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WPROWADZENIE

Od wieków cywilizacja podlega nieustannym przemianom i kształtowana jest przez wiele czynników, mających wpływ 
na różne dziedziny życia. Zmiany te dotyczą szeregu aspektów, obejmujących szeroko rozumianą sferę gospodarczą, 
polityczną i społeczną, nie tylko w odniesieniu do konkretnych krajów, ale wykraczających poza zakres działalności 
mieszczącej się w obrębie poszczególnych państw. Uczestniczą w nich narody, podmioty prywatne i państwowe oraz 
organizacje międzynarodowe i transnarodowe, które tworzą zorganizowany zbiór wzajemnych relacji1.

Jedną z podstaw budowania tych relacji w oparciu o nową rzeczywistość stanowi współpraca międzynarodowa 
prowadzona na poziomie regionalnym przez profi lowane instytucje powołane do realizacji ściśle określonych zadań. 
Organizacje te, funkcjonując w przestrzeni publicznej, są istotnym elementem wspierania współpracy ponadgranicznej, 
gdyż uzupełniają działalność prowadzoną przez struktury euroregionalne, przyczyniając się jednocześnie do integracji 
społeczeństw zamieszkujących obie strony granicy2. Modelowym przykładem tego typu organizacji jest znajdujący się 
w mieście Kehl (Badenia-Wirtembergia) Euro-Institut - „neutralna platforma” współpracy, będąca pomostem między 
różnymi instytucjami z francuskiej i niemieckiej części pogranicza3, wykorzystująca działalność doradczo-szkoleniową do 
osiągania swoich celów.

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” - polski partner umowy pod nazwą „Euroregion Śląsk 
Cieszyński” wśród szeregu swoich działań statutowych prowadzi również te, związane ze współpracą międzyregionalną, 
dzięki której istnieje nie tylko możliwość wymiany przedstawicieli lokalnej administracji, informacji i doświadczeń, ale 
również przenoszenia know-how z regionów partnerskich i adaptowanie ich do warunków polskich (na poziomie regionu). 
Stowarzyszenie od 2004 r. aktywnie współpracuje z francusko-niemieckim regionem Regio Pamina (od 2008 r. Eurodystrykt 
Regio Pamina), realizując osobiście lub wspierając różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mogą przynieść pozytywny 
efekt na terenie jego działalności, a których pomysł został zaczerpnięty za granicą - w Eurodystrykcie (oraz we francuskich 
i niemieckich instytucjach partnerskich, z którymi Eurodystrykt współpracuje). Wśród wielu międzynarodowych inicjatyw 
i projektów zrealizowanych do tej pory we wzajemnej współpracy między obiema strukturami można wymienić m.in.: 

• uczestnictwo przedstawicieli Euroregionu Śląsk Cieszyński w wizycie studyjnej w Regio Pamina - 2004 r.;
• uczestnictwo przedstawicieli Regio Pamina w wizycie studyjnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński - 2004 r.;
• wspólne uczestnictwo delegacji przedstawicieli Euroregionu Śląsk Cieszyński, Euroregionu Beskidy, 

Euroregionu Silesia oraz Regio Pamina w międzynarodowej konferencji pn. „Śląskie Euroregiony”, 
zorganizowanej przez Euro-Institut w siedzibie Rady Gmin i Regionów w Strasburgu - 2005 r.;

• projekt „Ciesz się Cieszynem - ogród obu brzegów” (inspirowany projektem zagospodarowania brzegów rzeki 
Ren na terenie miast Kehl i Strasburg), w ramach którego opracowano koncepcję zagospodarowania terenu 
po obu stronach rzeki Olzy, przewidującej stworzenie wspólnej, polsko-czeskiej infrastruktury rekreacyjno-
sportowej dla mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna - 2006 r./2007 r.;

• uczestnictwo Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w przygotowaniu biuletynu 
informacyjnego poświęconego współpracy Euroregionu Śląsk Cieszyński i Euroregionu Silesia z Regio 
Pamina, który został wydany przez Regio Pamina - 2007 r.;

• projekt „Inforeg 2006” (inspirowany funkcjonującym od ponad 15 lat francusko - niemieckim Infobestem), 
dzięki któremu nadano nową funkcję systemowi informacyjnemu Inforeg 2000, tworząc transgraniczną, polsko 
- czeską sieć współpracy instytucjonalnej wspomaganej informacją) - 2006 r./2008 r.;

• projekt „Infotour”, w ramach którego zainicjowano współpracę pomiędzy Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „Olza” a Agencją turystyczną Vis-a-Vis oraz rozpoczęto promocję produktów turystycznych 
Euroregionu Śląsk Cieszyński w Eurodystrykcie Regio Pamina - 2006 r./2008 r.;

• uczestnictwo Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w przygotowaniu projektu współpracy 
gospodarczej z Izbą Rzemieślniczą w Karlsruhe z programu Interreg IVC - 2008 r.;

• uczestnictwo przedstawiciela Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w międzynarodowej 
konferencji w Kehl, związanej z obchodami 15-lecia funkcjonowania EuroInstitutu - 2008 r.

Dzięki tego typu wspólnym inicjatywom zrodził się kolejny pomysł - związany z organizacją międzynarodowego 
seminarium, które posłużyło do przygotowania „Koncepcji powstania międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego 
- EuroInstytutu PL-CZ”, spełniającego podobne funkcje, jak organizacja w Kehl, ale w odniesieniu do całego obszaru 
1 M. Olszewski, Euroregion Cieszyn Silesia as an example of cross-border cooperation, niepublikowany artykuł naukowy, Cieszyn 2008, s. 1.
2 Tamże.
3 J. Beck, Prezentacja multimedialna. Cross-border cooperation: a laboratory for European integration, 30 marca 2009, Bruxelles 2009.
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polsko-czeskiego pogranicza4. Organizacja seminarium była możliwa dzięki środkom fi nansowym otrzymanym z dotacji 
samorządu województwa śląskiego w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w dziedzinie działań na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. W seminarium, które odbyło się 
29-30 października 2009 r. wzięli udział goście z Francji, Polski i Czech. W pierwszym dniu konferencji uczestniczyli 
m.in.: Anne Thevenet (Z-ca Dyrektora Euro-Insitutu Kehl Strasbourg), Jan Olbrycht (Poseł do Parlamentu Europejskiego), 
Grzegorz Wieniewski (Przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego), Bożena Mendrek-Gańczarczyk (Przedstawiciel 
Regionalnego Punktu Kontaktowego w Bielsku-Białej z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego), 
Anna Lewczuk (Pełnomocnik ds. rozwoju w Biurze Współpracy Dolnego Renu i Województwa Śląskiego), Dorota 
Madziová (Projektowy asystent w Institucie EuroSchola), Otokar Wiglasz (Niezależy ekspert z Republiki Czeskiej), 
członkowie euroregionalnych grup roboczych z polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” - Bogdan Kasperek (Dyrektor Biura), Agnieszka Nowak 
(Specjalista ds. współpracy międzynarodowej i projektów rozwojowych) i Marek Olszewski (Manager ds. strategii i rozwoju). 
W drugim dniu seminarium - o charakterze workshopu, wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Olza” wraz z Anne 
Thevenet i ekspertami. Konferencja była okazją do zaprezentowania organizacji w Kehl oraz innych ośrodków doradczo-
szkoleniowych funkcjonujących w Europie, a także wymiany zdań na temat możliwości powołania podobnej instytucji na 
terenie pogranicza Polski i Czech. 

