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Wybrane zagadnienia 

Powrót Polski do Europy samorządowej stworzył dla jednostek samorządu terytorialnego 

możliwości udziału w formach współdziałania komunalnego przekraczających granice 

państw. Idea współpracy wspólnot samorządowych w obszarach przygranicznych ma w Eu-

ropie długoletnią tradycję sięgającą pierwszych europejskich planów integracyjnych w okre-

sie powojennym. Pierwotnym impulsem do kreowania jej form był czynnik polityczny, nato-

miast zasadniczym celem nawiązania współpracy transgranicznej stało się łagodzenie antago-

nizmów między narodami i niwelowane ich skutków. Czynnikiem wzmacniającym te zjawi-

ska była postępująca integracja gospodarcza o dużej dynamice jej rozwoju (od traktatu rzym-

skiego z 1957 r. przez utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Euratom, a na-

stępnie EWG do Unii Europejskiej) pobudzająca rozwój społeczno-gospodarczy i kulturowy 

oparty na wysokiej sprawności i efektywności gospodarek poszczególnych państw, podziale 

pracy, specjalizacji i kooperacji
1
.  

Narastanie procesów decentralizacyjnych i dążenie form współdziałania przygranicznego do 

zwiększania swojej autonomii wyzwoliło inicjatywę współpracy lokalnych i regionalnych 

wspólnot samorządowych. Stały się one przedmiotem zainteresowania Rady Europy
2
 i EWG

3
, 

a także bilateralnych i wielostronnych kontaktów poszczególnych państw
4
. Z czasem zapo-

czątkowały one politykę regionalnej Wspólnoty Europejskiej
5
, która miała na celu łagodzenie 

dysproporcji w poziomie społeczno-gospodarczym regionów Unii, pomoc regionom opóźnio-

nym, efektywną alokacje środków wspólnotowych w celu wyrównania ich szans rozwojo-

wych. Współcześnie polityka regionalna, współpraca międzyregionalna i transgraniczna
6
 jest 

elementem wszystkich traktatów i strategii wspólnotowych
7
. 

                                                 
1
 S. Malarski, Regiony i euroregiony, zagadnienia organizacyjne, prawne, administracyjne, Opole 2003, s.9. 

2
 Np. rezolucja 15 Konferencji Europejskich Władz Lokalnych w sprawie integracji regionów przygranicznych 

z 1969 r.  
3
 Zob rozporządzenie Rady nr 1787/84 z 19 czerwca 1984 r. nakładające na państwa członkowskie obowiązek 

wspierania „narodowych programów o znaczeniu wspólnym”. 
4
 Jako przykłady podaje się współpracę przygraniczną RFN i Holandii (pierwszym w historii był „EUREGIO” 

utworzony przez miasta Enschede i Granau w 1958 r.) oraz pozostałych krajów Beneluksu (regiony Ems Dollart, 

Euregio Maas-Rhein), czy krajów alpejskich (Austria, Włochy, Francja, Szwajcaria i Lichtenstein), która zaowo-

cowała konwencją alpejską z Salzburga z 1991 r. Szerzej na ten temat P. Czechowski, Z. Niewiadomski, Admi-

nistracyjno-prawne przesłanki komunalnej współpracy przygranicznej w Republiką Federalną Niemiec, „Czło-

wiek i Środowisko” 1992 nr 16(1-2), s.76-77. 
5
 W 1968r. dochodzi do utworzenia Generalnej Dyrekcji Polityki Regionalnej, która na mocy traktatu paryskiego 

z 1972r. została przekształcona w Komitet Polityki Regionalnej. 
6
 Pojęcie transgraniczności stanowi przedmiot różnych propozycji definicjonalnych. Dla S. Czarnowa „Przez 

transgraniczność rozumieć należy sąsiadowanie ze sobą obszarów przygranicznych należących do kilku państw” 

(Niektóre aspekty prawne współpracy transgranicznej i euroregionów, „Państwo i Prawo” 1997 nr 10, s.55.), dla 

S. Malarskiego współpraca transgraniczna jest synonimiczna do przygranicznej (op. cit. s.188). 
7
 Na mocy traktatu z Maastricht z 1992 r. powstał Komitet Regionów UE (art. 7 ust. 2 traktatu ustanawiającego 

Wspólnotę i art. 263-265 TWE), który obok reprezentowani interesów regionalnych i lokalnych jednostek teryto-

rialnych ma kreować i realizować politykę regionalną Wspólnot. 
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Rozwój współpracy ponadgranicznej zależy do formalnoprawnych możliwości podejmowania 

przez społeczności lokalne i regionalne inicjatyw przekraczających granice państwowe. 

Ogólne ramy prawne współpracy transgranicznej tworzą dokumenty uchwalane przez Radę 

Europy i inne organy wspólnotowe począwszy do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pierw-

szym takim dokumentem wyrażającym wolę współpracy regionów przygranicznych była 

wspomniana już rezolucja 15 Konferencji Europejskich Władz Lokalnych w sprawie integra-

cji regionów przygranicznych z 1969 r. Z kolei w 74 rezolucji VIII Komitetu Ministrów 

z dnia 27 lutego 1974 r. w sprawie współpracy jednostek lokalnych w regionach przygranicz-

nych Komitet poparł współpracę międzynarodową, szczególnie dwustronną w tej dziedzinie. 

Ważnym krokiem w kierunku tworzenia podstaw prawnych było zalecenie 784 Zgromadzenia 

Parlamentarnego z dnia 28 czerwca 1975 r., w którym zwrócono uwagę na potrzebę opraco-

wania ramowej konwencji o europejskiej współpracy przygranicznej. Projekt owego doku-

mentu został przedłożony podczas konferencji ministrów odpowiedzialnych za instytucje lo-

kalne w listopadzie 1976 roku w Atenach, po czym skierowany do Komitetu Ministrów Rady 

Europy z poleceniem ostatecznego opracowania i przedłożenia państwom członkowskim do 

podpisu dnia 11 października 1979 r., na 31 Sesji Roboczej Zgromadzenie Konsultacyjne 

zaakceptowało projekt dokumentu, regulującego współpracę transgraniczną
8
. Działania te 

otworzyły drogę do szeregu międzynarodowych umów. 

Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami 

i władzami terytorialnymi – zwana także Konwencją Madrycką – przyjęta przez Radę Eu-

ropy 21 maja 1980 r. została podpisana przez Polskę w Warszawie 10 marca 1993 r., a ratyfi-

kowana oświadczeniem rządowym z dnia 1 kwietnia 1993 r.
9
 W preambule Konwencji okre-

ślono cele i kierunki współpracy transgranicznej wskazując m.in., iż służy ona realizacji ce-

lów Rady Europy w zakresie tworzenia ściślejszych powiązań między jej członkami oraz 

wspierania współpracy między nimi zwłaszcza zaś przez zawieranie stosownych porozumień 

w dziedzinie administracji; że szczególne znaczenie ma współpraca w takich dziedzinach, jak 

rozwój regionów, miast i wsi, ochrona środowiska, poprawa infrastruktury publicznej oraz 

usług dla ludności, a także wzajemna pomoc w razie nieszczęść i katastrof; a także, że przy-

czyni się na do postępu gospodarczego i społecznego obszarów przygranicznych i tym samym 

umocni poczucie wspólnoty jednoczącej narody Europy. Konwencja w art. 2 ust. 1 wprowa-

dziła definicję współpracy transgranicznej przyjmując, iż jest nią każde wspólnie podjęte 

działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólno-

tami i władzami terytorialnymi (co w myśl ust. 2 oznacza jednostki, urzędy i organy realizu-

jące zadania lokalne i regionalne uważane za takie wmyśl prawa krajowego) dwóch lub więk-

szej ilości umawiających się stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień. 

Konwencja przyjęła zasadniczo dwie płaszczyzny współdziałania: porozumienia między pań-

stwami (które mogą określać ramy, formy i granice współdziałania ich wspólnot i władz tery-

torialnych zgodnie lub odmiennie od przyjętych w Konwencji wzorców) oraz porozumienia 

między wspólnotami i władzami terytorialnymi, które zasadniczo winny opierać się na wzor-

cach Konwencji, które jednak nie mają charakteru wiążącego (art. 3), bowiem przede wszyst-

kim owe wspólnoty i władze terytorialne muszą przestrzegać własnego prawa krajowego. 

Wspomniane wzorce zawarte zostały w załączniku do Konwencji. 

W roku 1981 w dniu 20 listopada Rada Europy uchwaliła Europejską Kartę Regionów 

Przygranicznych
10

, która 1 grudnia 1995 r. zmieniła swoja nazwę na Europejska Karta 

                                                 
8
 W. Malendowski, M. Szczepaniak, Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej, Wrocław 1998, s. 

47. 
9
 Dz.U. Nr 16, poz.287 i 288. 

10
 Miało to miejsce w EUREGIO wspomnianym już pierwszym w historii euroregionie na pograniczu niemiec-

ko-holenderskim. 
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Regionów Granicznych i Transgranicznych
11

. Karta nie jest aktem prawa międzynarodo-

wego, a jedynie deklaracją współpracy i swoistego rodzaju kodeksem dobrych praktyk 

współpracy transgranicznej. Karta opierając się na dotychczasowych europejskich doświad-

czeniach współpracy transgranicznej wskazuje nie tylko wspólne kierunki jej rozwoju (nowa 

jakość granic - obszary spotkań, wygładzanie szwów europejskiej polityki zagospodarowania 

przestrzennego, pokonywanie deficytów położenia przygranicznego i wykorzystanie szans, 

doskonalenia transgranicznej ochrony środowiska i przyrody, wspieranie transgranicznej 

współpracy kulturalnej, partnerstwo i pomocniczość), ale także podstawowe jej wartości (eu-

ropejską, polityczną, instytucjonalną, społeczno-ekonomiczną, społeczno-kulturalną). Jak 

piszą autorzy, Karta „opiera się o świadomość historycznego podłoża i odpowiedzialność za 

przyszłość zrzeszającej się Europy, w której regiony graniczne i transgraniczne odgrywają 

decydującą rolę”. 

Po kilkunastu latach prac Stałej Konferencji Europejskich Władz Lokalnych i Regionalnych 

(powołanej w 1974 r.) dnia 15 października 1985 r. Rada Europy uchwaliła Europejską Kar-

tę Samorządu Terytorialnego (w skrócie nazywana EKST), którą Polska ratyfikowała
12

 

ogłoszeniem rządowym z dnia 14 lipca 1994 r.
13

. Karta przyznaje jednostkom samorządu te-

rytorialnego prawo podmiotowe do nawiązywania współpracy nie tylko z innymi jednostkami 

swojego kraju macierzystego, ale też innych krajów. Szczególnie znaczenie ma w tym zakre-

sie art. 10 Karty, który rozróżnia trzy płaszczyzny owej współpracy. Pierwsza z nich zawarta 

jest w ust. 1, który upoważnia społeczności lokalne do współpracy z innymi społecznościami 

lokalnymi oraz zrzeszania się z nimi w celu realizacji zadań, które stanowią przedmiot ich 

wspólnego zainteresowania w granicach określonych prawem. Druga płaszczyzna będąca 

przedmiotem regulacji ust. 2 odnosi się do przystępowania do krajowych stowarzyszeń w celu 

ochrony i rozwijania wspólnych interesów, jak również do międzynarodowych stowarzyszeń 

społeczności lokalnych. Wreszcie trzecia płaszczyzna – ujęta w ust. 3 - to już stricte współ-

praca między społecznościami różnych państw, co prawda bez egzemplifikacji współpracy 

transgranicznej, ale przecież mieszczącej się w tak ogólnej formule. Istotą regulacji Karty jest 

jednak odesłanie do prawa krajowego, co oznacza, iż realizacja przyznanych praw uzależnio-

na jest od uregulowań odrębnych dla każdego z państw, należy jednak interpretować je w 

kontekście art. 4 ust. 2 Karty, który potwierdza całkowitą swobodę podejmowania inicjatywy 

we wszystkich sprawach należących do zakresu kompetencyjnego wspólnot samorządowych, 

a więc i w wyborze formy współdziałania
14

. 

