
 
Uchwała Nr 3 

XV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” 
z dnia 17.04.2009 r. 

 
w sprawie: Deklaracji dotyczącej utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 
 
 
Na podstawie uchwały nr 6 XIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z dnia 16.03.2007 
r. oraz uchwały Nr 2/XIII/2007 Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z dnia 09.05.2007 r.   
została powołana polsko-słowacka Komisja ds. Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w 
składzie:  
Przewodniczący: Wendelin Haber  
Wiceprzewodniczący: Ivan Budiak, od dnia 19.12.2008 r. Peter Burian 
Członkowie: Oľga Marhulíková – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiký 

Milan Nevlazla – Riaditel’ kancelárie Združenia Región Tatry w KieŜmarku 
Antoni Nowak – Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” 
Eugeniusz Zajączkowski – Wiceburmistrz Miasta Nowego Targu 

 
Komisja obradowała cztery razy, tj. w dniach: 19.12.2008 r., 15.01.2009 r., 28.01.2009 r. oraz 26.02.2009 r. 
Komisja przygotowała ramowe projekty dokumentów: Konwencji i Statutu, które będą podlegały   
uzgodnieniom z uprawnionymi instytucjami rządu polskiego i słowackiego.  
Dnia 06.03.2009 r. w Ružomberku Kongres Združenia Region „Tatry” oraz dnia 12.03.2009 r. w Jabłonce 
Kongres Związku Euroregion „Tatry” przyjęły Deklarację wyraŜająca wolę przekształcenia 
Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w Europejskie Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej. 
 
Na podstawie §6 Umowy pomiędzy Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Słowackiej o 
współpracy w ramach transgranicznego związku Euroregion „Tatry” Kongres postanawia:  
 
 

§1 
 

1.  Przyjąć Deklarację, która będzie pierwszym krokiem do powołania Europejskiego Ugrupowania 
     Współpracy Terytorialnej (zał. nr 1). 
2.  UpowaŜnić polsko-słowacką Komisję ds. Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej do 
     dalszych prac nad Konwencją i Statutem. 
 

§2 
 

Decyzję w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Euroregion „Tatry” 
podejmą narodowe Kongresy: Związku Euroregion „Tatry” oraz Združenia Region „Tatry” uchwalając  
projekty Konwencji i Statutu Ugrupowania. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
        Współprzewodniczący                                                                             Współprzewodniczący 
XV Kongresu Transgranicznego                                                              XV Kongresu Transgranicznego  
  Związku Euroregion „Tatry”                                                                      Związku Euroregion „Tatry” 
        ze strony słowackiej                                                                                    ze strony polskiej 
          
      /-/   Ján Pavlík                                                                                       /-/  Jan Krzak                                                                                                      
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DEKLARACJA  
XV KONGRESU TRANSGRANICZNEGO ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY”  

W SPRAWIE UTWORZENIA EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY 
TERYTORIALNEJ EUROREGION „TATRY” 

                            

 

My, przedstawiciele polskich powiatów, miast i gmin oraz słowackich miast i wsi stowarzyszeni 
w Transgranicznym Związku Euroregion „Tatry” działającym na podstawie: 

- Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami  

i władzami terytorialnymi z dnia 21 maja 1980 roku, 

- Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej  

o współpracy transgranicznej z dnia 18 sierpnia 1994 roku, 

- Umowy pomiędzy Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej  

o utworzeniu transgranicznego związku „Euroregion Tatry” z dnia 26 sierpnia 1994 roku, 

- Umowy pomiędzy Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Słowackiej  

o współpracy w ramach transgranicznego związku Euroregion „Tatry” z dnia 22 
października 1999 roku,   

zgromadzeni na XV Kongresie Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w dniu 17 kwietnia 
2009 roku w Muszynie, oceniając pozytywnie dotychczasową piętnastoletnią polsko-słowacką 
działalność transgraniczną, nasz wielki dorobek, a takŜe postępujący proces demokratyzacji i 
integracji w Unii Europejskiej, na podstawie: 

- Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 

roku w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), 

- polskiej Ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy 

terytorialnej, 

- słowackiej Ustawy z dnia 15 lutego 2008 o europejskim ugrupowaniu współpracy 

terytorialnej i o uzupełnieniu ustawy nr 540/2001 Dz. U. o statystyce publicznej 

z uwzględnieniem późniejszych przepisów 

wyraŜamy wolę przekształcenia Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” i powołania 
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Euroregion „Tatry”, zwanego dalej 
Ugrupowaniem. 

Ugrupowanie to będzie osobą prawną prawa wspólnotowego zgodnie z art. 1 ust. 3 
Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w 

sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). 
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§ 1  

Nazwa i siedziba statutowa 
 

1. Dla nowej formy współpracy transgranicznej przyjmujemy nazwę: Europejskie 
Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Euroregion „Tatry”. 

2. Zakładamy, Ŝe siedzibą statutową Ugrupowania będzie miasto Nowy Targ w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub miasto KieŜmark w Republice Słowackiej. 