Koncepcja stanowi jeden z efektów dwudniowej dyskusji osób, które brały udział w seminarium. Jest ona również 
pierwszym krokiem w kierunku rozpoczęcia starań o stworzenie polsko-czeskiego EuroInstytutu. Ponadto ma ona na celu 
uświadomienie lokalnej społeczności potrzeby powołania tego typu instytucji w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

4 Oferta Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” realizacji zadania publicznego - Międzynarodowe seminarium: Koncep-
cja powstania EuroInstytutu PL-CZ - w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami, Stowarzyszenie Rozwoju  i Współpracy Regionalnej „Olza”, Katowice 2009, s. 4-5.
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1. ANALIZA DOKUMENTACJI

Euro-Institut jest dwukulturową, francusko-niemiecką strukturą specjalizującą się w kształceniu ustawicznym i szkoleniach, 
posiadającą dwunarodowy i dwujęzyczny zespół pracowników. To swego rodzaju „neutralna platforma” współpracy, 
stanowiąca pomost między różnymi instytucjami z francuskiej i niemieckiej części pogranicza5. Organizacja funkcjonująca 
od 1993 r. w mieście Kehl (region Badenii-Wirttembergii) ma na celu polepszanie współpracy transgranicznej między 
Francją a Niemcami poprzez działalność związaną z kształceniem ustawicznym i szkoleniami, uwzględniającą realizację 
zadań publicznych; przyczynianie się do rozwiązywania problemów wynikających z różnych systemów polityczno-
administracyjnych i strukturalnych obu stron pogranicza francusko-niemieckiego; znoszenie wszelkiego rodzaju barier 
administracyjnych oraz zachęcanie francuskich i niemieckich podmiotów publicznych do działania na rzecz współpracy 
regionalnej, w tym ponadgranicznej; a także rozwijanie narzędzi i metod współpracy, które mogą być stosowane na 
terytoriach innych regionów granicznych Europy6. Euro-Institut realizuje swój cel poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów                    
i doradztwa związanego z rozwojem regionalnym; opracowywanie diagnoz, ekspertyz, studiów, koncepcji i strategii oraz 
prac badawczych, służących podnoszeniu jakości zarządzania rozwojem regionu; współpracę z instytucjami i podmiotami 
prowadzącymi działalność badawczo-wdrożeniową dotyczącą rozwoju regionalnego; propaguje wiedzę i wymianę 
doświadczeń dotyczącą problematyki regionalnej z organizacjami funkcjonującymi w państwach Unii Europejskiej poprzez 
inicjowanie konferencji, seminariów i wyjazdów studyjnych; prowadzenie działalności wydawniczej oraz biblioteki i czytelni 
specjalistycznej z zakresu problematyki regionalnej7. Ponadto Euro-Institut umożliwia organizacjom z różnych środowisk 
wykonywanie wspólnej pracy poprzez wykorzystywanie narzędzi związanych z zarządzaniem międzykulturowym; rozwija 
specyfi czne metody i instrumenty szkolenia w zakresie problematyki transgranicznej; uczestniczy w sieciach współpracy 
(Europa, MOT, PEAP, Centrum kompetencyjne, Rada Europy, Uniwersytet Nauk o Administracji Speyera, itp.); przekazuje                              
i rozpowszechnia know-how oraz najlepsze praktyki w Europie oraz dostarcza pomoc techniczną do innych regionów 
transgranicznych funkcjonujących w Europie8.

Pomysłodawcą i założycielem Euro-Institutu był profesor Ewald Eisenberg - ówczesny dyrektor Wyższej Szkoły 
Administracji w Kehl, odpowiedzialny jednocześnie w tym okresie za relacje i kontakty francusko-niemieckie. Do niego to coraz 
częściej zaczęły zwracać się samorządy lokalne z prośbą o podjęcie formalnych działań związanych z rozpoczęciem szkoleń 
i doradztwa dla francuskich i niemieckich urzędników w zakresie problematyki transgranicznej. Kiedy stopień zainteresowania 
tego typu aktywnościami wzrósł na tyle, że ich prowadzenie nabrało sensu, profesor Eisenberg wiedziony logiką myślenia 
uniwersyteckiego zaproponował stworzenie kursów poświęconych w pierwszej kolejności problematyce administracyjno-
kulturowej. Jednak dla opracowanego przez niego programu szkoleń nie mógł znaleźć odpowiednich środków fi nansowania. 
Najlepszym rozwiązaniem okazał się Program Operacyjny Interreg I, w ramach którego były dostępne fundusze na tego 
typu działalność. Na początku profesor zajął się przeprowadzeniem badania, mającego na celu udzielenie odpowiedzi, 
czy zakładanie placówki ukierunkowanej na prowadzenie szkoleń związanych z lepszym poznaniem szeroko rozumianej 
problematyki kraju sąsiada jest potrzebne. W tym celu zorganizował serię spotkań zakończonych wspólną konferencją, do 
uczestnictwa w których zaprosił przede wszystkim członków lokalnej administracji, wszelkiego rodzaju organizacje zajmujące 
się kształceniem i szkoleniem, uniwersytety oraz placówki zajmujące się kształceniem specjalistycznym administracji 
publicznej. Wyniki badania jednoznacznie potwierdziły stawianą tezę, że założenie tego typu instytucji jest potrzebne9. 

W latach 1993-2003 Euro-Institut funkcjonował jako Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych (ang. EIEG) 
- jedyna forma prawna, która w tamtym okresie umożliwiała partnerom realizowanie tego typu przedsięwzięcia. W latach 
1993-1995 organizacja fi nansowana była ze środków Interregu I, natomiast w okresie 1996-1999 ze środków Interregu 
II. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku dofi nansowanie wynosiło 50%. Resztę zabezpieczała strona francuska 
i niemiecka, natomiast za zarządzanie fi nansami odpowiedzialny był Euro-Institut.

W 1999 r., kiedy możliwości fi nansowania Euro-Institutu z funduszy Interregu skończyły się, powołano grupę ekspertów 
zewnętrznych, którzy mieli za zadanie dokonanie ewaluacji jego dotychczasowego funkcjonowania. Efektem badania 
było opracowanie raportu stwierdzającego konieczność przeorientowania działalności Euro-Institutu, zminimalizowania 
prowadzenia aktywności badawczych, rozpoczęcia prowadzenia części szkoleń odpłatnie i większego zaangażowania 
w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Istotne było również pozytywne wypowiedzenie się samorządów 
w kwestii wsparcia fi nansowego Euro-Institutu. 

5 J. Beck, Prezentacja multimedialna. Cross-border cooperation: a laboratory for European integration...op. cit.
6 Materiały elektroniczne z Międzynarodowego seminarium: Koncepcja powstania EuroInstytutu PL-CZ, 29-30 października 2009 r. Cieszyn, 
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Cieszyn 2009.
7 Oferta Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” realizacji zadania publicznego...op. cit. s. 4.
8 J. Beck, Prezentacja multimedialna. Cross-border cooperation: a laboratory for European integration...op. cit.
9 Materiały elektroniczne z Międzynarodowego seminarium: Koncepcja powstania EuroInstytutu PL-CZ...op. cit.
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Od 2004 r. do chwili obecnej Euro-Institut działa jako Lokalne Ugrupowanie Współpracy Transgranicznej (fr. GLCT), 
powstałe na mocy umowy z Karlsruhe i jest pierwszym GLCT utworzonym w regionie Badenii-Wirttembergii. Składki 
samorządów członkowskich zabezpieczają prawie cały budżet organizacji. Resztę uzupełnia komercyjna działalność 
szkoleniowa. W zamian za partycypowanie w utrzymaniu Euro-Institutu pracownicy samorządów mogą bezpłatnie 
uczestniczyć w szkoleniach proponowanych w ramach katalogu szkoleń, nie opłacają niektórych kosztów przygotowania 
szkoleń, otrzymują preferencyjne stawki w zakresie przygotowania wszelkiego rodzaju strategii, planów, studiów itp10.

Partnerami Euro-Institutu ze strony niemieckiej są: Rząd Federalny Badenii-Wirttembergii, miasta: Kehl, Achern, Lahr, 
Oberkirch, Freiburg, Offenburg, Powiat Ortenau oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kehl. Ze strony francuskiej w skład 
partnerów organizacji wchodzą: Rząd Francji, Region Alzacji, Departament Dolnego Renu, Wspólnota Miejska Miasta 
Strasburg oraz Uniwersytet w Strasburgu (nie partycypuje w fi nansowaniu)11. W Euro-Institucie pracuje obecnie 11 osób 
(9,3 etatów): Dyrektor; Z-ca Dyrektora; Asystentka (80% z 1 etatu); Księgowy; Osoba odpowiedzialna za szkolenia (90% 
z 1 etatu); Osoba odpowiedzialna za szkolenia (90% z 1 etatu); Kierownik projektów (10% z 1 etatu); Osoba zarządzająca 
projektami: komponent - „Komunikacja” (60% z 1 etatu); Osoba zarządzająca projektami: komponent - „Nauka/Badania”; 
Osoba zarządzająca projektami: komponent - „Europa” oraz Asystentka ds. szkoleń i projektów (schemat 1).

Schemat 1. Struktura organizacyjna Euro-Institutu Kehl Strasbourg (stan na 1 października 2009 r.).

Źródło: Materiały przekazane przez Euro-Institut Kehl Strasbourg.

