zaleca siê, gdy¿ dziêki niemu zagwa-

rantowane jest zaanga¿owanie wszystkich cz³onków w dzia³alnoœæ ugru-

powania. Uwa¿a siê, i¿ zastosowanie metody sk³adek cz³onkowskich

spowoduje wzmocnienie poczucia odpowiedzialnoœci za za³o¿one

EUWT. Jednak¿e nie istnieje wymóg partycypowania wszystkich cz³on-

ków w kosztach dzia³alnoœci EUWT, co mo¿e spowodowaæ, i¿ mniejsze

organizacje takie jak np.: stowarzyszenia b¹dŸ organizacje pozarz¹dowe

bêd¹ mog³y przyst¹piæ do ugrupowania. Dopuszczalny jest równie¿

wk³ad maj¹cy inny charakter16. Rozpatruj¹c zagadnienie finansowania

ugrupowania wymienia siê dwa modele partycypowania cz³onków w tej

materii:
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blicznych na roboty budowlane, dostawy i us³ugi, Dz. U. UE L 134 z 30.04.2004,

s. 114; Dyrektywa zmieniona Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 2083/2005, Dz. U.

UE L 333 z 20.12.2005, s. 28.
15 Patrz: Wstêp Rozporz¹dzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspó³pracy terytorialnej

(EUWT), Dz. U. Unii Europejskiej L 210/19 z dnia 31.07.2006, s. 2.
16 Np.: udostêpnianie pomieszczeñ biurowych, wyposa¿enia.



– jednakowe sk³adki dla wszystkich cz³onków;

– wk³ad finansowy obliczany proporcjonalnie do liczby ludnoœci za-

mieszkuj¹cej terytorium danego cz³onka EUWT17.

EUWT mog¹ siê równie¿ ubiegaæ o œrodki analogicznie, jak inni be-

neficjenci realizuj¹cy projekty w ramach programów finansowanych ze

œrodków Unii Europejskiej, po spe³nieniu koniecznych warunków.

Okres finansowania EUWT koñczy siê wraz z rozwi¹zaniem ugrupo-

wania. W momencie rozwi¹zania ugrupowania nabyta przez nie w³as-

noœæ winna zostaæ sprzedana lub podzielona pomiêdzy cz³onków, a œrodki

z bud¿etu EUWT wykorzystane na pokrycie koñcowych wydatków.

Niewydane we wskazany sposób œrodki zostaj¹ podzielone pomiêdzy

cz³onków. Podstaw¹ ich podzia³u winno byæ porozumienie miêdzy

cz³onkami EUWT18. Ponadto ugrupowanie samo odpowiada za swoje

zobowi¹zania. Cz³onkowie EUWT ponosz¹ jednak odpowiedzialnoœæ fi-

nansow¹ w zakresie jakim aktywa EUWT nie s¹ wystarczaj¹ce do pokry-

cia istniej¹cych zobowi¹zañ. Je¿eli odpowiedzialnoœæ jednego z cz³onków

EUWT jest ograniczona z mocy prawa krajowego, pozostali cz³onkowie

mog¹ tak¿e ograniczyæ swoj¹ odpowiedzialnoœæ zapisami statutowymi19.

Przyst¹pienie do EUWT ma charakter dobrowolny i nastêpuje z ini-

cjatywy przysz³ych cz³onków danego ugrupowania. Podmioty tworz¹ce

EUWT w pierwszej kolejnoœci zobowi¹zane s¹ do podpisania konwen-

cji20 zawieraj¹cej istotne warunki podejmowanej wspó³pracy. Konwen-

cja zawierana jest jednog³oœnie przez cz³onków ugrupowania. Okreœla

nazwê ugrupowania, siedzibê statutow¹, cz³onków, zasiêg terytorialny,

cel i zadania, czas funkcjonowania oraz warunki jego rozwi¹zania. Po-

nadto w treœci konwencji wymienieni s¹ wszyscy cz³onkowie EUWT,

okreœlone jest jednoczeœnie prawo w³aœciwe do celów interpretacji i sto-

sowania konwencji, oraz uzgodnienia dotycz¹ce kontroli finansowej, jak

równie¿ procedury wprowadzania zmian do konwencji21.
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17 To¿sama zasada dotyczy pobierania sk³adki cz³onkowskiej od cz³onków Stowa-