 

§ 2 

Członkowie Ugrupowania 
 

1. Członkami Ugrupowania będą: 

a) ze strony polskiej:  

- Związek Euroregion „Tatry”, który jest dobrowolną wspólnotą polskich gmin, miast i 
powiatów z terenu polsko-słowackiego pogranicza, 

b) ze strony słowackiej:  

- Združenie Region „Tatry”, które jest dobrowolną wspólnotą słowackich miast i wsi z 
terenu słowacko-polskiego pogranicza. 

2. Członkostwo indywidualne powiatów, miast i gmin w Związku Euroregion „Tatry” oraz 
miast i wsi w Združeniu Region „Tatry” będzie wewnętrzną sprawą kaŜdej ze stron. 

 

§ 3 

Zasięg terytorialny i obszar działania 

 

1. Obszarem działania, na którym Ugrupowanie będzie wykonywać swoje zadania będzie 
terytorium Związku Euroregion „Tatry” w Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium 
Združenia Region „Tatry” w Republice Słowackiej. 

2. Na obszar, o którym mowa w ust. 1 składają się powierzchnie powiatów, miast i gmin – 
członków Związku Euroregion „Tatry” oraz powierzchnie miast i wsi – członków Združenia 
Region „Tatry”. 

 

§ 4  

Cele i zadania Ugrupowania 

 

1. Celem Ugrupowania będzie kontynuacja, pogłębienie, ułatwienie, upowszechnienie i dalszy 
rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w Euroregionie „Tatry” w wymiarze 
gospodarczym, społecznym i środowiskowym poprzez wspólne strategie na rzecz 
zrównowaŜonego rozwoju terytorialnego, zgodnie z zasadami partnerstwa, równoprawności 
stron. 
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2. Realizacja celu określonego w ust. 1 nie będzie naruszać interesów narodowych i 
terytorialnych poszczególnych członków Ugrupowania. 

3. Cel określony w ust. 1 realizowany będzie poprzez programy i projekty współpracy 
transgranicznej współfinansowane przez Wspólnotę Europejską za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu 
Spójności, a w szczególności: 

− wspieranie i poprawę wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych i wspólnego 
zarządzania nimi, jak równieŜ zapobieganie zagroŜeniom naturalnym i technologicznym; 

− rozwój współpracy w zakresie wspólnego wykorzystywania infrastruktury, w 
szczególności w sektorach takich jak ochrona zdrowia, kultura, turystyka i edukacja; 

− wspieranie powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi; 

− zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, 
informacyjnych i komunikacyjnych, a takŜe transgranicznych systemów i urządzeń 
dostaw wody i energii oraz zagospodarowania odpadów; 

− wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności rozwoju MŚP, turystyki, kultury oraz 
handlu transgranicznego. 

oraz ponadto:  

− propagowanie współpracy prawnej i administracyjnej,  

− integrację transgranicznych rynków pracy, 

− lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia, równości płci i równości szans, szkoleń i 
integracji społecznej,  

− a takŜe wspólne wykorzystywanie zasobów ludzkich i infrastruktury. 

 

§ 5 

Warunki utworzenia Ugrupowania 

 

1. Uchwały o przystąpieniu do Ugrupowania podejmą: Kongres Związku Euroregion „Tatry” 
oraz Kongres Združenia Region „Tatry”, przyjmując jednocześnie bezwzględną większością 
głosów projekty Konwencji i Statutu Ugrupowania.  

2. Zgodę na przystąpienie do Ugrupowania Związku Euroregion „Tatry”, w drodze decyzji, po 
stronie polskiej wyrazić musi minister właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z 
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. 

3. Zgodę na przystąpienie do Ugrupowania Združenia Region „Tatry”, w drodze decyzji, po 
stronie słowackiej wyrazić musi Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego 
Republiki Słowackiej. 

4. Po otrzymaniu decyzji ministrów określonych w ust. 2 i 3, wyraŜających zgodę na 
uczestnictwo w Ugrupowaniu, Związek Euroregion „Tatry” oraz Združenie Region „Tatry” 
zwołają pierwsze Walne Zgromadzenie swoich przedstawicieli. 

5. Podczas Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4 przedstawiciele członków 
reprezentujący Związek Euroregion „Tatry” oraz Združenie Region „Tatry” jednogłośnie 
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przyjmą zapisy Konwencji oraz Statutu, zapewniając ich spójność ze zgodą udzieloną przez 
ministrów. 

 

§ 6  

Czas funkcjonowania Ugrupowania 

 

1. Ugrupowanie zostanie utworzone na czas 4 lat z moŜliwością przedłuŜenia na kolejne 4 
lata.  

 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

 

1. Kongres zobowiązuje Radę Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” do dalszych prac 
nad ostateczną treścią Konwencji i Statutu Ugrupowania.  

2. Decyzję w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 
Euroregion „Tatry” podejmą narodowe Kongresy: Związku Euroregion „Tatry” oraz 
Združenia Region „Tatry” uchwalając  projekty Konwencji i Statutu Ugrupowania. 

3. Niniejsza Deklaracja jest dokumentem wyjściowym, stanowiącym istotny krok do 
utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Euroregion „Tatry”. 

 

 

 


