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Wstêp

Polska jako najwiêksze nowe pañstwo cz³onkowskie, bêdzie sprawowa³a swoje
pierwsze przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w drugiej po³owie 2011 roku. Prze-
wodniczenie Unii Europejskiej przez pó³ roku, realizowane w systemie trio-prezydencji,
jest dla ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego du¿ym wyzwaniem. Wyzwaniem merytorycz-
nym i logistycznym, które sprowadza siê do funkcji i roli kierowania pracami ca³ej Unii
Europejskiej.

Dotychczasowe unormowania prawne, ale równie¿ ukszta³towana praktyka udowad-
niaj¹, ¿e prezydencje sta³y siê istotnymi impulsami nadaj¹cymi rytm integracji europejskiej.
Doœæ wspomnieæ o wk³adzie prezydencji w prace kolejnych konferencji miêdzyrz¹do-
wych wypracowuj¹cych istotne reformy ustrojowe Wspólnot i Unii Europejskiej, których
symbolami staj¹ siê Maastricht, Amsterdam, Nicea czy Lizbona. Rola prezydencji nie
sprowadza siê jednak li tylko do zarz¹dzania tak wa¿nym procesem jakim jest zmiana
traktatowa. Kalendarz poszczególnych prezydencji wype³niaj¹ organizowane przez pañstwa
cz³onkowskie – prezydenckie – spotkania polityczne i eksperckie na ró¿nych szczeblach
pocz¹wszy od spotkañ grup roboczych, skoñczywszy na koordynacji prac COREPER-u
i procesu decyzyjnego w Radzie. St¹d oprócz bycia dobrym mened¿erem i reprezentan-
tem interesów wszystkich pañstw cz³onkowskich, prezydencja spe³nia rolê przedstawi-
cielki 1/3 w³adzy w Unii i aby odnieœæ sukces, d¹¿yæ musi do formalnych i nieformalnych
sojuszy z Parlamentem Europejskim i/lub Komisj¹ Europejsk¹.

Czas przygotowañ i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, jest
du¿ym wyzwaniem szczególnie dla administracji pañstwa prezydencji, g³ównie dla jego
rz¹du, ale te¿ samorz¹dów, organizacji pozarz¹dowych oraz dla œrodowiska naukowe-
go. Jesteœmy przekonani, ¿e Polska administracja publiczna wspó³pracuj¹c w trakcie
prowadzonych negocjacji akcesyjnych z administracj¹ unijn¹, a od piêciu lat wystê-
puj¹c w roli partnera reprezentuj¹cego polskie interesy, wykorzysta prezydencjê do
wprowadzenia i upowszechnienia nowych regu³ modernizuj¹cych system koordynacji
spraw europejskich.

Przygotowania do prezydencji rz¹d polski rozpocz¹³ stosunkowo wczeœnie; ju¿ pod
koniec 2007 roku. Dotychczasowe przygotowania scharakteryzowaæ mo¿na m.in. po-
przez powo³anie Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Przygotowania Administracji Rz¹dowej
i Sprawowania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
wyodrêbnienie w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej Departamentu Koordynacji
Przygotowañ i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej przez Rzeczpos-
polit¹ Polsk¹; powo³anie miêdzyresortowych zespo³ów doradczych; uchwalenie i reali-
zacja Programu Przygotowania Rzeczpospolitej Polskiej do Objêcia i Sprawowania
Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

5



Zgodnie z Decyzj¹ Rady, 2006/83/WE, Euroatom, (Dz. U. UE L285/47 z dnia
16.10.2006 r.) wprowadzony zosta³ nowy sposób sprawowania przez pañstwa cz³onkow-
skie prezydencji w Radzie. Bêd¹cy w trakcie ratyfikacji Traktat lizboñski, w zasadniczy
sposób zmienia charakter i funkcje prezydencji. Polska bierze pod uwagê fakt, ¿e osta-
teczne ramy prawne naszej prezydencji, wyznacza wejœcie, b¹dŸ nie, tego traktatu w ¿y-
cie. Niezale¿nie od tych okolicznoœci, jak ka¿de pañstwo cz³onkowskie, liczymy na to, ¿e
nasze przewodnictwo, niezale¿nie od faktycznego jego przebiegu i w³asnych osi¹gniêæ,
bêdzie pe³nym sukcesem. G³ównymi podmiotami, które oceni¹ nasz¹ prezydencjê bêd¹
pozosta³e pañstwa cz³onkowskie, œwiat zewnêtrzny, instytucje europejskie, dziennikarze
i opinia publiczna. Oceniani bêdziemy z perspektywy: organizacji, logistyki, polityki,
wywi¹zywania siê z funkcji mediacyjnej, realizacji zak³adanych priorytetów czy w³aœci-
wej reprezentacji UE w stosunkach miêdzynarodowych.

Publikacja Przewodnictwo pañstwa w Radzie Unii Europejskiej – doœwiadczenia part-

nerów, propozycje dla Polski ma na celu po pierwsze: przybli¿enie czytelnikom mechaniz-
mu sprawowania przez pañstwo cz³onkowskie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
z punktu widzenia zasad dobrej administracji i zarz¹dzania; po drugie omówienie dotych-
czasowych dzia³añ przygotowawczych podjêtych przez rz¹d RP, administracjê samorz¹do-
w¹ i inne instytucje; po trzecie zaprezentowanie sposobu przygotowañ i przeprowadzania
poprzednich prezydencji, ze szczególnym uwzglêdnieniem prezydencji Niemiec, Francji,
Hiszpanii i Czech i po czwarte; uzmys³owienie faktu, ¿e prezydencja nie jest jedynie
pó³rocznym okresem zintensyfikowanej pracy rz¹du danego pañstwa w i na zewn¹trz
Unii, ale równie¿ okazj¹ do zaprezentowania spo³eczeñstwu i opinii publicznej krajowej
i zagranicznej, jego polityki europejskiej, walorów turystycznych, historii i kultury.
W kontekœcie polskiej prezydencji warto te¿ udowodniæ, ¿e najwiêksze rozszerzenie Unii
z 2004 i 2007 by³o sukcesem nie tylko dla nowych pañstw cz³onkowskich, ale te¿ przy-
nios³o wymierne korzyœci pañstwom UE-15.

Ksi¹¿ka prezentuje wyniki badañ i analiz prowadzonych od pocz¹tku 2009 roku
g³ównie w Pracowni Badañ nad Integracj¹ Europejsk¹ na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach badañ
zosta³y zorganizowane: panel ekspercki podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
w S³ubiach w lutym 2009; tygodniowe seminarium naukowe w Berlinie pt: „How to ma-
nage a presidency” w kwietniu 2009. Doktoranci Pracowni odbyli te¿ praktykê w Depar-
tamencie Koordynacji Przygotowañ i Sprawowania Przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Europejskiej w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej. Warto te¿ dodaæ, i¿ od roku
akademickiego 2009/2010 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poz-
naniu prowadzona jest œcie¿ka edukacyjna dla studentów nt. mechanizmu prezydencji
w systemie instytucjonalnym i decyzyjnym Unii Europejskiej, a tak¿e z zakresu przygoto-
wañ pañstwa do jej sprawowania. We wszystkie te przedsiêwziêcia uda³o siê zaanga-
¿owaæ Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, w³adze Wydzia³u Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, cz³onków konwersatorium „Prawo i Polityka Unii
Europejskiej”, Urz¹d Miejski w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Insty-
tut Spraw Publicznych oraz Komendê G³ówn¹ Policji. Na dodatek projekt pt. „Polska Pre-
zydencja 2011. Ku silnej pozycji Polski i jej regionów w Europie” uzupe³niaj¹cy cykl
przedsiêwziêæ dotycz¹cych prezydencji objêty zosta³ patronatem Marsza³ka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Pana Marka WoŸniaka.
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Opracowanie i wydanie niniejszej publikacji sta³o siê mo¿liwe dziêki wsparciu finan-
sowemu udzielonemu przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, za które nale¿¹ siê
serdeczne podziêkowania.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e oddana czytelnikom publikacja, nie wyczerpuje tematu pre-
zydencji. Jest to jednak znacz¹cy zbiór wyników badañ i analiz, który zdecydowaliœmy
siê podzieliæ na trzy czêœci. W pierwszej, znalaz³y siê artyku³y omawiaj¹ce strukturê
i funkcje prezydencji, stan dotychczasowych przygotowañ Polski – przygotowania admi-
nistracji publicznej, szkolenia dla korpusu prezydencji. W czêœci drugiej, autorzy prezen-
tuj¹ wyniki prac poœwiêconych prezydencji czeskiej, przygotowaniom Hiszpanii do
prezydencji oraz analizê niemieckiej i francuskiej prezydencji pod k¹tem przywództwa
politycznego w Unii Europejskiej. Trzeci¹ i ostatni¹ czêœæ stanowi¹ opracowania poœwiê-
cone roli œrodków masowego przekazu, organizacji pozarz¹dowych, regionów, woje-
wództw, miast polskich w przygotowaniach kraju do prezydencji. Mo¿na w nich odnaleŸæ
wiele trafnych rad, których wykorzystanie pozwoli na lepsz¹ koordynacjê przygotowañ
w tych obszarach.

Jedn¹ z przes³anek przekonuj¹cych do opracowania tego wydawnictwa, jest koniecz-
noœæ informowania spo³eczeñstwa polskiego o dzia³aniach polskiego rz¹du w obszarze
polityki europejskiej, jej bie¿¹cych i przysz³ych priorytetach. Prezydencja w 2011 roku
jest okazj¹ do przybli¿enia obywatelom tematyki europejskiej; wyjaœniania mechaniz-
mów reguluj¹cych wspó³pracê w gronie 27 pañstw cz³onkowskich, zasad integracji euro-
pejskiej, roli pañstw cz³onkowskich, a tak¿e wzmacniania przekonania Polaków o zaletach
integracji kraju z Uni¹. Wierzymy, ¿e niniejsza publikacja stanie siê istotnym wk³adem
w proces przygotowañ Polski do jednego z najwa¿niejszych (oprócz Mistrzostw Europy
w pi³ce no¿nej 2012) wydarzeñ miêdzynarodowych, w których w ostatnich latach uczest-
niczyliœmy.

Zbigniew Czachór

Miko³aj J. Tomaszyk
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Zbigniew Czachór

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ

Proces rozwoju i zmian w systemie integracyjnym

Unii i Wspólnot Europejskich.

Podstawy do rozwa¿añ na temat polskiego

przewodnictwa w Radzie UE

I. Dynamika rozwoju i zmian w systemie integracji europejskiej

Wprowadzanie zmian w systemie integracyjnym opiera siê na wprowadzaniu regu³
postêpowania na cztery mo¿liwe sposoby. Po pierwsze, poprzez rozwój, czyli pog³êbianie
i rozszerzanie regu³ dotychczasowych. Po drugie, poprzez tworzenie zupe³nie nowych
regu³. Po trzecie, poprzez stopniowe zastêpowanie jednych regu³ innymi. I po czwarte,
poprzez likwidacjê pewnych wybranych regu³. Wyró¿niamy te¿ zmiany o charakterze ko-
ryguj¹cym, innowacyjnym i roszczeniowym. Zmiany koryguj¹ce dotycz¹ sformalizowania
zmian, które zasz³y ju¿ w praktyce. Zmiany innowacyjne stwarzaj¹ nowe rodzaje stosun-
ków lub nowe przedsiêwziêcia miêdzy stronami zmiany. Zmiany o charakterze roszczenio-
wym oparte s¹ na ¿¹daniach ze strony podmiotów jej podlegaj¹cych. Zmiana mo¿e mieæ te¿
charakter sformalizowany i niesformalizowany oraz uœwiadomiony i nieuœwiadomiony.

Jedn¹ z najwa¿niejszych cech systemu integracyjnego jest jego dynamizm. Zmiana
zwi¹zana z t¹ dynamik¹ bez w¹tpienia, staje siê podstaw¹ percepcji reform Wspólnot
i Unii Europejskiej, a tym samym weryfikowania i kszta³towania ideologii, doktryn i pro-
gramów (politycznych) odnosz¹cych siê do procesu integracji europejskiej.

Integracja europejska podlega sta³emu procesowi przekszta³ceñ, u którego Ÿróde³
znajduj¹ siê ró¿norodne czynniki1. Nauka nie narzuca jednolitego postrzegania dynamiki
zmian zachodz¹cych w badanej rzeczywistoœci miêdzynarodowej. Wyró¿nia siê tu podej-
œcie statyczne i dynamiczne. W podejœciu statycznym analizuje siê ci¹g wydarzeñ prowa-
dz¹cych do zaistnienia okreœlonej zmiany, a tak¿e struktury oraz podmioty uczestnicz¹ce
w procesie wprowadzania zmiany. W podejœciu dynamicznym przedmiotem analizy staje
siê determinizm w postrzeganiu i interpretowaniu zmian, bêd¹cych nastêpstwem dzia³añ
i oddzia³ywañ, interakcji i wiêzi oraz ról odgrywanych g³ównie przez podmioty integracji
europejskiej.

Zmiana w ujêciu miêdzynarodowym/europejskim charakteryzuje siê szczególnie z³o-
¿on¹ struktur¹, charakterem i dynamik¹ interakcji iloœciowych i jakoœciowych2. Pojêcie
zmiany nawi¹zuje, generalnie rzecz ujmuj¹c, do procesu przekszta³cania (modyfikacji)

9

1 M. Stolarczyk, Jednoœæ Europy jako element nowego (postulowanego) ³adu europejskiego, w: J. Przew³ocki,
T. Rduch (red.), Polska a przemiany wspó³czesnej Europy. Z zagadnieñ miêdzynarodowych, Katowice 1994, s. 23.

2 T. £oœ-Nowak, Stosunki miêdzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wroc³aw 2000, s. 92.



danego systemu zarówno w aspekcie jego struktury, jak i mechanizmów funkcjonowania.
Stopieñ dokonuj¹cej siê lub mog¹cej siê dokonaæ zmiany jest tym wiêkszy, im wy¿szy jest
poziom zintegrowania zachodz¹cych przeobra¿eñ.

Zmiana staje siê tak¿e punktem wyjœcia do wszelkich racjonalnych rozwa¿añ nad
równowag¹ i stabilnoœci¹ systemu miêdzynarodowego/europejskiego. Dynamika zmian
i charakter interakcji najlepiej s¹ widoczne w przechodzeniu ze stanu równowagi do nie-
równowagi systemowej, mog¹cej prowadziæ do zak³óceñ systemowych. Dynamika zmian
zachodz¹cych w systemie odnosi siê do przes³anek ruchu jego elementów, a przede
wszystkim zachowañ siê podmiotów integracji europejskiej oraz przyczyn zmian ich
pozycji w systemie. Swym zachowaniem wobec systemu i regu³ w nim obowi¹zuj¹cych
legitymizuj¹ jego kszta³t, strukturê i interakcje wewn¹trzsystemowe. Zachowanie to nato-
miast warunkowane jest aktualnie obowi¹zuj¹c¹ ideologi¹, doktryn¹ i programem akcep-
towanym przez podmioty/aktorów/animatorów tego¿ zachowania.

Nie ka¿da zmiana w systemie miêdzynarodowym przek³ada siê natychmiast na jego
now¹ jakoœæ. Istotn¹ kwesti¹ jest wiêc ocena wa¿noœci zmian zachodz¹cych w systemie,
selekcja tego, co jest lub mo¿e byæ uznane za wa¿ne dla utrzymania lub przywrócenia
równowagi systemowej. W systemach takich, jak system integracji europejskiej, prak-
tycznie ¿aden z jego sk³adników nie jest elementem niezmiennie sta³ym. Ró¿ny jest nato-
miast ich walor z punktu widzenia trwa³oœci i równowagi jego funkcjonowania. Zmiany
iloœciowe s¹ ³atwiejsze do wychwycenia i reakcji, zmiany jakoœciowe natomiast znacznie
wolniejsze, a tym samym trudniejsze do zauwa¿enia.

Powy¿szy sposób ujêcia dynamiki systemowej prowadzi do przekonania o wspó³zale¿-
noœci zachodz¹cej miêdzy praktyk¹ integracyjn¹ a myœl¹ integracyjn¹ jej towarzysz¹c¹.
Wspó³zale¿noœæ ta jest z za³o¿enia zmienna i nie ma potrzeby szczegó³owego analizowa-
nia problemu pierwszeñstwa i odpowiadania na pytanie czy w tym szczególnym przypad-
ku integracji europejskiej myœl powinna poprzedzaæ i legitymizowaæ dzia³anie, czy te¿
dzia³anie powinno wymuszaæ kreowanie i zmiany myœli integracyjnej.

Symbolicznym wrêcz przyk³adem potrzeby dostosowania sposobu myœlenia o integra-
cji europejskiej do zachodz¹cych zmian w praktyce politycznej by³a (umownie mo¿emy
tak j¹ okreœliæ) doktryna de Gaulle’a.

31 maja 1960 r. genera³ de Gaulle przedstawi³ w³asn¹ koncepcjê przysz³oœci Europy,
odbiegaj¹c¹ od wizji federalistów. Mia³a ona istotne znaczenie dla kszta³towania francu-
skiej polityki europejskiej. Zdaniem de Gaulle’a integracja gospodarcza Europy mia³a po-
zwoliæ odzyskaæ jej dawne znaczenie jako oœrodka cywilizacji œwiatowej, ale poprzez
nieuchronne powstanie konfederacji, czyli zwi¹zku pañstw „od Atlantyku po Ural”. Pañ-
stwa europejskie, zdaniem de Gaulle’a, zachowaæ mia³y polityczn¹ suwerennoœæ, choæ
mog³y zjednoczyæ siê gospodarczo. Koncepcja „Europy od Atlantyku po Ural” wspó³gra-
³a z projektem „Europy Ojczyzn”, który opiera³ siê na gwarancji dla pe³nej suwerennoœci
i niezale¿noœci wszystkich pañstw cz³onkowskich Wspólnot Europejskich. By³a ona od-
rzuceniem ponadpañstwowej koncepcji integracji Europy. W tym kontekœcie pamiêtaæ
te¿ trzeba o pewnym istotnym wydarzeniu. 10 lutego 1961 r. w czasie szczytu szefów
pañstw i rz¹dów Wspólnot Europejskich w Pary¿u, prezydent Charles de Gaulle, zapropo-
nowa³ zorganizowanie konferencji miêdzyrz¹dowej, której celem by³o przeanalizowanie
warunków ewentualnej wspó³pracy dyplomatyczno-politycznej miêdzy pañstwami cz³on-
kowskimi Wspólnot. Konferencja ta, pod przewodnictwem dyplomaty francuskiego Chri-

10

10

Zbigniew Czachór



stiana Foucheta, opracowa³a projekt traktatu ustanawiaj¹cego uniê pañstw, opart¹ na
wspó³pracy miêdzyrz¹dowej. W styczniu 1962 r. Francja wnios³a do projektu wiele po-
prawek, które pozosta³e pañstwa odrzuci³y, twierdz¹c, ¿e po³o¿ono w nich nadmierny nacisk
na miêdzyrz¹dowy charakter takiej struktury, co by³oby zagro¿eniem dla niezale¿noœci
organów wspólnotowych. Spór miêdzy Francj¹ a partnerami ze Wspólnot wybuch³, gdy
szef pañstwa francuskiego podczas konferencji prasowej 15 maja 1962 r. ostro zaatako-
wa³ tezy wspólnotowe: „Nie mo¿e byæ innej Europy ni¿ Europa pañstw, z wy³¹czeniem
oczywiœcie mitów, fikcji i parad” – stwierdzi³. W nastêpstwie tego wyst¹pienia poda³o siê
do dymisji szeœciu ministrów z partii MRP (partia katolicka, Ludowy Ruch Republikañ-
ski), a 293 francuskich parlamentarzystów podpisa³o tzw. Manifest Europejski. Od tej
chwili stosunki miêdzy Francj¹ i pozosta³ymi piêcioma pañstwami EWG wesz³y w fazê
permanentnych kryzysów, zaognianych dodatkowo sporem co do charakteru procesu uni-
fikacji europejskiej (Francja odrzuca³a federalizacjê Europy), zakresu w³adz instytucji
wspólnotowych, niezale¿noœci Europy i solidarnoœci atlantyckiej.

Pod³o¿em kolejnego konfliktu miêdzy Francj¹ a pozosta³ymi krajami cz³onkami Wspól-
not, maj¹cym równie¿ istotne znaczenie dla przysz³oœci integracji europejskiej, sta³o siê
rolnictwo. Zgodnie z Traktatem o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do
1 stycznia 1966 r. Rada Ministrów EWG mia³a przejœæ w okreœlonych dziedzinach z pro-
cedury jednog³oœnego podejmowania aktów prawnych do procedury opartej na kwalifiko-
wanej wiêkszoœci g³osów. Rz¹d francuski odrzuci³ ten projekt. Sta³o siê tak poniewa¿
1 lipca 1965 r. nie osi¹gniêto porozumienia w sprawie finansowania wspólnotowego rol-
nictwa. Chc¹c uniemo¿liwiæ podejmowanie decyzji i zablokowaæ pracê instytucji wspól-
notowych, strona francuska wycofa³a swego przedstawiciela z Rady Ministrów. „Polityka
pustych krzese³” oznacza³a pierwszy powa¿ny kryzys w ramach Wspólnot Europejskich,
który za¿egnany zosta³ w styczniu 1966 r. w Luksemburgu (kompromis luksemburski).
W jego nastêpstwie pañstwa cz³onkowskie Wspólnot przyjê³y zasadê mówi¹c¹, i¿ kwestie
dotycz¹ce wa¿nych interesów pañstw cz³onkowskich nale¿y przyjmowaæ w Radzie Mi-
nistrów jednog³oœnie. Nie rozstrzygniêta pozosta³a jednak kwestia, jak nale¿y definiowaæ
„wa¿ny interes narodowy”.

Wydarzenia, które mia³y miejsce w latach 60-tych, bardzo powa¿nie zaci¹¿y³y na re-
alizacji federalistycznej koncepcji integracji europejskiej. Praktycznie nic pod tym wzglê-
dem siê nie zmieni³o a¿ do Konferencji Miêdzyrz¹dowej, która za spraw¹ tandemu
kanclerz H. Kohl (RFN) i prezydenta Francji F. Mitteranda wypracowa³a Traktat o Unii
Europejskiej przyjêty w Maastricht, zawieraj¹cy wiele elementów koncepcji ponadpañ-
stwowej Unii. Traktat ten w pewnym sensie by³ prze³amaniem kryzysu europejskiej myœli
integracyjnej zapocz¹tkowanego za czasów prezydentury Charlesa de Gaulle’a3.

Drugim przyk³adem niech bêdzie próba opisu genezy sporu politycznego i ideologicz-
no-doktrynalnego, który nie zosta³ do dziœ za¿egnany, a mia³ zwi¹zek z koncepcj¹ przyjê-
cia Traktatu konstytucyjnego.

Po zakoñczeniu obrad Konwentu Europejskiego, posiedzenie Rady Europejskiej, któ-
re mia³o zakoñczyæ siê przyjêciem Traktatu konstytucyjnego zaplanowano na 12–13 grud-
nia 2003 r. W trakcie obrad okaza³o siê jednak, ¿e kompromis okaza³ siê niemo¿liwy do
osi¹gniêcia. Prezydencji w³oskiej, na czele z premierem S. Berlusconim nie uda³o siê zapro-
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ponowaæ rozwi¹zañ, które satysfakcjonowa³yby wszystkich zainteresowanych. Z ocen wie-
lu analityków i wypowiedzi uczestnicz¹cych w nim polityków i dyplomatów wynika, i¿
najbardziej bezkompromisowe okaza³y siê trzy pañstwa: Francja, Polska, a tak¿e Hiszpa-
nia. Zastosowa³y one taktykê „non possumus”. Stanowisko Francji oparte by³o na kilku
argumentach. Zdaniem delegacji tego kraju projekt Traktatu konstytucyjnego4: – uzyska³
niemal jednomyœlne poparcie cz³onków Konwentu Europejskiego; – powinien zostaæ
bezwarunkowo przyjêty, gdy¿ Traktat nicejski od momentu jego przyjêcia nie by³ uzna-
wany za sukces Unii; – spotka³ siê ze znacznym poparciem politycznym we Francji i in-
nych krajach cz³onkowskich i przystêpuj¹cych; – wzmacnia Uniê Europejsk¹ w relacjach
ze œwiatem zewnêtrznym; – poprzez przyjêcie w nim ambitnych celów (np. w zakresie
polityki obronnej, czy te¿ OWBiS5) trudnych dla wielu pañstw, umo¿liwia realizacjê sce-
nariusza opartego na „zró¿nicowanych prêdkoœciach” integracyjnych („grupach pionier-
skich”) bez czy te¿ przy zastosowaniu traktatowej zasady wzmocnionej wspó³pracy6.
Dowodem na to mo¿e byæ fakt, i¿ w obliczu fiaska obrad Rady Europejskiej w Brukseli
przywódcy Niemiec, Francji, Belgii i Luksemburga (ew. tak¿e Holandii) zamierzali
przyj¹æ oficjaln¹ deklaracjê zapowiadaj¹c¹ ich inicjatywê w tym zakresie. Sprzeciwi³y siê
temu kieruj¹ce Uni¹ W³ochy7. Nie wyeliminowa³o to jednak problemu. Nieformalne wy-
powiedzi polityków i analityków, szczególnie we Francji, Niemczech i w krajach Bene-
luksu, pod koniec 2003 r. i na pocz¹tku 2004 r. sta³y siê zapowiedzi¹ powrotu do tych
koncepcji politycznych integracji, które sprowadza³y siê do scenariuszy integracji opar-
tych na dzieleniu krajów cz³onkowskich na mniejsze grupy, realizuj¹ce wybrane (za-
awansowane) cele i zadania integracyjne. Nie bez echa odebrano te¿ to co wydarzy³o siê
bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad Rady Europejskiej w Brukseli. Wtedy to szefowie
pañstw lub rz¹dów Niemiec, Francji, W. Brytanii, Austrii, Holandii i Szwecji zdecydowa-
li siê na przes³anie do Komisji Europejskiej wspólnego listu, w którym wyst¹pili z postu-
latem zamro¿enia wydatków finansowych UE, rozpoczynaj¹c tym samym nieformalne
negocjacje przygotowuj¹ce Uniê do przyjêcia kolejnej wieloletniej perspektywy finanso-
wej na lata 2007–2013. Opinia publiczna odebra³a ten list jako reakcjê na fiasko obrad
konferencji miêdzyrz¹dowej (IGC).

Fiasko obrad Rady Europejskiej w Brukseli przybra³o kszta³t jednego z powa¿niejszych
kryzysów w historii integracji europejskiej. Po raz pierwszy pañstwa cz³onkowskie nie
przyjê³y traktatu na zaplanowanym szczycie szefów pañstw lub rz¹dów (Rady Europej-
skiej), który mia³ temu s³u¿yæ8. Przedstawiciele dwudziestu piêciu krajów cz³onkowskich
i przystêpuj¹cych opuœci³o stolicê UE bez porozumienia w sprawie traktatu o szczególnym
charakterze, który nazwany zosta³ konstytucj¹ europejsk¹9. Prace nad nim nie zosta³y jed-
nak przerwane. Kolejny etap IGC kontynuowany by³ w trakcie Prezydencji irlandzkiej.

Ju¿ w trakcie prezydencji irlandzkiej 11 marca 2004 islamscy terroryœci dokonali zama-
chu w Madrycie. Kilka dni póŸniej Hiszpanie przy wyraŸnie wiêkszej frekwencji zag³oso-
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wali na opozycyjn¹ partiê socjalistyczn¹. Nowy premier Hiszpanii J. L. R. Zapatero
opowiedzia³ siê za kompromisem w sprawie mechanizmu g³osowania zawartego w Trak-
tacie konstytucyjnym. 1 maja roku 2004 Polska sta³a siê cz³onkiem UE, a premier L. Mil-
ler poda³ siê do dymisji. Nowa sytuacja polityczna zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce
doprowadzi³a do wypracowania kompromisu. 29 paŸdziernika 2004 r. przedstawiciele
25 krajów Unii Europejskiej podpisali Traktat konstytucyjny w Rzymie. Niestety w zwi¹z-
ku z negatywnymi wynikami referendów traktatowych we Francji (29 maja 2005 r.) i Ni-
derlandach (1 czerwca 2005 r.) dokument ten straci³ szansê na wejœcie w ¿ycie.

Wracaj¹c do rozwa¿añ teoretycznych stabilizacjê systemu miêdzynarodowego mo¿na
postrzegaæ przez pryzmat równowagi dynamicznej. Oznacza to taki stan systemu, w którym
procesy adaptacji systemu pozwalaj¹ mu samoregulacyjnie eliminowaæ zak³ócenia, a tym
samym w pe³ni realizowaæ jego funkcje i cele10. Stabilnoœæ oznacza, i¿ zmiana jest zawarta
w obrêbie pewnych rozpoznawalnych granic. Stabilnoœæ nak³ada pewne ograniczenia nie
tylko na system, lecz tak¿e na zak³ócenia, przeciw którym dany system ma byæ odporny.
Mówi¹c o stabilnoœci mamy na myœli dwie kwestie: zbiór mo¿liwych do zaakceptowania
zachowañ systemu oraz zbiór oczekiwanych zachowañ otoczenia. Takie rozumienie stabil-
noœci pozwala unikn¹æ niebezpieczeñstwa poszukiwania stabilnoœci tylko w systemie i pod-
kreœla wzajemny zwi¹zek miêdzy systemem, a jego otoczeniem. Prowadzi te¿ do zmian
czêstych i cyklicznych, istotnych i nieistotnych ewolucyjnych, ale nie gwa³townych11. W re-
zultacie koñcowym przek³ada siê to na trwa³oœæ systemu, a tym samym na jego skutecznoœæ.

Przyk³ad perturbacji systemowych lat 60-tych udowadnia, ¿e próba zapewnienia sta-
bilnoœci systemu po kryzysie francuskim wcale nie by³a taka prosta. To co wydarzy³o siê
w tamtym czasie z pewnoœci¹ zaci¹¿y³o na kolejnym kryzysie tym razem stagnacji inte-
gracyjnej lat 70-tych wywo³anej zaniechaniem przeprowadzenia koniecznych zmian
wewn¹trzsystemowych. Podobnie rzecz siê ma z kryzysem konstytucyjnym. Jest to wyraŸ-
ny dowód na to, ¿e cyklicznoœæ zmian nie musi odbywaæ siê w uk³adzie „kryzys–prze-
³amanie kryzysu–sukces”, ale w uk³adzie „kryzys–stagnacja–trwanie–kolejny kryzys”.
Œwiadomoœæ tego negatywnego scenariusza rozwojowego najwyraŸniej obserwujemy
dzisiaj w kontekœcie pytania wszystkich o dalsze losy Traktatu z Lizbony.

Ruch wszystkich systemów spo³ecznych dokonuje siê poprzez dwojakiego rodzaju
mechanizm: regulacji, rozwoju oraz adaptacji12. Mechanizm regulacji jest procesem kon-
troli i wyjaœnia stabilnoœæ. Mechanizm rozwoju jest procesem wzrostu i wyjaœnia zmianê.
Natomiast adaptacja i mo¿liwoœci adaptacyjne opieraj¹ siê na woli przetrwania i rozwoju,
ale tak¿e na procesie „kolektywnego uczenia siê” („collective learning”), „kolektywnej
pamiêci”, a tym samym dostosowywania siê do zachodz¹cych zmian13.

Zmiana jest procesem tworzenia siê i krystalizowania nowych regu³, a tak¿e form¹
strukturalnej i innowacyjnej adaptacji14. W tej sytuacji zmiany, jakie zachodz¹ w œrodowi-
sku miêdzynarodowym nale¿y potraktowaæ jako zmienne niezale¿ne, determinuj¹ce wy-
bór ró¿nych modeli adaptacyjnych. Zmienn¹ zale¿n¹ jest w tej sytuacji zdolnoœæ
transformuj¹cego siê systemu do kontrolowania i do przystosowania siê do œrodowiska
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wewnêtrznego i zewnêtrznego. W tym kontekœcie analiza procesów adaptacji dotyczy
przede wszystkim relacji pomiêdzy ci¹g³oœci¹ a zmian¹ (zmiana jako korelat ci¹g³oœci)15.
Tym bardziej, ¿e zmiana wyzwala w systemie homeostazê16, czyli zdolnoœæ przywracania
stale traconej równowagi, za pomoc¹ procesów adaptacyjnych17.

W literaturze naukowej wyró¿nia siê zró¿nicowane podzia³y adaptacji. Pierwszy
z nich wymienia: – adaptacjê prost¹; – misadaptacjê; – adaptacjê selektywn¹; – koadapta-
cjê. Adaptacja prosta to akceptacja i asymilacja nowych wartoœci, przejawiaj¹ca siê miê-
dzy innymi w odrzuceniu tradycji niefunkcjonalnych dla zmiany. W tym wariancie
czynniki zmiany dominuj¹ nad si³ami ci¹g³oœci, co dynamizuje zmiany i wiedzie stary
system do przyspieszonej dezintegracji i transformacji. Misadaptacja polega na dominacji
ci¹g³oœci nad zmian¹. Pojawia siê tu idealizacja przesz³oœci, brak woli zmian. Adaptacja
selektywna sprowadza siê do poddawania zmianie wybranych fragmentów systemu,
z utrzymywaniem innych bez ¿adnych zmian. Koadaptacja (adaptacja przez przekszta³ce-
nie) to rodzaj konwergencji, czyli kompromisu miêdzy starym a nowym systemem. Mo¿-
liwe s¹ tu dwa warianty: konwergencja pozytywna i negatywna. Pierwsza to po³¹czenie
funkcjonalnych elementów obu systemów. Konwergencja negatywna polega na kombina-
cji gorszych cech obu modeli wyjœciowych18.

Procesy adaptacyjne w systemie miêdzynarodowym wi¹¿¹ siê wprost z problemem
zmian jego struktury i zasad jego funkcjonowania, a tak¿e rol¹ i miejscem uczestników
systemu, ze szczególnym uwzglêdnieniem pañstw. W tym kontekœcie wyró¿nia siê trzy
strategie adaptacyjne: pasywn¹, kreatywn¹ i aktywn¹. Adaptacja pasywna polega na
przyjmowaniu bodŸców œrodowiskowych, przystosowywaniu siê systemu, w tym jego
uczestników do wp³ywów zewnêtrznych poprzez „wch³anianie” œrodowiska miêdzynaro-
dowego do wnêtrza systemu. Adaptacja ta wi¹¿e siê z brakiem podejmowania zmiany, ze
wzglêdu na wp³yw i nacisk œrodowiska zewnêtrznego. Efektem jest tu czêsto zaniechanie
podjêcia decyzji w postaci niedecyzji politycznej19. Adaptacja kreatywna polega na
zmianie systemu poprzez uleganie wp³ywom i naciskom zarówno ze strony œrodowiska
wewnêtrznego jak i zewnêtrznego. Jest ona poszukiwaniem równowagi miêdzy tymi œro-
dowiskami dokonywanym poprzez „filtrowanie” bodŸców œrodowiskowych20. Polega
ona na aktywnym poszukiwaniu stale zmieniaj¹cej siê równowagi miêdzy dynamik¹ œro-
dowiska wewnêtrznego i zewnêtrznego, poprzez przyjmowanie tego co pobudza rozwój
systemu, a odrzucanie tego co mu zagra¿a21. Adaptacja aktywna opiera siê na niepodda-
waniu siê ¿adnym wp³ywom i naciskom i tym wewnêtrznym i zewnêtrznym22. Uczestnik
systemu stara siê przekszta³ciæ œrodowisko, w którym funkcjonuje, bez uwzglêdniania
jego oddzia³ywania na sw¹ politykê zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹. Adaptacja ta nazywana jest
równie¿ nieprzejednan¹.
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Kolejny podzia³ dokonuje rozró¿nienia na adaptacjê reaktywn¹, retroaktywn¹ i anty-
cypacyjn¹. Adaptacja reaktywna polega ona na podejmowaniu prostych dzia³añ odpor-
nych na dzia³anie bodŸca. Uczestnik stosunków miêdzynarodowych adaptuje siê do
przyczyny, bez brania pod uwagê przysz³ych skutków, które ta przyczyna i w³asne
dzia³ania wywo³uj¹ w przysz³oœci. Takie zachowanie jest na ogó³ nieskuteczne, p³ytkie
i nieinteligentne. Adaptacja retroaktywna na ogó³ prowadzi do skutków katastrofalnych
dla adaptuj¹cego siê podmiotu. Polega ona na próbie „dzia³ania wstecz”. Jest to adaptacja
do przyczyny (bodŸca), która ju¿ spowodowa³a skutki, które nie mog¹ ulec zmianie. Po-
przez w³asne dzia³anie próbuje siê wtedy zmieniaæ skutki, co jest zupe³nie niemo¿liwe.
Adaptacja antycypacyjna stanowi rozwi¹zanie optymalne. Polega ona na uprzedzaniu
skutków. Po rozpoznaniu przyczyn i przewidzeniu skutków, adaptacja taka polega na
adaptowaniu siê do nieistniej¹cych jeszcze skutków obecnego dzia³ania. Taki sposób
adaptacji wydaje siê byæ najlepszy dla analizy skutków pog³êbiania skutków poszerzania
i pog³êbiania Unii Europejskiej23.

Inspiruj¹cy z punktu widzenia badania stosunków miêdzynarodowych oraz integracji
europejskiej jest równie¿ model adaptacji J. N. Rosenaua. Model ten, aczkolwiek od-
nosz¹cy siê tylko do relacji miêdzy pañstwem a œrodowiskiem zewnêtrznym mo¿na, zda-
niem autora, rozwa¿aæ równie¿ w odniesieniu do podmiotów integracji europejskiej.
J. N. Rosenau ró¿nicuje poziomy zmian wed³ug dwóch wyznaczników: dynamiki i œrodo-
wiska24. Wyró¿nia siê tu politykê zewnêtrzn¹, adaptacyjn¹ (w stosunku do œrodowiska
zewnêtrznego) o charakterze gwa³townym, dynamicznym, rozwa¿nym i stabilnym.
Gwa³towna polityka zewnêtrzna opiera siê zachowaniu uczestników systemu o cechach
zaskakuj¹cych, nieprzewidywalnych, niekonsekwentnych i czêsto b³êdnych. Dynamicz-
na jest efektem niewielkich zmian w œrodowisku miêdzynarodowym oraz du¿ych zmian
w œrodowisku wewnêtrznym. Rozwa¿na dotyczy sytuacji, w której gwa³towne i du¿e
zmiany w œrodowisku miêdzynarodowym nie wywo³uj¹ szczególnego zainteresowania,
odzewu w œrodowisku wewnêtrznym, co umo¿liwia prowadzenie rozwa¿nej polityki, odpo-
wiedniej do wagi zmian. Stabilna natomiast odnosi siê do rutynowych zmian w œrodowisku
miêdzynarodowym, nie wymagaj¹cych szczególnych innowacji w polityce zewnêtrznej.

Przystêpuj¹c do rozwa¿añ w zakresie konceptualizacji modelu polityki adaptacyjnej
Unii Europejskiej do wyzwañ przed ni¹ stoj¹cych dotykamy kilku najistotniejszych as-
pektów: – jakoœci systemu wewnêtrznego Unii i Wspólnot; – woli i gotowoœci zmian;
– rozleg³oœci i charakteru zmian, wp³ywaj¹cych na ich jakoœæ. W tym miejscu nale¿y
wzi¹æ pod uwagê zarówno zespó³ wartoœci stoj¹cych u podstaw zmiany, jak i nastêpstwa
tych zmian dla samej UE, jak i œrodowiska miêdzynarodowego wynikaj¹cych z procesu
zmiany. Ów zespó³ wartoœci mo¿na okreœliæ jako racjê stanu. W optymalizacji modelu
adaptacyjnego UE jako wa¿n¹ zmienn¹ uznaje siê tak¿e czas, w którym nastêpuje mate-
rializacja korzyœci wynikaj¹cych z nastêpuj¹cej zmiany.

Zmiany zachodz¹ce w systemie Wspólnot i Unii Europejskiej maj¹ charakter niemal
nieodwracalny. Dowodem na to niech bêdzie zagêszczenie powi¹zañ i wspó³zale¿noœci.
Wprowadzanie zmian w ¿ycie napotyka bariery, poniewa¿ niedostatecznie zharmonizowa-
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ne s¹ w procesie integracji europejskiej wartoœci i cele, aktorzy jako ich nosiciele, metody
dzia³añ, zasoby, jakie maj¹ oni do dyspozycji, przestrzeñ w jakiej dzia³aj¹ z okoliczno-
œciami miejsca i czasu25.

Analizuj¹c ostatnie lata procesu integracji europejskiej dochodzimy do przekonania,
¿e naruszanie równowagi systemowej przybiera charakter permanentny. Kryzys przybiera
postaæ zak³ócenia rozbudowanego, zachodz¹cego na wielu poziomach funkcjonowania
systemu.

Podmioty integracji najpierw doprowadzaj¹ system do kryzysu, a potem próbuj¹ ten
kryzys zneutralizowaæ. Takie funkcjonowanie systemu doprowadza do stosowania
wszystkich mo¿liwych strategii adaptacyjnych. Przesta³a ju¿ wystarczaæ strategia antycy-
pacyjna, która do tej pory pozwala³a na utrzymywanie systemu w ramach wzglêdnej sta-
bilnoœci.

II. Mechanizmy zmiany systemu integracyjnego

Unia Europejska jako system i struktura in statu nascendi przes¹dza o oryginalno-
œci i nowatorstwie ujêcia zmian dokonywanych do wewn¹trz, jak i na zewn¹trz tworzonego
przez siebie systemu. Do wewn¹trz dotycz¹ one przede wszystkim aspektów instytucjo-
nalnych i proceduralnych UE, ze szczególnym uwzglêdnieniem relacji miêdzy pañstwami
a organami UE. Na zewn¹trz przejawiaj¹ siê natomiast we wzmacnianiu Unii Europej-
skiej w roli istotnego podmiotu (aktora) stosunków miêdzynarodowych w aspekcie regio-
nalnym i globalnym.

Badanie integracji europejskiej skoncentrowane na analizie zachodz¹cych zmian nie
mo¿e zrywaæ z poszukiwaniem dynamicznej ci¹g³oœci. Ci¹g³oœci, która jest potwierdze-
niem kontynuacji raz rozpoczêtej integracji. Takie stanowisko prowadzi do tezy o gradu-
alistycznym (stopniowalnym, etapowym) i ewolucyjnym charakterze integracji europejskiej,
a tym samym zmian, którym ona podlega. Ewolucja polega tu na tym, i¿ fragmentaryczna
zmiana wewn¹trz systemu powoduje stopniowe tworzenie siê nowych funkcji i odpowia-
daj¹cych im ról i grup, co obserwujemy we wszystkich traktatach, pocz¹wszy od Jednoli-
tego Aktu Europejskiego oraz Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht, na Traktacie
amsterdamskim i nicejskim koñcz¹c. Stwarza to rosn¹ce problemy koordynacji i weryfi-
kacji, które rozwi¹zywane s¹ przez tworzenie i stosowanie adekwatnych rozwi¹zañ i me-
chanizmów politycznych i prawnych. Niektóre z nich maj¹ charakter doraŸny, inne
natomiast s¹ wynikiem realizowanej od lat koncepcji integracyjnej. Zastosowanie ró¿no-
rodnych mechanizmów zmiany i regulacji nie zawsze oddzia³ywa³o na fundamentalne
(podstawowe) zasady funkcjonowania systemu, ale przynajmniej wp³ywa³o na jego uela-
stycznienie, lepsze dostosowywanie siê do wymogów wewnêtrznych i zewnêtrznych oraz
tworzenie optymalnych warunków integracji europejskiej.

Mechanizmy zmiany mo¿na analizowaæ w dwóch kontekstach, z punktu widzenia in-
stytucjonalnego i materialnego. Ujêcie instytucjonalne pozwala odnieœæ siê do mecha-
nizmów zmian strukturalnych dotycz¹cych konstrukcji Unii i Wspólnot, zasad, organów
i procedur decyzyjnych (regulacji). Natomiast ujêcie materialne daje mo¿liwoœæ uchwy-
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cenia mechanizmów zmian zachodz¹cych w zakresie celów, polityk, dzia³añ i form
wspó³pracy Unii i Wspólnot Europejskich.

Istotnym czynnikiem maj¹cym wp³yw na kszta³towanie i jakoœæ mechanizmów zmia-
ny funkcjonuj¹cych w Unii i Wspólnotach Europejskich by³a i jest nadal sta³a (perma-
nentna), transnarodowa sieæ negocjacji, maj¹ca na celu wymianê stanowisk i pogl¹dów
oraz rozwi¹zywanie problemów, generowanych przede wszystkim przez pañstwa cz³on-
kowskie i (lub) instytucje UE wraz z ich procedurami i instrumentami decyzyjnymi. Do-
prowadzi³o to w efekcie do sytuacji, w której kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej
podjê³y próbê rezygnacji z jednostronnej ochrony interesów pañstwowych na rzecz
d³ugiego i kompleksowego procesu wypracowywania wspólnych rozwi¹zañ.

Dwoistoœæ negocjacyjna Unii Europejskiej sprawia, i¿ z jednej strony mamy do czy-
nienia z przejawami klasycznego „przetargu” („bargaining”) miêdzyrz¹dowego opartego
na mo¿liwoœci zablokowania decyzji oraz przetargu wspólnotowego opartego na perswa-
zji i koncyliacji26.

W systemie UE nazywanym „demokracj¹ negocjacji”27 negocjacje maj¹ przede
wszystkim charakter normalizacyjny i innowacyjny28. Normalizacyjny, wtedy gdy forma-
lizuj¹ regu³y przyjête i stosowane w praktyce przez pañstwa cz³onkowskie. Negocjacje
innowacyjne dotycz¹ natomiast obejmowania integracj¹ nowych polityk lub form
wspó³pracy lub kreowania nowych instytucji i regu³ dzia³ania.

Zmiany maj¹ charakter ewolucyjny pod warunkiem, ¿e okreœlone podmioty uczest-
nicz¹ce w procesie negocjacji aktywnie oddzia³ywuj¹ na siebie, tworz¹c koalicje poli-
tyczne dla realizacji ró¿nych celów. Wszystkie podmioty s¹ przekonane o mo¿liwoœci
oddzia³ywania na sytuacjê i dlatego pozostaj¹ w systemie, zmuszone poniek¹d do znajdo-
wania sposobów porozumienia w celu budowania wspó³pracy. Nagrod¹ jest tu mo¿liwoœæ
pokojowego przystosowania siê do nowych okolicznoœci i zachowanie zdolnoœci do dal-
szego dzia³ania. Tym samym tworzony jest system oparty na wspó³pracy, konkurencji
i kompromisie29.

Wieloœæ i zró¿nicowanie interesów pañstw cz³onkowskich, instytucji oraz innych grup
i podmiotów oznacza, ¿e zarówno z koniecznoœci, jak i wyboru kompromis sta³ siê pod-
stawow¹ cech¹ zmian. Znaczenie kompromisu wynika z korzyœci powstaj¹cych na skutek
wzajemnych, dokonywanych na wielk¹ skalê ustêpstw, które wi¹¿¹ dziedziny pozornie
nie maj¹ce ze sob¹ nic wspólnego. G³êboko zakorzeniona w Unii kultura kompromisu,
powstrzymywanie siê od antagonizowania w sposób nieuchronny ³agodzi radykalizm
zmian. To, ¿e propozycja zosta³a przyjêta oznacza zazwyczaj, ¿e uleg³a stonowaniu w sto-
sunku do jej pierwotnej wersji. Celem nadrzêdnym jest zatem osi¹ganie porozumienia,
którego oczywist¹ granic¹ jest jednak jakoœæ przyjmowanych regulacji.

Je¿eli cech¹ szczególn¹ Unii Europejskiej jest jej stopniowe przekszta³canie siê
w kompleksowy mechanizm negocjacyjny, to podstawow¹ regu³¹ staje siê tu kolegialne
poszukiwanie kompromisu. Kompleksowoœæ i kolegialnoœæ sprawiaj¹, ¿e zmiany w pro-
cesie integracji europejskiej nie odbywaj¹ siê wedle jednej uniwersalnej metody. Poza
tym istnienie ró¿norodnych czêsto niekomplementarnych powi¹zañ pomiêdzy ró¿nymi
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dziedzinami integracji wywo³uje istnienie i rozwój szeregu mechanizmów cz¹stkowych,
w które wpleceni zostali uczestnicy integracji europejskiej. Tworz¹ one okreœlone zespo³y
czy te¿ zbiory mechanizmów, wyró¿niane na podstawie ró¿nych kryteriów. Pierwszym
z nich jest kryterium legislacyjne. Drugim natomiast szeroko rozumiana praktyka poli-
tyczna30. Maj¹ one charakter formalny i nieformalny, traktatowy i pozatraktatowy oraz
instytucjonalny i pozainstytucjonalny. Mechanizmy zmiany mog¹ mieæ te¿ charakter sta-
nowi¹cy oraz weryfikuj¹co-kontrolny (monitoruj¹co-kontrolny).

Mechanizmy zmiany, zarówno traktatowe jak i pozatraktatowe maj¹ równie¿ swój wy-
miar instytucjonalny. W przeprowadzanie zmian w Unii Europejskiej zaanga¿owane s¹
praktycznie wszystkie jej instytucje. Ich wp³yw na zmiany zachodz¹ce w systemie inte-
gracyjnym opiera siê nie tylko na obowi¹zuj¹cych traktatach. Pamiêtaæ te¿ trzeba, ¿e trak-
taty zawieraj¹ jedynie formalne ramy kompetencyjne, które podlegaj¹ merytorycznej
interpretacji i rozwiniêciu w instytucjonalnej procedurze decyzyjnej. Poza tym, tam gdzie
brak zapisów traktatowych rozstrzygaj¹ce okazuj¹ siê wewnêtrzne procedury (statuty, re-
gulaminy) oraz doœwiadczenie i odpowiedzialnoœæ cz³onków i kierownictwa poszczegól-
nych instytucji31. Efektem tego jest rozbudowany katalog aktów i regulacji, pocz¹wszy od
aktów prawnych po tzw. akty nienazwane w postaci np. konkluzji, regulaminów, bia³ych
i zielonych ksi¹g, sprawozdañ i komunikatów.

Szczególn¹ uwagê zwróciæ nale¿y na funkcjonowanie Rady Unii Europejskiej, która
jest instytucj¹ klasycznie transnarodow¹, jednoczeœnie zwi¹zan¹ z polem polityki wew-
nêtrznej pañstw cz³onkowskich oraz z polem polityki miêdzypañstwowej i ponadpañ-
stwowej. Z punktu widzenia mechanizmów zmiany Rada UE odgrywa zasadnicz¹ rolê.
Dzieje siê tak gdy¿ traktaty przypisa³y jej szczególne funkcje uzupe³niaj¹ce (przede
wszystkim w stosunku do IGC) w postaci tzw. procedur specjalnych i autonomicznych32.
To Rada (Ministrów) w 1976 r. przyjê³a akt ustanawiaj¹cy wybory bezpoœrednie do Parla-
mentu Europejskiego. Przyk³adem s¹ równie¿ zapisy TWE, na podstawie których Rada
UE mo¿e jednomyœlnie podj¹æ decyzje w sprawie uzupe³nienia kompetencji wspólnoto-
wych dotycz¹cych m.in. obywatelstwa UE oraz systemu zasobów w³asnych, których
przyjêcie zaleca pañstwom cz³onkowskim, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami kon-
stytucyjnymi. Rada UE w taki sam sposób mo¿e te¿ podj¹æ jednomyœln¹ decyzjê w spra-
wie uwspólnotowienia dzia³añ zawartych w III filarze UE poprzez przeniesienie ich do
TWE w ramy Obszaru Wolnoœci, Bezpieczeñstwa i Sprawiedliwoœci. Rada UE mo¿e do-
konaæ tak¿e samodzielnej zmiany liczby cz³onków Komisji Europejskiej czy te¿ rzeczni-
ków generalnych. O wadze Rady UE œwiadczy te¿ jej miejsce w zakresie zmiany
wyra¿anej w postaci wielu aktów prawnych – wtórnych, w których przyjmowaniu uczest-
niczy, na czele z rozporz¹dzeniami, dyrektywami i decyzjami przyjmowanymi wspólnie
z Parlamentem Europejskim.
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Bardzo wa¿nym elementem ujêcia mechanizmów zmiany w Unii Europejskiej jest si³a
pañstwa cz³onkowskiego wyra¿ona w iloœci g³osów, które posiada ono do dyspozycji
w Radzie UE. Regu³a dysponowania okreœlon¹ iloœci¹ g³osów po³¹czona zosta³a tu z pro-
cedurami decyzyjnymi, w której dominuj¹c¹ regu³¹ sta³a siê kwalifikowana wiêkszoœæ
g³osów (QMV) i co wa¿niejsze mniejszoœæ blokuj¹ca, nazywana mechanizmem „kolek-
tywnego weta”. W przypadku mniejszoœci blokuj¹cej ju¿ sama œwiadomoœæ, ¿e przyjêcie
konkretnej decyzji mo¿e zostaæ zablokowane ma istotny charakter negocjacyjny i sk³ania
do wypracowania kompromisu. Przyjêcie jako regu³y mo¿liwoœci „przeg³osowania” jed-
nych pañstw przez drugie sprawia, ¿e g³osowania w Radzie UE najczêœciej odbywaj¹ siê
przy u¿yciu metody konsensusu. Przyczyn¹ tego jest proces nazywany w literaturze „sha-

dow voting”, oparty na mechanizmie wczesnego ostrzegania pañstw o swoim stosunku do
proponowanego aktu Unii Europejskiej33. W praktyce najczêœciej dochodzi tu do „uciera-
nia” stanowisk tak d³ugo, a¿ wszystkie strony zgodz¹ siê na proponowany tekst przyjmo-
wanego aktu (dokumentu). Skutkiem takiego podejœcia jest fakt, i¿ formalne g³osowania
w Radzie UE dotycz¹ tylko 10–15% ca³ej jej aktywnoœci prawodawczej. Tym samym sku-
tecznoœæ zmiany w UE opiera siê tu na trzech mo¿liwych rozwi¹zaniach stosowanych
w praktyce: – poszerzaniu koalicji krajów optuj¹cych od pocz¹tku za okreœlonym roz-
wi¹zaniem; – utrzymaniu koalicji blokuj¹cej przyjêcie decyzji dla niej niekorzystnych;
– prowadzeniu negocjacji tak d³ugo, aby doprowadziæ do zmiany stanowiska pañstwa,
które jest przeciwne przyjêciu okreœlonego rozwi¹zania.

Pozostaj¹c nadal przy Radzie Unii Europejskiej pamiêtaæ trzeba, ¿e proces rozszerza-
nia terytorialnego Unii Europejskiej sprawia, i¿ ci¹gle aktualny z punktu widzenia mecha-
nizmów zmiany jest problem relacji pomiêdzy pañstwami „du¿ymi i ma³ymi”. Problem
wa¿enia g³osów w Radzie pomiêdzy „ma³ymi i du¿ymi”, siêga negocjacji nad traktatami
wspólnotowymi, w których to zrezygnowano z naturalnej proporcjonalnoœci, która od-
zwierciedla³aby demograficzn¹ albo ekonomiczn¹ si³ê pañstw. Przyjêto ostatecznie
nadreprezentacjê pañstw mniejszych, ale starano siê znaleŸæ takie rozwi¹zanie, które
gwarantowa³oby pañstwom „du¿ym” poszanowanie ich interesów34. Zasada ta opiera³a
siê na za³o¿eniu, ¿e ¿adna decyzja nie mog³a zapaœæ przeciwko woli „du¿ych” pañstw.
Problem ten ze zdwojon¹ si³¹ powróci³ w trakcie przyjmowania Traktatu nicejskiego,
a jeszcze bardziej w trakcie przygotowañ do przyjêcia Projektu Traktatu ustanawiaj¹cego
Konstytucjê dla Europy, za spraw¹ w³¹czenia w proces decyzyjny potencja³u ludnoœcio-
wego pañstw cz³onkowskich.

W kontekœcie mechanizmów zmiany i funkcjonowania Rady UE na wyj¹tkow¹ uwagê
zas³uguje Komitet Sta³ych Przedstawicieli nazywany COREPER-em, szczególnie z punktu
widzenia jego udzia³u w unijnych negocjacjach i wypracowywaniu kompromisu. COREPER
jest jednym z najbardziej wp³ywowych organów instytucjonalnej struktury Unii i Wspól-
not Europejskich. G³ówn¹ przyczyn¹ tego statusu jest fakt, ¿e w sk³ad COREPER-u
wchodz¹ zawodowi dyplomaci, których zadaniem jest przygotowanie pracy dla ich poli-
tycznych zwierzchników – przedstawicieli pañstw cz³onkowskich w Radzie UE. Mimo,
¿e cz³onkowie COREPER-u odpowiadaj¹ ostatecznie przed rz¹dami pañstw cz³onkow-
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skich, które udzielaj¹ im dok³adnych wskazówek w sprawie podejœcia do poszczególnych
kwestii, posiadaj¹ oni daleko id¹ce uprawnienia do negocjowania porozumieñ czêsto
w bardzo kontrowersyjnych dziedzinach. COREPER, który by³ pocz¹tkowo organem
przygotowawczym, uczestnicz¹cym w negocjacjach prowadz¹cych do podpisania Trak-
tatu Rzymskiego w 1957 r., stopniowo przekszta³ci³ siê we wspólnotow¹ instytucjê per-
manentnych negocjacji pañstw cz³onkowskich. Ambasadorzy i ich zastêpcy obraduj¹
w dwu zespo³ach, zwanych Komitetami Sta³ych Przedstawicieli II i I. COREPER II
sk³ada siê ze Sta³ych Przedstawicieli, zajmuje siê przede wszystkim sprawami w zakresie
II i III filaru UE oraz agend¹ ECOFIN-u i Rady Europejskiej. Spe³nia podstawow¹ rolê
w mediacjach miêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Zastêpcy natomiast, spotykaj¹cy siê
w ramach COREPER I, zajmuj¹ siê przede wszystkim Rynkiem Wewnêtrznym i polityka-
mi wspólnotowymi. Podzia³ ról zapewnia zastêpcom du¿¹ rzeczywist¹ niezale¿noœæ.
Sprawy dotycz¹ce rolnictwa (Wspólnej Polityki Rolnej) s¹ powierzane Komisji ds. Rol-
nictwa, dlatego te¿ COREPER nimi siê nie zajmuje35. Na Sta³ych Przedstawicielach spo-
czywa piêæ g³ównych zadañ w zakresie zapewniania sprawnego funkcjonowania systemu
integracyjnego: informowanie, koordynacja, interpretacja, negocjacje i obrona. W trakcie
spotkañ COREPER-u przygotowywane s¹ materia³y u³atwiaj¹ce Radzie UE podjêcie de-
cyzji. Maj¹c szczegó³owy wgl¹d w priorytety wszystkich pañstw cz³onkowskich, a tak¿e
Wspólnot Komitet ma zadanie uczyniæ wszystko, by kierunki polityki poszczególnych
pañstw cz³onkowskich i polityki Unii nie by³y ze sob¹ sprzeczne. Poszukuj¹c kompro-
misów, czyni wiele, by brane by³y pod uwagê stanowiska poszczególnych pañstw. Wiêk-
szoœæ negocjacji i prac nad wszelkimi projektami regulacji wspólnotowych prowadzona
jest przez urzêdników œredniego szczebla w grupach roboczych i komisjach ekspertów.
W przypadku niektórych szczególnie kontrowersyjnych debat, ambasadorzy zwracaj¹ siê
o wskazówki do ministrów przed odes³aniem projektu do grup ekspertów. Grupy robocze
konsultuj¹ siê z COREPER-em równie¿ wtedy, kiedy prace nad projektem znajduj¹ siê na
koñcowym etapie lub te¿ kiedy projekt zosta³ uzgodniony w ca³oœci. Ambasadorzy for-
malnie aprobuj¹ dossier i przekazuj¹ je ministrom do ostatecznej akceptacji. W praktyce
wiele trudniejszych kwestii rozwi¹zywanych jest przy obiedzie czy w kuluarach, czêsto
dziêki sojuszom kilku wp³ywowych pañstw. W ka¿dej plenarnej debacie COREPER-u
bior¹ udzia³ cztery g³ówne kategorie podmiotów. Pierwsza to pañstwa cz³onkowskie, któ-
rych zadanie jest oczywiste. Druga to przewodnicz¹cy Rady Europejskiej, którego zada-
niem jest doprowadzenie do zawarcia porozumieñ i realizacja porz¹dku obrad. Trzecim
jest Komisja Europejska, która w wielu przypadkach jest autorem omawianego projektu
legislacyjnego i posiada wy³¹czne prawo do jego modyfikacji lub te¿ wycofania, chocia¿
jej rola jest znacznie mniej aktywna w przypadku spraw zwi¹zanych z wymiarem spra-
wiedliwoœci i polityk¹ zagraniczn¹. Ostatnim podmiotem jest Parlament Europejski, który
wywiera poœrednie naciski (choæ jego przedstawiciele nie s¹ obecni na sali obrad) w coraz
liczniejszych dziedzinach polityki Unii Europejskiej.

Kiedy COREPER zakoñczy prace nad dossier, przekazuje je ministrom w jednej
z trzech nastêpuj¹cych form. Je¿eli projekt zadowala wszystkie strony, ambasadorzy
wysy³aj¹ go do ministrów jako punkt „A”. Oznacza to, ¿e politycy nie bêd¹ nawet oma-
wiaæ tego, ale zaaprobuj¹ go automatycznie, zanim przejd¹ do bardziej skomplikowanych
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kwestii. Doœæ czêsto zdarza siê, ¿e ministrowie aprobuj¹ projekty oznaczone jako „A”
w dziedzinach, które nie maj¹ nic wspólnego z ich specjalnoœci¹, np. ministrowie energe-
tyki mog¹ zaaprobowaæ przepisy w sprawie polityki wizowej. Jeœli ambasadorzy uwa¿aj¹,
¿e osi¹gnêli porozumienie, ale ¿e ze wzglêdów symbolicznych ministrowie powinni dan¹
kwestiê omówiæ, przekazuj¹ projekt tym ostatnim jako „punkt pseudo B”, który w rzeczy-
wistoœci traktowany jest tak samo, jak projekt „A”. Natomiast w przypadku rzeczywiœcie
trudnych problemów ambasadorzy proponuj¹ ministrom przeprowadzenie rzeczywistej
debaty.

Bior¹c pod uwagê zaufanie, jakim ciesz¹ siê cz³onkowie COREPER-u, jego rola jest
natury bardziej politycznej ni¿ technicznej. Ambasadorzy znani s¹ z tego, ¿e ustêpuj¹
w jednym punkcie w zamian za ustêpstwo drugiej strony w innym, znajduj¹c kompromisy
w kilku kwestiach jednoczeœnie, co by³oby raczej trudne do osi¹gniêcia dla urzêdników,
zajmuj¹cych siê tylko jedn¹ dziedzin¹. Spotykaj¹c siê w tym gronie co tydzieñ, ambasa-
dorzy maj¹ szansê poznaæ siê nawzajem i czêsto s¹ w stanie ³atwiej znaleŸæ rozwi¹zania
ni¿ nie znaj¹cy siê nawzajem politycy i urzêdnicy pañstw cz³onkowskich. Stopieñ wza-
jemnego zaufania pomiêdzy cz³onkami COREPER-u uwa¿any jest za kluczowy element
w osi¹ganiu kompromisów oraz za podstawê poczucia wspólnej odpowiedzialnoœci za
sukces integracji europejskiej.

COREPER jest idealnie umiejscowiony, aby graæ rolê mediatora, wyjaœniaæ nieporo-
zumienia, wyg³adzaæ procedury i zachêcaæ do kompromisu oraz rozwi¹zywaæ sprawy
proceduralne36. Poza aktywnoœci¹ negocjacyjn¹ COREPER-u pod uwagê w tym miejscu
wzi¹æ nale¿y równie¿ dzia³alnoœæ licznych grup roboczych i komitetów. Liczba grup ro-
boczych w roku 2003 przekroczy³a 170, a gdy uwzglêdni siê ich ró¿norodne mutacje
(wspólnotowe i krajowe) liczba ta siêgn¹æ mo¿e 25037. Komitety aktywne s¹ natomiast
w ramach procedury komitologii, opartej na szczególnych relacjach w zakresie unijnego
prawodawstwa pomiêdzy Rad¹ UE a Komisj¹. Do dyspozycji COREPER-u oddane zo-
sta³y dwie grupy. Pierwsza z nich nazywa siê „Grup¹ Antici” i z³o¿ona jest z asystentów
Sta³ych Przedstawicieli i przedstawicieli Komisji Europejskiej, cz³onka Secretary-Gene-
ral’s Private Office oraz cz³onka s³u¿by prawnej Rady UE (Council Legal Service). Grupa
jest odpowiedzialna za przygotowanie obrad i procedur COREPER-u II. Grupa ta
wspó³pracuje równie¿ z Rad¹ Europejsk¹. Druga nazywa siê „Grup¹ Mertensa”, która
pe³ni tak¹ sam¹ rolê jak „Grupa Antici” tylko, ¿e dla COREPER-u I.

Mechanizmy zmiany ujmowane w kontekœcie instytucjonalnym zwi¹zane s¹ tak¿e
z systemem rotacji stosowanej w pracach Rady UE i Rady Europejskiej. Zmiana kraju
(Prezydencji) kieruj¹cego pracami obu instytucji pozwala realizowaæ zasadê partycypacji
i równoœci pañstw cz³onkowskich. Poza tym daje mo¿liwoœæ eksponowania doœwiadczeñ
i narodowych koncepcji oraz rozwi¹zañ w zakresie funkcjonowania i przysz³oœci Unii Eu-
ropejskiej. Prezydencja mo¿e zatem spe³niaæ funkcje: – zarz¹dcy sprawami, które oddane
zosta³y w kompetencjê Rady UE; – Ÿród³a inicjatyw politycznych, wyra¿anych w priory-
tetach Prezydencji; – zbiorowego mediatora w rokowaniach; – punktu kontaktowego z in-
nymi instytucjami Unii; – przedstawiciela UE w stosunkach zewnêtrznych38.
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Prezydencja w obecnych warunkach odnosi siê przede wszystkim do funkcjonowania
dwóch instytucji: Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Kraj, który sprawuje urz¹d
Przewodnicz¹cego uzyskuje w trakcie swej Prezydencji okreœlone kompetencje natury
politycznej i formalnej. Z punktu widzenia politycznego okreœla priorytety swej aktywno-
œci w zakresie wybranych polityk i form wspó³pracy pañstw cz³onkowskich. Prezydencja
wspó³pracuj¹c z Komisj¹ Europejsk¹, wykorzystuje w najskuteczniejszy sposób obie mo-
¿liwoœci odbywania spotkañ w ramach dialogu politycznego, jakie dopuszczaj¹ regu³y
wspólnotowe. Chodzi o reprezentowanie Unii przez Prezydencjê, której towarzyszy Se-
kretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeñstwa lub przez Wysokiego Przedstawiciela w imieniu Rady (na proœb¹ Prezy-
dencji). Prezydencja wykonuje równie¿ swe obowi¹zki polityczne i reprezentacyjne
w stosunkach z pañstwami trzecimi i organizacjami miêdzynarodowymi. Z punktu widze-
nia formalnego Prezydencja mo¿e m.in.: – okreœlaæ z wyprzedzeniem czas przeznaczony
na omówienie poszczególnych punktów agendy posiedzenia COREPER-u i Rady w przy-
padku, gdy obiektywnie nie ma potrzeby podjêcia decyzji; – regulowaæ czas przeznaczo-
ny na omówienie danego punktu; – okreœlaæ liczbê cz³onków delegacji obecnych w sali
posiedzeñ (tzn. decydowaæ o sesjach zamkniêtych lub „superzamkniêtych”); – korzystaæ
z prawa do zabierania g³osu za ka¿dym razem, gdy jest to konieczne z punktu widzenia za-
pewnienia przestrzegania ustalonych warunków prowadzenia dyskusji.

Znaczenie przewodnictwa w pracach UE udowodni³a rola Prezydencji duñskiej,
w drugiej po³owie 2002 r., w trakcie finalizowania negocjacji akcesyjnych z 10 pañstwa-
mi przystêpuj¹cymi do Unii Europejskiej. Priorytety pañstwa cz³onkowskiego pe³ni¹cego
Urz¹d Przewodnicz¹cego musz¹ zostaæ skorelowane zarówno z programem prac legi-
slacyjnych Komisji Europejskiej na dany rok („Commissions’ s Legislative and Work

Programme”39), jak i z g³ównymi zadaniami stoj¹cymi przed Wspólnotami i Uni¹ Euro-
pejsk¹, w myœl zasady „rolling work programmes”40. Zdarza siê te¿, ¿e Prezydencja
odwo³uje siê do formu³y „Przyjació³ Prezydencji” („Friends of the Presidency”), która
przygotowuje dla niej propozycje zmian w zakresie wybranego obszaru integracyjnego.
Przyk³adem niech tu bêdzie redagowanie Traktatu amsterdamskiego w kontekœcie mo¿li-
woœci kodyfikacji traktatów, w którym uczestniczyli „Przyjaciele Prezydencji” – naukow-
cy z Florencji i Lozanny41.

Oprócz rotacyjnoœci wymieniæ tu nale¿y tak¿e kadencyjnoœæ w³adz Unii Europejskiej
oraz regu³y powo³ywania na stanowiska polityczne i urzêdnicze w UE, opisane w trakta-
tach oraz w statutach i regulaminach instytucji UE. W tej sytuacji braæ nale¿y pod uwagê
takie mechanizmy zmiany jak: – wybory do Parlamentu Europejskiego; – nominowanie
cz³onków Komisji przez rz¹dy pañstw cz³onkowskich i ich zatwierdzanie przez PE; – pro-
cedury obsady pozosta³ych instytucji, banków i agencji UE.

Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ instytucj¹ z punktu widzenia mechanizmów zmiany w UE jest
Komisja Europejska. Nale¿y ona do najwa¿niejszych organów o charakterze wspólno-
towym maj¹cych zasadniczy wp³yw na negocjacyjny charakter Wspólnot i Unii Euro-
pejskiej. Komisja odgrywa wa¿n¹ rolê na kilku poziomach systemu wspó³zale¿noœci
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pomiêdzy podmiotami integracji europejskiej: – miêdzy pañstwami cz³onkowskimi UE,
które zabiegaj¹ o realizacjê ich partykularnych interesów; – miêdzy instytucjami UE,
z których ka¿da walczy o wzmocnienie swej pozycji; – miêdzy poszczególnymi grupami
urzêdników Wspólnoty, z których ka¿da walczy o zdobycie wp³ywu na decyzjê42; – po-
miêdzy grupami interesu, które w uk³adzie ponadpañstwowym zabiegaj¹ o realizacjê
swych celów.