Również po wielu latach dyskusji i prac koncepcyjnych, a wreszcie projektowych, na IV Sesji 

Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, która odbywała się w dniach 3-5 czerwca 1997 r. 

w Strasburgu, została przyjęta Europejska Karta Samorządu Regionalnego (w skrócie na-

zywana EKSR). Karta do tej pory nie została ratyfikowana przez Polskę, zatem nie może być 

stosowana bezpośrednio przez polskie jednostki samorządu terytorialnego, ale może stanowić 

punkt odniesienia dla realizowanych i projektowanych w przyszłości porozumień i innych 

form współpracy między polskimi i jednostkami samorządu innych państw, w tym także 

transgranicznej. W preambule Karty wskazano, iż jej celem jest zacieśnianie więzi między 

państwami członkowskimi zmierzającymi do realizacji rozwoju demokracji i poszanowania 

praw człowieka oraz wykorzystanie regionu jako szczebla władz samorządowych dla: akty-

wizowania udziału obywateli w sprawach publicznych, tworzenia sprawnej i efektywnie dzia-

                                                 
11

 Miało to miejsce w Szczecinie w Euroregionie „Pomerania” na zebraniu Stowarzyszenia Europejskich Regio-

nów Granicznych SERG utworzonego w 1971 r. w siedzibie EUREGIO. Ostatnia nowelizacja miała miejsce 

dnia 7 października 2004 r. również w Szczecinie. 
12

 Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz.607. 
13

 Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz.608. 
14

 Tak też S. Malarski, op. cit., s. 135-136. 
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łającej administracji publicznej, równoprawności różnych szczebli władz lokalnych, realizacji 

zasady subsydiarności, harmonizowania celów i działalności władz lokalnych i regionalnych, 

realizowania programów zrównoważonego rozwoju, oddziaływania przez współpracę trans-

graniczną na procesy rozwoju państw europejskich i integrację europejską, udziału w struktu-

rach współpracy międzyregionalnej i transgranicznej oraz realizacji celów regionów i współ-

pracy międzyregionalnej
15

. Karta przyjęła definicję samorządu regionalnego w art. 3 jako 

„prawo i zdolność największych terytorialnie jednostek władzy w obrębie każdego państwa, 

mających wybieralne organy, administracyjnie umieszczonych między rządem centralnym 

i samorządem lokalnym, i posiadające prerogatywy, albo wynikające z samoorganizacji albo 

typu zwykle przypisywanego rządowi centralnemu, do zarządzania na własną odpowiedzial-

ność i w interesie mieszkańców zasadniczą część spraw publicznych, zgodnie z zasadą subsy-

diarności”
16

. Zakres działania regionów odbywać się ma w dwóch płaszczyznach: wewnątrz-

regionalnej i międzyregionalnej a w tym i transgranicznej. Stosunki wewnątrzregionane regu-

lowane art. 7 EKSR skupiają się na relacji z władzami samorządu lokalnego, która ma respek-

tować zasady EKST, a zwłaszcza zasadę subsydiarności, z zaleceniem delegowania swoich 

uprawnień na władze lokalne (ust. 3). Stosunki międzyregionalne i transgraniczne zgodnie 

z art. 8 EKSR powinny uwzględniać przede wszystkim prawo wewnętrzne, a w przypadku 

regionów obszaru przygranicznego, które mogą tworzyć wspólne organy wykonawcze lub 

ustawodawcze, także prawa międzynarodowego (ust. 2), a w ostateczności umowom między-

narodowym ustalającym zakres zastosowania EKSR (ust. 3). Istotne jest uregulowanie art. 8 

ust. 2 in fine przewidujące poddanie aktów prawnych tworzonych przez organy wspólne re-

gionów przygranicznych kompetentnym sądom w takim samym zakresie, jak akty stanowione 

przez organy regionów każdego z państw z osobna, na zasadach określonych we wspomnia-

nych umowach międzynarodowych i traktatach. 

Rozważając traktaty i konwencje międzynarodowe nie sposób pominąć Konwencji o koncy-

liacji i arbitrażu w ramach KBWE sporządzonej dnia 15 grudnia 1992 r. w Sztokholmie
17

 

ratyfikowanej oświadczeniem rządowym z dnia 20 września 1999 r.
18

, jako że zawiera ona 

postanowienia odnośnie postępowania w sprawach konfliktowych na tle współpracy między 

regionami różnych państw związane głównie z zawieraniem i wykonywaniem porozumień 

o współpracy międzyregionalnej, ustalaniem prawa właściwego dla działalności międzyregio-

nalnej, doborem i właściwością środków prawnych współpracy i realizacji zadań, a także 

aspektami finansowymi tej współpracy
19

. Konwencja stwarza możliwości rozjemczego, me-

diacyjnego i arbitrażowego rozwiązywania tych sporów głównie dzięki komisjom pojednaw-

czym powoływanym dla każdego sporu oraz Trybunałowi Arbitrażowemu a także Sądowi 

Koncyliacyjnemu i Arbitrażowemu, który tworzą łącznie rozjemcy z komisji i arbitrzy z Try-

bunału (art. 3). Zastosowanie jednakże postanowień tej Konwencji do rozwiązywania sporów 

i konfliktów na tle współpracy transgranicznej jest możliwe jedynie dzięki postanowieniom 

statutów i innych aktów związanych z nawiązywaniem współpracy oraz porozumień. Osta-

tecznie na poziomie władz lokalnych często wykorzystujących formy prywatnoprawne umo-

wy o partnerstwie potencjalne spory mogą być rozpatrywane na zasadach określonych m.in. 

w prawie prywatnym międzynarodowym
20

. 

Oprócz omówionych wyżej traktatów i umów międzynarodowych dla współpracy transgra-

nicznej lokalnych i regionalnych wspólnot samorządowych bezpośrednie znaczenie odgrywa-

                                                 
15

 Tekst Karty [za:] „Wspólnota” 1997, nr 26. 
16

 Tekst Karty [za:] „Wspólnota” 1997, nr 26. 
17

 Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz.1138. 
18

 Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz.1139. 
19

 Por. S, Malarski, op. cit., s. 138. 
20

 Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 z późn. zm.). 
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ją umowy bilateralne. Zwrócić należy przy tym uwagę, iż większość wymienionych wyżej 

konwencji i umów ratyfikowana była przez polskie władze rządowe dopiero w połowie lat 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, niektóre z nich nie zostały jeszcze ratyfikowane lub też 

nie zyskały statusu aktu prawa międzynarodowego, a przecież polskie gminy już od początku 

swojego istnienia tj. po dniu 27 maja 1990 r., kiedy odbyły się pierwsze wybory do organów 

samorządu terytorialnego i zaczęły obowiązywać ustawy samorządowe
21

, podejmowały próby 

nawiązania współpracy z samorządami innych państw. Na problem ten zwracano uwagę w li-

teraturze przedmiotu wskazując, z jednej strony, na brak podstaw prawnych dla tego rodzaju 

działań, z drugiej strony, na oczywiste korzyści, jakie odradzający się polski samorząd mógł 

uzyskać przez kontakty z samorządami państw Europy Zachodniej, a zwłaszcza krajów sąsia-

dujących
22

. Wobec braku regulacji w prawie polskim formy prawne współpracy międzygra-

nicznej przyjmowały postać umów partnerskich zawieranych między poszczególnymi polski-

mi i np. niemieckimi gminami po uzyskaniu każdorazowej akceptacji ministra spraw zagra-

nicznych
23

. Dopiero dwustronne umowy międzynarodowe zaczęły stwarzać prawne ramy tej 

współpracy wychodzące poza zwykłe umowy partnerskie. 

Zasadniczo w latach 1990-1994 Rzeczpospolita Polska zawarła traktaty, porozumienia i umo-

wy oraz wymieniała noty rządowe ze wszystkimi krajami graniczącymi z nią, a niekiedy na-

wet położonymi dalej. W roku 1990 zawarto dnia 14 listopada Traktat między Rzeczpospolitą 

Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy
24

, 

a następnie dnia 17 czerwca 1991 r. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
25

 

i jednocześnie tegoż dnia na podstawie art.12 Traktatu zawarto Porozumienie między rządem 

RR a rządem RFN o współpracy regionalnej i przygranicznej oraz wymieniono noty między 

ministrami spraw zagranicznych RP i RFN w sprawie utworzenia niemiecko-polskiej komisji 

międzyrządowej do spraw współpracy regionalnej i przygranicznej
26

. Łącznie do momentu 

wejścia Polski do Unii Europejskiej zawarto z RFN 17 traktatów, umów i porozumień. Po-

dobne akty prawa międzynarodowego zawarto na granicy południowej, przy czym najpierw 6 

października 1991 r. Układ między Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o do-

brym sąsiedztwie, solidarności i przyjaznej współpracy
27

, który obowiązuje mimo rozdziele-

nie Federacji na dwa oddzielne państwa w roku 1993. Zwłaszcza w oparciu o jego art.7 prze-

widujący współpracę między regionami, województwami, powiatami i gminami zwarte zosta-

ły dnia 8 września 1994 r. w Warszawie dwa oddzielne porozumienia między rządem RP 

a RCz i rządem RP a rządem RS współpracy transgranicznej. Na granicy wschodniej najszyb-

ciej zostało zawarte w dniu 24 kwietnia 1992 r. w Warszawie porozumienie między rządem 

RP a Republiki Białorusi o głównych zasadach współpracy transgranicznej, a dopiero w dniu 

23 czerwca 1992 r. Traktat między RP a RB o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
28

, 

którego art. 11 ust. 1 odnosił się do współpracy w obszarach przygranicznych. W dalszej ko-

lejności został zawarty dnia 18 maja 1992 r. Traktat między RP a Ukrainą o dobrym sąsiedz-

twie i przyjaznej współpracy
29

, który w art. 10 przewidywał nie tylko kontakty i współpracę 

między regionami, jednostkami administracyjno-terytorialnymi i miastami zwłaszcza w ob-

szarach przygranicznych, ale też powołanie Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Mię-

                                                 
21

 Zob. art. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 

ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.). 
22

 P. Czechowski, Z. Niewiadomski, op. cit., s. 76-77. 
23

 Ibidem, s. 78. 
24

 Dz.U. z 1992r., nr 14, poz. 54. 
25

 Dz.U. z 1992r., nr 14, poz. 56. 
26

 Szerzej na ten temat S. Malarski, op. cit., s. 191. 
27

 Dz.U. z 1992 r., Nr 59, poz. 296. 
28

 Dz.U. z 1993 r., Nr 118, poz. 527. 
29

 Dz.U. z 1993 r., Nr 125, poz. 573. 
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dzyregionalnej, co zaowocowało sporządzonym w Kijowie w dniu 24 maja 1993 r. porozu-

mień międzyrządowym o współpracy transgranicznej. W następstwie deklaracji z dnia 10 

października 1991 r. o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i współpracy między 

RP a Federacją Rosyjską dnia 22 maja 1992 r. został zawarty Traktat między RP a FR o przy-

jaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy
30

, który podobnie jak traktat z Ukrainą w art. 10 prze-

widywał nie tylko kontakty i współpracę między regionami, jednostkami administracyjno-

terytorialnymi i miastami zwłaszcza w obszarach przygranicznych obejmujących Obwód Ka-

liningradzki i polskie województwa północno-wschodnie, ale też powołanie Komisji Między-

rządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej, co zaowocowało sporządzonym w tym samym 

dniu porozumieniem między rządami o współpracy tych obszarów, a następnie w dniu 2 paź-

dziernika 1992 r. umową międzyrządową o współpracy transgranicznej. Najpóźniej uregulo-

wano stosunki w zakresie współpracy transgranicznej z Litwą, bowiem dopiero 28 kwietnia 

1994 r. został sporządzony Traktat między RP a Republiką Litewską o przyjaznych stosun-

kach i dobrosąsiedzkiej współpracy
31

, który w art. 10 deklarował korzystną współpracę mię-

dzy gminami, miastami i jednostkami administracyjno-terytorialnymi w szczególności w ob-

szarach przygranicznych, a ponadto wspieranie wspólnych interesów w Radzie Państw Morza 

Bałtyckiego i Związku Miast Bałtyckich
32

 oraz wspólne dążenie do włączenia tej współpracy 

do instytucji europejskich. W ślad za nim 25 września 1995 r. została podpisana umowa mię-

dzyrządowa o współpracy transgranicznej. Oprócz nich zostały zawarte też traktaty i układy 

z państwami niegraniczącymi z Polską: 6 października 1991r. układ z Republiką Węgierską
33

 

oraz traktaty 1 lipca 1992 r. z Republiką Łotewską
34

 i 2 lipca 1992 r, z Republiką Estońską
35

.  