W raporcie z działalności Euro-Institutu za rok 2008 podkreślono, że usługi, które świadczy, adresowane są przede 
wszystkim do osób i podmiotów reprezentujących sektor publiczny, samorządów lokalnych z Francji, Niemiec oraz Szwajcarii, 
osób i podmiotów z sektora prywatnego, a także instytucji o charakterze stowarzyszeń aktywnie zajmujących się tematyką 
transgraniczną. Równocześnie Euro-Institut prowadzi działalność „punktową” (tzn. niesystemową, wybiórczą) dotyczącą 
transferu wiedzy i umiejętności w odniesieniu do innych granic Europy i świata. Zastosowanie konkretnych metod dydaktycznych 
uzależnione jest zarówno od grupy docelowej, do której adresowane jest szkolenie, jak i od jego charakteru12 (tabela 1).

10 Tamże
11 J. Beck, Prezentacja multimedialna. Cross-border cooperation: a laboratory for European integration...op. cit.
12 Euro-Institut - Rapport annuel 2008, Euro-Institut, Kehl Strasbourg 2008, s. 18.
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Tabela 1. Charakterystyka usług świadczonych przez Euro-Institut Kehl Strasbourg.

DORADZTWO
I Filar II Filar III Filar

Szkolenia                                                       
z zakresu doskonalenia umiejętności 

podstawowych

Szkolenia                                                         
z zakresu doskonalenia umiejętności 

specjalistycznych

Szkolenia                                                        
z zakresu doskonalenia umiejętności 

europejskich
Celem organizacji tego typu szkoleń 
jest przenoszenie wiedzy z zakresu 
funkcjonowania administracji 
publicznej jednego kraju osobom, 
które pracują w kraju sąsiednim; 
rozwijanie kompetencji systemowych, 
językowych; nabywanie umiejętności 
koniecznych do zarządzania 
międzykulturowego projektami 
transgranicznymi.

Szkolenia tematyczne proponowane 
są z myślą o osobach i podmiotach 
reprezentujących sprofi lowane 
jednostki administracji francuskiej, 
niemieckiej i szwajcarskiej. Analiza 
porównawcza różnych polityk 
publicznych poszczególnych krajów 
(sąsiednich) stanowi myśl przewodnią 
proponowanych seminariów (krajów 
sąsiednich).

Oferta skierowana do osób 
i podmiotów reprezentujących sektor 
publiczny ma na celu rozwijanie 
kompetencji dotyczących problematyki 
europejskiej. Osoby zainteresowane, 
wnioskodawcy lub uczestnicy 
projektów, mogą zapoznać się 
z różnymi procedurami i wymaganiami 
związanymi ze współfi nansowaniem 
europejskim. Mogą one również 
konsultować trudności, które pojawiają 
się na etapie wdrażania projektów. 
Ponadto Euro-Institut proponuje 
staże z zakresu rozwoju sieci 
międzyregionalnych, transnarodowych 
i europejskich oraz zarządzania nimi, 
a także szkolenia praktyczne (metody, 
instrumenty, niezbędne do wdrażania 
strategii na poziomie europejskim).

Źródło: Euro-Institut - Rapport annuel 2008, Euro-Institut, Kehl Strasbourg 2008, s. 18-19.

W 2008 roku działania Euro-Institutu były ukierunkowane na13:
• organizację seminariów realizowanych na zamówienie administracji, instytucji i stowarzyszeń (114 dni);
• aktywizację grup roboczych, komitetów sterujących (54 dni);
• doradztwo dla wnioskodawców projektów transgranicznych (33 dni);
• prowadzenie otwartych szkoleń o różnej tematyce dla osób zainteresowanych - wg oferty dostępnej w katalogu 

szkoleń Euro-Institutu (13 dni);
• goszczenie grup zorganizowanych w celu zapoznania ich z problematyką współpracy transgranicznej 

w obszarze Górnego Renu (11,5 dni);
• prowadzenie szkoleń zewnętrznych (9,5 dni);
• organizowanie podróży studyjnych (m.in. dla delegacji wyższych urzędników z kontynentu afrykańskiego);
• prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Na szerokie spektrum działalności Euro-Institutu w 2008 r. złożyły się takie elementy, jak14:
• seminaria tradycyjne dotyczące komunikacji międzykulturowej, poświęcone przede wszystkim problematyce 

zarządzania konfl iktami; zajęcia z języka obcego kraju sąsiada wykorzystujące metodę e-learningu; zajęcia 
ukierunkowane na optymalizację sieci transgranicznych;

• seminaria tematyczne związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników za granicą; energią 
odnawialną; walką z przestępczością młodzieży; nielegalnie podejmowaną pracą (temat ten został podjęty 
przez komitet sterujący „policja-sprawiedliwość-żandarmeria”; ochroną zdrowia w kontekście problematyki 
pandemii; współpracą sanitarną na pograniczach (dyskusja nad rolą służb sanitarnych państw sąsiadujących 
ze sobą w zakresie poprawy współpracy);

• uczestnictwo w działaniach z zakresu zarządzania międzykulturowego projektami transgraniczymi oraz 
współpracy transgranicznej szkół lub uniwersytetów;

13 Tamże, s. 8-9.
14 Tamże, s. 10-14.
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• współpraca z innymi strukturami mająca na celu transfer know-how (Katalonia, struktury niemieckie);
• współpraca z istniejącymi sieciami - m.in. z Eurodystryktem Regio Pamina, ENTO, projekt Leonardo, 

Uniwersytetem w Strasburgu;
• doradztwo w zakresie projektów.

W obecnym 2009 r. przykładowe szkolenia w ramach I fi laru ukierunkowane są m.in. na zarządzanie projektami 
transgranicznymi, problematykę polityczno-administracyjną Szwajcarii, Francji i Niemiec, współpracę transgraniczną 
w obszarze Górnego Renu. W ramach II fi laru usługi koncentrują się m.in. na problematyce eurodystryktu, współpracy 
transgranicznej w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych, a także zdrowiu publicznym w obszarach przygranicznych. 
III fi lar stanowi gama szkoleń skierowanych do partnerów i wnioskodawców projektów europejskich15.

Euro-Institut Kehl Strasbourg jest organizacją, która z powodzeniem wpisuje się w przestrzeń publiczną francusko-
niemieckiego pogranicza. Pełni on rolę pomostu służącego współpracy między różnymi instytucjami w tej części Europy, 
uzupełniając jednocześnie działania pozostałych jednostek administracji szczebla lokalnego i regionalnego, jak również 
międzynarodowych struktur transgranicznych Francji i Niemiec. Wyraźnie sprecyzowana rola Euro-Institutu oraz szeroki 
wachlarz świadczonych przez niego usług, z których skorzystała do tej pory znaczna ilość osób i podmiotów, świadczą 
niezaprzeczalnie o potrzebie funkcjonowania tego typu organizacji.

2. KONCEPCJA POWSTANIA MIĘDZYNARODOWEGO OŚRODKA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO
EUROINSTYTUTU PL-CZ

„Koncepcja powstania ośrodka doradczo-szkoleniowego EuroInstytutu PL-CZ” jest rezultatem analizy dokumentacji 
przekazanej przez przedstawicieli Euro-Institutu Kehl Strasbourg oraz dyskusji osób, które brały udział w dwudniowym 
seminarium, poświęconemu tej problematyce. Jak wspomniano wcześniej Koncepcja stanowi pierwszy krok w kierunku 
rozpoczęcia starań o stworzenie polsko-czeskiego EuroInstytutu. Ma ona także na celu uświadomienie lokalnej 
społeczności potrzebę zaistnienia tego typu organizacji w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Koncepcja została podzielona 
na dwa etapy: projektowy i instytucjonalny, których kolejność będzie odpowiadała kolejności prowadzenia prac nad 
tworzeniem EuroInstytutu PL-CZ.