Komisja Europejska ma zupe³nie inne oblicze i profil dzia³ania ni¿ Rada Unii Europej-
skiej, albowiem jej racj¹ istnienia nie jest identyfikowanie siê z interesami pañstw cz³on-
kowskich, lecz realizowanie aspiracji supranarodowych UE. Jest zatem, ze wzglêdu na
swój charakter, cele jej przyœwiecaj¹ce i tryb procedowania, organem odpowiadaj¹cym za
bie¿¹ce zarz¹dzanie Uni¹ Europejsk¹. Jako cia³o wykonawcze Komisja spe³nia w obrêbie
UE zadania pokrewne do tych, jakie w systemach politycznych pañstw lokuj¹ siê w gestii
rz¹dów43. Formalnie inicjuje proces podejmowania decyzji w systemie UE, nie unikaj¹c
rozszerzania obszaru kompetencji Unii i Wspólnot Europejskich44. £¹czy w sobie funkcje
politycznej w³adzy wykonawczej oraz urzêdniczej s³u¿by cywilnej45. Specyfika Komisji
Europejskiej w tym zakresie wynika z: – ci¹g³oœci pracy aparatu biurokratycznego; – wy-
sokiej kompetencji merytorycznej urzêdników, wybieranych w drodze kilkuetapowego
konkursu, spoœród kilkudziesiêciu tysiêcy kandydatów z wszystkich pañstw cz³onkow-
skich UE; – efektów dydaktycznych i motywacyjnych wynikaj¹cych ze wspó³dzia³ania
ludzi reprezentuj¹cych ró¿ne jêzyki i kultury.

W pracy Komisji akcent po³o¿ony jest na wspó³pracê Wspólnoty z pañstwami cz³on-
kowskimi i reprezentuj¹cymi je instytucjami, a nie na autonomiê którejkolwiek strony.
Dlatego te¿ w Komisji stworzono warunki do niemal nieprzerwanych negocjacji miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi. Jest to mo¿liwe dziêki decyduj¹cej roli Komisji w okreœlaniu
agendy obrad pañstw cz³onkowskich („formal/informal agenda setting”), szczególnie
w ramach Rady Europejskiej46. Wprowadzenie danego tematu pod obrady w praktyce in-
tegracji europejskiej z regu³y nie ma charakteru przypadkowego. Wynika czêsto z kilku
czy te¿ wielomiesiêcznych przygotowañ47. Z Komisj¹ konsultowane s¹ te¿ priorytety ko-
lejnych prezydencji. Nie bez znaczenia s¹ te¿ przyjmowane przez Komisjê „roczne strate-
gie polityczne” („Annual Policy Strategy”). Urzêdnicy pañstw cz³onkowskich w³¹czani
s¹ do negocjacji w ramach Komisji na mo¿liwie wczesnym etapie, po to by uzyskaæ od
nich szczegó³owe informacje i wgl¹d w prawdopodobne stanowiska, jakie przyjm¹ kraje,
które reprezentuj¹.

Komisja odgrywa te¿ istotn¹ rolê w zakresie reprezentowania Unii na forum organiza-
cji miêdzynarodowych oraz nawi¹zywania stosunków dyplomatycznych. Stanowi zatem
istotne forum oddzia³ywania na œrodowisko zewnêtrzne UE i zmiany w nim zachodz¹ce.
Najbardziej spektakularnym przyk³adem niech tu bêd¹ negocjacje prowadzone przez Ko-
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misjê Europejsk¹ ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Œwiatowej Organizacji Handlu
(WTO)48.

Trzeci¹ struktur¹ oddzia³ywuj¹c¹ na mechanizmy zmiany jest Parlament Europejski,
który z up³ywem lat wzmacnia³ swoj¹ pozycjê w systemie integracyjnym. Jest instytucj¹,
która równie¿ nosi w sobie elementy pola polityki pañstw cz³onkowskich. Pole nie jest ju¿
tak znaczne jak to ma miejsce w Radzie UE, ale jest ono wiêksze ni¿ w Komisji Europej-
skiej. Pierwszym na to dowodem jest przypisywanie krajom cz³onkowskim zró¿nicowa-
nej liczby miejsc w Parlamencie Europejskim, uzale¿nionej od ich liczby mieszkañców.
Drugim dowodem jest reprezentacja krajowych partii politycznych i komitetów wybor-
czych, bez wzglêdu na fakt funkcjonowania w PE pan-europejskich ugrupowañ politycz-
nych. Za tym idzie w pe³ni przemyœlany brak zgody pañstw cz³onkowskich na przyjêcie
jednolitej, europejskiej ordynacji wyborczej do PE.

Dziœ Parlament Europejski jest miejscem ju¿ nie tylko debaty politycznej o charakte-
rze konsultacyjnym i opiniodawczym, ale uczestnictwa w procedurze stanowienia prawa
w wielu dzia³ach integracji europejskiej. Bez jego zgody nie mo¿na przyj¹æ nowych
pañstw cz³onkowskich, poddaæ rewizji obowi¹zuj¹ce traktaty czy te¿ przyj¹æ bud¿et UE.
Staje siê te¿ bardzo istotnym elementem w procesie demokratycznej legitymizacji zmian
zachodz¹cych w systemie Unii Europejskiej. Wybory do PE odbywaj¹ siê w sposób bez-
poœredni we wszystkich krajach UE.

Odnosz¹c siê do instytucjonalnego wymiaru mechanizmów zmiany nie mo¿na zapo-
mnieæ o konferencjach i porozumieniach miêdzyinstytucjonalnych zawieranych pomiê-
dzy trzema instytucjami: Komisj¹, Rad¹ UE i Parlamentem Europejskim49. S¹ one
konsekwencj¹ zapocz¹tkowanej w 1982 r. praktyki wspó³pracy tych instytucji w ramach
tzw. trialogu, a dziœ tzw. dialogu strukturalnego. Porozumienia dotycz¹ przede wszystkim
wieloletnich ram finansowych i przygotowañ do przyjêcia bud¿etu (dyscypliny bud¿eto-
wej) Unii i Wspólnot50. Instytucje te stosuj¹ równie¿ praktykê przyjmowania wspólnych
deklaracji i oœwiadczeñ. Wypracowuj¹ wspólne plany dzia³añ (nazywane: „action plan”
i „community action plan”) i sposoby rozwi¹zywania problemów integracyjnych. Powo-
³ywane s¹ te¿ grupy robocze przygotowuj¹ce stanowiska instytucji w w¹sko okreœlonych
obszarach integracji („High Level Technical Working Group on Interinstitutional Coope-

ration”). Istotna jest te¿ wspó³praca trzech instytucji w komisji pojednawczej w trakcie
trzeciego czytania w ramach procedury wspó³decyzji. Nie bez znaczenia jest te¿ pozafor-
malne porozumiewanie siê przedstawicieli tych trzech instytucji w sprawach bie¿¹cych,
a tak¿e dotycz¹cych okreœlania strategii Unii Europejskiej na przysz³oœæ. Dzieje siê tak,
gdy¿ te w³aœnie trzy instytucje maj¹ przes¹dzaj¹cy wp³yw na funkcjonowanie praktycznie
wszystkich mechanizmów zmiany, które mo¿na zidentyfikowaæ w systemie Unii Euro-
pejskiej.

Warto tu te¿ zwróciæ uwagê na mechanizmy nie tylko o charakterze stanowi¹cym, ale
równie¿ s³u¿¹ce nadzorowi i kontroli stanu bie¿¹cego regulacji oraz zasobów i œrodków
Unii Europejskiej. Zmianom s³u¿¹ wypracowane w UE mechanizmy weryfikuj¹ce ze
szczególnym udzia³em pary instytucjonalnej Komisja Europejska – Trybuna³ Sprawiedli-
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woœci. Kontrolny charakter Komisji umacnia siê w kontekœcie ponoszenia przez ni¹
(wspólnie z Trybuna³em) odpowiedzialnoœci za zapewnienie przestrzegania regu³ obo-
wi¹zuj¹cych we Wspólnotach i Unii Europejskiej. Dowodem na to jest liczba uruchamia-
nych przez Komisjê procedur w reakcji na naruszenia prawa wspólnotowego. W roku
2001 by³o ich 1050, a w 2002 r. a¿ 160451. Du¿a czêœæ z nich dotyczy naruszenia prawa
wspólnotowego przez pañstwa cz³onkowskie.

Uzupe³nia je w tym równie¿ Parlament Europejski. Nie bez znaczenia s¹ tu te¿ mecha-
nizmy ewaluacji, kontroli i audytu stosowane przez Trybuna³ Obrachunkowy czy te¿
OLAF. Wszystkie mechanizmy z tego zakresu ³¹cz¹ siê z ich oddzia³ywaniem na pole po-
lityki pañstw cz³onkowskich. Najbardziej dotkliwe z nich zwi¹zane s¹ z orzeczeniami
Trybuna³u Sprawiedliwoœci czy te¿ decyzjami i raportami Komisji, adresowanymi zarów-
no do pañstw, jak i jednostek (osób fizycznych i osób prawnych). W rezultacie ich przyj-
mowania, ustanawiania czy te¿ orzekania poszerza siê zasiêg zmian, które musz¹ byæ
podejmowane dla sprostania wymogom w nich zapisanym.

W zakresie mechanizmów zmiany pozatraktatowej mieszcz¹ siê wiêc ró¿norodne
praktyki wykraczaj¹ce poza zapisy traktatowe, ale z nimi nie sprzeczne. Najbardziej roz-
poznawaln¹ jest tu praktyka zmian wprowadzanych przez szefów pañstw lub rz¹dów (od
1974 r. Rada Europejska). W ten sposób zapocz¹tkowana zosta³a koordynacja polityki za-
granicznej (EWP), Unia Gospodarcza i Walutowa czy te¿ nowa, otwarta metoda koordy-
nacji polityk gospodarczych pañstw cz³onkowskich prowadzona w ramach tzw. Procesu
Lizboñskiego. Kolejn¹ praktyk¹ jest dokonywanie zmian pozatraktatowych w wyniku
przyjmowania konwencji (umów) miêdzynarodowych. Wyró¿nia siê tu m.in. wspomnia-
ne wy¿ej traktaty akcesyjne, ale tak¿e konwencje zawierane miêdzy pañstwami cz³on-
kowskimi, umowy z pañstwami trzecimi (np. traktaty stowarzyszeniowe) i organizacjami
miêdzynarodowymi.

Zarówno zmiany traktatowe, jak i pozatraktatowe, o charakterze formalnym, instytu-
cjonalnym lub pozainstytucjonalnym prowadzone s¹ w oparciu o specyficzne regu³y tak-
tyki negocjacyjnej. Jednym z przejawów formalnej taktyki negocjacyjnej s¹ grupowe
propozycje zmian zg³aszane w trakcie negocjacji. Praktyka integracji europejskiej po-
twierdza, i¿ do tej pory propozycje te zg³aszane by³y najczêœciej przez tandem francu-
sko-niemiecki (m.in. H. Kohl–F. Mitterand, H. Kohl–J. Chirac, G. Schröder–J. Chirac52),
nazywany „motorem integracji europejskiej”, ale tak¿e przez pañstwa Beneluksu lub inne
koalicje pañstw maj¹ce charakter ad hoc. Odbywa siê to w formie komunikatów ze spot-
kania na szczycie zainteresowanych krajów (np. spotkania robocze prezydenta Francji
i kanclerza Niemiec) czy te¿ wspólnych listów (np. wspólny list T. Blaira i G. Schrödera
do J. M. Aznara w sprawie reformy Rady Europejskiej i Rady UE z 25 lutego 2002 r.).
Sta³¹ praktyk¹ jest te¿ prowadzenie negocjacji i wypracowywanie kompromisu przy pomo-
cy metody „package deals”, czyli „rozwi¹zañ pakietowych”53, pozwalaj¹cych na wzajemne
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51 Monitoring the application of Community law, General Report of the Activities of the European Union 2002,
Chapter VIII: Community law, tekst pobrano ze strony internetowej: http://europa.eu.int.

52 Do przyk³adów pog³êbionej wspó³pracy francusko-niemieckiej z ostatnich miesiêcy zaliczyæ mo¿na: – porozu-
mienie w sprawie skutków finansowych rozszerzenia UE zawartego jesieni¹ 2002 r.; – wyst¹pienie J. Chiraca w imie-
niu swoim i kanclerza G. Schrödera w trakcie obrad Rady Europejskiej w Brukseli, 17 paŸdziernika 2003 r.; – wspólne
dzia³anie na rzecz utworzenia Europejskiej Unii Bezpieczeñstwa i Obrony; – zaanga¿owanie na rzecz realizacji scena-
riusza rozwoju UE opartego na powrocie do koncepcji „twardego rdzenia” autorstwa K. Lamersa/W. Schäuble.

53 Przyk³adem niech tu bêdzie tzw. „pakiet J. Delorsa”, zbiór 282 propozycji regulacji dotycz¹cych urzeczywist-
nienia Rynku Wewnêtrznego.



ustêpstwa negocjuj¹cych stron, a jednoczesn¹ obronê wybranych, zaproponowanych
przez siebie rozwi¹zañ54. Czêsto stosuje siê tu regu³ê kompensaty, czyli zgody na jedno
rozwi¹zanie za cenê rezygnacji z drugiego. Rozwi¹zania pakietowe stosuje czêsto Komi-
sja Europejska, a najlepszym przyk³adem tego by³ pakiet propozycji dotycz¹cych urze-
czywistnienia regu³ Rynku Wewnêtrznego przed³o¿onych przez Komisjê Europejsk¹ pod
kierunkiem J. Delorsa (tzw. Pakiet Delorsa)55. Nie bez znaczenia jest tu te¿ metoda iunc-

tim, tj. uzale¿niania przyjêcia jednych rozwi¹zañ od zgody (lub rezygnacji) z innych.
Praktykuje siê te¿ metodê negocjacji opart¹ na regule „case by case”, szczegó³owego ana-
lizowania i podejmowania decyzji, tj. przyjmowania rozstrzygniêæ cz¹stkowych, np.
w oparciu o konkretne propozycje zmian do poszczególnych artyku³ów traktatów lub ak-
tów prawnych. Stosuje siê tu te¿ taktykê ukrywania swego prawdziwego stanowiska i wy-
wo³ywania (prowokowania) sytuacji, w której stanowisko to przedstawia inny uczestnik
procesu negocjacyjnego.

W gremiach UE w sytuacjach trudnoœci z wypracowaniem kompromisów stosuje siê
te¿ taktykê „obrad ci¹g³ych”, a¿ do skutku56. Spotkania szczególnie wa¿ne, decyduj¹ce
dla ostatecznych rozstrzygniêæ negocjacyjnych (np. ministrów spraw zagranicznych
w trakcie konferencji miêdzyrz¹dowej) nosz¹ nazwê: „konklawe”. W sferze formalnej
stosowana jest te¿ taktyka tzw. „konfesjona³u” polegaj¹ca na prowadzeniu indywidual-
nych rozmów, kolejno z wszystkimi uczestnikami negocjacji. W praktyce dotyczy to
przede wszystkim obrad Rady UE, Rady Europejskiej i COREPER-u, a tak¿e negocjacji
akcesyjnych, kiedy to takiego zadania podejmuje siê przedstawiciel kraju prezydencji.
Innym przyk³adem jest taktyka „pustego krzes³a”, która w sferze instytucji g³ównych za-
stosowana zosta³a po raz pierwszy 30 czerwca 1965, kiedy to Francja rozpoczê³a 7 mie-
siêczny bojkot obrad wszystkich formacji Rady Ministrów57. W obecnych warunkach
ogranicza siê do COREPER-u czy te¿ grup roboczych.

Od mechanizmów zmiany formalnej nale¿y odró¿niæ mechanizmy nieformalne, a tym
samym nieformalne mo¿liwoœci wp³ywu na podejmowane decyzje. W tej sferze uczestni-
cy integracji europejskiej poszukuj¹ argumentów wykraczaj¹cych poza traktaty i sforma-
lizowane (powtarzaj¹ce siê) praktyki pozatraktatowe.

W ramach w³adzy nieformalnej wyró¿nia siê: faktyczn¹ w³adzê, stopieñ poinformo-
wania o argumentach stron oraz zrêcznoœæ (skutecznoœæ) w negocjacjach. Wi¹¿¹ siê one
z czynnikami subiektywnymi i obiektywnymi. Do czynników obiektywnych w przypad-
ku pañstw zaliczamy: – datê („czas”) przyst¹pienia do UE (np. okresy koniunktury i deko-
niunktury w UE); – po³o¿enie geograficzne pañstwa oraz jego wielkoœæ (jego obszar
i ludnoœæ)58; – jego potencja³ gospodarczy (wyra¿any w PKB per capita), a tym samym
podzia³ na p³atników netto i beneficjentów netto59; – miejsce w globalnym systemie stosun-
ków miêdzynarodowych (obecnoœæ w gremiach miêdzynarodowych, np. Radzie Bezpie-
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54 B. Laffan, The Governance of the Union, w: P.Keatinge (ed.), Political Union, Dublin 1991, s. 16.
55 G. Falkner, Supranationalität trotz Einstimmigkeit. Entscheidungsmuster der EU am Beispiel Sozialpolitik,

Bonn 1994, s. 138.
56 Przyk³adem niech tu bêd¹ negocjacje ministrów rolnictwa pañstw cz³onkowskich z udzia³em przedstawicieli

Komisji Europejskiej, w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej w czerwcu 2003 r.
57 G. Brandstetter, Chronologisches Lexikon der europäischen Integration 1945–1995, Wien 1996, s. 73.
58 Np. mo¿na za³o¿yæ, ¿e pañstwa Europy Œrodkowo-Wschodniej w UE uznawane bêd¹ za „s³absze”.
59 Zwolennicy tego podejœcia zak³adaj¹, ¿e pañstwa cz³onkowskie bêd¹ce p³atnikami netto, w praktyce dysponuj¹

wiêksz¹ si³¹ oddzia³ywania, ni¿ si³a g³osów przyznana im formalnie w Radzie UE (w oparciu o za³o¿enie: „kto p³aci
ten decyduje”).



czeñstwa, Grupie G-8 itp.); – umiejêtnoœæ wchodzenia w koalicje (najczêœciej ad hoc);
– zdolnoœæ do przyjmowania rozwi¹zañ kompromisowych; – cz³onkostwo w grupie
za³o¿ycieli Wspólnot Europejskich; – liczbê g³osów i miejsc w instytucjach Unii Europej-
skiej; – uregulowania konstytucyjne i pozakonstytucyjne dotycz¹ce demokratycznej kon-
troli zachowania pañstwa na arenie Unii Europejskiej [silna lub s³aba kontrola parlamentu
narodowego, mo¿liwoœæ i czêstotliwoœæ przeprowadzania referendum, si³a przeciwników
UE w pañstwie cz³onkowskim, zarówno w rz¹dzie (partii lub koalicji rz¹dz¹cej), jak i opo-
zycji]; – doœwiadczenia wyniesione przez pañstwa cz³onkowskie, w zakresie regulacji
proponowanych ca³ej UE60. W przypadku instytucji UE do tych czynników zalicza siê:
– zakres kompetencji, którymi zarz¹dzaj¹; – stopieñ „nasycenia” supranarodowoœci¹;
– koncyliacyjny tryb pracy; – skalê pozostaj¹cych w ich dyspozycji sankcji.

Do subiektywnych czynników zarówno w zakresie pañstw, jak i instytucji nale¿¹ m.in.:
– dysponowanie si³¹ autorytetu decydentów politycznych; – doœwiadczona i przygotowa-
na (lub nie) kadra dyplomatów (poziom s³u¿b dyplomatycznych), wspó³pracuj¹ca ze sob¹
i uzupe³niaj¹ca siê; – zdolnoœci i doœwiadczenia negocjacyjne (przygotowanie negocjato-
rów, jasno zdefiniowane interesy); – si³ê oddzia³ywania organizacji lobbingowych oraz
aktywnoœæ lobbystów narodowych w europejskich strukturach lobbingowych61.

W zbiorze mechanizmów zmiany, negocjacje nieformalne opieraj¹ siê na rezygnacji
z przyjmowania oficjalnego ich programu (agendy), ograniczonej iloœci uczestników, bra-
ku dokumentów oficjalnych, konkluzji czy te¿ decyzji. Istotne znaczenie maj¹ obrady nie-
formalne (szczególnie Rady Europejskiej i Rady UE), które w ¿argonie unijnym
nazywane s¹ „spotkaniami (rozmowami) przy kominku”62. Nieformalne obrady Rady UE
(szczególnie w sk³adzie ministrów spraw zagranicznych) nazywane s¹ tak¿e spotkaniami
z Gymnich63. Wyró¿nia siê tu tak¿e uczestnictwo zainteresowanych stron w roboczych,
nieformalnych naradach o charakterze kulinarnym (np. robocze kolacje), tylko we w³as-
nym gronie, bez wspó³pracowników (doradców), które u³atwiaæ maj¹ wypracowanie
ustêpstw i kompromisów. Czêst¹ praktyk¹ jest te¿ nieformalna praktyka „wypuszczania
informacji” do prasy, która poprzez poinformowanie opinii publicznej s³u¿yæ ma równie¿
przyspieszeniu zakoñczenia negocjacji lub te¿ ich zahamowaniu, a nawet ich zablokowa-
niu. Ze sfer¹ nieformaln¹ zwi¹zany jest te¿ mechanizm pozyskiwania informacji niejaw-
nych na temat stanowiska stron negocjuj¹cych.

Równolegle do mechanizmów negocjacyjnych uruchamiane s¹ w Unii Europejskiej
mechanizmy konsultacyjne, które maj¹ w stosunku do nich charakter uzupe³niaj¹cy. Prowa-
dzone s¹ one zarówno w formule traktatowej, jak i pozatraktatowej, formalnej i pozaformal-
nej. Te które wprowadzone zosta³y do traktatów wyra¿aj¹ siê w ich instytucjonalizacji
przede wszystkim w postaci Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego
oraz dialogu spo³ecznego (wspó³praca z partnerami spo³ecznymi). Konsultacje dotycz¹
te¿ typowej dla Prezydencji, Przewodnicz¹cego Komisji, a w ostatnich latach równie¿ dla
Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa
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60 K. Micha³owska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 126.
61 G. Schneider, S. Bailer, Mächtig, aber wenig einflußreich: Ursachen und Konsequenzen des deutschen Integra-

tionsdilemmas, „Integration” 2002, nr 1, s. 52–53.
62 Der Europäische Rat, Luxemburg 2000, s. 18.
63 Nazwa ta pochodzi od zamku Gymnich w pobli¿u Bonn, gdzie w 1974 r. dosz³o do nieformalnego, odby-

waj¹cego siê w swobodnej atmosferze spotkania ministrów pañstw cz³onkowskich Wspólnot Europejskich. Pierwsze
spotkanie ministrów 25 pañstw (15 + 10) w formule „Gymnich” odby³o siê w Castellorizo (Grecja) 3 maja 2003 r.



metody „objazdu stolic” („tour of capitals”) polegaj¹cej na próbie zorientowania siê „na
miejscu” (a nie poprzez COREPER) co do opinii rz¹dów pañstw cz³onkowskich, co do
konkretnego projektu zmian (rozwi¹zañ). Charakter konsultacyjny maj¹ liczne konferen-
cje organizowane przez instytucje i agencje Unii Europejskiej, zarówno na szczeblu mini-
sterialnym, jak i eksperckim. Konsultacjom s³u¿y te¿ praktyka wydawania (publikowania)
dokumentów o charakterze „non-paper”, które nie maj¹ charakteru oficjalnego, ale przyj-
mowane s¹ zarówno przez reprezentantów pañstw cz³onkowskich (zdarza³o siê to czêsto
w trakcie prac Konwentu Europejskiego), jak i instytucje UE (np. generalne dyrekcje Ko-
misji Europejskiej).

Konsultacje mog¹ równie¿ przekszta³caæ siê w nieformalne czy nawet formalne nego-
cjacje. Granica miêdzy jedn¹ a drug¹ sfer¹ jest tu z pewnoœci¹ nieostra, co w efekcie koñ-
cowym pozwala na skuteczniejsze osi¹ganie zamierzonych celów.

W obszarze pozatraktatowym mamy do czynienia z rozwiniêtym systemem wspó³pra-
cy (konsultacji) instytucji UE (przede wszystkim Komisji Europejskiej) z grupami intere-
su (lobbing) i organizacjami pozarz¹dowymi. W konsultacje w³¹czone s¹ te¿ oœrodki
i instytuty badawcze i analityczne (przyk³adem mo¿e byæ Instytut Europejski we Floren-
cji), „think tanki” powo³ywane ad hoc, zespo³y zadaniowe („task force”), komitety eks-
pertów oraz stowarzyszenia naukowe (np. TEPSA). Analizy przez nich przygotowywane
powstaj¹ z ich w³asnej inicjatywy oraz na podstawie zlecenia lub te¿ zaproszenia do ich
przygotowania ze strony instytucji UE, rz¹dów pañstw cz³onkowskich (w tym kraju Pre-
zydencji) czy te¿ parlamentów narodowych.

Zmianom w Unii Europejskiej towarzyszy te¿ powo³ywanie nieformalnych i niezale¿-
nych grup konsultacyjnych. Najbardziej znane wœród nich s¹ tzw. „Grupy Mêdrców”
(„Wise Men”) – najczêœciej by³ych polityków i urzêdników pañstw cz³onkowskich i insty-
tucji UE, przygotowuj¹cych zmiany dotycz¹ce zazwyczaj wybranego i zleconego tematu.
Przyk³adem niech tu bêdzie Grupa z³o¿ona z B. Bushevela (by³ego premiera Holandii),
E. Della (brytyjskiego ministra stanu) oraz R. Marjolina (by³ego Wiceprzewodnicz¹cego
Komisji Europejskiej), która jesieni¹ 1979 r. przed³o¿y³a Radzie Europejskiej raport na te-
mat stagnacji i kryzysu we Wspólnotach. Natomiast w 1999 r. J. L. Dehaene, R. von Weiz-
säcker oraz lord Simon z Highbury na zlecenie Komisji Europejskiej przygotowali zbiór
propozycji w sprawie instytucjonalnych skutków poszerzenia Unii Europejskiej. Inne
grupy powo³ywane s¹ równie¿ ad hoc, z inicjatywy instytucji UE, Prezydencji czy grup
pañstw cz³onkowskich, a nawet grup polityków. Do przyk³adów zaliczyæ mo¿emy: „Gru-
pê Kangaroo”, która powsta³a w 1979 r. w Parlamencie Europejskim i skupia³a blisko
200 deputowanych. Nie mia³a ona klasycznie sformalizowanego charakteru. Jej celem
by³o eliminowanie wszelkich barier w przep³ywie ludzi, towarów, us³ug i kapita³ów64.
„Grupa Molitora” od nazwiska B. Molitora, który by³ przewodnicz¹cym grupy ekspertów
powo³anych w roku 1994 przez Komisjê Europejsk¹, przygotowywa³a propozycje uprosz-
czeñ w prawie wspólnotowym, pod k¹tem tworzenia nowych miejsc pracy i zwiêkszania
konkurencyjnoœci65. Inne to „Grupa TREVI”66, European Constitutional Group (przygo-
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64 M. Kruk, Parlament Europejski w systemie organów UE, w: M. Kruk, E. Pop³awska (red.), Parlamenty a inte-
gracja europejska, Warszawa 2002, s. 39.

65 T. Bainbridge, A. Teasdale, Leksykon Unii..., op. cit., s. 86.
66 Od 1976 r. Grupa w sk³adzie ministrów spraw wewnêtrznych spotyka³a siê w zakresie spraw dotycz¹cych: „ter-

rorisme, extremisme et violence international” (st¹d skrót TREVI).



towa³a w 1993 r. „Propozycje w zakresie Konstytucji Europejskiej”67) „Grupa Refleksyj-
na” zwi¹zana z IGC’ 1996, „Grupa z Laeken” powo³ana w 2001 r. do przygotowania
reformy „postnicejskiej”, czy te¿ „Grupa Mandelkern”68, która przygotowa³a w 2001 r.
propozycje zmian pozatraktatowych w zakresie jakoœci regulacji prawnych przyjmowa-
nych w UE.

Opisany powy¿ej mechanizm anga¿owania autorytetów w aktywnoœæ o charakterze
konsultacyjnym jest tak¿e fragmentem coraz intensywniejszej „personifikacji” integracji,
opartej na oddzia³ywaniu na jej przebieg ju¿ nie tylko instytucji, jako organizmów zbioro-
wych, a konkretnych osób. W obecnej strukturze UE nale¿¹ do nich Przewodnicz¹cy
Komisji69, Wysoki Przedstawiciel do spraw WPZiB70, Przewodnicz¹cy Parlamentu Euro-
pejskiego71, czy szefowie pañstw lub rz¹dów najwiêkszych pañstw UE72. Zdarza siê tak¿e,
¿e instytucje UE lub pañstwa cz³onkowskie ustanawiaj¹ swoich specjalnie umocowanych
przedstawicieli dla udzia³u w szczególnie wa¿nych dla nich negocjacjach lub konsulta-
cjach, w których sami nie chc¹ lub nie mog¹ uczestniczyæ. Dzia³o siê ju¿ tak np. w trakcie
przygotowañ do przyjêcia Traktatu amsterdamskiego, kolejnych posiedzeñ Rady Euro-
pejskiej czy te¿ przyst¹pienia nowych pañstw cz³onkowskich. Wiele zmian przygotowy-
wanych w ramach instytucji UE (szczególnie Rady Europejskiej i Komisji) lub w formule
pozainstytucjonalnej inicjatyw przypisywanych jest politykom, urzêdnikom lub osobisto-
œciom Unii Europejskiej (np. plany: Foucheta, Wernera, Genschera-Colombo).

Bardzo istotny dla dokonywania zmian w Unii i Wspólnotach jest tak¿e system koor-
dynacji spraw z zakresu integracji europejskiej w poszczególnych pañstwach cz³onkow-
skich UE. System ten uzale¿niony jest od struktury konstytucyjnej (pañstwo unitarne lub
federalne), sytuacji politycznej oraz od tradycji administracyjnej w danym pañstwie73.
Mimo, ¿e ka¿dy kraj decyduje samodzielnie o w³asnym systemie koordynacji polityki eu-
ropejskiej, uczestnicz¹ w nim przede wszystkim: ministerstwo spraw zagranicznych
(w niektórych krajach tak¿e Sekretariat Europejski i (lub) minister odpowiedzialny za in-
tegracjê europejsk¹), Sta³e Przedstawicielstwo w Brukseli oraz komisja do spraw integra-
cji europejskiej parlamentu narodowego. Krajowy system koordynacji ma bezpoœredni
zwi¹zek z efektywnoœci¹ wp³ywu danego pañstwa na przebieg integracji europejskiej.
Sprawny system konsultacji wewn¹trzpañstwowej (szczególnie w rz¹dzie oraz pomiêdzy
rz¹dem a parlamentem narodowym) pozwala na szybkie wypracowanie instrukcji nego-
cjacyjnych opartych na szerokim polu manewru negocjacyjnego, w Radzie UE i w Komi-
tecie Sta³ych Przedstawicieli74.

Oddzielnym obszarem w zakresie mechanizmów zmiany jest instytucja referendum,
przeprowadzana w pañstwach cz³onkowskich. Tylko w pañstwach cz³onkowskich, gdy¿
do tej pory Unia Europejska nie przyjê³a regulacji dotycz¹cych referendum ogólnoeuro-
pejskiego.
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67 A Proposal for a European Constitution, Report by the ECG, London, December 1993.
68 Jej oficjalna nazwa: High-Level Advisory Group („Mandelkern Group”).
69 Do koñca 2004 r. bêdzie nim R. Prodi.
70 Jest nim J. Solana, by³y Sekretarz Generalny NATO.
71 Do czerwca 2004 r.: Irlandczyk – P. Cox.
72 Np. J. Chirac, G. Schröder, S. Berlusconi.
73 Preparing the Council for Enlargement, Part III: Summary of Coordination Systems for EU Matters In the

Member States, The Council of European Union, 9518/01, Brussels, 19 June 2001.
74 A. Michoñski, Miejsce na..., op. cit., s. 13.



Do tej pory w historii integracji europejskiej referendum przeprowadzane by³o w nastê-
puj¹cych okolicznoœciach: – przyjêcia rewizji traktatowych75; – rozszerzania terytorialne-
go; – pozostania we Wspólnotach Europejskich; – konstytucji Wspólnoty Europejskiej;
– przyst¹pienia do Unii Gospodarczej i Walutowej. Referenda w zwi¹zku z integracj¹ eu-
ropejsk¹ odby³y siê tak¿e w Lichtensteinie, Szwajcarii, na Grenlandii, a nawet na Wy-
spach Alandzkich.

Wszystkie pañstwa, które dotychczas przyst¹pi³y do Unii Europejskiej przeprowa-
dzi³y referenda przed podpisaniem lub ratyfikacj¹ traktatu akcesyjnego (w Austrii, Fin-
landii i Szwecji), natomiast spoœród szeœciu pañstw, które przystêpowa³y do Wspólnot
referenda przeprowadzono w dwóch (w Irlandii i w Danii ). Po podpisaniu Traktatu akce-
syjnego przeprowadzano tak¿e dwukrotnie referenda w Norwegii, zakoñczone odrzuce-
niem Traktatu akcesyjnego (1972 i 1994 r.)76. W trakcie pi¹tego rozszerzenia sk³adu
cz³onkowskiego UE/Wspólnot Europejskich na referendum spoœród 10 nowych pañstw
zdecydowa³o siê 9 (z wy³¹czeniem Cypru).

30

30

Zbigniew Czachór

75 Referenda zwi¹zane z przyjmowaniem rewizji traktatowych zosta³y opisane w rozdziale analizuj¹cym traktaty:
od JAE po Traktat nicejski.

76 C. Herma, Traktat dotycz¹cy przyst¹pienia do Unii Europejskiej – struktura, charakter prawny i najwa¿niejsze
postanowienia dokumentów zwi¹zanych z przyst¹pieniem Polski do UE, „Biuletyn Analiz” 2003, nr 11. Artyku³ po-
brano ze strony internetowej UKIE: www. ukie.gov.pl.
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Administracja polska w procesie przygotowañ

do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Akcesja – piêæ lat po

W ci¹gu kilku minionych lat polska administracja publiczna by³a konfrontowana
z szeregiem wyzwañ, problemów i zmian, z których najwiêkszym i maj¹cym najdalej
id¹ce implikacje by³ proces integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. W³aœciwe
przeprowadzenie tego procesu, tak w ujêciu prawnym, jak i organizacyjnym, wymaga³o
mobilizacji i determinacji znacznych zasobów ludzkich i poci¹gnê³o za sob¹ istotne zmia-
ny w funkcjonowaniu urzêdów pañstwowych. Dotyczy³y one nie tylko wymiaru politycz-
nego, lecz równie¿ operacyjnego. Akcesja poprzedzona by³a m.in. utworzeniem we
wszystkich jednostkach administracji zaanga¿owanych w proces dostosowañ, a nastêpnie
integracji, komórek odpowiedzialnych za problematykê europejsk¹, przeprowadzeniem
szeroko zakrojonych szkoleñ, intensyfikacj¹ kontaktów zagranicznych itd. Uwieñcze-
niem ponad dziesiêcioletnich prac przygotowawczych, rewolucji w myœleniu, zmian
strukturalnych, koniecznoœci zaznajomienia siê z zupe³nie nowym systemem prawnym
i organizacyjnym by³o przyst¹pienie Polski, wraz z dziewiêcioma innymi pañstwami, do
Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.

Proces integracji, pocz¹wszy od deklaracji politycznej poprzez screening, prace legi-
slacyjne s³u¿¹ce wdro¿eniu acquis communautaire, dostosowania instytucjonalne, rapor-
ty monitoruj¹ce i pytania dodatkowe Komisji Europejskiej, a¿ po okres aktywnego
obserwatora1 i pe³ny udzia³ w unijnym procesie decyzyjnym sta³ siê dla wielu urzêdników
administracji publicznej kamieniem milowym ich drogi zawodowej. Wspomnienia,
osi¹gniêcia, problemy i sukcesy, ale tak¿e liczne anegdoty przytaczane po dziœ dzieñ
œwiadcz¹ o tym, jak g³êboko integracja z UE – czêsto wbrew wczeœniejszym obawom
– zmieni³a nasze widzenie administracyjnej rzeczywistoœci i funkcjonowanie w niej.
Ostatnie piêæ lat by³o przyspieszonym kursem cz³onkostwa. Trafiliœmy na gor¹cy okres
negocjacji nowej perspektywy finansowej na lata 2007–2013, uczestniczyliœmy w epoko-
wych negocjacjach traktatu, najpierw konstytucyjnego, potem z Lizbony, pracowaliœmy
nad programem haskim dla obszaru wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, braliœ-
my aktywny udzia³ w uzgadnianiu treœci dyrektywy us³ugowej, walczyliœmy o korzystne
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Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, politolog, absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego i Krajowej Szko³y
Administracji Publicznej.

1 Okres od podpisania Traktatu Akcesyjnego w dniu 16 kwietnia 2003 r. do 1 maja 2004 r., w którym pañstwa
przystêpuj¹ce mia³y prawo udzia³u w posiedzeniach Rady UE i niemal wszystkich jej organów przygotowawczych,
bez prawa udzia³u w podejmowaniu decyzji (g³osowaniu).



jednoczeœnie dla Unii i dla Polski przepisy w ramach pakietu energetyczno-klimatyczne-
go, wreszcie – przypominaj¹c, ¿e przemiany roku 1989 zaczê³y siê w Polsce – propono-
waliœmy Partnerstwo Wschodnie...

Bez w¹tpienia staraliœmy siê jak najlepiej wykorzystaæ pierwsze lata cz³onkostwa,
ucz¹c siê Unii w codziennej praktyce, równolegle próbuj¹c j¹ kszta³towaæ, przy jednocze-
snym odp³ywie wykwalifikowanej kadry do instytucji europejskich i niewielkim zaintere-
sowaniu zatrudnieniem w administracji, odnotowywanym podczas prowadzonych naborów.

Jednym z elementów naszego udzia³u w procesie europejskim by³ udzia³ w licznych
spotkaniach i posiedzeniach organizowanych przez kolejne prezydencje w Radzie UE.
Mniej wiêcej w po³owie minionej piêciolatki zaczêliœmy uwa¿niej przygl¹daæ siê, w jaki
sposób te spotkania s¹ organizowane, jakie zadania spoczywaj¹ na pañstwie sprawuj¹cym
prezydencjê, czym kolejne pó³roczne przewodnictwa siê od siebie ró¿ni¹, wreszcie, jakie
dostajemy od niech materia³y, w jakim jêzyku siê komunikujemy i, last but not least, jakie
prezydencja rozdaje krawaty.

Sk¹d siê bior¹ prezydencje?

Tradycyjnie, w konsekwencji rozszerzenia, Rada UE ustala now¹ sekwencjê pre-
zydencji. Uczyni³a to tak¿e z pocz¹tkiem 2005 r. wskazuj¹c, i¿ Polska bêdzie przewodni-
czyæ pracom Rady UE w drugiej po³owie 2011 r. Termin ten zosta³ potwierdzony w nowej
decyzji Rady UE z 1 stycznia 2007 r.2, uwzglêdniaj¹cej w kolejnoœci pañstw spra-
wuj¹cych prezydencjê Bu³gariê i Rumuniê.

1 lipca 2011 roku Polska po raz pierwszy obejmie Prezydencjê w Radzie Unii Europej-
skiej, rozpoczynaj¹c pó³roczne przewodnictwo w Unii Europejskiej jako czwarte – po
S³owenii, Republice Czeskiej i Republice Wêgierskiej – spoœród tzw. nowych pañstw
cz³onkowskich UE. Przewodnictwo RP w Radzie UE bêdzie mia³o kluczowe znaczenie
dla kszta³towania wizerunku Polski w Europie oraz dla realizacji strategicznych interesów
polskiej polityki w Unii Europejskiej.

Polskie przygotowania rozpoczê³y siê od zapoznania siê z doœwiadczeniami innych
pañstw, które ju¿ sprawowa³y prezydencjê, lub siê do tego zadanie przygotowuj¹. Od
2007 r., zarówno na poziomie centralnym (m.in. Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych), jak i resortowym, prowadzone s¹ konsultacje, maj¹ce
na celu uzyskanie informacji o sposobie organizowania prezydencji, relacjach miêdzyinsty-
tucjonalnych, obci¹¿eniach, najwa¿niejszych problemach itd. Zwa¿ywszy, i¿ pañstwa za-
³o¿ycielskie Wspólnot Europejskich maj¹ ju¿ za sob¹ po dwanaœcie prezydencji, inne, jak
Dania czy Wielka Brytania, po szeœæ3, zasób wiedzy i doœwiadczeñ jest imponuj¹cy.

W pierwszej kolejnoœci dokonywane by³y analizy prezydencji z lat ubieg³ych i prze-
wodnictw bie¿¹cych, w formule wizyt studyjnych, spotkañ, konsultacji dwustronnych,
udzia³u w konferencjach itp. Ze wzglêdu na pewne podobieñstwa szczególna uwaga po-
œwiêcana by³a pañstwom cz³onkowskim, które wesz³y do UE równoczeœnie z Polsk¹:
S³owenii, Czechom i Wêgrom. Cenne wzory stanowi³y prezydencje oceniane jako sku-
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2 Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porz¹dku sprawowania prezydencji w Radzie, Dz. Urz. UE
seria L 1/11, 4 stycznia 2007 r.

3 Wyliczenie za: T. R. Szymczyñski, Presidency in the European Union – theoretical and practical aspects of
perception, opracowanie przedstawione w European Academy Berlin podczas miêdzynarodowej konferencji „How to
manage a presidency?”, Berlin, 14–19 kwietnia 2009 r.



teczne, szczególnie Finlandia, Dania, Niderlandy, Niemcy. Porównywano zamierzenia
i rezultaty, obserwuj¹c co siê uda³o, które pomys³y mo¿na przenieœæ na polski grunt, a których
raczej nie nale¿a³o by powielaæ. Obszarami zainteresowañ by³y kwestie kadrowe, bud¿etowe
i logistyczne, ale tak¿e proces wypracowywania programu, okreœlania priorytetów, wspó³pra-
cy z ró¿norakimi œrodowiskami spo³ecznymi oraz instytucjami europejskimi.

Zadania prezydencji

Przewodniczenie Radzie UE jest nieodzownym atrybutem cz³onkostwa w UE,
funkcj¹ rotacyjn¹, przewiduj¹c¹ szereg zadañ wynikaj¹cych z traktatów b¹dŸ z wielolet-
niej praktyki wspó³dzia³ania pañstw – cz³onków Unii. Przedstawiciele pañstw z póŸnych
rozszerzeñ (1995 – Szwecja, Austria, Finlandia, 2004 – S³owenia) wskazuj¹, i¿ fakt spra-
wowania prezydencji stanowi³o dla nich swoist¹ cezurê, poczucie prawdziwego cz³onko-
stwa w UE, potwierdzone zdolnoœci¹ do prowadzenia jej prac w charakterze bezstronnego
lidera i przewodnicz¹cego.

Zgodnie z liter¹ Traktatu z Nicei oraz wypracowan¹ praktyk¹, prezydencja w Radzie
UE realizuje zadania w trzech podstawowych obszarach:

– prowadzenie jej bie¿¹cych prac w Radzie Europejskiej, Radzie UE i jej organach
przygotowawczych;

– reprezentowanie Rady UE w relacjach z pozosta³ymi instytucjami wspólnotowymi;
– reprezentowanie Rady UE i samej Unii w relacjach z pañstwami trzecimi i organiza-

cjami miêdzynarodowymi.
W ci¹gu szeœciu miesiêcy przewodniczenia pracom Rady pañstwo – prezydencja odpo-
wiada za przeprowadzenie oko³o 3000 posiedzeñ Rady UE i jej organów przygotowaw-
czych w Brukseli i Luksemburgu, licznych konsultacji i prezentacji w Strasburgu, ponad
100 spotkañ nieformalnych i konferencji w kraju, wreszcie niezliczonych, szacowanych
na kilka tysiêcy spotkañ, konsultacji i briefingów dwu- i wielostronnych, w znacznej mie-
rze w placówkach dyplomatycznych na ca³ym œwiecie.

Oczekiwane wejœcie w ¿ycie Traktatu z Lizbony istotnie przemodeluje zakres obo-
wi¹zków i zadañ prezydencji rotacyjnej, jednak na obecnym etapie przygotowania prowa-
dzone s¹ w taki sposób, aby sprostaæ wymaganiom zarówno Traktatu z Nicei, jak
i Traktatu z Lizbony, wprowadzaj¹cego znaczne zmiany choæby w odniesieniu do obszaru
stosunków zewnêtrznych, sposobu organizacji pracy Rady UE, roli Parlamentu Europej-
skiego i parlamentów narodowych.

Z punktu widzenia administracji krajowej, prezydencja w Radzie UE staje siê szans¹
na jej, wielk¹ modernizacjê, przede wszystkim gdy chodzi o sposób myœlenia i dzia³ania.
Proces przygotowañ nie mo¿e, co oczywiste, staæ siê panaceum na istniej¹ce i spetryfiko-
wane zapóŸnienia, tym niemniej powinien wzbudziæ niestandardow¹ energiê, wspomóc
niezbêdne zmiany i zachêciæ do niestandardowych czêsto dzia³añ, dziêki którym mo¿e zo-
staæ osi¹gniêty lepszy, po¿¹dany efekt.

Uwarunkowania przygotowañ do prezydencji

Polska prezydencja oznacza zaanga¿owanie wszystkich ministerstw, wielu urzê-
dów, placówek dyplomatycznych, w tym szczególnie Sta³ego Przedstawicielstwa przy
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Unii Europejskiej, parlamentu, samorz¹dów lokalnych, organizacji pozarz¹dowych, œro-
dowisk naukowych i mediów. Jest to wyzwanie organizacyjne porównywalne do akcesji,
przy czym nieporównywalnie mniejszy jest w tym wypadku wysi³ek legislacyjny, znacz-
nie natomiast wiêkszy – organizacyjny i logistyczny.

Wydaje siê jednak, ¿e przygotowanie prezydencji ma w du¿o wiêkszym stopniu wy-
miar projektowy: wiêcej zale¿y tu od samych wykonawców (czyli przede wszystkim ad-
ministracji polskiej), dzia³ania mo¿na podzieliæ na etapy, okreœlony musi byæ bud¿et,
sposoby dzia³ania i mechanizm ewaluacji, a zatem mechanizmy, które w przypadku akce-
sji pozostawa³y w znacznym stopniu w sferze politycznej, bo od pewnego momentu
przyst¹pienie by³o niejako gwarantowane, stanowi³o dwustronne (pomiêdzy UE a Polsk¹)
zobowi¹zanie polityczne, a co za tym idzie stosunkowo ograniczony margines swobody
i inwencji pozostawiony by³ pañstwu przystêpuj¹cemu.

Staje siê zatem prezydencja nowym kamieniem milowym, wydarzeniem maj¹cym
wp³yw na sposób pracy w administracji, anga¿uj¹cym znaczne zasoby ludzkie, œrodki fi-
nansowe, czas, wymagaj¹cym ogromnej kreatywnoœci, wiedzy, woli pozyskiwania infor-
macji, a tak¿e zwyk³ej fizycznej wytrzyma³oœci.

Daje siê powoli zaobserwowaæ zwiêkszone zainteresowanie zatrudnieniem w ko-
mórkach administracji zajmuj¹cych siê problematyk¹ prezydencji, do pracy w których nie
mo¿na zastosowaæ stereotypowych (i czêsto b³êdnych) wyobra¿eñ o funkcjonowaniu ad-
ministracji: praca spokojna, lekka, bez stresów i nadgodzin... Ten opis nie dotyczy chyba
¿adnej z jednostek i komórek w administracji pañstwowej, zajmuj¹cych siê problematyk¹
europejsk¹, a co za tym idzie, tak¿e kwestiami przygotowañ do prezydencji.

Proces przygotowañ staje siê doskona³¹ okazj¹, aby pokazaæ to nowe oblicze admini-
stracji: nastawionej na realizacjê zadañ i osi¹ganie wymiernych rezultatów, dynamicznej
i nowoczesnej, wymagaj¹cej wiedzy merytorycznej, znajomoœci jêzyków, samodzielno-
œci w myœleniu i poczucia odpowiedzialnoœci. Wymaga to naturalnie wspó³dzia³ania
wszystkich zaanga¿owanych podmiotów i porzucenia myœlenia o polskiej administracji
jako o luŸnej federacji resortów, funkcjonuj¹cych autonomicznie, nie dziel¹cych siê infor-
macj¹, zorientowanych na krótkoterminowy efekt i sukces aktualnych prze³o¿onych poli-
tycznych oraz charakteryzuj¹cej siê bezdecyzyjnoœci¹, gdy na drodze staj¹ do rozwi¹zania
problemy o charakterze ponad standardowym.

Prezydencja sprawowana przez Polskê bêdzie czwart¹ prezydencj¹ „nowego” pañstwa
cz³onkowskiego (z grupy „wielkiego” rozszerzenia 2004–2007), ale pierwsz¹ najwiêksze-
go spoœród UE-12 pañstwa, uczestnicz¹cego w niektórych obszarach (sprawy wewnêtrz-
ne) w nieformalnej grupie szeœciu najwiêkszych, w pozosta³ych aspiruj¹cego do tej roli.

Zgodnie z przyjêtym we wspomnianej decyzji Rady UE algorytmem, pañstwa spra-
wuj¹ce prezydencjê pogrupowane s¹ w trójki (tria), sk³adaj¹ce siê z jednego pañstwa du-
¿ego i dwóch mniejszych, uwzglêdniaj¹ce wielkoœæ, zró¿nicowanie geograficzne, sta¿
cz³onkowski i inne zmienne. Polska jest zgodnie z tym algorytmem liderem tria, w sk³ad
którego wchodz¹ tak¿e Dania i Cypr.

Formu³a trio zosta³a wprowadzona na zasadzie zwyczaju, bazuj¹c na propozycjach za-
wartych w projekcie Traktatu konstytucyjnego, a nastêpnie Traktatu z Lizbony. W przy-
padku wejœcia w ¿ycie tego ostatniego zasada prezydencji grupowej, sprawowanej przez
trzy pañstwa przez pó³tora roku, znajdzie swoj¹ podstawê traktatow¹.

Przygotowania do polskiej prezydencji prowadzone s¹ w momencie trudnym zarówno
z punktu widzenia polityki wewnêtrznej, jak i europejskiej, w tym kalendarza wydarzeñ
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w Unii Europejskiej4. Utrudnienia krajowe zwi¹zane s¹ ze œwiatowym kryzysem finanso-
wym oraz prognozowanym os³abieniem gospodarki, co mo¿e wp³yn¹æ na rozmach przy-
gotowañ w zakresie organizacji spotkañ, inwestycji, programu towarzysz¹cego czy te¿
systemu motywacyjnego dla kadr zaanga¿owanych w przygotowania. Ambitne za³o¿enia
musz¹ zostaæ skonfrontowane z rzeczywistoœci¹ w sposób, który pozwoli na sprawne
i profesjonalne przeprowadzenie przygotowañ, a nastêpnie sprawowanie prezydencji przy
jednoczesnym rzetelnym i oszczêdnym gospodarowaniu œrodkami publicznymi. Dobrym
wzorcem dla takiego podejœcia s¹ kraje skandynawskie, sprawuj¹ce zwyczajowo rzetelne,
kompetentne, a jednoczeœnie oszczêdne prezydencje, jakkolwiek nale¿y braæ pod uwagê
ich wczeœniejsze przewodnictwa, ró¿nice w systemach prawnych, zwyczajach admini-
stracyjnych oraz mentalnoœæ i doœwiadczenie osób zaanga¿owanych w przygotowania.
Nale¿y przy tym jasno wskazaæ, ¿e sprawowanie prezydencji w Radzie UE jest zadaniem,
które musi kosztowaæ, gdy¿ szeregu niezbêdnych dzia³añ zwi¹zanych np. z doskonale-
niem kadr, zabezpieczeniem, obs³ug¹ teleinformatyczn¹ oraz programem promocyjno-in-
formacyjnym nie da siê zrealizowaæ bezkosztowo, zaœ zbyt daleko id¹ce oszczêdnoœci
mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na jakoœæ wykonywanych zadañ, a co za tym idzie, na oce-
nê prezydencji przez uczestników i obserwatorów zewnêtrznych.

Precedensowy charakter polskiej prezydencji 2011 r. oznacza, ¿e brak jest przetesto-
wanego know how, jak zadania z ni¹ zwi¹zane nale¿y realizowaæ i w jaki sposób. Mo¿na
to traktowaæ jako minus, jednak warto wykorzystaæ tê okazjê do podejmowania nowator-
skich, niestandardowych dzia³añ – skoro nikt nigdy tego nie realizowa³, dlaczego nie zro-
biæ tego w taki a nie inny sposób? Mo¿na zaproponowaæ nowe rozwi¹zania, niekiedy
niezbêdne jest uruchomienie procedur opisanych dotychczas wy³¹cznie w teorii lub usta-
wach, albo wrêcz w ogóle nieistniej¹cych.

Drugim utrudnieniem na obecnym etapie przygotowañ jest krajowy kalendarz wybor-
czy powoduj¹cy zbie¿noœæ terminu prezydencji z dat¹ wyborów parlamentarnych. Nale¿y
w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e sekwencja sprawowania przewodnictwa w Radzie UE zo-
sta³a ustalona wspomnian¹ wy¿ej decyzj¹ Rady z 1 stycznia 2007 r., a zatem w chwili, gdy
zgodnie z kalendarzem kolejne wybory parlamentarne w Polsce mia³y siê odbyæ jesieni¹
2009 r. Skrócenie kadencji parlamentu w 2007 r. poskutkowa³o wspomnian¹ wy¿ej zbie¿-
noœci¹. Przeprowadzenie prezydencji w okresie kampanii wyborczej i samych wyborów
jest trudne, ale nie jest niemo¿liwe. Zak³adaj¹c jednak takie rozwi¹zania, jeszcze istotniej-
sze staje siê jak najlepsze przygotowanie aparatu administracyjnego oraz urzêdników
z odpowiednim wyprzedzeniem, gdy¿ w sytuacji jakiejkolwiek niestabilnoœci politycznej
spoczywaæ bêdzie na nich dodatkowa odpowiedzialnoœæ5. Nale¿y jednak wierzyæ, ¿e zna-
lezione zostanie jak najlepsze rozwi¹zanie, gdy¿ proces wyborczy mo¿e rzutowaæ na
sprawnoœæ przewodnictwa, jego pozycjê i legitymacjê polityczn¹ oraz praktyczne przygo-
towanie ministrów i pozosta³ych wysokich urzêdników pañstwowych. Jest to tak¿e istotne
ze wzglêdu na parlamentarny wymiar prezydencji, który, wraz z wzrostem kompetencji par-
lamentów narodowych w europejskim procesie decyzyjnym (odnotowywanym ju¿ obecnie,
a dodatkowo wzmocnionym w Traktacie z Lizbony), nabiera coraz wiêkszego znaczenia.
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4 Niniejszy artyku³ powstawa³ w okresie kwiecieñ–maj 2009 r., zatem zawarta w nim ocena trudnoœci i opis stanu
faktycznego odnosi siê do tego okresu przygotowañ.

5 W tym kontekœcie administracja polska wnikliwie przygl¹da³a siê prezydencji czeskiej, realizowanej w bardzo trud-
nych warunkach zewnêtrznych (prezydencja po Francji, kryzys gazowy, kryzys finansowy) oraz wewnêtrznych (zmiana
rz¹du spowodowana przeg³osowaniem wotum nieufnoœci, trudne relacje pomiêdzy rz¹dem a prezydentem RCz).



Istotniejsze dla przebiegu przygotowañ bêdzie to, z czym Europie przychodzi siê
zmierzyæ w 2009 roku i w latach kolejnych. Po pierwsze, jest to rok wyborów do Parla-
mentu Europejskiego, co oznacza zarówno nowy Parlament, jak i now¹ Komisjê Euro-
pejsk¹. Po drugie, czekamy wci¹¿ na rozstrzygniêcie losów Traktatu z Lizbony, co
wp³ynie zarówno na przygotowania, jak i na sprawowanie prezydencji, zmieniaj¹c zakres
obowi¹zków i kompetencji pañstwa j¹ sprawuj¹cego. Po ukonstytuowaniu siê nowego
Parlamentu i rozpoznaniu rozk³adu si³ mo¿na planowaæ przysz³¹ wspó³pracê kolejnych
prezydencji z eurodeputowanymi. Zak³adaj¹c, i¿ nowa Komisja Europejska zostanie
wy³oniona póŸn¹ jesieni¹ 2009 r., niemal nastêpnego dnia po jej ukonstytuowaniu siê bê-
dzie musia³o dojœæ do dyskusji programowej z przedstawicielami polskiego rz¹du. Cele,
jakie wyznaczy sobie Komisja w swoim programie strategicznym, bêd¹ mia³y istotny
wp³yw na kszta³t programu zarówno polskiej prezydencji, jak i ca³ego trio. Wstêpne
uzgodnienie zamierzeñ programowych trio powinno zbiec siê z pocz¹tkiem urzêdowania
poprzedzaj¹cego tria, a zatem w styczniu roku 2010. Maj¹c to na uwadze ju¿ obecnie
trwaj¹ konsultacje w ramach trio Polska–Dania–Cypr, które maj¹ pozwoliæ na jak naj-
sprawniejsze przeprowadzenie prac programowych.

Polska oczekuje sfinalizowania procesu ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Jego wejœcie
w ¿ycie da pocz¹tek procesowi wdra¿ania postanowieñ i tworzenia nowych instytucji,
które istotnie zmodyfikuj¹ zakres zadañ i podzia³ obowi¹zków pomiêdzy nie a prezyden-
cjê rotacyjn¹. Powstanie wówczas tzw. prezydencja hybrydowa, stanowi¹ca po³¹czenie
prezydencji rotacyjnej w dziewiêciu formacjach Rady UE oraz prezydencji sprawowanej
przez nowe instytucje, o których ni¿ej.

Mówi¹c o tym nale¿y jednak mieæ na uwadze kilka elementów. Po pierwsze, czego by-
œmy sobie nie ¿yczyli, Traktat mo¿e nie wejœæ w ¿ycie. Wówczas, obok przygotowañ do
prezydencji w znanej obecnie formule, prowadzone bêd¹ najprawdopodobniej prace nad
nowym kszta³tem reformy traktatowej, co tak¿e nie u³atwi zadania pañstwom przygoto-
wuj¹cym siê do objêcia przewodnictwa – w tym Polsce.

Wejœcie Traktatu w ¿ycie rozpocznie proces wy³aniania nowych instytucji: Sta³ego
Przewodnicz¹cego Rady Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicz-
nych i Polityki Bezpieczeñstwa oraz budowy ich zaplecza. Nie mo¿na dzisiaj przewi-
dzieæ, czy proces ten zakoñczy siê do po³owy 2011 r., ewentualnie – na jakim bêdzie
etapie. Mo¿na jednak z du¿ym prawdopodobieñstwem przypuszczaæ, ¿e np. Europejska
S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych nie bêdzie jeszcze w pe³ni ukszta³towana i pomimo obo-
wi¹zywania Traktatu z Lizbony prezydencja rotacyjna zachowa, przynajmniej czasowo,
niektóre zadania zwi¹zane z reprezentacj¹ zewnêtrzn¹ i obecnoœci¹ w pañstwach trzecich.
To z kolei bêdzie rodzi³o konkretne obowi¹zki dla dyplomacji pañstwa prezydencji, anga-
¿uj¹c placówki dwu- i wielostronne, uczestnicz¹ce w tworzeniu i przedstawianiu stano-
wiska UE w sprawach zewnêtrznych. Wobec niezbyt precyzyjnych przepisów Traktatu
z Lizbony trudno te¿ dziœ okreœliæ, jaki bêdzie zakres zadañ premiera, ministra spraw zagra-
nicznych, jaka bêdzie w praktyce rola Rady ds. Ogólnych, jakie obszary znajd¹ siê ostatecz-
nie w portfolio Wysokiego Przedstawiciela, jak wreszcie bêdzie uk³ada³a siê praktyczna
wspó³praca w trio. Im póŸniej Traktat wejdzie w ¿ycie, tym mniej Polska bêdzie mia³a oka-
zji, aby obserwowaæ, w jaki sposób te kwestie rozwi¹zuj¹ wczeœniejsze prezydencje.

Z powy¿szego rozumowania administracja polska wyci¹ga jeden wniosek: przygoto-
wuje siê na pe³nowymiarow¹ prezydencjê typu nicejskiego. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e niektó-
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rych zadañ nie bêdziemy realizowaæ, ale wzi¹wszy pod uwagê, ¿e funkcjonowanie
administracji nie skoñczy siê na polskiej prezydencji 2011, nabyta wiedza i umiejêtnoœci
przydadz¹ siê w dalszej pracy w strukturach UE i mog¹ przyczyniæ siê do wzmacniania
pozycji Polski w perspektywie d³ugoterminowej.

Model i podstawy prawne przygotowañ

Model przygotowañ administracji zosta³ wypracowany na podstawie obserwacji
innych prezydencji i dostosowania do polskich warunków, tak¿e w oparciu o istniej¹ce
struktury odpowiedzialne za koordynacjê polskiej polityki europejskiej.

W odniesieniu do organizacyjnego aspektu przygotowañ wybrany zosta³ model scen-
tralizowany, pozwalaj¹cy na sprawne zarz¹dzanie, koordynacjê i monitoring tego procesu.
Dla jak najsprawniejszego i profesjonalnego przygotowania prezydencji 15 lipca 2008 r.
Rada Ministrów przyjê³a rozporz¹dzenie o powo³aniu Pe³nomocnika ds. Przygotowania
Organów Administracji Rz¹dowej i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w Radzie
UE6. Funkcjê tê pe³ni Sekretarz Stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej, zaœ
jego zaplecze stanowi UKIE. Rozporz¹dzenie powo³uj¹ce Pe³nomocnika powierza mu
szereg zadañ wskazanych w par. 2, spoœród których do najwa¿niejszych nale¿¹:

– koordynowanie dzia³añ organów administracji rz¹dowej w zakresie przygotowania
do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

– koordynowanie prac zwi¹zanych z przygotowaniem programu i kalendarza prze-
wodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w tym najwa¿niejszych celów Rzeczypo-
spolitej Polskiej, jakie maj¹ byæ osi¹gniête w tym okresie, a tak¿e koordynowanie
prac zwi¹zanych z wyborem priorytetów sektorowych Rzeczypospolitej Polskiej
i priorytetów przewodnictwa;

– koordynowanie prac maj¹cych na celu oszacowanie wysokoœci œrodków niezbêd-
nych na wydatki zwi¹zane z przygotowaniem i sprawowaniem przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej;

– utrzymywanie kontaktów i wymiana doœwiadczeñ z organami administracji pañstw
cz³onkowskich, które prowadzi³y lub prowadz¹ przygotowania do sprawowania
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

– koordynowanie wspó³pracy z instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowania do
sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej pañstw maj¹cych wspólnie
z Rzeczpospolit¹ Polsk¹ sprawowaæ przewodnictwo grupowe.

Realizuj¹c zobowi¹zanie zawarte w par. 2, ust. 2 rozporz¹dzenia, Pe³nomocnik przed-
stawi³ Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów7, a nastêpnie Radzie Ministrów Pro-

gram Przygotowañ Rzeczypospolitej Polskiej do Objêcia i Sprawowania Przewodnictwa

w Radzie Unii Europejskiej przyjêty przez rz¹d w dniu 13 stycznia 2009 r. Program Przy-

gotowañ skupia siê na kwestiach wypracowania priorytetów polskiej prezydencji, logi-
stycznych aspektach przeprowadzenia prezydencji, zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi oraz
informacji i promocji. Pe³nomocnik zobowi¹zany jest sporz¹dzaæ okresowe (kwartalne

37

37

Administracja polska w procesie przygotowañ do przewodnictwa w Radzie...

6 Dz. U. nr 133 poz. 843
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lub czêstsze) raporty o swoich dzia³aniach oraz informowaæ Komitet Europejski Rady Mi-
nistrów, Radê Ministrów i Prezesa Rady Ministrów o ewentualnych problemach i za-
gro¿eniach dla realizacji procesu przygotowañ.

G³ównym miêdzyresortowym forum uzgodnieñ i podejmowania decyzji pozostaje
– tak jak w innych sprawach europejskich – Komitet Europejski Rady Ministrów, maj¹cy
status komitetu sta³ego Rady Ministrów, z³o¿ony z Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu od-
powiadaj¹cych w swoich resortach za problematykê europejsk¹. Komitet jest regularnie
informowany przez Pe³nomocnika o przebiegu przygotowañ, zapoznaje siê z raportami
oraz dyskutuje i aprobuje kierunki dzia³añ. W zale¿noœci od wagi politycznej omawiane-
go dossier mo¿e rekomendowaæ je do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Pe³nomocnika
wspomagaj¹ cztery zespo³y opiniuj¹co-doradcze, powo³ane na podstawie par. 5 ww. roz-
porz¹dzenia, w sk³ad których wchodz¹ urzêdnicy z ministerstw i instytucji w najwiêk-
szym stopniu zainteresowanych b¹dŸ odpowiadaj¹cych za problematykê prac danego
zespo³u. Funkcjonuj¹ one obecnie w obszarach: zarz¹dzania zasobami ludzkimi, bud¿etu,
logistyki i bezpieczeñstwa oraz promocji i kultury. Ponadto w analogiczny sposób powo-
³any zosta³ zespó³ ekspertów zewnêtrznych, maj¹cych doradzaæ w pracach programowych.

Jednoczeœnie wszystkie zainteresowane instytucje, w szczególnoœci ministerstwa
i urzêdy zaanga¿owane w obs³ugê posiedzeñ Rady UE i jej organów przygotowawczych,
odpowiadaj¹ za przygotowania sektorowe, w szczególnoœci za kwestie programowe, dys-
ponuj¹c unikaln¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem wynikaj¹cymi ze sta³ego udzia³u w procesie
decyzyjnym zarówno na poziomie krajowym, jak i przede wszystkim na poziomie insty-
tucji europejskich, od etapu prac analitycznych w Komisji Europejskiej po ewentualne
postêpowania przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich. Przygotowa-
nia programowe musz¹ uwzglêdniaæ trzy p³aszczyzny prac Rady UE. Niezale¿nie od in-
dywidualnych ambicji pañstw cz³onkowskich sprawuj¹cych prezydencjê nale¿y pogodziæ
siê z tym, ¿e ok. 80–90% agendy to tematy odziedziczone po poprzednikach, na ró¿nym
etapie zaawansowania, które musz¹ byæ kontynuowane. Tak¿e i w tym zakresie prezyden-
cja mo¿e zidentyfikowaæ zagadnienia, które s¹ dla niej szczególnie wa¿ne, jednak niemal
nie ma wp³ywu na wybór tematów w tej kategorii.

Drugi obszar stanowi¹ dzia³ania, które musz¹ byæ podjête w danym momencie z uwagi
na szersze uwarunkowania i kalendarz. W przypadku Polski dotyczyæ to bêdzie m.in. nego-
cjacji perspektywy finansowej na lata 2014–2020 czy rozpoczêcia przegl¹du œródokresowego
programu sztokholmskiego dla obszaru wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci.

Trzeci wreszcie, choæ z punktu widzenia prezydencji najatrakcyjniejszy obszar stano-
wi¹ tematy nazywane priorytetami. Trzeba pamiêtaæ, aby nie wybieraæ ich zbyt wiele,
gdy¿ przestaj¹ byæ wówczas priorytetami, a staj¹ siê kolejnymi punktami w agendzie do
zrealizowania. Wskazywanie na dwa lata przed objêciem prezydencji, co mog³oby znaleŸæ
siê wœród priorytetów jest jeszcze przedwczesne, choæ niemal na pewno dotyczyæ to bê-
dzie Partnerstwa Wschodniego, czy szerzej, Europejskiej Polityki S¹siedztwa, szcze-
gólnie w jej wschodnim wymiarze, kwestii energii w kontekœcie realizacji zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z pakietu klimatyczno-energetycznego czy te¿ dywersyfikacji i bezpieczeñ-
stwa Ÿróde³ i zaopatrzenia, mo¿e tak¿e problematyki kreatywnoœci i innowacji. Program
prezydencji musi byæ uzgodniony w ramach trio, co oznacza koniecznoœæ znalezienia
punktów wspólnych, niewywo³ywania tematów kontrowersyjnych dla któregokolwiek
z partnerów i konsultacji tak na etapie tworzenia, jak i realizacji. Niezbêdna jest tak¿e,
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w przypadku Polski jako lidera trio, wspó³praca z prezydencj¹ i triem poprzedzaj¹cym,
w celu zapewnienia p³ynnoœci przejêcia prac i ich kontynuacji. Bêdziemy dziedziczyæ
przewodnictwo od Wêgrów, zamykaj¹cych trio z Hiszpani¹ i Belgi¹.

Przygotowanie kadr dla potrzeb prezydencji – wa¿ne co, wa¿ne z kim

Jednym w warunków powodzenia strategii przygotowañ jest doskonalenie kadr ad-
ministracji publicznej. Na korzyœæ polskich urzêdników dzia³a tu relatywnie krótki sta¿
w strukturach europejskich, wielu przechodzi³o bowiem intensywne szkolenia w okresie
poprzedzaj¹cym akcesjê. Jednak w ostatnich latach w administracji zatrudni³o siê wielu,
zazwyczaj m³odych ludzi, którzy powinni zostaæ objêci systemem szkoleñ w celu usyste-
matyzowania i uporz¹dkowania wiedzy. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e dotychczasowe
oferty szkoleniowe w niewielkim stopniu uwzglêdnia³y specyficzne potrzeby zwi¹zane
z zadaniami prezydencji, takie jak szczegó³owe aspekty procesu decyzyjnego, umiejêtnoœci
negocjacji, zarz¹dzania prac¹ grupy, prowadzenia spotkañ, w tym w uwarunkowaniach
wielokulturowych. Przygotowanie za³o¿eñ do programów szkoleniowych rozpoczêto je-
sieni¹ 2007 r. od przeprowadzenia wœród osób zaanga¿owanych w europejski proces de-
cyzyjny ankiety maj¹cej zbadaæ samoocenê wiedzy, potrzeby w zakresie jej uzupe³nienia,
a tak¿e ocenê stanu gotowoœci respondenta oraz jego instytucji macierzystej do realizacji
zadañ spoczywaj¹cych na prezydencji. W ankiecie wziê³o udzia³ blisko 1000 pracow-
ników z oko³o 50 ministerstw i urzêdów centralnych, a udzielone przez nich odpowiedzi
pos³u¿y³y do przygotowania ramowych za³o¿eñ do programu szkolenia kadr pod k¹tem
prezydencji.

W dalszej kolejnoœæ przeprowadzone zosta³o badanie empiryczne rynku szkoleniowe-
go, maj¹ce zweryfikowaæ dostêpnoœæ oraz warunki szkoleñ mieszcz¹cych siê w okreœlonym
wczeœniej profilu. Przygotowanie programu doskonalenia zawodowego wspomaga³y tak-
¿e doœwiadczenia innych prezydencji, przy czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e pañstwa cz³onkow-
skie o d³ugim sta¿u niemal w ogóle nie organizowa³y szkoleñ, zaœ pañstwa o krótszym
sta¿u cz³onkowskim robi³y to przed nieodleg³¹ pierwsz¹ prezydencj¹, a zatem przed ko-
lejn¹ potrzeby by³y nieporównywalnie mniejsze, co pozwala³o na daleko id¹c¹ redukcjê
kosztów przygotowañ w obszarze kadrowym8. Katalog szkoleñ ma byæ dostosowany do
przysz³ych zadañ poszczególnych cz³onków korpusu prezydencji, czyli zidentyfikowanej
grupy osób w najwiêkszych stopniu zaanga¿owanych w proces przygotowañ i reali-
zuj¹cych zadania opisane w przyjêtym przez Radê Ministrów programie przygotowañ.