Charakterystyczne jest też, iż po wielkiej powodzi z 1997 r. dopiero została ratyfikowana 

umowa z RFN o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z 19 

maja 1992 r.
36

 a następnie zostały zawarte: dnia 10 kwietnia 1997 r. umowa o wzajemnej po-

mocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków
37

 oraz dnia 18 

lipca 2002 r. trzy porozumienia w tej samej sprawie z ministrami spraw wewnętrznych krajów 

związkowych graniczących z Polską: Brandenburgii
38

, Meklemburgii-Pomorza Przedniego
39

 

i Saksonii
40

. Podobne umowy międzynarodowe zostały zawarte dnia 21 stycznia 2000 r. ze 

Słowacją
41

 dnia 4 kwietnia 2000 r. z Litwą
42

, dnia 8 czerwca 2000 r. z Republiką Czeską
43

, 

dnia 19 lipca 2002 r. z Ukrainą
44

, a nawet z Węgrami dnia 6 kwietnia 2000 r.
45

. Pewne konse-

kwencje dla współpracy wspólnot lokalnych położonych w dorzeczu Odry odgrywa zawarta 

                                                 
30

 Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 291. 
31

 Dz.U. z 1995 r., Nr 15, poz. 71. 
32

 Związek Miast Bałtyckich jest organizacją zrzeszająca miasta położone w regionie Morza Bałtyckiego po-

wstała z inicjatywy Polski w czasie konferencji, która odbyła się w Gdańsku w dniach 19-20 września 1991 r. 

Obecnie skupia 102 miasta z 10 państw nadbałtyckich z ogólną liczba ok. 21 mln mieszkańców. Polskie miasta 

członkowskie to: Chojnice, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Koszalin, Łeba, Malbork, Pruszcz Gdański, Reda, Sopot, 

Szczecin. Zob. A.Zygierewicz, Związek Miast Bałtyckich, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Infor-

macja Nr 1117, styczeń 2005, s. 3-4. 
33

 Dz.U. z 1992 r., Nr 59, poz. 298. 
34

 Dz.U. z 1993 r. Nr 114, poz. 502. 
35

 Dz.U. z 1993 r., Nr 121, poz. 536. 
36

 Dz.U. z 1997 r., Nr 11, poz. 56. 
37

 Dz.U. z 1999 r., Nr 22, poz. 201. 
38

 M.P. z 2003 r., Nr 15, poz. 207. 
39

 M.P. z 2003 r., Nr 15, poz. 209. 
40

 M.P. z 2003 r., Nr 15, poz. 211. 
41

 Dz.U. z 2004 r., Nr 36, poz. 327. 
42

 Dz.U. z 2004 r., Nr 38, poz. 341.  
43

 Dz.U. z 2004 r., Nr 36, poz. 325. 
44

 Dz.U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1737. 
45

 Dz.U. z 2004 r. Nr 38, poz. 347. 
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dnia 11 kwietnia 1996 r. Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed 

Zanieczyszczeniem we Wrocławiu, który jest siedzibą jej Sekretariatu
46

. Ponadto wszystkie 

kraje graniczące z Polską uwzględniają konieczność współpracy transgranicznej w ramach 

Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych sporządzonej dnia 13 

lipca 1992 r. w Helsinkach
47

. 

Powyższe ukazuje nam dosyć złożoną sytuację prawną udziału polskich jednostek samorządu 

terytorialnego w formach współdziałania na forum międzynarodowym, a w tym współpracy 

transgranicznej, jako że przedstawione traktaty, międzynarodowe umowy i porozumienia, 

chociaż podpisywane były nawet już w roku 1990, to w większości ratyfikowane były znacz-

nie później, a ponadto odsyłały do regulacji prawa krajowego. I tu wątpliwości zgłaszane 

przez P. Czechowskiego i Z. Niewiadomskiego w roku 1992 były jak najbardziej uzasadnio-

ne, a mianowicie, iż prawo polskie nie zawierało regulacji przyznających samorządom teryto-

rialnym wyraźną kompetencję do prowadzenia współpracy z takimi samymi jednostkami 

państw obcych, a wręcz kompetencja ta przysługiwała włącznie centralnym organom pań-

stwa. Stąd też ówczesna propozycja autorów, aby dopuszczać taką współpracę pod warun-

kiem, iż nie wkracza ona w sferę kompetencji zastrzeżonych dla tych organów, a zwłaszcza, 

iż nie będzie ona wkraczała w sferę praw i obowiązków obywateli
48

. Zwrócić należy uwagę, 

iż obowiązująca do roku 1992 Konstytucja Rzeczypospolitej z 1952 r.
49

 do kwestii zrzeszania 

się jednostek samorządu nie odnosiła się w ogóle, zaś uchwalona w 1992 r. ustawa konstytu-

cyjna
50

 w art.75 odsyłała do ustawy, w tym przypadku ustawy o samorządzie terytorialnym
51

, 

która jednakże w ówczesnej postaci również nie odnosiła się do współpracy międzynarodowej 

polskich gmin. 

Mimo braku zatem obowiązujących regulacji prawa krajowego oraz nielicznych i sukcesyw-

nie pojawiających się regulacji prawa międzynarodowego polskie gminy podejmowały kon-

takty i nawiązywały formy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i ich organi-

zacjami państw europejskich, a nawet z innych kontynentów. Charakterystyczna jest tu duża 

dywersyfikacja zarówno, co do form, jak i intensywności ich występowania w różnych regio-

nach Polski, a także państw, z którym współpracę nawiązywano. Do najwcześniej stosowa-

nych należały kontakty bezpośrednie między poszczególnymi gminami polskimi i gminami 

innych państw, które przybierały postać umów o współpracy zwanych związkami partnerski-

mi o mniej lub bardziej sformalizowanej formie umowy cywilnoprawnej lub też tylko dekla-

racji o współpracy. Część z nich stanowił kontynuację kontaktów nawiązywanych jeszcze w 

czasach systemu rad narodowych w Polsce. Najdłuższym bodaj stażem pochwalić się może 

Rybnik, który współpracę z francuskim St. Valuer nawiązał już w 1961 roku, a od roku 1970 

datują się związki między Zieloną Górą a Cottbus
52

. Natomiast po powstaniu samorządu jed-

ną z pierwszych gmin była Legnica, która pierwsze kroki ku nawiązaniu stosunków partner-

skich z miastem niemieckim poczyniła już jesienią 1990 r. Pierwszym partnerem, z którym 

rozpoczęto rozmowy było miasto Brühl – jednakże ostatecznie wiosną 1992 r. burmistrz 

                                                 
46

 Dz.U. z 1999 r., Nr 79, poz. 886. 
47

 Dz.U. z 2004 r., Nr 129, poz. 1352.  
48

 P. Czechowski, Z. Niewiadomski, op. cit., s. 76-77. Autorzy powoływali się przy tym na podobne poglądy 

zgłaszane przez J. Barcza, Współpraca regionów przygranicznych na przykładzie RFN. Studia i Materiały PISM 

1991. 
49

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lipca 1952 r. (Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 z późn. zm.). 
50

 Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 426 z późn. zm.). 
51

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) zmieniona art. 

10 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojo-

wej państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1126) w ustawę o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 

późn. zm.). 
52

 K. Hałas, A. Porawski, Miasta i gminy bliźniacze, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, grudzień 2003, s. 

10. 
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Brühl zrezygnował z nawiązania partnerstwa – wskazując jednocześnie na Wuppertal – jako 

miasto zainteresowane partnerstwem z Legnicą. Już dnia 19 stycznia 1991 r. miasta Gubin 

i Gubin podpisały umowę o partnerstwie, która została później włączona do Euroregionu 

„Sprawa-Nysa-Bóbr”, a od 1996 r. nawiązując do tych ramowych uwarunkowań, samorządy 

miast Guben i Gubina zawarły porozumienie o obustronnej współpracy, która ma na celu 

stworzenie wspólnej koncepcji struktury przestrzennej tego obszaru - do powstania jednorod-

nego organizmu miejskiego, czyli stworzenia Euro-Miasta Guben-Gubin
53

 Dużą aktywność 

wykazywały też gminy województwa opolskiego zamieszkałe przez mniejszość niemiecką, co 

ułatwiało zwłaszcza takim gminom, jak Krapkowice, Gogolin, Głogówek, Ozimek, nawiązy-

wać wcześnie i liczne związki partnerskie (partnerschat)
54

. Według danych na koniec 2005 r. 

ponad 2000 polskich gmin ma już zagranicznych partnerów. 

Kontakty te opierały się w dużej mierze na doświadczeniach gmin zachodniej Europy, które 

podobne rozwiązania praktykowały od wczesnych lat pięćdziesiątych. Pierwszym związkiem 

partnerskim pomiędzy miastami, który powstał w 1950 r.było partnerstwo niemiecko–fran-

cuskie pomiędzy miastami Ludwigshafen i Montbéliard
55

. Dziś, po półwieczu, pomiędzy mia-

stami samych tylko 15 państw członkowskich Unii Europejskiej istnieje ponad 7 000 oficjal-

nych partnerstw miast. Najwięcej kontaktów nawiązały gminy państw skandynawskich: 93 

proc. gmin Szwecji, 84 proc. – Danii, 81 proc. – Finlandii, jak również Belgii (67 proc.) i Ho-

landii (59 proc.). W liczbach bezwzględnych przodują pod tym względem: Francja (2 837 

gmin), Niemcy (2 455 gmin) i Wielka Brytania (1 124 jednostki samorządu lokalnego). W 

miarę upływu lat, po wojnie, gdy Europa Zachodnia stała się obszarem wolnym pod wzglę-

dem politycznym i dynamicznie rozwijającym się gospodarczo, partnerstwa miast budowały 

faktyczną wspólnotę Europy, wyprzedzając i w pewnym sensie przygotowując powołanie 

oficjalnych struktur europejskich. Partnerstwa te były silnie wspierane przez krajowe związki 

miast, gmin czy powiatów, a także przez ich europejską organizację – Radę Gmin i Regionów 

Europy (CEMR)
56

. 