2.1. ETAP PROJEKTOWY

Etap projektowy planowany jest na 2010 r. i będzie stanowił kontynuację działań rozpoczętych w ramach seminarium 
zorganizowanego dzięki środkom fi nansowym otrzymanym z dotacji samorządu województwa śląskiego w ramach 
konkursu na realizację zadania publicznego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Na tym etapie zostanie przygotowane studium wykonalności, które 
udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu tworzenia przyszłego EuroInstytutu PL-CZ oraz kwestii związanych 
z jego fi nansowaniem, zdefi niuje charakter usług, które miałby świadczyć określi strukturę organizacyjną ośrodka i rolę, 
jaką będzie pełniło w niej Euroregionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz możliwości wykorzystania „Koncepcji 
przygotowania międzynarodowego ośrodka planowania dorzecza i rewitalizacji środowiska” w działalności nowej instytucji. 
Studium będzie weryfi katorem ogólnych propozycji dotyczących powołania i funkcjonowania EuroInstytutu PL-CZ, 
przedstawionych w opisie etapu instytucjonalnego „Koncepcji powstania międzynarodowego ośrodka doradczo-
szkoleniowego...”. Etap projektowy zostanie przygotowany i zrealizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „Olza” i Institut EuroSchola przy współpracy z ekspertami z Euro-Institutu Kehl Strasbourg. W prace nad 
projektem zostaną również włączeni przedstawiciele kluczowych instytucji szczebla lokalnego i regionalnego, znajdujących 
się na terenie województwa śląskiego i Kraju Morawskośląskiego, które mogłyby zaangażować się w jego powstanie 
i funkcjonowanie (będą oni reprezentować lokalną i regionalną administrację publiczną z obu stron granicy, polskie i czeskie 
strategiczne organizacje zajmujące się kształceniem i szkoleniem, uniwersytety oraz placówki naukowe z Polski i Czech). 
Środki na przygotowanie projektu na opracowanie studium wykonalności mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym m.in. 
z: dotacji samorządu województwa śląskiego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska 
- Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 Europa Środkowa lub 
Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC. 

15 Tamże, s. 22-35.



10

2.2. ETAP INSTYTUCJONALNY

Etap instytucjonalny będzie stanowił bezpośrednią kontynuację etapu projektowego. W poniższym podrozdziale 
przedstawiono propozycje dotyczące wybranych kwestii związanych z powołaniem i funkcjonowaniem przyszłego 
EuroInstytutu PL-CZ, które zostaną zweryfi kowane na podstawie studium wykonalności (etap projektowy) i wdrożone 
w ramach faktycznego etapu instytucjonalnego. Propozycje etapu instytucjonalnego tworzenia i działalności EuroInstytutu 
PL-CZ uwzględniają takie aspekty, jak: cele, formę (prawną), strukturę organizacyjną, partnerów oraz fi nansowanie.

2.2.1. CELE I DZIAŁANIA

Przystępując do prac nad tworzeniem EuroInstytutu PL-CZ zakładano, że ma on w przyszłości spełniać podobne funkcje, 
jak organizacja w Kehl, ale w odniesieniu do całego obszaru polsko-czeskiego pogranicza. W związku z tym jego cele nie 
mogą wykazywać braku komplementarności z celami realizowanymi przez francusko-niemiecką instytucję. EuroInstytut 
PL-CZ będzie zatem „neutralna platformą” współpracy, stanowiącą pomost między różnymi podmiotami z polskiej 
i czeskiej części pogranicza, przyczyniającą się do łagodzenia niekorzystnych skutków istnienia granic, będących „bliznami 
historii”. Stanie się to możliwe dzięki prowadzeniu działalności doradczo-szkoleniowej, uwzględniającej realizację zadań 
publicznych, leżących we wspólnym interesie Polski i Czech; przyczynianiu się do rozwiązywania problemów wynikających 
z różnych systemów polityczno-administracyjnych i strukturalnych obu części pogranicza; znoszeniu wszelkiego rodzaju 
barier administracyjnych oraz zachęcaniu polskich i czeskich podmiotów do działania na rzecz partnerskiej współpracy, 
w tym ponadgranicznej, a także rozwijaniu narzędzi i metod kooperacji, które mogą być stosowane na terytoriach innych 
regionów granicznych Europy.

EuroInstytut PL-CZ będzie realizował swoje cele m.in. poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów i seminariów; 
organizowanie podróży studyjnych; wymianę doświadczeń i przedstawicieli administracji publicznej pomiędzy Polską 
i Czechami oraz innymi regionami Europy i świata, opracowywanie diagnoz, ekspertyz, studiów, koncepcji, strategii i prac 
badawczych z naciskiem na problematykę transgraniczną, a także prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej.

Gwarancją wysokiej jakości świadczonych przez EuroInstytut PL-CZ usług będzie zachowanie standardów 
zaproponowanych w dokumencie roboczym16 sporządzonym 14 października 2009 r. przez Euro-Institut Kehl Strasbourg. 
Są to wytyczne dotyczące funkcjonowania organizacji o charakterze doradczo-szkoleniowym, chcących posługiwać się 
w przyszłości  nazwą „Euro-Institut” jako marką zastrzeżoną. W dokumencie podkreślono, że każdy z nowo tworzonych 
Euro-Institutów będzie musiał spełniać takie kryteria, jak:

• lokalizacja działalności w obszarze granicznym;
• posiadanie partnerów z obu stron granicy lub na poszczególnych terytoriach oddziaływania Euro-Institutu tak, 

aby jego struktura organizacyjna była ze swojej natury dwu lub wielonarodowa;
• przyczynianie się do realizacji zadań interesu publicznego (za wyjątkiem usługodawców prywatnych jako 

adresatów); niezależnie od tego, czy Euro-Institut jest organizacją publiczną, czy prywatną;
• wspieranie współpracy transgranicznej poprzez organizację szkoleń i doradztwa oraz prowadzenie badań;
• adresowanie swoich usług do grupy docelowej, którą stanowią przede wszystkim instytucje administracji 

publicznej lub inne podmioty przyczyniające się do realizacji działań leżących w interesie publicznym;
• posiadanie dwu lub wielonarodowego oraz dwu lub wielokulturowego (w zależności od granicy) zespołu, 

posługującego się językami danej granicy;
• zachęcanie do współpracy struktur mających odmienną logikę pracy - kładzenie nacisku na 

międzykulturowość;
• rozwijanie inżynierii pedagogicznej, przystosowanej do kultury danych regionów granicznych;
• komunikowanie się z krajem sąsiednim za pomocą języków danej granicy;
• współpracowanie w sieci z innymi Euro-Institutami, a zwłaszcza z liderem sieci oraz informowanie pozostałych 

uczestników sieci o działaniach, które podejmuje;
• przyjęcie wspólnych zasad metodologicznych związanych m.in. z: prowadzeniem szkoleń dwunarodowych, 

zapewnieniem w razie potrzeby tłumaczenia symultanicznego, udostępnianie w miarę możliwości dokumentacji 
z seminariów, zarówno ich uczestnikom, jak i członkom sieci współpracy, wprowadzenie procesu ewaluacji 
działań.

16 Architecture REI.
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Analizując wstępnie zapotrzebowanie na specyfi kę aktywności prowadzonych w przyszłości przez strukturę planowanego 
EuroInstytutu PL-CZ, można pokusić się o wyodrębnienie trzech obszarów tematycznych, w obrębie których tego typu 
działania byłyby merytorycznie uzasadnione. Należą do nich: działalność doradczo-szkoleniowa, działalność koncepcyjna 
i badawcza oraz działalność edukacyjna i wydawnicza (tabela 2).

Tabela 2. Przykładowa działalność EuroInstytutu PL-CZ w ramach poszczególnych obszarów tematycznych. 

DZIAŁALNOŚĆ DORADCZO-SZKOLENIOWA DZIAŁALNOŚĆ 
KONCEPCYJNA                                

I BADAWCZA

DZIAŁALNOŚĆ 
EDUKACYJNA                                    

I WYDAWNICZAOgólna Specjalistyczna
• organizowanie szkoleń 
i doradztwa z zakresu 
pozyskiwania funduszy 
na realizację projektów 
transgranicznych;

• organizowanie szkoleń 
i seminariów z zakresu 
stosowania profesjonalnych 
programów do zarządzania 
projektami i portfelami 
projektów;

• organizowanie szkoleń 
z zakresu zarządzania 
międzykulturowego 
i rozwiązywania konfl iktów;

• organizowanie szkoleń 
nastawionych na 
podnoszenie podstawowych 
kompetencji językowych 
(nauka języka sąsiada) dla 
pracowników administracji 
publicznej współpracujących 
przy planowaniu i realizacji 
wspólnych polsko-czeskich 
działań.