Planowane jest przeszkolenie ok. 1200 osób w zakresie:
– wiedzy o UE (prawo, instytucje, procedury);
– jêzyków obcych (angielskiego i francuskiego);

a dodatkowo ok. 700–800 spoœród nich w zakresie
– umiejêtnoœci negocjacyjnych i zarz¹dczych.

Szkolenie tej grupy ma byæ finansowane z bud¿etu centralnego, natomiast resorty we
w³asnym zakresie powinny zadbaæ o skierowanie na szkolenia innych osób, które bêd¹
zaanga¿owane w proces przygotowañ i sprawowania przewodnictwa, a tak¿e rozwa¿yæ
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8 Mo¿na tu przywo³aæ przyk³ad Finlandii, która koszty szkoleñ przed prezydencj¹ 1999 r. szacuje na kilka
milionów euro, zaœ przed 2006 r. – na ok. 200 tysiêcy euro.



zorganizowanie szkoleñ specjalistycznych. Wydatki bud¿etowe mog¹ byæ uzupe³nione
poprzez wykorzystanie dostêpnych œrodków z funduszy europejskich (przede wszystkim
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludz-

ki) oraz wsparcie udzielane na mocy umów miêdzynarodowych (np. z Miêdzynarodow¹
Organizacj¹ Frankofonii). Istotn¹ wartoœæ nios¹ ze sob¹ sta¿e i wizyty studyjne organizo-
wane centralnie oraz indywidualnie przez resorty, s³u¿¹ce praktycznemu zapoznaniu siê
z funkcjonowaniem administracji innych pañstw cz³onkowskich oraz ich doœwiadczenia-
mi w przygotowaniu i sprawowaniu przewodnictwa. Pod k¹tem przygotowañ, w tym
w celu nawi¹zania kontaktów i poznania organizacji instytucji UE powinny byæ tak¿e wy-
korzystywane oferowane corocznie przez Komisjê Europejsk¹ oraz Sekretariat Generalny
Rady UE sta¿e dla pracowników administracji publicznej.

Organizuj¹c proces przygotowañ nie mo¿na zapominaæ o obywatelach polskich za-
trudnionych na sta³e b¹dŸ oddelegowanych do instytucji europejskich w charakterze eks-
pertów narodowych. W odniesieniu do pierwszej kategorii pracowników Polska rozwa¿a,
wzorem innych prezydencji, zaproponowanie niewielkiej grupie urzêdników europej-
skich oddelegowania na czas bezpoœrednio poprzedzaj¹cy prezydencjê oraz w jej trakcie
do wsparcia administracji krajowej. Skala tego mechanizmu zale¿eæ bêdzie g³ównie od
zidentyfikowanych przez ministerstwa i urzêdy potrzeb oraz mo¿liwoœci pozyskania
w³aœciwych ekspertów, jednak zainteresowanie po obydwu stronach jest znaczne.

Przygotowanie logistyczne i organizacyjne – wa¿ne co, wa¿ne jak

Odpowiednie zabezpieczenie kwestii logistyki to warunek sine qua non powodze-
nia przygotowañ do prezydencji. Wœród zagadnieñ sk³adaj¹cych siê na szerok¹ kategoriê
logistyki wymieniæ trzeba przede wszystkim:

– wybór lokalizacji dla organizacji spotkañ nieformalnych (na terenie Polski);
– zapewnienie bezpieczeñstwa;
– organizacjê systemu t³umaczeñ;
– organizacjê transportu;
– koordynacjê kalendarza.
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e Polska ma do pokazania i zaoferowania wielkie bogactwo,

zarówno zabytki, historiê, kulturê, jak i naturê, ¿e mo¿e pochwaliæ siê nowoczesnymi in-
westycjami zrealizowanymi przy pomocy funduszy europejskich, ¿e jest atrakcyjnym
i przyjaznym krajem, czêœæ spotkañ nieformalnych planujemy zorganizowaæ poza War-
szaw¹. Jesieni¹ 2008 r. Pe³nomocnik rozes³a³ do wojewodów, marsza³ków i prezydentów
du¿ych miast informacjê o prezydencji i skali oraz randze planowanych spotkañ, zachêca-
j¹c ich do analizy mo¿liwoœci organizacji tych imprez, wskaza³ równie¿ wymagania, jakie
musz¹ spe³niaæ potencjalne obiekty konferencyjne. Wszystkie województwa przekaza³y
oferty, spoœród których wy³onione zosta³y oœrodki spe³niaj¹ce opisane wymagania w najwiêk-
szym stopniu, tak, aby mo¿liwe by³o wytypowanie obiektów na potrzeby spotkañ Rady Euro-
pejskiej, Rady UE, ewentualnych szczytów z pañstwami trzecimi oraz spotkañ eksperckich.

Miêdzyresortowa komisja weryfikacyjna (z udzia³em m.in. przedstawicieli Biura
Ochrony Rz¹du, Policji, Protoko³u Dyplomatycznego, KPRM i UKIE) odwiedzi³a czêœæ
zg³oszonych oœrodków, które w najwiêkszym stopniu spe³nia³y wskazane wyjœciowo kry-
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teria. Dotyczy³o to elementów takich jak: istnienie centrum konferencyjnego, zdolnego
goœciæ spotkania rangi miêdzyrz¹dowej, bliskoœæ lotniska, alternatywne po³¹czenia ko-
munikacyjne, zaplecze hotelowe, oferta kulturalna. Decyzja o wyborze oœrodków konfe-
rencyjnych le¿y w gestii Rady Ministrów i wskazuje w sposób umotywowany oœrodki
preferowane, ale nie uniemo¿liwia ona resortom organizacji spotkañ ni¿szego szczebla
w wybranych przez nie lokalizacjach. Bardzo istotna jest wspó³praca z w³adzami regio-
nalnymi i lokalnymi, ich wola wspó³organizacji imprez, wziêcia na siebie czêœci kosztów,
czy te¿ zaproponowania ciekawego programu dodatkowego, np. zwiedzania zabytków,
wizyt w ciekawych miejscach, koncertów itd.

Finansowanie prezydencji – wa¿ne co, wa¿ne za ile

Analiza, jak problem finansowania przewodnictwa by³ rozwi¹zany w innych pañ-
stwach cz³onkowskich, stanowi³a punkt wyjœcia, zaœ dane niezbêdne do jej przeprowadze-
nia zbierane by³y od pocz¹tku procesu przygotowañ. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, i¿
zarówno wysokoœæ alokowanych œrodków, jak i metodologia tworzenia bud¿etu s¹ infor-
macjami, którymi pañstwa dziel¹ siê nader niechêtnie. Pozyskiwane informacje dowodz¹,
¿e niemal niemo¿liwe jest zgromadzenie pe³nych danych, gdy¿ czêsto oficjalnie og³asza-
ne bud¿ety ograniczaj¹ siê do kosztów centralnych. Zazwyczaj znajduj¹ siê one nie tylko
w dedykowanych liniach bud¿etowych, ale tak¿e w wydatkach bie¿¹cych, np. sprzêto-
wych i inwestycyjnych, zaœ koszt pracy urzêdników oraz koszty sta³e praktycznie nigdy
nie s¹ wyodrêbniane i najprawdopodobniej nie s¹ w³¹czone w ogóln¹ kalkulacjê. Wiele
wydatków umieszczonych jest w bud¿etach resortowych i brak jest ca³oœciowych szacun-
ków. Bud¿ety prezydencji, pamiêtaj¹c o sformu³owanych powy¿ej zastrze¿eniach, wa-
haj¹ siê w ostatnich latach od oko³o 70 do 190 mln euro. Polski bud¿et prezydencji
obejmuje lata 2009–2012 i musi zawieraæ wszystkie kategorie wydatków, niezale¿nie od
tego, kto bêdzie ich dysponentem. W roku 2009 zaplanowana zosta³a rezerwa celowa na
przygotowania do prezydencji oraz obs³ugê reprezentacji Polski przed Trybuna³em Spra-
wiedliwoœci Wspólnot Europejskich na ³¹czn¹ kwotê 9 mln z³otych, z czego na prezyden-
cjê zaplanowano 8 mln 100 tys. z³otych. Suma ta obejmuje œrodki na sfinansowanie czêœci
wydatków na szkolenia, sta¿e i wizyty studyjne oraz niektóre dzia³ania promocyjne, a tak-
¿e opinie, ekspertyzy i niezbêdne t³umaczenia. Na lata 2010–2012 przygotowany zosta³
bud¿et w formule programu wieloletniego. Od jesieni 2008 roku zarówno w resortach, jak
i na szczeblu centralnym, trwa³y prace maj¹ce na celu uzyskanie optymalnego kszta³tu bu-
d¿etu pozwalaj¹cego, z zastrze¿eniem trudnych warunków zewnêtrznych, na zrealizowa-
nie prezydencji ambitnej i pozbawionej kompleksów. Najpowa¿niejsz¹ pozycjê stanowi¹
koszty organizacji spotkañ zwi¹zane z zabezpieczeniem, obs³ug¹ teleinformatyczn¹ oraz
t³umaczeniami.

Powstaj¹cy w trudnych warunkach makroekonomicznych bud¿et polskiej prezydencji
bêdzie oszczêdny, lecz pozwalaj¹cy zrealizowaæ zamierzone dzia³ania. Niezwykle trudno
jest formu³owaæ prognozy bez jakiegokolwiek punktu odniesienia w analogicznych wa-
runkach, a wobec pionierskiego charakteru tego przedsiêwziêcia jest to niemo¿liwe. Tym
niemniej nale¿y przyj¹æ, i¿ bud¿et ten, skalkulowany na 430 mln z³otych, nie bêdzie od-
biega³ od œredniej innych pañstw w ostatnich latach.
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Informowanie o prezydencji – wa¿ne co, wa¿ne komu chcemy powiedzieæ

Istotnym elementem przygotowañ s¹ dzia³ania informacyjne i promocyjne, skiero-
wane do ró¿nych kategorii odbiorców. Zidentyfikowane zosta³y dwie g³ówne grupy: odbior-
ców krajowych: obywateli, polityków, mediów, partnerów spo³ecznych oraz odbiorców
zewnêtrznych: spo³eczeñstw innych pañstw i euro-decydentów w Brukseli.

Jako przekazy kluczowe, wokó³ których powinny byæ organizowane dzia³ania infor-
macyjne, proponowane s¹ nastêpuj¹ce tematy, ¿e:

– prezydencja daje szansê przedstawienia polskich priorytetów na forum europejskim
i œwiatowym;

– prezydencja daje szansê wiêkszego wp³ywu na decyzje podejmowane w UE;
– sukces prezydencji to najlepsza promocja Polski i najlepsze narzêdzie, aby zmieniæ

stereotypy i nie zawsze pozytywny wizerunek Polski w œwiecie;
– dziêki prezydencji Polska stanie siê krajem bardziej rozpoznawalnym na arenie

miêdzynarodowej;
– dziêki udanej prezydencji wzroœnie zaufanie do Polski jako odpowiedzialnego partnera;
– Polska jest odpowiedzialnym partnerem w pe³ni zakorzenionym w strukturach Unii

Europejskiej;
– Polska potrafi równowa¿yæ w³asne interesy i interesy pozosta³ych pañstw cz³onkow-

skich UE, sprawuj¹c przewodnictwo w Radzie UE kieruje siê dobrem wspólnym UE;
– Polska potrafi byæ sprawnym i kreatywnym liderem.
Elementem promocji s¹ wydarzenia kulturalne planowane w kraju i za granic¹, organi-

zowane przy okazji spotkañ, ale tak¿e niezale¿nie, które otrzymuj¹ logo prezydencji.
Wa¿nym kana³em przekazu i debaty, tak w okresie przygotowañ, jak i samej prezyden-

cji, staje siê Internet, w którym odbywa siê ogromna czêœæ komunikacji spo³ecznej. Maj¹c
to na uwadze ju¿ w lutym 2009 r. uruchomiony zosta³ portal internetowy polskich przygo-
towañ, dostêpny pod adresem: www.prezydencjaue.gov.pl.

Podsumowanie

Proces przygotowañ do prezydencji jawi siê jako jeden z najciekawszych projektów
realizowanych przez polsk¹ administracjê od czasu akcesji. Stanowi jednoczeœnie ogromne
wyzwanie dla ca³ego kraju, dla wszystkich zaanga¿owanych aktorów, pozwalaj¹c na
wzmocnienie wizerunku administracji jako miejsca, w którym mog¹ dziaæ siê rzeczy cieka-
we, wymagaj¹ce od uczestników znacznej wiedzy, umiejêtnoœci, odpornoœci i pomys³owo-
œci w jednym. Nie nale¿y przeceniaæ wagi tego projektu, lecz niew¹tpliwie ma on szanse
zmieniæ sposób myœlenia i dzia³ania, gromadz¹c rzeszê ludzi wokó³ jednej idei i celu.

Nale¿y mimo to pamiêtaæ, ¿e po prezydencji te¿ jest ¿ycie, ¿e administracja publiczna
bêdzie zobowi¹zana nadal dzia³aæ, byæ mo¿e jeszcze lepiej i sprawniej ni¿ dot¹d, do-
œwiadczona realizacj¹ wymagaj¹cego i trudnego zadania, jakim jest prezydencja.

Przedstawiciele pañstw cz³onkowskich pytani o ich osobiste doœwiadczenia i wra¿enia
z udzia³u w przygotowaniach i w sprawowaniu przewodnictwa mówi¹ zawsze: „to by³a
ciê¿ka, bardzo ciê¿ka praca, ale te¿ wielka frajda. Najwiêksza, jakiej doœwiadczyliœmy,
pracuj¹c w sektorze publicznym.” Chcielibyœmy móc powtórzyæ ich s³owa na pocz¹tku
roku 2012. Wszyscy mo¿emy siê do tego przyczyniæ.
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Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicz¹cy Polskiej Delegacji do Komitetu Regionów UE

Rola regionów w sprawowaniu

przez pañstwo cz³onkowskie UE

prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

1 lipca 2011 roku Polska obejmie pó³roczn¹ prezydencjê w Radzie Unii Europej-
skiej. Sprawowanie przewodnictwa jest szczególnym wyzwaniem dla ka¿dego pañstwa
cz³onkowskiego Unii, poniewa¿ oznacza przejêcie na pó³ roku europejskich sterów i kie-
rowanie dzia³alnoœci¹ Unii. Zadania prezydencji to miêdzy innymi przewodniczenie pra-
com Rady UE i jej organów pomocniczych oraz przewodniczenie spotkaniom Rady
Europejskiej. To tak¿e reprezentowanie Rady wobec innych instytucji UE, w szczególnoœci wo-
bec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz reprezentowanie Unii w stosun-
kach z pañstwami trzecimi i organizacjami miêdzynarodowymi. Czas, który nam pozosta³
do tej daty musimy dobrze wykorzystaæ. Prezydencja to okazja, by wspólnie podj¹æ
dzia³ania i rozpocz¹æ procesy, które wzbudz¹ nie tylko zainteresowanie tematem naszej
europejskiej roli i zadañ stoj¹cych przed Polsk¹ i Wielkopolsk¹, ale tak¿e pozwol¹ budo-
waæ zaufanie dla naszych inicjatyw. Nie wystarczy wys³aæ sygna³u „jesteœmy gotowi”,
musimy to wzmocniæ naszymi staraniami na etapie kreœlenia priorytetów prezydencji Pol-
ski w Unii Europejskiej. Mamy w Wielkopolsce ogromny potencja³ naukowy, infrastruk-
turê, potencja³ logistyczny, bogate ¿ycie kulturalne oraz doœwiadczenia zebrane podczas
organizacji ró¿norodnych przedsiêwziêæ konferencyjnych. Te pozawalaj¹ nam wskazaæ
stolicê naszego regionu jako doskona³e miejsce, które sprosta organizacji spotkañ w ra-
mach przewodnictwa Polski w Radzie UE. Wielkopolska jako region europejski ma coraz
silniejsz¹ pozycjê, któr¹ z konsekwencj¹ budujemy, przekonuj¹c naszych partnerów
z wiod¹cych regionów EU, ¿e warto z nami rozmawiaæ, wspó³pracowaæ, warto braæ pod
uwagê nasz regionalny g³os w myœleniu o zjednoczonej i otwartej na œwiat Europie. Anga-
¿ujemy siê w projekt Partnerstwa Wschodniego, który bêdzie jednym z priorytetów pol-
skiej prezydencji w UE. Ta inicjatywa daje silne wsparcie polityczne dzia³aniom na
poziomie regionalnym i lokalnym, których znaczenie jest podkreœlane przez Komitet Regio-
nów UE. Nasz region ma spore doœwiadczenie we wspó³pracy z partnerami ze Wschodu,
miêdzy innymi Ukrain¹ czy Gruzj¹ i chce byæ aktywnym uczestnikiem realizacji idei
Partnerstwa Wschodniego. Chcemy wspieraæ dzia³ania zmierzaj¹ce do wzmocnienia demo-
kracji w tych krajach, rozwoju samorz¹dnoœci i budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Sprawowanie pó³rocznego przewodnictwa w pracach Unii Europejskiej to równie¿
wyj¹tkowa szansa, aby zaprezentowaæ Polskê zarówno pañstwom cz³onkowskim Unii,
jak równie¿ jej obywatelom. W rz¹dowym Programie przygotowañ RP do objêcia i spra-
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wowania Przewodnictwa w Radzie UE okreœlono, i¿ celem polskiej prezydencji jest nie
tylko przedstawienie polskich priorytetów na forum europejskim i œwiatowym czy te¿
zwiêkszenie wp³ywu na decyzje podejmowane w UE, ale równie¿ promowanie Polski, co
mo¿e przynieœæ wymierne korzyœci gospodarcze. Polska powinna zostaæ zaprezentowana
w trakcie prezydencji jako miejsce warte odwiedzenia, obfituj¹ce w bogat¹ i ciekaw¹ kul-
turê, w atrakcje turystyczne, a tak¿e jako miejsce dobre do prowadzenia interesów, ze sta-
biln¹ gospodark¹ i rozwiniêtymi rynkami zbytu. W tym kontekœcie mo¿na wskazaæ trzy
g³ówne zadania realizowane przez regiony pañstwa sprawuj¹cego prezydencjê, czyli orga-
nizowanie spotkañ w trakcie prezydencji, realizowanie programu kulturalnego prezydencji
na poziomie regionalnym oraz promowanie potencja³u turystycznego i gospodarczego
regionów.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e najwa¿niejszym zadaniem pañstwa sprawuj¹cego pó³roczne
przewodnictwo w Unii Europejskiej jest organizowanie prac Rady UE, a w szczególnoœci
organizowanie i przewodniczenie spotkaniom Rady oraz jej licznych organów pomocni-
czych, to jest komitetów i grup roboczych. W czasie prezydencji czeskiej w pierwszej
po³owie 2009 roku odby³o siê ponad 3 tysi¹ce spotkañ na ró¿nym poziomie, zarówno na
terytorium Czech, w Brukseli, jak i w innych miejscach œwiata. W samych Czechach
odby³o siê ponad 350 oficjalnych spotkañ, w tym 14 nieoficjalnych spotkañ ministrów,
spoœród których a¿ 5 przeprowadzono poza stolic¹. Poza Prag¹ zorganizowano równie¿
wiele wydarzeñ o znaczeniu ogólnoeuropejskim. W czasie prezydencji czeskiej odby³o
siê tak¿e ponad 600 wydarzeñ kulturalnych. Tylko w trakcie 6-miesiêcznego przewodnic-
twa w UE Republikê Czesk¹ odwiedzi³o ponad 30 tysiêcy zaproszonych goœci z zagrani-
cy, w tym równie¿ dyplomatów i polityków najwy¿szego szczebla. W przypadku Polski,
podobnie jak w przypadku Czech, wiêkszoœæ spotkañ zostanie zorganizowana w stolicy,
ze wzglêdu na umiejscowienie siedzib w³adz centralnych oraz bliskoœæ lotniska o najwiêk-
szej w kraju przepustowoœci. Jednak przewidziano równie¿ mo¿liwoœæ zorganizowania
spotkañ poza Warszaw¹, aby wypromowaæ w czasie prezydencji ró¿ne regiony Polski
i zaprezentowaæ na forum europejskim potencja³ gospodarczy, kulturalny i turystyczny
naszego kraju. Wœród miast rekomendowanych w lipcu przez Radê Ministrów, jako
miejsca spotkañ krajowych podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
w 2011 roku, znalaz³y siê Gdañsk, Katowice, Kraków, £ódŸ, Poznañ, Rzeszów, Sopot, To-
ruñ z Bydgoszcz¹, Warszawa oraz Wroc³aw. Oprócz organizowania spotkañ, polskie re-
giony zostan¹ równie¿ w³¹czone w realizacjê programu kulturalnego przygotowywanego
na czas prezydencji. Program kulturalny jest istotnym elementem sprawowania prezyden-
cji, bowiem – jak wskazuj¹ obserwacje wczeœniejszych prezydencji – to równie¿ program
kulturalny stanowi wizytówkê pañstwa, jest narzêdziem jego promocji zarówno w Unii
Europejskiej, jak i w œwiecie. Program kulturalny bêdzie realizowany w Polsce, w Bruk-
seli, w najwa¿niejszych stolicach pañstw cz³onkowskich Unii, a tak¿e w pañstwach poza
Uni¹. W przypadku projektów realizowanych w Polsce dzia³ania bêd¹ obejmowaæ przy-
gotowania nie tylko na poziomie centralnym, ale równie¿ regionalnym i lokalnym. Z pew-
noœci¹, przewodnictwo Polski w Radzie, stanie siê priorytetem projektów kulturalnych
dofinansowywanych w roku 2011 ze wszystkich œrodków publicznych, tym bardziej, ¿e
wiêkszoœæ du¿ych polskich miast stara siê o tytu³ Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Na-
le¿y spodziewaæ siê tak¿e, ¿e poszczególne miasta i regiony, które regularnie organizuj¹
w Brukseli promocyjne imprezy artystyczne, zostan¹ równie¿ zaproszone do przygotowa-
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nia koncertu Bo¿onarodzeniowego w Brukseli, który bêdzie wydarzeniem zamykaj¹cym
prezydencjê. W trakcie prezydencji powstan¹ równie¿ w poszczególnych regionach licz-
ne, oddolne inicjatywy dotycz¹ce problematyki europejskiej, organizowane przez nieza-
le¿ne instytucje, takie jak organizacje pozarz¹dowe, uniwersytety i stowarzyszenia.

Sprawowanie przez Polskê pó³rocznego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
jest równie¿ szans¹ na zaprezentowanie walorów turystycznych poszczególnych regio-
nów Polski. Nale¿y podkreœliæ, ¿e promocja potencja³u turystycznego Polski powinna
towarzyszyæ nie tylko wa¿nym spotkaniom, konferencjom i wydarzeniom organizowa-
nym podczas polskiej prezydencji, ale równie¿ w okresie j¹ poprzedzaj¹cym, na przyk³ad
poprzez organizowanie podró¿y studyjnych po kraju dla dziennikarzy. Niew¹tpliwie naj-
wa¿niejsz¹ czêœci¹ programu promocji turystycznej Polski bêdzie Europejskie Forum Tu-
rystyczne, które jest ju¿ tradycyjnie organizowane przez ka¿d¹ kolejn¹ prezydencjê.
W Forum uczestnicz¹ miêdzy innymi ministrowie odpowiedzialni za turystykê w pañ-
stwach cz³onkowskich Unii, przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele ad-
ministracji rz¹dowej szczebla centralnego i regionalnego, samorz¹du terytorialnego
i gospodarczego oraz bran¿owych organizacji miêdzynarodowych. W ramach szeroko ro-
zumianej turystyki znajduje siê równie¿ turystyka biznesowa, co oznacza, ¿e prezydencja
stanowi okazjê do zaprezentowania polskich regionów jako przestrzeni przyjaznej zagra-
nicznym inwestorom. Turystyka powinna staæ siê kluczem do wizerunkowej promocji
Polski – prezydencja Polski, jako wydarzenie o znaczeniu nie tylko europejskim, ale
te¿ œwiatowym, stanowi niepowtarzaln¹ mo¿liwoœæ promocji naszego kraju oraz jego po-
szczególnych regionów.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e pó³roczne przewodnictwo Polski w Radzie Unii
Europejskiej stanowi niepowtarzaln¹ okazjê, aby wypromowaæ Polskê i jej poszczególne
regiony. Charakter zadañ zwi¹zanych z przygotowaniem i objêciem przez Polskê prze-
wodnictwa w Unii Europejskiej w 2011roku jest bardzo ró¿norodny. Dlatego ju¿ teraz po-
dejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu koordynowanie na poziomie poszczególnych
regionów ogó³u zadañ realizowanych przez samorz¹dy wojewódzkie czy przez inne pod-
mioty, we wspó³pracy z samorz¹dami wojewódzkimi. Obecnie w UE toczy siê te¿ debata
na temat przysz³oœci polityki spójnoœci po 2013 roku, która jest doskona³ym pretekstem
do refleksji nad rozwojem Wspólnoty, nad jej konkurencyjnoœci¹ i nad mo¿liwoœciami
sprostania wyzwaniom globalnym, nie zapominaj¹c przy tym o celu, jakim jest osi¹gniê-
cie spójnoœci wewnêtrznej. Wielkopolska jest aktywnym uczestnikiem wymiany po-
gl¹dów w tej sferze. Przed nami, w grudniu tego roku, konferencja w Brukseli na temat
Strategii Morza Ba³tyckiego. Jest to pierwsza makroregionalna strategia UE, która poka¿e,
czy takie szerokie podejœcie rozwojowe sprawdzi siê we Wspólnocie. Wszystkie sa-
morz¹dy unijne, a zw³aszcza te z krajów nadba³tyckich, mog¹ na niej skorzystaæ. Wielko-
polska ju¿ to wie i upatruje w jej wdro¿eniu silnego bodŸca do rozwoju ekonomicznego
i spo³ecznego. Wielkopolska ma europejskie ambicje, co czêsto podkreœlam w ramach
swoich aktywnoœci zagranicznych. Jestem przekonany, ¿e tak presti¿owe wydarzenie
w historii naszego kraju, jakim jest przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku,
wymaga wielu przygotowañ, tu – w regionie. Jesteœmy jednak gotowi na to wyzwanie,
wierz¹c, ¿e mamy Europie wiele do zaoferowania.
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Struktura i funkcje prezydencji

w Radzie Unii Europejskiej
1

W kontekœcie przygotowañ Polski do prezydencji w Radzie UE oraz w zwi¹zku
z kampani¹ informacyjn¹ zwi¹zan¹ z tym wydarzeniem, konieczne wydaje siê opisanie
czym jest prezydencja, jakie s¹ modele jej sprawowania i przede wszystkim jakie s¹ jej
funkcje – zadania.

Z racji zachodz¹cych procesów integracji, tak¿e prezydencja uleg³a okreœlonemu
przeobra¿eniu od pocz¹tku lat 50-tych XX wieku, g³ównie uleg³o wzrostowi jej znacze-
nie. Jako przyczyny tego faktu wskazuje siê: rozwój Rady Europejskiej, zwiêkszenie za-
anga¿owania miêdzynarodowego UE, przede wszystkim dynamiczny rozwój w ostatnich
latach WPZiB, zwiêkszenie znaczenia trilogu oraz wspó³pracy w ramach komitetu koncy-
liacyjnego2.

Przyjêta w niniejszym artykule koncepcja podzia³u i nazwy funkcji, nie jest jedyna ani
najlepsza, jednak¿e g³ównym powodem przyjêcia tego podzia³u jest jego klarownoœæ.

Pojêcie prezydencji

Punktem do w³aœciwego (dobrego) wykonywania funkcji prezydencji jest okreœle-
nie rzeczywistego celu, jaki prezydencja ma spe³niaæ dla danego pañstwa cz³onkowskie-
go, gdy¿ to rzutuje na wykonywanie wszystkich funkcji w czasie przewodnictwa. Bior¹c
przyk³ad prezydencji fiñskiej z 1999 r., która za cel obra³a wzmocnienie obrazu Finlandii
jako odpowiedzialnego partnera w sprawach europejskich, automatycznie rzutowa³o na
sposób wykonywania poszczególnych funkcji, gdzie najwa¿niejszymi sta³y siê funkcje
bezstronnego mediatora, dobrego zarz¹dzaj¹cego procesem decyzyjnym z bardzo ograni-
czonymi próbami promowania swoich w³asnych interesów narodowych. Tym samym ju¿
liczba fiñskich priorytetów by³a mniejsza w porównaniu do innych pañstw cz³onkow-
skich3.
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1 Artyku³ ten powsta³ w du¿ej czêœci na bazie wiedzy, informacji pozyskanych podczas uczestnictwa w dwóch se-
minariach „How to manage a presidency?”, które odby³y siê w Berlinie w styczniu 2008 roku i kwietniu 2009 roku.
Poniewa¿ w wielu miejscach korzystam z wiedzy tam uzyskanej, ale bez mo¿liwoœci dok³adnego odniesienia siê do
tego Ÿród³a, pozwalam sobie stworzyæ ten oto przypis generalny na samym pocz¹tku.

2 B. Bjurulf, How did Sweden Manage the European Union?, Zentrum für Europäische Integrationsforschung
Center for European Integration Studies Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität Bonn, „Discussion Paper”,
C 96/2001, s. 2.

3 R. Bengtsson, O. Elgström, J. Tallberg, Silencer or Amplifier? The European Union Presidency and the Nordic
Countries, „Scandinavian Political Studies” 2004, vol. 27, No. 3, s. 317.



Przyjmuj¹c jako punkt wyjœciowy koniecznoœæ zdefiniowania pojêcia prezydencji, na-
le¿y jednak¿e na wstêpie odnieœæ siê do pojêæ u¿ywanych w TWE oraz TL, a tak¿e Regu-
laminie Wewnêtrznym Rady4. W TUE pojêcie prezydencji pojawia siê kilkakrotnie,
natomiast tylko raz u¿ywa siê go w TWE. W art. 4 TUE jest tak¿e mowa o „szefie pañstwa
lub rz¹du Pañstwa Cz³onkowskiego, które przewodniczy Radzie”. Mo¿na przyj¹æ, i¿ pre-
zydencja jest swego rodzaju instytucj¹, natomiast przewodnictwo czy konkretniej prze-
wodniczenie, jest jej stron¹ wykonawcz¹ i techniczn¹. Prezydencja jest podmiotem
bardziej ogólnym, natomiast jeœli mowa o przewodnictwie albo przewodnicz¹cym zaw-
sze jest to odniesione do Rady. Prezydencjê mo¿na przypisaæ bardziej pañstwu cz³onkow-
skiemu, natomiast przewodnictwo konkretnej osobie. Dopiero w decyzji z 1 stycznia 2007 r.
(5/2007 WE/Euratom) ustanawiaj¹cej porz¹dek sprawowania prezydencji, zostaje doda-
ny okreœlniki i¿ jest to prezydencja Rady.

Sytuacja zmienia siê diametralnie w TL. Wtedy pojêciem prezydencji zostaje nazwana
grupa trzech pañstw kieruj¹cych pracami Rady z wyj¹tkiem Rady do Spraw Zagranicz-
nych, ³¹cznie przez 18 miesiêcy. Natomiast pojêcie przewodnictwa zostaje przypisane
kierowaniu przez dane pañstwo pracami Rady przez okres 6 miesiêcy. Nastêpuje odejœcie
od u¿ywania s³owa prezydencja samodzielnie i do³¹czone zostaj¹ okreœlniki: Prezydencja
Rady czy Prezydencja Rady Europejskiej.

Jednak¿e w praktyce sprawowanie prezydencji nie jest ograniczone tylko i wy³¹cznie
do RUE, ale dotyczy ca³ego pionu miêdzyrz¹dowego w ramach, przede wszystkim proce-
su decyzyjnego, w Unii Europejskiej. Dlatego jest ona sprawowana tak¿e na poziomie
Rady Europejskiej, COREPERU, Grup Antici i Mertens oraz grup roboczych Rady UE.
Obejmuje ona tak¿e wszelkie Komitety o podobnym charakterze, jak np. Komitet Poli-
tyczny i Bezpieczeñstwa czy Komitet art. 36. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, i¿ nawet obecnie
pewne grupy robocze, o bardzo technicznym charakterze jak Grupa Robocza ds. Legisla-
cji i Kodyfikacji s¹ wy³¹czone spod systemu prezydencji, a przewodniczenie ich obradom
zosta³o przekazane do Sekretariatu Generalnego RUE. Regulamin wewnêtrzny wprowa-
dza pewne szczególne uregulowania dotycz¹ce wspó³pracy pomiêdzy prezydencjami,
maj¹ce na celu lepsz¹ koordynacjê przede wszystkim pracy w grupach roboczych pole-
gaj¹ce na mo¿liwoœci albo obowi¹zku przewodniczenia niektórym komitetom (poza
COREPER) albo grupom roboczym przez prezydencjê, która bêdzie koñczy³a dane dos-
sier albo w przypadku posiedzenia Rady, które wychodzi poza okres sprawowania ówczes-
nej prezydencji5.

Rada ustalaj¹c kalendarz prezydencji, kierowa³a siê dwiema podstawowymi zasadami.
Pierwsza mówi o tym, ¿e w ramach prezydencji grupowej pañstwo rozpoczynaj¹ce prezy-
dencjê powinno byæ pañstwem du¿ym, jednak¿e zasada ta doznaje wyj¹tków, poniewa¿ trio
presidency jest obecnie dziewiêæ, a pañstw du¿ych mamy tylko szeœæ. Uzupe³nieniem tej
zasady jest, ¿e w sytuacji gdy nie rozpoczyna trio presidency pañstwo du¿e, musi to byæ
pañstwo „starej Unii” (czyli któreœ z pañstw, które by³o w UE przed 1 maja 2004 r.). Druga za-
sada mówi o tym, i¿ prezydencjê na przemian powinno sprawowaæ pañstwo „starej Unii” z pañ-
stwem „nowej Unii” (te kraje, które wst¹pi³y do UE po 30 kwietnia 2004 roku). Jednak¿e
i ta zasada posiada pewne wyj¹tki zwi¹zane po pierwsze z wiêksz¹ liczb¹ pañstw „starej
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Unii” oraz koniecznoœci¹ uwzglêdnienia kalendarza wyborczego w pañstwach cz³onkow-
skich, tak aby wybory nie odbywa³y siê w przeddzieñ lub w czasie trwania przewodnictwa.

Modele sprawowania prezydencji

Powszechnie mo¿na mówiæ o ró¿nych modelach sprawowania prezydencji. Doko-
nuj¹c typologii, mo¿na wskazaæ na kilka podzia³ów. Pierwszy to prezydencja brukselska
i prezydencja „ze stolicy” czyli krajowa. Drugi to prezydencja scentralizowana i zdecen-
tralizowana. Oczywiœcie owe wyró¿niki maj¹ charakter typów idealnych, w praktyce
poszczególne prezydencje s¹ mieszank¹ tych modeli. Dlatego te¿ podane poni¿ej wyja-
œnienia tych pojêæ maj¹ przede wszystkim wskazaæ, nawet poprzez celowe wyostrzenie
pewnych elementów, definicje jak najmocniej ukazuj¹ce cechy poszczególnych modeli.

Prezydencja brukselska (Brussels based Presidency) oznacza, i¿ g³ówna odpowie-
dzialnoœæ za prowadzenie prezydencji od strony techniczno-administracyjno-zarz¹dza-
j¹cej spoczywa na Sta³ym Przedstawicielstwie danego pañstwa cz³onkowskiego w Brukseli.
Tak¿e ma ono ogromny wp³yw na merytoryczny przebieg prac, gdy¿ rz¹d danego pañstwa
zakreœla tylko ogólne ramy sprawowania prezydencji, natomiast jej treœæ pozostawia do
wype³nienia swojemu Sta³emu Przedstawicielstwu. W zwi¹zku z tym w ogromnym stop-
niu zostaje wzmocnione osobowo SP pañstwa sprawuj¹cego prezydencjê i z za³o¿enia s¹
tam wysy³ane osoby o najlepszym przygotowaniu merytorycznym. Model prezydencji
krajowej6 (capital based presidency) oznacza, i¿ oœrodek odpowiedzialny z przygotowa-
nie, kierowanie prezydencj¹ od strony organizacyjno-logistycznej, ale co najwa¿niejsze
tak¿e w pe³ni od strony merytorycznej umiejscowiony jest w stolic pañstwa sprawuj¹cego
prezydencjê, a rola Sta³ego Przedstawicielstwa sprowadzona zostaje do wykonywania
decyzji podjêtych w stolicy oraz dostarczania informacji koniecznych dla decydentów
w pañstwie prezydencji.

Prezydencje brukselskie mo¿na by okreœliæ jako bardziej techniczne ni¿ polityczne.
Najczêœciej ten model wybierany jest przez mniejsze pañstwa cz³onkowskie o ograniczo-
nych zasobach ludzkich i finansowych. Jako g³ówn¹ korzyœæ tego modelu wskazuje siê
przeniesienie centrum decyzyjnego do miejsca, w którym w rzeczywistoœci toczy siê pre-
zydencja. Dziêki temu ³¹czy siê merytoryczn¹ trafnoœæ decyzji z ich szybkoœci¹. Przyjmu-
je siê tak¿e, i¿ ten model prowadzi do ograniczenia kosztów, gdy¿ czêœæ stanowisk w SP
nie jest dublowana przez odpowiedniki w kraju, do których nale¿y decyzja, któr¹ osoba
w Brukseli ma wykonaæ. Oprócz tego przez fakt obecnoœci na miejscu i jednoczeœnie po-
dejmowania wi¹¿¹cych decyzji, mog¹ byæ one tak¿e najbardziej optymalne gdy¿ osoby te
maj¹ bezpoœredni dostêp do Ÿróde³ informacji mniej czy bardziej formalnych, a wiêc nie
zachodzi niebezpieczeñstwo szumu informacyjnego i w¹skich garde³, jak w przypadku
koniecznoœci konsultowania siê ze stolic¹. Krajowy model prezydencji pozwala zacho-
waæ wiêksz¹ kontrolê polityczn¹ nad jej przebiegiem. Zwa¿ywszy na znaczenie wiêksze
zaplecze merytoryczne w pañstwie cz³onkowskim, ma mo¿liwoœæ podejmowania z tego
powodu trafniejszych decyzji. W ocenie osób zaanga¿owanych w realizacjê prezydencji
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brukselski model jest jednak modelem bardziej efektywnym. Jednak nigdy politycy z racji
choæby spotkañ Rad i Rady Europejskiej nie dadz¹ w pe³ni „carte blanche” swojemu
Sta³emu Przedstawicielstwu, a wiêc zawsze powstaje pytanie o zakres jego swobody,
a z drugiej strony zakres nadzoru ze strony rz¹du.

O prezydencji zdecentralizowanej mówimy, gdy poszczególne ministerstwa maj¹
du¿¹ swobodê w kszta³towaniu swojego programu sektorowego, a tak¿e podczas trwania
prezydencji maj¹ spor¹ autonomiê w zakresie przygotowywania poszczególnych spotkañ,
polityki informacyjnej czy prawa do podejmowania decyzji w kluczowych kwestiach dla
danego obszaru. Tak¿e sama prezydencja nie jest kierowana z jednego oœrodka decyzyj-
nego, ale jest wypadkow¹ wspó³pracy kilku aktorów, choæ z mo¿liwoœci¹ wskazania tego
wiod¹cego. W sensie szerokim o prezydencji zdecentralizowanej mo¿emy mówiæ w sytu-
acji mocnego w³¹czenia regionów w przeprowadzenie prezydencji.

Przeciwieñstwem modelu prezydencji opisanego powy¿ej jest prezydencja scentrali-
zowana, która charakteryzuje siê wystêpowaniem jednego g³ównego oœrodka decyzyj-
no-koordynuj¹cego. Poszczególne ministerstwa maj¹ mo¿liwoœæ tylko proponowania
g³ównych za³o¿eñ swego programu, natomiast to rz¹d lub inna jednostka powo³ana do or-
ganizacji i przeprowadzenia przewodnictwa, decyduje o wszelkich priorytetach danego
pañstwa. Polityka informacyjna jest prowadzona przez g³ówn¹ jednostkê, a wszelkie
wyst¹pienia poszczególnych ministrów musz¹ byæ konsultowane z centrum decyzyjnym.
Podobnie zarz¹dzanie stron¹ internetow¹, bardzo wa¿nym narzêdziem komunikacji, na-
stêpuje przez jeden podmiot, bez prawa samodzielnego umieszczania materia³ów przez
poszczególne ministerstwa.

Jak zosta³o podniesione na pocz¹tku, s¹ to typy idealne, które w praktyce nie wystêpu-
j¹. Rzeczywisty model prezydencji jest mieszank¹ dwóch wyró¿nionych typologii, a jego
g³ównym determinantem jest porz¹dek konstytucyjny danego pañstwa cz³onkowskiego
i model prowadzenia polityki europejskiej stosowany w danym pañstwie na co dzieñ.

Funkcja ustalania agendy (agenda-shaping)

Prezydencja z racji d³ugoœci okresu jej trwania nie ma mo¿liwoœci wyznaczania ce-
lów w perspektywie œredniookresowej, jednak¿e w ramach codziennego funkcjonowania
UE odgrywa ogromn¹ rolê w przebiegu i efekcie koñcowym procesu decyzyjnego7.

Nale¿y w pe³ni pamiêtaæ o ograniczeniach systemowych prezydencji, w których jed-
nym z podstawowych jest wspominana ju¿ d³ugoœæ okresu jej sprawowania. W tym okre-
sie mo¿na zainicjowaæ pewne propozycje legislacyjne (w bliskiej wspó³pracy z KE, która
musi w ramach I filaru je przed³o¿yæ), kontynuowaæ pracê swoich poprzedników w zakre-
sie pewnych dossier, czy w niektórych przypadkach zakoñczyæ sprawy, które s¹ na agen-
dzie od roku albo pó³tora.

Powszechnie mówi¹c o funkcjach prezydencji zwi¹zanych z agend¹ u¿ywa siê pojêcia
agenda setting. J. Tallberg stoi na stanowisku, i¿ w³aœciwszym pojêciem, zwa¿ywszy na
realny wp³yw prezydencji na agendê, jest pojêcie agenda shaping, w ramach którego
mo¿emy wyró¿niæ: agenda setting, agenda structuring, agenda exclusion. W ocenie
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J. Tallberga ujmowanie dzia³alnoœci zwi¹zanej z agend¹ tylko poprzez pryzmat wprowa-
dzania nowych inicjatyw jest zbyt w¹skie. Takiemu stanowisku nale¿y przyznaæ racjê.
Pierwsze najbardziej ogólne z tych pojêæ nale¿y rozumieæ jako „formowanie” agendy, co
ma wskazywaæ na pewne ograniczenie zwi¹zane z wp³ywem prezydencji na agendê wyni-
kaj¹ce przede wszystkim z rolling agenda. Wchodz¹c w bardziej szczegó³owe klasyfika-
cje nale¿y stwierdziæ, i¿ drugie pojêcie oznacza ustalanie agendy, czyli wprowadzanie
nowych spraw (dossier) nie podnoszonych przez wczeœniejsze prezydencje. Drugi ele-
ment agenda shaping, czyli agenda structuring oznacza zdolnoœæ do kierowania dossier,
które ju¿ w momencie obejmowania przez dane pañstwo przewodnictwa s¹ na stole ne-
gocjacyjnym, polegaj¹ce albo na przyspieszaniu prac nad dan¹ kwesti¹ albo na ich spo-
walnianiu. Ostatnie oznacza mo¿liwoœæ blokowania poszczególnych dossier, a przede
wszystkim ich aktywnego usuwania z agendy, jeœli siê na niej ju¿ znajduj¹8.

Wzrost znaczenia prezydencji jako agenda shaping zwi¹zany jest w znacznym stopniu
z os³abieniem roli KE w systemie UE, co tak¿e skutkowa³o w praktyce odebraniu przez
prezydencjê Komisji jej funkcji mediacyjnej pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi9.

Tak jak w przesz³oœci mówi³o siê, i¿ prezydencja to „responsabilité sans pouvoir” (od-
powiedzialnoœæ bez w³adzy), co obecnie ju¿ nie jest stwierdzeniem aktualnym tak podob-
nie, nie do koñca mo¿na siê zgodziæ ze stwierdzeniem, i¿ „nie prezydencja kreuje agendê,
ale agenda prezydencjê”, o czym poni¿ej10.

Prezydencja decyduje o w³¹czeniu danych spraw do agendy poszczególnych spotkañ
(wraz z KE), ile czasu zostanie przeznaczone na przedyskutowanie poszczególnych kwe-
stii, o kolejnoœci spraw na agendzie oraz o momencie przeprowadzenia g³osowania. Oczy-
wiœcie ustalanie agendy w zasadniczym stopniu zdeterminowane jest przez dzia³alnoœæ
wczeœniejszych prezydencji, a wiêc normalny tryb pracy UE, dlatego w rzeczywistoœci
wp³yw danego pañstwa sprawuj¹cego prezydencjê na agendê jest mocno ograniczony
(rolling agenda). Dotyczy to przede wszystkim aktywnoœci w ramach I filaru, gdy¿ tutaj
decydentem odpowiedzialnym za przygotowywanie projektów aktów prawych jest KE,
a do tego przyjmowane s¹ one w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci w d³ugotrwa³ej procedurze
wspó³decydowania. Inaczej sytuacja ma siê w ramach II i III filaru, gdzie pañstwo mo¿e
samodzielnie przed³o¿yæ propozycjê aktu normatywnego, a decyzja choæ w przewa-
¿aj¹cej wiêkszoœci przypadków jednomyœlna, podejmowana jest tylko w gronie pañstw
cz³onkowskich11.

W ramach agenda setting, program to jedno, ale np. prezydencja samodzielnie ustala
tematy spotkañ nieformalnych ministrów, co pozwala jej na po³o¿enie nacisku na punkty
szczególnie j¹ interesuj¹ce12.

Istniej¹ jednak pewne instrumenty umo¿liwiaj¹ce prezydencji wp³ywanie na agendê
poprzez jej „zamra¿anie”. Po pierwsze, prezydencja mo¿e w przypadkach nowych propo-
zycji przedk³adanych przez Komisjê nie wpisywaæ ich do porz¹dku obrad, co wcale nie
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jest czymœ bardzo rzadkim. KE posiada formalnie instrument, jakim jest skarga na bez-
czynnoœæ instytucji, aby zapobiegaæ tego typu dzia³alnoœci, jednak¿e zwa¿ywszy na
d³ugotrwa³y czas oczekiwania na rozstrzygniêcia ETS, jest to œrodek bardzo ma³o efek-
tywny. Po drugie, jak zosta³o wczeœniej wskazane, prezydencja decyduje o czasie prze-
znaczonym na rozpatrywanie poszczególnych spraw oraz momencie g³osowania nad
nimi. Jeœli chce spowolniæ procedowanie nad dan¹ spraw¹, która ju¿ znajduje siê na agen-
dzie, mo¿e prowokowaæ tego typu sytuacje, które potencjalnie mog¹ prowadziæ do nieza-
dowolenia niektórych delegacji. Po trzecie, w sytuacjach, gdy reprezentant któregoœ
z pañstw cz³onkowskich poprosi o konsultacje ze swoj¹ stolic¹, automatycznie dzia³al-
noœæ nad tak¹ spraw¹ jest zawieszana. Oczekiwanie na odpowiedŸ, a potem ponowne
umieszczenie danej sprawy na agendzie, pozwala prezydencji po raz kolejny na zamro¿e-
nie procesu decyzyjnego, nawet jeœli pañstwa wystêpuj¹ce o konsultacje w danym mo-
mencie nie posiadaj¹ mniejszoœci blokuj¹cej13. Pewne mo¿liwoœci wp³ywania na
szybkoœæ rozpatrywania spraw oraz ich ostateczny kszta³t w procedurze wspó³decydowa-
nia daj¹ prezydencji kontakty z PE. Zwa¿ywszy na mniejsze zainteresowanie KE kontak-
tami pomiêdzy wspó³legislatorami, prezydencja posiada najlepszy dostêp do informacji
o preferencjach PE, a z drugiej strony ona przekazuje najczêœciej w³aœciwej komisji PE in-
formacje o mo¿liwych kompromisach ze strony Rady. Jednak¿e nale¿y mieæ œwiadomoœæ,
i¿ stosowanie tych œrodków mo¿liwe jest w praktyce tylko w wypadkach bardzo wa¿nych
interesów danego pañstwa, gdy¿ zbyt czêste pos³ugiwanie siê tymi technikami bez
w¹tpienia wp³ynie negatywnie na odbiór danego pañstwa wœród partnerów14.

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ zdarzaj¹ siê sytuacje, które w bardzo mocnym stopniu wp³ywaj¹
na agendê prac UE. Najlepszym tego przyk³adem by³y ataki z 11 wrzeœnia 2001 r. dokona-
ne w USA oraz wojna w Afganistanie jako konsekwencja tych wydarzeñ15.

Funkcja zarz¹dzaj¹ca (administracyjno-koordynuj¹ca)

Wydaje siê, ¿e w funkcja administracyjno-koordynuj¹ca, choæ najmniej widoczna dla
zwyk³ych obywateli, jest najwa¿niejsz¹ funkcj¹ sprawowan¹ przez prezydencjê. W³aœci-
we realizowanie tej funkcji wymaga bardzo wysokich umiejêtnoœæ organizacyjnych i wy-
sokiego stopnia znajomoœci sposobu funkcjonowania UE16. Wydaje siê, ¿e najwa¿niejsz¹
funkcj¹ prezydencji jest zarz¹dzanie (menagment) pracami RUE oraz podmiotów jej pod-
leg³ych. Od w³aœciwego wykonywania tej funkcji zale¿y codzienna praca UE, w szcze-
gólnoœci jej miêdzyrz¹dowych struktur. Prezydencja odpowiedzialna jest za zwo³anie
posiedzenia danego gremium, za jego prowadzenie, za przyznawanie g³osu i jego odbiera-
nie poszczególnym delegacjom, za ustalanie porz¹dku obrad, za decydowanie o zamkniêciu
dyskusji nad dan¹ kwesti¹, za decydowanie o przejœciu do g³osowania, za dokonywanie
podsumowañ osi¹gniêtych porozumieñ czy podniesionych g³osów, za podpisywanie pro-
toko³u spotkania czy na szczeblu Rady za podpisywanie dokumentów w jej imieniu.
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Prezydencja odpowiedzialna jest tak¿e za przygotowanie logistyczne spotkañ, tych
odbywaj¹cych siê w Brukseli i Luksemburgu we wspó³pracy z Sekretariatem Generalnym
RUE, a tych dobywaj¹cych siê w pañstwie cz³onkowskim przede wszystkim samodziel-
nie. Na pomoc w tym zakresie mo¿e liczyæ prezydencja przede wszystkim w obszarze
obs³ugi t³umaczeniowej.

Dodatkowo Rada Europejska bardzo czêsto w swoich konkluzjach wyznacza obo-
wi¹zki prezydencji, polegaj¹ce najczêœciej na przygotowaniu okreœlonego raportu, spra-
wozdania itp. St¹d dochodzi kolejny element poszerzaj¹cy faktyczn¹ w³adzê pañstwa
przewodnicz¹cego RUE17.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ ka¿da decyzja proceduralna podjêta przez prezydencjê
podczas prac Rady mo¿e zostaæ zmieniona zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów cz³onków RUE.
Tak¿e ka¿dy dokument czy list wyra¿aj¹cy stanowisko Rady, wydawany przez prezyden-
cjê musi podlegaæ wczeœniejszemu zatwierdzeniu przez Radê albo COREPER18.

Funkcja mediacyjna (honest broker)

Funkcja mediacyjna (honest broker-brokering) jest bardzo istotna dla uzyskiwania
akceptacji pañstw cz³onkowskich dla przyjmowanych przez Radê dossier. Przyjmuje siê,
¿e rola jak¹ spe³nia w tym czasie prezydencja powinna byæ wykonywana w oderwaniu od
swoich interesów narodowych. Cz³onek delegacji prezydencji powinien kierowaæ siê in-
teresem Unii Europejskiej, a jego celem powinno byæ osi¹gniêcie konsensu pomiêdzy pañ-
stwami cz³onkowskimi. Oczywiste jest, i¿ prezydencja posiada nadal swoje interesy,
jednak¿e powinna byæ zdolna „poœwiêciæ” je w imiê osi¹gniêcia konsensu, a nie byæ przy-
czynkiem do zaostrzania sporu. Zdarza³y siê sytuacje na posiedzeniach poszczególnych
gremiów, gdy to pañstwo, które w ocenie czêœci pozosta³ych pañstw cz³onkowskich
przedk³adaj¹c propozycjê faktycznie d¹¿y³o do promowania swojego interesu wbrew
wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich, zosta³o poproszone o przekazanie przewodnictwa da-
nego gremium innemu pañstwu cz³onkowskiemu, o bardziej neutralnej postawie w zakresie
rozpatrywanej sprawy. Jest to swoiste wotum nieufnoœci dla przedstawiciela prezydencji,
choæ takie sytuacje nieczêsto maj¹ miejsce.

Mog³oby siê wydawaæ, i¿ z racji wprowadzania re¿imu stosowania QMV do coraz
wiêkszej liczby obszarów prawa wspólnotowego, funkcja ta, nawet pomimo zwiêkszania
liczby pañstw cz³onkowskich powinna byæ ³atwiejsz¹. Jednak poniewa¿ decyzyjnoœæ
Rady nawet w wypadkach, gdzie mo¿na wykorzystywaæ QMV jest oparta na konsensusie,
tzn. próbie znalezienia takiego stanowiska, które zadowoli wszystkie pañstwa cz³onkow-
skie, dlatego te¿ do realnego g³osowania dochodzi bardzo rzadko, tylko w oko³o 10–12%
procedowanych spraw. Dodatkowo w wielu sytuacjach dochodzi do tego nie dlatego, i¿ nie
uda³o siê osi¹gn¹æ porozumienia, ale choæby dla celów wewnêtrznych – rz¹d danego pañ-
stwa, chce pokazaæ krajowej opinii publicznej swój sprzeciw w danej kwestii, gdy¿ takie
jest zapotrzebowanie polityczne, nawet w sytuacji akceptowalnoœci przyjêtych rozwi¹zañ.

Nale¿y mieæ œwiadomoœæ obecnoœci przy stole negocjacyjnym dwóch delegacji pañ-
stwa sprawuj¹cego prezydencjê, jednej która przewodniczy obradom, drugiej bêd¹cej de-

53

53

Struktura i funkcje prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

17 H. Vos, E. Baillieul, op. cit., s. 6.
18 Rada Unii Europejskiej, Council Guide. Presidency Handbook, Luty 2006, s. 16.



legacj¹ narodow¹, czyli maj¹c¹ w normalny sposób reprezentowaæ interesy tego pañstwa,
które aktualnie sprawuje prezydencjê. W tej sytuacji powstaje pytanie o stosunek tych
dwóch delegacji do siebie. Najbardziej neutralne zachowanie w ramach tego duetu polega
na popieraniu przez delegacjê narodow¹ stanowiska prezydencji.

Promowanie w³asnych specyficznych interesów oraz w³aœciwe wykonywanie funkcji
„honest broker” i bezstronnego mediatora nie stoj¹ w ca³kowitej opozycji. Jeœli chodzi
o pierwszy element to dotyczy on priorytetów danego pañstwa cz³onkowskiego w czasie
prezydencji, które stara siê promowaæ, ale oczywiœcie w interesie ca³ej UE. Natomiast
drugi element odnosi siê przede wszystkim do rozwi¹zywania poszczególnych prob-
lemów czy przebiegu procesu decyzyjnego. A wiêc stawianie tych postaw w opozycji do
siebie nie jest zasadne.

Bez w¹tpienia koniecznoœæ wywa¿enia dzia³alnoœci prezydencji pomiêdzy w³asnymi
interesami a interesami poszczególnych pañstw cz³onkowskich, czyli w³aœciwym wyko-
nywaniem funkcji honest broker, zawsze bêdzie przedmiotem dyskusji. Nie ma w¹tpliwo-
œci, co zosta³o ju¿ wczeœniej wskazane, i¿ akceptowalne jest przez pañstwa niesprawuj¹ce
w danym momencie prezydencji, promowanie w³asnych interesów narodowych przez
kraj prezydencji, ale tylko w okreœlonych granicach. Przekroczenie tej granicy powoduje
sprzeciw ze strony pañstw cz³onkowskich. Zachowania polegaj¹ce na faworyzowaniu
swoich interesów przez prezydencjê jest akceptowane przez inne pañstwa cz³onkowskie,
gdy¿ maj¹ one œwiadomoœæ, i¿ same za jakiœ czas znajd¹ siê na tym miejscu i bêd¹ chcia³y
dzia³aæ w ten sam sposób. Do 2004 roku okres oczekiwania na sprawowanie kolejnej pre-
zydencji wynosi³ ok. 6 lat. Zwa¿ywszy na wyd³u¿enie tego okresu – obecnie do ok. 13 lat
– mo¿na przypuszczaæ, i¿ margines akceptacji, dla propagowania przez prezydencjê jej
interesów narodowych, ze strony pozosta³ych pañstw zostanie zwiêkszony.

Styl prezydencji nie mo¿e byæ ca³kowicie nastawiony na poszukiwanie konsensusu,
jeœli chodzi o rolê mediatora. Prezydencja musi mieæ mo¿liwoœæ i przekonanie o koniecz-
noœci narzucania niektórych rozwi¹zañ, w przypadkach zbyt d³ugich dyskusji i znacznych
rozbie¿noœci pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi19.

Istotn¹ rolê w realizacji funkcji mediacyjnej prezydencji odgrywa SG RUE, poniewa¿
z racji permanentnej wspó³pracy ze wszystkimi pañstwami posiada œwietn¹ orientacjê
w interesach poszczególnych cz³onków UE, a tym samym informacje konieczne do za-
proponowania przez prezydencjê porozumienia satysfakcjonuj¹cego wszystkich cz³onków
Rady20.

Funkcja Reprezentacyjna

Mo¿na wyró¿niæ dwa rodzaje tej funkcji, zewnêtrza tzn. w stosunkach z pañstwami
trzecimi i organizacjami miêdzynarodowymi oraz wewnêtrzna zwi¹zana z reprezentowa-
niem interesów Rady w kontaktach z instytucjami i organami UE.

W ramach II filaru prezydencja jest odpowiedzialna za reprezentowanie Unii w stosun-
kach zewnêtrznych, wprowadzanie w ¿ycie przyjêtych decyzji, przedstawianie stanowiska
UE na forach konferencji miêdzynarodowych oraz organizacji miêdzynarodowych. Trak-
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tat amsterdamski na³o¿y³ na prezydencjê obowi¹zek negocjowania umów zawieranych
przez UE w ramach II i III filaru. W ramach tych dwóch filarów, z powodu wy³¹czenia KE
oraz koniecznoœci podejmowania wiêkszoœci decyzji jednomyœlnie, pañstwo sprawuj¹ce
przewodnictwo ma du¿o wiêksz¹ mo¿liwoœæ ustalania agendy prac21.

W przypadku funkcji reprezentacji zewnêtrznej prawo do ustalania priorytetów pozwala
na wybór pañstw czy obszarów zainteresowañ wed³ug preferencji ka¿dej z prezydencji22.
Inn¹ ju¿ kwesti¹ pozostaje spójnoœæ takiej polityki w perspektywie œredniookresowej
i d³ugookresowej, jak to dzieje siê obecnie, gdy w zale¿noœci od pañstwa sprawuj¹cego
prezydencjê nastêpuj¹ przeskoki z basenu Morza Œródziemnego na Ba³kany czy Europê
Wschodni¹ i Kaukaz.

Prezydencja w ramach funkcji reprezentacyjnej zewnêtrznej odpowiedzialna jest m.in.
za przewodniczenie wszystkim spotkaniom odbywanym w ramach negocjacji z pañstwa-
mi chc¹cymi przyst¹piæ do UE, chyba ¿e na podstawie decyzji Rady, zostanie do tego upo-
wa¿niona KE.

W ramach funkcji wewnêtrznej reprezentacji mo¿na wyró¿niæ wœród najwa¿niej-
szych, kontakty z: Parlamentem Europejskim, Komisj¹ Europejsk¹ oraz Europejskim
Trybuna³em Sprawiedliwoœci.

Oficjalne kontakty ka¿dej prezydencji z PE rozpoczynaj¹ siê i koñcz¹ wyst¹pieniem
szefa rz¹du lub pañstwa na jego sesji oraz w pierwszym przypadku, przedstawieniem pro-
gramu prezydencji a w drugim jej osi¹gniêæ. Nad owymi wyst¹pieniami odbywa siê deba-
ta. Prezydencja odpowiedzialna jest tak¿e za kontakty z PE w zwi¹zku ze wspó³prac¹
legislacyjn¹, co jest niezmiernie istotne dla przebiegu procesu decyzyjnego w I filarze.
Prócz tego, w ramach prawa PE z wystêpowaniem z zapytaniem do Rady oraz zaprasza-
niem poszczególnych jej przedstawicieli na posiedzenia PE albo jego Komisji, prezyden-
cja odpowiedzialna jest za kontakty z PE tak¿e w tym zakresie23. Zgodnie z TUE
prezydencja zdaje sprawozdanie PE po ka¿dym spotkaniu Rady Europejskiej oraz raz
w roku z postêpów poczynionych w rozwoju UE. Parlament ma tak¿e byæ prawo informo-
wany o dzia³aniach podejmowanych w ramach II i III filaru, podobnie jak w innych kwe-
stiach powy¿ej omówionych, ten obowi¹zek ci¹¿y na prezydencji.

Punktem wyjœcia w zakresie kontaktów z KE jest porozumienie siê z ni¹ co do jej rocz-
nego programu legislacyjnego, a w przypadku Polski, co jest obecnie mo¿liwe, próba od-
dzia³ywania na 5-letni program KE przedstawiany PE wraz z wnioskiem o wotum
zaufania dla nowej KE. Jest to konieczne, gdy¿ w innym wypadku w ramach I filaru rola
prezydencji w ramach agenda setting zostanie ograniczona do biernego obserwatora. Tym
samym zapisanie nawet dobrych i wznios³ych inicjatyw z zakresu dzia³alnoœci Wspólnot
w programie prezydencji, bêdzie tylko i wy³¹czenie chwytem marketingowym, jeœli nie
znajdziemy wczeœniej poparcia KE dla tych idei.

Rada na podstawie art. 230 i 232 TWE mo¿e wnosiæ skargê na niewa¿noœæ aktu wyda-
nego przez KE, PE lub EBC; mo¿e wnosiæ skargi na bezczynnoœæ tych podmiotów; jedno-
czeœnie jej dzia³anie lub bezczynnoœæ mo¿e byæ przedmiotem wskazanych skarg do ETS.
Tym samym w przedstawionych przypadkach zachodzi koniecznoœæ reprezentowania
Rady przed ETS, tê funkcjê pe³ni prezydencja. W okreœlonych przypadkach, gdy np. Rada
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skar¿y akt wydany przez KE, a w praktyce ów akt jest korzystny dla danego pañstwa
cz³onkowskiego, zachodzi problem, z którym mamy do czynienia tak¿e przy wykonywa-
niu funkcji honest broker, czyli z jednej strony koniecznoœæ reprezentowania interesu
wspólnego, z drugiej interes partykularny danego pañstwa cz³onkowskiego.

Funkcja symboliczna

Funkcja symboliczna, jest zwi¹zana z okreœlonym przekazem, jaki w³adze pañ-
stwa sprawuj¹cego prezydencjê chc¹ przekazaæ spo³ecznoœci miêdzynarodowej oraz
w³asnej opinii publicznej. Jest to funkcja istotna przede wszystkim dla polityków wyso-
kiego szczebla, natomiast administracja przygotowuj¹ca prezydencjê ma za zadanie
w³aœciwie przygotowaæ teatr dzia³añ dla polityków. Dla rz¹du szczególnie istotne s¹ spo-
tkania Rady Europejskiej oraz nieformalne spotkania wysokiego szczebla na terenie pañ-
stwa cz³onkowskiego, a tak¿e szyty UE z najwa¿niejszymi pañstwami œwiata (USA,
Chiny, Rosja, Brazylia, Indie, Japonia), gdzie prezydent czy szef rz¹du mo¿e pokazaæ siê
jako „przywódca Unii Europejskiej” u boku innych mê¿ów stanu. Wa¿ne jest tak¿e dla
przywódców dokonanie pewnego prze³omu podczas sprawowania prezydencji, np. w przy-
padku RFN mo¿na tu wskazaæ wznowienie procesu reform traktatowych, dla Francji za-
koñczenie konfliktu rosyjsko-gruziñskiego. Owe spotkania s¹ tak organizowane oraz
re¿yserowane, aby przywódcê pañstwa prezydencji pokazaæ w jak najkorzystniejszym
œwietle. W przypadkach niektórych pañstw, mog¹ te dzia³ania wrêcz wydawaæ siê pompa-
tyczne i egzaltowane. Celem tego typu zachowañ jest wzmocnienie pozycji danego przy-
wódcy w UE oraz w jego pañstwie, gdy¿ z samej racji sprawowania prezydencji, tak
naprawdê niezale¿nie od osi¹ganych sukcesów, przybywa kilkanaœcie procent popularno-
œci, a w kontekœcie permanentnej kampanii wyborczej w niektórych pañstwach, jest to
bardzo wa¿ne Ÿród³o popularnoœci, z którego nie mo¿na nie skorzystaæ. Inne pañstwa
cz³onkowskie godz¹ siê na tego typu dzia³ania, gdy¿ maj¹ œwiadomoœæ, i¿ za jakiœ czas
one znajd¹ siê na tym miejscu i tak¿e bêd¹ chcia³y zbiæ kapita³ polityczny na prezydencji
w Radzie UE.

Podsumowanie

Artyku³ mia³ na celu zaprezentowanie okreœlonego spojrzenia na to czym jest pre-
zydencja, jakie s¹ mo¿liwoœci jej sprawowania oraz przede wszystkim na jej funkcje. Do-
piero od kilku lat mo¿na zauwa¿yæ wiêksze zainteresowanie t¹ problematyk¹. Przegl¹d
dokonany powy¿ej pokazuje, ¿e obecnie niedocenianie roli prezydencji w funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej by³oby du¿ym b³êdem.

Poszczególni autorzy, analitycy mog¹ przypisywaæ okreœlonym funkcjom mniejsze
lub wiêksze znaczenie. Jednak¿e tylko w³aœciwe wywi¹zywanie siê z nich wszystkich po-
zwoli osi¹gn¹æ g³ówny cel, jaki stawia sobie ka¿de pañstwo cz³onkowskie, czyli przepro-
wadzenie dobrej prezydencji. Oczywiœcie nie s¹ to jedyne elementy wp³ywaj¹ce na to, ale
bez w¹tpienia kluczowe.
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Miko³aj J. Tomaszyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ

Stan przygotowañ Polski do sprawowania

przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

w II po³. 2011 roku

Polska przyst¹piwszy w roku 2004 do Unii Europejskiej, œwiêtuje w tym roku piêæ
lat cz³onkostwa w tej organizacji. Z dniem akcesji nasz kraj wpisa³ siê w logikê instytucjo-
naln¹ Unii, której podstawy stanowi Traktat nicejski. Nowe ramy instytucjonalne kreœli,
bêd¹cy w toku ratyfikacji, Traktat lizboñski, który w istotny sposób zmienia funkcjono-
wanie takich instytucji jak Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska, Parlament Europej-
ski czy Komisja Europejska.

Dzisiejsza debata na temat integracji Polski ze strukturami europejskimi, winna porzu-
ciæ dylematy zwi¹zane z kosztami i szansami wynikaj¹cymi z cz³onkostwa na rzecz tych
opisuj¹cych mo¿liwoœci efektywnego zagospodarowania swojego miejsca w gronie pañstw
cz³onkowskich1. Niew¹tpliwie tak¹ szansê, i wyzwanie stanowi pierwsze, polskie prze-
wodnictwo w Radzie Unii Europejskiej planowane na II po³owê roku 2011.

Analiza stanu przygotowañ Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Eu-
ropejskiej, zaproponowana w tym opracowaniu koncentruje siê na opisie, analizie dotych-
czas podjêtych przez rz¹d Rzeczypospolitej, kroków zmierzaj¹cych do zapewnienia
efektywnego przywództwa gronu 27 pañstw cz³onkowskich. T³o rozwa¿añ stanowi wie-
dza zdobyta w trakcie organizowanych przy wspó³pracy Wydzia³u Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Europejskiej w Berli-
nie seminariów naukowo-szkoleniowych pt. „How to manage a presidency?” w Berlinie.
Mimo, ¿e literatura poœwiêcona problematyce prezydencji, zarówno krajowa, jak i zagra-
niczna jest doœæ skromna, to mo¿na znaleŸæ opracowania takich autorów jak Andreas
Maurer, czy Daniela Kietz, którzy w ciekawy sposób podejmuj¹ tê tematykê2. Dla ba-
daczy dynamiki procesu integracji europejskiej, opisuj¹cych j¹ przez pryzmat wk³adu
poszczególnych prezydencji w system unijny, podstawowe Ÿród³o wiedzy stanowiæ po-
winny materia³y w³asne zebrane w trakcie podró¿y studyjnych, czy te¿ podczas kwerendy
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1 W swoim expose z maja 2008 roku minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski s³usznie wskazuje, ¿e
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7 maja 2008 r.

2 Pomocnym opracowaniem s¹ równie¿ materia³y przygotowywane przez Radê Unii Europejskiej, Rada Unii
Europejskiej. Wprowadzenie, 2008, broszura dostêpna w formie elektronicznej na stronie http://www.consilium.euro-
pa.eu, mo¿na j¹ równie¿ zamówiæ w formie drukowanej. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ksi¹¿ka: Informationsleitfa-
den des Rates der Europäischer Union, GD Presse, Kommunikation, Protokoll, Luksemburg Mai 2006, oraz Council
Guide. The Presidency Handbook, February 2006.



zasobów stron internetowych przygotowywanych przez pañstwa sprawuj¹ce aktualnie
prezydencjê.

Artyku³ sk³ada siê z trzech czêœci. W pierwszej podaje siê kilka istotnych informacji na
temat samej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej z zaznaczeniem zmian, które propo-
nuje Traktat lizboñski. W czêœci drugiej zanalizowane zostan¹ dotychczasowe przygoto-
wania Polski do przewodnictwa w Radzie. Czêœæ trzeci¹ stanowi¹ propozycje dzia³añ,
które z punktu widzenia zasad dobrej prezydencji mog¹ byæ jeszcze podjête, dla lepszego
jej przebiegu i koordynacji.

1.