rzyszeñ Gmin Euroregionów funkcjonuj¹cych w polsko-niemieckim pasie pogranicza.
18 Szerzej patrz: OdpowiedŸ Sekretarza Stanu w MSZ Jacka Borkowskiego na

interpelacjê nr 9512 w sprawie ustawy o Europejskim Ugrupowaniu Wspó³pracy Te-

rytorialnej, Warszawa dnia 29 maja 2009 r.
19 Patrz: Co to jest EUWT?, „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 18 listopada 2009.
20 Patrz: art. 8, pkt 1 Rozporz¹dzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspó³pracy terytorial-

nej (EUWT), Dz. U. Unii Europejskiej L 210/19 z dnia 31.07.2006, s. 4.
21 Patrz: art. 8, pkt 2, ibidem.



Konwencja jest podstaw¹ dla przyjêcia statutu22, który ma na celu

rozszerzenie jej postanowieñ poprzez ustanowienie organów, zasad do-

tycz¹cych bud¿etu i ponoszenia odpowiedzialnoœci finansowej EUWT.

Statut zawiera postanowienia dotycz¹ce sposobu dzia³ania organów EUWT,

ich kompetencji, procedur decyzyjnych, jêzyków, uzgodnieñ dotycz¹cych

funkcjonowania EUWT, szczególnie w zakresie zarz¹dzania personelem

oraz zasady rachunkowe i bud¿etowe.

W strukturze organizacyjnej EUWT wymieniane s¹ jako istotne takie

organy jak:

– zgromadzenie, sk³adaj¹ce siê z przedstawicieli cz³onków;

– dyrektor, pe³ni¹cy funkcjê reprezentuj¹c¹ i dzia³aj¹cy w imieniu EUWT23.

Ponadto ugrupowanie mo¿e powo³aæ inne dodatkowe organy dzia-

³aj¹ce w okreœlonym celu24. EUWT ponosi równie¿ odpowiedzialnoœæ

za dzia³alnoœæ swoich organów wobec stron trzecich, nawet wówczas

gdy dzia³ania takie nie s¹ objête zakresem zadañ EUWT.

Ugrupowanie dzia³a w oparciu o ustanowiony przez siebie bud¿et,

sk³adaj¹cy siê z kosztów bie¿¹cych oraz jeœli jest to konieczne z kosz-

tów operacyjnych25.

Rozwi¹zanie EUWT mo¿e nast¹piæ w drodze likwidacji, og³oszenia

upad³oœci lub zaprzestania p³atnoœci, podlegaj¹c przepisom prawa pañ-

stwa cz³onkowskiego, w którym znajduje siê siedziba statutowa ugrupo-

wania. Sytuacja taka wystêpuje jeœli z wnioskiem wyst¹pi w³aœciwy

organ posiadaj¹cy uzasadniony interes, zw³aszcza jeœli uzna, ¿e EUWT

nie spe³nia podstawowych wymogów okreœlonych w podstawie prawnej

o jego funkcjonowaniu lub dzia³a poza zakresem powierzonych mu dzia³añ.

W Polsce podstawê prawn¹ dla tworzenia EUWT stanowi ustawa

z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu wspó³pracy te-

rytorialnej26. Obowi¹zuje ona od dnia 9 stycznia 2009 roku i reguluje

zasady organizacji ugrupowania na terenie Polski. Stanowi podstawê

prawn¹ umo¿liwiaj¹c¹ zarówno utworzenie, jak i przyst¹pienie do EUWT.
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22 Patrz: art. 9, pkt 1 i 2, s. 4.
23 Szerzej: art. 10, pkt 1, Rozporz¹dzenia (WE) Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspó³pracy te-

rytorialnej (EUWT), Dz. U. Unii Europejskiej L 210/19 z dnia 31.07.2006, s. 4.
24 Patrz: art. 11, pkt 2, ibidem.
25 Art. 11, pkt 1, ibidem.
26 Szerzej: Ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu

wspó³pracy terytorialnej, Dz. U. 2008, Nr 218, poz. 1390.