• organizowanie szkoleń 
i seminariów tematycznych 
dla przedstawicieli 
administracji publicznej  
(w tym przedstawicieli 
euroregionalnych grup 
roboczych) z zakresu: 
turystyki, sportu, kultury;  
przedsiębiorczości;  
kształcenia i współpracy 
szkół oraz organizacji 
pozarządowych;  
współpracy terytorialnej 
(transportu i przekraczania 
granic, zarządzania 
kryzysowego, ochrony 
środowiska)

• organizowanie 
szkoleń i seminariów 
z zakresu zarządzania 
transgranicznymi sieciami 
współpracy

• organizowanie szkoleń 
i seminariów dla 
kierowników i liderów 
instytucji publicznych 
współpracujących 
na płaszczyźnie 
transgranicznej

• organizowanie 
profi lowanych 
szkoleń i seminariów 
transgranicznych dla grup 
zorganizowanych (polskich, 
czeskich, pozostałych), 
odwiedzających  Euroregion 
Śląsk Cieszyński.

• opracowywanie diagnoz, 
ekspertyz, studiów, 
koncepcji i innych 
dokumentów o charakterze 
strategicznym;

• współpracowanie 
z placówkami naukowymi 
i instytucjami doradczo-
szkoleniowymi (polskimi, 
czeskimi oraz z innych 
krajów Europy i świata) 
na rzecz współpracy 
transgranicznej oraz 
wymiana doświadczeń 
i przenoszenie know-how;

• uczestniczenie 
w pracach badawczych 
i opracowywaniu wyników 
badań służących 
współpracy transgranicznej.
 

• organizowanie konferencji 
naukowych;

• prowadzenie biblioteki 
i czytelni europejskiej;

• wydawanie zeszytów 
naukowych (samodzielnie 
lub we współpracy 
z instytucjami branżowymi 
lub naukowymi) 
i specjalistycznych 
poradników traktujących 
o problematyce 
transgranicznej.

Źródło: Opracowanie własne.
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2.2.2. FORMA (PRAWNA)

Spośród wielu realnych form (prawnych) powołania i funkcjonowania przyszłego EuroInstytutu PL-CZ wybrano i omówiono 
kilka, zaczynając od struktur najmniej sformalizowanych, a przechodząc do tych, które odznaczają się wysokim stopniem 
zaawansowania współpracy. 

Pierwszą z nich jest planowanie i prowadzenie działalności w ramach partnerskiej współpracy sieciowej 
instytucji (polskich i czeskich) pod nazwą EuroInstytut PL-CZ. Idea planowania i prowadzenia działalności 
partnerskiej oparta jest na założeniu, że tylko szeroko rozumiana współpraca sieciowa instytucji z różnych sektorów 
i pełne zaangażowanie się w nią, może przyczynić się do rozwoju regionu. Samodzielne próby rozwiązywania problemów 
przez poszczególne organizacje reprezentujące zróżnicowane branże najczęściej okazują się nieskuteczne. Funkcjonując 
w izolacji, pojedyncze instytucje często ze sobą konkurują lub powielają prowadzone działania, co prowadzi do złego 
i nieefektywnego wykorzystania posiadanych przez nie zasobów. Budowanie partnerskiej współpracy sieciowej daje 
nowe i lepsze możliwości rozwoju regionalnego poprzez połączenie ich cech i możliwości ukierunkowanych na osiąganie 
wspólnych korzyści. Zbudowanie międzyinstytucjonalnego, polsko-czeskiego partnerstwa sieciowego na rzecz rozwoju 
regionu, wykorzystującego działalność doradczo-szkoleniową może zaowocować m.in.:

• innowacyjnym podejściem do rozwiązywania problemów związanych z polsko-czeską polityką regionalną;
• stosowaniem różnorodnych mechanizmów umożliwiających każdemu z partnerów (polskich i czeskich) 

wykorzystanie posiadanych kompetencji i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów - w sposób 
bardziej efektywny i zrównoważony, niż w przypadku działań podejmowanych indywidualnie;

• dostępem do większej puli zasobów poprzez wykorzystanie pełnego zakresu możliwości merytorycznych, 
kadrowych, technicznych i fi nansowych każdego z partnerów;

• lepszym zrozumieniem wartości i charakterystycznych cech reprezentowanych przez poszczególne instytucje 
z Polski i Czech.

Polsko-czeska partnerska współpraca sieciowa instytucji, ukierunkowana na działalność szkoleniową, może nieść również 
ze sobą liczne zagrożenia, wśród których należy wymienić:

• dominujące sceptyczne nastawienie do tego typu współpracy wśród polskiej i czeskiej opinii publicznej oraz 
z góry wyrobione uprzedzenia lub zakorzenione stereotypy dotyczące poszczególnych partnerów;

• biurokrację i brak umiejętności kompromisu charakteryzujący instytucje reprezentujące sektor publiczny;
• jednotorowe myślenie oraz postrzeganie innych instytucji (głównie z zagranicy) jako konkurentów, co jest 

częste u przedstawicieli organizacji prywatnych;
• brak odpowiednich umiejętności w budowaniu partnerstwa międzynarodowego, zbyt wąskie rozumienie 

swojej roli oraz brak wiary w sens prowadzonych działań i efektywność partnerstwa, cechujące osoby stojące 
na czele instytucji reprezentujących partnerów;

• luźny charakter partnerstwa17.
Drugą możliwość stanowi planowanie i prowadzenie działalności w ramach instytucji (polskiej bądź czeskiej) 
będącej lokalnym lub regionalnym liderem. Takie planowanie i prowadzenie działalności doradczo-szkoleniowej  
o charakterze międzynarodowym ma sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy wykorzystuje ono strukturę instytucjonalną 
organizacji posiadającej ugruntowaną pozycję w skali lokalnej bądź na poziomie regionu. Instytucja ta powinna odznaczać 
się doświadczeniem w zakresie przygotowywania oraz realizowania szkoleń i doradztwa o charakterze ponadnarodowym, 
związanych z problematyką regionalną/transgraniczną, potwierdzonym wieloletnią praktyką. Instytucja może prowadzić 
tego typu aktywności, wykorzystując dotychczasowy zakres swojej działalności i obecną strukturę organizacyjną, bądź 
też tworząc np. specjalistyczną komórkę doradczo-szkoleniową (EuroInstytut PL-CZ) i delegując pracowników. Wśród 
mankamentów związanych z prowadzeniem działań wykorzystujących strukturę instytucji będącej lokalnym/regionalnym 
liderem może być narodowy charakter tej struktury. 

Kolejny wariant przewiduje planowanie i prowadzenie działalności EuroInstytutu  PL-CZ w oparciu o osobowość 
prawną stowarzyszenia. Powołanie i funkcjonowanie EuroInstytutu PL-CZ jako podmiotu prawnego o charakterze 
doradczo-szkoleniowym, może być oparte na Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie 
z Art. 2. Ustawy, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty 
wewnętrzne dotyczące jego działalności. Powyższe zapisy mogą być jednym z argumentów przemawiających za wyborem 
powołania EuroInstytutu PL-CZ w ten sposób. Jednak jak pokazuje szczegółowa analiza warunków funkcjonowania 

17 R. Tennyson, Poradnik partnerstwa, The International Business Leaders Forum (IBLF) and the Global Alliance for Improved Nutrition 
(GAIN), 2003, s. 3, 5-6.
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stowarzyszeń w Polsce dokonana przez H. Izdebskiego18, forma prawna w postaci stowarzyszenia posiada szereg 
niedoskonałości. Art. 1 ust. 1 deklaruje prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach jedynie obywateli polskich, który to 
przepis znajduje rozwinięcie w art. 3 ust. 1 (prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim) z pewnym 
tylko złagodzeniem w art. 4 ust. 1 (cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich); cudzoziemcy nie 
mający miejsca zamieszkania na terytorium RP mogą jedynie wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują 
taką możliwość (art. 4 ust. 2), lecz nie współtworzyć ani tym bardziej tworzyć stowarzyszeń poddanych prawu polskiemu. 
W konsekwencji, także stowarzyszenia międzynarodowe mogą być tworzone w Polsce jedynie według zasad określonych 
w Ustawie (art. 5 ust. 1). Niezależnie od powyższych argumentów o charakterze prawnym, wynikająca z powołanych 
przepisów dyskryminacja cudzoziemców, w tym obywateli innych państw Unii Europejskiej, skutkuje brakiem możliwości 
utworzenia i funkcjonowania w Polsce rzeczywistego stowarzyszenia międzynarodowego. Wobec tego na globalnym 
„rynku” organizacji pozarządowych Polska nie ma szans na odgrywanie innej roli niż miejsca tworzenia - jako stowarzyszeń 
prawa polskiego - faktycznych oddziałów stowarzyszeń międzynarodowych na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy. Tego rodzaju 
ograniczenie nie znajduje obecnie umocowania w art. 58 ust. 2 Konstytucji RP, który zapewnia wolność zrzeszania się 
każdemu, a nie tylko obywatelom. Ograniczenie takie nie jest też zgodne z najwyższej rangi standardami międzynarodowymi 
i europejskimi, traktującymi prawo zrzeszania się (a stowarzyszenie jest podstawowym prawnym instrumentem realizacji 
tego prawa) jako prawo człowieka, a nie prawo obywatela.