Rada Unii Europejskiej sw¹ nazwê zawdziêcza zmianom wprowadzonym na mocy
Traktatu z Maastricht. Do tego czasu oficjalna nazwa gremium zrzeszaj¹cego przedstawi-
cieli pañstw cz³onkowskich w randze ministrów, brzmia³a Rada Wspólnot Europejskich.
Wejœcie w ¿ycie trójfilarowej struktury na mocy Traktatu o Unii Europejskiej w zasadni-
czy sposób nie zmienia pozycji Rady w systemie instytucjonalnym. Zakres jej kompeten-
cji w du¿ej mierze wyznacza problematyka pierwszego, wspólnotowego filaru UE3.
Zgodnie z aktualnymi przepisami w sk³ad Rady wchodzi przedstawiciel pañstwa cz³on-
kowskiego w randze ministra zdolny do zaci¹gania zobowi¹zañ w imieniu tego pañstwa4.
Zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do decyzji Rady w sprawie przyjêcia regulaminu wewnêtrz-
nego Rady z dnia 15 wrzeœnia 2006 r.5 wyznacza siê dziewiêæ sk³adów Rady:

1. Sprawy Ogólne i Stosunki Zewnêtrzne;
2. Sprawy Gospodarcze i Finansowe – w tym bud¿et;
3. Wymiar Sprawiedliwoœci i Sprawy Wewnêtrzne – w tym ochrona ludnoœci;
4. Zatrudnienie, Polityka Spo³eczna, Zdrowie i Ochrona Konsumentów;
5. Konkurencyjnoœæ (Rynek Wewnêtrzny, Przemys³ i Badania – w tym turystyka);
6. Transport, Telekomunikacja i Energia;
7. Rolnictwo i Rybo³ówstwo;
8. Œrodowisko naturalne;
9. Edukacja, M³odzie¿ i Kultura – w tym zagadnienia audiowizualne.
Rz¹d ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego okreœla sposób, w jaki jest reprezentowany

w Radzie zgodnie z art. 203 TWE. W jej posiedzeniach mog¹ braæ udzia³ przedstawiciele
Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego. Bie¿¹c¹
obs³ugê Rady zapewnia jej Sekretariat Generalny, na którego czele stoi Wysoki Przedstawi-
ciel ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa6. Do najwa¿niejszych uprawnieñ organizacyj-
nych Sekretariatu zaliczyæ nale¿y: organizacjê, koordynacjê, zapewnienie spójnoœci jej prac
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3 Nie mo¿na pomin¹æ aktywnoœci Rady UE w ramach II i III filaru. Przyk³adem wspó³pracy w ramach Wymiaru
Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych jest posiedzenie Rady w sk³adzie w³aœciwych ministrów z pañstw cz³onkow-
skich wraz z wiceprzewodnicz¹cym KE ds. sprawiedliwoœci, wolnoœci i bezpieczeñstwa. Posiedzenia Rady przygoto-
wywane s¹ przez COREPER jako g³ównego koordynatora prac trzech komitetów: Komitet art. 36 TUE; Komitet
SCIFA – Komitet Strategiczny ds. Imigracji, Granic i Azylu; Komitet ds. Prawa Cywilnego.

4 Por. Art. 203 TWE.
5 Decyzja Rady, 2006/83/WE, Euroatom, Dz. U. UE L285/47 z dnia 16.10.2006 r.
6 Decyzjê w sprawie po³¹czenia stanowiska Wysokiego Przedstawiciela i Sekretarza Generalnego pañstwa

cz³onkowskie podjê³y na mocy Traktatu amsterdamskiego, który wszed³ w ¿ycie w 1999 roku. Sekretariat Rady dzia³a
ju¿ od 1952 roku zgodnie z decyzj¹ Rady Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali. Dzisiaj SG zatrudnia ok. 3273 pra-
cowników, struktura wewnêtrzna wyodrêbnia osiem Dyrekcji Generalnych.



oraz wykonanie 18-miesiêcznego programu dzia³ania Rady. Wa¿nym uprawnieniem Se-
kretarza Generalnego jest dbanie o bud¿et Rady, w tym pe³na odpowiedzialnoœæ za pono-
szone wydatki7. Szczególne umocowanie w systemie sk³adów Rady ma Rada ds. Ogólnych,
której pozycjê mo¿na zdefiniowaæ jako Primus Inter Pares. Okreœla ona m.in. sk³ady Rady,
przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej, a tak¿e zajmuje siê ca³oœci¹ dzia³añ zew-
nêtrznych Unii Europejskiej. Reforma zaproponowana w TL w du¿ej mierze dotyczy funk-
cjonowania tej formacji Rady. Na jej czele ma stan¹æ nowy Wysoki Przedstawiciel do
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa, którego urz¹d powstaje z po³¹czenia funk-
cji Komisarza ds. Zagranicznych i Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeñstwa. Nowy Wysoki Przedstawiciel bêdzie równie¿ z urzêdu wiceprzewod-
nicz¹cym Komisji Europejskiej. Sk³ad Rady ds. Zagranicznych nie ulega jednak zmianie tj.
ministrowie ds. zagranicznych pochodz¹cy z pañstw cz³onkowskich. Zrozumienie logiki
funkcjonowania prezydencji, wymaga przypomnienia roli, jak¹ odgrywaj¹ takie instytucje
pomocnicze jak COREPER I i COREPER II oraz grupy robocze, których na dzieñ dzisiej-
szy jest ponad 200. Zakresem swoich uprawnieñ wpisuj¹ siê one w system decyzyjny WE,
a jednym z obowi¹zków prezydencji, jest koordynacja i przewodniczenie ich obradom.

Obowi¹zuj¹ce podstawy prawne okreœlaj¹, ¿e prezydencjê sprawuje w ustalonej kolej-
noœci ka¿de pañstwo cz³onkowskie przez okres pó³ roku8. Regulamin wewnêtrzny Rady
celem usprawnienia harmonogramu dzia³añ Rady, zmienia dotychczasowy system Trójki
Prezydenckiej, który charakteryzowa³ siê dobrowolnoœci¹ wspó³pracy trzech pañstw ko-
lejno sprawuj¹cych prezydencjê, na system Trio-prezydencji dzia³aj¹cego na podstawie
18-miesiêcznego programu dzia³añ. Program, przygotowany we wspó³pracy z Sekretaria-
tem Generalnym Rady, jest jej przedk³adany przez trzy pañstwa sprawuj¹ce w danym
okresie prezydencjê. Nad jego celami odbywa siê debata w ramach Rady ds. Ogólnych
i Stosunków Zewnêtrznych. Zgodnie z decyzj¹ Rady ze stycznia 2007 r.9, obok Polski
w sk³ad Trio na lata II po³. 2011–2012 wchodz¹ Królestwo Danii, oraz Republika Cypryj-
ska. Polska jest pierwszym i najwiêkszym pañstwem w swoim trio. Sk³ad trio jest
przyk³adem funkcjonowania zasad doboru pañstw do trio10. Takie okreœlenie praktyczne-
go funkcjonowania Trio wymaga od pañstw doñ wchodz¹cych œcis³ej koordynacji prac,
których celem jest efektywna realizacja przyjêtego programu. Warto zaznaczyæ, ¿e pierw-
szymi pañstwami wspó³pracuj¹cymi wed³ug nowych zasad by³y: Republika Federalna
Niemiec, Republika Portugalii, Republika S³oweñska. Efekty ich wspó³pracy mo¿na mie-
rzyæ chocia¿by przez pryzmat przygotowania Mandatu na Konferencjê Miêdzyrz¹dow¹
ws. opracowania zmian w traktatach, które przyjê³y postaæ Traktatu z Lizbony, czy te¿
opracowania pakietu dyrektyw klimatyczno-energetycznych, których ostateczny kszta³t
by³ negocjowany na szczycie Rady z grudnia 2008 roku11.

Traktat lizboñski wprowadza szereg istotnych zmian do funkcjonowania systemu in-
stytucjonalnego. Szczególne istotne z punktu widzenia tego opracowania s¹ te, które
zmieniaj¹ zasady pracy Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i zakres uprawnieñ
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7 Ibidem art. 23.
8 Por. Art. 203 TWE zdanie 2.
9 Za³¹cznik do decyzji Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie sprawowania Prezydencji w Radzie, 2007/5/WE,

Euroatom, Dz. U. UE L 1/11.
10 Chodzi tu m.in. o zasadê dekoncentracji geograficznej pañstw, zasadê jedno pañstwo du¿e dwa mniejsze oraz

zasadê jedno pañstwo z grona pañstw cz³onkowskich sprzed 2004 r.
11 Szerzej: M. Tomaszyk, A. Jaskulski, Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i polityki energe-

tycznej Unii Europejskiej, WNPiD UAM, Poznañ 2008.



Wysokiego Przedstawiciela. Na czele Rady Europejskiej ma stan¹æ wybierany na 2,5-letni¹
kadencjê sta³y Przewodnicz¹cy. St¹d zmianie ulega zasada, ¿e jej pracom przewodniczy
premier b¹dŸ szef pañstwa aktualnie sprawuj¹cego prezydencjê. Do innych kompetencji
przewodnicz¹cego RE zaliczyæ nale¿y wspó³pracê z Przewodnicz¹cym Komisji Europej-
skiej, pomoc w osi¹ganiu konsensu w Radzie Europejskiej, przedstawianie Parlamentowi
Europejskiemu sprawozdania z ka¿dego posiedzenia RE. W nowym kszta³cie odpowie-
dzialnoœæ pañstwa cz³onkowskiego za sukces prezydencji staje siê mniejsza. Przestanie
byæ odpowiedzialne za opracowanie ostatecznych konkluzji Rady i co siê z tym wi¹¿e
spada z niego ciê¿ar negocjacji. Nie oznacza to bynajmniej braku mo¿liwoœci realnego
wp³ywu na agendê Rady. Co prawda brak jest w tym wzglêdzie precyzyjnych regulacji
prawnych, ale dla naszego pañstwa istotny bêdzie monitoring funkcjonowania pierw-
szych prezydencji wed³ug zasad TL. Zak³adaj¹c, ¿e proces ratyfikacji TL zakoñczy siê
pod koniec 2009 lub w pierwszym kwartale roku 2010, praktyka prezydencji bezpoœred-
nio przed nami dzia³aj¹cego trio, mo¿e przynieœæ interesuj¹ce rozwi¹zania12. Wielce
prawdopodobny wydaje siê taki scenariusz, w którym Polska bêdzie pierwszym pañ-
stwem – w ramach Trio –, które bêdzie praktykowa³o w nowym systemie co bêdzie roœci³o
wzglêdem nas oczekiwania na propozycje zagospodarowania wolnej przestrzeni prawnej
w tym obszarze. Du¿e znaczenie odegra z pewnoœci¹ osobowoœæ pierwszego Przewodni-
cz¹cego RE, od której zale¿eæ bêdzie realny kszta³t i presti¿ jego funkcji w systemie insty-
tucjonalnym. Mo¿liwe jest równie¿, ¿e Polska bêdzie chcia³a zaproponowaæ odpowiednie
regulacje prawne relacji przewodnicz¹cy RE, a pañstwo prezydencji.

Kolejnym novum jest zmiana zapisów o Radzie Unii Europejskiej. Generalnie TL
potwierdza dotychczasow¹ praktykê trio-prezydencji nazywaj¹c j¹ prezydencj¹ gru-
pow¹. Jest to równie¿ potwierdzenie zapisów TKE, który nie wszed³ w ¿ycie, ale deter-
minowa³ swym kszta³tem prace IGC z 2007 roku. Na podstawie zapisów TL istnieje
mo¿liwoœæ, czy nawet koniecznoœæ wynikaj¹ca z chêci usprawnienia prac RUE, po-
dzia³u zadañ w ramach prezydencji grupowej. Mowa tu w szczególnoœci o przewodni-
czeniu grupom roboczym, pewnym formacjom Rady, którego g³ównym celem jest
lepsza koordynacja merytorycznej wspó³pracy pañstw cz³onkowskich. Jak wspomniano
nowy Wysoki Przedstawiciel bêdzie jednoczeœnie pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego
Komisji Europejskiej, oraz przewodnicz¹cego Rady do Spraw Zagranicznych. Funkcja
ta jest okreœlana mianem „podwójnego kapelusza”. Poszerzony zakres jego uprawnieñ
wykonywanych z upowa¿nienia Rady, uszczupla dotychczasowe uprawnienia prezy-
dencji o takie kwestie jak stosunki zewnêtrzne i inne dzia³ania zewnêtrzne. Podobnie
rzecz ma siê z Komitetem Politycznym i Bezpieczeñstwa, którego pracami kierowa³ bê-
dzie reprezentant Wysokiego Przedstawiciela13. Otwartym pozostaje pytanie na jakich
zasadach funkcjonowaæ bêdzie Rada do Spraw Ogólnych. G³ównym celem modyfikacji
Rady jest podniesienie wydajnoœci systemu Rad do wewn¹trz tj. w kontekœcie zarówno
zadañ, które pozostaj¹ jej przypisane, jak równie¿ relacji z Parlamentem Europejskim
i Komisj¹. Nie bez znaczenia pozostaje chêæ poprawy jej zewnêtrznego wizerunku
w kontekœcie koherencji, identyfikacji w obszarze polityki zagranicznej i polityki
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12 W momencie pisania artyku³u badania sonda¿owe przeprowadzone w Irlandii nt. g³osowania za/lub przeciw ra-
tyfikacji TL pokazuj¹ niewielk¹ przewagê g³osów „za”.

13 Por. Program Przygotowañ Rzeczpospolitej Polskiej do Objêcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej, Dokument przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 13 stycznia 2009, s. 11, tekst dostêpny na stronie inter-
netowej www.prezydencjaue.gov.pl.



bezpieczeñstwa14. Nowy system nasuwa kilka pytañ. Pierwsze z nich tyczy siê Przewod-
nicz¹cego RE; czy znajdzie on wystarczaj¹co du¿o cech w³asnych, mo¿liwoœci admini-
stracyjnych, finansowych i politycznych aby zapewniæ, tak jak dotychczas stara³y siê czyniæ
pañstwa prezydencji, taki stopieñ przywództwa, przygotowania, kontynuacji i zdolnoœci
kompromisowych w pracach RE, który zapewni wype³nianie jej zadañ na dotychczasowym
poziomie. Jak pokazuj¹ dotychczasowe doœwiadczenia przewodniczenia pracom RE, jej rola
inicjatora, mediatora, koncyliacyjna jest w du¿ej mierze zale¿na od cech charakteru i zdolno-
œci politycznych jej przewodnicz¹cego. Drugie pytanie zahacza o zasady relacji z pañstwem
prezydencji; czy i jak szybko u³o¿y siê nowa praktyka kooperacji miêdzy premierem pañstwa
prezydencji, i/lub pañstw prezydencji grupowej z Przewodnicz¹cym RE? Czy nowy system
nie doprowadzi do sytuacji, w której bêdziemy mówili o sterowaniu z tylnego, dotychczaso-
wego siedzenia, pracami RE? Trzecia w¹tpliwoœæ wydaje siê byæ rozstrzygniêta, a mianowicie
w zapomnienie odchodzi profitowanie w swoim pañstwie, sukcesów udanego przywództwa
Unii. Przyk³adów na takie dotychczasowe zale¿noœci mo¿na by mno¿yæ, doœæ wspomnieæ
o ostatniej prezydencji niemieckiej i przeœledziæ wyniki popularnoœci i poparcia w kraju dla
Kanclerz RFN Angeli Merkel, czy te¿ Prezydenta Francji Nicola Sarkozy. Takie rozwi¹zania
sk³aniaj¹ do stwierdzenia, ¿e nowa RE ewoluuje do funkcji „Ponad Rady” i mimo braku istot-
nych uprawnieñ legislacyjnych staje siê ostatni¹ instancj¹ dla politycznych decyzji. Pañstwa
przewodnicz¹ce obradom RUE, chc¹ce odnieœæ realny sukces w ramach przewidzianych
w 18-miesiêczny programie dzia³añ, musz¹ braæ to pod uwagê programuj¹c swoje dzia³ania.

Powy¿sze dylematy, które determinuj¹ polskie przygotowania do sprawowania prze-
wodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, nie zmieniaj¹ zasadniczo funkcji prezydencji
wewn¹trz RUE i na zewn¹trz w kontaktach z KE i PE. Zasady dobrej prezydencji s¹ ta-
jemnic¹ ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego. Analiza dotychczasowych sposobów przy-
wództwa Unii, krajowych i brukselskich schematów organizacyjnych, a tak¿e si³y lub
braku przywództwa politycznego pozwala na sformu³owanie dwóch generalnych funkcji
prezydencji: do wewn¹trz Rady i na jej zewn¹trz; do wewn¹trz Unii i w obszarze jej kon-
taktów zewnêtrznych. Od prezydencji oczekuje siê, aby by³a dobrym mened¿erem intere-
sów Rady. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e pañstwo przewodnicz¹ce musi skoordynowaæ ok. 4 tys.
spotkañ na wszystkich poziomach Rady, co wymaga od urzêdników w nie zaanga¿owa-
nych nadzwyczajnego wysi³ku organizacyjnego, zaanga¿owania politycznego, wysokiej
jakoœci wiedzy nie tylko z zakresu sztywnych obszarów wspó³pracy, ale równie¿ ele-
mentów wiedzy z zakresu umiejêtnoœci miêkkich. Ponad tym wszystkim nale¿y do³o¿yæ
starañ aby zapewniæ sobie dobre relacje w œcis³ej wspó³pracy z Sekretariatem Rady. Ko-
lejnym oczekiwaniem wzglêdem pañstwa przewodnicz¹cego obradom jest to, aby by³o
dobrym maklerem kompromisów nie tylko w samej Radzie, ale równie¿ w kontaktach
miêdzyinstytucjonalnych miêdzy PE a RUE15, miêdzy RUE a pañstwami trzecimi w wy-

61

61

Stan przygotowañ Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej...

14 A. Maurer, D. Kietz, Bilanz und Zukunft der Präsidentschaft im System des Rates der Europäischen Union, „In-
tegration” 1/08, s. 31; A. Maurer, The German Council Presidency: Managing Conflicting Expectations, JCMS 2008,
vol. 46, Annual Review, p. 51–59; A. Maurer, The German Presidency oft he Council: Continuity or Change in Ger-
man’s European Policy?, „Journal of Common Market Studies”, vol 38, September 2000; B. Schloh, Prezydencja
Rady Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 1998, nr 4(8), Warszawa 1998.

15 Doœæ wspomnieæ, ¿e przedstawiciel pañstwa prezydencji jest jej twarz¹ w relacjach z PE. Analiza systemu legi-
slacji wskazuje na 4 obszary potencjalnego zaanga¿owania prezydencji w prace PE. Mowa tu szczególnie o art. 251
TWE – procedura wspó³decydowania. Gdyby utrzyma³ siê dotychczasowy system aktualnoœæ zachowuje równie¿
art. 21 TUE, w myœl którego prezydencja jest zobowi¹zana do konsultacji z PE najwa¿niejszych kwestii i podstawo-
wych kierunków wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa.



miarze zewnêtrznych relacji UE nie tylko w obszarze WPZiB. Dobra prezydencja stara siê
byæ dobrym sternikiem spraw Unii – polityczne przywództwo. To umiejêtnoœæ przek³ada-
nia interesów wszystkich cz³onków Rady ponad wewnêtrzne podzia³y, krajowe zale¿no-
œci. Istotn¹ pomoc¹ w tym zakresie mog¹ byæ dobre relacje z Komisj¹ Europejsk¹, która
przekonana co do s³usznoœci forsowanego projektu normatywnego mo¿e byæ istotnym
przyjacielem prezydencji16. Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e okres naszego przywództwa nie
bêdzie czasem zawieszenia naszej polityki wspólnotowej. Problem polega jednak na tym,
¿e nale¿y j¹ kreowaæ ostro¿nie, najlepiej w taki sposób, aby nie pos¹dzono nas o nacjona-
lizm prezydencyjny, czyli warto przedstawiæ w³asne interesy w takim œwietle, w takiej ko-
alicji, aby zosta³y odebrane przez naszych partnerów jako korzystne dla nich samych
i ca³ej Unii17. Ten aspekt mobilizuje do dzia³ania nasz¹ administracjê i rz¹d ju¿ w trakcie
przygotowañ do roku 2011. Szczególnie w naszym interesie le¿y, aby potencjalne priory-
tety, pomys³y ju¿ dzisiaj wpisaæ do agendy Unii. Tym bardziej, ¿e nowa Komisja po ukon-
stytuowaniu siê przyst¹pi do kreœlenia piêcioletniego programu dzia³ania; podobnie
Parlament Europejski. Koordynacja nast¹piæ musi nie tylko w krêgu naszego Trio, ale
równie¿ tria poprzedzaj¹cego i nastêpuj¹cego po nas. Warto równie¿ pomyœleæ o inicjaty-
wach, które bêdziemy chcieli uruchomiæ poza oficjalnym programem dzia³ania. Polski
rz¹d musi jednak braæ pod uwagê, ¿e ma tylko szeœæ miesiêcy, realnie 4,5 miesi¹ca – okres
wakacyjny w sierpniu i œwiêta Bo¿ego Narodzenia; jest jako przewodnicz¹cy obradom
Rady aktorem nie jedynym i co równie wa¿ne powinien zadbaæ o spokojn¹ sytuacjê poli-
tyczn¹ w kraju. Co bêdzie trudne skoro na drug¹ po³owê 2011 roku planuje siê zorganizo-
wanie wyborów do Sejmu i Senatu.

2.

Polski rz¹d stosunkowo wczeœnie podj¹³ starania o dobre przygotowanie siê do pre-
zydencji. Oczywiœcie przygotowania te nie ograniczaj¹ siê tylko i wy³¹cznie do struktur
KPRM, ale musz¹ obj¹æ i to czyni¹ ca³¹ administracjê publiczn¹ szczebla centralnego i sa-
morz¹dowego.

Ju¿ w roku 2005 wiadomo by³o jaka bêdzie kolejnoœæ prezydencji w nowym, posze-
rzonym sk³adzie pañstw cz³onkowskich. Zosta³a ona potwierdzona w roku 2007, po akce-
sji Rumunii i Bu³garii. W tym samym roku podjêto wstêpne dzia³ania przygotowuj¹ce.
Mo¿na je podzieliæ na kilka kategorii.

Przygotowania administracji centralnej zainaugurowano opracowaniem ankiety dla
urzêdników ministerialnych maj¹cych w swych kompetencjach kwestie zwi¹zane z Uni¹
Europejsk¹. Celem ankiety by³o zbadanie zasobów w³asnych w obszarze HR oraz struktu-
ry organizacyjnej w poszczególnych resortach. Na podstawie opracowania wyników an-
kiet zosta³ wydany Raport w sprawie Stanu Przygotowañ Administracji Publicznej do

62

62

Miko³aj J. Tomaszyk

16 Nabiera to szczególnego znaczenia gdy mówimy o napiêciu wp³ywu i kompetencji w trójk¹cie instytucjonal-
nym. W ostatnich tezach skierowanych do PE, „nowy” „stary” kandydat na stanowisko Przewodnicz¹cego KE Jose
Manuela Barosso, stara siê rozstrzygn¹æ ten spór nie na korzyœæ li tylko KE, ale chce obni¿yæ wp³ywy Rady EU kosz-
tem sojuszu z PE. Dowodem na to jest chêæ zwo³ywania posiedzeñ KE raz do roku w gronie poszerzonym o liderów
frakcji PE, czy te¿ wprowadzenie comiesiêcznych spotkañ w PE z ca³¹ KE, co mia³oby byæ okazj¹ do zadawania pytañ
przez deputowanych.

17 A. Maurer, D. Kietz, op. cit., s. 32.



Objêcia Prezydencji w Radzie UE w 2011 roku. Konsekwencj¹ podjêtych kroków by³o
przemodelowanie struktury administracji centralnej, które przyjê³o postaæ konkretnych
decyzji. W rozporz¹dzeniu z dnia 15 lipca 2008 roku, rz¹d ustanawia swego Pe³nomocni-
ka do spraw Przygotowania Organów Administracji Rz¹dowej i Sprawowania przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej18. Jest nim sekretarz
stanu w Urzêdzie Komitetu Integracji Europejskiej. Pierwsz¹ decyzj¹ Ministra Dowgiele-
wicza by³o powo³anie miêdzyresortowych zespo³ów doradczych, których g³ównym ce-
lem jest wspomaganie dzia³añ Pe³nomocnika, nie tylko w wymiarze merytorycznym, lecz
równie¿ organizacyjnym19. W g³ównej mierze o potrzebie ich powo³ania decydowa³a
chêæ usprawnienia kontaktów miêdzyresortowych, a tak¿e dokonanie za ich poœrednic-
twem bie¿¹cego przegl¹du spraw, które znajduj¹ siê w ich agendzie. St¹d te¿ powo³ano
Zespó³ ds. bud¿etu; ds. Logistyki i Bezpieczeñstwa, Promocji i Kultury, Zarz¹dzania Za-
sobami Ludzkimi. W sk³ad zespo³ów weszli przedstawiciele wiêkszoœci resortów oraz
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Instytutu Adama Mickiewicza20. Zespo³y zbieraj¹ siê
raz w miesi¹cu lub czêœciej, na wniosek Koordynatora Prac. Pe³nomocnik Rz¹du mo¿e
zorganizowaæ spotkania czêœci lub wszystkich zespo³ów. W œlad za tymi decyzjami do-
tychczasowy Departament Szkoleñ w UKIE, zosta³ przekszta³cony decyzj¹ Dyrektora
Generalnego Urzêdu w Departament Koordynacji Przygotowañ i Obs³ugi Sprawowania
przez Polskê Przewodnictwa w Radzie UE (DKP). Na jego czele stanê³a Dyrektor Joanna
Skoczek. Pocz¹tkowo DKP liczy³ kilkanaœcie osób. Z biegiem czasu jego zespó³ rozrós³
siê do grona ok. 40 osób; planowane jest og³aszanie kolejnych konkursów na stanowiska
pracy.

Zakres prac obj¹³ swoimi dzia³aniami kwestie polityczne, merytoryczne, organizacyj-
ne i promocji Polski. W ramach pierwszego obszaru zosta³a podjêta efektywna wspó³pra-
ca z pañstwami naszego trio. Spotkania na ró¿nym szczeblu odbywaj¹ siê zarówno
w Polsce, jak i w Danii i na Cyprze. Oprócz kwestii organizacyjnych zespo³y kontaktowe
przymierza³y siê do wstêpnego priorytetowania prezydencji. Minister Dowgielewicz
wskazuje potencjalne obszary, które mog³yby byæ polskimi priorytetami21. S¹ to Wielolet-
nie Ramy Finansowe na okres 2013–2020; Polityka S¹siedztwa w tym Partnerstwo
Wschodnie; Strategia dla Morza Ba³tyckiego22; Polityka energetyczna; Przegl¹d za³o¿eñ
dyrektywy us³ugowej23. Tak kreœlone priorytety zak³adaj¹ œcis³¹ wspó³pracê z innymi in-
stytucjami; us³ugi – KE; Partnerstwo Wschodnie – jego wymiar parlamentarny – PE; oraz
z innymi pañstwami cz³onkowskimi – szczególnie w kwestii Perspektywy Finansowej
i Strategii dla Ba³tyku. Ambitnie kreœlone priorytety, ich realizacja wymaga ich obs³ugi
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18 Dz. U. 08.133.843 z dnia 25 lipca 2008 r.
19 Decyzja Nr 1 Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Przygotowania Administracji Rz¹dowej i Sprawowania przez

Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w sprawie powo³ania miêdzyresortowych ze-
spo³ów doradczych, z dnia 9.09.2008 r.

20 Ibidem, Za³¹cznik do decyzji nr 1 z dnia 9.09.2008 roku.
21 Poszczególne resorty ju¿ z³o¿y³y w formie deklaracji projekty polskich inicjatyw np. Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego – Deklaracja ministra kultury na posiedzenie zespo³u przeciwdzia³ania naruszaniu prawa
autorskiego i praw pokrewnych zak³ada opracowanie szerokiego projektu dotycz¹cego ochrony prawa w³asnoœci inte-
lektualnej, zw³aszcza treœci dostêpnych w Internecie. Dokonano równie¿ przegl¹du bie¿¹cych prac w instytucjach eu-
ropejskich, których finalizacji nie nale¿y oczekiwaæ przed polsk¹ prezydencj¹ np. projekt dyrektywy w sprawie
ustanowienia europejskich rad zak³adowych; w sprawie walki z dyskryminacj¹ poza miejscem pracy, o urlopach ma-
cierzyñskich i in. Na rok 2011 zapisany jest przegl¹d za³o¿eñ dyrektywy 2006/123/WE dotycz¹cej us³ug na rynku we-
wnêtrznym. W Polsce dyrektywa jest w fazie implementacji. Niedawno zosta³ przyjêty projekt ustawy o dzia³alnoœci
us³ugowej przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki.



realizacyjnej przez odpowiednio przygotowanych urzêdników wysokiego i œredniego
szczebla24. St¹d te¿ ju¿ teraz DKP przyst¹pi³ we wspó³pracy z innymi resortami do pro-
gramowania kalendarza i programu spotkañ25. Jest tworzona wstêpna agenda spotkañ
wraz z programowaniem grup roboczych i komitetów Rady26. Na bie¿¹co jest dokonywa-
ny monitoring prac w instytucjach europejskich. Tworzony korpus prezydencji sk³a-
daj¹cy siê z ok. 1200 osób, ju¿ jest objêty systemem kompleksowych szkoleñ twardych
i miêkkich. Kwestie twarde jak znajomoœæ prawa europejskiego, znajomoœæ jêzyków ro-
boczych m.in. j. angielskiego i francuskiego s¹ realizowane przez Krajow¹ Szko³ê Admi-
nistracji Publicznej, podmioty zewnêtrzne27. Szkolenia z zakresu umiejêtnoœci miêkkich
obejmuj¹: prezentacjê i komunikacjê, protokó³ dyplomatyczny; techniki negocjacyjne,
coaching; efektywn¹ komunikacjê w œrodowisku miêdzykulturowym i in. Szkolenia te
bêd¹ realizowane w dalszej kolejnoœci. Dobrze wyszkolona kadra, z pewnoœci¹ bêdzie si³¹
polskiej prezydencji tym bardziej, ¿e w wyniku wyborów parlamentarnych w 2011 roku
mo¿e dojœæ do zmiany ekipy rz¹dowej. Aczkolwiek w du¿ej mierze, ze wzglêdu na kalen-
darz wyborczy, jeœli nie wyst¹pi¹ inne okolicznoœci – przyspieszenie wyborów, obecny
rz¹d – mo¿e z innym premierem, bêdzie odpowiedzialny za 3/4 naszej prezydencji. Nowy
rz¹d, jeœli bêdzie tworzony przez inn¹ opcjê, bêdzie odpowiedzialny za równie wa¿ne
kwestie jak zamkniêcie prezydencji, a jeœli TL nie wejdzie w ¿ycie, to równie¿ za nego-
cjacje konkluzji Rady Europejskiej z grudnia 2011 r. Dobr¹ praktyk¹ by³oby, aby na czas
dokoñczenia prezydencji, przy za³o¿eniu zmiany formacji rz¹dowej, obecni ministrowie
objêli do koñca 2011 r. funkcje sekretarzy stanu, lub weszli w sk³ad korpusu t³a prezy-
denckiego. Oczekuje siê w tym wzglêdzie dojrza³ej postawy elit politycznych, tym bar-
dziej, ¿e szczebel ministerialny zostanie objêty indywidualnym systemem szkoleñ na
dwa, trzy miesi¹ce przed lipcem 2011 r.

Kadra urzêdnicza, zgodnie z za³o¿eniami Programu Przygotowañ zostanie objêta spe-
cjalnym systemem lojalnoœciowym przed, w trakcie i po prezydencji. Powód takiej decy-
zji wydaje siê jak najbardziej s³uszny – ma zabezpieczyæ pañstwo przed odp³ywem
wykwalifikowanej na koszt pañstwa kadry28.
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22 Na ostatniej sesji w dniach 14–17.09.2009; PE wys³ucha³ za³o¿eñ Strategii dla regionu Morza Ba³tyckiego.
Obejmuje ona 80 sztandarowych projektów, niektóre zosta³y ju¿ uruchomione. Cztery fundamenty strategii maj¹
sprawiæ, ¿e ta czêœæ Europy stanie siê: 1) przyjazna dla œrodowiska (np.: dziêki oczyszczaniu œcieków); 2) dobrze pro-
speruj¹ca (np.: poprzez promowanie innowacji w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach); 3) ³atwo dostêpna i atrakcyj-
na (np.: poprzez polepszenie po³¹czeñ komunikacyjnych); 4) bezpieczna (np.: poprzez lepsze systemy reagowania
w razie wypadku), http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/059-58445-201-07-30-910-20090717STO58442-
2009-20-07-2009/default_pl.htm, z dnia 16 wrzeœnia 2009.

23 M. Dowgielewicz, Prezydencja odwa¿na i bez kompleksów, „Sprawy Miêdzynarodowe” 2009, nr 1, s. 10 i 11.
24 Programowanie priorytetów zwraca uwagê na: 1) kwestie wynikaj¹ce z agendy instytucji UE; 2) polskie inicja-

tywy; 3) projekty, które mog¹ byæ finalizowane w 2011 r.; 4) nieznane sytuacje kryzysowe – st¹d podjêto dzia³ania
z zakresu zarz¹dzania kryzysowego. Szczególn¹ uwagê przyk³ada siê do okreœlonych w programie funkcji: Przewod-
nicz¹cy Grupy Roboczej/Zastêpca; Delegat krajowy/Koordynator merytoryczny; Koordynator organizacyjny w re-
sorcie. Do zakresu obowi¹zków np. Przewodnicz¹cego Grupy Roboczej wchodzi: okreœlenie priorytetów prezydencji
w zakresie dzia³alnoœci grupy roboczej, przygotowanie planu pracy grup oraz aran¿acja spotkañ w ramach trilogii – trój-
stronne spotkania miêdzyinstytucjonalne z udzia³em RUE, PE i KE ich celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska.

25 W trakcie naszej prezydencji przypada organizacja szczytów UE z pañstwami trzecimi np. UE–Chiny; UE–In-
die; UE–Rosja (odbywa siê dwa razy w roku); UE–Ukraina; UE–Kanada.

26 Por. Za³¹cznik nr 2 do Program Przygotowañ Rzeczypospolitej Polskiej do Objêcia i Sprawowania Przewod-
nictwa w Radzie Unii Europejskiej, dokument przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 13 stycznia 2009 r., Warszawa,
styczeñ 2009.

27 Por. Za³¹cznik nr 3 Plan Szkoleñ, ibidem.
28 Por. pkt 2 Przygotowanie kadr administracji rz¹dowej do efektywnego wype³niania zadañ w trakcie polskiej

prezydencji, Program..., op. cit., s. 7 i nast.



Pierwsza polska prezydencja, jak podkreœlaj¹ urzêdnicy nie tylko z Polski, jest ogrom-
n¹ szans¹ na modernizacjê polskiej administracji centralnej. Brak doœwiadczeñ w tym
wzglêdzie wywo³uje wiele nadziei, oczekiwañ, których nadmiar mo¿e niestety wp³yn¹æ
destrukcyjnie na styl polskiego przewodnictwa28. Pierwsze kroki ju¿ zosta³y podjête.
Rz¹d podj¹³ dzia³ania legislacyjne maj¹ce zast¹piæ Ustawê z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ko-
mitecie Integracji Europejskiej29. Nowa Ustawa o Rz¹dowym Systemie Koordynacji
Spraw Europejskich planuje powierzenie ministrowi spraw zagranicznych zadañ w zakresie
formu³owania strategii naszego kraju w Unii Europejskiej, co w efekcie ma doprowadziæ do
scalenia instytucjonalno-prawnego aparatu urzêdniczego MSZ i UKIE30. Projektowane
zmiany nale¿y pozytywnie oceniæ z punktu widzenia systemów obowi¹zuj¹cych w innych
pañstwach cz³onkowskich Unii. Ich wprowadzenie jest tym bardziej istotne, gdy¿ s¹ za-
projektowane po obserwacji codziennego funkcjonowania naszej administracji ju¿ nie
w realiach pañstwa kandyduj¹cego do Unii, ale jej pe³noprawnego cz³onka. St¹d koniecz-
noœæ ujednolicenia systemu rozdzia³u kompetencji i nazewnictwa na urzêdniczym szcze-
blu kierowniczym i szczeblu politycznym. Perspektywa polskiej prezydencji wymusza
takie zmiany, które pozwol¹ unikn¹æ zamieszania administracyjnego i kompetencyjnego.
Wydaje siê jednak, ¿e dotychczas dzia³aj¹cy w strukturze UKIE Departament Koordyna-
cji Przygotowañ i Sprawowania przez Rzeczpospolit¹ Polskê Przewodnictwa w Radzie
Unii Europejskiej, powinien byæ w³¹czony w struktury KPRM jako specjalny zespó³ ko-
ordynuj¹cy Polsk¹ prezydencjê. Podobne zespo³y operacyjno-wykonawcze by³y powo³ywa-
ne w innych pañstwach np. w S³owenii – Grupa Operacyjna ds. Przygotowañ i Sprawowania
Prezydencji; Szwecja – Sekretariat ds. unijnych spotkañ w Szwecji w 2009 r. (samodziel-
na jednostka podleg³a dyrektorowi w Administracyjnym Biurze Rz¹du); inny model przy-
jê³y Wêgry (prezydencja I po³. 2011 r.) gdzie jednostka koordynuj¹ca jest jednym
z departamentów wêgierskiego MSZ.

Specyfika przewodnictwa pañstwa w Radzie Unii Europejskiej pozwala na jego pro-
mocjê nie tylko na szczeblu politycznym w Unii Europejskiej, ale równie¿ w œwiecie.
Nasz kraj znajduje siê w podobnie dogodnej sytuacji wyjœciowej do udanej strategii ko-
munikacyjno-promocyjnej, jak Niemcy w 2007 roku. Polska bêdzie po prezydencji 2011 r.
wspó³organizatorem Mistrzostw Europy w Pi³kê No¿n¹ – 2012. Te dwie daty s¹ zatem
z punktu widzenia polskich regionów i ca³ego pañstwa, czasem wa¿nych strategii pro-
muj¹cych ich walory gospodarcze, naukowe, turystyczne i in. To okazja do zmiany wize-
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28 W kuluarach podaje siê przyk³ad pierwszej szwedzkiej prezydencji, która by³a tak dobrze zorganizowana przed
oficjalnym rozpoczêciem, ¿e w momencie jej uruchomienia dosz³o do parali¿u administracji. St¹d te¿ zaleca siê, aby
nie przeceniaæ mo¿liwoœci, które prezydencja daje. Prezydencja czeska uczy jednak jak wa¿ne s¹ stabilnoœæ zaplecza
politycznego w kraju oraz opinia o pañstwie i elitach rz¹dowych w œrodkach masowego przekazu w innych pañstwach
europejskich. Mimo dobrych ocen za merytoryczny wk³ad w prace Unii w I po³. 2009 roku, opinia o Republice Cze-
skiej jako kraju eurosceptycznym, Ÿle przygotowanym do prezydencji sprawi³a, ¿e prezydencja ta zostanie zapamiêta-
na w g³ównej mierze za nieudolnoœæ dyplomacji w trakcie konfliktu na Bliskim Wschodzie (rola Nicola Sarkozy),
zmianê rz¹du w po³owie prezydencji oraz œmia³e g³oszenie innej wizji zjednoczonej Europy przez Prezydenta Czech
Vaclava Klausa oraz jego zachowanie np. niewywieszenie na Hradczanach flagi Unii, kontrowersyjne przemówienie
przed Parlamentem Europejskim, opóŸnianie ratyfikacji TL w Czechach.

29 Dz. U. Nr 106, poz. 494; z 2001 r. Nr 154, poz. 1800.
30 Art. 9 zak³ada zniesienie Komitet Integracji Europejskiej; likwidacjê Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej;

Komórki organizacyjne Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej staj¹ siê do czasu nadania przez Prezesa Rady Mini-
strów nowego statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm i Senat oraz przes³ana do podpisu Prezydenta RP, który do dnia
22.09.2009 jeszcze nie z³o¿y³ pod ni¹ podpisu. Por. http://bip.msz.gov.pl/Projekt,ustawy,o,rzadowym,systemie,koor-
dynacji,spraw,europejskich,21515.html, z dnia 2.09.2009 r.



runku naszego pañstwa u naszych partnerów z Unii i na œwiecie. Tê szansê nale¿y
wykorzystaæ. Z punktu widzenia prezydencji rz¹d wybra³ potencjalne miasta w Polsce,
w których odbêd¹ siê nieformalne szczyty Rad sektorowych, nieformalne posiedzenia
Rady Europejskiej, spotkania grup roboczych, rozwa¿ane jest zorganizowanie jednego,
kilku szczytów z pañstwami trzecimi i innych gremiów oko³o prezydencyjnych. Równie¿
program kulturalny zapowiada czêœæ swoich przedsiêwziêæ w miastach w Polsce. Czêœæ
5.3.1 Programu przygotowañ zawiera kryteria wobec obiektów konferencyjnych na spot-
kania ministerialne, eksperckie organizowanych w stolicy i w regionach. Odpowiednia
komisja akredytacyjna odby³a wizyty studyjne na prze³omie 2008/2009 w takich miastach
jak Poznañ, Warszawa, Toruñ, Rzeszów, Wroc³aw, Sopot, Gdañsk, £ódŸ. Podstawê do ta-
kich dzia³añ stanowi³o zaproszenie skierowane do administracji rz¹dowej w terenie i sa-
morz¹dowej do przedstawienia chêci wspó³organizowania takich spotkañ, ze wstêpnym
przegl¹dem obiektów konferencyjnych i warunków logistycznych typowanych obiek-
tów32. Swoisty ranking zosta³ sporz¹dzony w czerwcu 2009 roku i opublikowany na
stronach internetowych przygotowuj¹cych prezydencjê Polski. W momencie dopracowy-
wania kalendarza, s¹ ju¿ znane daty dzienne spotkañ, jednak wiedza ta jest œciœle strze-
¿ona przed niepotrzebnymi spekulacjami cenowymi. Czêœæ obiektów na planowane
spotkania trzeba bêdzie bowiem wynaj¹æ. Program wskazuje nastêpuj¹ce wymogi, jakie
spe³niæ musz¹ poszczególne regiony33:

a) lokalizacja – dogodny dojazd z portu lotniczego oraz z miejsc zakwaterowania;
b) teren obiektu – powinien byæ zabezpieczony odpowiedni¹ iloœci¹ miejsc parkingo-

wych, posiadaæ pomieszczenia dla delegacji narodowych i obs³ugi prezydencji, po-
siadaæ pomieszczenia techniczne, zaplecze sanitarne, kuchenne;

c) zaplecze konferencyjne stanowiæ musi g³ówna sala konferencyjna i kilka mniej-
szych sal umo¿liwiaj¹cych symultaniczne prowadzenie konsultacji w gronie eks-
pertów, a tak¿e spotkañ bilateralnych i multilateralnych.

Niezbêdnym elementem tak szeroko zakrojonego projektu bêdzie dokonanie, zgodnie
z zasadami zmówieñ publicznych, zakupów, które obejmowa³y bêd¹ œrodki transportu,
us³ugi transportowe, sprzêt komputerowy, stronê internetow¹ i inne us³ugi informatyczne,
³¹cznoœæ telefoniczn¹, sprzêt biurowy, wykonanie projektów graficznych, aran¿acjê wnêtrz,
organizacjê szkoleñ, aran¿acjê pomieszczeñ dla t³umaczy, sprzêt do t³umaczenia, systemy
nag³oœnienia i in.34 Mo¿liwa i po¿¹dana jest równie¿ wspó³praca z partnerami prywatny-
mi. W zamian za sponsoring prezydencji oferuje siê:

a) umo¿liwienie korzystania z logo prezydencji na œciœle okreœlonych zasadach;
b) umieszczenie na stronie prezydencji linku do sponsora;
c) umieszczenie nazwy sponsora na materia³ach informacyjno-promocyjnych prezy-

dencji;
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32 „Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej jest okazj¹ do zaprezentowania na forum europejskim potencja³u
gospodarczego, kulturalnego i turystycznego naszego kraju. (...) Dodatkowo nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e spotkania na
poziomie regionalnym by³yby niew¹tpliwie bardzo atrakcyjne dla delegacji zagranicznych. Pozytywne opinie na te-
mat spotkañ zorganizowanych przez Polsk¹ prezydencjê po wielokroæ zrekompensowa³yby zwiêkszone w stosunku
do spotkañ odbywaj¹cych siê w stolicy, wyzwania logistyczno-organizacyjne”, Program..., op. cit., s. 29.

33 Wskazujê na najwa¿niejsze. Kompleksowe omówienie kryteriów znajduje siê w: Program Przygotowañ Rzecz-
pospolitej Polskiej do Objêcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Dokument przyjêty przez
Radê Ministrów w dniu 13 stycznia 2009, s. 27 i nast., tekst dostêpny na stronie internetowej www.prezydencja-
ue.gov.pl.

34 Por. Program..., op. cit., s 31 i 32.



d) umo¿liwienie na œciœle okreœlonych zasadach umieszczania swojego logo w miej-
scach spotkañ prezydencji35.

Dobra prezydencja jest wspomagana programem kulturalnym, który oferuje pañstwo
jako swoj¹ wizytówkê w Unii, w œwiecie i na swoim terytorium. W sierpniu 2009 r. zo-
sta³y opracowane i przyjête Strategiczne Za³o¿enia Programu Kulturalnego Polskiej Pre-
zydencji w II po³. 2011 roku. Praktyka pokazuje, ¿e program kulturalny adresowany jest
do odbiorców w kraju i za granic¹. Segmentacja odbiorców ró¿nicuje przekaz, który ma
byæ nadawany przed i w trakcie prezydencji. St¹d organizowane s¹: uroczyste przejêcie
prezydencji; inauguracja prezydencji w kraju [dla VIP i dla szerszego grona odbiorców
(najczêœciej w stolicy)] i za granic¹ (w tym w Brukseli w siedzibie Rady, w Parlamencie
Europejskim i Komisji Europejskiej); oprawa kulturalna szczytów z pañstwami trzecimi;
eventy artystyczne w stolicach pozaeuropejskich36 i in. Punkt III strategii stanowi
o za³o¿eniach konstruowania programu kulturalnego. Zaleca siê spójnoœæ i d³ugofalowoœæ
strategii promocji wraz z za³o¿eniami promocji gospodarczej i turystycznej Polski;
wspó³pracê w ramach projektów realizowanych wspólnie z artystami oraz europejskimi
i pozaeuropejskimi organizacjami kulturalnymi; zwrócenie uwagi na jakoœæ, a nie iloœæ
projektów oraz ich kompatybilnoœæ z mottem prezydencji i z wytycznymi na poziomie eu-
ropejskim planowanych na rok 2011. Za realizacjê programu kulturalnego odpowiedzial-
ne bêdzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za koordynacjê programu
artystycznego i wydarzeñ kulturalnych z ramienia MKiDN odpowiada Narodowy Instytut
Audiowizualny. Zagraniczny komponent programu realizuje Instytut im. Adama Mickie-
wicza we wspó³pracy z Ambasadami RP i Instytutami Polskimi. Wymienia siê równie¿
inne podmioty takie jak: narodowe instytucje kultury; kluczowe organizacje i instytucje
kultury; Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹, przedstawicieli regionów i miast37.

3.

Trudno oceniaæ prezydencjê, która jeszcze nie odby³a siê. Przygotowania do pol-
skiej prezydencji pozwalaj¹ jednak mieæ nadziejê, ¿e II po³owa roku 2011 bêdzie dla na-
szego kraju sukcesem. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e trwaj¹ one od 2007 roku i nabieraj¹ z dnia na
dzieñ tempa38. Znany jest ju¿ kalendarz prezydencji, przyst¹piono do wstêpnego jej
priorytetowania, ruszy³a strona internetowa przygotowuj¹ca prezydencjê, prowadzone
s¹ regularne konsultacje z NGO’s na temat mo¿liwoœci ich zaanga¿owania siê w prezy-
dencjê, przygotowano zrêby programu kulturalnego, za³o¿enia strategii komunikacyjnej
z uwzglêdnieniem logotypów prezydencji – jej gad¿etów, aran¿acji wnêtrz na spotkania,
podjêto starania maj¹ce na celu wzmocnienie systemu koordynacji przep³ywu przekazu
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35 Ibidem, s. 33.
36 MSZ RP rekomenduje nastêpuj¹ce stolice pozaeuropejskie: Pekin, Moskwa, New Dehli, Tokio, Waszyngton,

Seul, Ankara, Kijów, Miñsk.
37 Punkt IV Rodzaje projektów i sposoby ich realizacji, Strategiczne Za³o¿enia Programu Kulturalnego Polskiej

Prezydencji, dokument dostêpny na stronie przygotowuj¹cej prezydencjê Polski, www.prezydencjaue.gov.pl.
38 Analiza poprzednich prezydencji pokazuje, ¿e przygotowania do nich rozpoczyna³y siê na 3, 2 lata przed prezy-

dencj¹. Okres ten bywa uzale¿niony od tego czy dany kraj przewodniczy³ wczeœniej Radzie i ile razy prezydencja
mia³a miejsce. Obserwuje siê tak¹ tendencjê, ¿e im wiêcej poprzednich prezydencji, tym skromniejsze przygotowania
organizacyjne, a nacisk k³adzie siê na polityczne aspekty przygotowania.



informacji miêdzy poszczególnymi urzêdami centralnymi – punkty kontaktowe w mini-
sterstwach39. Zespó³ odpowiedzialny za koordynacjê przygotowañ sk³ada siê z m³odych,
kompetentnych i pe³nych entuzjazmu ludzi. Dobre przygotowanie administracji gwaran-
tuje sukces, jednak równie wa¿ne s¹ inne aspekty prezydencji. Zalicza siê do nich
wk³ad pañstwa w bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ Unii. Praca w grupach roboczych, komitetach,
umiejêtnoœci mediacyjne, osi¹gania kompromisu, scalania interesów pañstw cz³onkow-
skich pozwala w przysz³oœci na dokonanie realnej oceny prezydencji. Polski rz¹d o tym
nie mo¿e zapomnieæ. Jak s³usznie zauwa¿a Tomasz Grzegorz Grosse, kszta³t polskiej pre-
zydencji odnosi siê bezpoœrednio do polskiej strategii obecnoœci w Unii; jej politycznych
celów jakim ma s³u¿yæ polskie cz³onkostwo w Unii i polska prezydencja40. St¹d nale¿n¹
uwagê przywi¹zaæ nale¿y do priorytetów, które konstruowaæ nale¿y tak, aby by³y realne
do osi¹gniêcia. Sprawna administracja mo¿e pomóc w ich realizacji. Nale¿y oczekiwaæ
sprawnej fuzji UKIE z MSZ, a zastanowiæ siê nad ostatecznym umiejscowieniem DKP
dotychczas w UKIE, przed, w trakcie i po prezydencji. Niezale¿nie bowiem od wejœcia
w ¿ycie TL, Polska wchodzi w sk³ad trio prezydencyjnego w ca³oœci odpowiedzialnego za
funkcjonowanie Unii od II po³owy 2011 przez ca³y rok 2012. Mo¿liwa jest sytuacja po-
dzia³u zadañ w gronie tych pañstw chocia¿by co do przewodniczenia niektórym grupom
roboczym, czy te¿ przejêcia przez nasze Ambasady na okres d³u¿szy obowi¹zków wyni-
kaj¹cych z przewodniczenia RUE. Polska prezydencja to te¿ okazja do przypomnienia
obywatelom, ¿e nasz kraj od siedmiu lat jest cz³onkiem Unii, ma okreœlon¹ wizjê jej roz-
woju i efektywnie chce realizowaæ swoje cele. Warto, wzoruj¹c siê na doœwiadczeniach
innych pañstw, promowaæ ideê integracji europejskiej wœród polskich obywateli, wyja-
œniaæ mechanizmy funkcjonowania tej organizacji.
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39 Na pocz¹tku wrzeœnia 2009 r. z inicjatywy DKP UKIE odby³o siê pierwsze spotkanie dla osób odpowiedzial-
nych w poszczególnych resortach i innych urzêdach centralnych za przep³yw informacji nt. prezydencji, systemu
szkoleñ etc.

40 Por. T. G. Grosse, Euro 2011. Polska prezydencja w Unii Europejskiej, „Analizy i Opinie” 2007, nr 77, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2007.



Maja ¯ywio³

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej

Szkolenie kadr dla prezydencji

– program polski a doœwiadczenia innych pañstw

Tekst ma na celu prezentacjê polskiego programu szkolenia kadr na potrzeby prze-
wodnictwa w Radzie UE. Zaprezentowany zosta³ program szkoleñ przewidzianych dla
urzêdników administracji publicznej przed prezydencj¹. Ponadto przedstawione zosta³y
plany szkolenia innych grup (m.in. sekretarze i podsekretarze stanu, oficerowie ³¹czniko-
wi, rzecznicy prasowi), które bêd¹ szkolone przed objêciem przez Polskê prezydencji, tj.
w roku 2011.

Polski system szkoleñ zosta³ zaprezentowany na tle doœwiadczeñ innych pañstw w tej
materii. Analizie zosta³ poddany w szczególnoœci system szkoleñ nowych pañstw cz³on-
kowskich (które po raz pierwszy obejmuj¹ prezydencjê), takich jak S³owenia i Wêgry
oraz pañstw maj¹cych doœwiadczenie w kilkakrotnym sprawowaniu prezydencji. Gene-
ralnie mo¿na zauwa¿yæ, i¿ pañstwa bardziej doœwiadczone maj¹ ograniczony program
szkoleñ, jednak ¿adne z nich nie rezygnuje z nich ca³kowicie.

1. Polski program szkoleñ

Odpowiednie kadry s¹ jednym z najistotniejszych elementów udanej prezydencji.
Tylko odpowiednio wybrani ludzie o wysokich kwalifikacjach i doœwiadczeniu mog¹
sprawnie przygotowaæ i przeprowadziæ prezydencjê w Radzie Unii Europejskiej.

1.1. Geneza

Wstêpem do przygotowañ organizacyjnych do objêcia prezydencji UE by³o bada-
nie – diagnoza nt. wiedzy i potrzeb szkoleniowych cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej,
szczególnie tych, którzy w najwiêkszym stopniu bêd¹ w³¹czeni w prace prezydencji. Ba-
danie przeprowadzono w paŸdzierniku 2007 r. przy pomocy ankiet wype³nianych przez
pracowników 50 instytucji administracji rz¹dowej szczebla centralnego. Grup¹ docelow¹
byli pracownicy, którzy na codzieñ zajmuj¹ siê problematyk¹ unijn¹.

Ankietê wype³ni³o 991 osób. Uzyskane wyniki pos³u¿y³y jako wskazówki w opraco-
waniu oferty wieloletniego programu szkolenia pracowników administracji publicznej
przed objêciem przez Polskê prezydencji w Radzie UE.

„Informacje nt. rzeczywistych potrzeb szkoleniowych poszczególnych pracowników
oraz preferowanych form szkolenia zebrane zosta³y za pomoc¹ kwestionariusza zawie-
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raj¹cego 25 pytañ dotycz¹cych samooceny wiedzy, umiejêtnoœci, zdobytego doœwiadcze-
nia zawodowego, posiadanych kompetencji, a tak¿e potrzeb odnoœnie do doskonalenia
zawodowego w zakresie:

– wiedzy na temat Unii Europejskiej (instytucje, proces decyzyjny, system prawny);
– tzw. umiejêtnoœci miêkkich (techniki negocjacji, komunikacja, zarz¹dzanie);
– kompetencji jêzykowych (poziom znajomoœci jêzyków roboczych UE).”1

We wnioskach z badania „nale¿y zwróciæ uwagê na trzy kluczowe fakty:
1. Wœród urzêdników instytucji rz¹dowych przewa¿a opinia, ¿e ich urzêdy nie bêd¹

przygotowane do zadañ zwi¹zanych z prezydencj¹ Polski w UE w roku 2011, o ile
nie nast¹pi¹ istotne zmiany w obecnej praktyce szkoleñ i organizacji pracy.

2. Urzêdnicy sygnalizuj¹ du¿¹ potrzebê szkoleñ w zakresie funkcjonowania Rady UE,
zadañ i roli prezydencji oraz koordynacji polskiej polityki europejskiej. Swoje kom-
petencje w tym zakresie oceniaj¹ du¿o gorzej, ni¿ w zakresie wiedzy ogólnej o UE.

3. Osoby najbardziej zaanga¿owane w proces decyzyjny w Unii Europejskiej, czyli
eksperci wiod¹cy, osoby bior¹ce udzia³ w posiedzeniach komitetów i grup robo-
czych Rady UE oraz Komisji Europejskiej, s¹ obecnie najbardziej pesymistycznie
nastawione do perspektywy skutecznego podjêcia zadañ zwi¹zanych z polsk¹ pre-
zydencj¹. Urzêdnicy z tej grupy:
– czêœciej ni¿ pozostali uwa¿aj¹, ¿e ich urz¹d nie bêdzie w 2011 roku przygotowa-

ny do zadañ zwi¹zanych z prezydencj¹, jeœli nie nast¹pi¹ istotne zmiany;
– gorzej oceniaj¹ dostêpnoœæ informacji o oferowanych szkoleniach i czêœciej

uwa¿aj¹ ich liczbê za niewystarczaj¹c¹;
– co czwarta osoba z tej grupy nie wie lub pow¹tpiewa, czy bêdzie pracowaæ

w polskiej administracji w 2011 roku.2”
„Najczêœciej zg³aszane potrzeby szkoleniowe w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z UE do-
tycz¹:

– funkcjonowania przedstawicieli administracji polskiej w Radzie UE i jej organach
przygotowawczych;

– zadañ i roli prezydencji w UE;
– koordynacji polskiej polityki europejskiej.”3

1.2. Program i harmonogram szkoleñ

Rezultatem analizy powy¿szych wyników oraz zapoznania siê z doœwiadczeniami
innych pañstw cz³onkowskich w dziedzinie szkoleñ by³o opracowanie centralnego pro-
gramu szkoleñ. Dla szkoleñ przed objêciem prezydencji istotny jest równie¿ fakt, i¿ po
okresie przewodnictwa urzêdnicy administracji publicznej znaj¹cy procedury unijne od
strony praktycznej, znaj¹cy jêzyki obce oraz posiadaj¹cy kontakty nieformalne przyczy-
niaj¹ siê do unowoczeœnienia administracji kraju. Dziêki szkoleniom i doœwiadczeniu
interes danego pañstwa mo¿e byæ w odpowiedni sposób artyku³owany na forach miêdzy-
narodowych.
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1 Samoocena wiedzy oraz potrzeb szkoleniowych pracowników administracji rz¹dowej w zakresie tematyki
zwi¹zanej z UE. Raport z badania iloœciowego, UKIE, Warszawa 2007, s. 3.

2 Ibidem, s. 8.
3 Ibidem, s. 7.



UKIE od jesieni 2008 r. do czerwca 2009 r. gromadzi³o zg³oszenia instytucji zaanga¿owa-
nych w przygotowania. Instytucje zg³asza³y osoby, które powinny zostaæ przeszkolone. Tzw.
Korpus prezydencji bêdzie liczy³ maksymalnie 1200 osób pe³ni¹cych nastêpuj¹ce funkcje:

– przewodnicz¹cy grupy roboczej/zastêpca;
– delegat krajowy/koordynator merytoryczny;
– koordynator organizacyjny.

W Programie Przygotowañ Rzeczypospolitej Polskiej do Objêcia i Sprawowania Przewod-

nictwa w Radzie Unii Europejskiej przyjêtym przez Radê Ministrów 13 stycznia 2009 r. okre-
œlono, i¿ szkolenia, organizowane na poziomie centralnym, obejm¹ trzy g³ówne kategorie:

1) centralne specjalistyczne szkolenia z zakresu wiedzy ogólnej na temat systemu
prawnego, porz¹dku instytucjonalnego oraz procesu decyzyjnego Unii Europejskiej;

2) centralne szkolenia w zakresie ró¿nych aspektów sprawowania prezydencji, w tym
tzw. miêkkie umiejêtnoœci, negocjacje, prowadzenie spotkañ, zarz¹dzanie prze-
p³ywem informacji, czasem itd.

3) centralne specjalistyczne szkolenia w zakresie jêzyków roboczych UE4.
Szkolenia z wiedzy zosta³y przewidziane dla wszystkich cz³onków korpusu prezydencji
z wyj¹tkiem osób pracuj¹cych obecnie w Sta³ym Przedstawicielstwie (SP) RP w Brukseli.
Szkolenia odbêd¹ siê miêdzy paŸdziernikiem 2009 a jesieni¹ 2010 r. Ka¿dy z uczestników
zostanie objêty 5-dniowym szkoleniem w ramach dwu modu³ów tematycznych. Na jedne-
go uczestnika przypada ³¹cznie 38 godzin dydaktycznych (wyk³adów oraz warsztatów
praktycznych), w ramach dwóch sesjach szkoleniowych: sesji dwudniowej (Modu³ I Sys-
tem prawny w UE) oraz sesji trzydniowej (Modu³ II: Instytucje oraz proces decyzyjny
w UE).

Szkolenia zrealizuje Krajowa Szko³a Administracji Publicznej. KSAP zaanga¿uje na
potrzeby projektu wysokiej klasy specjalistów zwi¹zanych z ró¿nymi oœrodkami nauko-
wo-badawczymi i szkoleniowymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, a tak¿e ek-
spertów bêd¹cych przedstawicielami instytucji UE (Sekretariatu Generalnego Rady UE,
Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego lub sta³ych przedstawicielstw przy UE).

Projekt pt. „Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa
polskiej administracji rz¹dowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej” realizowany
jest wspólnie przez UKIE i Kancelariê Prezesa Rady Ministrów. Grup¹ docelow¹ w pro-
jekcie jest 1200 przedstawicieli administracji publicznej – pracowników ministerstw
i urzêdów centralnych w³¹czonych w zarz¹dzanie procesem decyzyjnym w UE, którzy na
czas trwania prezydencji RP w Radzie UE obejm¹ funkcje: przewodnicz¹cych i ich zas-
têpców w grupach roboczych, koordynatorów merytorycznych/delegatów krajowych,
koordynatorów merytorycznych w resortach. Szkolenia obejm¹ równie¿ urzêdników
pe³ni¹cych te funkcje w Sta³ym Przedstawicielstwie RP przy UE. Szkolenie sk³ada siê
z trzech nastêpuj¹cych modu³ów:
Modu³ I: Uczestnictwo oraz przewodzenie grupom roboczym Rady UE;
Modu³ II: Szkolenie z zakresu technik negocjacyjnych w œrodowisku europejskim oraz
umiejêtnoœci interpersonalnych;
Modu³ III: Przygotowanie kadr polskiej administracji do efektywnego wype³niania zadañ
wynikaj¹cych z udzia³u w procesie decyzyjnym.
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Europejskiej przyjêty przez RM dnia 13 stycznia 2009 r.



Przewodnicz¹cy oraz ich zastêpcy w grupach roboczych Rady UE, personel Sta³ego
Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej (wg funkcji spra-
wowanych w Korpusie prezydencji) oraz delegaci krajowi/koordynatorzy merytoryczni
wezm¹ udzia³ w dwóch sesjach szkoleniowych (modu³ I i II,); koordynatorzy organizacyjni
– jedna sesja szkoleniowa (modu³ III). Szkolenia bêd¹ odbywa³y siê w jêzyku angielskim.

Wykonawca zostanie wy³oniony zgodnie z ustaw¹ prawo zamówieñ publicznych. Bê-
dzie wybrany spoœród instytucji zagranicznych maj¹cych doœwiadczenie w szkoleniu
kadr na potrzeby prezydencji innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.

Specjalistyczne szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu nauki
jêzyka angielskiego oraz francuskiego dla celów sprawowania przez Polskê Przewodnic-
twa w Radzie UE w II po³owie 2011 r. bêd¹ skierowane do cz³onków korpusu prezydencji.

Szkolenia z jêzyka angielskiego s¹ obowi¹zkowe, przy czym wykonawca zamówienia
przeprowadzi kwalifikacjê uczestników szkoleñ, a osoby, które w pierwszym teœcie
osi¹gn¹ wymagany poziom dla danej funkcji (tj. przewodnicz¹cy, zastêpca, delegat krajo-
wy – minimum C1, koordynator merytoryczny, koordynator organizacyjny – B2) nie
musz¹ podejmowaæ nauki. Po testach koñcz¹cych ka¿dy z semestrów w przypadku
osi¹gniêcia zak³adanego poziomu mo¿na równie¿ nie kontynuowaæ nauki.

Szkolenia z jêzyka francuskiego s¹ nieobowi¹zkowe. Szkolenia z j. francuskiego
w kraju bêd¹ dofinansowane przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Frankofonii.

Ponadto w Programie przygotowañ przewidziano nastêpuj¹ce szkolenia:
– szkolenia dla ministrów i wiceministrów – 2011; krótkie, intensywne szkolenie

przed prezydencj¹ we wspó³pracy m.in. z Sekretariatem Generalnym Rady;
– szkolenia dla rzeczników prasowych oraz pracowników wydzia³ów komunikacji

– 2010–2011 r.:
– instytucje UE: organizacja i kompetencje, udzia³ w procesie decyzyjnym,
– aktualne zagadnienia polityczne UE;

– szkolenia dla oficerów ³¹cznikowych – 2011 r.:
– instytucje UE: organizacja i kompetencje, udzia³ w procesie decyzyjnym,
– szkolenia z protoko³u dyplomatycznego,
– organizacja, bezpieczeñstwo, transport);

– szkolenia dla asystentów organizacyjnych, wolontariuszy i in. (m.in. s³u¿by ochro-
ny) – 2011 r.:
– szkolenia z protoko³u dyplomatycznego,
– organizacja, bezpieczeñstwo, transport;

– szkolenia z protoko³u dyplomatycznego dla przewodnicz¹cych, zastêpców, dele-
gatów narodowych i koordynatorów merytorycznych – 2010–2011 r.5

2. Doœwiadczenia innych pañstw

W drugiej czêœci tekstu zaprezentowane zosta³y doœwiadczenia szkoleniowe in-
nych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Czêœæ z nich sprawowa³a ju¿ prezydencjê,
czêœæ siê do tego przygotowuje. D³ugoletni cz³onkowie wspólnoty maj¹ ju¿ za sob¹ wiele
prezydencji, mimo to wci¹¿ przygotowuj¹ do nich nowych urzêdników.
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2.1. Holandia (prezydencja 2004)

By³a to jedenasta holenderska prezydencja we wspólnocie. Zorganizowano szkole-
nia dla przewodnicz¹cych grup, wydzielone szkolenia dotyczy³y Wspólnej Polityki Za-
granicznej i Bezpieczeñstwa. Szkolenia sk³ada³y siê z trzech modu³ów po 1–2 dni
i zawiera³y elementy symulacji obrad. Jeœli chodzi o jêzyki odby³y siê nieobowi¹zkowe
kursy z j. francuskiego.

Dla MSZ zorganizowano szkolenia dotycz¹ce priorytetów i prezydencji, a tak¿e odby-
³y siê specjalne spotkania z udzia³em ambasadorów (na 4–6 miesiêcy przed prezydencj¹).

2.2. Austria (prezydencja 2006)

By³a to druga prezydencja w Radzie UE tego kraju. Za szkolenia odpowiada³y
Szko³a Administracji oraz Akademia Dyplomatyczna, do programu szkoleñ w³¹czono wi-
zyty w Brukseli. Cykl seminariów szkoleniowych dla urzêdników administracji federal-
nej pod k¹tem ich uczestnictwa w pracach prezydencji rozpoczêto na niemal dwa lata
przed objêciem prezydencji. Program szkoleñ jêzykowych obejmowa³ jêzyk angielski
(krótkie, intensywne) oraz jêzyk francuski – 2 semestry lub kurs intensywny. Szkolenia
miêkkie obejmowa³y zarz¹dzenie i komunikacjê (prowadzenie rozmów/negocjacji/posie-
dzeñ), seminarium 2-dniowe (symulacja, studia przypadków). Seminarium dotycz¹ce ram
instytucjonalnych UE (1–2 dni) obejmowa³o tematy do wyboru – przebieg postêpowañ,
wspó³praca instytucji.

W ramach szkoleñ przygotowano tak¿e specjalne seminarium dla pracowników Sta-
³ego Przedstawicielstwa w Brukseli.

2.3. Finlandia (prezydencja 2006)

By³a to druga fiñska prezydencja. Przeszkolono jedynie 200 osób (przewodnicz¹cy
grup roboczych), przed pierwsz¹ prezydencj¹ program obj¹³ 800 osób. Szkolenia jêzyko-
we obejmowa³y angielski i francuski. Ponadto szkolono z procesu decyzyjnego UE
wszystkie resorty z wyj¹tkiem MSZ, który ma w³asny system szkolenia. Szkolenia odbywa³y
siê w kraju i za granic¹. Szczególnie przygotowano siê do wspó³pracy z poszczególnymi Dy-
rekcjami Komisji Europejskiej, Parlamentem Europejskim i Sekretariatem Rady. Sesje
szkoleniowe odbywa³y siê w ka¿dy pi¹tek. Szkolenie dla SP z procedury decyzyjnej
przeprowadzi³o Center for Political Diplomatic Studies UK. Zorganizowane zosta³y
kursy jêzykowe (angielski i francuski) oraz kursy z zakresu procesu decyzyjnego w Unii
Europejskiej. Przeprowadzono tak¿e szkolenia dla kierownictw ministerstw.

2.4. Niemcy (prezydencja 2007)

By³a to dwunasta prezydencja niemiecka, mimo to Niemcy uwa¿ali, i¿ niezbêdne
jest profesjonalne przeszkolenie w zakresie technik negocjacji oraz innych tzw. miêkkich
umiejêtnoœci (ok. 450 urzêdników niemieckich przesz³o tego typu przeszkolenia). Szkole-
nia dla przewodnicz¹cych grup organizowa³a tak¿e w Niemczech Pañstwowa Akademia
Administracji Publicznej, 1-dniowe szkolenia oferowa³ Sekretariat Generalny Rady (pro-
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cedura wspó³decydowania), a tak¿e komercyjne firmy szkoleniowe (np. Center for Euro-

pean Negotiation and Decision-Making w Brukseli).

2.5. Portugalia (prezydencja 2007)

By³a to trzecia prezydencja portugalska. Szkolenia pracowników realizowane by³y
w semestrze poprzedzaj¹cym prezydencjê. MSZ wyst¹pi³ do ministerstw z proœb¹
o okreœlenie potrzeb szkoleniowych dla przewodnicz¹cych, uczestników grup robo-
czych i pracowników zaanga¿owanych w prace prezydencji, równie¿ na poziomie admi-
nistracyjnym. Szkolenia dotyczy³y g³ównie prowadzenia grup roboczych. Organizowano
te¿ sta¿e zagraniczne.