Na tle tych związków partnerskich zaczęły powstawać bardziej zorganizowane i sformalizo-

wane formy współdziałania w postaci związków i porozumień komunalnych przyjmujących 

nazwę euroregionów. I tu ponownie można zauważyć wzorowanie się w wyborze formy i za-

kresu współdziałania na wcześniejszych doświadczeniach – zwłaszcza niemieckich partnerów 

w tworzeniu euroregionów. Do pierwszych najbardziej znanych europejskich transgranicz-

nych regionów należą poza wspominanym już Euregio z 1958 r., utworzony w 1963 r. Eure-

gio Rhein-Waal na pograniczu Niemiec i Holandii, w 1976 r.Region Górnego Renu (REGIO) 

na pograniczu Szwajcarii, Francji i Niemiec i w tym samym roku Euregio Mass-Rhein (Mo-

za) na pograniczu Belgii, Holandii i Niemiec, w 1977 r. na pograniczu Niemiec i Holandii 

Ems-Dollart Region, w 1978 r. Euroregion ARKO na pograniczu Szwecji i Norwegii i w tym 

samym roku Euregio Rhein- Mass-Nord na pograniczu Niemiec i Holandii, Corfrao na pogra-

niczu Szwajcarii, Francji i Włoch, Wspólnota Robocza Jury na pograniczu Francji i Szwajca-

rii, Euroregiony Moza na pograniczu Belgii, Holandii i Niemiec, Wspólnota Robocza Pirene-

jów na pograniczu Andory, Francji i Hiszpanii, Rada Lemańska, na pograniczu Francji 

                                                 
53

 B. Buchowicz, Specyfika Euromiasta Gubin-Gubin [w:] L. Kucz, M. Nowicki, W. Sługocki (red.), Materiały 

projektu „Rola i znaczenie informacji europejskie w budowaniu pozytywnego wizerunku procesów integracyj-

nych na polsko-niemieckim pograniczu”, Zielona Góra 1999, s. 53-58. 
54

 Pierwszy związek partnerski nawiązał gmina Leśnica z niemiecką gminą Gebrunn w 1992 r. 
55

 E.–A. Ziegler Kommunale Außenpolitik in Freunde reden Tacheles. Ein politisches Lesebuch, Wuppertal 

1992, s. 23 i n. 
56

 K. Hałas, A. Porawski, op. cit., s. 7. 
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i Szwajcarii, Comregio na pograniczu Belgii, Luksemburga, Francji i Niemiec
57

, Wspólnota 

Robocza Alpy-Adriatyk
58

. 

Pierwszym euroregionem z udziałem polskich gmin jest Euroregiony „Neisse-Nisa-Nysa”, 

który powstał dnia 21 grudnia 1991 r. Jego utworzenie zainicjowała strona niemiecka 

w styczniu 1991 r. prowadząc rozmowy sondażowe w Brukseli i Luksemburgu celem pozy-

skania przychylności władz Unii i UNESCO. Z czasem do poszukiwań nowej formuły współ-

pracy przygranicznej włączyły się władze ówczesnego województwa jeleniogórskiego (Wo-

jewoda Jeleniogórski), okręgu północno-czeskiego (Prezydent miasta Liberec) oraz kraju 

związkowego Saksonii (radny powiatu Zittau). W ich wyniku 14 maja 1991 r. podpisano de-

klarację o współpracy, a w dniach 23-25 maja 1991 r. odbyła się w Zittau konferencja pod 

patronatem trzech prezydentów: Lecha Wałęsy, Vaclava Hala i Richarda von Weizsackera z 

udziałem ponad 300 przedstawicieli wspólnot przygranicznych z trzech państw
59

. W listopa-

dzie 1991 r. odbyła się w Jeleniej Górze pierwsza konferencja polskich gmin zainteresowa-

nych powstaniem euroregionu (podobna odbyła się w sierpniu po stronie czeskiej, a w listo-

padzie po stronie niemieckiej). Wymieniona data 21 grudnia 1991 r. to dzień pierwszego ofi-

cjalnego posiedzenia delegatów trzech stron, którzy podjęli uchwałę o powołaniu struktury 

transgranicznej, którego ostateczna nazwa została ustalona w ramowym porozumieniu z 19 

marca 1994 r.
60

. Z punktu widzenia formalnoprawnego Euroregion nie jest odrębną, samo-

dzielną organizacją posiadającą osobowość prawną, a jedynie dobrowolną wspólnotą intere-

sów gmin i powiatów oraz ich organizacji
61

 W jego skład wchodzą trzy stowarzyszenia: Sto-

warzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Regionalne Komunalne Stowarzyszenie Miast 

i Gmin Północnych Czech oraz Komunalne Stowarzyszenie Euroregionu Nysa – Sekcja Nie-

miecka, a ponadto 43 polskie gminy (obecnie z dwóch województw: dolnośląskiego 39 i lu-

buskiego 4), 5 powiatów z północnych Czech i 9 powiatów wschodniej Saksonii i jedno mia-

sto wydzielone
62

. Jego organami są Rada, Prezydium, Wspólny Sekretariat z siedzibą w Li-

bercu, Euroregionalne Komisje (E.KOM) i Euroregionalne Grupy Ekspertów (EUREX) oraz 

dla rozwiązywania lokalnych i fachowych problemów Euroregionalny Konwent 

(E.KONWENT) i Forum Bezpieczeństwa (FOR-BE-S)
63

, ale po każdej ze stron występują 

ponadto odrębne formy organizacyjne: konferencje, walne zgromadzenia i zebrania członków 

oraz przedstawicielstwa samorządów. Zadania realizowane przez Euroregion i jego uczestni-

ków skupiają się wokół priorytetowych celów związanych z rozbudową przejść granicznych, 

tworzeniem nowoczesnych połączeń telekomunikacyjnych, rozwojem i współpracą szkół 

wyższych i ośrodków naukowych, rekreacją i ruchem turystycznym jako czynnikami rozwoju 

gospodarczego oraz rozwijaniem kontaktów ludności obszarów przygranicznych, wśród nich 

jednak szczególną rangę posiada ochrona środowiska i gospodarka wodna zlewni Nysy Łu-

życkiej. Finansowanie działalności opiera się na składkach członków oraz środkach pozyski-

wanych z funduszów i programów unijnych. 

Drugim z kolei jest Euroregion „Bug” z uwagi na jego pierwszy etap, którym było podpisanie 

dnia 18 grudnia 1991 r. w Tomaszowie Lubelskim Porozumienia o współpracy przygranicz-

nej województw i obwodów Polski i Ukrainy, a następnie w wyniku polsko-białoruskich 

uzgodnień podpisanie dnia 8 maja 1992 r. w Chełmie protokołu intencyjnego dotyczącego 

wymiany barterowej, w dalszej kolejności dnia 11 września 1992 r. w Zamościu utworzono 

                                                 
57

 J. Wendt, Współpraca regionalna Polski w Europie Środkowej, „Studia Europejskie” 1998 nr 4, s. 140. 
58
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60
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Regionalne Centrum Współpracy Transgranicznej, a w dniach 15-17 czerwca 1994 r. zorgani-

zowano w Kazimierzu Dolnym konferencję dotyczącą koncepcji, zadań i organizacji projek-

towanego Euroregionu. Wreszcie dnia 25 stycznia 1995 r. doszło w Chełmie do roboczego 

spotkani trzech stron w celu przygotowania projektów dokumentów erygujących, ale dnia 8 

września 1995 r. ostateczny projekt Porozumienia o utworzeniu Związku Transgranicznego 

Euroregionu „Bug” zawarły tylko strony polska i ukraińska i 29 września w Łucku na Ukra-

inie uroczyście go podpisały. Dopiero 15 maja 1998 r. do Porozumienia przystąpiła strona 

białoruska. Ze strony polskiej obecnie należy do niego 251 gmin należące do 34 powiatów z 4 

województw (lubelskie, mazowieckie, podkarpackie i świętokrzyskie), ze strony ukraińskiej 

obwód wołyński (dnia 16 lutego 2005 r. przyjęto ze statusem honorowego członka obwody 

lwowski, odeski i ługański), a ze strony białoruskiej obwód brzeski
64

. Podobnie jak Eurore-

gion „Nysa” także i „Bug” ma charakter umowy o wzajemnej współpracy bez stworzenia od-

rębnej organizacji wyposażonej w osobowość prawną, mimo to posiada stosowaną strukturę 

organizacyjną, do której należą: Rada Euroregionu składająca się z 30 osób, po 10 ze strony 

białoruskiej, polskiej i ukraińskiej, Prezydium Rady Euroregionu, po jednym przedstawicielu 

z każdej ze stron, Sekretariaty obejmujące krajowe biura w Chełmie, Brześciu i Łucku oraz 

Komisja Rewizyjna składająca się z 6 osób, po 2 z każdej strony, ponadto powołanych jest 5 

grup roboczych. Głównym celem Stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój obszarów po-

granicza przez spełnianie następujących funkcji: wspieranie idei samorządu terytorialnego, 

informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej, koordynowanie i wspie-

ranie współpracy przygranicznej w regionie, pozyskiwanie i wykorzystywanie środków po-

mocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finanso-

wych dla realizacji celów Stowarzyszenia. Związek „Euroregion Bug” został utworzony w 

celu rozwoju współpracy obszarów przygranicznych w następujących dziedzinach: zagospo-

darowania przestrzennego, komunikacji, transportu i łączności, oświaty, ochrony zdrowia, 

kultury, sportu i turystyki, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, likwidacji za-

grożeń i klęsk żywiołowych, rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygra-

nicznych oraz współpracy instytucjonalnej, a także współpracy   podmiotów gospodar-

czych. Działalność jest finansowana ze składek wnoszonych przez członków oraz środków 

pomocowych pochodzących z programów i funduszy unijnych. 

Także pod koniec 1991 r. gminy: Lubsko, Jasień, Brody, Nowogród Bobrzański i Trzebiel po 

stronie polskiej oraz miasto Forst po stronie niemieckiej zainicjowały rozmowy dotyczące 

powstania Euroregionu w środkowej części granicy polsko-niemieckiej. W 1992 roku do prac 

dotyczących problematyki powstania Euroregionu włączyli się przedstawiciele innych gmin 

oraz Wojewoda Zielonogórski po stronie polskiej, a po stronie niemieckiej Związek Miast i 

Powiatów, do którego weszły powiaty: Guben, Spremberg, Cottbus oraz miasto Cottbus. 

Ostateczne zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się dnia 2 czerwca 1993 r. z udzia-

łem przedstawicieli gmin-założycieli oraz Wojewody Zielonogórskiego. W tym samym dniu 

odbyła się w Gubinie uroczystość podpisania umowy, powołującej oficjalnie do życia Euro-

region, w obecności licznych przedstawicieli gmin, Wojewody Zielonogórskiego, Ministra 

Pełnomocnika Ambasady Polskiej w Berlinie, Przewodniczącego Związku Miast Polskich, 

oraz przedstawicieli Związku Powiatów i Miast Niemieckich. Umowa reguluje szeroko rozu-

mianą współpracę partnerów po obu stronach polsko-niemieckiej granicy, a uwieńczyli ją 

swymi podpisami Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-

Bóbr” oraz Prezydent Stowarzyszenia Niemieckiego Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Euro-

region jest platformą dobrowolnej współpracy polskich gmin z powiatami i miastami RFN. 