Decyzja o utworzeniu EUWT jest podejmowana z inicjatywy jego

przysz³ych cz³onków. W przypadku, gdy przysz³ym cz³onkiem jest jed-

nostka samorz¹du terytorialnego uchwa³ê o przyst¹pieniu do ugrupowa-

nia podejmuje jej organ stanowi¹cy bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów

ustawowego sk³adu. Inne podmioty prawa publicznego mog¹ przyst¹piæ

do EUWT w drodze decyzji. Dla osi¹gniêcia efektu niezbêdne jest uzy-

skanie zgody Ministra Spraw Zagranicznych27. Ponadto dla uzyskania

wskazanej zgody nale¿y przekazaæ równie¿ proponowan¹ konwencjê

oraz statut danego EUWT.

Minister Spraw Zagranicznych w ci¹gu trzech miesiêcy od dnia

otrzymania dokumentów w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Wewnêtrz-

nych, Ministrem Finansów oraz Ministrem Rozwoju Regionalnego po-

dejmuje decyzjê w sprawie przyst¹pienia danego podmiotu do EUWT.

Po uzyskaniu zgody MSZ EUWT maj¹ce siedzibê statutow¹ na tere-

nie RP musi zostaæ wpisane do Rejestru Europejskich Ugrupowañ

Wspó³pracy Terytorialnej prowadzonego w MSZ28. W przypadku nie-

udzielenia zgody po stronie pañstwa cz³onkowskiego powstaje obo-

wi¹zek uzasadnienia podjêtej decyzji. Zg³oszenia do rejestru dokonuje

osoba upowa¿niona przez cz³onków do wykonania tych czynnoœci.

Z dniem wpisania do rejestru EUWT nabywa osobowoœæ prawn¹29.

Bêd¹ce za³¹cznikiem do zg³oszenia EUWT konwencja i statut podle-

gaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-

nitor Polski B”. W terminie 10 dni roboczych od rejestracji w Urzêdzie

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich powinien zostaæ z³o¿ony

wniosek o opublikowanie w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej

og³oszenia informuj¹cego o utworzeniu EUWT. Polscy cz³onkowie EUWT,

maj¹cego siedzibê statutow¹ poza terytorium RP, informuj¹ MSZ o kon-

wencji oraz rejestracji i opublikowaniu statutu danego EUWT.

Organem nadzoru EUWT w Polsce jest MSZ. EUWT maj¹ce siedzi-

bê statutow¹ na terenie RP prowadzi rachunkowoœæ na zasadach okre-

œlonych w ustawie o rachunkowoœci30. Kontrolê zarz¹dzania funduszami
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27 Patrz: art. 6, pkt 1, s. 2.
28 Patrz: art. 7. Ponadto Minister w drodze rozporz¹dzenia okreœla sposób pro-

wadzenia rejestru, dokonywania w nim wpisów i wykreœleñ z uwzglêdnieniem sto-

sownych dokumentów i danych podlegaj¹cych wpisaniu.
29 Art. 8, ust. 1 i 2.
30 Szerzej: Ustawa z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci, Dz. U. 2009,

Nr 152, poz. 1223 ze zm.



publicznymi EUWT organizuj¹ w³aœciwe organy pañstwa cz³onkow-

skiego, w którym znajduje siê jego siedziba.

Utworzenie wspólnej instytucji o ponadnarodowym charakterze wpi-

suje siê w specyfikê wspó³pracy transgranicznej. Jak wczeœniej wspom-

niano EUWT mo¿e dotyczyæ wszystkich trzech komponentów wspó³pracy

terytorialnej. Mo¿e pe³niæ funkcjê forum wymiany opinii i miejsca dia-

logu instytucji zainteresowanych rozwojem wspó³pracy na obszarze

dzia³ania ugrupowania. Pozwala na wspó³pracê instytucji publicznych

ró¿nego szczebla. Przedmiotowe rozporz¹dzenie tworzy wspólne ramy

prawne dla wszystkich pañstw cz³onkowskich. Przepisy te daj¹ równie¿

du¿¹ dowolnoœæ i jednoczeœnie swobodê zainteresowanym podmiotom

w zakresie tworzenia schematu organizacyjnego.

Powo³anie do ¿ycia EUWT umo¿liwia stworzenie jednego podmiotu

prawa, realizuj¹cego wspólne inicjatywy w dwóch lub kilku pañstwach

cz³onkowskich na podstawie jednego zbioru przepisów31. Takie rozwi¹za-

nia u³atwiaj¹ podmiotom zewnêtrznym wspó³pracê w ramach EUWT.