Możliwość zrzeszania się osób prawnych w stowarzyszeniach tylko jako członków wspierających (art. 10 ust. 3 Ustawy) 
- jak przyjmuje się w praktyce, a także możliwość zrzeszania się osób prawnych, lecz tylko o celach niezarobkowych, 
w instytucji odrębnej od stowarzyszenia - powoduje z jednej strony całkowite pozbawienie ogólnego prawa zrzeszania 
się osób prawnych o celach zarobkowych, z drugiej zaś poważnie ogranicza możliwości zrzeszania się tych osób 
w podmiotach innych niż stowarzyszenia. 

Ostatnią z proponowanych możliwości tworzenia i prowadzenia działalności EuroInstytutu PL-CZ jest 
wykorzystanie osobowości prawnej w postaci Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Europejskie 
Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) stanowi najwyższą formę prawną funkcjonującą w Polsce i Republice 
Czeskiej, która umożliwia prowadzenie współpracy na szczeblu międzynarodowym. Szczegółowe przepisy dotyczące 
powoływania i funkcjonowania EUWT określone zostały w Rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Zgodnie z rozporządzeniem19 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej może zostać utworzone na terytorium Wspólnoty na warunkach 
i z zastrzeżeniem ustaleń przewidzianych rozporządzeniem. EUWT posiada osobowość prawną, a jego celem jest 
ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej między członkami Unii 
Europejskiej, wyłącznie w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej. W każdym z państw członkowskich 
EUWT posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym osobom 
prawnym na mocy prawa krajowego tego państwa członkowskiego. EUWT może składać się z państw członkowskich, 
władz regionalnych, władz lokalnych lub podmiotów prawa publicznego (w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi). Członkami EUWT mogą być także stowarzyszenia 
składające się z podmiotów należących do jednej lub kilku z wymienionych wcześniej kategorii. Członkowie Ci powierzają 
EUWT wykonywanie zadań, które określone są w konwencji20 Zadania te są ograniczone do ułatwiania i upowszechniania 
współpracy terytorialnej w celu wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej. EUWT może w ramach swoich zadań 
realizować programy lub projekty współpracy terytorialnej współfi nansowane przez Wspólnotę za pomocą Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności. EUWT może prowadzić 
inne określone działania związane ze współpracą terytorialną jego członków dla realizacji celu, o którym mowa w Art. 1 ust. 
2, niezależnie od tego, czy Wspólnota wnosi do nich wkład fi nansowy. Zadania EUWT nie mogą dotyczyć wykonywania 
18 H. Izdebski, Prawne warunki funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce. Propozycje zmian legislacyjnych, Kancelaria Senatu, Dział Analiz 
i Opracowań Tematycznych Biura Informacji i Dokumentacji, Warszawa 2009, s. 4, 6.
19 Art. 1, 3, 7 Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupo-
wania współpracy terytorialnej (EUWT).
20 Konwencja określa nazwę EUWT oraz jego siedzibę statutową, znajdującą się w państwie członkowskim, zgodnie z prawem którego 
został utworzony przynajmniej jeden z jego członków; zasięg terytorialny, na którym EUWT może wykonywać swoje zadania; szczególny 
cel i zadania EUWT, czas jego funkcjonowania oraz warunki jego rozwiązania; listę członków EUWT; prawo właściwe do celów interpre-
tacji i stosowania konwencji, którym jest prawo państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa EUWT; odpowiednie 
uzgodnienia dotyczące wzajemnego uznawania, w tym w zakresie kontroli fi nansowej; procedury wprowadzania zmian do konwencji, Art. 
8 Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej (EUWT).
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uprawnień przyznanych na mocy prawa publicznego lub obowiązków, których celem jest ochrona ogólnych interesów 
państwa lub ochrona ogólnych interesów innych organów publicznych, takich jak: uprawnienia policyjne i regulacyjne, 
wymiar sprawiedliwości i polityka zagraniczna.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, można stwierdzić, że z jednej strony utworzenie i funkcjonowanie EuroInstytutu 
PL-CZ jako Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej stałoby się przykładem prowadzenia wspólnych działań 
(doradczo-szkoleniowych) na pograniczu w pełnym tego słowa znaczeniu tzn. opartych na jednej polsko-czeskiej instytucji, 
z drugiej zaś należy pamiętać o ograniczeniach odnoszących się do możliwości podejmowanych w ramach tej formy 
prawnej aktywności. Powinno się mieć również na uwadze fakt, że EUWT jest instrumentem nowym, nie sprawdzonym od 
strony praktycznej, co może rodzić problemy w jego wdrażaniu.

2.2.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Jak piszą B. Kożuch, A. Kożuch i M. Plawgo21 „...struktura organizacyjna jest układem i wzajemnymi zależnościami między 
częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa. Odzwierciedla ona zastosowany w organizacji podział pracy, 
ukazując powiązania pomiędzy różnymi funkcjami i czynnościami. Określa także hierarchię władzy w instytucji oraz 
przedstawia układ odpowiedzialności...”.

Struktura organizacyjna EuroInstytutu PL-CZ będzie wynikała bezpośrednio z formy (prawnej), w oparciu o którą 
zostanie on stworzony. Poniżej przedstawiono 3 typy możliwych struktur organizacyjnych EuroInstytutu PL-CZ (sieciową, 
macierzową i dywizjonalną), uwzględniających sposób jego powołania i funkcjonowania. Pierwszy z proponowanych 
typów stanowi sieciowa struktura organizacyjna (schemat 3) opierająca się na pierwszoplanowej roli stosunków 
nawiązywanych między częściami składowymi - partnerami. 

Schemat 3. Struktura sieciowa partnerskiej współpracy polskich i czeskich instytucji pod nazwą EuroInstytut PL-CZ. 

Źródło: Opracowanie własne.

21 B. Kożuch, A. Kożuch i M. Plawgo, Podstawy zarządzania organizacjami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków 2005, s. 61.



15

Struktura sieciowa jest względnie trwałym zgrupowaniem autonomicznych, wyspecjalizowanych jednostek lub 
przedsiębiorstw, uczestniczących w systemie wzajemnych kooperacji według ustalonych wcześniej zasad. Istotą sieci jest 
to, iż niezależne powiązane podmioty, tworzą dowolne i dobrowolne, każdorazowo inne konfi guracje współpracy22. 

Drugim typem struktury EuroInstytutu PL-CZ może być struktura macierzowa (schemat 4), w której kolumny 
przedstawiają więzi funkcjonalno-sztabowe, a wiersze więzi techniczno-służbowe. Wykonawcze komórki organizacyjne 
zlokalizowane są na przecięciach kolumn i wierszy, co odzwierciedla ich podwójne przyporządkowanie. Z jednej 
strony podlegają komórkom funkcjonalnym, takim jak badania i rozwój, projekty, doradztwo i szkolenia, z drugiej mają 
za zwierzchników kierowników koordynujących poszczególne procesy. Zaletą tej struktury jest dobre koordynowanie 
działań składających się na procesy wytwarzania określonego produktu lub realizacji wybranego przedsięwzięcia. Jej 
wady to trudność w rozliczaniu pracowników i kierowników funkcjonalnych, możliwość otrzymywania przez wykonawców 
sprzecznych poleceń lub kumulujących się zadań23. 

Schemat 4. Macierzowa struktura organizacyjna instytucji będącej lokalnym lub regionalnym liderem, prowadząca 
doradztwo i szkolenia jako jeden z elementów swojej działalności.

Źródło: Opracowanie własne.