Współpraca realizowana jest na podstawie równości prawa obu stron z uwzględnieniem 

Układu Ramowego o Ponadgranicznej Współpracy pomiędzy gminami i pomiędzy stowarzy-
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szeniami terytorialnymi. Po stronie polskiej w skład Euroregionu wchodzi 56 gmin położo-

nych w 10 powiatach z 3 województw (54 z lubuskiego i po 1 z wielkopolskiego i dolnoślą-

skiego), a po stronie niemieckiej obecnie wchodzi 1 miasto wydzielone i 1 powiat z kraju 

związkowego Brandenburgia. Organami są Rada Regionu (przedstawiciele polskiej Konfe-

rencji i niemieckiego Zebrania Członków Stowarzyszenia) wybierane przez nią Prezydium 

(Konwent polskiego Stowarzyszenia i Zarząd niemieckiego Stowarzyszenia), Sekretariat i 4 

grupy robocze (gospodarka, komunikacja, turystyka; rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowi-

ska; młodzież, sport, oświata, kultura; informacja). Programy (np. EUROLAS dotyczący 

ochrony przeciwpożarowej lasów) i projekty realizowane są ze składek i funduszy unijnych
65

. 

Również pod koniec1991 roku rozpoczęły się pierwsze próby nawiązania współpracy przy-

graniczna na Środkowym Nadodrzu. Szczególne znaczenie miało tutaj podpisanie porozumie-

nia o współpracy pomiędzy Słubicami i Frankfurtem/O, co pozwoliło na otwarcie w Słubi-

cach, we wrześniu 1992 r. wspólnego polsko - niemieckiego biura koordynacyjnego PRO 

EUROPA VIADRINA. W konsekwencji tych działań w dniu 5 czerwca 1993 r. został podpi-

sany List Intencyjny o utworzeniu Euroregionu, a następnie dnia 21 grudnia 1993 r. w Rogach 

przedstawiciele Stowarzyszenia Środkowa Odra (Mittlere Oder), Stowarzyszenie Gmin Lubu-

skich Pogranicze oraz Związku Gmin Gorzowskich podpisali Umowę o utworzeniu Eurore-

gionu PRO EUROPA VIADRINA. Strony zawierające umowę odwołując się do wspomnia-

nej już umowy międzypaństwowej dnia 17 czerwca 1991 r. deklarowały wolę: zapewnienia 

dobrosąsiedzkich stosunków między Polakami i Niemcami, utrwalania regionalnej tożsamości 

Polaków i Niemców mieszkających w rejonie przygranicznym przez stworzenie wspólnej 

perspektywy na przyszłość, podnoszenia dobrobytu mieszkańców regionu przygranicznego 

przez stworzenie przyszłego transgranicznego polsko-niemieckiego regionu gospodarczego, 

promowania idei jedności europejskiej i porozumienia międzynarodowego, ustalania wspól-

nych przedsięwzięć oraz uzyskania środków potrzebnych do ich realizacji. W lutym 1998 

roku Rada Euroregionu „Pro Europa Viadrina” podjęła uchwałę o zmianie reprezentanta stro-

ny polskiej w euroregionie, którego rolę przejęło Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 

„Pro Europa Viadrina”. Do polskiej części Euroregionu należy 33 gmin (26 z województwa 

lubuskiego i 7 z zachodniopomorskiego), zaś niemiecka część obejmuje tereny miasta Frank-

furt/O oraz powiatów Brandenburgii Märkisch Oderland, Oder-Spree
66

. Z punktu widzenia 

formalnoprawnego i ten Euroregion jest jedynie formą współdziałania bez żadnych konse-

kwencji w zakresie osobowości prawnej, jednakże z ustalonymi organami dosyć typowymi
67

: 

20 osobowa Rada Euroregionu (po 10 członków dla każdej Se stron), 4 osobowe Prezydium 

(po 2 członków dla każdej ze stron), Sekretariat z trzema placówkami w Gorzowie Wlkp., 

Słubicach i Frankfurcie/O, Komisja Rewizyjna (2 osobowa wybierana spośród członków Ra-

dy z wykluczeniem członków Prezydium
68

) i grupy robocze (obecnie 3: Projektmanegemnt, 

ds.Turystyki i ds.Gospodarki, każda 7 osobowa). Swoje zadania Euroregion finansuje ze skła-

dek wnoszonych przez obie strony oraz dotacji, darowizn, spadków i innych źródeł (zwłasz-

cza środków pomocowych). 

Euroregion Karpacki został powołany do życia po prawie dwuletnich pracach przygotowaw-

czych (pierwsze spotkania polsko-słowackie w Krośnie miały miejsce we wrześniu 1991r., a I 

Przygraniczne Targi Regionalne w lutym 1992 r. w Jaśle
69

) dnia 14 lutego 1993 r. w Debre-

czynie na Węgrzech, gdzie przedstawiciele władz lokalnych Polski, Słowacji, Węgier i Ukra-

                                                 
65
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iny podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion „Karpac-

ki” oraz ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Wegier udzielili poparcia tej ini-

cjatywie podpisując Deklarację o współpracy Społeczności Zamieszkujących Obszar Eurore-

gionu „Karpackiego”. Na posiedzeniu w dniach 29-30 kwietnia 1997 r. Rada Związku pozy-

tywnie rozpatrzyła wniosek strony rumuńskiej o jej przyjęcie w charakterze Członka Zwy-

czajnego. Główną przesłanką utworzenia Euroregionu „Karpackiego” było inicjowanie i ko-

ordynowanie działań w zakresie promocji współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej, 

oświatowej, turystycznej i ekologicznej. Większość wpływów do budżetu Euroregionu po-

chodzi ze składek członków Euroregionu. Euroregion „Karpacki” obejmuje po stronie pol-

skiej 180 gmin z dwóch województw małopolskiego i podkarpackiego, a po stronie ukraiń-

skiej w skład Euroregionu wchodzą 4 obwody: lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski i czer-

niowiecki, wreszcie po stronie słowackiej do Euroregionu należą dwa kraje: koszycki i pre-

szowski, z kolei po stronie węgierskiej w skład Euroregionu wchodzi 5 okręgów (kantonów) 

położonych w północno-wschodniej części kraju Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 

Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, zaś po stronie rumuńskiej w skład 

Euroregionu wchodzi 5 okręgów (departamentów): Bihor, Sălaj. Satu Mare, Maramureş, 

Botoşani
70

. W powstaniu tego Euroregionu zwraca uwagę fakt, iż w Preambule Statutu 

Związku powołano się na Konwencję Madrycką, która w dniu podpisywaniu porozumienia 

nie była jeszcze przez Polskę ratyfikowana. Zgodnie z pkt. V-VIII Statutu organami Związku 

są: Rada Związku gromadząca po 3 przedstawicieli każdej ze stron (2 przedstawicieli samo-

rządu i 1 administracji rządowej) i obradując co 6 miesięcy, wybierany przez nią Sekretarz 

Generalny, mający do pomocy Sekretariat oraz 3 komisje robocze (ds. współpracy gospodar-

czej, ds. współpracy kulturalnej i rewizyjna), przy czym jednak, jak zastrzega pkt.II.5 organy 

związku pełnią wyłącznie funkcje doradcze, konsultacyjne i koordynacyjne, z których nie 

mogą wynikać żadne zobowiązania natury prawnej dla żadnej ze stron. Działalność związku 

finansowana jest ze składek członkowskich i funduszy pomocowych. 

Euroregion „Karpacki” był ostatnim utworzonym przed wejściem w życie ratyfikowanej 

przez Polskę Konwencji Madryckiej. Następne euroregiony powstawały już w nowej sytuacji 

prawnej, jednakże pamiętać należy, iż Konwencja Madrycka odsyła w zasadniczych kwe-

stiach do uregulowań prawa krajowego i w tym sensie procedury te były nadal ułomne. Pa-

miętać też należy, iż procedury tworzenia euroregionów – jak to już wielokrotnie wskazywa-

no - inicjowany były często znacznie wcześniej, niż dochodziło do ostatecznego formalnego 

ich zakończenia. 

Tak też jest w przypadku Euroregionu „Tatry”, którego początki sięgają jeszcze roku 1991, 

kiedy to w listopadzie na konferencji samorządowej w Zakopanem zgłoszona została idea 

zbliżenia i współpracy między Polską i Słowacją, a jej kontynuacją było podpisanie w Popra-

dzie w maju 1992 r. porozumienia o współpracy samorządowej na konferencji wójtów i bur-

mistrzów Podtatrza obejmującego oba obszary przygraniczne, po upływie prawie roku 

w marcu 1993 r. strona słowacka opracowała projekt międzyregionalnego związku gmin re-

gionu podtatrza, na podstawie którego w maju tego roku na spotkaniu samorządowców i par-

lamentarzystów zredagowano „Deklarację intencji” o popularyzowaniu idei Euroregionu, a w 

lipcu 1993r. na posiedzeniu reprezentantów obu stron w Kieżmarku przedstawiono projekt 

związku i powołano grupę roboczą do przygotowania projektu przyszłego statutu i wyłoniono 

Komitetet Założycielski, którego zadaniem było zwołanie pierwszego kongresu Związku „Eu-

roregion Tatry”. W październiku 1993r. podpisano Deklarację Organów Samorządów Teryto-

rialnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej w sprawie projektu utworzenia 

transgranicznego związku Region „Tatry”, w jej wykonaniu dnia 26 sierpnia1994 r. w No-

wym Targu odbył się I Kongres Związku „Euroregion Tatry”, w trakcie którego podpisano 

                                                 
70
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Umowę pomiędzy samorządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o utworze-

niu Transgranicznego Związku „Euroregion Tatry” powołująca się na porozumienie między-

rządowe podpisane w Warszawie 18 sierpnia i uchwalono Statut. Dla realizacji celów statu-

towych gminy polskie utworzyły Związek Euroregion „Tatry” z siedzibą w Nowym Targu, 

który w grudniu 1994 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Nowym Sączu został wpi-

sany do rejestru stowarzyszeń. Analogicznie gminy słowackie utworzyły Stowarzyszenie Re-

gion „Tatry” z siedzibą w Kieżmarku, tym samym Transgraniczny Związek Euroregion „Ta-

try” składa się z obu stowarzyszeń i ich gmin członkowskich
71

. Umowa zawarta 22 paździer-

nika 1999 r. zatwierdziła jego dotychczasową strukturę organizacyjną, na która składają się 

obradujący dorocznie Kongres (najwyższy organ uchwałodawczy liczący 70 delegatów po 35 

z każdej strony), Rada jako najwyższy organ wykonawczy powoływana przez Kongres na 2-

letnią kadencję (14 członków po 7 z każdej strony) i również powoływana na taką samą ka-

dencję Komisja Rewizyjna (6 członków po 3 z każdej ze stron) i 5 komisji (gospodarcza, 

ochrony środowiska, kultury, informacji, sportu i turystyki) wybieranych w łonie Rady
72

. 

Kolejnym euroregionem jest Euroregion „Pomerania” utworzony dnia 15 grudnia 1995 r. 

w Szczecinie po trwających ponad 3 lata konsultacjach i pracach przygotowawczych, był od-

powiedzią na tzw. plan Stolpego z przełomu 1991 i 1992 utworzenia tzw. Regionu Odry. 

Skupił początkowo ze strony polskiej miasto Szczecin oraz gminy, które utworzyły dnia 14 

października 1993 r. Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego (obecnie jest to 47 gmin) 

i powstały we Wrześniu 1992 r. Komunalny Związek Europaregion POMERANIA (z dwoma 

miastami oraz sześcioma powiatami – 4 z Meklemburgii-Pomorza Przedniego i 2 z Branden-

burgii). Początkowo oba stowarzyszenia podpisały dnia 14 lutego 1994 r. dwustronne Poro-

zumienie o ponadgranicznej współpracy, a dopiero po ponad roku Umowę o utworzeniu Eu-

roregionu „Pomerania”. Strona niemiecka od początku była zainteresowana wyłącznie umową 

bilateralną, natomiast strona polska lansowała układ czterostronny z udziałem samorząd 

szwedzkich i duńskich (wyspa Bornholm i wschodnia Zelandia), którą prezentowała m.in. na 

Konferencji Krajów Nadbałtyckich na Bornholmie na przełomie listopada i grudnia 1992r., 

ostatecznie po podpisaniu dnia 26 lutego 1998 r. stosowanej umowy Euroregion objął także 

33 szwedzkie gminy zorganizowane w Komunalnym Związku Skanii. Wśród dosyć typowych 

celów wyróżniają się prowadzone od 1999 r. wspólne patrole straży granicznej, współpraca 

straży pożarnych i policji, a także rozbudowa Uznańskiej Kolei Kąpieliskowej
73

. Struktura 

władz obejmuje 36 osobową Radę Euroregionu (po 12 członków z każdego stowarzyszenia 

członkowskiego) i wybieranego przez nią 6 osobowego Prezydium (po 2 członków reprezen-

tujących każdą ze stron), obsługiwane przez Sekretariat z siedzibą w Szczecinie. 