2.6. S³owenia (prezydencja 2008)

S³owenia by³a pierwszym pañstwem cz³onkowskim z przyjêtych w 2004 r., które
sprawowa³o prezydencjê w Radzie UE. Szkolenia centralne zosta³y powierzone Akade-
mii Administracji (dzia³aj¹cej pod auspicjami Ministerstwa Administracji Publicznej).
W poszczególnych grupach (ministrowie-sekretarze stanu; dyrektorzy generalni; prze-
wodnicz¹cy, zastêpcy; delegaci narodowi, eksperci asystenci; administracja; rzecznicy
prasowi, PR; koordynatorzy; t³umacze) szkolenia by³y podzielone na wiedzê, umiejêtno-
œci, jêzyki. Szkolenia prowadzi³y instytucje zagraniczne na podstawie umów dwustron-
nych oraz przetargów (m.in. Europaen Institute of Public Administration – EIPA, Centre

des études européennes de Strasbourg – CEES, Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu).
W seminariach uczestniczy³o 2775 urzêdników. Trwa³y od maja 2006 r. Szkolenia odby-
wa³y siê w S³owenii oraz w Brukseli (dla SP RS). Dla urzêdników politycznych w 2007 r.
zorganizowano konsultacje z ich odpowiednikami z Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii oraz
Austrii. W spotkaniach uczestniczyli równie¿ przedstawiciele Sekretariatu Generalnego
Rady oraz Komisji Europejskiej. Szkolenia specjalistyczne z jêzyka francuskiego zosta³y
przeprowadzone przy wspó³pracy z CEES. Wielomiesiêczny program szkoleñ z francu-
skiego i angielskiego prowadzi³a Akademia Administracji. Szkolenia dla rzeczników pra-
sowych odby³y siê ju¿ we wrzeœniu i grudniu 2006 oraz od stycznia do maja 2007 r.

Szkolenia objê³y nawet 10% administracji tego niewielkiego kraju, a prezydencja by³a
du¿ym wyzwaniem, któremu S³owenia podo³a³a.

2.7. Czechy (prezydencja 2009)

Czechy przejê³y prezydencjê po doœwiadczonym pañstwie – Francji, ale mimo
wszystko w warstwie urzêdniczej podo³a³y zadaniu. Szkolenia organizowane by³y przez
czeski Instytut Administracji Publicznej oraz partnerów zagranicznych, wœród nich m.in.
Institute of Public Administration (IPA) z Irlandii oraz The Centre for European Negotia-

tion and Decision-making (CENAD) z Brukseli. Korpus prezydencji tworzyli: przewod-
nicz¹cy grupy roboczej, z-ca przewodnicz¹cego, ekspert, analityk, s³u¿by pomocnicze.

Republika Czeska korzysta³a z pomocy (tak¿e finansowej) Francji w zakresie szkoleñ
jêzykowych (szkolenia jêzykowe rozpoczê³y siê ok. 2 lat przed prezydencj¹). Szkolenia
odbywa³y siê tak¿e w ramach wizyt studyjnych w innych pañstwach cz³onkowskich.
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2.8. Szwecja (prezydencja 2009)

Jest to druga szwedzka prezydencja. Szwedzi przeszkolili przed ni¹ 600 osób.
Sekretariat ds. Rozwijania Kompetencji prowadzi³ szkolenia (miêkkie i z zakresu zna-

jomoœci j. francuskiego). Wiedzê o procedurach przekazywano przed pierwsz¹ prezyden-
cj¹, a j. angielski nie wymaga³ doszkalania.

2.9. Wêgry (prezydencja w pierwszej po³owie 2011)

Wêgry bêd¹ sprawowa³y prezydencjê przed Polsk¹. Liczebnoœæ korpusu prezydial-
nego oceniono na 750–800 osób – wykonuj¹cych podczas pó³rocza prezydencji i roku j¹
poprzedzaj¹cego wy³¹cznie zadania prezydencyjne, a w trakcie sprawowania prezydencji
dodatkowo 350–400 koordynatorów tematów oraz 80 referentów. Szkolenia skierowane
s¹ do urzêdników wykonuj¹cych zadania zwi¹zane z przygotowaniami do prezydencji
i jej sprawowaniem (uczestnicz¹cy w obradach grup roboczych, ale równie¿ odpowia-
daj¹cych za koordynacjê i przygotowania logistyczne), koordynatorów tematów oraz
polityków. Szkolenia podzielono na: jêzykowe (szkolenia z jêzyków: angielskiego, fran-
cuskiego – wspó³praca z Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Frankofonii), z wiedzy o UE oraz
miêkkich umiejêtnoœci.

Szkolenia z wiedzy podzielono na poziomy (podstawowy i zaawansowany). Dla
podstawowego form¹ szkolenia jest wyk³ad, dla zaawansowanego tak¿e seminarium.
Szkolenia jêzykowe maj¹ za zadanie przygotowaæ urzêdników do wykonywania zadañ
podczas prezydencji w jêzyku obcym. Szkolenia zawieraj¹ elementy jêzyka specjali-
stycznego. Wêgrzy zak³adaj¹ co najmniej pasywn¹ znajomoœæ jêzyka francuskiego.
W korpusie mogli znaleŸæ siê urzêdnicy z co najmniej œredni¹ znajomoœci¹ jêzyka an-
gielskiego.

Szkolenia kompetencyjne (miêkkie) bêd¹ zawieraæ w sobie nastêpuj¹ce elementy:
zdolnoœæ planowania, myœlenie strategiczne (analityczne i koncepcyjne); rozwi¹zywanie
zadañ i problemów; motywacja do osi¹gania celu; komunikacja; umiejêtnoœæ podejmo-
wania decyzji; praca pod napiêciem psychicznym, odpornoœæ na stres; gotowoœæ do
wspó³pracy, elastycznoœæ; zdolnoœæ ³agodzenia konfliktów; umiejêtnoœæ negocjacji. Dla
SP Republiki Wêgierskiej przewidziano szkolenia w Budapeszcie oraz czêœciowo w Bruk-
seli (miêkkie) rozwa¿a siê tak¿e wykorzystanie e-learningu. Czêœæ szkoleñ ma charakter
resortowy i zostanie przeprowadzona przez w³aœciwe resorty w takich dziedzinach jak rol-
nictwo, ochrona œrodowiska itd.

3. Podsumowanie

Analizuj¹c programy szkoleñ poszczególnych pañstw przygotowuj¹cych swoje
kadry do obs³ugo prezydencji mo¿na wyró¿niæ wspólne dla nich elementy. Szkolenia ge-
neralnie podzielone s¹ na trzy bloki:

– szkolenia jêzykowe (w ró¿nym zakresie i formie, ale najczêœciej z jêzyka angiel-
skiego i francuskiego);

– szkolenia z wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
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– szkolenia miêkkie, praktyczne – zwykle w formie seminariów i treningów przepro-
wadzane przez instytucje posiadaj¹ce doœwiadczenie w tej materii.

Szkolenia dostosowane s¹ do grupy odbiorców, któr¹ tworz¹ osoby zajmuj¹ce siê przygo-
towaniami do prezydencji w sferze organizacyjnej, programowej, logistycznej, jak rów-
nie¿ osoby zaanga¿owane w sprawowania prezydencji (uczestnicz¹cy w obradach oraz
przewodnicz¹cy grupom roboczym). Kolejne pojawiaj¹ce siê grupy, to urzêdnicy poli-
tyczni, rzecznicy prasowi i osoby odpowiedzialne za komunikacjê oraz t³umacze.

Szkolenia adresowane s¹ do urzêdników, którzy w codziennej pracy zajmuj¹ siê kwe-
stiami europejskimi i na czas prezydencji wchodz¹ w now¹ rolê – przewodnicz¹cych
grup. Oczywiœcie zak³adane s¹ dla nich pewne umiejêtnoœci „wejœciowe”, w Polsce np.
znajomoœæ jêzyka angielskiego na poziomie œredniozaawansowanym. Ponadto szkolone
s¹ osoby maj¹ce zajmowaæ siê organizacj¹ i logistyk¹, choæ niektóre pañstwa decyduj¹ siê
na swoisty outsourcing i poszukuj¹ osób z odpowiednim doœwiadczeniem na rynku
(Szwecja). Szkoli siê te¿ urzêdników/dyplomatów by na czas przewodnictwa byli wyrazi-
cielami opinii nie tylko pañstwa, ale i prezydencji. Szczególne znaczenie maj¹ szkolenia
dla urzêdników politycznych. Choæ nale¿y zauwa¿yæ, i¿ szkolenie jest byæ mo¿e zbyt da-
leko id¹cym terminem. Zazwyczaj urzêdnicy polityczni (w Polsce od poziomu podsekre-
tarza stanu) spotykali siê z osobami, które mia³y podobne doœwiadczenia z innych pañstw,
dopuszczaln¹ form¹ jest równie¿ coaching. Dla osób na wysokich stanowiskach przewi-
dziano te¿ indywidualne szkolenia jêzykowe. Kolejn¹ grup¹, która jest szkolona przed
prezydencj¹ s¹ oficerowie ³¹cznikowi (liason officers). S¹ to osoby zatrudnione przed pre-
zydencj¹, które dla przybywaj¹cych do kraju delegacji stanowi¹ „twarz prezydencji”.
Osoby (najczêœciej studenci ostatnich lat b¹dŸ absolwenci) musz¹ znaæ jêzyki obce (kraju
prezydencji, delegacji oraz angielski lub francuski), a ich szkolenie obejmuje elementy
protoko³u dyplomatycznego oraz zagadnienia zwi¹zane z organizacj¹ danej prezydencji.

Szkolenia to tylko jeden z elementów przygotowañ do prezydencji, niemniej jednak
bior¹c pod uwagê jak istotni s¹ ludzie w ca³ym procesie przygotowañ i sprawowania pre-
zydencji, jest to element niezwykle wa¿ny. Polski program szkoleniowy dopiero siê roz-
pocz¹³, a poniewa¿ w jego planowaniu wykorzystano zarówno doœwiadczenia innych
pañstw, jak i badania potrzeb w tym zakresie, jest nadzieja, i¿ przyczyni siê on do sukcesu
polskiej prezydencji w 2011 r.6
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Monika Izydorczyk

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej

Zarz¹dzanie kryzysowe podczas przewodnictwa

w Radzie UE

Sukces ka¿dej prezydencji zale¿y od odpowiedniego doboru priorytetów, umiejêt-
noœci wykorzystania procedur unijnych, a tak¿e od przygotowania kadr oraz administracji
pañstwowej do organizacyjnego i logistycznego wysi³ku zwi¹zanego z przewodnictwem
w Radzie UE. Ponadto, sprawne zarz¹dzanie bie¿¹cymi pracami ró¿nych formacji Rady
oraz umiejêtnoœæ realizacji agendy programowej podczas 6-miesiêcznego przewodnictwa
to kluczowe kwestie dla wype³nienia przez prezydencjê ról, wynikaj¹cych z jej umiejsco-
wienia w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej1.

Jednak jednym z podstawowych czynników, który decyduje o póŸniejszej ocenie prze-
wodnictwa danego pañstwa w Radzie UE jest umiejêtnoœæ radzenia sobie z sytuacjami
nieprzewidzianymi i kryzysami. Zarz¹dzanie kryzysowe oraz odpowiednie przygotowanie
pañstwa sprawuj¹cego prezydencjê na kryzysy polityczne, ekonomiczne lub nieprzewi-
dziane sytuacje innego rodzaju to warunek konieczny dobrego przygotowania i przeprowa-
dzenia przewodnictwa w Radzie UE. Œwiadcz¹ o tym niedawne doœwiadczenia prezydencji
franucskiej, która ju¿ na pocz¹tku swojej kadencji mierzy³a siê np. z konfliktem w Gruzji
oraz z narastaj¹cym kryzysem finansowym, a tak¿e doœwiadczenia czeskie. Prezydencja
czeska nie tylko ju¿ pierwszego dnia aktywnie przyst¹pi³a do negocjacji miêdzy Ukrain¹
a Rosj¹ odnoœnie przerwanych dostaw gazu, ale tak¿e i w póŸniejszych fazach swojego
przewodnictwa musia³a zmierzyæ siê z szeregiem kryzysów o wymiarze tak wewnêtrz-
nym, jak i zewnêtrznym2.

System zarz¹dzania kryzysowego Unii Europejskiej to szereg niezwykle wyrafinowa-
nych mechanizmów, polegaj¹cych na po³¹czeniu miêdzyrz¹dowych oraz wspólnotowych
elementów polityki unijnej. Ze strony Unii Europejskiej w ich tworzeniu bierze udzia³
wiele instytucji o ró¿nych, czêsto nachodz¹cych na siebie siê kompetencjach. Wieloœæ in-
stytucji odpowiedzialnych za planowanie i implementacjê polityk, a tak¿e ró¿ne szczeble,
na których polityki te s¹ formu³owane stanowi¹ wyzwanie dla ka¿dego pañstwa przewod-
nicz¹cego pracom UE. W przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowej, prezydencja musi
potrafiæ efektywnie wspó³dzia³aæ z szeregiem instytucji UE, bior¹c jednoczeœnie pod
uwagê narodowe stanowiska cz³onków UE oraz negocjuj¹c kompromisy.
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2 D. Kral, V. Bartovic, V. Rihackova, The 2009 Czech EU Presidency:Contested Leadership at a time of Crisis,
Swedish Institute for European Policy Studies, maj 2009, s. 3, 6, 36–39.



Rola oraz pozycja prezydencji w odniesieniu do holistycznie rozumianego zarz¹dza-
nia kryzysowego – tj. reakcji na kryzysy tak polityczne, ekonomiczne, ekologiczne, jak
i klêski ¿ywio³owe – nie s¹ wystarczaj¹co opisane w literaturze przedmiotu, choæ prezy-
dencja pe³ni czêsto centraln¹ rolê w procesie przygotowywania i implementacji dzia³añ
zwi¹zanych z reagowaniem kryzysowym. Wiêkszoœæ badaczy koncentruje siê b¹dŸ ogól-
nie na roli prezydencji i jej umiejscowieniu w strukturze instytucjonalnej UE, lub na opi-
sowym przedstawianiu priorytetów poszczególnych prezydencji i historii ich realizacji.
Z kolei analizy i opracowania naukowe dotycz¹ce zarz¹dzania kryzysowego UE odnosz¹
siê przede wszystkim do II filaru (Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa)
i zwi¹zane s¹ z doœæ w¹sko ujêt¹ definicj¹ kryzysu, przede wszystkim jako kryzysu poli-
tycznego lub o charakterze militarnym3.

1. Zarz¹dzanie kryzysowe – definicja

W kontekœcie Unii Europejskiej zarz¹dzanie kryzysowe bywa czêsto definiowane
w sposób ograniczony, tylko jako specyficzny instrument w ramach Europejskiej Polityki
Bezpieczeñstwa i Obrony. Pojawia siê ono równie¿ jako szerszy koncept, podczas dysku-
sji nad problematyk¹ rozwi¹zywania konfliktów oraz zapobiegania konfliktom. W takim
ujêciu ten obszar polityki dotyczy g³ównie aktywnoœci instytucji UE oraz pañstw cz³on-
kowskich w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa (filar II) i Wspó³pra-
cy Policyjnej i S¹dowej w Sprawach Karnych (filar III).

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie problematyki zarz¹dzania kryzyso-
wego prezydencji w nieco szerszym aspekcie, zgodnym z szerok¹ definicj¹ kryzysu jako
ka¿dej powa¿nej, gwa³townej i niekorzystnej zmiany o prze³omowym znaczeniu. Zgod-
nie z tak szerok¹ definicj¹, przyczyny oraz zakres kryzysu mog¹ byæ ró¿ne – od natural-
nych, politycznych, poprzez ekonomiczne, ekologiczne oraz militarne. Reakcje zwi¹zane
z zarz¹dzaniem kryzysowym wymagaæ bêd¹ w zwi¹zku z tym kompleksowych dzia³añ,
anga¿uj¹cych wszystkie filary UE oraz szereg tak instytucji, jak i dzia³añ skoncentrowa-
nych na poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. Jak wskazuje podejœcie Szwecji,
sprawuj¹cej obecnie przewodnictwo w Radzie UE, niezwykle istotna jest prewencja oraz
szeroka definicja kryzysów, które bêd¹ siê pojawiaæ i na które prezydencja musi byæ przy-
gotowana4. Zarz¹dzanie sytuacj¹ kryzysow¹ dotyczyæ powinno zarówno opanowania
i wyjœcia z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania siê na ewentualnoœæ jej zaistnienia.
Z perspektywy prezydencji obejmuje ono wiêc szereg dzia³añ tak w kraju, jak i na arenie
UE. Wymaga koordynacji pomiêdzy instytucjami ponad-narodowymi oraz instytucjami
narodowymi. PóŸniejsza konstruktywna rola prezydencji w czasie kryzysu jest wprost-pro-
porcjonalna do dobrego przygotowania i opisania ról, schematów reakcji, mechanizmów
koordynacji ju¿ na etapie procesu przygotowañ do przewodnictwa.
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dies, June 2006.

4 C. Malmstrom, Crisis Management in the EU and the Swedish Presidency, European Policy Centre, Bruksela
18 maja 2009, dostêpne na www://regeringen.se.



2. Planowanie i reagowanie. Przyk³ad prezydencji czeskiej

Charakterystyczny dla sytuacji kryzysowej jest element zaskoczenia. Zwykle trud-
no jest przewidzieæ dynamikê rozwoju wypadków po zaistnieniu sytuacji kryzysowej,
a tak¿e prawid³owo w pe³ni oceniæ, jakie skutki bêd¹ mia³y podjête decyzje i przyjête roz-
wi¹zania. W wypadku zdecydowanego rozwoju sytuacji kryzysowej, instytucje oraz oso-
by zaanga¿owane w proces reagowania na kryzys dzia³aj¹ pod siln¹ tak presj¹ czasu, jak
i otoczenia (np. opinii publicznej), co w znacznym stopniu utrudnia obiektywny os¹d,
identyfikacjê zagro¿eñ oraz skuteczne radzenie sobie z nimi. W zwi¹zku z tym, wa¿nym
aspektem przygotowañ do dzia³añ prezydencji na forum UE, maj¹cych na celu sprawne
przygotowanie siê do przewodnictwa w Radzie UE jest identyfikacja:

– potencjalnych kryzysów politycznych;
– potencjalnych kryzysów gospodarczych i spo³ecznych;
– kryzysów i konfliktów militarnych;
– klêsk ¿ywio³owych (tj. identyfikacja terytoriów zagro¿onych klêsk¹ ¿ywio³ow¹

i rodzajów klêsk);.
S¹ to wa¿ne czynniki zewnêtrzne, wp³ywaj¹ce na mo¿liwoœci realizacji zaplanowanej
uprzednio agendy programowej prezydencji. Choæ do koñca ¿adna z prezydencji nie
mo¿e siê przygotowaæ w pe³ni np. do klêski ¿ywio³owej, to mo¿na jednak podj¹æ konkretne
dzia³ania maj¹ce na celu zabezpieczenie odpowiednich zasobów ludzkich i materialnych,
a tak¿e opisanie odpowiednich mechanizmów i procedur. Do tego typu przygotowañ nale-
¿y zaliczyæ np. stworzenie bazy osób, z którymi nale¿y siê skontaktowaæ na wypadek ka¿-
dego z rodzajów sytuacji kryzysowej, wyznaczenie koordynatorów odpowiedzialnych za
przep³yw informacji, okreœlenie zasobów kadrowych i biurowych, wprowadzenie odpo-
wiedniego systemu ³¹cznoœci (gor¹ce linie, wideokonferencje), analiza i odpowiednia
zmiana procedur powiadamiania o incydentach, analiza procedur wspó³pracy prezydencji
z innymi podmiotami podczas kryzysów. Niezbêdna jest tak¿e identyfikacja potencjal-
nych problemów na przyk³ad tam, gdzie kompetencje instytucji siê zazêbiaj¹, b¹dŸ nie s¹
w pe³ni okreœlone5. Bior¹c pod uwagê doœwiadczenia prezydencji czeskiej, która ju¿ na
pocz¹tku swojego przewodnictwa musia³a negocjowaæ porozumienie w sprawie zakoñ-
czenia kryzysu gazowego, widaæ, jak bardzo niezbêdna jest postawa pro-aktywna oraz
szybkoœæ reakcji. 1 stycznia 2009 r. Rosja wstrzyma³a dostawy gazu na Ukrainê. Ponie-
wa¿ by³ to tak¿e pierwszy dzieñ przewodnictwa Republiki Czeskiej w Radzie Unii Euro-
pejskiej, pierwsza deklaracja prezydencji czeskiej dotyczy³a w³aœnie kryzysu gazowego.
Ówczesny premier Czech Miros³aw Topolanek natychmiast nawi¹za³ kontakty zarówno
z Rosj¹, jak i Ukrain¹, a tak¿e Komisj¹ Europejsk¹ oraz pañstwami cz³onkowskimi UE.
Wykorzystuj¹c dostêpne mechanizmy reagowania kryzysowego, ju¿ w pierwszym tygo-
dniu stycznia zwo³ano nadzwyczajne posiedzenie COREPER II oraz kryzys gazowy omó-
wiono na ³amach Komitetu Politycznego i Bezpieczeñstwa (PSC)6. Kilka dni póŸniej
prezydencja czeska zorganizowa³a nadzwyczajne spotkanie Rady UE w formacji Rady
UE ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych, na którym przedyskutowano wspólny plan
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5 Na temat eklektycznej struktury UE odnoœnie polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa oraz zazêbiaj¹cych siê
kompetencji ró¿nych instytucji zob. P. Rieker, The EU as a Security Actor: the development of political and admini-
strative capabilities, 725 Working Paper, Norwegian Institute of International Affairs, Oslo 2007.

6 D. Kral, V. Bartovic, op. cit., s. 65 oraz informacje ze strony internetowej (kalendarza) prezydencji czeskiej
http://www.eu2009.cz.



dzia³añ, w tym propozycjê wys³ania na Ukrainê unijnej misji obserwacyjnej. Podczas spo-
tkania uzgodniono koniecznoœæ podjêcia szeregu dzia³añ d³ugofalowych. Najtrudniej-
szym zadaniem prezydencji czeskiej by³a jednak mediacja z Rosj¹ oraz Ukrain¹ tak, aby
obie strony konfliktu zgodzi³y siê na misjê obserwacyjn¹ UE oraz na podpisanie porozu-
mienia, maj¹cego na celu natychmiastowe podjêcie dostaw gazu. Sytuacja wymaga³a bez-
poœredniej mediacji i du¿ego zaanga¿owania czeskiego premiera, który nastêpnego dnia
po szczycie GAERC uda³ siê z wizyt¹ do regionu oraz pozosta³ osobiœcie zaanga¿owany
praktycznie a¿ do zakoñczenia kryzysu7. Powy¿sza sytuacja ukazuje, jak du¿a odpowie-
dzialnoœæ spoczywa na prezydencji w przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych.
Presja czasu oraz koniecznoœæ koordynacji z wieloma podmiotami procesu politycznego
(tak w samej UE, jak równie¿ na zewn¹trz) to wyzwanie szczególnie w przypadku, gdy
kryzys ma miejsce ju¿ na pocz¹tku przewodnictwa w Radzie UE. St¹d wynika koniecz-
noœæ przygotowania procedur ³¹cznoœci i koordynacji dzia³añ. Ta ostatnia koncentrowaæ
siê powinna na nastêpuj¹cych szczeblach:

– koordynacja na poziomie krajowym (np. miêdzy Kancelari¹ Premiera a Minister-
stwem Spraw Zagranicznych, miêdzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a zaan-
ga¿owanymi resortami, miêdzy stolic¹ a sta³ym przedstawicielstwem prezydencji
w Brukseli;

– koordynacja na poziomie narodowym/pañstw cz³onkowskich UE (prezydencja
a pañstwa cz³onkowskie UE, konsultacje bilateralne oraz multilateralne);

– koordynacja na poziomie instytucji UE (prezydencja a pozosta³e instytucje UE).

3. Prezydencja a zarz¹dzanie kryzysowe w systemie UE

Przes³ank¹ do ustanowienia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa w ra-
mach UE by³y zmiany w ³adzie miêdzynarodowym w Europie i na œwiecie. Wi¹za³o siê to
tak¿e z powstawaniem wyzwañ i zagro¿eñ nowego typu, a tak¿e koniecznoœci¹ przygoto-
wania spójnej reakcji na sytuacje kryzysowe. Rozwój mechanizmów reagowania kryzy-
sowego oraz ustanawianie odpowiednich organów i procedur zapocz¹tkowane zosta³y
pod koniec lat 90-tych, wraz z rozwojem Wspólnej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony UE,
a tak¿e Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa8. Od tego czasu UE rozwinê³a
szeroki wachlarz „twardych” i „miêkkich” narzêdzi, które pozwalaj¹ jej interweniowaæ
w ró¿nych fazach konfliktów zbrojnych, kryzysów politycznych, a tak¿e udzielaæ pomocy
humanitarnej na wypadek klêsk ¿ywio³owych oraz kryzysów innego typu. Choæ w kwe-
stiach odnosz¹cych siê do prewencji wiêksze kompetencje ma zdecydowanie Komisja
Europejska, to podczas samego kryzysu rola prezydencji wzrasta, a czêsto jest wrêcz klu-
czowa ze wzglêdu na pozycjê lidera prac UE oraz mediatora. Sprawowanie przewodnic-
twa w formacjach Rady, a tak¿e przewodzenie negocjacjom na forach dyplomatycznych
(Komitet Sta³ych Przedstawicieli – COREPER II oraz COREPER I, Komitet Polityczny
i Bezpieczeñstwa) oraz organach przygotowawczych Rady (grupy robocze, komitety
traktatowe) daj¹ prezydencji „miêkk¹” w³adzê oraz wp³ywy, umo¿liwiaj¹ce negocjowa-
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nie i zawieranie kompromisów, szczególnie istotne w sytuacjach wymagaj¹cych szybkiej
reakcji. Ponadto prezydencja ma wtedy mo¿liwoœæ zainicjowania pewnych dzia³añ oraz
takiego u³o¿enia agendy obrad poszczególnych formacji Rady, aby dostosowaæ j¹ do po-
trzeb sytuacji9.

Zarz¹dzanie kryzysowe, w zale¿noœci od rodzaju kryzysu oraz jego definicji, rozci¹ga
siê na wszystkie trzy filary unijnej polityki, ze szczególnym naciskiem na filar drugi oraz
trzeci, obejmuj¹ce bezpieczeñstwo wewnêtrzne i zewnêtrzne. Zakres odpowiedzialnoœci
oraz dzia³ania prezydencji w du¿ym stopniu zale¿¹ od tego, jakiego obszaru polityki UE
dotyczy dane dzia³anie. Pomoc rozwojowa, kwestie handlu, dzia³ania maj¹ce na celu
ochronê œrodowiska odnosz¹ siê do filaru pierwszego, obszaru polityk wspólnotowych
gdzie wiêcej kompetencji przyznanych zosta³o Komisji Europejskiej.

W ramach samych struktur Rady, którym prezydencja ma za zadanie przewodniczyæ
przez 6 miesiêcy, istnieje szereg instytucji odpowiedzialnych za planowanie oraz reago-
wanie kryzysowe. Podstawowe prace w zakresie stosunków zewnêtrznych oraz polityki
zagranicznej, przygotowuj¹ce póŸniejsze decyzje Rady, prowadzone s¹ na forum wspo-
mnianego wczeœniej Komitetu Sta³ych Przedstawicieli (COREPER), który zbiera siê
raz-dwa razy w tygodniu. Z myœl¹ o skuteczniejszym reagowaniu na kryzysy miêdzynaro-
dowe, na podstawie Traktatu z Nicei w 2001 roku utworzono Komitet Polityczny i Bez-
pieczeñstwa (PSC), w sk³ad którego wchodz¹ ambasadorowie pañstw cz³onkowskich
w sta³ych przedstawicielstwach w Brukseli. PSC odgrywa wiod¹c¹ rolê w okreœlaniu
sposobów reagowania UE w obliczu sytuacji kryzysowej i realizacji dzia³añ operacyjnych
w tym zakresie, przyjmuj¹c m.in. zalecenia i opinie Komitetu Wojskowego Unii Europej-
skiej (EUMC) oraz Komitetu ds. Cywilnych Aspektów Zarz¹dzania Kryzysowego
(CIVCOM). Obok Komitetu Wojskowego UE funkcjonuje tak¿e Sztab Wojskowy Unii
Europejskiej (EUMS), sk³adaj¹cy siê z ekspertów krajowych oddelegowanych do sekre-
tariatu Rady przez pañstwa cz³onkowskie. W 1997 roku Traktat z Amsterdamu powo³a³
urz¹d Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa,
po³¹czony z urzêdem Sekretarza Generalnego Rady. Jego rol¹ jest wspomaganie prezy-
dencji w wytyczaniu kierunków polityki zagranicznej i obrony. Prowadzi te¿, z ramienia
Rady, dialog polityczny z pañstwami spoza UE. Wysokiego Przedstawiciela wspieraj¹
specjalni przedstawiciele Unii Europejskiej – mianowani przez Radê na jego wniosek
i odpowiedzialni za wytyczanie celów unijnej polityki zagranicznej i pomoc w ich realiza-
cji na ca³ym œwiecie10. Ponadto w Sekretariacie Generalnym Rady utworzono Jednostkê

planowania polityki i wczesnego ostrzegania (Policy Unit), której zadaniem jest monito-
ring miêdzynarodowych wydarzeñ politycznych oraz ostrzeganie Wysokiego Przedsta-
wiciela i Radê o gro¿¹cych kryzysach i badanie ich ewentualnych skutków dla UE.
Jednostka analizuje równie¿ ewentualne warianty dzia³añ, jakie Unia mo¿e podj¹æ; dziêki
temu Unia mo¿e reagowaæ szybciej i skuteczniej. Ponadto, od 2003 roku dzia³a Wspólne

Centrum Sytuacyjne (SITCEN); jego kadra to urzêdnicy cywilni i oficerowie wojskowi.
Dostarcza ono wczesnych ostrze¿eñ, monitoruje i ocenia sytuacjê, prowadzi ca³odobowy
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9 Szerzej o przywództwie prezydencji w negocjacjach na forum UE w: D. Metcalfe, Leadership in European
Union Negotiations: the Presidency of the Council, „International Negotiations” 1998, No. 3, Kluwer Law Internatio-
nal, s. 413–432.

10 Obecnie funkcje pe³ni jedenastu specjalnych przedstawicieli. Wysoki przedstawiciel mianowa³ te¿ kilku osobi-
stych przedstawicieli do konkretnych spraw, takich jak nierozprzestrzenianie broni masowego ra¿enia, prawa
cz³owieka i zagadnienia parlamentarne. Por. http://www.consilium.europa.eu/.



dy¿ur jako operacyjny punkt kontaktowy oraz stanowi zaplecze dla kryzysowych grup za-
daniowych. Poni¿szy schemat ukazuje przybli¿ony uk³ad struktur, odpowiedzialnych za
proces kszta³towania decyzji politycznych w aspekcie polityki zagranicznej i bezpieczeñ-
stwa, w tym za zarz¹dzanie kryzysowe:

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jest to bardzo uproszczony zarys uk³adu funkcjonuj¹cych obec-
nie powi¹zañ instytucjonalnych. Po wejœciu w ¿ycie Traktatu z Lizbony zarówno Sekreta-
riat Generalny Rady, jak i struktury Rady ulegn¹ modyfikacji w wyniku postanowieñ
o ustanowieniu m.in. funkcji sta³ego Przewodnicz¹cego Rady Europejskiej, powo³aniu
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Schemat 1. Struktury odpowiedzialne za wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa,
w tym za zarz¹dzanie kryzysowe. Opr. Eva Gross11

11 E. Gross, The EU and the Comprehensive Approach, Danish Institute for International Studies, DIIS Report
2008:13, s. 21.

11 E. Gross, The EU and the Comprehensive Approach, Danish Institute for International Studies, DIIS Report
2008:13, s. 21.



Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa oraz utworze-
niu Europejskiej S³u¿by Dzia³añ Zewnêtrznych12.

4. Zarz¹dzanie kryzysowe – przygotowania do polskiej prezydencji

Podczas opracowywania systemu zarz¹dzania kryzysowego oraz przygotowania
reakcji polskiej prezydencji w 2011 roku na kryzysy niezbêdne jest umiejêtne zaplanowanie
dzia³añ, wed³ug podzia³u na fazy zarz¹dzania kryzysowego. Jak wspomniano wczeœniej,
istotn¹ kwesti¹ jest identyfikacja potencjalnych kryzysów oraz analiza ich konsekwencji.
Ma to na celu zredukowanie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia sytuacji kryzysowej oraz
ograniczenie jej ewentualnych negatywnych skutków. Proponowane niektóre dzia³ania
w odniesieniu do tej pierwszej fazy zarz¹dzania kryzysowego to, w odniesieniu do pol-
skiej prezydencji:

– analiza kryzysów na œwiecie i zagro¿eñ, jakie stwarzaj¹;
– regularny monitoring sytuacji politycznej i gospodarczej (globalnie) pod k¹tem mo-

¿liwoœci wyst¹pienia kryzysu;
– analiza doœwiadczeñ i reakcji na kryzysy innych prezydencji;
– zapewnienie mechanizmów koordynacji;
– edukacja osób zaanga¿owanych w przeprowadzenie prezydencji w zakresie reago-

wania kryzysowego pod k¹tem prezydencji.
Druga faza opracowywania systemu zarz¹dzania kryzysowego oraz zarz¹dzania sytuacj¹
kryzysow¹ to przygotowanie odpowiednich planów reagowania kryzysowego, w tym sys-
temu komunikacji oraz szybkiego i niezak³óconego przep³ywu informacji. Komunikacja
powinna obejmowaæ tak¿e dzia³ania w obszarze komunikacji oraz kontaktów z mediami
w wypadku wyst¹pienia sytuacji oraz wydarzeñ nieprzewidzianych, wobec których ocze-
kiwana jest publiczna reakcja prezydencji. Kardynalne znaczenie bêd¹ mieæ proaktyw-
noœæ, rzetelnoœæ, dostêpnoœæ.

Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e koniecznoœæ podjêcia dzia³añ w obszarze komunikacji kry-
zysowej wyst¹pi w przypadku:

– kryzysów o skali globalnej (koniecznoœæ skutecznej wspó³pracy ze s³u¿bami odpo-
wiedzialnymi za komunikacjê w KE, SG Rady, wybranych agencjach UE oraz orga-
nizacjach miêdzynarodowych np. organizacjach regionalnych);

– kryzysów o skali regionalnej (koniecznoœæ wspó³pracy z ww. instytucjami oraz in-
stytucjami/organizacjami regionalnymi);

– kryzysów wewnêtrznych tj. w kraju (w tym przypadku kluczowa jest spójna polity-
ka komunikacyjna prowadzona przez administracjê pañstwow¹ wobec w³asnego
spo³eczeñstwa, innych pañstw cz³onkowskich, instytucji UE oraz wybranych orga-
nizacji miêdzynarodowych).

W zwi¹zku z tym na póŸniejszym etapie prac przygotowawczych niezbêdne oka¿e siê
wyznaczenie osób odpowiedzialnych za komunikacjê z mediami podczas prezydencji
(rzeczników prasowych prezydencji). Ponadto, podczas samej prezydencji, niezbêdna bê-
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dzie m.in. dyscyplina przestrzegania opracowanego wczeœniej systemu obiegu informa-
cji, gromadzenia informacji i dokumentowania dzia³añ, oceny ryzyka. Spójne dzia³anie
oraz konsekwentn¹ politykê – w tym politykê informacyjn¹ – mo¿na obserwowaæ na
przyk³adzie prezydnencji szwedzkiej, która ju¿ na obecnym etapie prac zbiera pochwa³y
za efektywn¹ pracê oraz przejrzystoœæ dzia³añ13.

5. Zarz¹dzanie kryzysowe w 2011

Z doœwiadczeñ poprzednich prezydencji wynika, ¿e nie tylko nie da siê przewi-
dzieæ wszystkiego, ale i ka¿de z pañstw sprawuj¹cych przewodnictwo w Radzie UE musi
zmierzyæ siê z trudn¹, nieprzewidzian¹ zawczasu sytuacj¹. Niezale¿nie od tego, czy jest to
katastrofa naturalna o du¿ej skali, czy te¿ ostry konflikt polityczny lub krach ekonomicz-
ny, kryzys jest testem na dojrza³oœæ polityczn¹ przywódców oraz sprawnoœæ administracji
publicznej pañstwa sprawuj¹cego prezydencjê. Utrzymanie roli sprawnego organizatora
prac UE, wraz z jednoczesn¹ intensyfikacj¹ wysi³ków mediacyjnych oraz koniecznoœæ
wyszukiwania kompromisów, w tym inicjowania pewnych rozwi¹zañ jest zadaniem trud-
nym, szczególnie dla pañstw, które sprawuj¹ swoje przewodnictwo w Radzie UE po raz
pierwszy. Powszechnie uwa¿a siê, ¿e pierwsza prezydencja to swojego rodzaju „chrzest
bojowy”, po którym pañstwo cz³onkowskie przestaje byæ ju¿ „nowym” w gronie pozo-
sta³ych cz³onków Unii.

Dla polskiej prezydencji niew¹tpliwie wyzwaniem bêd¹ nadchodz¹ce zmiany instytu-
cjonalne w UE, jeœli dojdzie do implementacji Traktatu z Lizbony. W takim przypadku
Polska bêdzie czwartym pañstwem sprawuj¹cym swoj¹ prezydencjê w zmienionym sys-
temie instytucjonalnym. Przewidziane w Traktacie zmiany prowadz¹ m.in. do ograniczenia
tradycyjnej roli prezydencji jako przywódcy w Radzie, dziêki wprowadzeniu stanowiska
Przewodnicz¹cego Rady Europejskiej. Zmiana dotyczy³aby nie tylko przewodniczenia
pracom Rady Europejskiej, ale zwi¹zana by³aby tak¿e ze sposobem prowadzenia prac
Rady do Spraw Zagranicznych, którym przewodniczy³by Wysoki Przedstawiciel do
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa. Ten ostatni, umocowany w Komisji Eu-
ropejskiej po³¹czy³by w praktyce dotychczasowe funkcje Wysokiego Przedstawiciela UE
ds. WPZiB, Komisarza ds. Stosunków Zewnêtrznych oraz prezydencji przewodnicz¹cej
Radzie ds. Zagranicznych14. Oznacza³oby to ograniczenie obecnej roli prezydencji w re-
agowaniu na sytuacje kryzysowe oraz uszczuplony mandat negocjacyjny, szczególnie
wzglêdem pañstw trzecich oraz w stosunkach z innymi organizacjami.

84

Monika Izydorczyk

13 Zob. http://www.se2009.eu/.
14 P. Œwieboda, op. cit., s. 99, 113. Zob. tak¿e J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony – Traktaty stanowi¹ce

Uniê Europejsk¹, Warszawa 2008.



Adam Jaskulski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ

Co tworzy dobr¹ prezydencjê?
1

Sukces prezydencji uzale¿niony jest przede wszystkim od podmiotu, który ocenia
dan¹ prezydencjê. Powszechnie wiadomo, i¿ ka¿de pañstwo cz³onkowskie, niezale¿nie
od faktycznego jej przebiegu i w³asnych osi¹gniêæ, musi twierdziæ, i¿ jego prezydencja
by³a pe³nym sukcesem. G³ówne podmioty oceniaj¹ce to: inne pañstwa cz³onkowskie, in-
stytucje europejskie, dziennikarze i opinia publiczna. Ka¿da z tych grup zwraca uwagê na
inne elementy, które w jej ocenie œwiadcz¹ o sukcesie lub pora¿ce danej prezydencji. Jed-
noczeœnie oceny mo¿na dokonywaæ na ró¿nych poziomach: organizacji, logistyki, polity-
ki, wywi¹zywania siê z funkcji mediacyjnej, realizacji zak³adanych priorytetów czy
w³aœciwej reprezentacji UE w stosunkach miêdzynarodowych.

W poni¿szym artykule zaprezentujê, moim zdaniem kluczowe kwestie, które wp³y-
waj¹ na w³aœciwe przeprowadzenia i postrzeganie przez podmioty zewnêtrzne przewod-
nictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Sytuacja wewnêtrzna w pañstwie cz³onkowskim

Bezspornie jednym z kluczowych elementów umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie
„dobrej prezydencji” jest konsensus polityczny wszystkich najwa¿niejszych si³ politycz-
nych w pañstwie, które przewodniczy UE. Szwecji, pomimo doœæ burzliwej dyskusji
w Riksdagu nad programem prezydencji, uda³o siê osi¹gn¹æ spokój wewnêtrzny na czas
prezydencji. Zupe³nie przeciwstawnym przyk³adem s¹ Czechy, gdzie wchodz¹c w prezy-
dencjê rz¹d czeski mia³ bardzo s³ab¹ pozycjê w kraju. Problemy z jego powo³aniem rzuto-
wa³y w znacznym stopniu na tempo i sposób prowadzenia przygotowañ do czeskiego
przewodnictwa. Natomiast zmiana rz¹du podczas czeskiej prezydencji zosta³a odebrana
bardzo negatywnie przez jej partnerów z UE, gdy¿ nie mog³o siê to nie odbiæ na funkcjo-
nowaniu UE.

Polska tak¿e ma problem z wewnêtrzn¹ sytuacj¹ w swoim kraju. Zgodnie z Konstytu-
cj¹ RP kolejne wybory parlamentarne powinny odbyæ siê jesieni¹ 2011 roku, czyli w œrod-
ku polskiej prezydencji. Jako zosta³o wczeœniej zaznaczone, Rada ustalaj¹c porz¹dek
prezydencji bierze pod uwagê kalendarz wyborczy w pañstwach cz³onkowskich. Ostatnia
decyzja z 1 stycznia 2007 r. tak¿e uwzglêdnia³a kalendarz wyborczy w Polsce, gdy¿ w tam-
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tym momencie planowo kolejne wybory parlamentarne powinny odbyæ siê w 2009 roku,
czyli na dwa lata przed obecnym terminem wyborów do Sejmu i Senatu. Jednak¿e kryzys
polityczny w naszym kraju, który mia³ miejsce w 2007 roku i doprowadzi³ do nowych wy-
borów parlamentarnych skutkuje tym, i¿ kolejne wybory maj¹ siê odbyæ na jesieñ
2011 roku. Bez w¹tpienia ów scenariusz bardzo utrudni w³aœciwe przeprowadzenie pol-
skiego przewodnictwa, co wp³ynie negatywnie na postrzeganie Polski zarówno w UE, jak
i na œwiecie. Wynika to z faktu, i¿ przyjmuje siê, ¿e na w³aœciwe przygotowanie prezyden-
cji konieczne s¹ 2 lata. Oczywiœcie w znacznym stopniu praca administracji przede
wszystkim odpowiedzialnej za przygotowanie prezydencji jest niezale¿na od zmian poli-
tycznych. Jednak¿e w przypadku zmiany koalicji rz¹dz¹cej, naturalne s¹ zmiany politycz-
ne, które mog¹ negatywnie oceniaæ pewne aspekty wczeœniejszych przygotowañ i d¹¿yæ
do zmiany ustalonego programu wed³ug swoich preferencji. W przypadku zmiany rz¹du
czêsto dochodzi tak¿e do zmian na wy¿szych stanowiskach urzêdniczych. Prócz tego
w przypadku odbycia siê wyborów w po³owie jesieni 2011, partie rz¹dz¹ce zamiast skupiæ
siê na prezydencji zajête s¹ prowadzeniem kampanii wyborczej. Do tego jeœli dojdzie do
zwyciêstwa partii opozycyjnej (co w Polsce jak na razie jest tradycj¹) nastêpuje okres
przejœciowy pomiêdzy og³oszeniem wyników wyborów a ukonstytuowaniem siê nowego
rz¹du, co powoduje, i¿ dla „starego rz¹du” nastêpuje bardzo czêsto okres, gdy „panuje ale
nie rz¹dzi”. W dalszej kolejnoœci nowi ministrowie potrzebuj¹ pewnego czasu na zapo-
znanie siê ze stanem spraw w podleg³ych jednostkach, co w praktyce dodatkowo wyd³u¿a
wspominany okres przejœciowy. Nie mo¿e siê to oczywiœcie nie odbiæ negatywnie na
funkcjonowaniu prezydencji polskiej w UE. Nale¿y tak¿e mieæ œwiadomoœæ ogromnego
znaczenia kontaktów osobistych pomiêdzy ministrami dla sprawnego prowadzenia proce-
su decyzyjnego w Radzie. W sytuacji pojawienia siê na posiedzeniu Rady danego mini-
stra, w czasie prezydencji, po raz pierwszy, mo¿na oczekiwaæ sceptycznego nastawienia
jego partnerów do kompetencji takiej osoby w zakresie w³aœciwego prowadzenia obrad
i wykonywania innych funkcji powierzonych prezydencji.

Mo¿liwe wyjœcia z przedstawionej sytuacji to zmiana terminu wyborów w Polsce albo
zamiana terminu prezydencji z innym pañstwem, co w przesz³oœci ju¿ siê zdarza³o. W na-
szym kraju ta druga opcja tak¿e by³a rozwa¿ana, ale wydaje siê, ¿e nigdy nie traktowano
jej jako realnej alternatywy. Dlatego te¿ w Polsce przewiduje siê zmianê terminu wybo-
rów parlamentarnych z jesieni na wiosnê 2011 r. Prawdopodobnie jednak ostateczna decy-
zja zostanie podjêta dopiero po najbli¿szych wyborach prezydenckich. Nawet takie
rozwi¹zanie nie do koñca rozwi¹zuje wspomniany problem, bo w przypadku zmiany si³
rz¹dz¹cych nadal napotykamy na opisane powy¿ej konsekwencje zmiany rz¹du, tym ra-
zem jednak nie w czasie prezydencji, ale w jej przeddzieñ. Nawet szybkie stworzenie no-
wego rz¹du powoduje, ¿e do rozpoczêcia prezydencji pozostan¹ ok. 2 miesi¹ce, co na
przyk³ad mo¿e byæ zbyt krótkim czasem na przygotowanie nowych ministrów do w³aœci-
wego wykonywania funkcji prezydencji, przede wszystkim w zakresie znajomoœci jêzy-
ka, umiejêtnoœci negocjacyjnych itp.

Prócz kwestii wyborów parlamentarnych oraz porozumienia z opozycj¹ nie mniej wa¿-
ne jest, w przypadku rz¹dów koalicyjnych porozumienie pomiêdzy partiami wcho-
dz¹cymi w jego sk³ad. Oczywiœcie czym wiêksza liczba partii w rz¹dzie tym jest to sztuka
trudniejsza i rzutuj¹ca na przygotowanie i prowadzenie prezydencji. Jednak jak podkre-
œlaj¹ przedstawiciele Szwecji, gdzie w sk³ad obecnego rz¹du wchodz¹ cztery partie, taka
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sytuacja powoduje wiêksz¹ decentralizacjê na etapie przygotowania i prowadzenia prze-
wodnictwa, co ma tak¿e okreœlone pozytywne skutki. Istot¹ tego problemu w praktyce jest
unikniêcie sytuacji zajmowania przez cz³onków rz¹du pochodz¹cych z ró¿nych partii po-
litycznych odmiennych stanowisk na posiedzeniach poszczególnych Rad sektorowych,
czy ni¿ej na szczeblach grup roboczych, których cz³onkowie wywodz¹ siê z ró¿nych
ministerstw.

Znaczenie wspó³pracy z najwiêkszymi pañstwami cz³onkowskimi
i umiejêtnoœci budowania porozumienia w Radzie

Umiejêtnoœæ budowania poparcia dla w³asnych propozycji jest kluczem do prowa-
dzenia sprawnego procesu decyzyjnego. Mimo przyjêtej zasady równoœci pañstw w UE,
powszechnie wiadomo, i¿ bez poparcia pañstw „du¿ych” niewiele da siê zrobiæ. Dlatego,
dla ka¿dej prezydencji istotn¹ rzecz¹ jest zdobycie poparcia dla priorytetowych spraw
RFN, Francji, Wielkiej Brytanii, W³och i Hiszpanii. Oczywiœcie nieczêsto zdarza siê, aby
te pañstwa mia³y jednakowe stanowisko w jakiejœ sprawie, ale przedstawiciele prezyden-
cji powinni pozostawaæ w sta³ym kontakcie przede wszystkim z tymi pañstwami. Z racji
27 pañstw cz³onkowskich w UE, obecnie trudno jest odbyæ pe³en „tour de capital”, jednak
w³aœnie pozyskanie poparcia „du¿ych” pañstw w poszczególnych sprawach, nadal mo¿e
byæ dobrym instrumentem uzyskiwania wsparcia dla swoich projektów.

W przypadku g³osowañ w Radzie QMV, które po³¹czone jest ze stanowieniem prawa
w ramach procedury wspó³decydowania, prezydencja powinna dbaæ o jak najwiêksz¹ jed-
nolitoœæ stanowiska Rady, o sytuacjê gdy wszystkie pañstwa cz³onkowskie zgodz¹ siê na
dane propozycje zanim trafi¹ one pod obrady PE. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku
sporu co do tekstu aktu prawnego i koniecznoœci powo³ania komitetu koncyliacyjnego.
Wtedy jednolite stanowisko przedstawicieli Rady wzmacnia ich pozycjê w negocjacjach
z reprezentantami PE2.

Wprowadzanie prezydencji grupowej mia³o na celu zwiêkszanie ci¹g³oœci pracy Rady.
W³aœciwa wspó³praca z poprzednimi i nastêpuj¹cymi prezydencjami, czy to w ramach trio
czy te¿ nie jest kluczowa dla, z jednej strony „dobrego” wejœcia w swoj¹ prezydencjê,
a z drugiej dla pewnoœci zakoñczenia zapocz¹tkowanych przez siebie spraw. W przypad-
ku Polski ten drugi element jest stosunkowo prosty. Porozumienie z Dani¹ i Cyprem oraz
uzyskanie ich poparcia dla inicjatyw Polski podczas jej prezydencji daje ogromn¹ szansê,
i¿ nawet jeœli nie nale¿¹ one do priorytetów tych dwóch pañstw, zostan¹ zakoñczone i to
po myœli Polski.

Wspó³praca z Komisj¹

Komisja Europejska podobnie jak inne struktury UE posiada w³asne okreœlone in-
teresy. O ile w przypadku SG RUE jest to de facto cia³o w znacznym stopniu podleg³e pre-
zydencji, choæ z pewnymi w³asnymi interesami, o tyle KE jest niezale¿nym podmiotem
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w procesie decyzyjnym, który tak¿e praktycznie na ka¿dym kroku stara promowaæ swoje
w³asne interesy. Szczególnie jest to sprawa delikatna w relacjach z prezydencj¹, poniewa¿
rozwój prezydencji w znacznym stopniu wp³ynie na os³abienie roli KE, czego najlepszym
przyk³adem jest funkcja mediacyjna, kiedyœ przynale¿na KE, obecnie prezydencji.
Wspó³praca z KE dla prezydencji najistotniejsza jest w aspekcie przygotowania agendy
oraz stosunków zewnêtrznych. W pierwszym przypadku, to KE w ramach I filaru odpo-
wiedzialna jest za inicjowanie propozycji prawodawczych, pomimo faktu, i¿ obecnie tylko
w 15–20% przedk³adane przez KE propozycje s¹ jej wy³¹cznego autorstwa, to mimo mo¿li-
woœci wyst¹pienia z proœb¹ przez Radê o przed³o¿enie okreœlonej propozycji legislacyjnej,
to KE dyskrecjonalnie decyduje o zainicjowaniu aktu prawnego. Dlatego tylko wczeœniej-
sze rozmowy z KE pozwalaj¹ na zainicjowanie wa¿nych dla danej prezydencji dossier, po-
przez ich wpisanie do programu rocznego Komisji. Poniewa¿, jak zosta³o wskazane i KE
ma swoje w³asne interesy, prezydencja blokuj¹c dyskretnie wa¿ne propozycje KE, mo¿e na
zasadzie packane Deal w praktyce wymusiæ zainicjowanie okreœlonego dzia³ania przez Ko-
misjê. W drugim przypadku z racji kompetencji KE do reprezentowania WE w stosunkach
zewnêtrznych, konieczna jest wspó³praca na forum wielu organizacji miêdzynarodowych,
konferencji miêdzynarodowych. Generalna kompetencja z TWE art. 300 daje Radzie pra-
wo do zawierania umów miêdzynarodowych, jednak¿e to KE w imieniu Rady negocjuje
na podstawie przedstawionego przez ni¹ mandatu warunki danej umowy.

W³aœciwa wspó³praca z w³asnym Sta³ym Przedstawicielstwem w Brukseli

Wielokrotnie przez przedstawicieli pañstw prowadz¹cych przewodnictwo w Ra-
dzie UE jest podkreœlane, i¿ najwiêkszym sukcesem s¹ prezydencje prowadzone z Bruk-
seli (rzeczywiœcie prowadzone z Brukseli, a nie tylko prezentowane tak przez dane
pañstwo cz³onkowskie), a tym samym Sta³e Przedstawicielstwo powinno zostaæ wyposa-
¿one w jak najszersze kompetencje. Z ró¿nych przyczyn najczêœciej wewnêtrznych pañ-
stwa decyduj¹ siê na ró¿nego rodzaju wersje mieszane prezydencji. Jednak¿e patrz¹c ze
strony podmiotów wspó³pracuj¹cych z prezydencj¹ (KE, PE) tak¿e dla nich znacznie
zwiêksza siê komfort pracy, gdy jak najwiêcej spraw koniecznych do za³atwienia z prezy-
dencj¹ mo¿e mieæ miejsce w Brukseli. Automatycznie zwiêksza siê dostêpnoœæ decyden-
tów pañstwa prezydencji dla jej partnerów, co by³oby bardzo ograniczone, gdyby
wszelkie decyzje by³y podejmowane w stolicy pañstwa cz³onkowskiego. Powszechnie
wiadomo, ¿e ogromne znaczenie w rozwi¹zywaniu wszelkich sporów, problemów itp.
maj¹ rozmowy nieformalne, osobiste, a to jest tylko mo¿liwe w sytuacji obecnoœci osób
kompetentnych na miejscu w Brukseli.

Powszechnie wiadomo, i¿ zaufanie rz¹du prezydencji do swojego SP, w szcze-
gólnoœci jego Szefa i Zastêpcy, ma ogromne znaczenie dla w³aœciwego przebiegu prac
w COREPER II i I oraz wizerunku danego pañstwa cz³onkowskiego poœród swoich part-
nerów. Zbyt czêste telefonowanie do stolicy po instrukcje jest bardzo Ÿle widziane. Jest to
konieczne dla w³aœciwego autorytetu osoby przewodnicz¹cego oraz realnej mo¿liwoœci
osi¹gania porozumieñ w ramach szeroko okreœlonych ram.

Wa¿ne jest jak najwczeœniejsze wyznaczanie osób odpowiedzialnych za przewodni-
czenie pracom poszczególnych grup roboczych i niedokonywanie zmian w tym zakresie.
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Jest to zwi¹zane z procesami socjalizacji nastêpuj¹cymi poprzez udzia³ w pracach tego
typu gremiów, budow¹ zaufania czy poczucia wspólnoty interesu, które zdecydowanie
u³atwiaj¹ prowadzenie prac takich grup i sprawne osi¹ganie porozumieñ. Szczególnie
istotne jest mianowanie Szefa Sta³ego Przedstawicielstwa oraz jego zastêpców, gdy¿ to
w praktyce na nich spoczywa najwiêkszy ciê¿ar sprawnej legislacji UE3.

Przygotowanie do prezydencji oraz koordynacja prac w Radzie

Dokonanie wyborów w³asnych priorytetów powinno nast¹piæ najpóŸniej na 6 mie-
siêcy przed rozpoczêciem prezydencji, oczywiœcie nale¿y wykazaæ siê elastycznoœci¹
w razie zajœcia wydarzeñ nieprzewidzianych, a maj¹cych zasadnicze znaczenie dla ca³ej
UE lub znacznej grupy pañstw.

Podstaw¹ prowadzenia prezydencji s¹ w³aœciwie przygotowane i wyposa¿one zasoby
ludzkie. Korpus osób maj¹cych dzia³aæ przy prezydencji powinien zostaæ ustanowiony
najpóŸniej na rok przed rozpoczêciem przez dane pañstwo swojego przewodnictwa.
Pierwszorzêdne znaczenie ma oczywiœcie wzmocnienie kadrowe Sta³ego Przedstawiciel-
stwa w Brukseli.

W celu p³ynnej pracy ka¿da prezydencja powinna dokonaæ oceny poszczególnych
dossier, z punktu widzenia ich skomplikowania, kontrowersyjnoœci, oceny czasu koniecz-
nego do w³aœciwego toku danej sprawy, przypisania w³aœciwej procedury decyzyjnej, za-
poznania siê z etapami, na których poszczególne propozycje legislacyjne znajduj¹ siê
w danych instytucjach4.

Na Polsce, podobnie jak ka¿dym innym pañstwie bêd¹cym pierwszym w ramach pre-
zydencji grupowej, ci¹¿y obowi¹zek zainicjowania i prowadzenia prac zwi¹zanych
z przygotowaniem 18-miesiêcznego programu. Istnieje, tak¿e tendencja, aby dyspropor-
cjonalnie rozdzielaæ zadania w ramach trio, tak, i¿ to na pierwszym i zarazem najwiêk-
szym pañstwie cz³onkowskim spoczywa zobowi¹zanie do realizacji najwiêkszej czêœci
wspólnego programu. Wydaje siê, i¿ takie rozwi¹zanie jest dobre, gdy program posz-
czególnych prezydencji jest spójny w rzeczywistoœci, a nie tylko poprzez ogólne zakreœle-
nie priorytetów. Umo¿liwia to rozpoczêcie i zakoñczenie okreœlonego projektu wed³ug
preferencji tych pañstw, które realnie nad nim pracowa³y od samego pocz¹tku.

Przedstawiciele wielu prezydencji podkreœlaj¹, i¿ najtrudniejszy okres w ca³ym proce-
sie organizacyjno-przygotowawczym, to ostatnie pó³ roku przed rozpoczêciem prezydencji.
Wtedy to nastêpuje najwiêksza kumulacja ró¿nego rodzaju zadañ. Sam okres realizacji
prezydencji w ogromnym stopniu zale¿y od dobrych przygotowañ, gdy¿ w czasie prze-
wodnictwa zbyt czêsto niewiele da siê zmieniæ czy zrobiæ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dla osób
pracuj¹cych przy prezydencji jest prowadzenie to nie tylko obowi¹zek czy odpowiedzial-
noœæ, ale tak¿e ogromna przyjemnoœæ i czas dobrej zabawy. Istotne jest, aby przez okres
przygotowañ, szczególnie ostatniego pó³ roku, nie nadwyrê¿aæ zasobów ludzkich, tak aby
osoby pracuj¹ce przy prowadzeniu prezydencji mia³y wystarczaj¹c¹ energiê na wykony-
wanie powierzonych im zadañ, gdy¿ czynnik ludzki, ma pierwszorzêdne znaczenie dla
przeprowadzenia dobrej prezydencji.
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Nie mo¿na nadu¿ywaæ mo¿liwoœci ingerencji w tekst, prezentowania swojego stano-
wiska w du¿ej rozbie¿noœci od propozycji wczeœniejszych prezydencji, gdy¿ mo¿e to
w skrajnych wypadkach prowadziæ do delegitymizacji danej osoby czy nawet pañstwa
jako podmiotu sprawuj¹cego prezydencjê. Przedstawiciele prezydencji przewodnicz¹cy
poszczególnym gremiom decyzyjnym powinni w jak najwiêkszym stopniu umo¿liwiæ
bezpoœredni kontakt ze sob¹ przedstawicielom pozosta³ych pañstw cz³onkowskich, gdy¿
to ta osoba zawsze bêdzie punktem odniesienia dla dzia³alnoœci reprezentantów pañstw
cz³onkowskich. Jej otwarcie na kontakt bêdzie mia³o zasadnicze znaczenie dla powodze-
nia negocjacji nad poszczególnymi dossier. Posiadaæ czas na wszelkie spotkania niefor-
malne, lunche itp. W przypadku bardzo kontrowersyjnych dossier, przewodnicz¹cy czêsto
tworzy wokó³ siebie ma³¹ grupê z kilku ekspertów z najwiêkszych pañstw cz³onkowskich
czy o najwiêkszym znaczeniu dla nich danego problemu i poprzez wspó³pracê z nimi stara
siê przygotowaæ rozwi¹zanie mo¿liwe do zaakceptowania przez wszystkie pañstwa.
W dzia³alnoœci Rady Europejskiej ogromne znaczenie ma umiejêtnoœæ operowania przez
przewodnicz¹cego tzw. package deals, które z racji wysokiej specjalizacji prac na pozio-
mie grup roboczych, a wiêc niemo¿noœæ wi¹zania poszczególnych kwestii oraz brak kom-
petencji do dokonywania tego typu koncesji, mog¹ byæ wykorzystywane dopiero na
poziomie szefów pañstw albo rz¹dów5.

Z powodu powiêkszaj¹cej siê liczby pañstw cz³onkowskich oraz wzrostu liczby obsza-
rów i dziedzin, jakimi interesuje siê WE/UE, na posiedzeniach RUE oraz COREPER jest
coraz mniej czasu na dyskusjê nad poszczególnymi sprawami, czasem nawet o wielkiej
wadze. Podobnie rzecz ma siê ze spotkaniami RE. Dlatego te¿ prezydencja powinna pro-
wadziæ prace w taki sposób na forach podleg³ych Radzie, aby jak najmniej spraw nieroz-
wi¹zanych trafia³o pod jej obrady. Czêsto z powodów politycznych niektóre pañstwa
cz³onkowskie próbuj¹ blokowaæ przyjêcie danej propozycji w okreœlonej wersji na któ-
rymœ z forów podleg³ych RUE, tak aby ta sprawa trafi³a na jej forum lub nawet RE, gdy¿
uwa¿aj¹ ¿e w takim wypadku bêd¹ w stanie wiêcej osi¹gn¹æ. Prezydencja powinna
staraæ siê za wszelk¹ cenê przeciwdzia³aæ tego typu dzia³aniom, szczególnie ¿e wiele in-
nych pañstw cz³onkowskich, tak¿e widzi tego typu dzia³ania ze strony swoich part-
nerów.

W³aœciwa wspó³praca z Sekretariatem Generalnym Rady UE

Sekretariat Generalny Rady UE (SG RUE) w praktyce równie¿ pe³ni funkcjê Sekre-
tariatu prezydencji. W³aœciwa wspó³praca z tym urzêdem oraz umiejêtnoœæ wykorzystywa-
nia jego zasobów, ma niebagatelne znaczenie dla w³aœciwego przebiegu przewodnictwa.
Podobnie jak KE, SG RUE „ca³y czas ma prezydencjê”, a wiêc œwietnie orientuje siê w za-
sadach przewodnictwa czy sposobie rozwi¹zywania problemów, które mog¹ siê pojawiæ
podczas jego trwania. Jednak¿e ca³y czas nale¿y pamiêtaæ, ¿e prezydencja jest „nasz¹ pre-
zydencj¹” i nie mo¿na pozwoliæ strukturom SG RUE przejmowaæ inicjatywy w realizacji
naszych funkcji. Pe³ni on rolê s³u¿ebn¹, a próby wyjœcia poza t¹ rolê, powinny byæ delikat-
nie, ale zdecydowanie blokowane przez pañstwo sprawuj¹ce prezydencjê.
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SG jest m.in. odpowiedzialny na wszelkich poziomach miêdzyrz¹dowego procesu de-
cyzyjnego za: wsparcie prawne w czasie spotkañ, przede wszystkim w zakresie przepisów
proceduralnych, przygotowanie protoko³ów z posiedzeñ, jak tak¿e pomoc w przygotowa-
niu raportów o postêpach w ró¿nych kwestiach i ich podsumowaniu oraz w³aœciwy obieg
dokumentów pomiêdzy delegacjami czego w³aœciwe wykonywanie ma niebagatelne
znacznie dla ka¿dej prezydencji. Nieoceniona jest tak¿e pomoc prawna ze strony S³u¿b
Prawnych SG w zakresie oceny zgodnoœci przyjmowanych œrodków i podejmowanych
dzia³añ z prawem wspólnotowym. Prócz tego na podstawie instrukcji prezydencji Sekre-
tarz Generalny Rady, jego zastêpca albo któryœ z wysokich urzêdników mo¿e reprezento-
waæ Radê w kontaktach z komisjami PE6. Istotna jest tak¿e wspó³praca prezydencji
z Biurem Prasowym Rady w prowadzeniu jej polityki komunikacyjnej i informacyjnej.

Przy ustaleniu agendy nale¿y unikaæ wyznaczania posiedzeñ COREPER II i I w cza-
sie, w którym odbywaj¹ siê spotkania poszczególnych Rad, których przebiegiem dany
COREPER jest zainteresowany. Nale¿y unikaæ odbywania dwóch Rad tego samego dnia
oraz uwzglêdniaæ, na tyle ile to mo¿liwe, œwiêta pañstwowe w poszczególnych krajach
cz³onkowskich7.

Wspó³praca z Parlamentem Europejskim

Jak zosta³o ju¿ wczeœniej wskazane bardzo wa¿na dla prezydencji jest wspó³praca
z PE. Mo¿e ona byæ szczególnie istotna w przypadkach promowania wa¿nych dla danej
prezydencji dossier i sposobów ich rozwi¹zania, jednak¿e w opozycji do wiêkszoœci
cz³onków RUE. Dobrym przyk³adem takiej dzia³alnoœci, zakoñczonej sporym sukcesem
jest taktyka obrana przez prezydencjê szwedzk¹ w 2001 roku w sprawie przejrzyœci w UE
(dostêpu do dokumentów publicznych). Oparcie siê przez Szwecjê na PE, który popiera³
stanowisko tego pañstwa, a czasem nawet by³ bardziej radykalny w propozycjach ni¿ to
pañstwo, pozwoli³o prezydencji rozwi¹zaæ wskazany problem pomimo opozycji wiêkszo-
œci pañstw cz³onkowskich8.

Parlament Europejski przywi¹zuje ogromn¹ wagê do kontaktów komisji PE z posz-
czególnymi konfiguracjami Rady. Jest to zadanie prezydencji, które ta powinna traktowaæ
priorytetowo, gdy¿ od dobrych relacji z komisjami (PE) zale¿y de facto sprawny przebieg
procesu legislacyjnego. Poniewa¿ PE bardzo rzadko decyduje wbrew stanowisku danej
komisji, kluczowym jest zadbanie o w³aœciwe sformu³owanie propozycji legislacyjnej
w³aœnie na tym etapie jej procedowania w PE. Na takie spotkania powinny byæ wysy³ane
osoby dobrze znaj¹ce dan¹ problematykê, w przysz³oœci zdarza³o siê, ¿e z powodów nie-
kompetencji osób przysy³anych na posiedzenia komisji PE dochodzi³o do napiêæ na linii
PE–prezydencja, które póŸniej znacznie utrudnia³y prace nad danymi problemami9.

Wiêkszoœæ aktów obecnie przyjmowanych w I filarze jest przyjmowanych w procedu-
rze wspó³decydowania, a wiêc do przyjêcia tekstu prawnego konieczne jest osi¹gniêcie
porozumienia przez Parlament Europejski i Radê. Zwa¿ywszy, i¿ pe³na procedura
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6 Rada Unii Europejskiej, Council..., op. cit., s. 17–18.
7 Ibidem, s. 19.
8 Por. R. Bengtsson, O. Elgström, J. Tallberg, Silencer or Amplifier? The European Union Presidency and the

Nordic Countries, „Scandinavian Political Studies” 2004, vol. 27, No. 3, s. 323.
9 Por. Rada Unii Europejskiej, Council..., op. cit., s. 47–48.



wspó³decydowania, czyli trzy czytania trwa nawet czasem dwa lata, ogromne znaczenie
ma zapisana w art. 251 TWE mo¿liwoœæ osi¹gniêcia porozumienia pomiêdzy Rad¹ i Par-
lamentem ju¿ po pierwszym czytaniu. Obecnie gro aktów prawych jest przyjmowanych
w³aœnie na tym etapie, co znacznie skraca okres procedowania aktu normatywnego. Jest to
mo¿liwe poprzez wczeœniejsze nieformalne konsultacje z PE (w³aœciw¹ komisj¹), tak aby
akt przes³any przez Radê by³ jak najbli¿ej wersji mo¿liwej do zaakceptowania przez PE.
Na kolejnym etapie ten kontakt jest tak¿e bardzo wa¿ny, aby Parlament nie wyszed³
w swoich zmianach poza granice akceptowalne do przyjêcia przez pañstwa cz³onkowskie.
Zasadniczo to na prezydencji ci¹¿y obowi¹zek wspó³pracy z PE, dlatego te¿ w³aœciwe
wywi¹zywanie siê ze swojej roli daje ogromne korzyœci w przyspieszeniu procesu legisla-
cyjnego.

Wspó³praca ze s³u¿b¹ dyplomatyczn¹ w³asnego pañstwa

Kolejnym elementem sk³adaj¹cym siê na dobr¹ prezydencjê jest w³aœciwa wspó³pra-
ca z w³asnymi ambasadami. Odgrywaj¹ one ogromn¹ rolê, gdy¿ z jednej strony zbieraj¹
informacje o sytuacji wewnêtrznej w danym pañstwie cz³onkowskim, a z drugiej strony s¹
punktem kontaktowym dla polityków, urzêdników i dziennikarzy w pañstwie, w którym
rezyduj¹. Istotna jest w³aœciwa komunikacja na linii SP i poszczególne ministerstwa z am-
basadami, tak aby na spotkaniu COREPER-u lub Rady przewodnicz¹cy nie zosta³ zasko-
czony przez któreœ z pañstw cz³onkowskich podniesieniem problemu wewnêtrznego,
jednak¿e rzutuj¹cego na jego obecnoœæ w UE.

Dobra wspó³praca ze œrodkami masowego przekazu

Jednym z podstawowych elementów sukcesu prezydencji jest w³aœciwa wspó³pra-
ca ze œrodkami masowego przekazu. Po pierwsze, poniewa¿ s¹ one odpowiedzialne za
przekazywanie informacji dotycz¹cych prezydencji, a po drugie jako podmiot kszta³tu-
j¹cy opiniê publiczn¹ maj¹ niebagatelny wp³yw na odbiór i ocenê samej prezydencji. Klu-
czowym elementem, na który dziennikarze obs³uguj¹cy prezydencjê zwracaj¹ szczególn¹
uwagê jest u¿ytecznoœæ strony internetowej. Du¿ym mankamentem dla ich pracy jest ko-
niecznoœæ przestawiania siê ka¿dorazowo co pó³ roku na now¹ stronê ka¿dej kolejnej pre-
zydencji, dlatego na tyle ile to mo¿liwe pañstwa obejmuj¹ce prezydencjê powinny staraæ
siê utrzymaæ strukturê strony internetowej jak najbardziej zbli¿on¹ do swoich poprzedników,
czego efektem bêdzie ³atwiejsza praca przedstawicieli mass mediów z tym narzêdziem.
Dziennikarze musz¹ mieæ mo¿liwoœæ znalezienia wszystkich dokumentów na stronie in-
ternetowej, które zostaj¹ wydane w zwi¹zku ze sprawowaniem prezydencji. Prócz tego in-
formacje powinny byæ zamieszczane na stronie, tak szybko jak to jest tylko mo¿liwe,
w tym dok³adna agenda, kalendarz spotkañ z objaœnieniem miejsc gdzie odbywaj¹ siê po-
szczególne wydarzenia. Podobnie system akredytacji na wszystkie spotkania organizowa-
ne przez prezydencjê powinien odbywaæ siê przez www. Przed rozpoczêciem prezydencji
rz¹d polski powinien zrobiæ spotkanie informacyjne z dziennikarzami akredytowanymi
w Brukseli, aby z jednej strony zaprezentowaæ program prezydencji, swoj¹ wizjê jej pro-
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wadzenia oraz wys³uchaæ opinii dziennikarzy o rozwi¹zaniach, które w ich mniemaniu
bêd¹ u³atwia³y ich pracê. Z doœwiadczeñ poprzednich prezydencji wiadomo, i¿ dziennika-
rze k³ad¹ nacisk na ujednolicenie sposobu organizacji wszelkich spotkañ, tak aby za ka¿-
dym razem nie musieli na nowo odnajdywaæ siê w miejscu organizacji spotkania, ale na
podstawie wczeœniejszego udzia³u znali rozk³ad pomieszczeñ, sal prasowych, stanowisk
dziennikarskich itp.