Jeszcze innym typem proponowanej dla EuroInstytutu PL-CZ struktury organizacyjnej jest struktura dywizjonalna 
(schemat 5, 6), którą można wyróżnić na podstawie stopnia sposobu decentralizacji uprawnień i odpowiedzialności. 
Dywizjonalność wiąże się z przedmiotowym grupowaniem i wyodrębnianiem wewnętrznych segmentów organizacji 
o dużym stopniu samodzielności24. Zaletą struktury dywizjonalnej jest przybliżenie podejmowania decyzji do miejsca, 
którego ono bezpośrednio dotyczy, dzięki czemu tworzony jest mechanizm wykorzystywania szczegółowej wiedzy 
o oczekiwaniach, warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, co znacząco wpływa na trafność decyzji25.

22 P. Dwojacki, B. Nogalski, Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, „Przegląd Orga-
nizacji”, nr 4, 1998.
23 B. Kożuch, A. Kożuch, M. Plawgo, Podstawy zarządzania organizacjami...op. cit. s. 65, 67-68.
24 M. Bielski, Organizacje - istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 221.
25 B. Kożuch, A. Kożuch, M. Plawgo, Podstawy zarządzania organizacjami...op. cit. s. 67.
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Schemat 5. Struktura dywizjonalna EuroInstytutu PL-CZ jako stowarzyszenia.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Materiały Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
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Schemat 6. Struktura dywizjonalna Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej pod nazwą EuroInstytut PL-CZ.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Materiały przekazane przez Euro-Institut Kehl Strasbourg.

2.2.4. PARTNERZY

Partnerstwo jest formą współpracy. Jak twierdzą L.M. Salamon i H.K. Anheier26, stało się ono cechą zarządzania sprawami 
publicznymi w krajach wysokorozwiniętych. Partnerstwo oznacza formalny związek między jednostkami lub grupami, w 
którym uprzednio uzgodniono wzajemne oczekiwania i zaangażowanie stron. Jego zasadą jest dzielenie zarówno korzyści, 
jak i ryzyka. Być partnerem oznacza mieć realny wpływ na decyzję i brać aktywny udział w jej wdrażaniu i realizacji27. 

Zarówno forma prawna, jak i struktura organizacyjna przyszłego EuroInstytutu PL-CZ będą jednymi z czynników 
determinujących ewentualne zaangażowanie się różnego rodzaju podmiotów w euroinstytutowe partnerstwo. Aspekty te 
odegrają istotną rolę również w kwestii charakteru partnerstwa, które może mieć w przyszłości wymiar formalny bądź 
nieformalny, wyznaczony w czasie lub stały, zawężony do jednej, ściśle określonej formy lub zakrojony na szeroką skalę. 
Korzystając z doświadczeń Euro-Institutu Kehl Strasbourg w zakresie partycypacji strategicznych instytucji z pogranicza 
francusko-niemieckiego we współpracy partnerskiej, dokonano wstępnego wyboru partnerów EuroInstytutu PL-CZ, 
koncentrując się na kluczowych instytucjach szczebla lokalnego i regionalnego, znajdujących się na przede wszystkim 
(choć nie tylko) na terenie województwa śląskiego i Kraju Morawskośląskiego. Instytucje te reprezentują w większości 
26 L.M. Salamon, H.K. Anheier, The Civil Society Sector, Society, 34, 2, s. 60-65.
27 G. Prawelska-Skrzypek, Partnerstwo w realizacji projektów [w:] red. G. Prawelska-Skrzypek, Rozwój przez partnerstwo, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 10.
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lokalną i regionalną administrację publiczną z obu stron granicy, polskie i czeskie strategiczne organizacje zajmujące 
się kształceniem i szkoleniem, placówki naukowe z Polski i Czech oraz pozostałe jednostki istotne z punktu widzenia 
działalności EuroInstytutu PL-CZ (tabela 3).

Tabela 3. Strategiczni partnerzy EuroInstytutu PL-CZ.

NAZWA INSTYTUCJI
OBSZARY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Lokalny Regionalny Krajowy Międzynarodowy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych X

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego X
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach X

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego X
Biuro Współpracy Dolnego Renu 

i Województwa Śląskiego X X

Regionální sdružení územní spolupráce 
Těšínského Slezska X X

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza” X X

Urzędy jednostek samorządu terytorialnego 
polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński 
(Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, 

Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jastrzębie 
Zdrój, Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, 

Zebrzydowice)

X

Urzędy jednostek samorządu terytorialnego 
czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński 
(Albrechtice, Bocanovice, Bohumín, Bukovec, 

Bystřice nad Olší, Chotěbuz, Český Těšín, 
Dětmarovice, Dolní Lomná, Dolní Lutyně, Doubrava, 

Havířov, Hnojník, Horní Lomná, Horní Suchá, 
Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, 

Karviná, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty 
u Jablunkova, Návsí, Nýdek, Orlová, Petrovice 
u Karviné, Petřvald, Písečná, Písek, Ropice, 
Rychvald, Řeka, Smilovice, Stonava, Střítež, 

Těrlicko, Třanovice, Třinec, Vendryně, Vělopolí)

X

Euro-Institut Kehl Strasbourg X X
Eurodistrict Regio Pamina X X

Institut EuroSchola X
Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 

„Być Razem” X

Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości X
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Gospodarczych „Delta Partner” X

Uniwersytet Śląski (Wydziały w Cieszynie, 
Katowicach, Sosnowcu) X X X

Uniwersytet Jagielloński X X X
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 

w Katowicach X X X

Ostravská univerzita v Ostravě X X X
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava X X X

Slezská univerzita v Opavě.         
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné X X X

Źródło: Opracowanie własne.
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2.2.5. FINANSOWANIE

Jednym z najważniejszych elementów w działalności EuroInstytutu PL-CZ będzie jego fi nansowanie. Funkcjonowanie 
polsko-czeskiej instytucji wymaga zatem zabezpieczenia odpowiednich środków, zarówno tych o charakterze krótko, 
średnio, jak i długoterminowym. Planując powołanie EuroInstytutu PL-CZ należy mieć na uwadze fakt, że specyfi ka źródeł 
jego fi nansowania będzie zależna od specyfi ki samej instytucji, w tym m.in. od formy (prawnej), struktury organizacyjnej, 
czy przeważającego profi lu aktywności. Uwzględniając powyższe czynniki, można wyodrębnić kilka podstawowych źródeł 
fi nansowania, z których mógłby korzystać przyszły EuroInstytut PL-CZ:

• składki partnerów (wybranych);
• fundusze strukturalne, granty, dotacje, darowizny (od osób fi zycznych i fi rm), zapisy;
• odsetki bankowe, zyski kapitałowe, udziały i akcje, dochody z majątku lub jednorazowe wpływy uzyskane ze 

sprzedaży części majątku;
• wsparcie od krajowych i zagranicznych organizacji;
• dochody z działalności gospodarczej (doradczo-szkoleniowej; koncepcyjnej i badawczej, edukacyjnej 

i wydawniczej, w tym. m.in. wymienionej w tabeli 2)
• pozostałe wpływy.

3. EUROREGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ 
JAKO ELEMENT EUROINSTYTUTU PL-CZ

Euroregionalne Centrum Informacji Europejskiej powstało w wyniku projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w 2001 r. Zadaniem Centrum (które funkcjonowało do niedawna w ramach 
działającej przy Stowarzyszeniu Agencji Informacji Przygranicznej, stanowiącej dziś wspólnie z Miejskim Centrum Informacji 
w Cieszynie - Cieszyńskie Centrum Informacji) jest udzielanie podstawowych informacji (związanych z problematyką Unii 
Europejskiej) mieszkańcom i przedstawicielom lokalnych samorządów oraz organizacji sektora pozarządowego. W ramach 
ewaluacji działań projektowych związanych z powołaniem Centrum powstała sieć jego fi lialnych punktów informacyjnych 
o charakterze ogólnym, jak również polsko-czeski system informacyjny Inforeg 2000, składający się z systemu tablic 
i plansz informacyjnych oraz elektronicznych punktów informacji. Zostały ponadto uruchomione dwa branżowe punkty 
informacyjne: pierwszy o profi lu „Przedsiębiorczość”, nastawiony na przekazywanie wiedzy związanej z funduszami 
strukturalnymi, pomoc benefi cjentom w wypełnianiu wniosków o dofi nansowanie, konsultacje z zakresu unijnych 
świadczeń przeznaczonych dla przedsiębiorców; drugi o profi lu „Rolnictwo”, ukierunkowany na problematykę rolnictwa 
- w szczególności konsultacje z zakresu unijnej pomocy w ramach tego sektora. Kolejnym elementem ewaluacji projektu 
było powstanie biblioteczki europejskiej dysponującej podstawowymi dokumentami wspólnotowymi i księgozbiorem 
poświęconym problematyce unijnej.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. i kolejne lata członkostwa we Wspólnocie sprawiły, że  
funkcjonowanie punktów fi lialnych (ogólnych i branżowych) Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej przestało 
stopniowo tracić na znaczeniu, co stało się jednym z powodów ich późniejszego zamknięcia. Problemy dotknęły także 
system informacyjny Inforeg 2000 (głównie w zakresie zmniejszającej się ilości udzielanych informacji), co sprawiło, 
że przez pewien czas jego rola musiała ulec znacznemu ograniczeniu. Trudności te udało się jednak przezwyciężyć, 
modernizując system i dodając do niego pierwiastek strategiczny (będący efektem realizacji projektu Inforeg 2006). Do 
chwili obecnej funkcjonuje również biblioteczka europejska, którą tworzono w ramach ewaluacji Centrum.