W nawi¹zaniu do tego istotne znaczenie ma fakt, ¿e ugrupowanie umo¿li-

wia partnerom w dwóch lub kilku pañstwach cz³onkowskich prowadzenie

wspólnych inicjatyw bez koniecznoœci zawierania umowy miêdzynarodo-

wej, wymagaj¹cej ratyfikacji parlamentów krajowych. Cz³onkowie EUWT

mog¹ wybieraæ dzia³ania, w ramach których chc¹ wspó³pracowaæ oraz

okreœlaæ procedury podejmowania decyzji i zasady wewnêtrzne.

EUWT mog¹ bezpoœrednio odpowiadaæ na zaproszenia do sk³adania

wniosków dotycz¹cych projektów, og³aszane w ramach programów te-

rytorialnych Unii Europejskiej, a tak¿e pe³niæ rolê jednej instytucji za-

rz¹dzaj¹cej dla tych projektów.

EUWT to wyraŸny sygna³ polityczny, ¿e wspó³praca z partnerami

w innych pañstwach cz³onkowskich jest istotna i cieszy siê poparciem

na najwy¿szym szczeblu politycznym.

Zdaniem by³ej Komisarz ds. Europejskich Danuty Hübner EUWT

stanowi krok naprzód jeœli chodzi o mo¿liwoœci realizowania za³o¿eñ

wspó³pracy terytorialnej32.
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31 W praktyce oznacza to miêdzy innymi jeden wzór o pracê zawierany z perso-

nelem i wspólne procedury zamówieñ publicznych.
32 Szerzej patrz: Europejskie Ugrupowanie Wspó³pracy Terytorialnej (EUWT,

Wspó³praca terytorialna, Regiony i Gminy Europy), opracowanie Komitetu Regio-

nów, s. 10.



EUWT jako nowe narzêdzie do wspó³pracy ma za zadanie zmniej-

szenie trudnoœci napotykanych przez pañstwa cz³onkowskie, a w szcze-

gólnoœci przez sygnalizuj¹ce ten stan rzeczy w³adze regionalne i lokalne

podczas realizacji dzia³añ zwi¹zanych z ponadgranicznym wspó³dzia-

³aniem w trakcie zarz¹dzania projektami, a tak¿e w ramach ró¿ni¹cych

siê od siebie praw i procedur krajowych.

Zarówno Parlament Europejski, jak i Rada Unii Europejskiej przy

wsparciu Komitetu Regionów podjê³y próbê stworzenia nowego, nie-

spotykanego dotychczas instrumentu ze wzglêdu na zauwa¿aln¹, wielo-

krotnie sygnalizowan¹ z ró¿nych poziomów w³adzy potrzebê wzmocnienia

europejskiej wspó³pracy terytorialnej33, g³ównie z tego wzglêdu, ¿e na-

le¿y ona do priorytetów UE, a tak¿e jak wczeœniej wspomniano w celu

pokonywania przeszkód w postaci ró¿nych krajowych przepisów praw-

nych, które utrudniaj¹ wspó³pracê.

Panuje opinia, ¿e pierwsze lata by³y doœæ trudne z tego powodu, ¿e

EUWT jest narzêdziem eksperymentalnym i nowatorskim, w sferze za-

cieœniania wspó³pracy miêdzynarodowej w ramach Unii Europejskiej.

W tej kwestii etap rozwa¿añ teoretycznych nale¿y ju¿ do przesz³oœci34.

Obecnie mo¿na wymieniæ kilka przyk³adów zrealizowanych ju¿ dzia³añ

oraz pomys³ów, które bêd¹ urzeczywistniane35.

Wystêpuj¹ jednak bariery blokuj¹ce funkcjonowanie ugrupowañ.

Jedn¹ z nich przy tworzeniu EUWT jest brak dostosowania prawodaw-

stwa pañstw cz³onków Unii Europejskiej do prawa wspólnotowego.

Uwa¿a siê, ¿e w tej materii jest jeszcze du¿o do zrobienia, gdy¿ to pañ-

stwa cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ do uzupe³nienia swojego ustawo-

dawstwa o konkretne przepisy prawa.