Organizacja spotkañ na terenie w³asnego kraju

Ogromnym wyzwaniem, ale tak¿e szans¹ jest organizacja spotkañ nieformalnych
i szczytów z pañstwami trzecimi na terenie pañstwa cz³onkowskiego. Jest to du¿y wysi³ek
organizacyjny i finansowy, do tego istnieje wiêksze prawdopodobieñstwo wyst¹pienia sy-
tuacji nieplanowanych. Jednoczeœnie tego typu spotkania s¹ wyœmienit¹ okazj¹ do poka-
zania danego pañstwa, jego ró¿norodnoœci geograficznej i kulturalnej, a przez obecnoœæ
znacznej liczby dziennikarzy, œwietny sposób reklamy. Nie mo¿na jednak przeceniaæ tego
typu eventów, ale bez w¹tpienia w³aœciwie przeprowadzone spotkania i ich oprawa mog¹
bardzo polepszyæ obraz danego pañstwa poœród odwiedzaj¹cych go delegacji i goœci. Jest
to tak¿e szansa, aby mieszkañcy danego pañstwa cz³onkowskiego mogli „poczuæ”, ¿e ich
pañstwo sprawuje prezydencjê w Radzie UE, a tym samym œwietna okazja do upowszech-
niania wiedzy na temat UE wœród swych obywateli.

Podsumowanie

Dla sprawnie przeprowadzonej prezydencji, wa¿ne szczególnie gdy musi ona re-
agowaæ na niespodziewane wydarzenia i procesy, s¹ procedury dzia³ania. Nikt nie jest
w stanie wszystkiego zaplanowaæ, przewidzieæ, ale istot¹ jest wyznaczenie osób, kana³ów
komunikacji i oœrodków decyzyjnych, które w razie zaistnienia okreœlonych sytuacji,
bêd¹ mia³y kompetencje i œrodki, aby móc sobie z nimi poradziæ. Powy¿sze rady mog¹
w okreœlony sposób wskazaæ, na wa¿ne elementy wp³ywaj¹ce na sukces prezydencji, ale
równoczeœnie na problemy, których nale¿y unikaæ, a czêsto ich samemu nie tworzyæ.
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Prezydencja czeska na ³amach polskiej prasy

Wprowadzenie

Przypadaj¹cej na pierwsze pó³rocze 2009 r. czeskiej prezydencji w Radzie Unii Eu-
ropejskiej – jeszcze na d³ugo przed jej rozpoczêciem – przewidywano pora¿kê. Krytyczne
komentarze p³yn¹ce przede wszystkim ze „starych” pañstw cz³onkowskich UE, niejed-
nokrotnie znajdowa³y odzwierciedlenie w œrodkach spo³ecznego przekazu. W trakcie
sprawowania przez Czechy prezydencji gros artyku³ów prasowych, opinii czy polemik
skupia³o siê bardziej na potkniêciach i pora¿kach naszych po³udniowych s¹siadów, ni¿ na
weryfikacji i ocenie za³o¿onych priorytetów w kilkunastu wytyczonych przez Czechów
obszarach1. Warto jednak podkreœliæ, i¿ sprawowanie przez nich prezydencji odbywa³o
siê nie tylko w doœæ trudnych warunkach zewnêtrznych wyznaczonych przez
ogólnoœwiatowy kryzys finansowy i niespokojn¹ sytuacj¹ na kontynencie europejskim,
ale tak¿e problemy wewnêtrzne podyktowane eurosceptyczn¹ postaw¹ prezydenta Vac-
lava Klausa oraz przesileniem rz¹dowym, w nastêpstwie którego – w samym œrodku pre-
zydencji – upad³ gabinet Mirka Topolanka.

Podstawowym celem artyku³u jest ukazanie obrazu prezydencji czeskiej z punktu wi-
dzenia polskiej prasy. Artyku³ powsta³ w oparciu o analizê Ÿróde³ prasowych z czterech
dzienników ogólnopolskich: „Gazety Wyborczej”2, „Dziennika”3, „Rzeczpospolitej”4,
„Polski The Times”5, gdy¿ to w³aœnie w tych tytu³ach ukaza³o siê najwiêcej tekstów po-
œwiêconych czeskiemu przewodnictwu w Unii6.

Poczyniona analiza dostarcza informacji na temat treœci komentarzy oraz opinii uka-
zuj¹cych siê na ³amach wymienionych dzienników w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
2009 r. Rama czasowa nie bêdzie tu jednak traktowana sztywno, gdy¿ publikacje o cze-
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1 Zob. Program prezydencji czeskiej „Europa bez barier”, http://libr.sejm.gov.pl/oide/index.php?topic=doku-
menty&id=programy.

2 Dziennik wydawany od 8 maja 1989 r. przez koncern medialny Agora SA. Sprzeda¿: styczeñ 2009 r. – 375 386
egz.; czerwiec 2009 r. – 326 251egz. Dane za: Zwi¹zek Kontroli Dystrybucji Prasy, http://www.zkdp.pl.

3 Pe³ny tytu³ „Dziennik Polska–Europa–Œwiat” wydawany od 18 kwietnia 2006 r. do 12 wrzeœnia 2009 r. przez
Axel Springer Polska, a nastêpnie przez grupê wydawnicz¹ INFOR SA. W 2009 r. gazetê po³¹czono z „Gazet¹
Prawn¹”. Od 14 wrzeœnia 2009 r. ukazuje siê pod nazw¹ „Dziennik Gazeta Prawna”. Sprzeda¿: styczeñ 2009 r.
– 92 579 egz.; czerwiec 2009 r. – 75 131 egz. Dane za: ZKDP.

4 Dziennik wydawany przez Mecom Group i Skarb Pañstwa poprzez Przedsiêbiorstwo Wydawnicze „Rzeczpo-
spolita” SA. Sprzeda¿: styczeñ 2009 r. – 134 657 egz.; czerwiec 2009 r. – 114 620. Dane za: ZKDP.

5 Dziennik wydawany od 15 paŸdziernika 2007 r. przez Polskapresse; przynale¿y do niemieckiej grupy wydaw-
niczej Verlagsgruppe Passau. Sprzeda¿: styczeñ 2009 r. – 339 279 egz.; czerwiec 2009 r. – 292 839 egz. Dane za:
ZDKP.

6 Z racji ograniczeñ podyktowanych wymogami redakcyjnymi autor zrezygnowa³ z dok³adnej analizy iloœciowej
wskazanych tytu³ów.



skim przewodnictwie w Radzie UE pojawia³y siê ju¿ na kilka tygodni przed jej oficjalnym
rozpoczêciem. Dziennikarze i publicyœci kreœlili wówczas wiele scenariuszy, zastana-
wiaj¹c siê jak prezydencja wp³ynie na kszta³t UE. Interesuj¹ce wydaj¹ siê równie¿ arty-
ku³y podsumowuj¹ce i oceniaj¹ce czeskie przewodnictwo, które ukaza³y siê na ³amach
prasy po 30 czerwca 2009 r.

Pocz¹tek czeskiej prezydencji. Pierwsze komentarze

Druga po³owa grudnia 2008 r. by³a czasem politycznych podsumowañ koñcz¹cej
siê prezydencji francuskiej. Na ³amach prasy, od oceny szeœciomiesiêcznej aktywnoœæ
Francji na arenie miêdzynarodowej, ciekawszy wydawa³ siê jednak temat nadchodz¹cej
prezydencji czeskiej. Czechy, jako drugi po S³owenii, kraj z „nowych” pañstw cz³onkow-
skich UE rozpoczyna³y przewodnictwo w Radzie w atmosferze rozbratu premiera Mirka
Topolanka z prezydentem Vaclavem Klausem, co niezbyt dobrze wró¿y³o aktywnoœci Re-
publiki Czeskiej jako reprezentanta Unii Europejskiej. Obawiano siê, i¿ eurosceptyczna
postawa V. Klausa zahamuje proces ratyfikacji Traktatu lizboñskiego. Czechom nie po-
maga³a tak¿e Francja. Nicolas Sarkozy nie tylko podwa¿a³ kompetencje Mirka Topolan-
ka, ale tak¿e popad³ w konflikt z V. Klausem, którego skrytykowa³ za zarz¹dzenie
dotycz¹ce niewywieszania flag UE na budynkach pañstwowych w Czechach, co odbi³o
siê szerokim echem zarówno w polskiej, jak i zagranicznej prasie.

W licznych komentarzach niemal jednog³oœnie podkreœlano, i¿ prezydencji czeskiej
niezmiernie trudno bêdzie dorównaæ poprzednikom. Po pierwsze dlatego, ¿e s¹ niewiel-
kim krajem Unii Europejskiej, po drugie zaœ – choæ ten argument wydaje siê istotniejszy
– Czesi nie maj¹ na czele rz¹du takiej osobowoœci jak N. Sarkozy7. Tomasz Wróblewski
w komentarzu na ³amach „Rzeczpospolitej” przekonywa³, ¿e rz¹d Topolanka ma w³asn¹
wizjê przewodnictwa w Unii Europejskiej i „ani myœli ulegaæ owczemu pêdowi europej-
skich interwencjonistów”8. M. Topolanek, definiuj¹c priorytety prezydencji, akcentowa³
swobodê w podejmowaniu pracy na terenie UE, swobodê wymiany handlowej, wymiany
us³ug oraz kapita³u. „Jakby tego by³o ma³o – pisa³ T. Wróblewski – na niedawnym spotkaniu
ministrów finansów UE Czesi rozjechali pomys³ radosnego pañstwowego interwencjoniz-
mu Francji, W³och i Wielkiej Brytanii. Topienie kryzysu finansowego, samochodowego
i budowlanego w pieni¹dzach podatników czeski minister porówna³ do gospodarki socja-
listycznej”9.

W wywiadzie udzielonym „Gazecie Wyborczej”, M. Topolanek zapytany o to, co bê-
dzie uwa¿a³ za sukces prezydencji czeskiej, odpowiedzia³: „Dla mnie bêd¹ to przede
wszystkim dobrze przeprowadzone spotkania na wszystkich szczeblach – od grup robo-
czych, przez negocjacje ministerialne, a¿ po szczyty Unii. Od ich przebiegu zale¿y, czy
kraje cz³onkowskie porozumiej¹ siê co do wspólnej polityki i posun¹ Uniê do przodu”10.
Pytany natomiast o pogl¹dy prezydenta Klausa przekonywa³, ¿e na pewno nie zaszkodz¹
one czeskiemu przewodnictwu w Unii, „gdy¿ s¹ znane od d³u¿szego czasu i nie dziwi¹ ni-
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7 A. S³ojewska, Czechom trudno bêdzie konkurowaæ z Sarkozym, „Rzeczpospolita” z 23 grudnia 2008.
8 T. Wróblewski, Czesi – ból g³owy euro lewicy, „Rzeczpospolita” z 22 grudnia 2008.
9 Ibidem.

10 Dok¹d Czesi od stycznia poprowadz¹ Europê, z Mirkiem Topolankiem rozmawia³ w Pradze Lubosz Palata,
„Gazeta Wyborcza” z 22 grudnia 2008.



kogo. Bardziej ni¿ media, które powtarzaj¹ rzeczy ju¿ dawno powiedziane, bêdzie mnie
interesowa³a ocena naszych partnerów po zakoñczeniu okresu prezydencji. W chwili
obecnej mamy ich maksymalne zaufanie”11 – mówi³ premier Czech.

2 stycznia 2009 r., dzieñ po objêciu przez Republikê Czesk¹ przewodnictwa w Radzie
Unii Europejskiej, wszystkie analizowane gazety codzienne odnotowa³y to wydarzenie na
pierwszych stronach, choæ informacja ta w ¿adnym z dzienników nie by³a tzw. czo³ówk¹.
I tak np. pierwsz¹ stronê „Gazety Wyborczej” zdominowa³ tekst o rosyjsko-ukraiñskim
konflikcie gazowym12 oraz wiadomoœæ o wprowadzeniu waluty euro na S³owacji13.
Wzmianka z odniesieniem do strony 10 gazety: „Od wczoraj Unii przewodz¹ Czesi, a ko-
mentatorzy czekaj¹ na ich pierwsze potkniêcie” znalaz³a siê w rubryce „W skrócie”. W te-
kœcie na ³amach „Gazety” Jacek Pawlicki zauwa¿y³, i¿ Czesi przejêli przewodnictwo
w Unii z baga¿em wyzwañ i k³opotów. W szerokiej palecie spraw pilnych znalaz³y siê
unijne mediacje w Strefie Gazy oraz impas na linii Moskwa–Kijów. „Nag³y kryzys, z któ-
rym Czesi w imieniu Unii siê zmierz¹, to odciêcie dostaw gazu Ukrainie przez Rosjê. Za-
danie bardzo trudne, bo Unia wci¹¿ nie ma wspólnej polityki energetycznej. I nie ma te¿
jednej linii wobec Rosji. Ale ten kryzys mo¿e pomóc Czechom w osi¹gniêciu przynajm-
niej jednego z wyznaczonych sobie celów – w zwiêkszaniu bezpieczeñstwa energetyczne-
go Unii”14 – pisa³ komentator „Gazety Wyborczej”.

Andrzej Talaga z „Dziennika” wyrazi³ przekonanie, ¿e Czechy bêd¹ d¹¿y³y do forso-
wania w³asnych pomys³ów na kszta³t polityki europejskiej, a Polska – dla wspólnego do-
bra – powinna im w tym pomóc. Sceptycyzm V. Klausa dotycz¹cy chocia¿by Traktatu
z Lizbony podzielany przez prezydenta Lecha Kaczyñskego by³ – zdaniem Talagi – szan-
s¹, by pokazaæ Francji i Niemcom, ¿e zarówno Polska, jak i Czechy nie bêd¹ sz³y na smy-
czy najwiêkszych pañstw kontynentu, a w europejskich roszadach „nowe” pañstwa Unii
powinny byæ traktowane na równi ze „starymi”. Komentator zauwa¿y³ tak¿e, i¿ Praga
przy wytyczaniu celów prezydencji wyszczególni³a co najmniej trzy zagadnienia, które
Polsce nie powinny byæ obojêtne: „Pierwsze to zacieœnienie wspó³pracy UE ze Stanami
Zjednoczonymi. Drugie – budowa bezpieczeñstwa energetycznego Europy. Trzecie – œci-
œlejsze relacje z Ukrain¹, krajami kaukaskimi, Mo³dawi¹ i ewentualnie Bia³orusi¹ w ramach
zaproponowanego przez Polskê i Szwecjê partnerstwa wschodniego”15 – przekonywa³
A. Talaga.

„Rzeczpospolita” odnotowuj¹c „przeniesienie stolicy Unii Europejskiej” do Pragi
podkreœli³a, ¿e jeszcze nigdy ¿aden kraj nie mia³ przed inauguracj¹ przewodnictwa tak
z³ej prasy jak Czechy. W komentarzu Anna S³ojewska zwróci³a uwagê, i¿ pomimo, ¿e
czeska prezydencja nie bêdzie tak spektakularna jak francuska, to dla Polski mo¿e siê oka-
zaæ korzystna16.

W „Polska The Times” ukaza³ siê natomiast wywiad z prof. Milanem Znojem, dyrek-
torem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu w Pradze, który powiedzia³ m.in., ¿e
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11 Ibidem. Na temat V. Klausa zob. tak¿e: T. Maækowiak, Autopromocja Vaclava Klausa, „Gazeta Wyborcza”
z 15 grudnia 2008; A. Koziñski, Unia nie musi baæ siê Klausa, „Polska The Times” z 18 grudnia 2008.

12 Zob. A. Kublik, Gazprom zakrêca Ukrainie, „Gazeta Wyborcza” z 2 stycznia 2009.
13 Zob. S³owacja od stycznia bez korony, „Gazeta Wyborcza” z 2 stycznia 2009.
14 J. Pawlicki, Czeska Unia Europejska, „Gazeta Wyborcza” z 2 stycznia 2009.
15 A. Talaga, Hrada prezydencja, „Dziennik” z 2 stycznia 2009.
16 A. S³ojewska, Stoj¹c na czele Unii Europejskiej, Czesi wcale nie musz¹ ponieœæ klêski, „Rzeczpospolita”

z 2 stycznia 2009.



Czechy poradz¹ sobie z prezydencj¹ jak ka¿dy inny kraj, a jedyn¹ niewiadom¹ jest zachowa-
nie V. Klausa. Pytany o plan dzia³añ czeskiej prezydencji podkreœli³, ¿e kwesti¹ zasadnicz¹
– oprócz ocieplania stosunków UE ze Stanami Zjednoczonymi i polityki energetycznej
– bêdzie rozszerzenie Unii, lobbowanie za przyjêciem Chorwacji i Ukrainy17.

Nale¿y odnotowaæ, i¿ na tle zachodnioeuropejskiej prasy polskie komentarze po objê-
ciu przez Czechy przewodnictwa w Radzie UE by³y mocno wywa¿one. Podczas gdy za-
graniczne gazety ostrzega³y przed klêsk¹ pó³rocznego przewodnictwa Czech, na ³amach
polskich dzienników pojawia³y siê wypowiedzi deklaruj¹ce polskie poparcie dla poczy-
nañ Republiki Czeskiej. „W polskim MSZ mówi¹, ¿e bardzo nam zale¿y na sukcesie
Czech, bo inaczej w starej Europie ugruntuje siê przekonanie, ¿e nowe kraje nie radz¹ so-
bie z wyzwaniami. A to odbije siê negatywnie na polskiej prezydencji w drugiej po³owie
2011 r.”18 – pisa³a „Gazeta Wyborcza”.

Jednak w miarê up³ywu czasu komentarze na temat prezydencji czeskiej by³y coraz
bardziej krytyczne. Media odnotowywa³y rozmaite potkniêcia i gafy czeskich urzêd-
ników. „Falstart Czechów na czele Unii”19, „Czarna seria czeskich wpadek”20, „Premier
Topolanek nie radzi sobie w roli przywódcy UE”21, „Unia ma doœæ czeskiej nieporadno-
œci”22 – to tylko niektóre tytu³y, które pojawi³y siê na ³amach polskiej prasy na przestrzeni
kilku pierwszych tygodni czeskiego przewodnictwa w Unii. Gazety komentowa³y przede
wszystkim pomy³ki prezydencji, jak na przyk³ad nazwanie w oficjalnym oœwiadczeniu
dotycz¹cym kryzysu gazowego premiera W³adimira Putina prezydentem lub niefortunn¹
wypowiedŸ rzecznika prezydencji Jiri Potuznika, który stwierdzi³, ¿e Czechy traktuj¹
izraelsk¹ ofensywê l¹dow¹ w Strefie Gazy jako przejaw polityki defensywnej, a nie ofen-
sywnej. WypowiedŸ, któr¹ prostowa³ póŸniej szef czeskiej dyplomacji Karel Schwarzen-
berg, by³a uznawana przez media polskie i œwiatowe jako oficjalne stanowisko UE wobec
konfliktu na Bliskim Wschodzie23. Nied³ugo potem uwaga dziennikarzy i komentatorów
skupi³a siê na kontrowersyjnej wystawie Davida Czernego w budynku Rady UE, która
by³a oficjaln¹ „wizytówk¹” czeskiej prezydencji. Instalacja przedstawiaj¹ca stereoty-
powo 27 pañstw Unii wywo³a³a skandal i oburzenie. „Bu³garia jest jedn¹ wielk¹ toalet¹,
Litwini sikaj¹, ca³a Francja strajkuje, a w Polsce ksiê¿a wznosz¹ gejowsk¹ flagê”24 – do-
nosi³a „Gazeta Wyborcza” w relacji Dominiki Pszczó³kowskiej. Z kolei Piotr Pacewicz
stwierdzi³ na ³amach „Dziennika”, ¿e szydercze karykatury krajów cz³onkowskich ilu-
struj¹ stereotypy narodowe, za którymi stoi cieñ prawdy. „Czerny przewietrzy³ europejski
klimat – zw³aszcza ostatnio w oparach narodowo-serio – gdy nawet w Niemczech poczu-
cie winy za przesz³oœæ ju¿ nie blokuje tzw. patriotycznych odruchów i modna jest troska
o wizerunek narodu”25 – pisa³ Pacewicz. Krzysztof Szczerski z Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego zwróci³ uwagê na ³amach „Rzeczpospolitej” na polityczny wymiar wystawy jako
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17 Czeska prezydencja bêdzie jak czeski film, z prof. Milanem Znojem rozmawia Agaton Koziñski, „Polska The
Times” z 2 stycznia 2009.

18 J. Pawlicki, op. cit.
19 R. Woœ, Falstart Czechów na czele Unii, „Dziennik” z 6 stycznia 2009.
20 J. Prus, Czarna seria czeskich wpadek, „Rzeczpospolita” z 10 stycznia 2009.
21 A. Koziñski, Premier Topolanek nie radzi sobie w roli przywódcy UE, „Polska The Times” z 20 stycznia 2009.
22 J. Bielecki, Unia ma doœæ czeskiej nieporadnoœci, „Dziennik” z 2 lutego 2009.
23 R. Woœ, op. cit.
24 D. Pszczó³kowska, Czesi: zróbmy sobie jaja, „Gazeta Wyborcza” z 13 stycznia 2009. Zob. tak¿e: tej¿e, Czeskie

jaja do kwadratu!, „Gazeta Wyborcza” z 14 stycznia 2009; tej¿e, Bu³garia ma byæ zdjêta, „Gazeta Wyborcza”
z 16 stycznia 2009.

25 P. Pacewicz, Zachwycaj¹ce czeskie jaja, „Gazeta Wyborcza” z 15 stycznia 2009.



symbolu czeskiej prezydencji w Unii: „Nie bardzo rozumiem, dlaczego Czesi zgadzaj¹ siê
na taki symbol. (…) Dziwiê siê w³adzom Czech. Spotka³y siê ju¿ w zwi¹zku ze swoim
przewodniczeniem UE z ostr¹ – ale nie zawsze sprawiedliw¹ – krytyk¹. Ta wystawa nie
pomo¿e im w pozbyciu siê ³atki kraju niezdolnego do przewodzenia UE, któr¹ niektóre
pañstwa staraj¹ siê im przykleiæ”26.

Analiza polskich dzienników pod k¹tem czeskiej prezydencji pokazuje wyraŸnie, ¿e
bie¿¹ca praca Czechów np. w aspekcie przeciwdzia³ania kryzysowi finansowemu, czy ak-
tywnoœci na arenie miêdzynarodowej, nie by³a dostatecznie wyeksponowana na ³amach
prasy. Z analizy tej wynika równie¿, i¿ spora czêœæ artyku³ów koncentrowa³a siê w kwestii
czesko-francuskich animozji. By³o tak chocia¿by w kontekœcie zwo³ania przez Mirka To-
polanka nadzwyczajnego szczytu UE poœwiêconego kryzysowi finansowemu. Jak dono-
si³a „Rzeczpospolita” spotkanie to by³o konsekwencj¹ oskar¿eñ o pasywnoœæ w dobie
kryzysu kierowanych pod adresem czeskiego premiera przez N. Sarkozy’ego. „Celem
szczytu ma byæ równie¿ powstrzymanie protekcjonistycznych zapêdów Sarkozy,ego.
Francuski prezydent rozz³oœci³ niedawno œrodkowoeuropejskich partnerów sugeruj¹c, ¿e
producenci samochodów, np. Peugeot-Citroen powinni zamkn¹æ fabryki w Czechach
i przenieœæ je do Francji”27 – pisa³a A. S³ojewska. Z kolei na ³amach „Dziennika” pojawi³a
siê informacja, i¿ Czechy nie ratyfikuj¹ wa¿nego dla Francji Traktatu lizboñskiego, jeœli
N. Sarkozy bêdzie blokowa³ przenoszenie produkcji z bogatszych do ubo¿szych krajów
UE. „W tle konfliktu majaczy równie¿ spór o to, czy ma³e pañstwa nadaj¹ siê do przewo-
dzenia UE. Sarkozy od kilku tygodni konsekwentnie lansuje pogl¹d, ¿e Wspólnota nie ra-
dzi sobie, gdy jest pod kierownictwem krajów takich jak Czechy”28 – podkreœla³ Jêdrzej
Bielecki. Warto zauwa¿yæ równie¿, i¿ dzia³ania Francji na arenie miêdzynarodowej
w trakcie trwania prezydencji czeskiej by³y o wiele czêœciej eksponowane na ³amach pra-
sy ni¿ zabiegi przewodnicz¹cych UE Czech.

Zaciekawienie komentatorów budzi³a tak¿e, wspomniana ju¿ kwestia ratyfikacji przez
Czechy Traktatu lizboñskiego. Dominowa³ pogl¹d, i¿ brak pozytywnej decyzji bêdzie ol-
brzymim b³êdem i zawa¿y na ostatecznej ocenie pó³rocznego przewodnictwa w UE. W lu-
tym dokument zosta³ ratyfikowany przez parlament, choæ ostateczny wynik g³osowania
do koñca pozostawa³ zagadk¹29. W doniesieniach prasowych podkreœlano, ¿e decyduj¹ce
znaczenie dla losów ratyfikacji mia³o wyst¹pienie Topolanka przed czesk¹ izb¹. „Nie
bêdê tu krzycza³ na czeœæ Lizbony, tak jak siê krzycza³o za ka¿d¹ g³upot¹ w czasach ko-
munizmu, ale bêdê g³osowa³ za traktatem. (…) Nieratyfikowanie traktatu niczego nam nie
daje. (…) Nieratyfikowanie wyrzuca nas na peryferie Europy. Bêdê wiêc g³osowa³ za
i wzywam do tego pos³ów ODS [Obywatelska Partia Demokratyczna30 – przyp. B.S]”31

– przytacza³a fragmenty przemówienia czeskiego premiera „Gazeta Wyborcza”. Zdaniem
dziennika g³osowanie to pokaza³o, ¿e po rezygnacji V. Klausa z funkcji honorowego prze-
wodnicz¹cego ODS w grudniu 2008 r., partiê zdominowali eurorealiœci na czele z premierem
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26 Fatalny wizerunek Polaków, z Krzysztofem Szczerskim rozmawia Bart³omiej Radziejewski, „Rzeczpospolita”
z 16 stycznia 2009.

27 A. S³ojewska, Premier Czech zwo³uje nadzwyczajny szczyt UE, „Rzeczpospolita” z 10 lutego 2009. W tym kon-
tekœcie zob. tak¿e: tej¿e, Czesi kontratakuj¹, „Rzeczpospolita” z 12 lutego 2009; pmaj, Topolanek krytykuje protek-
cjonizm, uderza we Francjê?, „Rzeczpospolita” z 17 lutego 2009.

28 J. Bielecki, Prezydent Francji szanta¿uje Czechów, „Dziennik” z 10 lutego 2009.
29 Czechy by³y ostatnim unijnym krajem, w którym parlament nie ratyfikowa³ Traktatu. Zob. m.in. K. Zuchowicz,

Czesi znów o traktacie, „Rzeczpospolita” z 18 lutego 2009.



Topolankiem. Polska prasa podkreœla³a jednak, ¿e Traktat mo¿e przepaœæ w g³osowaniu
w czeskim senacie, gdzie siln¹ pozycjê maj¹ przeciwnicy Traktatu ze skrzyd³a ODS
zwi¹zanego z prezydentem. Decyzja zosta³a jednak od³o¿ona na kolejne miesi¹ce.

Najwiêksza pora¿ka prezydencji?

W marcu 2009 r. dosz³o w Czechach do kryzysu rz¹dowego, w wyniku którego
upad³ gabinet Mirka Topolanka. Wydarzenie to wywo³a³o lawinê prasowych opinii i spe-
kulacji. „Polska The Times” z za¿enowaniem podkreœla³a, i¿ od lat nie zdarzy³o siê, by
w pañstwie sprawuj¹cym prezydencjê dosz³o do odwo³ania premiera32, zaœ w licznych ko-
mentarzach dominowa³o okreœlenie „czeski film”. Ju¿ z samych tylko tytu³ów prasowych
najwiêkszych polskich dzienników mo¿na by³o wyczytaæ w jak powa¿nym kryzysie zna-
laz³a siê nie tylko czeska prezydencja, ale i ca³a Unia (patrz: tabela).

Tabela

Tytu³ Dziennik Data

„Topolanek upad³, Unia bez g³owy” „Gazeta Wyborcza” 25 marca 2009

„Klêska czeskiego premiera” „Rzeczpospolita” 25 marca 2009

„Upadek rz¹du Mirka Topolanka, wa¿¹ siê losy prezydencji w UE” „Polska The Times” 25 marca 2009

„Upad³ rz¹d Mirka Topolanka” „Dziennik” 25 marca 2009

„Czeski zamach na Europê” „Gazeta Wyborcza” 26 marca 2009

„Trzymamy kciuki za Czechów” „Gazeta Wyborcza” 26 marca 2009

„Czeski film w Unii Europejskiej” „Rzeczpospolita” 26 marca 2009

„Bezkrólewie w Europie” „Dziennik” 26 marca 2009

„Chmury nad Lizbon¹” „Gazeta Wyborcza” 27 marca 2009

„Czesi stracili twarz” „Polska The Times” 27 marca 2009

�ród³o: Opracowanie w³asne.

„Gazeta Wyborcza” przypomnia³a w tekœcie na pierwszej stronie, ¿e w ci¹gu dwóch
ostatnich lat opozycja ju¿ czterokrotnie próbowa³a obaliæ rz¹d Topolanka. „Upadek rz¹du
kraju przewodnicz¹cego Unii pog³êbia jeszcze kryzys europejskiego przywództwa”33

– przekonywa³ na ³amach „Gazety” Pawe³ Œwieboda. Natomiast zdaniem Dominiki
Pszczó³kowskiej wotum nieufnoœci dla Topolanka to dowód skrajnej nieodpowiedzialno-
œci czeskich polityków. „Zwykle elity powstrzymuj¹ siê od regulowania porachunków
podczas prezydencji UE. Zawirowania polityczne spowoduj¹ te¿, ¿e do koñca prezydencji
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30 Obywatelska Partia Demokratyczna jest najsilniejsz¹ prawicowo-konserwatywn¹ parti¹ polityczn¹ w Cze-
chach. Za³o¿ycielem i przewodnicz¹cym formacji do 2002 r. by³ Vaclav Klaus. Obecnie przewodniczy jej Mirek To-
polanek.

31 L. Palata, Czeski parlament ratyfikowa³ traktat lizboñski, „Gazeta Wyborcza” z 19 lutego 2009. Zob. tak¿e: te-
go¿, Czeski korowód wokó³ traktatu lizboñskiego, „Gazeta Wyborcza” z 10 lutego 2009; K. Zuchowicz, Pierwsze cze-
skie „tak”, „Rzeczpospolita” z 19 lutego 2009; A. S³ojewska, Vaclav Klaus: w Unii jak za komunizmu,
„Rzeczpospolita” z 20 lutego 2009.

32 K. Godlewski, Upadek rz¹du Mirka Topolanka, wa¿¹ siê losy prezydencji w UE, „Polska The Times” z 25 mar-
ca 2009.

33 Red., Topolanek upad³, Unia bez g³owy, „Gazeta Wyborcza” z 25 marca 2009.



Czechy nie ratyfikuj¹ traktatu lizboñskiego. Potem, gdy zniknie presja, bêdzie to jeszcze
trudniejsze”34 – zaznaczy³a dziennikarka. W podobnym tonie sprawê komentowa³
„Dziennik”, zwracaj¹c jednoczeœnie uwagê na s³owa samego Topolanka, który stwierdzi³,
¿e odwo³anie rz¹du mo¿e przyczyniæ siê do os³abienia czeskiego przewodnictwa35.

Anna S³ojewska z „Rzeczpospolitej” postawi³a tezê, i¿ upadek rz¹du nie oznacza
bezkrólewia w Pradze: „Jakiœ rz¹d bêdzie i wszystkie unijne rady ministrów, szczyty oraz
inne spotkania bêd¹ technicznie przygotowane, a decyzje podejmowane. Tyle, ¿e znacz-
nie os³abnie zdolnoœæ rz¹du czeskiego do przekonywania innych. Gabinet Topolanka i tak
mia³ ma³y problem, po pó³rocznym przewodnictwie charyzmatycznego Nicolasa Sarko-
zy’ego, z udowodnieniem, ¿e jest w Unii aktywny”36.

Wœród g³osów o katastrofie i najwiêkszej pora¿ce czeskiej prezydencji pojawia³y siê
opinie bardziej wywa¿one, przekonuj¹ce, i¿ polityczne zawirowania wokó³ rz¹du Topo-
lanka nie przeszkodz¹ Czechom w dokoñczeniu prezydencji. W wielu komentarzach
zwracano uwagê na rosn¹c¹ rolê prezydenta Klausa, który zdaniem „Rzeczpospolitej” sta³
siê „g³ównym rozgrywaj¹cym”37. W komentarzu Lubosza Palaty dominowa³o przekona-
nie, ¿e na kwietniowym szczycie UE–USA to w³aœnie Klaus „zagra pierwsze skrzypce”38.
Prasa spekulowa³a równie¿ co do najbli¿szych decyzji prezydenta w sprawie premiera.
Klaus móg³ zostawiæ Topolanka na stanowisku do koñca prezydencji lub mianowaæ no-
wego szefa rz¹du – tu zdania dziennikarzy, publicystów i ekspertów by³y podzielone39.
Dwa tygodnie póŸniej prezydent mianowa³ na szefa gabinetu Jana Fischera, który urzêdo-
wanie rozpocz¹³ 8 maja. Jak napisa³a „Rzeczpospolita”, nowy premier wydawa³ siê byæ
z góry na straconej pozycji, g³ównie dlatego, ¿e nie by³ w Czechach postaci¹ znan¹. Gazeta
przytoczy³a s³owa senatora Obywatelskiej Partii Demokratycznej Jirzi ¯aka, który stwier-
dzi³: „Nie mam pojêcia, kto to jest. Pierwszy raz us³ysza³em jego nazwisko w ubieg³ym
tygodniu”40. Po zaprzysiê¿eniu nowego rz¹du, w prasie po raz kolejny przewa¿a³y opinie,
i¿ pierwsze skrzypce czeskiej prezydencji zagra prezydent, a J. Fischer bêdzie marionetk¹
Klausa. „S³aby premier, który w ¿adnym z wywiadów nie wyrazi³ dot¹d ¿adnej opinii jest
du¿¹ szans¹ dla antyunijnego prezydenta Vaclava Klausa, który osobiœcie chce sprawo-
waæ czeskie przewodnictwo w UE. Pa³ac Prezydencki ju¿ oœwiadczy³, ¿e Klaus zamierza
prowadziæ wszystkie szczyty, które pozosta³y do lipca, m.in. szczyt UE–Rosja czy zamy-
kaj¹cy prezydencjê szczyt w Brukseli. Dotychczasowy wicepremier i minister ds. euro-
pejskich Aleksander Vondra41 wyraŸnie poleci³ Fischerowi, aby nie zostawia³ Klausowi
szczytu w Brukseli, na którym mo¿e byæ og³oszona decyzja o drugim irlandzkim referen-
dum w sprawie traktatu lizboñskiego. Fischer odpowiada na to: «Rozmawiamy o tym
z panem prezydentem»”42 – donosi³a „Gazeta Wyborcza”.
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34 D. Pszczó³kowska, Trzymamy kciuki za Czechów, „Gazeta Wyborcza” z 26 marca 2009.
35 Magbir, Czesi mog¹ pogr¹¿yæ Uniê w chaosie, „Dziennik” z 24 marca 2009.
36 A. S³ojewska, Unijna scheda po Mirku Topolanku, „Rzeczpospolita” z 25 marca 2009.
37 K. Zuchowicz, Klêska czeskiego premiera, „Rzeczpospolita” z 25 marca 2009.
38 L. Palata, Chmury nad Lizbon¹, „Gazeta Wyborcza” z 27 marca 2009.
39 Zob. A. S³ojewska, Czeski film w Unii Europejskiej, „Gazeta Wyborcza” z 26 marca 2009.
40 K. Zuchowicz, Nowy premier Czech bez doœwiadczenia i ambicji politycznych, „Rzeczpospolita” z 10 kwietnia

2009.
41 Nowym ministrem ds. europejskich w rz¹dzie J. Fischera zosta³ Stefan Fuleho, wczeœniej szef czeskiej misji

w NATO.
42 L. Palata, Czesi maj¹ rz¹d, a Europa prezydencjê, „Gazeta Wyborcza” z 9–10 maja 2009. W tym kontekœcie

zob. tak¿e: K. Zuchowicz, Teraz rz¹dzi Fisher, „Rzeczpospolita” z 9–10 maja 2009.



Nie ma w¹tpliwoœci co to tego, ¿e medialny wizerunek prezydencji czeskiej na jej
pó³metku zosta³ ca³kowicie zdominowany na ³amach polskiej prasy przez kryzys rz¹do-
wy. Fala krytyki pod adresem Pragi mia³a jednak zdecydowanie ³agodniejszy ton ni¿ opi-
nie na ³amach innych europejskich pism. W kolejnych artyku³ach polskie media na
bie¿¹co informowa³y opiniê publiczn¹ na temat czeskiego przewodnictwa. Pró¿no jednak
szukaæ obszernych tekstów czy pog³êbionych analiz poruszaj¹cych kwestie realizacji
za³o¿onych przez Czechy priorytetów. Prasa interesowa³a siê przede wszystkim nowym
premierem, a tak¿e dalszymi losami Traktatu lizboñskiego w czeskim senacie, który osta-
tecznie opowiedzia³ siê za jego ratyfikacj¹ na pocz¹tku maja. Uwagê mediów po raz kolej-
ny przyci¹gn¹³ V. Klaus, który powiedzia³, ¿e Traktatu nie podpisze. Dokument uzna³ za
„martwy”, gdy¿ odrzuci³a go w referendum Irlandia. „Dlatego decyzji o ratyfikacji nie ma
w moich planach” – cytowa³a prezydenta Klausa polska prasa43.

„Czesi oblali unijny egzamin”44

Komentarze podsumowuj¹ce czeskie przewodnictwo w UE by³y na ³amach pol-
skiej prasy zdecydowanie ³agodniejsze o tych, które ukaza³y siê w zachodnioeuropejskich
dziennikach. Z rodzimych gazet najgorsz¹ ocenê wystawi³a Czechom „Polska The Ti-
mes”. Ju¿ sam tytu³ „Czesi oblali unijny egzamin” sugerowa³ w jakim tonie bêdzie utrzy-
many ca³y artyku³. Dziennik podkreœli³ na swoich ³amach, ¿e „pó³roczna prezydencja
Czech okaza³a siê jedn¹ wielk¹ katastrof¹”, a „sprawdzili siê jedynie urzêdnicy z drugiego
szeregu praskiej administracji”. „To Ÿle dla Polski, ¿e Praga obla³a egzamin z przewod-
nictwa 27 krajom UE. Bo mamy pokierowaæ Uni¹ ju¿ za dwa lata”45 – przypomnieli
dziennikarze gazety. „Polska The Times” powo³ywa³a siê równie¿ na europejsk¹ pras¹.
Podkreœlono m.in., i¿ hiszpañski „El País” napisa³, ¿e „w historii Europy jeszcze nigdy tak
ma³o ludzi nie wyrz¹dzi³o tyle szkody idei europejskiej, co czescy politycy w ci¹gu ostat-
nich miesiêcy”46. W komentarzach pojawia³y siê równie¿ opinie, i¿ czeskie fiasko poka-
zuje, jak wa¿nym problemem jest potrzeba zreformowania systemu w³adzy w UE. Przy
okazji podsumowañ czeskiej prezydencji odnoszono siê do polskiego przewodnictwa
w 2011 r. Gazety zgodnie podkreœla³y, ¿e prezydencja nie jest funkcj¹ czysto administra-
cyjn¹ i ju¿ teraz Polska powinna wyci¹gn¹æ wnioski z tego, co dzia³o siê Czechach
w pierwszym pó³roczu 2009 r. Uwagi te by³y i s¹ jak najbardziej s³uszne, zwa¿ywszy cho-
cia¿by na fakt, i¿ polska prezydencja zbiega siê z wyborami do Sejmu i Senatu.

„Dziennik” pisa³ o „skompromitowanych Czechach” i o nie³atwym zadaniu stoj¹cym
przed Szwedami, którzy przejêli przewodnictwo w UE. „(…) Praga potrafi³a zaserwowaæ
Unii g³ównie wewnêtrzne przepychanki, kontrowersyjn¹ rzeŸbê, na któr¹ obrazi³o siê pó³
Europy i na koniec kompromituj¹ce zdjêcia nagiego premiera Topolanka w willi Silvio

102

102

Bart³omiej Secler

43 W drugiej po³owie maja 2009 r. „Gazeta Wyborcza” pisa³a o czeskich artystach, którzy zaprotestowali przeciw
V. Klausowi. Ich zdaniem prezydent nie podpisuje Traktatu lizboñskiego, gdy¿ forsuje w UE interesy Moskwy. Sze-
rzej: L. Palata, Czescy artyœci przeciwko Klausowi, „Gazeta Wyborcza” z 25 maja 2009.

44 Tytu³ z dziennika „Polska The Times” podsumowuj¹cego czeskie przewodnictwo w UE. Zob. R. Gutkowski,
J. Horky, Czesi oblali unijny egzamin, „Polska The Times” z 29 czerwca 2009.

45 Ibidem.
46 Ibidem.



Berlusconiego. Pó³ roku czeskiego chaosu sprawi³o te¿, ¿e kraje UE na w³asn¹ rêkê szu-
kaj¹ wyjœcia z kryzysu gospodarczego”47 – skomentowa³a gazeta.

W zdecydowanie innym stylu czesk¹ prezydencjê skomentowa³ na ³amach „Dzienni-
ka” Jan Rokita: „Polska ma du¿o powodów, aby dobrze oceniaæ pó³roczne czeskie prze-
wodnictwo w Unii. Wiêc, a¿ dziw bierze, gdy cz³owiek czyta bezmyœlnie przenoszone do
polskich gazet negatywne opinie analityków niemieckich czy francuskich”48. Zdaniem
Rokity antyczeska argumentacja mia³a zdecydowanie tendencyjny charakter. „Niemal
z pewnoœci¹ podobna retoryka bêdzie odt¹d powracaæ przy przewodnictwie ka¿dego z kra-
jów naszego regionu. Nastêpnym razem bêd¹ to wiêc Wêgry, a potem ze szczególnym
upodobaniem – Polska. (…) Mirek Topolanek ca³kiem nieŸle zademonstrowa³ w Europie
realnoœæ i wp³yw interesów pañstw Nowej Unii. Zrobi³ to na dodatek w niesprzyjaj¹cej dla
siebie czeskiej sytuacji wewnêtrznej. I zap³aci³ za to nieuchronn¹ cenê z³ej europejskiej
prasy, a czêsto niesprawiedliwych szyderstw i potêpieñ. Z polskiego punktu widzenia,
w tym bilansie istotne jest jeszcze i to, ¿e Topolanek z Tuskiem stworzyli doœæ wyj¹tkow¹
oœ solidarnoœci czesko-polskiej. Oœ ta nie mia³a – rzecz jasna – ani wystarczaj¹cej mocy,
ani ambicji, aby odmieniæ kszta³t europejskiej polityki. Ale w¹tpiê, abyœmy a¿ do czasu
polskiego przewodnictwa mieli jeszcze podobne sojusznicze szefostwo Unii”49 – przeko-
nywa³ J. Rokita.

„Rzeczpospolita” przypomnia³a, ¿e ju¿ przed rozpoczêciem przewodnictwa, Czesi
mieli wyj¹tkowo z³¹ prasê, a w komentarzach przewidywano im pora¿kê prezydencji.
Zdaniem Anny S³ojewskiej, od samego pocz¹tku musieli udowadniaæ, i¿ potrafi¹ kiero-
waæ Uni¹. Z polskiej perspektywy, dziennikarka pozytywnie oceni³a czeskie przewodnic-
two. „Praga, jak oczekiwano, opiera³a siê propozycjom Francji wyj¹tkowych regulacji
w gospodarce. Doprowadzi³a do koñca projekt Partnerstwa Wschodniego i osi¹gnê³a po-
rozumienie w sprawie gwarancji dla Irlandii tak, by kraj ten móg³ powtórzyæ referendum.
Ale nie by³y to samodzielne inicjatywy Pragi”50 – zauwa¿y³a dziennikarka.

„Gazeta Wyborcza” za sukcesy czeskiej prezydencji, które jednak zosta³y „zasypane
gruzami z upadku rz¹du Mirka Topolanka”, uzna³a interwencjê w spawie kryzysu gazo-
wego i przeforsowanie Partnerstwa Wschodniego. „Czescy urzêdnicy byli fantastyczni,
czescy politycy katastrofalni”51 – skomentowa³a na swoich ³amach – s³owami anonimo-
wego zachodnioeuropejskiego polityka – gazeta.

Podsumowanie

Zarówno w toku przygotowañ do przewodnictwa w UE, jak równie¿ w trakcie
sprawowania prezydencji, niezwykle istotn¹ rolê odgrywaj¹ media. To w³aœnie od prasy,
radia czy telewizji w du¿ej mierze zale¿y wizerunek pañstwa stoj¹cego na czele Unii.
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47 M. Gostkiewicz, Szwecja ma problem z Europ¹ i Rosj¹, „Dziennik” z 1 lipca 2009. Zob. tak¿e: Mg, PAP, Czesi
oddaj¹ Szwedom Uniê i piwo, „Dziennik” z 21 czerwca 2009; M. Potocki, Szwedzi przejmuj¹ w³adzê w Unii, „Dzien-
nik” z 22 czerwca 2009; J. Bielecki, Czechy: ¿egnaj, prezydencjo, „Dziennik” z 30 czerwca 2009; J. Bielecki, Szwedzi
przejmuj¹ ster UE, Rosja traci humor, „Dziennik” z 1 lipca 2009.

48 J. Rokita, Czeski premier nie tylko siê rozbiera, „Dziennik” z 2 lipca 2009.
49 Ibidem.
50 A. S³ojewska, Praga przekazuje stery Sztokholmowi, „Rzeczpospolita” z 29 czerwca 2009.
51 L. Palata, Czech Czechowi nie popuœci, „Gazeta Wyborcza” z 30 czerwca 2009.



Wa¿ne s¹ nie tylko media krajowe, ale tak¿e zagraniczne, które z o wiele wiêkszym kryty-
cyzmem komentuj¹ i oceniaj¹ dan¹ prezydencjê. Dobitnie przekona³y siê o tym Czechy
w trakcie sprawowania pierwszego w swojej historii przewodnictwa. Wydaje siê, i¿ z me-
dialnego punktu widzenia prezydencja czeska by³a pora¿k¹. Dominuj¹cy bowiem okaza³
siê obraz Czech jako pañstwa, które niedostatecznie przygotowa³o siê do tego przed-
siêwziêcia.

W polskiej prasie komentarze na temat czeskiego przewodnictwa by³y wywa¿one.
Zamiast ostrej krytyki – choæ i taka siê zdarza³a – dziennikarze, w kontekœcie polskiej
prezydencji w 2011 r., przestrzegali przed pope³nianiem tych samych b³êdów co Czesi.
Przestroga ta kierowana by³a przede wszystkim w stronê polskich elit politycznych. Ne-
gatywny obraz prezydencji czeskiej w oczach opinii publicznej by³ bowiem – w du¿ej
mierze – efektem niepotrzebnych kontrowersyjnych zachowañ czeskich polityków.

Na ³amach analizowanych tytu³ów ukaza³o siê w sumie kilkadziesi¹t informacji i arty-
ku³ów poœwiêconych czeskiemu przewodnictwu w UE. Najwiêcej tekstów prasowych po-
jawi³o siê w chwili rozpoczêcia prezydencji, jej zakoñczenia i kryzysu rz¹dowego, który
doprowadzi³ do upadku gabinetu Mirka Topolana. Warto zauwa¿yæ, i¿ pomimo zaintere-
sowania tematem czeskiej prezydencji, informacje i artyku³y jej poœwiêcone nie by³y
drukowane na czo³ówkach polskich gazet. Znajdowa³y siê one na dalszych stronach, za-
zwyczaj w dzia³ach „Œwiat”. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e czeskie poczynania by³y niejed-
nokrotnie zdominowane przez aktywnoœæ Francji na arenie miêdzynarodowej, co czêsto
znajdowa³o odzwierciedlenie w artyku³ach prasowych. Ponadto, wiele pozytywnych, ale
mniej istotnych dzia³añ czeskiej prezydencji, wynikaj¹cych z za³o¿onych wczeœniej prio-
rytetów, nie zosta³o w ogóle odnotowanych na ³amach polskiej prasy.
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Prezydencja Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej 2010.

Doœwiadczenia, wyzwania, priorytety

Wstêp

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie struktury zarz¹dzania przygotowa-
niami Hiszpanii do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (UE) oraz mo¿liwie szerokie
omówienie priorytetów i planowanych dzia³añ Hiszpanii w pierwszym pó³roczu 2010 roku.

Pierwsza czeœæ artyku³u poœwiêcona jest historii drogi jak¹ Hiszpania musia³a poko-
naæ aby przyst¹piæ do Wspólnoty Europejskiej (WE). Nastêpnie poprzez opis poprzed-
nich prezydencji hiszpañskich artyku³ wskazuje charakterystyczne elementy polityki
europejskiej Hiszpanii oraz proces kszta³towania siê pozycji tego kraju w UE. Druga czê-
œæ zawiera opis przygotowañ Hiszpanii do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
Wychodz¹c od omówienia jednostek administracyjnych odpowiedzialnych za przygoto-
wanie i przeprowadzenie prezydencji, artyku³ zmierza do omówienia wyzwañ czeka-
j¹cych na Hiszpaniê w roku 2010. Jest to punkt wyjœcia do szerokiego opisu priorytetów
prezydencji hiszpañskiej oraz elementów wspólnego programu z Belgi¹ i Wêgrami w ra-
mach trio presidency. Ostatnia czêœæ artyku³u poœwiêcona jest dzia³aniom promocyjnym.
Rozwi¹zania administracyjne, ambitna agenda prezydencji hiszpañskiej w UE oraz no-
woczesne drogi promocji mog¹ byæ cenn¹ wskazówk¹ dla Polski, której prezydencja
przypada na drugie pó³rocze 2011 r.

Droga Hiszpanii do Unii Europejskiej

Wojna domowa w Hiszpanii zakoñczy³a siê zwyciêstwem faszystowskich si³ fran-
kowskich. W latach 1939–1975 Hiszpani¹ niepodzielnie rz¹dzi³ gen. Franco. By³y to lata
dyktatury, nieustannych represji i izolacji miêdzynarodowej. Dopiero po œmierci Franco
Hiszpania mog³a myœleæ o powrocie na arenê miêdzynarodow¹. Wybory w czerwcu 1977 r.
i nowa konstytucja przyjêta w 1978 r., która okreœli³a Hiszpaniê jako monarchiê parla-
mentarn¹, utorowa³y drogê Hiszpanii do demokracji. Oprócz konsolidacji demokracji
i odbudowy wyniszczonej struktury spo³ecznej, administracyjnej i politycznej w kraju,
Hiszpania od pocz¹tku stara³a siê o wzmocnienie swojej pozycji na œwiecie. Naturalnie
pierwszym partnerem sta³y siê pañstwa europejskie1.
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Hiszpania przyst¹pi³a wraz z Portugali¹ do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
(EWG) w 1986 r. i pozosta³ych dwóch Wspólnot. By³a wtedy jednym z najmniej rozwi-
niêtych krajów w EWG. Jej PKB per capita w 1986 r. wynosi³o 69% œredniej we Wspól-
nocie. Wielkoœæ kraju i jego potencja³ demograficzny stawia³ Hiszpaniê w czo³ówce
pañstw europejskich2. Pozostawa³a jednak w tyle pod wzglêdem poziomu wykszta³cenia
obywateli, rozwoju technologii, a przede wszystkim bogactwa. Przez wiele lat Hiszpania
by³a najwiêkszym beneficjentem w Unii Europejskiej. By³a równie¿ krajem, który jedno-
znacznie i namacalnie zyska³ na przyst¹pieniu do UE. Zmieni³o siê to po rozszerzeniu UE
w 2004 roku o 10 nowych krajów. Hiszpania straci³a prawo do korzystania z funduszu
spójnoœci. Ograniczono równie¿ fundusze strukturalne dla hiszpañskich regionów. Nie
wp³ynê³o to jednak znacz¹co na poparcie dla idei szerokiej integracji charakterystycznego
dla Hiszpanii. Kraj ten od zawsze popiera kraje kandyduj¹ce do UE. Obecnie jednoznacz-
nie opowiada siê za przyjêciem Chorwacji i Turcji do struktur unijnych3.

Liczne inicjatywy takie jak polityka spójnoœci, ustanowienie obywatelstwa UE, Strate-
gia Lizboñska czy Polityka Œródziemnomorska zbli¿y³y Hiszpaniê do pozycji, jakie maj¹
takie kraje jak Francja, Niemcy, W³ochy czy Wielka Brytania. Hiszpania od zawsze zabie-
ga o wzmocnienie swojej roli w regionie œródziemnomorskim, a tak¿e dba o dobre kontak-
ty z Ameryk¹ £aciñsk¹ i USA. Hiszpanie s¹ bliscy idei federacji ponadpañstwowej.
Lewica maj¹ca d³ugie tradycje w tym kraju popiera wzrost kompetencji Komisji Europej-
skiej, która powinna ich zdaniem przybraæ rolê g³ównego organu wykonawczego UE.
Hiszpania opowiada siê równie¿, za zwiêkszaniem udzia³u Parlamentu Europejskiego
w procesie decyzyjnym. Zmierzaj¹ równie¿ do wzmocnienia roli obywatela w UE.
Wspólnota powinna d¹¿yæ do harmonizacji i koordynacji ponadnarodowej polityki. Kraj
rz¹dzony przez José Luis Rodríguez Zapatero opowiada siê za pog³êbianiem wspó³pracy
w zakresie europejskiej polityki bezpieczeñstwa i obrony. W tej kwestii UE powinna
wspó³pracowaæ, zdaniem Hiszpanii z ONZ i NATO tak, aby systemy tych organizacji by³y
jak najbardziej kompatybilne i uzupe³nia³y siê wzajemnie4.

Prezydencja po raz czwarty

Hiszpania w styczniu 2010 r. obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europej-
skiej po raz czwarty. Pierwsze dwie prezydencje w 1989 i 1995 roku okreœla siê mianem
„symbolicznych”. Ich g³ówn¹ rol¹ by³o ustabilizowanie pozycji Hiszpanii we Wspólno-
tach Europejskich (WE)/Unii Europejskiej. Hiszpania chcia³a udowodniæ krajom cz³on-
kowskim i samej sobie, ¿e jej przyst¹pienie do Wspólnot Europejskich to wielki sukces
integracji5.

Pierwsz¹ prezydencjê Hiszpania objê³a w 1989 r. zaledwie 3 lata po przyst¹pieniu do
WE. W parlamencie krajowym od 1982 r. absolutn¹ wiêkszoœæ mia³a PSOE6, Hiszpañska
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3 B. Wojna, Polityka Hiszpanii w Unii Europejskiej, „Biuletyn” nr 51 (239), 19.11.2004 r., Polski Instytut Spraw

Miêdzynarodowych, Biuro Analiz, s. 1.
4 Ibidem, s. 2–3.
5 C. Closa, The domestic basis of Spanish European policy and the 2002 presidency, Norte Europe, grudzieñ

2001, wprowadzenie.
6 PSOE – Partido Socialista Obrero Español.



Socjalistyczna Partia Robotnicza7. Prezydencja mia³a byæ okazj¹ do odœwie¿enia wize-
runku Partii i zdobycia elektoratu przed kolejnymi wyborami. Rz¹d upatrywa³ w prezy-
dencji szansê na umocnienie i modernizacjê demokracji w kraju, i zacieœnienie relacji
z innymi pañstwami cz³onkowskimi. Przede wszystkim jednak stawk¹ by³ presti¿ miê-
dzynarodowy. Od pocz¹tku Hiszpanie zwracali siê w stronê Ameryki £aciñskiej i regionu
œródziemnomorskiego. Jest to motyw powtarzaj¹cy siê w ka¿dej kolejnej prezydencji8.

Najwiêkszym sukcesem tamtej prezydencji by³o przyjêcie Raportu Delorsa, który
zak³ada³ utworzenie unii walutowej. Debiut Hiszpanii w roli kraju prezydencji sprawi³, ¿e
Hiszpania znalaz³a swoje miejsce we WE. Trudno jednak mówiæ o spektakularnym sukce-
sie. By³ to nowy kraj WE, który dopiero co uczy³ siê jak poruszaæ siê w towarzystwie in-
nych pañstw. Nie mo¿na te¿ mówiæ o pora¿ce. Uwa¿a siê, ¿e prezydencja 1989 r. nada³a
Hiszpanii „europejski charakter” i wprowadzi³a ten kraj na arenê miêdzynarodow¹. Na
pewno te¿ przyczyni³a siê do wygranej PSOE w kolejnych wyborach9.

Kolejna prezydencja, w 1995 r., przebiega³a w zupe³nie innych warunkach. Od przy-
st¹pienia Hiszpanii do WE interes narodowy by³ silnie zwi¹zany z interesem Unii. W wie-
lu momentach by³ wrêcz identyczny. W kraju utrzymywa³a siê atmosfera proeuropejska.
Dopiero kryzys, który przyszed³ w 1992 r. przyniós³ do Hiszpanii falê eurosceptyzmu.
Wtedy te¿ interes narodowy mocno rozbieg³ siê z interesem Wspólnoty. Do UE przy-
st¹pi³y Finlandia i Szwecja oraz Austria. Rozszerzenie o kraje skandynawskie budzi³o
spory niepokój. Hiszpanie czuli, ¿e obecnoœæ tych krajów mo¿e os³abiæ pozycjê Hiszpanii
w UE. Bali siê, ¿e zostan¹ wykluczeni z czo³ówki krajów Wspólnoty. Rz¹d hiszpañski by³
gotów walczyæ o pozycjê swojego kraju i jego interes. Takie by³y równie¿ oczekiwania
spo³eczeñstwa10.

Socjaliœci z PSOE utworzyli rz¹d mniejszoœciowy z Convergència i Unió (CiU)11, ka-
taloñskimi nacjonalistami. W kraju toczy³a siê walka polityczna miêdzy egzotycznym
rz¹dem a Partio Popular (PP)12 i Izquierda Unida (IU)13, opozycja krytykowa³a rz¹dz¹c¹
koalicjê za liczne afery korupcyjne i nieudolnoœæ w walce z zamachami terrorystycznymi
Euskadi Ta Askatasuna (ETA)14. Kiepska sytuacja wewnêtrzna kraju, ci¹gle wybuchaj¹ce
skandale i walka polityczna nie sprzyja³a PSOE, który mocno nadszarpn¹³ swój wizeru-
nek i straci³ zaufanie. W zmêczonym spo³eczeñstwie zaczê³y pojawiaæ siê g³osy euroscep-
tyczne. Rz¹d nada³ lekko nacjonalistyczny ton ówczesnej prezydencji. Na pewno na
poziomie symboliki. Na logo prezydencji wybrano literê „ñ” w ¿ó³to czerwonej kolory-
styce. Wkrótce te¿ Hiszpania zaczê³a walkê z Komisj¹ Europejsk¹ o klawiatury z hiszpañ-
skimi literami takimi jak „ñ” czy „ll”. W gruncie rzeczy by³y to jednak drobnostki. Rz¹d
hiszpañski by³ bardziej zajêty sprawami wewnêtrznym kraju ni¿ polityk¹ zagraniczn¹.
PSOE przera¿one spadaj¹cym poparciem dla swojej partii robi³o wszystko, aby na prezy-
dencji przede wszystkim zbiæ kapita³ wyborczy.
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7 C. Closa, The third spanish presidency of the EU in Comperative Perspective, Liverpool, 12.10.2002, s. 2.
8 C. Closa, The domestic..., op. cit., s. 40–41.
9 Ibidem, s.38–40

10 C. Closa, The third..., s. 3.
11 Convergència i Unió – Konwergencja i Równoœæ – konserwatywna partia kataloñska.
12 Partio Popular – Konserwatywna Partia Ludowa w Hiszpanii.
13 Izquierda Unida – Ultra lewicowe Zjednoczeniem Lewicy.
14 ETA – Euskadi Ta Askatasuna – Kraj Basków i Wolnoœæ. Organizacja terrorystyczna za³o¿ona przez baskij-

skich nacjonalistów. Jej cz³onkowie domagaj¹ siê od³¹czenia Kraju Basków od Hiszpanii. Przeprowadzaj¹ zamachy
terrorystyczne g³ównie na terenie Hiszpanii.



Hiszpanom bardzo zale¿a³o na wspó³pracy z poprzednimi prezydencjami, Francj¹
i Niemcami. Zabiegali o utworzenie, co-ordination mechanism, co mo¿emy porównaæ do
wspó³czesnej trio presidency. Hiszpania tradycyjnie zwraca³a siê w stronê Ameryki
£aciñskiej i krajów œródziemnomorskich. Lansowa³a równie¿ idee lepszej wspó³pracy
UE z USA, Azj¹ i Europ¹ Wschodni¹. Cech¹ charakterystyczn¹ hiszpañskich prezydencji
sta³a siê równie¿ chêæ wzmocnienia III filaru. Za najwiêkszy sukces uznaje siê Konferen-
cjê Euro-mediterranean, otwieraj¹c¹ proces barceloñski15.

Sytuacja w kraju zmieni³a siê. Po 14 latach rz¹dów lewicy dosz³a do w³adzy PP. Tym
samym pierwszy raz prezydencja (2002 r.) hiszpañska przypad³a na rz¹dy prawicy. José
María Aznar, ówczesny premier prezentowa³ specyficzne podejœcie do integracji europej-
skiej. Bazowa³o ono na przekonaniu, ¿e Hiszpania jest historycznym, wielkim narodem
europejskim i Europa musi liczyæ siê z jej zdaniem, i szanowaæ hiszpañsk¹ to¿samoœæ na-
rodow¹ bezdyskusyjnie. By³o dla niego oczywiste, ¿e Hiszpania to jeden z wa¿niejszych
krajów w Unii Europejskiej16. Rz¹d J. M. Aznara jak ¿aden poprzedni rz¹d Hiszpanii
i rzadko, który rz¹d innego z krajów europejskich, zabiega³ o przyjaŸñ z USA. Polityka
J. M. Aznara cechowa³a siê równie¿ zabieganiem o dobre relacje z Wielk¹ Brytani¹17. Nie
dba³ jednak o stosunki z Niemcami18. PrzyjaŸñ J. M. Aznara z Wielk¹ Brytani¹ sprawi³a,
¿e zaczêto uwa¿aæ Hiszpaniê jako kraj, który odwraca siê od idei integracji19. Jest to jed-
nak ocena zbyt pochopna. Trzecia prezydencja by³a tak naprawdê kontynuacj¹ polityki
poprzednich rz¹dów. Nigdy te¿ Hiszpanie nie odwrócili siê od Europy. Zmienili jedynie
ton swoich wypowiedzi na mniej entuzjastyczny i ostro¿niejszy, który by³ wypadkow¹
kiepskiej sytuacji ekonomicznej w kraju. Program prezydencji 2002 pokazuje jednak, ¿e
nie odcina³a siê w ¿aden sposób od poprzednich prezydencji.

Hiszpania objê³a przewodnictwo w czasie, kiedy w wielu krajach UE odbywa³y siê
wybory, zatem zmienia³y siê ekipy rz¹dz¹ce. Nie jest to sytuacja komfortowa dla kraju,
który przewodniczy Radzie UE. By³ to okres, kiedy przez Europê przep³ynê³a fala niepo-
koj¹cego poparcia dla skrajnie prawicowych polityków20.

Trzecia prezydencja ubiega³a pod has³em eficacia – skutecznoœæ i Mas Europa – wiê-
cej Europy. Hiszpania kolejny raz pokaza³a siê jako kraj, któremu zale¿y na rozwijaniu
stosunków miêdzynarodowych. Oprócz USA i Wielkiej Brytanii, zabiega³a równie¿ o do-
bre relacje z Rosj¹ i tradycyjnie ju¿ krajami œródziemnomorskimi oraz Ameryki £aciñ-
skiej. Drugim zadaniem, które obok zwiêkszenia roli UE na arenie miêdzynarodowej
wyznaczyli sobie Hiszpanie, by³o przybli¿enie obywatelom idei Europy. Hiszpania skupi³a
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15 C. Closa, The third..., op. cit., s. 42.
16 Przekonanie Aznara o potêdze w³asnego kraju obrazuj¹ aspiracje premiera, aby Hiszpania zosta³a w³¹czona do

G-8.
17 Za kulminacjê przyjaŸni Hiszpanii z Wielk¹ Brytani¹ mo¿na uznaæ wspólny projekt strategii lizboñskiej, przed-

stawiony wspólnie przez te dwa kraje. Ponadto Aznar i Blair opublikowali wspólny artyku³ pt. Wiêcej Europy, lepszej
Europy.

18 Podsumowaniem tych relacji jest artyku³ z wrzeœnia 2000, który ukaza³ siê w „Die Zenit”. Artyku³ dotyczy³ po-
lityki europejskiej Aznara. Wylicza³ niepowodzenia hiszpañskiej administracji i wylicza³ ile kosztuje niemieckiego
podatnika Hiszpania w UE.

19 C. Closa, The third…, op. cit., s. 4–6.
20 We Francji wybory prezydenckie wygra³ konserwatywny Jacques Chirac. W drugiej turze wyborów prezydenc-

kich konkurowa³ z Jeanem Marii Le Penem, liderem skrajnie prawicowego Frontu Narodowego. W Holandii ros³o po-
parcie dla Pima Fortuyn, przewodnicz¹cy skrajnie prawicowej, populistycznej Listy Pima Fortuyna. Polityk zosta³
zastrzelony podczas wyborów. W 2001 r. wicepremierem W³och zosta³ Gianfranco Fini, lider Sojuszu Narodowego
pos¹dzanego o sympatyzowanie z faszystami. Równie¿ w Szwecji i Dani ros³y notowania partii skrajnie prawico-
wych.



siê na rozwijaniu mechanizmów wspólnego rynku, bezpieczeñstwie i wymiarze sprawie-
dliwoœci. Do priorytetów prezydencji 2002 nale¿a³a walka z terroryzmem. Narzêdziem
proponowanym przez Hiszpanów w tej walce mia³ byæ europejski nakaz aresztowania,
zwiêkszona wspó³praca s¹downicza i policyjna. Kolejnymi priorytetami by³o wprowa-
dzenie do obiegu euro oraz zrównowa¿ony wzrost gospodarczy i pe³ne zatrudnienie.
Zak³adano wtedy osi¹gniêcie pe³nego poziomu zatrudnienia w UE w 2010 r.21 Rzeczywi-
stoœæ jednak zweryfikowa³a ówczesne za³o¿enia.

Dopiero trzecia prezydencja by³a przeprowadzona w pe³ni œwiadomie. Hiszpania gra³a
o zupe³nie inn¹ stawkê. Ju¿ nie tylko potwierdzenie swojej obecnoœci w UE tak jak na
pocz¹tku. W 2002 r. Hiszpania udowodni³a, ¿e jest pe³nowartoœciowym cz³onkiem UE
i jednym z czo³owych jej graczy.

Przygotowania do Prezydencji 2010.
Komitet Organizacyjny Prezydencji Hiszpanii w Radzie UE (KOPH)22

Specjalna jednostka zajmuj¹ca siê przygotowaniami do objêcia przewodnictwa
w Radzie UE w pierwszym pó³roczu 2010 r. przez Hiszpaniê powsta³a na mocy dokumen-
tu ustanawiaj¹cego z dnia 20 paŸdziernika 2008 r. Faktyczn¹, regularn¹ pracê KOPH roz-
pocz¹³ w styczniu 2009 r.23 Pierwsze oficjalne spotkanie KOPH odby³o siê 17 stycznia
w pa³acu La Moncloa, g³ównej siedzibie rz¹du. Przedyskutowano na nim ogólny 18-mie-
siêczny program trio presidency, szeœciomiesiêczny kalendarz prezydencji hiszpañskiej,
program kulturalny oraz sprawy organizacyjne24. Zadaniem KOPH jest zaplanowanie,
rozdysponowanie, a tak¿e koordynacja dzia³añ administracji publicznej oraz organów
i instytucji, niezbêdnych do przygotowania, a tak¿e przeprowadzenia prezydencji. Jak
podkreœla siê w dokumencie ustanawiaj¹cym KOPH jedynie solidna wspó³praca rz¹du
z poszczególnymi ministerstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi mo¿e zagwa-
rantowaæ Hiszpanii sukces w postaci dobrze przeprowadzonej prezydencji. Wyrazem
przekonania o wartoœci szerokiej wspó³pracy jest sk³ad KOPH. Œcis³e kierownictwo
KOPH sprawuj¹ dwie osoby. Na czele KOPH stanê³a pierwsza wicepremier i minister
rz¹du25 w jednej osobie, María Teresa Fernández de la Vega. Jej zastêpc¹, wice przewod-
nicz¹cym KOPH zosta³ minister ds. zewnêtrznych i wspó³pracy, Miguel Ángel Moratinos
Cuyaubé. Kolejn¹ czêœci¹ sk³adow¹ KOPH jest El Pleno, który w dos³ownym t³umacze-
niu oznacza plenum. Bardziej obrazowe bêdzie jednak nazwanie tej komórki po prostu ze-
spo³em. W sk³ad tego zespo³u wchodz¹: dyrektor Gabinetu Rady Ministrów, sekretarz
generalny Rady Ministrów, Wysoki Przedstawiciel ds. Prezydencji Hiszpanii w Radzie
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21 A. Wójcik, Priorytety prezydencji hiszpañskiej w Unii Europejskiej, „Biuletyn Analiz” UKiE, s. 3–7.
22 Comité organizador de la Presidencia Española de la Unión Europea.
23 R. P. Bustamente, La presiencia espanola de 2010, 13.02.2009, http://www.diariocritico.com/2009/Febre-

ro/opinion/bustamente/129582/bustamente.html (15.07.2009 r.).
24 The vice President presided over the constitutive meeting of the Organising Committee for the Spanish Presi-

dency of the EU Council, http://www.la-moncloa.es/IDIOMAS/9/ActualidadHome/17012009Comit%C3%A9Presi-
dencia UE.htm (15.07.2009 r.).

25 María Teresa Fernández de la Vega stoi na czele Monisterio de la Presidencia. Jako, ¿e ministerstwo to nie ma
odpowiednika w polskich realiach zastosowa³am nazwê „ministerstwo rz¹du”. Mo¿na je porównaæ do Kancelarii Pre-
miera w Polsce. Jest to ministerstwo zajmuj¹ce siê organizacj¹ pracy rz¹du. Ponadto zajmuje siê zagadnieniami
zwi¹zanymi z administracj¹ rz¹dow¹ i s³u¿b¹ cywiln¹. Zadaniem tego ministerstwa jest równie¿ umo¿liwienie spraw-
nej komunikacji pomiêdzy rz¹dem i parlamentem.



