
 

 
Stanowisko 

Konferencji Regionalnej  
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorz ądów Terytorialnych 

 
 
w sprawie przeniesienia z Rzeszowa do Krakowa siedz iby Wspólnego 
Sekretariatu Technicznego dla Programu Współpracy T ransgranicznej „Polska 
– Republika Słowacka 2007 – 2013” w ramach Europejs kiej Współpracy 
Terytorialnej.  
 
 

Zgromadzeni w Świlczy k. Rzeszowa, w dniach 10 – 11 grudnia 2007 r., 
na organizowanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 
konferencji regionalnej – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie oraz Marszałek 
Województwa Podkarpackiego – z ogromnym niepokojem przyjęli informację o zamiarze 
przeniesienia uprzednio ustalonej w Rzeszowie, przez Ministra Rozwoju Regionalnego, 
siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu Współpracy Transgranicznej 
„Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013” w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej do Krakowa. 

Uczestnicy konferencji wyraŜają pogląd, iŜ siedzibą Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego dla przedmiotowego Programu powinien być Rzeszów. Za powyŜszą 
propozycją przemawiają następujące względy: 

- Rzeszów jest jedynym miastem wojewódzkim usytuowanym na obszarze wsparcia 
programu /Kraków i Katowice są poza obszarem wsparcia/, 

- Rzeszów jako jedyne miasto wojewódzkie na obszarze wsparcia posiada rozwiniętą 
infrastrukturę instytucjonalną – publiczną, pozarządową i biznesową, 

- Rzeszów jest siedzibą największego i najpręŜniej działającego w tej części Polski 
Euroregionu – Euroregionu Karpackiego, 

- beneficjenci poprzednio funkcjonujących programów współpracy przygranicznej 
PHARE CBC Polska – Słowacja 2000 – 2003 oraz IW INTERREG IIIA Polska – 
Słowacja znają Rzeszów jako miejsce składania wniosków projektowych do funduszy 
zarządzanych przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, 

- Rzeszów jest jedynym spośród miast – potencjalnych gospodarzy Wspólnego 
Sekretariatu Technicznego na obszarze wsparcia posiadającym Konsulat Honorowy 
Republiki Słowackiej, 

- Rzeszów posiada bardzo dobrą dostępność komunikacyjną ze stolicą Polski poprzez 
codzienne połączenia lotnicze, 

- Rzeszów posiada dobre połączenie drogowe ze Słowacją /czas podróŜy 
samochodem osobowym z Rzeszowa do Preszowa – stolicy Kraju Preszowskiego 
na Słowacji wynosi ok. 2 godziny, podczas gdy np. z Krakowa do śyliny  
ok. 4 godziny/, 

- instytucje naukowe mające siedziby w Rzeszowie /np. Uniwersytet Rzeszowski, 
Politechnika Rzeszowska/ oraz wiele organizacji pozarządowych posiada stałe 
partnerstwa z podobnymi organizacjami na Słowacji. 

NaleŜy przypomnieć, iŜ decyzja o lokalizacji Wspólnego Sekretariatu Technicznego 
w Rzeszowie podjęta została wspólnie przez Ministra Rozwoju Regionalnego RP oraz 
Ministra Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej. Poprzedzona była 
zarówno konsultacjami społecznymi jak i postulatami przedstawicieli samorządów 
z województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego /Słowacja/ oraz ogłoszona została 
formalnie podczas jednego z posiedzeń Międzynarodowej Grupy Roboczej  
ds. przygotowania Programu. Tym bardziej niezrozumiała staje się obecna zmiana 
stanowiska w tej sprawie ze strony Instytucji Zarządzającej.  



 

  
 
Ponadto, traktując tę kwestię w kategoriach polityki regionalnej państwa, decyzja ta 

nie ma uzasadnienia merytorycznego ani podstaw ekonomicznych, lecz jest wyraźnie 
decyzją polityczną, bardzo niekorzystną dla województwa podkarpackiego. Łamie ona 
równieŜ elementarną zasadę Unii Europejskiej - wyrównywania szans regionów 
o mniejszym potencjale ekonomicznym. 
 Mając na względzie powyŜsze argumenty zebrani na konferencji wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci, starostowie oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego 
wnioskują do Ministra Rozwoju Regionalnego o odstąpienie od zamiaru lokalizacji 
siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu Współpracy 
Transgranicznej „Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013” w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej w Krakowie, poza obszarem wsparcia Programu i przywrócenie 
jego lokalizacji w Rzeszowie, zgodnie z podjęta juŜ decyzją. 

  
 
 
Świlcza, 11 grudnia 2007 r. 
 
 
 
 
 
 

 
Przewodniczący Zarządu PSST 

Zygmunt Cholewiński 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 

1. Prezes Rady Ministrów RP. 
2. Minister Rozwoju Regionalnego. 
 

oraz do wiadomości: 
1. Wojewoda Podkarpacki. 
2. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

 
 

 