Historia Euroregionu „Glaciensis”, chociaż oficjalnie datuje się od dnia 15 grudnia 1996 r., 

kiedy w Hradec Králové przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej oraz Regionalne Sto-

warzyszenie Miast i Gmin Pogranicza Czech Moraw i Ziemi Kłodzkiej została podpisana 

Umowa ramowa tworząca pierwszy wyłącznie polsko–czeski Euroregion, swoje początki 

miałą najwcześniej ze wszystkich polskich euroregionów, jako że dnia 11 listopada 1989 r. 

ukazał się pierwszy numer ponadgranicznego miesięcznika „Ziemi Kłodzka – Od Kladského 

pomezí – Glatzer Bergland” wydawanego w Nowej Rudzie przez Wydawnictwo Ziemia 

Kłodzka oraz Solidarność Polsko – Czesko – Słowacką, zaś jeszcze przed podpisaniem poro-

zumienia w Zittau o utworzeniu Euroregionu „Nysa” w dniach 17–18 maja 1991 r. odbyła się 

w Nachodzie „Konferencja Regionalna Nachod – Kłodzko – Broumov” dotycząca współpra-

cy przygranicznej, w której udział wzięło około 150 samorządowców oraz przedstawicieli 

województw i rządu, w następstwie której dnia 18 września 1992 r. po uzgodnieniach przed-
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stawicieli 21 społeczności lokalnych z województw wałbrzyskiego i opolskiego oraz przed-

stawicieli miast północno – wschodnich Czech zostało podpisane Porozumienie o ponadgra-

nicznej współpracy wzajemnej oraz o utworzeniu Ponadgranicznego Związku Miast i Gmin 

Czechy–Polska. W roku 1994 najpierw dnia 9 lutego utworzono Stowarzyszenie Gmin Ziemi 

Kłodzkiej, a następnie dnia 30 maja Sejmik Samorządowy Województwa Wałbrzyskiego pod-

jął uchwałę o rozpoczęciu procedury tworzenia Euroregionu „Glaciensis” (nawiązującego do 

średniowiecznej nazwy Ziemi Kłodzkiej), z kolei po stronie czeskiej dnia 16 stycznia 1996 r. 

utworzono Regionalne Stowarzyszenie ds.. Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi 

Kłodzkiej, którym na podstawie uchwały z dnia 29 stycznia Zgromadzenia Stowarzyszenia 

Gmin Ziemi Kłodzkiej zawierającej stosowną deklarację miano w przyszłości podpisać umo-

wę o współpracy. Dzięki temu dnia 16 kwietnia w Policach nad Metują odbyło się spotkanie 

delegatów obu stowarzyszeń, a 4 października IX Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia pol-

skiego przyjęło ostateczną treść umowy, podpisanej dnia 5 grudnia 1996 r. Na przestrzeni 

istnienia Euroregionu w jego strukturze zaszły istotne zmiany. Obecnie członkami Euroregio-

nu po stronie polskiej jest 31 gmin Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, 

z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego i ząbkowickiego. Członkiem Eu-

roregionu jest również Powiat Kłodzki. Po stronie czeskiej 84 miasta i gminy należące do 

powiatów (okresów): Hradec Králové, Trutnov, Rychnov n. Knĕņnou, Náchod, Ustí n. Orlici, 

Pardubice, Svitavy, Ńumperk, Semily i Jeseník – reprezentujące Regionální sdruņení Eurore-

gion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis. W odróżnieniu od innych ero-

regionów ten posiada dwie stolice (siedziby): Kłodzko i Rychnov n. Knĕņnou. Zgodnie z §4 

Statutu organami są Rada Euroregionu składająca się z 6 członków (po 3 z każdej ze stron), 2-

osobowego organu wykonawczego – Sekretariatu, i 4-osobowej Komisji Rewizyjnej. Jak sta-

nowi §1 w ust. 3 Euroregion jest dobrowolnym związkiem obu stowarzyszeń nie mającym 

osobowości prawnej, którego podstawową formą działania jest koordynacja głównych przed-

sięwzięć zgodnie z zamierzeniami Euroregionu wyrażonymi w uchwałach Rady
74

. 

Podobnie długoletni proces charakteryzuje powstawania Euroregionu „Pradziad” (nazwa po-

chodzi od najwyższego w okolicy szczytu górskiego Praded - 1491 m n.p.m.) związanego 

z rejonem Jesioników, jako że i tu pierwsze kontakty podjęły władze samorządowe obu stron 

już w 1990 roku. Z inicjatywą pierwszego, dużego spotkania wyszły władze Jesenika, organi-

zując dnia 21 czerwca 1991 r. konferencję z udziałem przedstawicieli miast i gmin regionu 

jesenickiego oraz sąsiadujących miast i gmin województwa opolskiego i wałbrzyskiego, która 

uznała za konieczne zacieśnianie kontaktów społeczności zamieszkałych po obu stronach 

granicy przez organizowanie i wspieranie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki, 

sportu, kultury i oświaty, m.in. przez bezpośrednie kontakty przedsiębiorstw, które należy 

ułatwić przez organizacje imprez targowych i ośrodków informacji gospodarczej. Kolejne 

konferencje regionalne odbyły się w sierpniu 1991 r. w Javorniku i we wrześniu 1991 r. 

w Jeseniku, a poświęcone były przede wszystkim projektom planowanych przejść granicz-

nych wraz z infrastrukturą celną i drogową. W Jeseniku przedstawiciele 9 gmin polskich zo-

bowiązali się do utworzenia związku, który miał być partnerem dla utworzonego już związku 

okręgu jesenickiego, a w przyszłości doprowadzić do utworzenia wspólnego regionu polsko-

czeskiego. Przez kolejne lata odbywały się spotkania miast i gmin, na których przyjęto mię-

dzy innymi porozumienie o ponadgranicznej współpracy wzajemnej, deklarację o utworzeniu 

Ponadgranicznego Związku Miast i Gmin Czechy-Polska oraz powołano Polsko-Czeską Ko-

misję Samorządową ds. Współpracy Transgranicznej w Rejonie Jesenicko-Nyskim. Współ-

pracę partnerską podejmowały też pojedyncze gminy. Także władze regionalne szczebla rzą-

dowego zacieśniały kontakty podpisując dnia 26 czerwca 1996 r. porozumienie o współpracy 

transgranicznej. Porozumienie to zostało podpisane przez wojewodę opolskiego ze starostami 
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powiatów: Bruntal, Jesenik, Opava i Szumperk. Zwieńczeniem kilkuletnich starań władz sa-

morządowych i wojewódzkich oraz umocnieniem formalnie trwającej już współpracy samo-

rządów, szkół, ośrodków kultury, klubów sportowych i innych organizacji społecznych było 

podpisanie przez przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Dorzecza Osobłogi i Unii 

Turystycznej Ziemi Nyskiej ze strony polskiej oraz stowarzyszeń miast i gmin czeskich po-

wiatów Bruntal i Jesenik dnia 2 lipca 1997 r. w Jeseniku Umowy ramowej o utworzeniu cze-

sko - polskiego Euroregionu o nazwie „Pradziad”. Z czeskiej strony do Euroregionu przystą-

piło 60 gmin, należących do stowarzyszeń a obecnie związków gmin: Bruntalskich, Jesenic-

kich, Osoblażskich, Rymarzowskich, Verbeńskich z takimi miejscowościami jak m.in.: Brun-

tal, Jesenik, Javornik, Vidnava, Ņulova, Osoblacha, Rymařov, Vrbno p. Pradziadem (obecna 

siedziba władz), Zlate Hory i Mesto Albrechtice. Obecnie Euroregion po stronie czeskiej sku-

pia 69 gmin. Dołączyły do niego m.in.: Związek Gmin Harty Śląskiej oraz miasto Krnov. 

Zgodnie z §2 Umowy Euroregion jest stowarzyszeniem celowym czeskich i polskich związ-

ków i stowarzyszeń miast i gmin działających na jego obszarze. W myśl §7 najwyższym or-

ganem Euroregionu jest jego 30-osobowy Parlament (po 15 członków z każdej strony), który 

w okresach między jego posiedzeniami na podstawie §8 zastępuje sześcioosobowe Prezydium 

(po trzech członków z każdej strony), ponadto każda z części (polska i czeska) posiada Walne 

Zgromadzenie składające się ze statutowych przedstawicieli jego członków (§9), którego or-

ganem wykonawczym jest Rada Euroregionu, której piętnastu członków wchodzi automa-

tycznie do Parlamentu (§10). Rada ze swego grona wybiera grupy robocze oraz sekretarza
75

. 

Stosunkowo najkrócej przebiegał proces tworzenia Euroregionu „Bałtyk”, którego idea utwo-

rzenia prawie równocześnie powstała wśród polityków działaczy gospodarczych południowo-

wschodniej Szwecji oraz północno-wschodniej Polski, jako że pierwsza konferencja poświę-

cono możliwościom utworzenia Euroregionu (pod robocza nazwą „Jantar”) odbyła się na 

przełomie lutego i marca 1997 roku w Malborku a już dnia 22 lutego 1998 r. podpisano Poro-

zumienie o utworzenie Euroregionu Bałtyk. Euroregion Bałtyk jest jedną z największych tego 

typu organizacji w Europie zarówno pod względem ilości uczestniczących Stron, obszaru 

oraz ludzi zamieszkujących te regiony. Terytorium Euroregionu to na terenie Polski woje-

wództwa pomorskie i warmińsko-mazurskie, na terenie Federacji Rosyjskiej Obwód Kalinin-

gradzki, na terenie Litwy Kłajpeda i Okręg Kłajpedzki, na Łotwie Kurlandzki Okręg Plani-

styczny (zachodnia Łotwa), na terenie Szwecji województwa Blekinge, Kalmar, Kronoberg, 

na terenie Danii wyspa Bornholm. W odróżnieniu od innych Euroregion Bałtyk ma wyraźnie 

charakter samorządowo-rządowy, w pracach Euroregionu uczestniczą przedstawiciele władz 

samorządowych i państwowych. Struktura organizacyjna jest typowa dla Euroregionów, naj-

wyższym organem jest 48-osobowa Rada (§6 Statutu), ze swego składu wyłania Prezydium 

(po jednym przedstawicielu każdej ze stron - §8), pracami Rady i Prezydium kieruje Prezy-

dent Euroregionu. Rada obraduje co najmniej dwa razy do roku, Prezydium od 4-6 razy 

w roku, decyzje podejmowane są na zasadach konsensusu. Funkcja Prezydenta jest pełniona 

kolejno przez przedstawiciela każdej ze Stron Umowy, rotacja następuje po rocznej kadencji 

(§5 ust.2-4). W Euroregionie działają Grupy Robocze, które powoływane są jako stałe, do 

rozwiązywania problemów długofalowych, lub tematyczne do rozwiązania doraźnego pro-

blemu (§9). Działalność bieżąca w ramach Euroregionu jest koordynowana przez Narodowe 

Sekretariaty zlokalizowane w Bałtijsku (Rosja), Kłajpedzie (Litwa), Rydze (Łotwa), Ronne 

(Dania) lub rotacyjnie w Karlskronie, Kalmarze, Växjo (Szwecja). Rada Euroregionu podjęła 

bardzo ważną decyzję tworząc od 1 lipca 2004 roku Stały Międzynarodowy Sekretariat Euro-

regionu, który działa w strukturze Sekretariatu polskiego w Elblągu (§10). Stronę polską w 

Euroregionie Bałtyk tworzą Wojewodowie i Marszałkowie Pomorza oraz Warmii i Mazur 
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oraz Stowarzyszenie Gmin, do którego należy ponad 90 gmin i powiatów z terenu tych woje-

wództw
76

. 