Tematyka tworzenia EUWT jest zagadnieniem, którym zaintereso-

wa³y siê euroregiony zlokalizowane na pograniczach pañstw cz³onkow-

skich UE36. To w³aœnie spoœród nich wy³onili siê pierwsi cz³onkowie

EUWT37. W nawi¹zaniu do tego uwa¿a siê, ¿e EUWT mo¿e pos³u¿yæ

euroregionom jako nowa forma, z której one mog¹ skorzystaæ prze-
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33 W wymiarze transgranicznym, ponadnarodowym i miêdzyregionalnym.
34 Na tym samym wozie, www.miniglobaleconomy.pl, wywiad z pos³em do Par-

lamentu Europejskiego Janem Olbrychtem, grudzieñ 2010.
35 Szerzej patrz: Za³¹cznik tabela 1.
36 Przyk³adem tego s¹ liczne konferencje o tematyce EUWT np. 3–5 maja 2010 r.

w Esztergom.
37 Np. EUWT Kars Bodva wywodzi siê z Euroregionu Kras.



kszta³caj¹c siê. Taka transformacja stworzy³aby euroregionom nowe

mo¿liwoœci w pozyskiwaniu œrodków i bezpoœrednim aplikowaniu do

Komisji Europejskiej o wsparcie dla konkretnych wysokobud¿etowych

projektów.

Uwa¿a siê, ¿e EUWT nie zagra¿a istnieniu euroregionów i innych

form wspó³pracy, ale wspomaga dzia³anie o szerszej skali przekraczaj¹cej

kompetencje stowarzyszeñ zrzeszaj¹cych gminy. Za³o¿eniem twórców

EUWT by³o to czego na ma³ym szczeblu nie mog¹ zrobiæ euroregiony

bêdzie mo¿liwe dziêki EUWT38.

EUWT to instrument nowatorski i zawsze gdy pojawia siê coœ nowe-

go towarzysz¹ temu obawy i niepokój.

Twórcy idei EUWT s¹ przekonani, ¿e ugrupowanie umo¿liwia bez-

poœredni dostêp do „unijnego skarbca”. EUWT nie ma zast¹piæ eurore-

gionów, ale mo¿e staæ siê ich pomocnym instrumentem. Nie uwa¿a siê,

¿e EUWT s¹ alternatyw¹ dla bytu euroregionów, gdy¿ nale¿y siê zasta-

nowiæ przed podjêciem decyzji o likwidowaniu struktur osadzonych od

kilkunastu lat w rzeczywistoœci polskich i europejskich pograniczy.

Ugrupowanie nie jest równie¿ instrumentem, który ma zast¹piæ funkcjo-

nowanie euroregionów. Ma jednak ono z zasady u³atwiæ dzia³anie na

polu transgranicznym i transnarodowym, nie ma zastêpowaæ ugruntowa-

nej pozycji euroregionów. Euroregiony mog¹ oczywiœcie d¹¿yæ do prze-

kszta³cenia siê w inne struktury, w tym w EUWT, ale nie jest to wymóg

na³o¿ony przez ustawodawcê.

W Polsce sygnalizuje siê, ¿e mo¿liwoœæ tworzenia EUWT to krok

naprzód we wspó³pracy terytorialnej ze wzglêdu na innowacyjny cha-

rakter poprzez powo³anie do ¿ycia wspólnej ponadnarodowej instytucji

prawnej. Przy jednoczesnym wystêpowaniu konkretnych problemów ze

skutecznym i jednolitym wdro¿eniem instytucji w ¿ycie39.

W 2011 r. rozporz¹dzenie dotycz¹ce EUWT zostanie poddane prze-

gl¹dowi. Komitet Regionów przedstawi propozycje zmian i uproszczeñ.

Dotychczas wiadomym jest, ¿e w 2010 roku zwrócono siê do regio-

nów i miast by podzieli³y siê doœwiadczeniami i obawami zwi¹zanymi
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38 Stwierdzenie na podstawie wypowiedzi Martina Guliermo, Sekretarza Gene-

ralnego Stowarzyszenia Europejskich Regionów Przygranicznych podczas konferen-

cji „Wspó³praca Terytorialna 2014–2020? Jaka przysz³oœæ?” 8 listopad 2010,

Bielsko-Bia³a.
39 Takiego zdania by³a miêdzy innymi Minister Rozwoju Regionalnego El¿bieta

Bieñkowska, Wzroœnie rola euroregionów, wywiad w miesiêczniku „Euroregiony”.



z EUWT40. Wyniki ankiety zaprezentowano podczas Open Days41 Euro-

pejskiego Tygodnia Regionów i Miast w dniach 4–7 paŸdziernika 2010 r.