Przedstawione elementy, które wpisują się w dzisiejszą strukturę Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej, 
mogą z powodzeniem tworzyć składnik przyszłego EuroInstytutu PL-CZ. Aktywności prowadzone obecnie przez Centrum 
mogą bowiem zostać przejęte w całości przez EuroInstytut PL-CZ, a ich profi l będzie wpisywał się w działalność doradczo-
szkoleniową planowanej organizacji. Biblioteczka europejska stałaby się natomiast częścią działalności edukacyjnej 
i wydawniczej. Jej zbiory byłyby rozbudowywane dzięki pozyskiwanym na ten cel grantom oraz publikacjom (o tematyce 
europejskiej) przekazywanym przez instytucje (polskie, czeskie, pozostałe) prowadzące działalność wydawniczą. Z kolei 
system Inforeg 2006, jako narzędzie budowania transgranicznego partnerstwa publiczno-prywatnego, angażującego m.in.: 
polskie i czeskie samorządy, struktury euroregionalne, ośrodki naukowe, przedsiębiorstwa i lokalnych mieszkańców, wpisze 
się w działalność koncepcyjną i badawczą EuroInstytutu PL-CZ, która będzie wykorzystywała system do opracowywania 
strategicznych dokumentów transgranicznych.
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4. WYKORZYSTANIE KONCEPCJI PRZYGOTOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO OŚRODKA
PLANOWANIA DORZECZA I REWITALIZACJI ŚRODOWISKA W DZIAŁALNOŚCI EUROINSTYTUTU PL-CZ

„Koncepcja przygotowania międzynarodowego ośrodka planowania dorzecza i rewitalizacji środowiska” powstała 
w wyniku projektu realizowanego w 2005 r. przez Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej (od 2009 r. Stowarzyszenie 
Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej) i Institut EuroSchola z Trzyńca. Przedsięwzięcie w swoim założeniu miało prowadzić do 
zharmonizowania przebiegu polskich i czeskich prac przygotowawczych, niezbędnych do wdrożenia programu rewitalizacji 
dorzecza Olzy. Służyły temu wspólne spotkania ekspertów z przedstawicielami administracji samorządowej z Polski 
i Czech. Głównym celem projektu było przygotowanie dokumentu defi niującego poszczególne kroki w zakresie powstania 
polsko-czeskiego ośrodka planowania (zagospodarowania) dorzecza i rewitalizacji środowiska w regionie - tzw. Enviro-
Centrum. Szczegółowe cele projektu obejmowały z kolei takie zagadnienia, jak: zorganizowanie seminarium z udziałem 
zagranicznych specjalistów zajmujących się gospodarką wodno-ściekową; określenie problemów i wskazanie głównych 
płaszczyzn współpracy w obszarze ochrony środowiska w regionie oraz zintensyfi kowanie współpracy pomiędzy polskimi 
i czeskimi organizacjami, których przedmiot funkcjonowania jest związany z tym zagadnieniem. 

Dzięki realizacji projektu została przeprowadzona analiza i opracowana instrukcja rewitalizacji dorzecza rzeki Olzy, nie 
podjęto natomiast żadnych dalszych czynności zmierzających do powołania instytucji, która miałaby zajmować się tego typu 
działalnością w regionie. EuroInstytut PL-CZ może przejąć i kontynuować rozpoczętą przez partnerów projektu tematykę 
ochrony środowiska, organizując szkolenia i doradztwo ogólne dla benefi cjentów chcących realizować projekty związane 
z ochroną środowiska, a także organizując szkolenia i seminaria specjalistyczne dla przedstawicieli administracji publicznej, 
w tym euroregionalnej grupy roboczej „współpraca terytorialna”, w ramach której wyodrębniono podgrupę „ochrona środowiska”. 
Tematyka ochrony środowiska prowadzona z wykorzystaniem struktur EuroInstytutu PL-CZ może wiązać się również z wymianą 
know-how pomiędzy Euroregionem Śląsk Cieszyński a innymi strukturami partnerskimi oraz opracowywaniem diagnoz, 
ekspertyz, studiów i koncepcji dla instytucji z polsko-czeskiego pogranicza, chcących podejmować działania inwestycyjne 
w tej materii. EuroInstytut PL-CZ mógłby ponadto prowadzić polsko-czeskie zajęcia z edukacji ekologicznej.

PODSUMOWANIE

Jednym z elementów składowych przestrzeni terytorialnej Unii Europejskiej są regiony położone w obszarach 
stykowych - na granicach poszczególnych państw, w których prowadzona jest współpraca ukierunkowana na ożywianie 
życia lokalnej i regionalnej społeczności, zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej; uczenie się tolerancji wobec 
odmienności kulturowej, etnicznej i religijnej sąsiada; minimalizowanie i eliminowanie antagonizmów i resentymentów oraz 
przyczynianie się do czerpania korzyści ze wzajemnej kooperacji.

W wymiarze instytucjonalnym współpraca ta kształtowana jest głównie przez euroregiony, stanowiące najwyższą 
formę współdziałania ponadgranicznego na rzecz integracji. Uczestniczą w niej również podmioty, powołane do realizacji 
ściśle określonych zadań, funkcjonujące w przestrzeni publicznej i uzupełniające działalność prowadzoną przez struktury 
euroregionalne. Przykładem takiej organizacji jest Euro-Institut Kehl Strasbourg - „neutralna platforma” współpracy 
między różnymi instytucjami z francuskiej i niemieckiej części pogranicza, która ma na celu polepszanie współpracy 
transgranicznej Francji i Niemiec poprzez prowadzenie działalności doradczo-szkoleniowej; przyczynianie się do 
rozwiązywania problemów wynikających z różnych systemów polityczno-administracyjnych i strukturalnych obu stron 
pogranicza francusko-niemieckiego; znoszenie wszelkiego rodzaju barier administracyjnych oraz zachęcanie francuskich 
i niemieckich podmiotów publicznych do działania na rzecz współpracy regionalnej, w tym ponadgranicznej.

11 lat doświadczeń współpracy transgranicznej prowadzonej na pograniczu polsko-czeskim w ramach struktur Euroregionu 
Śląsk Cieszyński; członkostwo Polski i Czech we Wspólnocie; przynależność obu krajów do strefy Schengen; uruchomienie 
nowych instrumentów prawnych Unii Europejskiej, dotyczących możliwości tworzenia instytucji międzynarodowych; a co 
najważniejsze przekonanie większości lokalnej społeczności i przedstawicieli administracji publicznej o potrzebie powołania na 
terenie Euroregionu organizacji, spełniającej podobne funkcje, jak Euro-Institut w Kehl; stało się argumentem przemawiającym 
za przygotowaniem „Koncepcji powstania międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego - EuroInstytutu PL-CZ”. 
W opracowaniu uwzględniono analizę wybranej dokumentacji dotyczącej działalności Euro-Institutu Kehl Strasbourg oraz 
zaproponowano warianty funkcjonowania EuroInstytutu PL-CZ, uwzględniając jego cele działania, formę (prawną), strukturę 
organizacyjną, partnerów i fi nansowanie. Określono również rolę Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej jako 
elementu przyszłego EuroInstytutu PL-CZ oraz możliwości wykorzystania „Koncepcji przygotowania międzynarodowego ośrodka 
planowania dorzecza i rewitalizacji środowiska” w działalności nowej instytucji. Koncepcja stanowi jeden z efektów dwudniowego 
seminarium i jest pierwszym krokiem w kierunku rozpoczęcia starań o stworzenie polsko-czeskiego EuroInstytutu.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