Związek Transgraniczny Euroregion Niemen został utworzony dnia 6 czerwca 1997 r. na mo-

cy trójstronnego porozumienia zawartego przez przedstawicieli: województwa suwalskiego 

(Polska), rejonów Alytus i Mariampol (Litwa) oraz województwa grodzieńskiego (Białoruś). 

Euroregion ustanowiono w celu intensyfikacji kontaktów społecznych, gospodarczych i poli-

tycznych obszarów, które łączy wspólne dziedzictwo geograficzne, historyczne i kulturowe. 

Obecnie w skład Euroregionu Niemen wchodzą: ze strony polskiej : województwo podlaskie 

(z wyłączeniem części byłego województwa łomżyńskiego), część województwa warmińsko-

mazurskiego (gminy wchodzące w skład byłego województwa suwalskiego); ze strony litew-

skiej: rejony Alytus, Mariampol i Wilno; ze strony białoruskiej: województwo grodzieńskie; 

ze strony rosyjskiej: rejony Czerniachowsk, Gusiew, Oziersk, Krasnoznamiensk i Niestierow 

(Obwód Kaliningradzki). Celem porozumienia w ramach Euroregionu jest rozwój współpracy 

regionów przygranicznych w następujących dziedzinach: wszechstronnego rozwoju ekono-

micznego; zagospodarowania przestrzennego; infrastruktury publicznej; oświaty, ochrony 

zdrowia, kultury, sportu i turystyki; ochrony środowiska; likwidacji zagrożeń i klęsk żywio-

łowych; rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych oraz współ-

pracy instytucjonalnej, a także współpracy podmiotów gospodarczych. 

Inicjatywa utworzenia Euroregionu Niemen, w którym uczestniczyłyby regiony pogranicza 

Litwy, Białorusi, Polski i obwodu Kaliningradskiego, była wysunięta dnia 11 lutego 1995 r. 

na odbywającym się w Wigrach III Forum Gospodarki Bałtyckiej, w jego następstwie dnia 

9 lutego 1996 r. w Suwałkach odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli regionów po-

granicza. Poparcie w tworzeniu Euroregionu we wspólnych deklaracjach (dnia 5 marca 1996 

r. w Wilnie i dnia 19 września 1996 r. w Gdyni) wyrazili Prezydenci Litwy i Polski. 

W czerwcu 1997 r. rady samorządów powiatu mariampolskiego udzieliły upoważnienia kie-

rownikowi powiatu w imieniu samorządów podpisać umowę utworzenia Euroregionu. Kie-

rownik powiatu alytuskiego upoważnienie do podpisania umowy otrzymał od Rządu Repu-

bliki Litewskiej. Dnia 6 czerwca 1997 r. w Augustowie została podpisana Umowa utworzenia 

związku regionów Pogranicza „Euroregion Niemen” i jego Statut, mimo pierwotnych zamie-

rzeń kierownicy obwodu Kaliningradzkiego nie otrzymali zgody MSZ Rosji w sprawie włą-

czenia się do Euroregionu Niemen i nie mogli wziąć udziału w tych uroczystościach (pięć 

rejonów z Obwodu weszło do Euroregionu dopiero dnia 4 kwietnia 2002 r.). W tym samym 

dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Euroregionu; zatwierdzono skład Rady (po 4 

członków od strony) i Prezydium Rady ( po 2 członków), a dnia 27 listopada 1997 r. w Dru-

skiennikach Rada zatwierdziła regulamin organów (Rady, Prezydium, Sekretariatu, grup Ro-

boczych, Komisji rewizyjnej). Na tym posiedzeniu ogłoszono, ze Euroregion Niemen został 

przyjęty do związku regionów pogranicza Europy. Do realizacji współpracy postanowiono 

utworzyć 4 grupy robocze (ekonomiki; spraw społecznych, turystyki i ochrony środowiska; 

planowania terytorialnego), do których strony wyznaczyły po 2 przedstawicieli. Zgodnie ze 

Statutem strony utworzyły miejscowe biura, koordynujące współpracę w tym państwie, przy 

czym strona polska utworzyła takie biuro w Suwałkach już 1995 r. jeszcze przed oficjalnym 

utworzeniem Euroregionu, które od dnia 6 czerwca 1997 r. do dnia 22 czerwca 1998 r. prze-

wodnicząc stronie polskiej w Euroregionie, oficjalnie pełniło funkcję sekretariatu Euroregio-

nu. Strona białoruska biuro założyła w Grodnie, a strona litewska w Mariampolu (strona ro-

syjska w Czerniachowsku)
77

. Biura między sobą są niezależne, wykonują one funkcje admini-

stracyjne i koordynacyjne w swoich państwach. Sekretariat, jako instytucja wykonawcza 
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i administracyjna organizuje przygotowanie posiedzeń Rady, przedstawienie Radzie projek-

tów postanowień i innych dokumentów związanych ze współpracą regionów pogranicza; re-

alizuje postanowienia Rady, cele Euroregionu. Pierwsze posiedzenia grup roboczych odbyły 

się dnia 17 września 1998 r. w Mariampolu. Na podstawie propozycji Sekretariatu i grup ro-

boczych Rada zatwierdziła program działalności Euroregionu Niemen
78

. Polskie gminy w 

październiku 1997 r. utworzyły Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Niemen z 14 

członkami, które po reformie terytorialnej zostało przekształcone w Stowarzyszenie Samo-

rządów Polskich Euroregionu Niemen i obecnie liczy 45 członków
79

. 

W odmienny sposób przebiegało powstawania Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, który osta-

tecznie został utworzony w wyniku podpisania dnia 22 kwietnia 1998 r. Umowy w sprawie 

utworzenia Euroregionu, ale po pierwsze, rzeczywiste kontakty czeskich i polskich wspólnot 

samorządowych datują się do roku 1991, kiedy odbyło się pierwsze spotkanie burmistrzów 

Cieszyna i Czeskiego Cieszyna deklarujące współpracę przygraniczną, po drugie, początkowo 

obie strony funkcjonowały jako odrębne zupełnie stowarzyszenia samodzielnie ubiegające się 

o środki z programów pomocowych i dopiero udział w Programie „Phare Partnership” osta-

tecznie skłonił je do zrealizowania deklaracji dążenia do utworzenia Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Regionalnego zawartej w umowie podpisanej jeszcze dnia 24 marca 1993 r. 

w Czeskim Cieszynie. Obecnie Euroregion tworzą gminy należące do Stowarzyszenia Roz-

woju i Współpracy Regionalnej „Olza” (15 gmin w trzech powiatach) oraz czeska organizacja 

Regionálni sdruņeni česko-polské spolupráce Těńinského Slezska (2 powiaty). 

Euroregion Silesia powstał 20 września 1998r. Stronę polską tworzy Stowarzyszenie Gmin 

Dorzecza Górnej Odry, natomiast czeską Stowarzyszenie Współpracy Czesko–Polskiej Śląska 

Opawskiego. Strona polska to 19 gmin należących do powiatów: raciborskiego, rybnickiego, 

wodzisławskiego w województwie śląskim oraz powiatu głubczyckiego w województwie 

opolskim W skład czeskiej strony euroregionu wchodzi 58 gmin członkowskich i 3 członków 

wspierających: Uniwersytet Śląski w Opawie, Powiatowa Izba Gospodarcza w Opawie oraz 

Macierz Śląska w Opawie. Sekretariat Euroregionu Silesia tworzą dwa biura – w Raciborzu 

i Opawie
80

. Euroregion jest dobrowolnym związkiem Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej 

Odry w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Czesko-

Polskiej Śląska Opawskiego w Republice Czeskiej niemającym osobowości prawnej
81

. 

Wszystkie jego organy działają zgodnie z ustawodawstwem krajowym, opierając się na euro-

pejskich aktach prawnych odnoszących się do współpracy transgranicznej. Organami Eurore-

gionu są
82

: Rada Euroregionu, w skład której wchodzą Walne Zebrania Członków obu stowa-

rzyszeń, sześcioosobowe Prezydium Euroregionu (po 3 członków) i sześcioosobowa Komisja 

Rewizyjna (po 3 członków), Grupy Robocze. Współpraca transgraniczna realizowana w Eu-

roregionie Silesia objęta jest wsparciem Funduszu Małych Projektów w ramach programu 

PHARE CBC. Środki z tego funduszu przeznaczone są na projekty o charakterze społecznym, 

wspierające powstawanie i utrwalanie transgranicznych więzi międzyludzkich. Zarządzanie 

Funduszem Małych Projektów zostało powierzone euroregionom, stąd Sekretariat ma możli-

wość uzyskać cenne doświadczenia w zarządzaniu środkami pomocowymi Unii Europejskiej. 

W latach 2000-2002 zrealizowanych zostało 27 projektów, dotyczących głównie współpracy 

pomiędzy szkołami, działalności wydawniczej, promocji, przybliżających dziedzictwo kultu-

rowe społeczności po obu stronach granicy. Ciekawym przykładem realizacji celów statuto-
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wych jest projekt ujednolicenia działań przeciwpożarowych ochotniczych straży pożarnych 

pogranicza polsko–czeskiego
83

. 

Euroregion Beskidy powstał na bazie porozumienia „Beskidy bez granic” - inicjatywy władz 

lokalnych miast i gmin beskidzkich polsko-słowacko-czeskiego pogranicza, kiedy to przy 

okazji otwarcia VIII Międzynarodowego i XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Chłopskiego Raj-

cza-Skalite-Osadnica w dniu 18 lutego 2000 r. w Rajczy doszło do podpisania aktu założy-

cielskiego. Obejmuje przygraniczną część terenu województwa śląskiego i małopolskiego po 

stronie polskiej, województwa żylińskiego po stronie słowackiej oraz gmin wokół mia-

sta Frydek-Mistek w Republice Czeskiej. W skład  Euroregionu wchodzą: Stowarzyszenie 

"Region Beskidy" z siedzibą w Bielsku-Białej, Zdrużenie Región Beskydy z siedzibą w Żyli-

nie oraz Sdrużeni Region Beskydy we Frydku-Mistku Stowarzyszenie "Region Beskidy" zo-

stało powołane 20 lipca 1999 r., aby podejmować działania mające na celu uaktywnienie 

współpracy w ramach Euroregionu Beskidy, przez realizację programów i projektów na tere-

nach przygranicznych. Jest to Euroregion o bardzo skrormenj strukturze, gdyż jego władze 

ograniczają jedynie do dwunastoosobowego Prezydium (po 4 członków dla każdej ze stron) 

i sekretariaty położone w siedzibach stowarzyszeń członkowskich
84

. 