Zdaniem wiêkszoœci zapytanych wartoœæ dodana EUWT polega na

wzroœcie jakoœci œwiadczonych us³ug oraz na zbli¿aniu Europy do jej

obywateli.

Wyniki ankiety pokaza³y, ¿e potrzebna jest zmiana rozporz¹dzenia

aby u³atwiæ zak³adanie EUWT i kierowanie nimi. Istotny problem stano-

wi¹ ró¿ne sposoby transpozycji statutu EUWT do prawa krajowego.

Zwrócono równie¿ uwagê na trudnoœci z okreœleniem treœci konwencji

i statutów EUWT oraz kwestiê procedur ich zatwierdzania. Wskazywa-

no tak¿e na kwestie zatrudnienia personelu, niewystarczaj¹cy przep³yw

informacji oraz brak komunikacji na szczeblu UE.

Tabela 1

EUWT w Europie

Lp.
EUWT ju¿

funkcjonuj¹ce
Dzia³ania Utworzenie

Siedziba
statutowa

1 2 3 4 5

1. Eurométropole

Lille–Kortrijk–To-

urnai

rozwój terytorialny styczeñ 2008 r. Lille (FR)

2. Ister–Granum

EUWT

rozwój terytorialny listopad 2008 r. Esztergom (HU)

3. Galicia–Norte

Portugal

rozwój terytorialny paŸdziernik 2008 r. Vigo (ES)

4. EGTC Amphictyony kultura i prawa cz³owieka grudzieñ 2008 r. Ateny (GR)

5. UTTS rozwój terytorialny styczeñ 2009 r. Kántorjánosi (HU)

6. Karst–Bodva

EUWT

transgraniczny park naro-

dowy, rozwój terytorialny

luty 2009 r. Haèava (SL)

7. Duero–Douro

EGTC

rozwój terytorialny na

obszarach wiejskich

marzec 2009 r. Trabanca (ES)

8. West–Vlaanderen/

Flandre–Dunker-

que–Côte d´Opale

rozwój terytorialny kwiecieñ 2009 r. Dunkierka (FR)
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40 Wiêcej: http://www.europa.eu i http://www.cor.europa.eu.
41 Open Days – najwiêksze coroczne wydarzenie, na którym spotykaj¹ siê przed-

stawiciele ró¿nych regionów Unii Europejskiej. Przedsiêwziêcie organizowa³y wspól-

nie Komitet Regionów oraz Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji

Europejskiej.



1 2 3 4 5

9. ArchiMed ochrona interesów wysp lipiec 2009 r. Taormina (IT)

10. Euroregion Pyrén-

ées–Méditéranée

rozwój terytorialny sierpieñ 2009 r. Tuluza (FR)

11. Eurodistrict Stras-

bourg–Ortenau

rozwój terytorialny luty 2010 r. Strasburg (FR)

12. ZASNET rozwój terytorialny marzec 2010 r. Bragança (PT)

13. Hospital de la

Cerdanya

szpital transgraniczny kwiecieñ 2010 r. Pugicerdá (ES)

14. GECT–INTERREG

–Programme

Grande Région

organ zarz¹dzaj¹cy pro-

gramem INTERREG

kwiecieñ 2010 r. Metz (FR)

15. Eurodistrict

SaarMoselle

rozwój terytorialny maj 2010 r. Sarreguemines (FR)

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Rozwój EUWT w terenie: wartoœæ dodana i roz-

wi¹zania problemów, Belgia 2010 r., s. 3–5.

Rok 2010 by³ prze³omowy dla EUWT, gdy¿ nast¹pi³a zmiana kon-

tekstu politycznego w odniesieniu do ugrupowania. Zapisy traktatu liz-

boñskiego wskazuj¹ce spójnoœæ terytorialn¹ oraz spójnoœæ gospodarcz¹

i spo³eczn¹ jako g³ówne cele Unii spowodowa³y jednoczeœnie wzrost

znaczenia EUWT jako instrumentu realizuj¹cego za³o¿enia wspó³pracy

terytorialnej.

