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Przedmowa
Zagadnienie współpracy transgranicznej podmiotów publicznych cieszy się od
dłuższego czasu niesłabnącym zainteresowaniem. Powstają rozliczne studia z zakresu
nauk administracyjnych, przygotowywane są specjalistyczne opinie w ramach think-tanków, w tej sprawie swoje stanowisko zajmują organizacje międzynarodowe i instytucje reprezentujące interesy regionów oraz gmin przygranicznych w Europie, zaś liczne
konferencje i sympozja poświęcone tej tematyce stanowią platformę wymiany doświadczeń, opinii i poglądów. Wszystko to świadczy o znaczącej roli, jaką współpraca transgraniczna w administracji publicznej odgrywa nie tylko w procesie integracji Europy,
ale przede wszystkim w realizacji zadań publicznych, które współcześnie mają wymiar
przekraczający granice suwerennych państw.
Niniejsza monografia ma za zadanie ukazać aktualne kierunki rozwoju współpracy transgranicznej podmiotów publicznych w nieco szerszej perspektywie. W ostatnim
czasie powstały cztery Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z udziałem
polskich jednostek samorządu terytorialnego. Stosunkowo niedawno rozpoczął się kolejny okres programowania funduszy unijnych na lata 2014–2020, wśród których istotną
rolę odgrywają instrumenty finansowe realizowane ramach samodzielnego celu polityki
spójności – Europejska Współpraca Terytorialna. Wymienione mechanizmy strukturalne
oraz finansowe są skonstruowane specjalnie z myślą o współpracy na obszarach przygranicznych, jednak spojrzenie holistyczne nakazuje dodatkowo zwrócić uwagę na kierunki rozwoju wszelkich relacji transgranicznych w administracji niezależnie od ich
umiejscowienia w bezpośredniej bliskości granicy państwowej. Są one nakierowane na
tworzenie europejskiej czy międzynarodowej przestrzeni publicznej, zaś ich adekwatność jest w sposób szczególny zauważalna w regionach i gminach przygranicznych.
Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych administratywistów –
praktyków oraz naukowców – jak również studentów jako pomoc w procesie dydaktycznym. Współpraca transgraniczna jest bowiem jednym z elementów przedmiotów wykładanych na wydziałach prawa i administracji uniwersytetów oraz innych szkół wyższych.
Wszystkim Autorom tekstów – w przeważającej większości pracownikom naukowym Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – składam bardzo serdeczne podziękowania za ważny oraz inspirujący wkład w ostateczny
kształt niniejszej monografii. Równie serdecznie dziękuję pani prof. zw. dr hab. Jolancie
Blicharz za trud włożony w przygotowanie recenzji wydawniczej książki. Wyrazy podziękowań należą się ponadto pani mgr Aleksandrze Dorywale za pieczę nad techniczną
stroną przygotowania książki do druku.
Renata Kusiak-Winter
październik 2015
9

Recenzowaną monograﬁę wyróżnia aktualność i doniosłość
tematyki badawczej w kontekście postępującej europeizacji administracji publicznej oraz współczesnych wyzwań społecznych
i gospodarczych, z jakimi muszą się zmierzyć podmioty administracji publicznej.
[…] publikację uważam za bardzo interesującą, wręcz nowatorską w zakresie tytułowego problemu. Redaktorowi publikacji
Pani Doktor Renacie Kusiak-Winter należą się gratulacje za taką
konstrukcję i strukturę całego przedsięwzięcia. Praca ma ważkie
walory poznawcze, jak i dydaktyczne – i tym celom może w dalszej kolejności z powodzeniem służyć. Z pełnym przekonaniem
można ją rekomendować zainteresowanym czytelnikom, w tym
studentom studiów doktoranckich podejmującym właśnie badania z zakresu tej interesującej tematyki.
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jolanty Blicharz
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