Polsko–czeski euroregion Dobrava utworzono w Wałbrzychu dnia 25 stycznia 2001 r. na po-

graniczu Dolnego Śląska i czeskiego okręgu Nachod. Członkami euroregionu Dobrava są: 

powiat wałbrzyski, świdnicki i dzierżoniowski oraz należące do nich gminy: Głuszyca, Mie-

roszów i Walim, miasto Jedlina Zdrój, Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

PRO–EURO z Wałbrzycha, zaś po stronie czeskiej miasto Meziměsti. O przyjęcie do zrze-

szenia stara się Związek Miast i Gmin Broumovsko, Stowarzyszenie „Mikroregion Ścinawka” 

oraz Stowarzyszenie „Canticum” - wszystkie z Republiki Czeskiej. Jedną z przyczyn powoła-

nia euroregionu „Dobrava” był brak porozumienia w sprawie przyjęcia gmin kandydujących 

wcześniej do euroregionu „Glacensis”. Niewątpliwie duże znaczenie miała tu także możli-

wość pozyskania i gospodarowania ewentualnymi środkami z Funduszu Projektów Eurore-

gionalnych programu PHARE – CBC. Głównym celem współpracy w euroregionie jest po-

dejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz 

zbliżenia jego mieszkańców i instytucji. Cele te mają być realizowane poprzez: wspólne 

wspieranie inwestycji i programów gospodarczych, szkoleń zawodowych i realizacje progra-

mów zmierzających do likwidacji bezrobocia; popieranie idei jedności europejskiej i między-

narodowego zrozumienia; współpracę i wymianę doświadczeń grup społecznych, naukowych, 

zawodowych, kulturalnych, środowisk młodzieżowych, a szczególnie takich form, które 

sprzyjają lepszemu wzajemnemu poznaniu społeczności zamieszkujących tereny pogranicza; 

oddziaływanie w kierunku poprawy stanu środowiska naturalnego; dostosowanie stanu infra-

struktury dla potrzeb ruchu granicznego w euroregionie; budowę sprawnego systemu prze-

pływu informacji w euroregionie; skoordynowanie transgranicznego planowania przestrzen-

nego; współpracę w zakresie zapobiegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych; pro-

mocję turystyczną i inwestycyjną. Organami Euroregionu są: Rada Euroregionu, Prezydium 

Euroregionu, Sekretariaty i Grupy Robocze. 

Euroregion „Puszcza Białowieska” został utworzony w oparciu o transgraniczny obiekt przy-

rodniczy, jakim jest Puszcza Białowieska, położona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Re-

publiki Białoruś. Puszcza Białowieska – po polskiej stronie granicy i park narodowy „Bieło-

wieżskaja Puszcza” – po stronie białoruskiej zostały uznane przez UNESCO jako jeden 

z siedmiu w świecie a trzech w Europie – transgranicznym Obiektem Dziedzictwa Światowe-

go. Podstawą utworzenia Euroregionu „Puszcza Białowieska” byli też ludzie, zamieszkujący 
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region Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy. Odkąd sięgnąć pamięcią mieszkańcy 

terenów przygranicznych, samorządy lokalne Polski i Białorusi prowadzą szeroką współpra-

cę; odbywają się liczne imprezy kulturalne, spotkania służbowe, prywatne, jak również bar-

dzo często rodzinne. Samorządy Powiatu Hajnowskiego od 1999 roku czyniły starania doty-

czące sformalizowania istniejących kontaktów dobrosąsiedzkich – utworzenia Euroregionu 

„Puszcza Białowieska”. W ich wyniku dnia 18 stycznia 2002 r. Powiat Hajnowski, Miasto 

Hajnówka i Gmina Białowieża – ze strony polskiej i Rejony: Kamieniecki, Pużański, Świ-

słocki – ze strony białoruskiej podpisano umowę zamierzeń dotyczącą regionalnej współpracy 

zmierzającej do utworzenia Euroregionu. Dnia 25 maja 2002 r. w Hajnówce, po uzyskaniu 

zgody Ministra Spraw Zagranicznych, samorządy polskie i białoruskie uroczyście podpisały 

Umowę o utworzeniu zrzeszenia społeczności lokalnej pod nazwą „Euroregion Puszcza Bia-

łowieska”. Po stronie polskiej do Euroregionu należy 9 gmin powiatu hajnowskiego, a po 

białoruskiej – rejony: Kamieniec, Świsłocz, Prużany
85

. Struktura tego Euroregionu jest naj-

skromniejsza, bowiem organami są: dziesięcioosobowa Rada (po 5 członków dla każdej ze 

stron) obradująca co najmniej 2 razy do roku
86

 i dwuosobowy Sekretariat (Sekretarz ze strony 

polskiej, zastępca z białoruskiej) jako organ wykonawczy
87

. 

Zwrócić należy uwagę, iż nawet powstające po ratyfikowaniu Konwencji Madryckiej i EKS 

ST Euroregiony ciągle nie znajdowały oparcia w prawie krajowym. Pewną poprawą tej sytu-

acji stało się przyjęcie w 1997 r. Konstytucji RP
88

, która w art.172 przyznała jednostkom sa-

morządu prawo zrzeszania się, a w tym przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń spo-

łeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy z tym społecznościami. Przy tym jednak 

w ust. 3 tego artykułu ponownie odsyłała do ustaw określających zasady, na jakich jednostki 

samorządu z tych praw mogą korzystać, których w momencie jej wejścia w życie przecież nie 

było. 

Pierwszą ustawą samorządową, która w swej treści odniosła się do kwestii współpracy mię-

dzynarodowej stała się ustawa o samorządzie województwa
89

, która w art. 12 pkt 6 przyznała 

samorządowi województwa prawo do współpracy z organizacjami międzynarodowymi i re-

gionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich przy formułowaniu strategii rozwoju woje-

wództwa i realizacji polityki jego rozwoju, które to prawo zostało następnie z dniem 15 lipca 

2000 r. cofnięte
90

. W dalszej kolejności ustawa w art.18 pkt 13 nałożyła na sejmik woje-

wództw obowiązek uchwala „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”, a w pkt 

14 upoważniła do podejmowania uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrze-

szeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej. Przede wszystkim zaś 

współpracy zagranicznej województwa został poświęcony cały rozdział 6, który m.in. w art. 

75 określił materię wspomnianych „Priorytetów” jako główne cele współpracy, priorytety 

geograficzne oraz zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regio-

nalnych, ponadto w art. 77 wskazano na procedurę ich uchwalania przewidując obowiązek 

uzyskania zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych. Większość jednak autorów 

zauważa, iż współpraca zagraniczna województw nie jest tożsama ze współpraca transgra-

niczną
91

. Ponadto w art. 76 ust. 1 ustawa odsyłała do odrębnych przepisów, których nadal nie 

było. 
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Zwraca uwagę to, że uchwalona tego samego dnia ustawa o samorządzie powiatowym
92

 nie 

odnosiła się do zagadnienia współdziałania na forum międzynarodowym w żadnej mierze 

mimo wspomnianego art.172 Konstytucji RP oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych. 

Luka ta – podobnie jak w ustawie o samorządzie gminnym, która przez cały czas nie przewi-

dywała uprawnień gmin do udziału we wszystkich formach współdziałania, w których de fac-

to przecież już uczestniczyły – została wypełniona dopiero z chwilą wejścia w życie ustawy 

o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrze-

szeń społeczności lokalnych i regionalnych
93

, która m.in. dodała do art. 7 ust. 1 usg pkt 20 

przewidujący jako zadanie własne gminy współpracę ze społecznościami lokalnymi i regio-

nalnymi innych państw, a w konsekwencji w art. 18 ust. 2 dodając pkt 12a wyposażyła rady 

gmin w uprawnienie do podejmowania uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami 

lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń 

społeczności lokalnych i regionalnych, co wskazuje na pewną niezgodność między zakresem 

działania gminy a zakresem kompetencyjnym jej organu. Ta sama ustawa dodała do art. 12 

usp pkt 9a upoważniający radę powiatu do podejmowania uchwał w sprawach współpracy ze 

społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrze-

szeń społeczności lokalnych, mimo braku poszerzenia zakresu zadań powiatu w art. 4 – ana-

logicznie do zabiegu dokonanego na jego odpowiedniku w art. 7 ust. 1 usg – o zadanie zwią-

zane ze współpracą międzynarodową, co wskazuje, po pierwsze, iż udział w tych formach 

nadal nie jest zadaniem powiatu, po drugie, iż powiat w odróżnieniu od gminy nie może 

uczestniczyć w formach organizacyjnych regionalnych, zaś województwo może uczestniczyć 

nie tylko w regionalnych, ale nawet i lokalnych, co w każdym wypadku wydaje się być mało 

logiczne. 

Wspomniana ustawa o zasadach przystępowania odnosi się do udziału w zrzeszeniach, pod 

którymi rozumie się organizacje, związki i stowarzyszenia powoływane przez społeczności 

lokalne co najmniej dwóch państw zgodnie z ich prawem wewnętrznym (art. 1). W istocie 

rzeczy zatem nie przewiduje ona tworzenia jednej ponadgranicznej organizacji, ale raczej co 

najmniej dwóch w każdym państwie z osobna, a następnie dopiero ich współpracy transgra-

nicznej. I taki model ma miejsce w opisanych wyżej euroregionach, bowiem euroregiony nie 

łączą ze strony polskiej pojedynczych gmin, powiatów, czy województw, ale ich stowarzy-

szenia, najczęściej utworzone dla tego celu. Poddane analizie statuty euroregionów potwier-

dzają zresztą ten wniosek, wykluczając bezpośrednie członkostwo jednostki samorządu tery-

torialnego. Ponadto ustawa wyraźnie ogranicza charakter prawny zrzeszeń wykluczając prze-

kazywanie na jego rzecz lub na rzecz któregokolwiek ze zrzeszonych w nim członków wyko-

nywania zadań publicznych przystępującej jednostki samorządu terytorialnego ani też nieru-

chomości lub majątkowych praw na dobrach niematerialnych przysługujących tej jednostce
94

.  

Ustawa przewidziała określoną procedurę przystępowania lub współtworzenia międzynaro-

dowych zrzeszeń z wyeksponowaną rolą ministra właściwego do spraw zagranicznych (art. 4 

ust. 2-5), który musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w drodze decyzji administracyjnej, co 

jest warunkiem ważności uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 

a zatem prewencyjnym środkiem nadzoru ad meritum
95

. Osobno też przewidziała rolę mini-

stra właściwego do spraw administracji publicznej, który ma obowiązek ogłaszania w Moni-
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torze Polskim w drodze obwieszczenia wykazu jednostek samorządu, które w poprzednim 

roku kalendarzowym przystąpiły do zrzeszenia, współtworzyły zrzeszenie lub z niego wystą-

piły, oraz wykaz rozwiązanych zrzeszeń, do których jednostki te należały, wraz ze wskaza-

niem tych zrzeszeń (art. 9). Pierwsza dwa takie wykaz na mocy przepisy przejściowego art.14 

ust. 3 miały konwalidować stan prawny zawiązanych międzynarodowych zrzeszeń jeszcze 

przed wejściem ustawy w życie (czyli praktycznie wszystkich euroregionów poza ciągle jesz-

cze powstającą „Dobravą” oraz „Puszczą Białowieską”)
96

, umieszczenie jednakże w owym 

wykazie wymagał równie konwalidującego udzielenia zgody przez wspomnianego ministra, 

przy czym jednostki należące do zrzeszeń miały termin jednego miesiąca od dnia wejścia 

w życie ustawy
97

, a minister 7 miesięcy od dnia wejścia w życie
98

 (art. 14 ust. 1 i 2). 

Obecny stan współpracy transgranicznej to owych 15 euroregionów oraz ogromna liczba in-

nych form współpracy przez uczestnictwo w różnego rodzaju zrzeszeniach i stowarzyszeniach 

międzynarodowych.  
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