UE i Innych Wydarzeñ Wysokiego Szczebla (dalej Wysoki Przedstawiciel), Wysoki
Przedstawiciel ds. Prezydencji zajmuj¹cy siê zagadnieniami obrony, sekretarz pañstwa
ds. UE, sekretarz skarbu i bud¿etu, sekretarz ds. bezpieczeñstwa, sekretarz ds. komunika-
cji, Sta³y Przedstawiciel Hiszpanii w UE i jego zastêpca, podsekretarze z wszystkich mi-
nisterstw (17 ministerstw), dyrektor Gabinetu Pierwszej Wicepremier, sekretarz generalny
UE i dyrektorka Departamentu ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa Gabinetu
Rady Ministrów. W spotkaniach KOPH mog¹ uczestniczyæ równie¿ inni wysocy przed-
stawiciele organów pañstwowych, administracji pañstwowej czy instytucji, jeœli otrzy-
maj¹ zaproszenie lub zgodê Pani Przewodnicz¹cej. Sekretarzem El Pleno jest jeden
z cz³onków Jednostki Wsparcia (Unidad de Apoyo), o której poni¿ej. Przed El Pleno po-
stawiono trzy zasadnicze zadania. Po pierwsze, przyjêcie programu prezydencji hiszpañ-
skiej. Po drugie, zadbanie o wspó³pracê miêdzy ministerstwami, a innymi jednostkami
w celu realizacji powierzonych im zadañ. Trzecia kompetencja to koordynacja i wsparcie
dzia³añ podejmowanych przez administracjê publiczn¹ oraz inne instytucje tak, aby
mog³y wywi¹zaæ siê z zadañ, jakie na nie na³o¿ono26.

Spotkania KOPH zwo³ywane s¹ na polecenie Przewodnicz¹cej z jej w³asnej inicjatywy
lub na proœbê cz³onków Komitetu. Za finansowanie KOPH jest odpowiedzialne Minister-
stwo Gospodarki i Finansów. Komitet ma prawo do wydawania wewnêtrznych doku-
mentów, niezbêdnych do pracy. Dzia³anie KOPH zakoñczy siê w 31 grudnia 2010 r. po
przyjêciu raportu dotycz¹cego przebiegu i ewaluacji hiszpañskiego przewodnictwa przy-
gotowanego przez Jednostkê Wsparcia27.

Jednostka Wsparcia (Unidad de Apoyo) jest struktur¹ wykonawcz¹. Odpowiada za
realizacjê zadañ na³o¿onych na Komitet. Jednostka ta zosta³a powo³ana ad hoc przy Ra-
dzie Ministrów i podlega bezpoœrednio pod Wysokiego Przedstawiciela. Unidad de

Apoyo ma umo¿liwiæ efektywn¹ pracê KOPH wykonuj¹c wszystkie zlecone dzia³ania.
Sk³ad osobowy nie jest szczegó³owo okreœlony. Podczas swojej pracy Jednostka Wspar-
cia przygotowuje raport, który musi przedstawiæ przed 31 grudnia 2010 r. Tego dnia ofi-
cjalnie powinna zakoñczyæ swoj¹ dzia³alnoœæ28.

Komisja Rz¹dowa ds. Prezydencji Hiszpanii w UE29

Premier zaproponowa³, aby dla lepszej wspó³pracy na poziomie rz¹dowym stwo-
rzyæ dodatkow¹ komórkê, która zajmowa³aby siê przygotowaniami prezydencji. Odpo-
wiedzi¹ na tê propozycjê jest Dekret Królewski z dnia 23 styczna 2009 r. powo³uj¹cy do
¿ycia Komisjê Rz¹dow¹ ds. Prezydencji Hiszpañskiej w UE. Komisja ta liczy 9 osób.
W sk³ad Komisji wchodz¹: Pierwsza Wicepremier (Minister Rz¹du jednoczeœnie), Drugi
Wicepremier (Minister Ekonomii i Gospodarki w jednaj osobie), Minister ds. Zagranicz-
nych i Wspó³pracy, Minister Administracji Publicznej, Dyrektor Gabinetu Rady Mini-
strów, Sekretarz Generalny Rady Ministrów, Wysoki Przedstawiciel, Wysoki Przedstawiciel
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26 Real Decreto 1722/2008, de 20 de octubre, por el que se crea el Comité Organizador de la Presidencia
Española del Consejo de la Unión Europea (BOE de 20 de octubre de 2008), tekst ostateczny: http://www.iu-
stel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1031535 (1.09.2009 r.).

27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Comisión Delegada del Gobierno para la Presidencia española de la Unión Europea en el año 2010.



ds. Prezydencji zajmuj¹cy siê zagadnieniami obrony, Sekretarz Pañstwa ds. UE. Ostatni
z nich, Sekretarz Pañstwa ds. UE pe³ni jednoczeœnie funkcjê Sekretarza ca³ej Komisji.
W razie jego nieobecnoœci jego funkcje w Komisji mo¿e przej¹æ Sekretarz Generalny ds.
UE. Przedstawiciele innych ministerstw s¹ zapraszani na obrady Komisji wtedy, kiedy
tocz¹ca siê dyskusja dotyka w sposób szczególny spraw w³aœciwych dla danego resortu30.

Ten sam dokument wskazuje, kto jest odpowiedzialny za wspó³pracê ze Szwecj¹ (kraj,
który przewodniczy Radzie UE przed Hiszpani¹) i Belgi¹ (prezydencja po Hiszpanii).
Kompetencja ta nale¿y do Ministerstwa ds. Zagranicznych i Wspó³pracy, Wysokiego
Przedstawiciela i Wysokiego Przedstawiciela ds. Stosunków Zagranicznych w zakresie
Obrony. To na tych trzech osobach spoczywa bezpoœrednio zadanie, aby Prezydencja hiszpañ-
ska przebieg³a p³ynnie pomiêdzy okresem przewodnictwa szwedzkiego i belgijskiego31.

Dodatkowo dla lepszej koordynacji przygotowañ i przebiegu prezydencji 2010 Sta³e
Przedstawicielstwo Hiszpanii w Brukseli i przy Komisji Europejskiej zosta³o powiêkszone
o wykwalifikowany zespó³ specjalistów. Odpowiadaj¹ oni g³ównie za kontakty z Belgi¹
i Wêgrami. Poszczególne ministerstwa hiszpañskie i Sekretarz Kraju ds. Unii Europej-
skiej utrzymuj¹ sta³e kontakty ze swoimi odpowiednikami z Belgii i Wêgier oraz ze Szwe-
cji dla zachowania p³ynnoœci i sprawnoœci pomiêdzy prezydencjami. Przedstawiciele
Hiszpanii s¹ w sta³ym kontakcie z Parlamentem Europejskim, Komisj¹ i sekretarzem Ge-
neralnym Rady, tak aby na bie¿¹co monitorowaæ prace legislacyjne i dopasowaæ do nich
programy poszczególnych spotkañ i szczytów32.

Wyzwania

Pierwsze pó³rocze 2010 r. to moment kluczowy dla Hiszpanii jak i ca³ej Unii Europej-
skiej. Czynnikiem wp³ywaj¹cym na specyfikê prezydencji Hiszpanii jest nierozstrzygniêta
kwestia Traktatu lizboñskiego (TL). Zatem Hiszpania musi przygotowaæ siê do swojej prezy-
dencji, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e mo¿e ona przebiegaæ w innych warunkach ni¿ dotychczas.
Zmieni siê formu³a prezydencji, zmiany dotkn¹ równie¿ wielu instytucji. Dodatkowo spadnie
na Hiszpaniê obowi¹zek wprowadzenia rozwi¹zañ traktatowych w ¿ycie33.

Wielkim wyzwaniem dla Hiszpanii jest kwestia kryzysu finansowego. Dzia³ania w ce-
lu zniwelowania jego skutków zdominuj¹ agendê tej prezydencji. Ponadto to na Hiszpaniê
spadnie obowi¹zek wdro¿enia za³o¿eñ wypracowanych na Konferencji COP15, która od-
bêdzie siê w dniach 6–18 grudnia 2009 r. w Kopenhadze34.

Hiszpania stawia przed sob¹ zadanie wypracowania nowej agendy transatlantyckiej,
która ma doprowadziæ do efektywnej i szerokiej wspó³pracy w walce z wyzwaniami glo-
balnymi XXI w. pomiêdzy administracj¹ Baracka Obamy a Uni¹ Europejsk¹35.
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30 Real Decreto 37/2009, de 23 de Enero 2009, por el se crea la Comisión Delegada del Gobierno para la Presi-
dencia española de la Unión Europea en el año 2010 (BOE de 24 stycznia 2009). �ród³o: http://www.iu-
stel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1033454 (12.09.2009 r.)

31 Ibidem.
32 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, Secretaria de Estado para La Union Europea, La presiden-

cia española del Consejo de la Union Europea, s. 16.
33 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, op. cit., s. 13–14.
34 COP15, Konferencja Narodów Zjednoczonych, na której przypuszczalnie zostanie przyjêty „porz¹dek

post-Kioto” w sprawie walki ze zmianami klimatu. �ród³o: http://en.cop15.dk (6.08.2009 r.).
35 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, Secretaria de Estado para La Union Europea..., op. cit., s. 1.



Trio Presidency

Hiszpania po raz pierwszy bêdzie sprawowaæ swoj¹ prezydencjê w formule Trio

Presidency. Osiemnastomiesiêczn¹ wspó³pracê zainaugurowan¹ przez Hiszpaniê w stycz-
niu 2010 r. kontynuowaæ bêd¹ Belgia i Wêgry. Jest to pierwsze trio, które wypracowa³o
wspólne logo, którego kolory bêd¹ w³aœciwe dla flagi kraju, który bêdzie aktualnie spra-
wowa³ swoj¹ prezydencjê. Jest to wa¿ny element marketingowy, ale i psychologiczny,
który spaja kraje wspó³pracuj¹ce ze sob¹ i nadaje im wspóln¹ to¿samoœæ36.

Ka¿dy z tych trzech krajów formu³uje program dla swojej prezydencji. Istnieje jednak
równie¿ ramowy program dla ca³ej trójki, którego rozwiniêciem i uzupe³nieniem s¹ pro-
gramy poszczególnych krajów. Do podstawowych postulatów wspólnego programu na-
le¿¹: wznowienie, odnowienie Strategii Lizboñskiej dostosowanej do wspó³czesnych
wyzwañ, Europejska Agenda Spo³eczna (EAS), a w szczególnoœci dzia³ania na rzecz
równoœci. Modernizacja systemu ekonomicznego i finansowego, kwestia energii i zmian
klimatu, zrównowa¿ony rozwój i wykorzystanie zasobów naturalnych oraz polityka rolna
i rybo³ówstwo. Do priorytetów nale¿¹ równie¿: Europejska Polityka S¹siedztwa, polityka
zagraniczna UE, obszar wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, rewizja planów fi-
nansowych oraz zagadnienia zwi¹zane z instytucjami UE oraz ratyfikacj¹ Traktatu lizboñ-
skiego37. Wszystkie kraje popieraj¹ te¿ dalsze rozszerzenie UE.

Program prezydencji hiszpañskiej

Hiszpania rysuje trzy podstawowe priorytety dla swojej prezydencji. Pierwszym
z nich jest uzdrowienie gospodarki, pobudzenie zatrudnienia i impuls dla polityki zrówno-
wa¿onego rozwoju zgodnie z odœwie¿on¹ Strategi¹ Lizboñsk¹ post-2010. Drugim priory-
tetem jest wzmocnienie pozycji Europy na arenie miêdzynarodowej, tak aby sta³a siê
faktycznym actor global (aktorem globalnym). Jako trzeci priorytet Hiszpanie stawiaj¹
sobie efektywne wprowadzenie w ¿ycie TL. Te trzy priorytety maj¹ z kolei opieraæ siê
o dwa g³ówne za³o¿enia prezydencji. S¹ nimi rozwój innowacji we wszystkich aspektach
oraz walka na rzecz równoœci38.

Walka z kryzysem i zrównowa¿ony rozwój

Hiszpanie podkreœlaj¹, ¿e ich dzia³ania w sektorze finansowym i gospodarczym
zostan¹ podzielone na dwie czêœci. Tê doraŸn¹, która jest odpowiedzi¹ na œwiatowy kry-
zys finansowy i tê, któr¹ nazywaj¹ ekonomia real, czyli realn¹ gospodark¹. Odnoœnie kry-
zysu prezydencja hiszpañska zamierza: rozwin¹æ i wzmocniæ rozwi¹zania legislacyjne
wprowadzone przez UE w 2009 r. dotycz¹ce wzrostu poziomu przejrzystoœci przepisów.
Hiszpanie chc¹ ponadto zaproponowaæ regulacje prawne maj¹ce na celu lepsz¹ kontrolê
cyklu koniunkturalnego. Ich dzia³ania bêd¹ zmierzaæ równie¿ do ustanowienia silnego,
europejskiego systemu nadzoru finansowego oraz systemu zarz¹dzaj¹cego kryzysem.
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36 http://www.hablamosdeeuropa.es/secciones/paginas/Noticia1.aspx (15.09.2009 r.).
37 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, Secretaria de Estado para La Union Europea..., op. cit., s. 3.
38 Ibidem, s. 4.



W tym danym aspekcie Hiszpania bêdzie promowaæ wspó³pracê miêdzynarodow¹. G³ówn¹
rolê w tym procesie maj¹ odegraæ systemy bankowe39.

Ekonomia real

G³ówne zadania w tej materii to rewizja Strategii Lizboñskiej ze szczególnym naci-
skiem na edukacjê i postêp z wykorzystaniem doœwiadczenia z I+D+I40. Planuje siê równie¿
dzia³ania zmierzaj¹ce do uzdrowienia rynku pracy, z naciskiem na zwiêkszanie jakoœci za-
trudnienia, rozbudowê programów spo³ecznych i szerzenie idei gender mainstreaming41.

Kolejn¹ kwesti¹ jest polityka energetyczna. Powinno zmierzaæ siê – zdaniem Hiszpanii
– do integracji miêdzy krajami w dziedzinie polityki energetycznej tak, aby dzia³ania podej-
mowane w walce z postêpowaniem zmian klimatycznych by³y bardziej efektywne. W walce
ze zmianami klimatycznymi pomoc ma przynieœæ równie¿ nowy plan dzia³ania (Plan de Ac-
cion) na lata 2010–2012. Wejdzie on w ¿ycie na pocz¹tku 2010 r. Plan ten powstanie w opar-
ciu o konkluzje Konferencji w Kopenhadze, która odbêdzie siê w grudniu 2009 r. Zdaniem
Hiszpanów UE powinna staæ siê motorem na skalê œwiatow¹ w walce ze zmianami klimatu.

Zbli¿a siê koniec EAS na lata 2008–2010. W pierwszym pó³roczu 2010 planowane jest
Drugie Forum EAS. Rezultaty tego forum bêd¹ podstaw¹ do stworzenia kolejnych EAS.
Zadaniem Hiszpanii bêdzie przygotowanie dla Komisji Europejskiej raportu zawie-
raj¹cego konkluzje Forum, w którym zawarte bêd¹ opinie pañstw cz³onkowskich i dzia-
³aczy spo³ecznych42.

W przygotowaniu jest równie¿ Plan dotycz¹cy Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn
na lata 2011–2015. Podczas prezydencji wszystkie ministerstwa rz¹du Hiszpanii bêd¹
promowaæ idee równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn we wszystkich podejmowanych
dzia³aniach. Trudno sobie wyobraziæ rz¹d, który ma lepsze mo¿liwoœci ku temu. W rz¹dzie
Zapatero dziewiêcioma z siedemnastu ministerstw rz¹dz¹ kobiety43.

Rok 2010 zosta³ og³oszony rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo³ecznym.
Hiszpanie chc¹ w³¹czaæ w¹tki walki z ubóstwem we wszystkie spotkania odbywaj¹ce siê
pod ich przewodnictwem, tak, aby Agenda del Trabajo Detente (Agenda Przyzwoitej Pra-
cy) promowana przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy znalaz³a zastosowanie w jak
najwiêkszej iloœci pañstw44. Hiszpania wspó³pracuje z Organizacj¹ Oxfam International
w sprawie dzia³añ w walce z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym45. Oxfam przygoto-
wa³ 47-stronicow¹ publikacjê z propozycjami dla Hiszpañskiej prezydencji w Radzie UE.
Specjaliœci z Oxfam przedstawiaj¹ 50 propozycji ró¿norakich dzia³añ na rzecz walki
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39 Ibidem, s. 5.
40 I+D+I. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004–2007. Narodo-

wy Program badañ naukowych, Rozwoju i Innowacji technologicznych 2004–2007 r. Program przyjêty przez Mini-
sterstwo Nauki i Innowacji w celu rozwoju systemu ekonomicznego i spo³ecznego w Hiszpanii. W programie wziê³o
udzia³ ponad 450 jednostek: uniwersytetów, instytutów badawczych, przedsiêbiorstw, ministerstw itd. Program ba-
dañ, eksperymentów, szkoleñ i warsztatów obj¹³ wszystkie regiony kraju.

41 Gender Mainstreaming to w³¹czanie perspektywy równoœci p³ci w ka¿dej sferze ¿ycia.
42 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, Secretaria de Estado para La Union Europea..., op. cit., s. 6
43 Kobiety w hiszpañskim rz¹dzie zasiadaj¹ na fotelach ministerialnych np. w resorcie Obrony, Ministerstwie

Ekonomii i Gospodarki czy Ministerstwie Zdrowia i Polityki Spo³ecznej.
44 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, Secretaria de Estado para La Union Europea..., op. cit., s. 7.
45 International Oxfam to miêdzynarodowa grupa organizacji pozarz¹dowych, których g³ównym celem jest walka

z bied¹ i niesprawiedliwoœci¹ socjaln¹ na œwiecie. Organizacja zajmuje siê walk¹ o prawa podstawowe cz³owieka, dzia³a na
rzecz rozbrojenia i zmniejszania siê przepaœci miêdzy bogatymi i biednymi. �ród³o http://www.oxfam.org (27.07.2009 r.).



z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym. Propozycje dotycz¹ dzia³añ przed prezydencj¹,
jak i w jej trakcie. Opracowanie dotyczy równie¿ walki ze zmianami klimatu oraz
dzia³ania na rzecz pokoju na œwiecie46.

Obszar Wolnoœci, Bezpieczeñstwa i Sprawiedliwoœci to kolejny obiekt zainteresowañ
Hiszpanów. Prezydencji hiszpañskiej przypadnie w udziale wdro¿enie Programu Sztok-
holmskiego (rezultat prac prezydencji szwedzkiej), który bêdzie kontynuacj¹ i rozwiniê-
ciem Programu Haskiego47. Program ten bêdzie kolejnym krokiem w stronê budowania
pog³êbionej wspó³pracy pomiêdzy pañstwami europejskimi w celu zwiêkszania bezpie-
czeñstwa na kontynencie i rozwoju sprawnego systemu prawnego48.

Actor Global

Hiszpania wielokrotnie podkreœla³a, ¿e Unia Europejska powinna podj¹æ wszelkie
dzia³ania, aby zwiêkszyæ swoj¹ rolê na arenie miêdzynarodowej. Umocnienie pozycji UE
sta³o siê kolejnym priorytetem prezydencji hiszpañskiej. Silna UE mówi¹ca wspólnym
g³osem mo¿e staæ siê realn¹ si³¹, maj¹c¹ faktyczny wp³yw na rozwi¹zywanie konfliktów
miêdzynarodowych. Administracja hiszpañska wprost deklaruje, ¿e ich prezydencja bê-
dzie mia³a charakter wyraŸnie euroœródziemnomorski i transatlantycki. Jednoznacznie za-
tem widaæ, ¿e w tej kwestii Hiszpania kontynuuje za³o¿enia poprzednich swoich
prezydencji oraz w³asnej polityki zagranicznej49.

Hiszpanie chc¹ pracowaæ nad kontaktami z obiema Amerykami. Planowane s¹ szczyty
z Kanad¹, USA, Meksykiem oraz szczyt Unia Europejska–Ameryka £aciñska i Karaiby.
Podczas tego ostatniego szczytu, który odbêdzie siê w Hiszpanii zostanie przyjêty Plan de

Accion. Plan Dzia³ania zawieraj¹cy nowe rozwi¹zania technologiczne sprzyjaj¹ce zrów-
nowa¿onemu rozwojowi. Ma to byæ równie¿ krok ku utworzeniu Fundacji Unia Europej-
ska–Ameryka £aciñska i Karaiby. Jeœli negocjacje zostan¹ zakoñczone w terminie,
podczas prezydencji hiszpañskiej zostanie podpisane porozumienie w sprawie stowarzy-
szenia Unia Europejska–Ameryka Œrodkowa i Porozumienie Handlowe pomiêdzy Uni¹
Europejsk¹ i krajami Andyjskiego wspólnego Rynku (Comunidad Andina de Naciones).
Szczyt UE–USA, który równie¿ odbêdzie siê w Hiszpanii ma odœwie¿yæ i umocniæ wza-
jemne relacje oraz doprowadziæ do ustalenia agendy transatlantyckiej z now¹ administra-
cj¹ USA. Kolejnym wa¿nym wydarzeniem bêdzie Szczyt UE–Meksyk. Bêdzie to pierwsze
du¿e spotkanie tych stron od czasu przyjêcia Partnerstwa Strategicznego UE–Meksyk,
w zesz³ym roku. Ostatnim wielkim szczytem bêdzie spotkanie UE–Kanada. Bêdzie kolej-
nym etapem negocjacji w sprawie porozumienia handlowego50.
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46 Intermón Oxfam, En primera Linea contra la pobleza: 50 Propuestas hacia la Presidencia espanola de la UE,
wrzesieñ 2008 r.

47 Program Haski zak³ada wzmocnienie potencja³u UE i jej poszczególnych cz³onków poprzez umacnianie obsza-
ru wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci w krajach UE. Ma temu s³u¿yæ szeroka wspó³praca policyjna i s¹dowa,
rozwój wspólnego systemu azylowego, wspólna walka z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹ i terroryzmem. Program ha-
ski staje na stra¿y praw podstawowych, minimalnych zabezpieczeñ proceduralnych oraz dostêpu do wymiaru spra-
wiedliwoœci. Rada, Program haski: Wzmacnianie Wolnoœci, Bezpieczeñstwa i Sprawiedliwoœci w Unii Europejskiej
2005/C 53/01, Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej, 3.03.2005r.

48 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, Secretaria de Estado para La Union Europea…, op. cit., s. 7.
49 Przemówienie Premiera Zapatero na temat g³ównych celów prezydencji hiszpañskiej, z 12.04.2009 r., Ÿród³o:

Biuro Prasowe Ambasady Hiszpanii w EU.
50 Ibidem.



Na koniec prezydencji hiszpañskiej przypada Drugi Szczyt Szefów Pañstw i Rz¹dów
w sprawie Unii dla Œródziemnomorza (Union for the Mediterranean). Podczas tego spo-
tkania zostan¹ przeanalizowane rezultaty realizacji projektów przyjêtych na konferencji
w Pary¿u51. Hiszpania chce przyœpieszyæ kolejny etap Procesu Barceloñskiego. Zosta³ ju¿
przygotowany projekt Statusu wspólnie z w³adzami Katalonii i Urzêdem Miasta w Barce-
lonie, który ma zmieniæ model Sekretariatu. Wkrótce maj¹ siê te¿ odbyæ wybory Sekreta-
rza Generalnego. Pod przewodnictwem hiszpañskim odbêdzie siê pierwszy w historii
szczyt UE–Marrakesz. Podczas szczytu zostan¹ przyjête nowe rozwi¹zania w ramach
Estatuto Avanzado w stosunkach UE–Marrakesz, który przyjêto w paŸdzierniku 2008 r.
Hiszpania planuje równie¿ zorganizowanie spotkañ z Egiptem i Tunezj¹52.

Hiszpania widzi potrzebê zwiêkszenia aktywnoœci UE na Bliskim Wschodzie. Stabil-
noœæ tego regionu jest znacz¹ca dla pokoju œwiatowego. Spo³ecznoœæ miêdzynarodowa
jest zgodna co do koniecznoœci rozwi¹zania konfliktu pomiêdzy Palestyn¹ a Izraelem. Po-
nadto Izrael i œwiat arabski musz¹ nauczyæ siê ¿yæ w zgodzie. Hiszpania chce do³o¿yæ
wszelkich starañ, aby posun¹æ proces pokojowy w tym regionie do przodu. Hiszpania pla-
nuje równie¿ szczyt z Japoni¹ i Rosj¹. Rozmowy z rz¹dem Rosji maj¹ wytyczyæ nowy
nurt w relacjach z UE. Nowe tory relacji Hiszpania chce wyznaczaæ równie¿ z Azj¹
i Afryk¹. Zostanie przyjêta rewizja Porozumienia z Cotonou. Bêdzie to wstêp do plano-
wanych szczytów UE–Afryka, które odbêd¹ siê pod przewodnictwem Belgii53.

Ostatnim punktem w ambitnych planach polityki zagranicznej UE, jakie zak³ada sobie
prezydencja hiszpañska jest kwestia rozszerzenia. Negocjacje UE–Chorwacja powinny za-
koñczyæ siê w grudniu 2009 r. W takim przypadku to podczas prezydencji hiszpañskiej
przypadnie uroczystoœæ podpisania Traktatu Akcesyjnego i jego ratyfikacja. Hiszpania za-
powiada, ¿e bêdzie wspieraæ starania Turcji i Krajów Ba³kañskich o przyst¹pienie do UE54.

Promocja prezydencji

Marketing i promocja prezydencji hiszpañskiej ruszy w grudniu. Wtedy te¿ mo-
¿emy spodziewaæ siê uruchomienia oficjalnej strony internetowej i podania kompletnej
agendy, która w tej chwili nie jest jeszcze dostêpna. S¹dz¹c po priorytetach prezydencji,
artyku³ach prasowych, a tak¿e wypowiedziach polityków, kampania marketingowa sku-
piaæ siê bêdzie wokó³ polityki zagranicznej UE, idei równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn
lub „nowej” UE po przyjêciu Traktatu lizboñskiego. Czêsto w dokumentach hiszpañskich
przewija siê równie¿ s³owo desarollo (rozwój) i innovación (innowacja). Na tej podstawia
pozwolê sobie na przypuszczenie, ¿e to w³aœnie któreœ z tych s³ów stanie siê czêœci¹ sloga-
nu lub jednego z hase³ tej prezydencji. Id¹c dalej tym tropem, mo¿e Hiszpanie wykorzy-
staj¹ dla promocji swojej prezydencji, tak czêsto pojawiaj¹ce siê sformu³owanie Europa

como actor global (Europa jako aktor globalny) lub igualidad de genero (równoœæ p³ci).
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51 Konferencja w Pary¿u odby³a siê w dniach 13–14 lipca. Na Konferencji powo³ano do ¿ycia Uniê dla Œródziem-
nomorza, w sk³ad której wchodzi 27 pañstw cz³onkowskich UE oraz 14 pañstw regionu œródziemnomorskiego. Jej
g³ówne cele to pog³êbianie wspó³pracy w zakresie transportu wodnego, wspólne dbanie o œrodowisko, a tak¿e
wspó³praca gospodarcza, kulturalna i spo³eczna.

52 Przemówienie Premiera, op. cit.
53 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion, Secretaria de Estado para La Union Europea..., op. cit., s. 12.
54 Ibidem, s. 12–13.



Ciekawym pomys³em na przybli¿enie zainteresowanym hiszpañskiej prezydencji by³a
szko³a letnia, zorganizowana przez Universidad Complutende de Madrid pod patronatem
Ministerstwa ds. Zagranicznych i Wspó³pracy oraz Oxfamu. Szko³a, a w³aœciwie trzy-
dniowy kurs odbywa³ siê w Madrycie od 6 do 8 lipca tego roku. Program wype³nia³y spo-
tkania ze specjalistami i dyskusje. Ca³oœæ odby³a siê pod has³em La Presidencia Española

de la Unión Europea en un Mundo en Crisis (Prezydencja hiszpañska w UE w Œwiecie
Kryzysu). Uczestnicy mogli spotkaæ siê np. z Sekretarzem Kraju ds. Unii Europejskiej,
Dyrektorem Generalnym ds. Rozwoju w Komisji Europejskiej, przedstawicielami ró¿nych
partii, pracownikami naukowymi, studentami i dziennikarzami. Przy okazji curso de ve-

rano powsta³ blog, na którym prezentowane s¹ sylwetki osób zaanga¿owanych w prace
nad prezydencj¹, jak i tych, którzy te przygotowania komentuj¹. Blog relacjonuje równie¿
rezultaty spotkañ w lipcu55. Oprócz bloga, powsta³ równie¿ kana³ na youtube, na którym
kilkunastu specjalistów wypowiada siê na wybrany temat. Sekretarz Kraju ds. UE Lopez
Garrido opowiada o wyzwaniach, jakie czekaj¹ Hiszpaniê w 2010. Dyrektorka Oxfam,
Ariane Arpa mówi o wyzwaniach œwiata globalnego i biedzie a akompaniuje jej piosenka
Boba Marleya pt. Africa Unite (zjednoczyæ Afrykê). Jak widaæ podk³ad muzyczny nie jest
dobierany przypadkowo. Zestawienie hitów wszystkim dobrze znanych z problemami po-
ruszanymi przez specjalistów daj¹ wra¿enie, ¿e sprawy, o których mówi dana osoba s¹ bli-
skie nam wszystkim. Nie stawia siê bariery pomiêdzy decydentami wysokiego szczebla
i u¿ytkownikiem youtube. Dodatkowo osoby w nich wystêpuj¹ce najczêœciej s¹ ubrane
bardzo swobodnie, wypowiadaj¹ siê prostym, zrozumia³ym jêzykiem. Filmiki maj¹ po-
nadto dobr¹ oprawê graficzn¹56.

Na popularnym serwisie spo³ecznoœciowym facebook powsta³a równie¿ Grupa
Wsparcia prezydencji hiszpañskiej (Apoyo a la Presidencia Española UE 2010). Do
grupy do³¹czy³o (do dnia 14.09.2009 r.) 139 osób. Cz³onkowie Grupy wymieniaj¹ siê
przydatnymi linkami i dyskutuj¹ na forum57. Wszystkie wy¿ej wspomniane dzia³ania pro-
mocyjne s¹ skierowane przede wszystkim do obywateli Hiszpanii, poniewa¿ operuj¹ jê-
zykiem hiszpañskim. Znaczy to, ¿e promocja wewnêtrzna jest pierwszym krokiem na
drodze dzia³añ marketingowych. Kampania zewnêtrzna rozpocznie siê tradycyjnie pod
koniec grudnia, aby nie powodowaæ przesuniêcia uwagi opinii publicznej od spraw pro-
wadzonych przez obecn¹ prezydencjê szwedzk¹. Wszystkie te drogi dotarcia do spo³e-
czeñstwa s¹ nowoczesne i pomys³owe. Z pewnoœci¹ s¹ te¿ wartoœciow¹ podpowiedzi¹
dla Polski.

Podsumowanie

Od s³abego gospodarczo kraju, zniszczonego latami dyktatury, Hiszpania uros³a do
rangi jednego z czo³owych pañstw Unii Europejskiej. Jednym z czynników, który siê do
tego przyczyni³ by³a prezydencja w 2002 r., która na dobre wprowadzi³a ten kraj do klubu
pañstw o silnej i wp³ywowej pozycji w UE. Po 8 latach Hiszpania znów obejmie przewod-
nictwo w Radzie UE i jej celem jest pokazanie, ¿e pozycjê tê chce umacniaæ. Prezydencja
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55 Adres bloga: http://presidenciaespanola.blogspot.com/ (1.08.2009 r.).
56 Adres kana³u na youtube: http://www.youtube.com/Presidenciaespanola.
57 Grupa powsta³a na serwisie www.facebook.com.



2010 bêdzie prezydencj¹ ambitn¹, ukierunkowan¹ na poszerzanie idei integracji. Hiszpa-
nie stawiaj¹ na rozwój stosunków zagranicznych Unii Europejskiej, co ma skutkowaæ
wzmocnieniem pozycji UE w œwiecie. W dobie kryzysu ekonomicznego, a tak¿e w obli-
czu mo¿liwego wejœcia TL prezydencja hiszpañska na pewno nie odwróci swej uwagi od
spraw kluczowych dla kontynentu, takich jak rozszerzenie, zwiêkszanie bezpieczeñstwa
miêdzynarodowego na obrze¿ach Europy, czy walki z kryzysem. Hiszpania od zawsze,
mimo up³ywaj¹cych lat i zmian w intensywnoœci swoich dzia³añ, opowiada³a siê za
pog³êbianiem wspó³pracy miêdzynarodowej i siln¹ Uni¹ Europejsk¹, która jej zdaniem
powinna do swego krêgu ci¹gle przyjmowaæ nowe kraje. Ta trwa³oœæ w przekonaniach
i dzia³aniach pozwala s¹dziæ, ¿e Hiszpanie osi¹gn¹ stawiane sobie cele i prezydencja, któ-
ra zacznie siê w styczniu 2010 r. bêdzie sukcesem nie tylko Hiszpanii, ale i ca³ej Unii Eu-
ropejskiej oraz cenn¹ lekcj¹ dla Polski.
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Przywództwo polityczne podczas prezydencji

w Radzie Unii Europejskiej.

Angela Merkel i Nicolas Sarkozy

– analiza porównawcza

1. Wprowadzenie

Przywództwo polityczne to szczególny typ sprawowania w³adzy, w którym pod-
staw¹ pos³uszeñstwa jest zaufanie spo³eczne, oparte na przekonaniu, ¿e osoba sprawuj¹ca
w³adzê jest powo³ana do kierowania ludŸmi. Rola przywództwa politycznego we
wspó³czesnych demokracjach ulega zasadniczej zmianie ze wzglêdu na zaawansowanie
procesów globalizacyjnych wystêpuj¹cych na prze³omie XX i XXI wieku. Istotne znacze-
nie ma przede wszystkim postêpuj¹ca demokratyzacja oraz upowszechnianie siê zasady
równoœci, zgodnie z któr¹ wszyscy cz³onkowie spo³eczeñstwa, niezale¿nie od pozycji ma-
terialnej czy wykszta³cenia, s¹ na tyle kompetentni, ¿e mog¹ uczestniczyæ w sprawowaniu
w³adzy1. Ponadto, dokonuje siê równie¿ przeniesienie czêœci kompetencji w³adczych ze
struktur pañstwowych w kierunku instytucji o charakterze ponadnarodowym2.

Przywódc¹ politycznym jest natomiast ten, kto jest w stanie sk³oniæ swych zwolen-
ników do dobrowolnego dzia³ania, zgodnie z jego wol¹. Wci¹¿ jednak brak jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola przywódców we wspó³czesnych spo³eczeñstwach,
ulegaj¹cych procesom globalizacji. Wed³ug Josepha Schumpetera rola przywódców
w systemie demokratycznym jest z³o¿ona i polega g³ównie na odkrywaniu niewyra-
¿onych interesów grupowych, ich organizowaniu i przekszta³caniu w decyzje polityczne3.
Pochodzenie przywództwa mo¿e mieæ zatem wiele Ÿróde³. Pierwszym z nich, a zarazem
odgrywaj¹cym najwa¿niejsz¹ rolê, jest osobowoœciowy/psychologiczny charakter przy-
wództwa, gdy¿ wynika on ze szczególnych uzdolnieñ jednostki. Drugim Ÿród³em jest in-
terakcja i wynikaj¹ce z niej przywództwo, oparte na zespole relacji pomiêdzy przywódc¹
a grup¹. Kolejny rodzaj przywództwa wynika z instytucji i utrwalonych dzia³añ, w ra-
mach których zosta³y rozdzielone role i procedury postêpowania. Czwartym Ÿród³em
przywództwa jest tzw. determinizm otoczenia, gdzie rola przywódcy jest efektem wyda-
rzeñ, w tym tak¿e miejsca i czasu4.
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1 P. Seku³a, Zmieniaj¹ca siê rola przywództwa politycznego w systemie demokratycznym, w: A. K. Piasecki
(red.), Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, miêdzynarodowy, Kraków 2006, s. 32.

2 Ibidem, s. 33.
3 J. J. Wiatr, Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, £ódŸ 2008, s. 40.
4 L. Rubisz, K. Zuba, Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistoœæ, Toruñ 2005, s. 14.



Szczególnie z³o¿onym typem przywództwa politycznego jest sprawowanie prezyden-
cji w Radzie Unii Europejskiej, w ramach której kolejne pañstwa cz³onkowskie przejmuj¹
europejskie stery i przez pó³ roku kieruj¹ dzia³alnoœci¹ Unii. Prezydencja jest wyzwaniem
przede wszystkim dla przywódców pañstw, przed którymi stawiane jest niezwykle trudne
zadanie – osi¹gniêcie kompromisu w ramach ca³ej wspólnoty, przy jednoczesnym uwzglêd-
nieniu interesów poszczególnych pañstw cz³onkowskich, w tym tak¿e w³asnego kraju. Poza
tym ka¿dy przywódca, szczególnie wiêkszych pañstw, d¹¿y w czasie prezydencji do wzmoc-
nienia swej pozycji politycznej, zarówno na scenie europejskiej, jak i we w³asnym kraju.

W tym kontekœcie, zarówno prezydencja niemiecka w 2007 r., jak i prezydencja fran-
cuska w 2008 r., zosta³y uznane za osobisty sukces Angeli Merkel i Nicolasa Sarkozy’ego.
Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, i¿ sposób sprawowania przywództwa politycznego przez
kanclerz Niemiec i prezydenta Francji by³ diametralnie ró¿ny. Celem poni¿szego artyku³u
jest wskazanie g³ównych elementów, które zadecydowa³y o sukcesie Merkel i Sarkozy’ego
w sprawowaniu pó³rocznego przewodnictwa w Unii Europejskiej.

2. Angela Merkel i prezydencja Niemiec w 2007 r.

W 2005 r. Angela Merkel, jako pierwsza kobieta w historii Niemiec, objê³a stano-
wisko kanclerz RFN. Kilkanaœcie miesiêcy póŸniej udowodni³a, ¿e potrafi odnieœæ sukces
nie tylko jako przywódca w³asnego kraju, ale tak¿e jako przywódca Unii Europejskiej
w czasie pó³rocznej prezydencji Niemiec, która przypad³a na pierwsz¹ po³owê 2007 r.

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ kariera polityczna Angeli Merkel, w porównaniu z wiêkszo-
œci¹ niemieckich polityków, przebiega³a w sposób nietypowy. Wiêkszoœæ swego ¿ycia
spêdzi³a bowiem w NRD, a znacz¹c¹ postaci¹ w jej ¿yciu by³ ojciec – pastor Horst Kasner,
wspó³pracuj¹cy z enerdowskim re¿imem. Po upadku muru berliñskiego Angela Merkel
odciê³a siê jednak od dzia³alnoœci ojca przychylnej re¿imowi, aby udowodniæ, ¿e sama
równie¿ potrafi osi¹gn¹æ sukces. Pierwsze kroki w polityce stawia³a w partii Prze³omu
Demokratycznego, w której pocz¹tkowo pe³ni³a funkcjê rzecznika prasowego. Swoj¹
dalsz¹ karierê polityczn¹ zwi¹za³a jednak z parti¹ chrzeœcijañskich demokratów5. Po wy-
borach w 1990 r. Angela Merkel zosta³a zastêpc¹ rzecznika prasowego rz¹du. Wraz
z ostatnim premierem NRD, Lotharem de Maiziere, uczestniczy³a w spotkaniach z Mar-
garet Thatcher, Francois Mitterandem, a tak¿e bra³a udzia³ w negocjacjach 2+46.
W rz¹dzie Helmuta Kohla odpowiada³a najpierw za resort kobiet i spraw m³odzie¿y, a na-
stêpnie, za resort ochrony œrodowiska, dziêki czemu zdoby³a doœwiadczenie miêdzynaro-
dowe (m.in. uczestniczy³a w przygotowaniach protoko³u z Kioto).

Afera czarnych kont, która zrujnowa³a politycznie Helmuta Kohla, wynios³a Angelê
Merkel na polityczne wy¿yny. Jako pierwsza odciê³a siê od Kohla na ³amach prasy. Zorga-
nizowa³a równie¿ seriê regionalnych konferencji partyjnych, dziêki czemu umocni³a
swoj¹ pozycjê na arenie politycznej RFN. W 2002 r. wystawi³a swoj¹ kandydaturê w wy-
borach o urz¹d kanclerza Niemiec, jednak zrezygnowa³a z niej na rzecz Edmunda Stoibe-
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5 A. Tyszecka, Pani w ¿elaznej masce, „Polityka” z dn. 22.10.2005, nr 42 (2526), s. 54.
6 Konferencja 2+4 odby³a siê w 1990 r. Jej uczestnikami by³y: RFN, NRD, Francja, USA, Wielka Brytania
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ra z bawarskiej CSU7. Jej taktyka w czasie wyborów w 2002 r. jest dowodem umiejêtnoœci
przekszta³cania pora¿ki w sukces. Angela Merkel zdawa³a sobie sprawê z tego, ¿e nie cie-
szy siê jeszcze wystarczaj¹cym poparciem, aby walkê o najwa¿niejszy urz¹d w pañstwie
mog³a zakoñczyæ sukcesem. Przeczuwa³a jednak, ¿e zg³aszaj¹c swoj¹ kandydaturê, uda
jej siê stopniowo budowaæ wizerunek przysz³ej kanclerz Niemiec. Tak te¿ siê sta³o
– w 2002 r. Edmund Stoiber przegra³ wybory, natomiast w 2005 r., w wyniku przedtermi-
nowych wyborów do Bundestagu, Angela Merkel zosta³a kanclerzem Niemiec.

Jednym z pierwszych wyzwañ dla nowej kanclerz RFN sta³o siê przygotowanie prezy-
dencji Niemiec w Radzie UE, która przypad³a na pierwsz¹ po³owê 2007 r. Po przegranych
referendach we Francji i w Holandii, w maju i czerwcu 2005 r., najtrudniejszym zada-
niem, z jakim musia³a zmierzyæ siê niemiecka prezydencja, by³a przysz³oœæ Traktatu
ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy, czyli tzw. eurokonstytucji. W przemówieniu ina-
uguruj¹cym prezydencjê Angela Merkel stwierdzi³a, i¿ to w³aœnie ten traktat powinien
stanowiæ podstawê dalszych reform Unii Europejskiej8. G³ównym zadaniem niemieckiej
prezydencji by³o zatem wyznaczenie ram czasowych i proceduralnych dyskusji pro-
wadz¹cych do uzgodnienia nowego kszta³tu traktatu rewizyjnego9. Kanclerz Niemiec
ujê³a ten cel w sposób nastêpuj¹cy: „Europa potrzebuje Traktatu Konstytucyjnego, aby
zachowaæ zdolnoœæ do dzia³ania, Europa zasadza siê na wspólnym pojmowaniu warto-
œci”10. Jeszcze przed rozpoczêciem prezydencji Reinhard Scheppe, ambasador Niemiec
w Polsce, stwierdzi³, i¿ sukces niemieckiej prezydencji zale¿y od osi¹gniêcia trzech
celów. Pierwszym z nich jest porozumienie co do treœci traktatu, drugim – osi¹gniêcie
konsensusu w zakresie ram czasowych, potrzebnych do sfinalizowania prac nad trakta-
tem, trzecim zaœ – porozumienie dotycz¹ce procedury okreœlaj¹cej, jakimi metodami zo-
stanie zrealizowane to zadanie. Prezydencja Niemiec zosta³a zatem zobowi¹zana do
przeprowadzenia szeregu konsultacji z pañstwami cz³onkowskimi UE. Niemcy przyjê³y
za podstawê do rozmów formu³ê poufnych negocjacji z tzw. Szerpami, czyli specjalnie
mianowanymi przedstawicielami pañstw cz³onkowskich11.

Wœród innych priorytetów prezydencji Niemiec w 2007 r. znalaz³y siê równie¿: tzw.
pakiet klimatyczno-energetyczny, a tak¿e kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem energe-
tycznym Unii Europejskiej, jak stworzenie wspólnej polityki energetycznej oraz w³¹cze-
nie polityki energetycznej do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa. Jak siê
okaza³o, niezwykle trudnym wyzwaniem dla niemieckiej prezydencji, jak i dla samej An-
geli Merkel, sta³a siê polityka wschodnia Unii, a w szczególnoœci uchwalenie mandatu dla
nowego Uk³adu partnerstwa i wspó³pracy UE z Rosj¹12.

Na okres niemieckiej prezydencji w Radzie UE przypad³o równie¿ zorganizowanie
obchodów 50-tej rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich w 1957 r., któr¹ uroczyœcie
œwiêtowano na spotkaniu Rady Europejskiej w marcu 2007 r. Dla RFN mo¿liwoœæ przy-
gotowania obchodów, w tym równie¿ koordynowanie prac zwi¹zanych z opracowaniem
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Deklaracji Berliñskiej, mia³o szczególnie symboliczne znaczenie, ze wzglêdu na zmie-
niaj¹c¹ siê rolê Niemiec w Europie – od kraju, który doprowadzi³ do II wojny œwiatowej
i zniszczenia Europy, poprzez cz³onka-za³o¿yciela Wspólnot Europejskich, a¿ do kraju
wytyczaj¹cego kierunek rozwoju UE. Dla Angeli Merkel rocznica podpisania Traktatów
Rzymskich mia³a równie¿ wymiar osobisty, co zaznaczy³a w swoim przemówieniu inau-
guruj¹cym obchody: „Gdy podpisywano Traktaty Rzymskie mia³am 3 lata, 7 lat, gdy zbu-
dowano mur. Rozdzieli³ on równie¿ moj¹ rodzinê. Nie wierzy³am, ¿e zanim zostanê
emerytk¹, bêdê mog³a swobodnie pojechaæ na Zachód. Kilka metrów st¹d koñczy³y siê
moje drogi. A jednak mur upad³. Przekona³am siê na w³asnym przyk³adzie, ¿e nie wszyst-
ko jest ustalone raz na zawsze”13.

W trakcie marcowego szczytu UE uda³o siê równie¿ doprowadziæ do historycznego
porozumienia w sprawie ochrony klimatu, co nie by³oby mo¿liwe bez osobistego zaanga-
¿owania kanclerz Angeli Merkel. Ustalono wówczas, ¿e do 2020 r. pañstwa cz³onkowskie
UE ogranicz¹ emisjê CO2 o 20% oraz zwiêksz¹ u¿ycie energii odnawialnej o 20%, przy
czym, jak podkreœla³a kanclerz Niemiec, to, w jakim stopniu poszczególne pañstwa cz³on-
kowskie przyczyni¹ siê do realizowania tej zasady, zostanie ustalone indywidualnie z ka¿-
dym pañstwem. Marcowy szczyt UE okaza³ siê wielkim sukcesem niemieckiej kanclerz.
W tym okresie bowiem Angela Merkel sprawowa³a pó³roczne przewodnictwo nie tylko
w Unii Europejskiej, ale równie¿ w pracach G8, czyli grupy 7 najbogatszych pañstw œwia-
ta i Rosji. Na szczycie G8 w Heiliegendamm Angela Merkel przedstawi³a plan redukcji
emisji CO2 jako porozumienie ca³ej UE, dziêki czemu przywódcy pañstw G8 og³osili, ¿e
ich celem jest redukcja emisji CO2 o po³owê do 2050 r. oraz zadeklarowali gotowoœæ do
negocjacji w ramach ONZ, aby wypracowaæ nowe ramy œwiatowej polityki energetycz-
nej, co ma przyczyniæ siê w istotny sposób do ochrony klimatu.

Kolejnym kluczowym punktem programu niemieckiej prezydencji by³ szczyt UE–Ro-
sja w Samarze. Atmosfera wokó³ szczytu by³a bardzo napiêta, m.in. ze wzglêdu na bloko-
wanie negocjacji UE–Rosja w sprawie nowego Uk³adu o partnerstwie przez Polskê
i Litwê, z powodu rosyjskiego embarga na³o¿onego na polsk¹ ¿ywnoœæ. Mimo niesprzy-
jaj¹cych okolicznoœci dosz³o do spotkania kanclerz Niemiec i prezydenta Rosji, w czasie
którego Angela Merkel po raz kolejny udowodni³a W³adimirowi Putinowi, ¿e jej wizja re-
lacji z Rosj¹ ró¿ni siê w sposób znacz¹cy od tej, do której przyzwyczai³ Kreml poprzedni
kanclerz Gerhard Schroeder. Ju¿ w 2006 roku, podczas swojej pierwszej wizyty w Mo-
skwie, Angela Merkel poruszy³a bowiem szereg dra¿liwych dla Rosji tematów, m.in. stan
rosyjskiej demokracji, sytuacjê w Czeczenii i kwestiê bezpieczeñstwa energetycznego
Europy14. Na szczycie w Samarze Putin zosta³ skrytykowany nie tylko przez Polskê, ale
równie¿ przez Angelê Merkel, która podkreœli³a, ¿e sprawa rosyjskiego embarga na polskie
miêso nie jest spraw¹ wy³¹cznie pomiêdzy Warszaw¹ a Moskw¹, ale miêdzy Bruksel¹
a Moskw¹. Postawa Merkel, pe³na dystansu wobec Rosji, zaskoczy³a Putina, natomiast
rosyjskie gazety próbowa³y t³umaczyæ, ¿e postawa kanclerz, wynika z faktu niemieckiej
prezydencji w Radzie UE15. Mimo ¿e nie uda³o siê osi¹gn¹æ porozumienia miêdzy Rosj¹
a UE, Angela Merkel uzna³a ten szczyt za wa¿ny i stwierdzi³a, ¿e: „nie zawsze mo¿na

122

122

Mateusz Grzelczyk, El¿bieta Maœlak

13 Przemówienie kanclerz A. Merkel w rocznicê podpisania Traktatów Rzymskich, Berlin, 25.03.2007 r., pobrano
ze strony: http://www.eu2007.de/de/News/Speeches_Interviews/March/0325BKBerliner.html (z dn. 25.08.2009 r.).

14 http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/May/0518AASamara.html (z dn. 7.09.2009 r.).
15 http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Rosja,stosunku_dwustronne,Niemcy (z dn. 7.09.2009 r.).



przekonaæ drugiego przywódcê do swoich racji, ale warto dyskutowaæ uczciwie, to jest
wartoœci¹ tego szczytu, wierzê, ¿e uda siê usun¹æ trudnoœci”16.

Wydarzeniem koñcz¹cym niemieck¹ prezydencjê by³o spotkanie Rady Europejskiej
w Brukseli (21–22.06.2007 r.), które mia³o zadecydowaæ o dalszej reformie traktatowej
w ramach UE, a tym samym przes¹dziæ o sukcesie prezydencji Niemiec. Negocjacje
w Brukseli by³y niezwykle trudne. Angela Merkel jako formê poszukiwania kompromisu
wybra³a metodê tzw. konfesjona³u, zapraszaj¹c przywódców poszczególnych pañstw do indy-
widualnych rozmów, by móc jak najlepiej poznaæ ich stanowiska. Do takiego „konfesjona³u”
w czasie czerwcowego szczytu przywódcy europejscy zasiadali kilkakrotnie, a najtrudniej-
sza czêœæ negocjacji toczy³a siê z Polsk¹, która opowiada³a siê wówczas za utrzymaniem ni-
cejskiego sposobu g³osowania w Radzie lub zastosowaniem systemu pierwiastkowego.

Pocz¹tkowo, przy du¿ym udziale Angeli Merkel i Nicolasa Sarkozy’ego, uda³o siê
osi¹gn¹æ zadawalaj¹cy Polskê kompromis, który polega³ na tym, ¿e nowy system g³osowania
(podwójn¹ wiêkszoœci¹) wszed³by w ¿ycie dopiero w 2017 r. W zamian za rezygnacjê z pier-
wiastkowego systemu g³osowania Polska otrzyma³a gwarancje energetyczne. Jednak 9 pañstw
unijnych uzna³o ten kompromis za zbyt daleko id¹ce ustêpstwo wobec Polski. Ze wzglêdu na
nieustêpliwoœæ Polski, a w szczególnoœci retorykê braci Kaczyñskich, odwo³uj¹cych siê
w swoich wypowiedziach do II wojny œwiatowej, Angela Merkel, znana dotychczas z ostro¿-
noœci i d¹¿enia do osi¹gniêcia konsensusu, postawi³a ultimatum: albo Polska zgodzi siê na
kompromis (nicejski system g³osowania do 2014 r., póŸniej g³osowanie podwójn¹ wiêkszo-
œci¹), albo rozpoczêcie konferencji miêdzyrz¹dowej w sprawie traktatu odbêdzie siê bez Polski.
Posuniêcie to ostro skrytykowa³a Francja, a dalsze rozmowy z prezydentem Kaczyñskim pro-
wadzi³ prezydent Sarkozy. Ostatecznie jednak porozumienie zosta³o osi¹gniête. Niemiecka
prasa przypisa³a ten sukces Angeli Merkel, jednak nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e bez mediacji pre-
zydenta Francji, osi¹gniêcie kompromisu by³oby o wiele trudniejsze17.

Oceniaj¹c prezydencjê niemieck¹ pod wzglêdem najwa¿niejszego zadania, z jakim
musia³a siê ona zmierzyæ, czyli osi¹gniêcie kompromisu w kwestii reformy traktatowej,
stwierdziæ nale¿y, i¿ odnios³a ona sukces – okreœlone zosta³y ramy proceduralne i czasowe,
utorowano drogê do prac prezydencji portugalskiej, które zakoñczy³y siê podpisaniem kilka
miesiêcy póŸniej Traktatu lizboñskiego (13.12.2007 r.). Pó³roczna prezydencja by³a równie¿
niew¹tpliwym sukcesem kanclerz Angeli Merkel, która dziêki osobistemu zaanga¿owaniu,
umiejêtnoœci strategicznego myœlenia oraz nieuciekania od trudnych tematów, rozwi¹za³a
wiele kwestii istotnych dla Unii Europejskiej. W trakcie prezydencji stara³a siê byæ nie tylko
politykiem, ale przede wszystkim przywódc¹ europejskim, silnie uto¿samiaj¹cym siê z za-
³o¿onymi przez siebie celami, dziêki czemu udawa³o jej siê przekonaæ europejskich part-
nerów do porozumienia w sprawach najistotniejszych dla przysz³oœci Unii Europejskiej.

3. Nicolas Sarkozy i prezydencja Francji w 2008 r.

Francuska prezydencja w Radzie UE, która przypad³a na drug¹ po³owê 2008 r.,
przez nadsekwañskich obserwatorów okreœlona zosta³a mianem la presidence sarkozienne18,
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16 http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/May/0518AASamara.html (z dn. 7.09.2009 r.).
17 http://www.money.pl/archiwum/tagi/tag,merkel,3336,5.html (z dn. 7.09.2009 r.).
18 Por. J. P. Gouzy, La présidence sarkozienne, „L’Europe en formation” 2009, nr 351, s. 173.



co podkreœlaæ ma osobiste zaanga¿owanie prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego w sprawo-
wanie przez Francjê unijnego przewodnictwa. Trudno bowiem znaleŸæ inny przyk³ad
prezydencji, w czasie której styl uprawiania polityki, czy te¿ osobowoœæ przywódcy, odci-
snê³yby na niej a¿ tak znacz¹ce piêtno.

Z pó³rocznym przewodnictwem Francji w Radzie UE, zarówno nad Sekwan¹, jak
i w ca³ej Unii Europejskiej, wi¹zano wiele nadziei. W szczególnoœci oczekiwano swego
rodzaju pojednania Francji i UE po kryzysie, w jakim znalaz³a siê Unia po odrzuceniu
przez Francuzów i Holendrów w referendach eurokonstytucji19. Sarkozy w 2006 r., jesz-
cze jako kandydat na prezydenta, przedstawi³ rozwi¹zania, które pozwoli³yby Unii wyjœæ
z tego kryzysu. Proponowa³ on, aby projekt eurokonstytucji zast¹piæ „minitraktatem”, do
którego nale¿a³oby przenieœæ fragmenty eurokonstytucji dotycz¹ce funkcjonowania unij-
nych instytucji. Nowy traktat powinien zostaæ ratyfikowany metod¹ parlamentarn¹, co
pozwoli³oby na unikniêcie koniecznoœci przeprowadzania kolejnych referendów20. Pro-
pozycje Sarkozy’ego w wiêkszoœci europejskich stolic zosta³y ocenione pozytywnie.
Mimo pocz¹tkowych zastrze¿eñ ze strony Niemiec, w ci¹gu roku uda³o siê wynegocjo-
waæ nowy traktat, który zosta³ podpisany 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie, pod koniec
prezydencji portugalskiej. Traktat lizboñski w du¿ym stopniu odzwierciedla sugestie pre-
zydenta Francji. Jednak w zwi¹zku z podpisaniem nowego traktatu najwiêksze uznanie
zdoby³a kanclerz Angela Merkel, stoj¹ca na czele niemieckiej prezydencji, która w pierw-
szej po³owie 2007 r. bezpoœrednio poprzedzi³a prezydencjê Portugalii i w najwiêkszym
stopniu przyczyni³a siê do osi¹gniêcia kompromisu.

Dla niezwykle ambitnego Sarkozy’ego sukces kanclerz Niemiec oznacza³ koniecz-
noœæ przygotowania i przeprowadzenia prezydencji Francji w 2008 r. tak, aby odnieœæ
spektakularny sukces, który przyæmi³by niemieck¹ prezydencjê. W realizacji tego celu
prezydentowi Francji sprzyja³ fakt, i¿ pola ust¹pili mu nie tylko przywódcy europejscy,
jak Angela Merkel i Gordon Brown, poch³oniêci sprawami wewnêtrznymi, ale równie¿
prezydent USA, George W. Bush, który znalaz³ siê na uboczu œwiatowej polityki w zwi¹z-
ku z up³ywaj¹c¹ kadencj¹ i tocz¹c¹ siê kampani¹ wyborcz¹21.

Niew¹tpliwie, najbardziej widoczn¹ cech¹ prezydencji Francji, by³a umiejêtnoœæ do-
stosowania siê tego pañstwa do nieprzewidzianych sytuacji. Jak wskazuje bowiem M. Le-
febvre, prezydencjê nale¿y oceniaæ z jednej strony poprzez analizê tego, w jakim stopniu
zosta³y zrealizowane cele za³o¿one w programie prezydencji, z drugiej zaœ – poprzez oce-
nê reakcji na wydarzenia, których nie sposób by³o przewidzieæ22. Tych ostatnich zaœ
w przypadku francuskiej prezydencji nie brakowa³o.
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19 Jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej w 2007 r. Sarkozy zapowiedzia³ zerwanie z marazmem, szczególnie
w polityce europejskiej, jaki ogarn¹³ Francjê pod koniec kadencji jego poprzednika, prezydenta Jacquesa Chiraca.
Zob. M. Grzelczyk, Nicolas Sarkozy – nadzieja Francji na lepsz¹ przysz³oœæ (10.03.2007 r.), Adieu, Monsieur Chirac!
(2.05.2007 r.), Portal Spraw Zagranicznych (www.psz.pl).

20 Propozycje te zosta³y przedstawione w czasie wyst¹pienia Nicolasa Sarkozy’ego 8.09.2006 r. w Brukseli dla
Fundacji Przyjaciele Europy i Fundacji Roberta Schumana. Pe³en tekst wyst¹pienia w jêzyku angielskim, dostêpny
jest na stronie: http://federalunion.org.uk/quotebank/wp-content/uploads/2006/11/nicolas-sarkozy-speech-brussels-
october-8th-2006-en.doc.

21 F. Liberti, A general evaluation of the French EU Presidency, Institut de relations internationales et stratégiqu-
es, 18.12.2008 r., pobrano ze strony: http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article465 (z dn. 31.08.2009 r.).

22 M. Lefebvre, An evaluation of the French EU Presidency, Elcano Royal Institute’s, 17.03.2009 r., pobrano ze
strony: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elca-
no_in/Zonas_in/ARI43-2009 (z dn. 31.08.2009 r.).



W czerwcu 2008 r., zaledwie na 2 tygodnie przed rozpoczêciem przewodnictwa Francji
w Unii Europejskiej, Irlandczycy w referendum odrzucili projekt Traktatu lizboñskiego23.
Pojawi³y siê wówczas opinie, i¿ negatywny wynik irlandzkiego referendum mo¿e po-
gr¹¿yæ Uniê Europejsk¹ w kolejnym kryzysie, podobnym do tego, w jakim Unia znalaz³a
siê po przegranych referendach we Francji i Holandii w 2005 r. Sarkozy, czuj¹c siê pomy-
s³odawc¹ Traktatu lizboñskiego, d¹¿y³ do jak najszybszego znalezienia rozwi¹zania tej
patowej sytuacji. Jeszcze w lipcu uda³ siê do Irlandii, gdzie przekonywa³, ¿e Irlandczycy
powinni zag³osowaæ ponownie. Ostatecznie problem irlandzkiego referendum rozwi¹za-
no na grudniowym spotkaniu Rady Europejskiej, podczas którego pod naciskiem Sarko-
zy’ego ustalono, i¿ drugie referendum w Irlandii zostanie przeprowadzone jesieni¹ 2009 r.24

Kolejnym kryzysem, z którym musia³a zmierzyæ siê francuska prezydencja, by³ kon-
flikt rosyjsko-gruziñski, który wybuch³ w sierpniu 2008 r. Nicolas Sarkozy, mimo ¿e nie
mia³ formalnego mandatu do prowadzenia negocjacji w imieniu UE, uda³ siê wówczas do
Moskwy. Jego mediacja doprowadzi³a do zaprzestania dzia³añ wojennych oraz uznania
suwerennoœci Gruzji przez Rosjê, choæ nale¿y podkreœliæ, i¿ wycofanie rosyjskich wojsk
z Abchazji i Osetii Po³udniowej, mimo zapewnieñ Kremla, nie zosta³o przeprowadzone25.

Oprócz kryzysu irlandzkiego oraz gruziñskiego, francuska prezydencja na czele z Ni-
colasem Sarkozym musia³a stawiæ czo³a kryzysowi finansowemu, a nastêpnie – ogólno-
œwiatowemu kryzysowi gospodarczemu, który dotkliwie dotkn¹³ tak¿e Uniê Europejsk¹.
Sarkozy doprowadzi³ wówczas do licznych spotkañ europejskich i œwiatowych przywód-
ców, co jak wskazuje M. Lefebvre, jest jednym z najlepszych przyk³adów „bonaparty-
stycznego”, a zdaniem krytyków – „imperialnego”, sposobu sprawowania przywództwa
unijnego przez prezydenta Francji. W czasie pó³rocznej prezydencji, tak jak to by³o
w przypadku prezydencji Niemiec, odbywaj¹ siê zazwyczaj tylko dwa spotkania Rady
Europejskiej (tzw. szczyty UE). Natomiast w przypadku francuskiej prezydencji, by³o ich
a¿ piêæ: dwa „zwyczajowe” w paŸdzierniku i w grudniu, dodatkowe w lipcu („Paryski
Szczyt dla Œródziemnomorza”) oraz dwa nadzwyczajne: we wrzeœniu, dot. kryzysu gru-
ziñskiego i w listopadzie, dot. kryzysu finansowego26. Co wiêcej, Sarkozy z niezwyk³¹
³atwoœci¹ doprowadza³ równie¿ do spotkañ w ramach czterech czy szeœciu pañstw cz³on-
kowskich UE, czy te¿ pañstw strefy euro27. Prezydentowi Francji uda³o siê równie¿ przeko-
naæ George’a W. Busha, aby o reformach œwiatowego rynku finansowego nie rozmawiaæ
w ramach ekskluzywnej grupy G8, ale w poszerzonym gronie, czyli w ramach G2028.

Oprócz zarz¹dzania kryzysami prezydencja francuska zobowi¹zana by³a równie¿ do
realizowania zadañ, okreœlonych w programie prezydencji. Wœród priorytetów znalaz³y
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23 W Irlandii, jako jedynym pañstwie cz³onkowskim UE, ze wzglêdu na obligacje konstytucyjne, zosta³o przeprowa-
dzone referendum w sprawie Traktatu lizboñskiego (53,4% g³osuj¹cych odrzuci³o traktat, 46,6% zag³osowa³o na „tak”).

24 W czasie szczytu Sarkozy przekonywa³ premiera Irlandii Briana Cowena, ¿e w interesie UE le¿y jak najszybsze
powtórzenie referendum w Irlandii, na co Cowen wyrazi³ zgodê po otrzymaniu gwarancji ze strony UE (neutralnoœci
Irlandii, niezale¿noœci ustawodawstwa irlandzkiego w zakresie aborcji i podatków). Warto dodaæ, ¿e Irlandczycy tak-
¿e w przypadku Traktatu nicejskiego opowiedzieli siê najpierw przeciwko ratyfikacji (7.06.2001 r.); dopiero drugie
referendum w tej sprawie (19.10.2002 r.) przynios³o sukces.

25 M. Lefebvre, An evaluation…
26 Ibidem.
27 The president who loved summits, „The Economist”, 23.10.2008.
28 G8 – grupa 7 najbogatszych pañstw œwiata (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, W³ochy, Japonia, USA, Kana-

da) i Rosja. G20 – grupa 19 pañstw (G8+ kraje wschodz¹cych gospodarek, m.in. Chiny, Indie, Brazylia, Meksyk,
RPA) oraz Unii Europejskiej, której celem jest dyskusja nad œwiatow¹ polityk¹ finansow¹. Wiêcej na temat relacji
G8–G20: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4462124,00.html.



siê: klimat i energia (przyjêcie wynegocjowanego przez prezydencjê niemieck¹ pakietu
klimatyczno-energetycznego), imigracja (uchwalenie Europejskiego Paktu Imigracyjnego),
obrona (pog³êbienie polityki obronnej) oraz rolnictwo (refleksja nad reform¹ Wspólnej
Polityki Rolnej przewidzian¹ na 2013 r.)29. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, i¿ dla Sarko-
zy’ego najwa¿niejszym priorytetem, szczególnie na pocz¹tku prezydencji, by³o powo³anie
Unii dla Œródziemnomorza, na szczycie w Pary¿u (13.07.2008 r.), z udzia³em 43 przy-
wódców pañstw Europy, Afryki Pó³nocnej i Bliskiego Wschodu30. Jeszcze kilka miesiêcy
wczeœniej wydawa³o siê, i¿ pomys³ Sarkozy’ego zakoñczy siê niepowodzeniem, ze
wzglêdu na kontrowersje, jakie wzbudzi³ on wœród pañstw cz³onkowskich UE, jak rów-
nie¿ wœród pañstw pozaeuropejskich. Sarkozy jednak przy pomocy francuskiej dyploma-
cji osi¹gn¹³ sukces. Pierwotna nazwa „Unia Œródziemnomorska” zosta³a zast¹piona mniej
kontrowersyjn¹ „Uni¹ dla Œródziemnomorza”. Do projektu w³¹czone zosta³y wszystkie
pañstwa UE, a nie tylko te z dostêpem do Morza Œródziemnego, co krytykowa³a kanclerz
Niemiec Angela Merkel. Turcja otrzyma³a gwarancje, i¿ cz³onkostwo w Unii dla Œródziem-
nomorza nie jest równoznaczne z rezygnacj¹ z aspiracji wejœcia do Unii Europejskiej.

Ostatnim sukcesem francuskiej prezydencji by³o porozumienie w sprawie wynegocjo-
wanego przez prezydencjê niemieck¹ pakietu klimatyczno-energetycznego. Sarkozy do-
prowadzi³ do niego, w szczególnie trudnym momencie, gdy kryzys gospodarczy sprawi³,
i¿ ochrona planety przesta³a byæ priorytetem. W¹tpliwoœci zg³asza³y bowiem nie tylko
pañstwa Europy Œrodkowo-Wschodniej (m.in. Polska), ale te¿ W³ochy czy Niemcy. Osta-
tecznie osi¹gniêto jednak kompromis, który czyni Uniê liderem w walce z ociepleniem
klimatu.

Zarz¹dzanie trzema wielkimi kryzysami, powo³anie Unii dla Œródziemnomorza oraz
kompromis w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego to najwa¿niejsze wydarzenia
francuskiej prezydencji w Radzie UE w 2008 r., w które z wielk¹ pasj¹ osobiœcie anga-
¿owa³ siê Nicolas Sarkozy, co pozwala na podjêcie na ich podstawie, próby scharaktery-
zowania stylu przywództwa politycznego prezydenta Francji.

Nicolas Sarkozy w czasie prezydencji by³ niezwykle aktywny, co szeroko komentowa-
li nie tylko inni przywódcy pañstw cz³onkowskich UE, ale równie¿ prasa (w prasie euro-
pejskiej pojawi³y siê wówczas ironiczne okreœlenia, jak: „Supersarko”, „Kapitan Sarko”
czy „Neonapoleon”). Prezydent Francji krytykowany by³ równie¿ za to, ¿e nie zawsze
przestrzega³ protoko³u, np. wówczas, gdy na spotkanie przywódców pañstw strefy euro
zaprosi³ premiera Wielkiej Brytanii, mimo i¿ kraj ten nie przyj¹³ wspólnej waluty, czy te¿
gdy wystêpowa³ z licznymi inicjatywami na forum G8, mimo i¿ w drugiej po³owie 2008 r.
to nie Francja, ale Japonia, sprawowa³a pó³roczne przewodnictwo w pracach G8. Poza
tym przedmiotem krytyki sta³a siê równie¿ postawa prezydenta Francji wobec prezyden-
cji czeskiej, która na pocz¹tku 2009 r. przejê³a europejskie stery od Francji. Pojawi³y siê
wówczas spekulacje, i¿ Sarkozy chcia³by stan¹æ na czele „rz¹du gospodarczego”, koordy-
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29 Program francuskiej prezydencji dostêpny jest na jej oficjalnej stronie internetowej: http://www.ue2008.fr.
30 Po raz pierwszy projekt nowej wspó³pracy pañstw basenu M. Œródziemnego, zosta³ przedstawiony przez Sarko-

zy’ego w czasie kampanii prezydenckiej w 2007 r., zasugerowa³ on, i¿ 5 pañstw UE (Francja, Hiszpania, Portugalia,
W³ochy, Malta) oraz 5 pañstw Afryki Pó³nocnej (Maroko, Algieria, Tunezja, Mauretania i Libia), powinno pog³êbiæ
wspó³pracê ze wzglêdu na wspólne wyzwania, jakim pañstwa te musz¹ stawiæ czo³a – projekt przyj¹³ formê Unia dla
Œródziemnomorza. Wiêcej informacji nt. Unii dla Œródziemnomorza: Joint Declaration of the Paris Summit for the
Mediterranean, 13.07.2008 (instytucje, cele, zasady); ISS Report: Union for the Mediterranean. Building on the Bar-
celona acquis, EU Institute for Security Studies, May 2008.



nuj¹cego politykê ekonomiczn¹ pañstw strefy euro, odbieraj¹c w ten sposób inicjatywê
prezydencji czeskiej. Hugo Brody, analityk londyñskiego Centre for European Reform,
zapytany o aktywnoœæ Sarkozy’ego po zakoñczeniu prezydencji stwierdzi³ jednak, ¿e:
„Ka¿dy kraj cierpi na rodzaj depresji po zakoñczeniu prezydencji (…) Szczególnie du¿e
pañstwa, gdy obejmuj¹ przewodnictwo, prze¿ywaj¹ szok, ¿e ci¹gle musz¹ iœæ na kompro-
misy. A gdy siê tego naucz¹, prezydencja siê koñczy. Widz¹, jak nastêpcy siê borykaj¹
i pope³niaj¹ te same b³êdy. Trudno im siedzieæ cicho i nie dawaæ rad”31.