Powszechna wydaje siê byæ opinia, ¿e EUWT maj¹ byæ g³ównym

ogniwem d³ugookresowych zobowi¹zañ dotycz¹cych wspólnej realizacji

konkretnych dzia³añ42. OpóŸnienia zwi¹zane z wdra¿aniem przepisów

krajowych warunkuj¹ stopieñ rozwoju ugrupowañ, wp³ywa to bezpo-

œrednio na liczbê jak i na etapy tworzenia struktur. Utworzone ju¿

EUWT ró¿ni¹ siê od siebie intensywnoœci¹ wspó³dzia³ania, struktur¹

cz³onkostwa43 oraz rol¹ organów.

Istotne znaczenie dla funkcjonowania EUWT ma planowanie bud¿e-

tów, które obecnie zwykle obejmuje jeden rok. Brak bud¿etów wielolet-

nich oraz zró¿nicowane przepisy prawa pracy warunkuj¹ zatrudnianie

pracowników, co nie sprzyja rozwojowi dzia³alnoœci ugrupowañ.
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42 Szerzej: Rozwój EUWT w terenie: wartoœæ dodana i rozwi¹zania problemów.

Streszczenie, Belgia 2010 r., s. 6.
43 EUWT charakteryzuj¹ siê wystêpowaniem kilku partnerów regionalnych lub

wielu partnerów lokalnych, z niewielkim odsetkiem zaanga¿owania partnerów szcze-

bla ogólnokrajowego.



Wed³ug stanu na 31 grudnia 2010 roku liczba istniej¹cych EUWT

wynosi 15, natomiast 25 jest tworzonych44. Ugrupowania s¹ aktywne

w skali regionów ale równie¿ nie pozostaj¹ bierne na forum Wspólnoty

uczestnicz¹c czynnie w dzia³aniach Komitetu Regionów45.

Aktywnoœæ instytucji szczebla regionalnego i lokalnego zlokalizowa-

nych na pograniczu polsko-niemieckim w podejmowaniu dyskusji na te-

mat EUWT nie jest du¿a, jednak¿e instrument jest znany zw³aszcza tam,

gdzie wspó³praca ponad granicami jest elementem wzajemnej koopera-

cji. S¹dzi siê, ¿e znaczenie narzêdzia, jakim jest EUWT wzroœnie w ko-

lejnym, nowym okresie wsparcia obejmuj¹cym lata 2014–2020. Okres

programowania 2007–2013 i dostêp do funduszy strukturalnych osi¹g-

n¹³ pe³n¹ funkcjonalnoœæ. Nowe œrodki, które bêd¹ mo¿liwe do pozyska-

nia jeszcze nie s¹ oszacowane. W Europie zauwa¿alna jest tendencja

ukierunkowana na zregionalizowane podejœcie do przygotowania i re-

alizacji programów. Mo¿na domniemywaæ, ¿e EUWT zaistnieje na po-

graniczu polsko-niemieckim jako instytucja zarz¹dzaj¹ca programem

w przysz³ym okresie wsparcia lub jako ugrupowanie powo³ane dla reali-

zacji konkretnego bran¿owego celu. Nie wyklucza siê równie¿ mo¿liwo-

œci tworzenia ugrupowañ w oparciu o istniej¹ce euroregiony.

EGTC – a new possibility for cooperation in the Polish-German borderland

Summary

The author describes how European Groupings of Territorial Cooperation

(EGTC) operate, being a relatively new Community instrument, providing for the

establishment of cooperation groups in the Community area for the purpose of facili-

tating and promoting territorial cooperation in order to foster economic and social

cohesion. The operation of this mechanism is presented as an opportunity to develop

Polish-German cooperation. In the author’s opinion, the activity of regional and lo-

cal institutions located in the Polish-German borderland as concerns the issue of

EGCT is rather modest, but the instrument itself is known to them, especially in the

places where transborder cooperation is an element of joint activity. According to

the author, the significance of EGTC as a tool is going to increase in the next sup-

port period 2014–2020 since there is a distinct European trend to take a regional atti-

tude toward the development and implementation of EU projects.

SP 2 ’13 EUWT nowa mo¿liwoœæ dla wspó³dzia³ania na pograniczu... 293

44 Informacje na temat tworzonych EUWT zamieszczone na: http://portal.cor.eu-

ropa.eu/egtc.
45 Szerzej: Materia³ z 126 posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów z dnia li-

stopada 2010 r.
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