Mimo ¿e nie wszystkie pomys³y i propozycje Nicolasa Sarkozy’ego zakoñczy³y siê
sukcesem, to nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ w czasie prezydencji Francji g³os Unii Europej-
skiej by³ wyraŸnie s³yszany na ca³ym œwiecie. Nicolas Sarkozy pokaza³, jak bardzo Unii
Europejskiej brakuje silnego przywódcy i w jaki sposób mo¿e dzia³aæ, jeœli taki przy-
wódca stanie na jej czele. Pokaza³ równie¿, ¿e Unia Europejska, mimo kilkuletniego kry-
zysu instytucjonalnego, mo¿e dzia³aæ równie¿ bez reform. Jak zauwa¿a Aleksander
Smolar, to, co ka¿e patrzeæ sceptycznie na dziedzictwo francuskiej prezydencji, to jej
przejœciowoœæ i nadzwyczajnoœæ: „Ale czy jest to pora¿ka Sarkozy’ego, czy przypomnie-
nie o s³aboœci Europy? Pokaza³ on, jak wa¿ne jest przywództwo, a nie tylko umowy i trak-
taty”32. Sposób sprawowania przywództwa europejskiego przez Nicolasa Sarkozy’ego
w czasie francuskiej prezydencji sk³ania równie¿ do refleksji nad przysz³¹ rol¹ Prezydenta
Rady Europejskiej, czyli nowej instytucji UE, któr¹ wprowadziæ ma Traktat lizboñski
i z któr¹ wi¹zane s¹ nadzieje na ustanowienia trwalszego, bo 2,5-letniego przywództwa
europejskiego.

4. Podsumowanie

Przywództwo polityczne w czasie prezydencji to istotny element pó³rocznego
przewodnictwa w Unii Europejskiej. W czasie kilku miesiêcy liderzy kolejnych pañstw
cz³onkowskich UE musz¹ wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ doprowadzenia do kompromisu
w zakresie tych spraw, które znajduj¹ siê w programie prezydencji oraz odpowiednio re-
agowaæ na sytuacje, których nie sposób przewidzieæ. Nawet, jeœli w czasie sprawowania
prezydencji pozostali przywódcy pañstw UE uznaj¹ pierwszoplanow¹ rolê premiera czy
prezydenta pañstwa sprawuj¹cego prezydencjê, to dla osi¹gniêcia sukcesu konieczne jest
wspó³dzia³anie, szczególnie ze strony najwiêkszych pañstw Unii, czyli Niemiec i Francji.
Niemiecka prezydencja w 2007 r. przypad³a na okres kampanii wyborczej, a nastêpnie
wyborów prezydenckich i parlamentarnych we Francji, w wyniku których do w³adzy do-
szed³ Nicolas Sarkozy, proponuj¹cy od wielu miesiêcy rozwi¹zania w kwestii eurokonsty-
tucji, która dla prezydencji Niemiec by³a priorytetem. Wspó³praca Merkel i Sarkozy’ego
doprowadzi³a do podpisania Traktatu lizboñskiego.

W przypadku prezydencji francuskiej w 2008 r. o porozumienie miêdzy kanclerz Nie-
miec a prezydentem Francji by³o ju¿ jednak znacznie trudniej. Christopher Berthram, nie-
miecki prawnik, politolog i publicysta, zapytany o tê kwestiê stwierdzi³: „Obecny stan
relacji na linii Pary¿–Berlin w ogromnej mierze spowodowany jest tym, ¿e Nicolas Sarko-
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31 D. Pszczó³kowska, Unia wa¿niejsza po Sarkozym (rozmowa z H. Brody’m), „Gazeta Wyborcza”, 17.12.2008 r.
32 M. Wojciechowski, Czy Sarkozy przebudzi³ Europê? (rozmowa z A. Smolarem), „Gazeta Wyborcza”,

3.01.2009 r.



zy i Angela Merkel dramatycznie nie maj¹ ze sob¹ nic wspólnego (…) Pierwsze z nich jest
namiêtne, uparte, bezpoœrednie i ekstrawertyczne, drugie wrêcz przeciwnie – ostro¿ne,
wycofane, zawsze niezwykle d³ugo analizuj¹ce, zanim cokolwiek zrobi”33. Nie ma wiêc
mowy o wzajemnej sympatii, która ³¹czy³a poprzednie francusko-niemieckie pary: Vale-
ry’ego Giscarda d’Estaing i Helmuta Schmidta, Francoisa Mitterranda i Helmutha Kohla
oraz Jacquesa Chiraca i Gerharda Schroedera. Co wiêcej, odmiennoœæ charakterów i sty-
lów politycznych Angeli Merkel i Nicolasa Sarkozy’ego doprowadzi³a do nadwyrê¿enia
jednego z fundamentów Unii Europejskiej, czyli partnerstwa francusko-niemieckiego.
Trudno jednak sobie wyobraziæ, aby bez udzia³u tych dwóch pañstw mo¿liwy by³ dalszy
rozwój Unii Europejskiej.

Podsumowuj¹c, stwierdziæ nale¿y, i¿ zarówno prezydencjê francusk¹, jak i niemieck¹,
mimo ró¿nic w systemach politycznych (francuski centralizm vs. niemiecki federalizm)
oraz ró¿nic w sytuacji politycznej w czasie prezydencji (francuski prezydent i rz¹d wy-
wodz¹cy siê z UMP vs. niemiecka Wielka Koalicja CDU-SPD), charakteryzowa³a jedno-
litoœæ przywództwa politycznego. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia polskich
przygotowañ do sprawowania prezydencji, poniewa¿, zgodnie z kalendarzem wybor-
czym, na jesieñ 2011 r., a zatem na okres polskiego przewodnictwa w Radzie, przypadn¹
wybory do Sejmu i Senatu. Rozwa¿a siê obecnie mo¿liwoœæ przeprowadzenia wyborów
na wiosnê 2011 r. Inna propozycja, która jednak wydaje siê ma³o realna to mo¿liwoœæ
przeprowadzenia wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorz¹dowych ³¹cznie je-
sieni¹ 2010 r. Dziêki temu Polska mog³aby unikn¹æ perturbacji politycznych w okresie
prezydencji, które, jak pokaza³a czeska prezydencja w pierwszej po³owie 2009 r., mog¹
doprowadziæ do powa¿nego kryzysu w sprawowaniu przywództwa w Unii Europejskiej.
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33 K. Wigura, Sarkozy móg³ o¿ywiæ Europê (rozmowa z Christophem Bertramem), „Dziennik”, 19.03.2009 r.
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Instytut Spraw Publicznych

Wspó³praca polskiej administracji publicznej

z trzecim sektorem podczas przygotowañ

i sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Przewodnictwo kraju w Uni Europejskiej mo¿e spe³niaæ wiele celów. Poza tym
najwa¿niejszym – kierowaniem pracami Wspólnoty, nale¿y do nich promocja pañstwa za
granic¹. Jednak okres prezydencji powinien mieæ tak¿e wymiar wewnêtrzny, przede
wszystkim wp³ywaæ na postrzeganie przez obywateli danego kraju Unii Europejskiej
i procesu integracji.

Polacy, co pokazuj¹ wyniki badañ sonda¿owych, s¹ zadowoleni z faktu cz³onkostwa
Polski w Unii Europejskiej1. Jednoczeœnie nie widz¹ potrzeby aktywnego anga¿owania
siê czy nawet wspó³decydowania o jej przysz³oœci. Niska frekwencja wyborcza w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku pokazuje, ¿e poparcie dla procesu integra-
cji nie idzie w Polsce w parze ze zrozumieniem zasad funkcjonowania europejskiej
demokracji. Mimo kampaniii wyborczej, jak wykaza³y wyniki badañ Instytutu Spraw Pu-
blicznych, kilka tygodni po wyborach zaledwie niewiele ponad po³owa Polaków (57%)
wiedzia³a, ¿e parlamentarzystów wybieraj¹ obywatele2. I choæ opinia w³asna Polaków
o ich wiedzy na temat instytucji unijnych jest wysoka (59% Polaków zgadza siê ze stwier-
dzeniem, ¿e rozumie, jak dzia³a UE)3, to nale¿y przypuszczaæ, ¿e wielu z nich nie zna ani
zasad dzia³ania, ani kompetencji poszczególnych w³adz Wspólnoty. Szczególnie niejasna
mo¿e siê wydawaæ instytucja prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, gdy¿ nie jest ona
porównywalna do ¿adnych krajowych instytucji, a Polska obejmie przewodnictwo po raz
pierwszy. Z tych dwóch powodów: niedoceniania przez obywateli potrzeby zaanga¿owania
siê w funkcjonowanie Wspólnoty oraz nieznajomoœci jej organów czas prezydecji nale¿y
wykorzystaæ do jeszcze intensywniejszego promowania idei integracji wœród Polaków ze
szczególnym zaznaczeniem wagi w³asnej partycypacji w tym pocesie. Konieczne jest
równie¿ przeprowadzenie skutecznej kampanii informacyjnej na temat celów, kompeten-
cji i przebiegu polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

G³ównym odpowiedzialnym za sprawne przeprowadzenie prezydencji jest admini-
stracja rz¹dowa. W tym specyficznym przypadku, jakim jest komunikacja z obywatelami,
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1 60% Polaków uwa¿a, ¿e cz³onkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej to „dobra rzecz”. Por. Standardowy
Eurobarometr 71/wiosna 2009 – TNS Opinion and Social. 85% Polaków zalicza siê do zwolenników obecnoœci nasze-
go kraju w UE. Por. CBOS, Bilans piêciu lat cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Komunikat z badañ, Warszawa, kwie-
cieñ 2009.

2 Sonda¿ ISP: Ponad jedna trzecia Polaków nie zauwa¿y³a wyborów do Parlamentu Europejskiego. Komunikat
ISP, sierpieñ 2009.

3 Standardowy Eurobarometr 71/wiosna 2009 – TNS Opinion and Social.



szczególnie istotne jest jednak, aby dzia³ania te by³y realizowane wraz z przedstawiciela-
mi spo³eczeñstwa. Reprezentantem takim s¹ organizacje pozarz¹dowe.

W Polsce dzia³a prawie siedemdziesi¹t tysiêcy organizacji pozarz¹dowych, z których
oko³o 60% prowadzi aktywn¹ dzia³alnoœæ4. Wspó³praca rz¹du z trzecim sektorem jest
istotnym elementem wspó³czesnego systemu demokratycznego. Administracja pañstwo-
wa najczêœciej korzysta z jego pomocy, powierzaj¹c mu do wykonania czêœæ zadañ pu-
blicznych oraz konsultuj¹c z nim przygotowywane przez siebie projekty. Kooperacja ta
niesie ze sob¹ wiele korzyœci dla rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, gdy¿ ³¹czy po-
tencja³ obu partnerów. Administracja pañstwowa wnosi w to partnerstwo swoje zaplecze
instytucjonalne i finansowe oraz znajomoœæ strategii rozwoju kraju na kolejne lata. Sektor
pozarz¹dowy posiada natomiast konieczn¹ do efektywnych kontaktów z obywatelami
elastycznoœæ, kreatywnoœæ i sprawnoœæ organizacyjn¹. Poza tym z racji swojego rodowo-
du jest on bli¿szy spo³eczeñstwu, co powoduje ³atwiejsz¹ komunikacjê z odbiorcami
podejmowanych dzia³añ. Zjednoczenie si³ mo¿e w zwi¹zku z tym skutkowaæ efektyw-
niejszym dotarciem do obywateli z za³o¿onym przes³aniem, wzbudzeniem wœród nich za-
ufania i wiêksz¹ wiarygodnoœci¹.

Wykorzystanie tego potencja³u podczas polskiej prezydencji w Radzie UE bêdzie sta-
nowi³o doskona³¹ mo¿liwoœæ dotarcia z kampani¹ informacyjn¹ na temat celu i przebiegu
przewodnictwa do szerokiego krêgu osób. Dotychczasowe doœwiadczenia kooperacji pol-
skiej administracji publicznej z trzecim sektorem w dziedzinach powi¹zanych z integracj¹
europejsk¹, ale nie tylko, pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e dzia³ania takie maj¹ du¿e szanse
byæ skuteczne. Z kolei przyk³ady innych pañstw, które w ostatnich latach sta³y na czele
Wspólnoty, wyraŸnie pokazuj¹, ¿e wspó³praca przynosi bardzo pozytywne skutki.

Do rozpoczêcia polskiej prezydencji pozosta³y mniej ni¿ dwa lata. Rz¹d rozpocz¹³ ju¿
do niej przygotowania i przedstawia kolejne za³o¿enia strategii dzia³añ w ró¿nych dzie-
dzinach. Czêœæ postulatów ekspertów zosta³a ju¿ uwzglêdniona w przyjêtych dokumentach
(przyk³adem s¹ tu rozmowy z przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych i wypraco-
wanie planu strategii komunikacyjnej), inne mog¹ byæ wykorzystane w kolejnych etapach
przygotowañ. Poni¿szy tekst nie ma w zwi¹zku z tym na celu opisania pe³nego zakresu
dzia³añ, jakie nale¿y podj¹æ razem z trzecim sektorem. Nie ocenia tak¿e wszystkich rozpo-
czêtych ju¿ programów5. Stanowiæ ma raczej impuls do dyskusji pomiêdzy stron¹ rz¹dow¹
oraz organizacjami pozarz¹dowymi, zwracaj¹c uwagê na pewne dziedziny – te, jeszcze nie
uwzglêdnione w rz¹dowych planach czy te, które wydaj¹ siê szczególnie istotne6.

Wspó³praca administracji publicznej i trzeciego sektora podczas przygotowañ i prze-
prowadzania prezydencji powinna skupiaæ siê przede wszystkim na: dalszym prowadze-
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4 Dane z badañ Klon/Jawor 2008, www.klon.org.pl.
5 W zwi¹zku z ukazaniem siê publikacji kilka miesiêcy po powstaniu tego tekstu nie jest tak¿e mo¿liwe uwzglêd-

nienie wszystkich dzia³añ dokonanych do momentu wydania ksi¹¿ki.
6 Poni¿szy tekst powsta³ na podstawie badañ przeprowadzonych przez Instytut Spaw Publicznych m.in. w ra-

mach projektów realizowanych na zlecenie Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej (pe³ne wnioski zawarte w eks-
pertyzie: L. Kolarska-Bobiñska, J. Kucharczyk, A. £ada, E. Kaca, A. Sobañska, Polska prezydencja w Radzie Unii
Europejskiej: wspó³praca administracji publicznej z sektorem pozarz¹dowym (pdf), Ekspertyza na zlecenie Urzêdu
Komitetu Integracji Europejskiej, dostêpna na: http://prezydencjaue.gov.pl/files/pliki/do_pobrania/isp18_03_09.pdf
oraz wspieranych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym
w przygotowaniu i sprawowaniu czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – wnioski dla Polski) i Fundacjê im.
Heinricha Bölla (wnioski zawarte w: A. Fuksiewicz, A. £ada, Czeska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – spoj-
rzenie z Polski. Raport z badañ, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, dostêpnej na: http://www.isp.org.pl/fi-
les/15049839510224281001249991477.pdf).



niu procesu konsultacji, zorganizowaniu kampanii informacyjnej oraz promocji celów
i osi¹gniêæ polskiej prezydencji za granic¹. W tym celu nale¿y przygotowaæ szczegó³ow¹
strategiê kooperacji pomiêdzy rz¹dem a trzecim sektorem, która, w d³u¿szej perspekty-
wie, stanie siê elementem wieloletniej strategii rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Nic o nas bez nas

Najwa¿niejszym etapem ka¿dego dzia³ania jest jego dobre zaplanowanie. Rz¹d,
przedstawiaj¹c program przygotowañ Polski do objêcia przewodnictwa w Radzie UE,
za³o¿y³ uczestnictwo w tym procesie partnerów z trzeciego sektora. W dalszej kolejnoœci
odby³y siê w Warszawie, zgodnie z rekomendacjami sformu³owanymi na zlecenie UKIE
przez Instytut Spraw Publicznych, dwa spotkania z przedstawicielami kilku organizacji
pozarz¹dowych, think tanków i naukowców. Zaproszeni zostali m.in. reprezentanci: Insty-
tutu Spraw Publicznych, Polskiego Instytutu Spraw Miêdzynarodowych, Oœrodka Studiów
Wschodnich, Fundacji im. Stefana Batorego, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Pol-
sko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, Centrum Natolin. Z pewnoœci¹ by³ to istotny sygna³
wys³any w stronê trzeciego sektora, œwiadcz¹cy o tym, ¿e rz¹d jest gotowy do wspó³pracy,
ma na ni¹ przygotowane œrodki finansowe oraz d¹¿y do uwzglêdnienia opinii trzeciego sek-
tora na temat przygotowania i przeprowadzenia prezydencji. Na spotkaniu minister
Miko³aj Dowgielewicz przedstawi³ obecnym osobom dotychczasowe dokonania rz¹du
w procesie przygotowañ oraz plany wspó³pracy z podmiotami pozarz¹dowymi. Poddano
dyskusji tak¿e przygotowane przez ISP rekomendacje. Zaproszone organizacje mia³y nato-
miast okazjê zaprezentowaæ swoje propozycje priorytetów zbli¿aj¹cego siê przewodnictwa
Polski w Radzie UE oraz mo¿liwoœci w³¹czania siê w jego przeprowadzenie.

Kolejnym krokiem we wspó³pracy z partnerami pozarz¹dowymi jest planowana przez
UKIE na koniec 2009 roku ogólnopolska konferencja, która bêdzie mia³a na celu podjêcie
dalszej wspólnej dyskusji o priorytetach i przebiegu prezydencji. Organizacja du¿ych wy-
darzeñ, podczas których podejmuje siê dialog ró¿nych partnerów i wypracowywuje plany
dalszych dzia³añ, jest jedn¹ z mocnych stron polskich organizacji pozarz¹dowych. Do-
tychczasowe doœwiadczenia polskiego trzeciego sektora, jak i innych pañstw (np. S³oweni)
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e najefektywniejsze projekty dotycz¹ce partnerów spo³ecznych
to te, które s¹ realizowane przez nich osobiœcie w œcis³ej wspó³pracy z rz¹dem. Bezpo-
œrednie zaanga¿owanie najbardziej zainteresowanych podmiotów w fazê planowania,
przygotowania i przeprowadzenia wydarzenia wydaje siê logiczn¹ koniecznoœci¹, jeœli
d¹¿y siê do zapewnienia jak najlepszej komunikacji oraz wyników. Tym bardziej niezro-
zumia³e wydaj¹ siê plany UKIE przygotowania wydarzenia wprawdzie dla trzeciego sek-
tora, ale bez zaanga¿owania jego przedstawicieli w organizacjê.

Podczas planowanej konferencji oraz spotkañ konsultowane powinny byæ przede
wszystkim takie tematy jak priorytety prezydencji oraz strategia wspó³pracy administracji
rz¹dowej z trzecim sektorem. Organizacje pozarz¹dowe posiadaj¹ bogat¹ wiedzê na temat
potrzeb i oczekiwañ polskiego spo³eczeñstwa, mog¹ w zwi¹zku z tym doradziæ, jakie cele
i priorytety spotkaj¹ siê z poparciem oraz zrozumieniem opinii publicznej. Bêd¹ tak¿e po-
trafi³y wskazaæ, jakimi metodami te cele powinny zostaæ osi¹gniête oraz jak organizacje
pozarz¹dowe postrzegaj¹ swoj¹ w³asn¹ rolê w tym procesie. Wspólne wypracowanie stra-
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tegii kooperacji jest natomiast konieczne, je¿eli ma ona byæ skuteczna i zyskaæ poparcie
obu stron.

Rz¹d wyró¿ni³ ju¿ w swojej strategii grupy docelowe, do których planowane jest do-
tarcie z przekazem na temat prezydencji oraz metody i podmioty, które bêd¹ je stosowaæ.
S³usznie wymieniono wœród nich organizacje pozarz¹dowe. Posiadaj¹c bogate doœwiad-
czenie z docieraniem z przekazem do konkretnych grup spo³ecznych, organizacje pomog¹
ustaliæ ich potrzeby oraz efektywne metody komunikacji. W nastêpnej, wykonawczej fa-
zie, wypracowane przez lata skuteczne narzêdzia promocji i informowania mog¹ byæ wy-
korzystane przez trzeci sektor na zlecenie rz¹du w kampaniach informacyjnych. Nale¿y
w tym przypadku uwzglêdniæ zarówno promocjê polskiego przewodnictwa wœród pol-
skiego spo³eczeñstwa, jak i za granic¹.

Konsultacje priorytetów prezydencji czy metod kampanii informacyjnej nie odnios¹
w pe³ni satysfakcjonuj¹cego dla strony pozarz¹dowej skutku, jeœli nie bêdzie ona regularnie
informowana o stopniu uwzglêdnienia jej propozycji. Konieczne jest przekazywanie or-
ganizacjom wiadomoœci zwrotnych, np. w formie opublikowania informacji na stronie in-
ternetowej czy wys³ania e-maila do podmiotów, które przygotowa³y opinie, informuj¹cej
o ewentualnym wykorzystaniu sformu³owanych wskazówek podczas wypracowywania sta-
nowisk rz¹dowych. Bêdzie to motywowaæ trzeci sektor do podejmowania dalszej wspó³pracy.

Poza roboczymi spotkaniami oraz bie¿¹cym przep³ywem informacji z szeroko pojê-
tym trzecim sektorem administracja rz¹dowa powinna korzystaæ z wiedzy polskich think
tanków, które posiadaj¹ zaplecze merytoryczne i organizacyjne do przygotowania analiz
oraz liczne kontakty z europejskimi instytucjami, których opinia bêdzie siê liczy³a dla pol-
skiej prezydencji. Bezpoœrednie poproszenie przez rz¹d o opinie zagranicznych dorad-
ców oraz powo³anie na stanowisko koordynatora tej grupy osoby z polskich krêgów
eksperckich jest z pewnoœci¹ krokiem we w³aœciwym kierunku. Nale¿y jednak pójœæ dalej
i otwieraæ siê na kolejne g³osy poparte badaniami. Podjêta w lecie 2009 r. inicjatywa UKIE
zlecenia napisania ekspertyz przez niezale¿ne oœrodki badawcze musi byæ w tym kontekœ-
cie oceniona pozytywnie7. Obecnie nale¿y poczekaæ na jej efekty – sposób wspó³pracy
z trzecim sektorem przy realizowaniu zleconych zadañ, a nastêpnie wykorzystanie sfor-
mu³owanych wniosków i rekomendacji. W dalszej perspektywie nale¿y liczyæ, ¿e rz¹d bê-
dzie kontynuowa³ takie dzia³ania i rozpisywa³ konkursy grantowe na projekty badawcze,
których wyniki bêd¹ mog³y pomóc administracji w zapoznaniu siê z rzeczywist¹ sytuacj¹
w interesuj¹cych prezydencjê obszarach. Specjalnie promowane, poprzez granty, powin-
ny byæ miêdzynarodowe inicjatywy, zak³adaj¹ce spotkania z partnerami oraz przedsta-
wianie wyników badañ na europejskich spotkaniach. Pozwoli to osi¹gn¹æ podwójny
skutek – wzbogaci merytorycznie rz¹dowe przygotowania do prezydencji i wypromuje jej
pozytywny wizerunek za granic¹.

Informacja to podstawa

Polskie organizacje pozarz¹dowe maj¹ bogate doœwiadczenie w zakresie podno-
szenia spo³ecznej œwiadomoœci i kszta³towaniu postaw proeuropejskich. Najwiêkszym
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7 Pod koniec sierpnia 2009 UKIE opublikowa³ na swoich stronach internetowych og³oszenie o badaniu rynku,
maj¹cym wy³oniæ organizacje zainteresowane napisaniem ekspertyz na 7 zaproponowanych tematów.



sukcesem trzeciego sektora w dziedzinie informowania o roli i znaczeniu UE by³y wyniki
referendum europejskiego w 2003 r., przed którym organizacje pozarz¹dowe przeprowa-
dzi³y skuteczn¹ kampaniê informacyjn¹ i zachêca³y Polaków do udzia³u w g³osowaniu, co
zaowocowa³o relatywnie wysok¹ frekwencj¹ wyborcz¹. We wspó³pracy z administracj¹
publiczn¹ organizacje pozarz¹dowe dobrze sprawdzi³y siê w: organizowaniu licznych
proeuropejskich wydarzeñ, diagnozowaniu wa¿nych problemów i formu³owaniu reko-
mendacji, monitoringu, przygotowywaniu i dystrybucji publikacji, materia³ów i gad¿e-
tów promocyjnych, prowadzeniu portali internetowych. Z du¿ym sukcesem organizacje
realizowa³y przedsiêwziêcia o zasiêgu lokalnym, gdzie mo¿liwoœci instytucji publicz-
nych s¹ ograniczone, dziêki czemu dotar³y ze swoim przes³aniem do ró¿nych œrodowisk.
Rz¹d s³usznie planuje wykorzystaæ te doœwiadczenia w nadchodz¹cej prezydencji. Warto,
by ju¿ na etapie przygotowywania strategii informacyjnej trzeci sektor w³¹czony by³
w podejmowane dzia³ania.

Po ustaleniu przez UKIE grup docelowych, g³ównych za³o¿eñ komunikacji z nimi
oraz podmiotów, które zostan¹ w ni¹ w³¹czone – w tym organizacji pozarz¹dowych – na-
le¿y wypracowaæ konkretne plany dzia³añ w wyró¿nionych obszarach. Poza wiêkszymi
i mniejszymi wydarzeniami: debatami, wystawami, happeningami, których organizato-
rem bêd¹ podmioty trzeciego sektora, nale¿y stworzyæ i inne mo¿liwoœci, gdzie bêd¹ one
siê anga¿owaæ.

Kluczem do przeprowadzenia skutecznej kampanii informacyjnej bêdzie wspó³praca
z mediami. W kooperacjê z dziennikarzami powinny zostaæ w³¹czone organizacje po-
zarz¹dowe, na przyk³ad poprzez wspólne przygotowanie bezp³atnych szkoleñ o tematyce
europejskiej dla dziennikarzy. Poza tym cenne by³oby organizowanie, jeszcze przed drug¹
po³ow¹ 2011 roku, wspólnych ma³ych, nieformalnych, tematycznych spotkañ dla dzienni-
karzy i przedstawicieli trzeciego sektora. Spotkania te powinny koncentrowaæ siê wokó³
jednego zagadnienia, interesuj¹cego konkretn¹ grupê dziennikarzy i organizacji i mieæ na
celu poznanie siê oraz dyskusjê na tematy europejskie pomiêdzy dziennikarzami, eksper-
tami i przedstawicielami administracji publicznej. Nieoficjalna atmosfera mo¿e zapocz¹t-
kowaæ trwa³¹ i owocn¹ wspó³pracê podmiotów, specjalizuj¹cych siê w danej dziedzinie.

G³os na zewn¹trz

Poza dzia³aniami skierowanymi do polskiego odbiorcy istotne bêd¹ inicjatywy,
których odbiorc¹ bêd¹ obywatele innych krajów. Za dotarcie do nich odpowiedzialne
bêd¹ polskie placówki dyplomatyczne. Jednak i w tym wypadku warto wykorzystaæ
liczne kontakty i doœwiadczenie trzeciego sektora w organizowaniu miêdzynarodowych
projektów, przybli¿aj¹cych Polskê innym spo³eczeñstwom. Tak¿e fakt przynale¿noœci
polskich organizacji pozarz¹dowych do wielu miêdzynarodowych sieci oraz stowarzy-
szeñ mo¿e byæ wykorzystany do promowania pozytywnego wizerunku Polski za granic¹
– nie tylko na szczeblu rz¹dowym, ale przede wszystkim spo³ecznym.

Jedn¹ z podstawowych metod promowania wizerunku kraju za granic¹ jest wykorzy-
stanie kultury jako noœnika informacji. Przyjêty przez Komitet Europejski Rady Ministrów
na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2009 r. dokument: „Strategiczne za³o¿enia programu
kulturalnego polskiej prezydencji w II po³owie 2011 r.” okreœla g³ówne wytyczne doty-
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cz¹ce realizacji programu kulturalnego polskiej prezydencji8. Istotne jest, by przedstawio-
ne w nim dzia³ania podjête zosta³y tak¿e we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
w kraju i za granic¹.

Zarówno projekty kulturalne, jak i inne: konferencje, programy wymian, warsztaty czy
happeningi osi¹gn¹ wiêkszy skutek, gdy po³¹czone zostan¹ si³y placówek dyplomatycz-
nych, Instytutu Adama Mickiewicza, instytutów kultury, polskich organizacji z trzeciego
sektora oraz partnerów zagranicznych. Poza przeznaczeniem odpowiednich funduszy ko-
nieczne jest tak¿e innego rodzaju wsparcie. Jak pokazuje przyk³ad Francji, kluczow¹ dla po-
wodzenia wielu inicjatyw trzeciego sektora by³a obecnoœæ przedstawicieli w³adz oraz
polityków na ró¿nych wydarzeniach. W przypadku projektów za granic¹ wskazana by³aby
wiêc obecnoœæ polskich dyplomatów, ich pomoc w szukaniu lokalnych parterów czy dora-
dzanie w kwestiach organizacyjnych i merytorycznych, bêd¹cych specyfik¹ danego kraju.

Du¿ym atutem polskich organizacji pozarz¹dowych, w tym think tanków, który nale¿y
wykorzystaæ podczas polskiej prezydencji, jest ich przynale¿noœæ do miêdzynarodowych
organizacji sieciowych. Poprzez wspólne z partnerami z zagranicy realizowanie projektów
promuj¹ one jednoczeœnie wizerunek Polski. Podczas przewodnictwa mog³yby szcze-
gólnie skupiæ siê na jego priorytetach. Motywacj¹ by³oby przyznawanie grantów na
organizowanie wydarzeñ i realizacjê programów w ramach tych sieci lub wspólnie z za-
granicznymi organizacjami.

Skutecznym dzia³aniem promocyjnym, które przyczyni siê zarówno do wys³ania pozy-
tywnego przekazu na temat polskiej prezydencji, jak i do rozwiniêcia miêdzynarodowych
kontaktów trzeciego sektora, by³oby zorganizowanie du¿ej miêdzynarodowej konferencji
z udzia³em europejskich organizacji pozarz¹dowych, tak¿e z pañstw spoza Wspólnoty na
jeden z tematów prezydencji. Przyk³ad prezydencji S³owenii (priorytet – Ba³kany) œwiad-
czy, i¿ koncentrowanie wydarzeñ organizowanych przez podmioty pozarz¹dowe na jed-
nym celu, wysy³a jednoznaczny sygna³ do partnerów za granic¹, ¿e dane pañstwo
sprawuj¹ce prezydencjê jest ekspertem w tym temacie i nale¿y liczyæ siê z jego opini¹
w tej dziedzinie. Zw³aszcza gdy polskim priorytetem by³oby Partnerstwo Wschodnie, na-
le¿a³oby wykorzystaæ liczne doœwiadczenia polskich organizacji pozarz¹dowych we
wspó³pracy z podmiotami z regionu objêtego programem, promowaniu w nim demokracji
oraz ich sieæ kontaktów i wiedzy. W zale¿noœci od rozwoju koncepcji Forum Spo³eczeñ-
stwa Obywatelskiego9 – platformy, maj¹cej na celu wymianê pogl¹dów pomiêdzy trzecim
sektorem z UE i z krajów objêtych Partnerstwem Wschodnim oraz w³adzami UE mo¿na
zorganizowaæ jedno z jego spotkañ w Polsce.

PrzejdŸmy do konkretów

Wymienione dzia³ania bêd¹ mia³y wiêksz¹ szansê powodzenia, gdy stanowiæ bêd¹
zaplanowan¹ ca³oœæ, a uczestnicz¹ce w nich podmioty – strona rz¹dowa i pozarz¹dowa,
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8 http://prezydencjaue.gov.pl/files/pliki/do_pobrania/kulturalny_program.pdf.
9 Forum Spo³eczeñstwa Obywatelskiego jako forma wspó³pracy wielostronnej w ramach Partnerstwa Wschod-

niego s³u¿yæ ma zaanga¿owaniu organizacji pozarz¹dowych oraz oœrodków analitycznych z krajów cz³onkowskich
UE oraz partnerskich w realizacjê celów Partnerstwa, okreœlonych we Wspólnej Deklaracji Praskiego Szczytu Part-
nerstwa Wschodniego. Koncepcja zosta³a przedstawiona przez Komisjê Europejsk¹ i poddana konsultacjom z rz¹dami
narodowymi. Pierwsza konferencja w ramach Forum odby³a siê w listopadzie 2009 r. Proces rekrutacyjny zaintereso-
wanych udzia³em organizacji trwa³ w lecie i na jesieni 2009 r.



bêd¹ mia³y sta³y kontakt. Konieczna jest wymiana informacji i doœwiadczeñ. Po³¹czenie
si³ zwielokrotni efekt – przekaz dotrze do szerszych grup odbiorców. W tym celu wskaza-
ne by³oby kontynuowanie spotkañ administracji i organizacji pozarz¹dowych. Dodatko-
wo, aby rozszerzyæ kr¹g uczestnicz¹cych organizacji, nale¿y skorzystaæ z mo¿liwoœci
elektronicznych i stworzyæ sta³e narzêdzia komunikowania siê organizacji pozarz¹do-
wych. Wymiana informacji powinna przebiegaæ na dwóch p³aszczyznach – rz¹d – trzeci
sektor oraz pomiêdzy przedstawicielami trzeciego sektora. Wspólne powinno byæ tak¿e
docieranie z komunikatami o planach i przedsiêwziêciach do obywateli. Idealnym roz-
wi¹zaniem by³oby powstanie sieci organizacji na wzór dzia³aj¹cej Grupy Zagranica czy
„Koalicji 21 paŸdziernika” przemianowanej w zwi¹zku z wyborami do Parlamentu Euro-
pejskiego na „Koalicjê 7 czerwca”. Doœwiadczenie wchodz¹cych w ich sk³ad organizacji
pokazuje, ¿e istnieje potencja³ oraz chêæ jednoczenia siê w konkretnych celach. Jednak
bez wyraŸnego sygna³u ze strony rz¹du, ¿e taka kooperacja wewn¹trz trzeciego sektora
jest oczekiwana i mo¿e byæ wspierana, tak¿e finansowo, trudno bêdzie organizacjom wy-
pracowaæ model wspó³dzia³ania i wy³oniæ reprezentacjê. Pomóc mog³oby przeznaczenie
pewnych œrodków na sekretariat takiej sieci, narzêdzia komunikowania siê ze sob¹ oraz
spo³eczeñstwem (portal, newslettery, telefony), pokrycie kosztów administracyjnych, po-
dró¿y oraz zwi¹zanych z prowadzeniem sekretariatu kosztów osobowych (sekretarz, koor-
dynator sieci, ksiêgowoœæ). Otwartoœæ sieci na organizacje specjalizuj¹ce siê w ró¿nych
tematach umo¿liwi³aby rz¹dowi szybk¹ i stosunkowo ³atw¹ konsultacjê wybranych,
bran¿owych zagadnieñ. Z kolei obecnoœæ w grupie zarówno du¿ych, doœwiadczonych
i dzia³aj¹cych ogólnopolsko podmiotów, jak i lokalnych inicjatyw pomog³aby dotrzeæ
z ofert¹ trzeciego sektora do ró¿nych regionów i odbiorców. Istotne jest, aby du¿e pod-
mioty nie zmonopolizowa³y wspó³pracy wewn¹trz sieci, ale jednoczeœnie wnios³y posia-
dan¹ istotn¹ wiedzê i doœwiadczenie. Obecnoœæ w sieci ma³ych organizacji pozwoli im
uzyskaæ pomoc w przygotowaniu oraz promocji planowanych dzia³añ.

Cenn¹ pomoc¹ w docieraniu do odbiorców ze wspóln¹ ofert¹ rz¹du i trzeciego sektora
by³aby odpowiednia strona internetowa. Mog³aby ona byæ stworzona jako czêœæ oficjalnej
strony prezydencji lub jako niezale¿na platforma komunikacyjna, ale równie¿ wykorzy-
staæ istniej¹ce rozwi¹zania, jak np. strona ngo.pl. Poza dostarczaniem informacji spo-
³eczeñstwu portal s³u¿yæ powinien wymianie opinii pomiêdzy rz¹dem a trzecim sektorem.

Trzeci sektor tak¿e potrzebuje pieniêdzy

Skutecznoœæ wymienionych i innych inicjatyw przeprowadzanych we wspó³pracy
administracji pañstwowej i organizacji pozarz¹dowych bêdzie wymaga³a przeznaczenia
na te dzia³ania odpowiednich œrodków finansowych. W Polsce tymczasem nadal, niestety,
dominuje przekonanie, ¿e „NGOsy nic nie kosztuj¹ i powinny pracowaæ za darmo, opieraj¹
siê przecie¿ na wolontariacie” i brakuje pieniêdzy na wspieranie ich dzia³añ. Organizacje,
aby normalnie funkcjonowaæ, ponosz¹ jednak koszty nie tylko zwi¹zane bezpoœrednio
z projektem, ale tak¿e normalne koszty zatrudnienia personelu oraz funkcjonowania biu-
ra, utrzymania lokalu itp. Dlatego poza finansowaniem dzia³añ wymienionych powy¿ej,
niezbêdne jest otworzenie ró¿nych œcie¿ek grantowych, które pozwol¹ organizacjom po-
zarz¹dowym przeprowadziæ zarówno kampanie informacyjne w Polsce, jak i akcje promo-
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cyjne za granic¹. Polski trzeci sektor sk³ada siê zarówno z du¿ych, doœwiadczonych
i dzia³aj¹cych ogólnopolsko organizacji, które mog¹ przeprowadzaæ efektywnie du¿e
kampanie, jak i ma³ych inicjatyw lokalnych. Dlatego nale¿y stworzyæ dwie œcie¿ki pozy-
skiwania funduszy – dla obu typów beneficjentów, na zadania o wiêkszym i mniejszym
zasiêgu, tak¿e zagranicznym.

Okres prezydencji, który korzyœci przynieœæ mo¿e tak¿e gospodarce i innym podmio-
tom aktywnym na polskim rynku, jest dobrym momentem na pomoc rz¹du w nawi¹zaniu
kontaktów pomiêdzy trzecim sektorem a biznesem. Tematyka rozwoju spo³eczeñstwa
obywatelskiego i promowania integracji europejskiej nie cieszy siê obecnie zainteresowa-
niem sponsorów, którzy nie dostrzegaj¹ zazwyczaj jej wagi. Rol¹ rz¹du by³oby wspieranie
starañ organizacji pozarz¹dowych w pozyskiwaniu partnerów w przeprowadzaniu projek-
tów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE. Zachêciæ mo¿na przedsiêbiorców na
przyk³ad poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwi¹zañ prawnych, ulg podatkowych
itp. Istotna dla biznesu by³aby mo¿liwoœæ umieszczania informacji o ich wsparciu w wi-
docznych miejscach podczas imprez zorganizowanych przez trzeci sektor w ramach
dzia³añ promuj¹cych prezydencjê. Zapocz¹tkowane w ten sposób partnerstwa mia³yby
szanse byæ kontynuowane nastêpnie i po 2011 roku.

Inn¹ mo¿liwoœci¹ pozyskania dodatkowych œrodków finansowych na dzia³anie trze-
ciego sektora podczas przewodnictwa mo¿e byæ w³¹czenie siê, tak¿e finansowe, w przy-
gotowania niezale¿nych organizacji i instytucji, które obecnie dotuj¹ dzia³alnoœæ trzeciego
sektora. Przyznaj¹ce granty organizacjom pozarz¹dowym Fundacja im. Stefana Batorego,
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci czy publicz-
ny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich mog³yby rozszerzyæ pulê dostêpnych œrodków na
dzia³alnoœæ sektora pozarz¹dowego podczas polskiego przewodnictwa.

Objêcie przez Polskê przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej po³owie
2011 roku bêdzie donios³ym wydarzeniem politycznym, a jego przygotowanie i obs³uga
du¿ym wyzwaniem pod wzglêdem merytorycznym i logistycznym. Jak pokazuj¹ do-
œwiadczenia krajów dotychczas sprawuj¹cych prezydencjê w Unii Europejskiej, najlep-
szym sposobem na efektywne dotarcie do obywateli jest zaanga¿owanie organizacji
pozarz¹dowych w przygotowanie strategii i w prowadzenie dzia³añ podczas przewodnic-
twa. Zaanga¿owanie trzeciego sektora wp³ywa na lepsz¹ organizacjê i realizacjê wyda-
rzeñ zwi¹zanych z prezydencj¹ oraz zapewnia jej wiêksze zainteresowanie i udzia³
obywateli.

W planowaniu strategii wspó³pracy administracji pañstwowej i trzeciego sektora oraz
jej realizacji istotna jest œwiadomoœæ, ¿e kooperacja ta przyniesie korzyœci obu stronom.
Poza tymi krótkofalowymi, bezpoœrednio zwi¹zanymi z prezydencj¹, pozytywne skutki,
jakie odnios¹ organizacje pozarz¹dowe zaowocuj¹ podwójnie. W przysz³oœci wp³yn¹æ
bowiem mog¹ na rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego. Silne spo³eczeñstwo obywatel-
skie, aktywnie partycypuj¹ce w procesach demokratycznych jest natomiast celem, do
którego powinien d¹¿yæ ka¿dy rz¹d we wspó³czesnym pañstwie demokratycznym.
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Przygotowania polskiej Policji

do prezydencji w 2011 roku

Miêdzynarodowa wspó³praca Policji

W polskiej Policji za zadania zwi¹zane ze wspó³prac¹ miêdzynarodow¹ w ra-
mach Unii Europejskiej odpowiedzialne jest w g³ównej mierze Biuro Miêdzynarodowej
Wspó³pracy Policji Komendy G³ównej Policji, które zajmuje siê m.in. koordynacj¹
wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie poszukiwañ miêdzynarodowych, wymiany in-
formacji, misji pokojowych, wspó³pracy bilateralnej i multilateralnej. Ponadto, pe³ni
funkcjê nadzorcz¹ w zakresie udzia³u polskiej Policji w procesie legislacyjnym UE oraz
zajmuje siê koordynacj¹ wdra¿ania dorobku prawnego UE i Schengen. Oprócz Biura
Miêdzynarodowej Wspó³pracy Policji za niektóre zagadnienia z przedmiotowego zakresu
odpowiedzialne s¹ inne komórki Komendy G³ównej Policji np. w zakresie przestêpczoœci
narkotykowej Centralne Biuro Œledcze, zaœ w zakresie handlu ludŸmi Biuro Kryminalne.
Wiele zadañ z zakresu wspó³pracy miêdzynarodowej wykonuj¹ podleg³e jednostki Policji
na terenie ca³ego kraju. Analiza policyjnej wspó³pracy miêdzynarodowej oraz g³ównych
aspektów przestêpczoœci pozwala na wytyczenie determinantów rozwoju wspó³pracy
policyjnej:

– okreœlone kierunki zaanga¿owania miêdzynarodowego oraz zobowi¹zania RP;
– funkcjonowanie w ramach UE, w tym w Strefie Schengen;
– krañcowe po³o¿enie naszego kraju w UE i zwi¹zany z tym obowi¹zek ochrony

najd³u¿szej zewnêtrznej granicy l¹dowej UE na wschodzie;
– tranzytowe po³o¿enie naszego kraju na skrzy¿owaniu szlaków komunikacyjnych

i przemytniczych;
– strategiczne potrzeby polskiej Policji zwi¹zane z koniecznoœci¹ zwalczania prze-

stêpczoœci;
– koniecznoœæ ci¹g³ego doskonalenia kadr policyjnych1.
Policja polska na bie¿¹co uczestniczy w tworzeniu nowego prawa unijnego m.in. po-

przez udzia³ ekspertów w charakterze instytucji wiod¹cej (na szczeblu krajowym) w gru-
pach roboczych Rady Unii Europejskiej m.in. w:

– Grupie Roboczej ds. Wspó³pracy Policyjnej (PCWP);
– Multidyscyplinarnej Grupie Roboczej ds. Przestêpczoœci Zorganizowanej (MDG);
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– Grupie Roboczej SIS/SIRENE;
– Horyzontalnej Grupie Roboczej ds. Narkotyków (HDG);
– Grupie Roboczej ds. Europolu (obecnie nieaktywna);

a tak¿e w posiedzeniach:
– Grupy ds. wymiany informacji (instytucja wiod¹ca MSWiA);
– Grupy Roboczej ds. Terroryzmu (instytucja wiod¹ca ABW).

Ponadto, Policja wystêpuje w charakterze instytucji wspó³pracuj¹cej:
– w Grupie Roboczej ds. Terroryzmu (WPT);
– w Grupie Roboczej ds. SIS-TECH;
– w Grupie Roboczej ds. Ewaluacji Schengen;
– w Grupie Roboczej ds. Acquis Schengen;
– w Grupie Roboczej ds. Wymiany Informacji.
W ramach europejskiej wspó³pracy policyjnej funkcjonuj¹ gremia dzia³aj¹ce poza

strukturami Rady Unii Europejskiej, jednak zarówno zakres ich prac, jak i kalendarz spo-
tkañ wymagaj¹ uwzglêdnienia w procesie przygotowañ Polski do prezydencji:

– PCTF (Grupa Zadaniowa Szefów Policji Pañstw UE);
– EUROPOL (Europejski Urz¹d Policji);
– CEPOL (Europejska Akademia Policyjna);
– EUCPN (Europejska Sieæ Prewencji Kryminalnej).
Ponadto, w procesie przygotowañ oraz obs³ugi polskiego przewodnictwa w Radzie

UE, polska Policja bêdzie wspieraæ merytorycznie Grupê Robocz¹ ds. Ochrony Danych,
która znajduje siê w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

We wrzeœniu 2008 roku, Biura Komendy G³ównej Policji opracowa³y wstêpne propo-
zycje priorytetowych obszarów tematycznych, którymi objête zostan¹ prace policyjnych
grup roboczych z zakresu wspó³pracy policyjnej w trakcie trwania prezydencji:

– bezpieczeñstwo imprez sportowych (przygotowania do EURO 2012);
– opracowanie i przeprowadzenie nowej Strategii Narkotykowej UE na lata 2013–2020

oraz Planu Dzia³añ 2013–2016;
– wspó³praca z pañstwami Europy Wschodniej w kontekœcie zwalczania przestêpczo-

œci narkotykowej.
Sposób koordynacji prac grup roboczych znajduj¹cych siê w zakresie w³aœciwoœci

merytorycznej Policji podczas polskiej prezydencji zale¿eæ bêdzie od nadania prioryteto-
wego charakteru pracom poszczególnych gremiów Rady Unii Europejskiej. Wspó³praca
policyjna w Unii Europejskiej obejmuje szeroki zakres dzia³añ i niezbêdne bêdzie w³¹cze-
nie w przedmiotowe prace wiêkszoœci komórek organizacyjnych Komendy G³ównej Poli-
cji. Wstêpna analiza wykaza³a, i¿ z ramienia Komendy G³ównej Policji w przygotowania
do polskiej prezydencji zaanga¿owane bêdzie ok. 85 osób (przedstawiciele Biura Miê-
dzynarodowej Wspó³pracy Policji, Biura Prawnego, Biura Kryminalnego, G³ównego
Sztabu Policji, Biura Prewencji, Centralnego Biura Œledczego, Biura £¹cznoœci i Infor-
matyki, Biura Finansów, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, Krajowego
Centrum Informacji Kryminalnych, Biura Operacji Antyterrorystycznych, Biura Wywia-
du Kryminalnego, Biura Spraw Wewnêtrznych oraz Gabinetu Komendanta G³ównego
Policji).

Ponadto, nieodzowna bêdzie wspó³praca z innymi podmiotami m.in. z Komend¹
G³ówn¹ Stra¿y Granicznej, Prokuratur¹ Krajow¹ oraz Krajowym Biurem ds. Przeciw-
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dzia³ania Narkomanii. W celu skoordynowanych dzia³añ, koniecznym bêdzie wypra-
cowanie skutecznych mechanizmów wspó³pracy z podmiotami pozapolicyjnymi, za
poœrednictwem Departamentu Unii Europejskiej i Wspó³pracy Miêdzynarodowej Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, ze szczególnym uwzglêdnieniem œcis³ej
wspó³pracy z Zespo³em do spraw przygotowania Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji do realizacji zadañ wynikaj¹cych ze sprawowania przez Rzeczpospolit¹
Polsk¹ przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Przygotowania Policji do prezydencji – obszary, cele, zadania

Ogromnym wyzwaniem, jakie obecnie stoi przed polsk¹ Policj¹ jest prezydencja
RP w Radzie Unii Europejskiej, która przypada na drugie pó³rocze 2011 roku. Komenda
G³ówna Policji jest bezpoœrednio zaanga¿owana w przygotowanie programu merytorycz-
nego polskiej prezydencji w zakresie problematyki Spraw Wewnêtrznych Unii Europej-
skiej. Dzia³ania te maj¹ na celu opracowanie i przedstawienie zagadnieñ maj¹cych
priorytetowe znaczenie dla polskiej Policji i które zostan¹ przedstawione na forum unij-
nym. W toku prac istotna jest kontynuacja inicjatyw realizowanych przez poprzednie kra-
je sprawuj¹ce prezydencjê, a tak¿e uwzglêdnienie propozycji inicjatyw zg³oszonych
w ramach wspó³pracy trio przez Cypr i Daniê. Reinhard Schweppe – Ambasador Niemiec
w Warszawie stwierdzi³, i¿ podczas prezydencji Niemiec mia³o miejsce novum tzw.
„trój-prezydencja, gdzie wspólny plan opracowany wraz z Portugali¹ i S³oweni¹, które
przejê³y przewodnictwo po Niemcach obejmowa³ 18 miesiêcy funkcjonowania. Wynika
to z faktu, i¿ dopóki nie zostanie uchwalony Traktat Konstytucyjny, w Unii Europejskiej
bêdzie mia³a miejsce sytuacja, kiedy nastêpowaæ po sobie bêd¹ prezydencje bardzo ró¿-
nych krajów: du¿ych i ma³ych, biednych i bogatych, zachodnich i wschodnich, po³udnio-
wych i pó³nocnych, co mo¿e powodowaæ niejedn¹ chwiejnoœæ kursu (…) nie jest realne,
aby w ci¹gu szeœciu miesiêcy prezydencji w Radzie, w pojedynkê dojœæ do prawdziwie
trwa³ych rezultatów. St¹d zapewnienie ci¹g³oœci przez ³¹czenie trzech nastêpuj¹cych po
sobie prezydencji”2. Wybór priorytetów le¿y w dyspozycji ministerstwa odpowiedzialne-
go za dany obszar tematyczny, w przypadku Policji w gestii Ministerstwa Spraw Wew-
nêtrznych i Administracji. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ ewentualne wejœcie w ¿ycie
do 2011 roku Traktatu lizboñskiego w znacznym stopniu mo¿e wp³yn¹æ na procedurê le-
gislacyjn¹ oraz tryb pracy prezydencji.

W celu profesjonalnego przygotowania, Policja polska g³ównie poprzez udzia³ w spo-
tkaniach, szkoleniach, konferencjach itp., organizowanych m.in. przez Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej korzysta z doœwiadczeñ pañstw, które ju¿ przewodniczy³y w Radzie
UE m.in. S³owenii, Finlandii i Czech. Mo¿liwoœæ poznania aspektów organizacyjno-logi-
stycznych stanowi nieocenione Ÿród³o informacji, z pewnoœci¹ przydatne w przysz³oœci
do sprawnej organizacji polskiej prezydencji.

G³ówne zadania stoj¹ce przed Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
bezpoœrednio nadzoruj¹cym Policjê, w zwi¹zku z objêciem przewodnictwa w Radzie Euro-
py, w realizacjê których zaanga¿owana poœrednio, b¹dŸ bezpoœrednio zostanie Policja to:
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– zapewnienie bezpieczeñstwa podczas spotkañ (Policja jest beneficjentem œrodków);
– budowa systemu obiegu informacji niejawnych;
– infrastruktura informatyczno-telekomunikacyjna.
W celu profesjonalnego i rzetelnego przygotowania Policji obecnie opracowywana

jest specjalna strategia, która ma na celu zakreœlenie najwa¿niejszych zadañ m.in.:
– opracowanie programu merytorycznego;
– opracowanie harmonogramu prac grup roboczych w zakresie kompetencji Policji;
– organizacja spotkañ eksperckich w Polsce;
– wyznaczenie personelu prezydencji z ramienia Policji;
– zapewnienie bezpieczeñstwa spotkañ w trakcie prezydencji3.

Obszar kadrowy

Wzmocnienie kadrowe Komendy G³ównej Policji w zwi¹zku z prezydencj¹

Rz¹dowy Program Przygotowañ wobec komórek organizacyjnych, które bêd¹
w³¹czone w realizacjê zadañ zwi¹zanych z przygotowaniem oraz sprawowaniem przez
Polskê przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej wskazuje na obowi¹zek przeanali-
zowania potencjalnego wzrostu obci¹¿enia obowi¹zkami s³u¿bowymi. W wyniku
przedmiotowej analizy winno nast¹piæ wzmocnienie kadrowe wyznaczonych komórek
organizacyjnych, b¹dŸ reorganizacja pracy, co bezpoœrednio wp³ynê³oby na swoiste
odci¹¿enie osób zwi¹zanych z prezydencj¹, wykluczaj¹c tym samym koniecznoœæ pracy
w godzinach nadliczbowych. Ka¿de z przedsiêwziêæ zwi¹zanych z prezydencj¹, Policja
konsultuje z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz UKIE, m.in. w ra-
mach opracowywania tabeli wydatków finansowych w zwi¹zku z przygotowaniem Policji
do prezydencji. Celem rzetelnego zidentyfikowania i okreœlenia potrzeb Policji w przed-
miotowym zakresie, Biuro Miêdzynarodowej Wspó³pracy Policji Komendy G³ównej Po-
licji opracowa³o wstêpne, szczegó³owe zestawienie etatowe, niezbêdne do wzmocnienia
kadrowego. Przedmiotowe zestawienie zosta³o przekazane zgodnie z w³aœciwoœci¹ s³u¿-
bow¹ do Biura Kadr i Szkolenia Komendy G³ównej Policji w celu zaopiniowania. W ze-
stawieniu zawarto informacje dotycz¹ce:

– w przypadku pracowników cywilnych, form nawi¹zania stosunku pracy oraz stano-
wisk, z uwzglêdnieniem etatów w korpusie s³u¿by cywilnej, etatów pozamno¿niko-
wych oraz mo¿liwoœci zatrudniania pracowników na umowê-zlecenie;

– w przypadku funkcjonariuszy Policji, w zakresie stanowisk pracy, okresu ewentual-
nego delegowania z jednostek podleg³ych Komendzie G³ównej Policji;

– szczegó³owego okreœlenia zakresu zadañ dla wyznaczonych stanowisk w zwi¹zku
ze wzmocnieniem kadrowym na czas przygotowañ i obs³ugi polskiej prezydencji,
w tym uwzglêdnienie ewentualnego przyznania sta³ego etatu.

W zwi¹zku z ogólnoœwiatowym kryzysem finansowym, nale¿y przewidywaæ trudno-
œci w procesie pozyskiwania nowych etatów. W celu uzyskania przedmiotowego wsparcia
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kadrowego Komenda G³ówna Policji podjê³a dzia³ania w celu uzyskania wsparcia etato-
wego, a w konsekwencji kadrowego. W marcu 2009 roku, wyst¹pi³a do Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z wnioskiem o zabezpieczenie œrodków finanso-
wych z rezerwy celowej (niestety, Ustawa bud¿etowa na rok 2009 nie zak³ada³a wydat-
ków na potrzeby zwi¹zane z przygotowaniami do prezydencji). Ponadto, w toku dalszych
dzia³añ Biuro Miêdzynarodowej Wspó³pracy Policji podjê³o dzia³ania zmierzaj¹ce do po-
zyskania nowych etatów na potrzeby prezydencji w ramach etatów przys³uguj¹cych co-
rocznie Policji. W tym celu Biuro Finansów Komendy G³ównej Policji oraz Biuro Kadr
i Szkolenia Komendy G³ównej Policji przyst¹pi³y do dzia³añ zmierzaj¹cych do pozyska-
nia nowych etatów na potrzeby polskiej prezydencji pocz¹wszy od roku 2010. Szybkie
wzmocnienie etatowe jest nieodzowne w procesie szkoleniowym, maj¹cym na celu profe-
sjonalne przygotowanie kadry. Ostateczne decyzje w tym wzglêdzie zapadn¹ po zakoñ-
czeniu wewnêtrznej analizy zapotrzebowania kadrowego w Komendzie G³ównej Policji.
Bez w¹tpienia, zagadnienie dotycz¹ce wzmocnienia kadrowego Komendy G³ównej Poli-
cji powinno byæ przedmiotem dalszych prac w ramach dzia³añ Zespo³u do spraw realiza-
cji przez Policjê zadañ wynikaj¹cych ze sprawowania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej4.

Korpus prezydencji

Du¿ym wyzwaniem o charakterze organizacyjnym jest selekcja i przygotowanie
profesjonalnych kadr do obs³ugi przewodnictwa w Radzie UE. Istotne jest, aby w Korpu-
sie prezydencji znalaz³y siê osoby dysponuj¹ce wiedz¹ w zakresie danej problematyki po-
licyjnej oraz obszaru WSiSW, umiejêtnoœciami interpersonalnymi i dobr¹ znajomoœci¹
jêzyków obcych. Bardzo wa¿ne s¹ równie¿ predyspozycje osobowoœciowe, jak: dobra or-
ganizacja pracy, odpornoœæ na presjê czasu, a tak¿e umiejêtnoœæ prowadzenia posiedzeñ
i doœwiadczenie w pracy w œrodowisku miêdzynarodowym.

Policja dokona³a podzia³u funkcji osób zaanga¿owanych w przygotowania do prezy-
dencji zgodnie z Rz¹dowym Programem Przygotowañ, wyznaczaj¹c poszczególne stano-
wiska:

– przewodnicz¹cy/zastêpca przewodnicz¹cego;
– delegat krajowy;
– koordynator merytoryczny;
– koordynator organizacyjny.

W obecnym kszta³cie, korpus prezydencji Komendy G³ównej Policji sk³ada siê z 28 osób.
Osoby z korpusu zostan¹ objête systemem szkoleñ centralnych z zakresu prawa euro-

pejskiego, procedur postêpowania w Unii Europejskiej, szkoleñ jêzykowych (szczególny
nacisk na jêzyk angielski i francuski). Pozosta³e osoby, znajduj¹ce siê poza tzw. central-
nym systemem motywacyjno-lojalnoœciowym, bêd¹ realizowa³y zadania zwi¹zane z pro-
cesem przygotowañ i obs³ug¹ polskiej prezydencji w ramach przypisanych im dotychczas
ról i funkcji np. koordynatorzy merytoryczni bêd¹ uczestniczyli w pracach grup eksperc-
kich w ramach opracowywania za³o¿eñ i realizacji programu prezydencji w zakresie kom-
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4 Pakiet Informacyjny dotycz¹cy Programu Przygotowañ Policji w zwi¹zku z objêciem i sprawowaniem przez RP
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (projekt), BMWP KGP, Warszawa 2009.



petencji Policji. Osoby te objête zostan¹ szkoleniami wewnêtrznymi, kaskadowymi lub
szkoleniami to¿samymi ze szkoleniami dla ww. korpusu prezydencji KGP i wspó³finan-
sowanymi ze œrodków unijnych. W celu sprawnej realizacji zadañ, niezbêdna bêdzie
bie¿¹ca aktualizacja wykazu ekspertów Policji, korzystaj¹cych z systemu: Europejska
Wymiana Dokumentów – Polska (EWD-P), realizuj¹cych zadania zwi¹zane z przygoto-
waniami do prezydencji.

Obszar logistyczny

W trakcie prezydencji Polska bêdzie organizatorem szeregu spotkañ eksperckich,
konferencji lub seminariów tematycznych. Czêœæ z nich ma charakter obligatoryjny i cy-
kliczny, pozosta³e zaœ maj¹ charakter fakultatywny i s¹ œciœle zwi¹zane z programem me-
rytorycznym prac prezydencji. Organizacja spotkañ o charakterze eksperckim w zakresie
kompetencji Policji:

– Spotkanie Szefów Biur SIRENE;
– CEPOL: Posiedzenie Rady Zarz¹dzaj¹cej, dwóch Komitetów i grup roboczych;
– spotkanie robocze dla Krajowych Przedstawicieli EUCPN.

Spotkania zostan¹ zorganizowane wed³ug „Harmonogramu formalnych i nieformalnych
spotkañ w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE”. Nastêpuj¹ce spotkania z ramienia
Policji zosta³y wstêpnie zakwalifikowane jako spotkania typu HLV (spotkania wysokiego
szczebla):

– Posiedzenie Zarz¹du Europolu (2 dni);
– Konferencja Dobrych Praktyk po³¹czona ze spotkaniem EUCPN (Europejska Sieæ

Prewencji Kryminalnej);
– Gala wrêczenia nagrody ECPA (3 dni).

Szkolenia

Cykliczne szkolenia cz³onków korpusu prezydencji oraz osób wspó³pracuj¹cych
wymagaj¹ uzyskania dodatkowych œrodków finansowych. Szkolenia na potrzeby objêcia
przez Polskê prezydencji w UE osób wyznaczonych do korpusu prezydencji realizowane
bêd¹ centralnie, z wyznaczonego do tego celu bud¿etu prezydencji. Szkolenia bêd¹ obej-
mowaæ trzy bloki tematyczne:

– umiejêtnoœci jêzykowe (jêzyk angielski i francuski);
– tzw. „umiejêtnoœci miêkkie” (umiejêtnoœæ organizacji pracy, zarz¹dzania czasem,

komunikatywnoœæ, umiejêtnoœæ radzenia sobie ze stresem, umiejêtnoœæ negocjacji
i mediacji, wspó³pracy w zespole, budowania pozycji lidera, prowadzenia spotkañ,
zdolnoœci organizacyjne i koordynacyjne, zdolnoœci analityczne, decyzyjnoœæ);

– zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej (prawo, proces decy-
zyjny, instytucje unijne).

W odniesieniu do szkoleñ organizowanych centralnie zaplanowano nastêpuj¹cy ka-
lendarz:

– 2009 rok (IV kwarta³ – jêzyk angielski i francuski);
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– 2010 rok (IV kwarta³ – szkolenia merytoryczne);
– 2011 rok (I kwarta³ – szkolenia z negocjacji, II kwarta³ – szkolenia jêzykowe).

Ponadto, w gestii poszczególnych resortów i urzêdów centralnych pozostaje organizacja
szkoleñ specjalistycznych, dotycz¹cych konkretnych obszarów tematycznych z zakresu
poszczególnych jednostek. Przedmiotowe szkolenia bêd¹ komplementarne w stosunku do
szkoleñ centralnych.

Dotychczasowe dzia³ania Policji

Pocz¹wszy od II po³owy 2008 roku Komenda G³ówna Policji podjê³a szereg
dzia³añ maj¹cych na celu realizacjê zadañ na³o¿onych na Policjê przez Pe³nomocnika
Rz¹du ds. Prezydencji m.in.:

– przygotowano Decyzjê Komendanta G³ównego Policji nr 213 z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie powo³ania zespo³u do spraw realizacji przez Policjê zadañ wynikaj¹cych
ze sprawowania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ przewodnictwa w Radzie Unii Euro-
pejskiej;

– opracowano wstêpny program priorytetów polskiej prezydencji w obszarze zainte-
resowania Policji wraz z uzasadnieniem;

– dokonano wstêpnej inwentaryzacji spraw mog¹cych pojawiæ siê na agendzie w trak-
cie trwania polskiej prezydencji w UE;

– wskazano wraz z kosztorysami propozycje spotkañ eksperckich oraz konferencji or-
ganizowanych w ramach prezydencji w zakresie kompetencji Policji;

– okreœlono koszty przygotowania i obs³ugi prezydencji po stronie Policji;
– wyznaczono osoby zaanga¿owane z ramienia Policji w przygotowania do prezy-

dencji;
– opracowano projekt wzmocnienia kadrowego Policji na potrzeby prezydencji;
– przeprowadzono szkolenia z zakresu udzia³u Policji w procesie legislacyjnym;
– w II po³owie 2009 roku rozpoczêto cykl szkoleñ wewnêtrznych, dotycz¹cych tema-

tyki prezydencji w Unii Europejskiej dla osób zaanga¿owanych z ramienia Komen-
dy G³ównej Policji w proces przygotowañ do polskiej prezydencji;

– przygotowano zestawienie informacji na temat priorytetów i osi¹gniêæ poprzednich
prezydencji (lata 2006–2009);

– opracowano szereg dokumentów dotycz¹cych zadañ Pañstwa Cz³onkowskiego UE
zwi¹zanych z objêciem przewodnictwa;

– uruchomienie serwera pracy grupowej E-groupware na potrzeby usprawnienia
przep³ywu informacji dotycz¹cych procesu przygotowañ do prezydencji5.

Zgodnie z wytycznymi Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, zawartymi w doku-
mencie „Programowanie polskiej prezydencji w Radzie UE – aspekty operacyjne”, przy-
jêtym przez KERM w dniu 21 lipca 2009 r., ministerstwa i urzêdy centralne bior¹ce udzia³
w pracach programowych zobowi¹zane s¹ do regularnego monitoringu stanu prac nad
propozycjami legislacyjnymi w instytucjach Unii Europejskiej w zakresie swoich kompe-
tencji. Tym samym, Komenda G³ówna Policji zobligowana jest m.in. do:
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– sporz¹dzania zestawienia projektów legislacyjnych oraz jego okresowej aktualiza-
cji (projekty legislacyjne, które pojawi¹ siê na agendzie polskiej prezydencji, za-
równo nowe inicjatywy legislacyjne, jak i te obecne na agendzie UE, których
kontynuacja w trakcie prezydencji polskiej bêdzie konieczna);

– prowadzenia inwentaryzacji, na podstawie której zostanie utworzony katalog spraw.
Inwentaryzacja obejmie analizê dokumentów m.in.: wieloletnich dokumentów stra-
tegicznych (strategie, programy, bia³e ksiêgi, zielone ksiêgi), klauzule rewizyjne we
wspólnotowych aktach prawnych, komunikaty KE, konkluzje Rady Unii Europej-
skiej i Rady Europejskiej, sprawozdania z posiedzeñ poszczególnych formacji
Rady, grup ekspertów Rady, komitetów wspieraj¹cych prace KE oraz dokumentów
Parlamentu Europejskiego.

W przygotowaniu zestawienia udzia³ bierze Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej,
jako instytucja pe³ni¹ca funkcjê koordynuj¹c¹ oraz zapewniaj¹ca spójnoœæ procesu in-
wentaryzacji i katalogowania spraw.

Podsumowanie

Rz¹dowy Program Przygotowañ Rzeczpospolitej Polski do Objêcia i Sprawowania
Przewodnictwa w Radzie UE w 2011 roku okreœla dzia³ania, jakie powinny zostaæ podjête
przez administracjê rz¹dow¹ w latach 2009–2011, aby Polska mog³a skutecznie przygotowaæ
siê do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Jako dokument strategicz-
ny, nak³ada na ministerstwa oraz urzêdy centralne szereg d³ugofalowych i komplementar-
nych zobowi¹zañ zwi¹zanych z przygotowaniem do prezydencji. Na jego podstawie
opracowano Program Przygotowañ Policji do objêcia i sprawowania przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej, który jest nadrzêdnym dokumentem strategicznym, od-
nosz¹cym siê do dzia³añ Policji. Horyzont czasowy tego dokumentu obejmuje lata
2009–2012, w trakcie których zostan¹ zrealizowane przedsiêwziêcia finansowane zarów-
no ze œrodków centralnych, jak i z bud¿etu resortowego. Rol¹ Programu Przygotowañ Po-
licji jest skuteczna koordynacja zobowi¹zañ na³o¿onych przez Pe³nomocnika Rz¹du ds.
Prezydencji z samodzielnymi inicjatywami podjêtymi w ramach przygotowañ przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Komendê G³ówn¹ Policji. Odnosi
siê do zadañ Policji w ramach przygotowañ do polskiej prezydencji w UE w aspekcie me-
rytorycznym, organizacyjnym i finansowym. Ponadto, przedstawia dzia³ania, które zo-
sta³y podjête oraz okreœla prace na nastêpne lata m.in.:

– monitoring stanu prac nad propozycjami legislacyjnymi w instytucjach UE;
– organizacjê specjalistycznych szkoleñ sektorowych i szkoleñ uzupe³niaj¹cych wo-

bec programu szkoleñ centralnych;
– wspó³pracê z pañstwami UE w zakresie organizacji sta¿y i wizyt studyjnych w za-

kresie swojej w³aœciwoœci;
– kwartaln¹ aktualizacjê listy cz³onków korpusu prezydencji;
– bie¿¹c¹ aktualizacjê wykazu wszystkich osób zaanga¿owanych z ramienia Policji

w proces przygotowañ i obs³ugê polskiej prezydencji.
Reasumuj¹c, wa¿nym i niezbêdnym zadaniem polskiej administracji jest uzgodnienie

mechanizmu wypracowania priorytetów przez Polskê, tak aby ich pierwszy zarys by³ go-
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towy ju¿ w 2009 roku. Nawi¹zuj¹c do tego zobowi¹zania, w dniu 22 wrzeœnia 2009 roku
cz³onkowie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów przyjêli dokument, który wskazuje
zadania i cele polskiej prezydencji, nakreœla ró¿nego rodzaju uwarunkowania, które rz¹d
RP powinien uwzglêdniæ w pracach nad programowaniem prezydencji i okreœleniem
priorytetów polskiego przewodnictwa, a tak¿e zarysowuje ich mo¿liwe kierunki. W as-
pekcie krajowym istotnym jest, i¿ przynale¿noœæ Polski do UE sta³a siê czymœ natural-
nym, na dobre wpisanym w spo³eczn¹ rzeczywistoœæ (...) zmniejszy³ siê symboliczny
dystans Polski do europejskiego Zachodu6. Podobna sytuacja ma miejsce we wspó³pracy
miêdzynarodowej Policji.

W aspekcie przygotowañ polskiej Policji, specyfika przedstawionych zadañ, a tym sa-
mym miêdzynarodowych zobowi¹zañ powoduje koniecznoœæ nieustannego ewoluowania
Policji, ze szczególnym uwzglêdnieniem komórek wyznaczonych do realizacji zadañ
w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej poprzez dostosowywanie struktury, zmianê po-
dzia³u zadañ oraz po³o¿enie du¿ego nacisku na szkolenia. Tylko dziêki sprawnej, szybkiej
i profesjonalnej wspó³pracy mo¿liwe jest zapewnienie spo³eczeñstwu bezpieczeñstwa,
a tym samym wywi¹zanie siê rzetelnie ze zobowi¹zañ miêdzynarodowych.

Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ Policja jest reprezentantem kraju dla zagranicznych part-
nerów i ¿e poprzez pryzmat jej pracy oceniane jest funkcjonowanie ca³ego pañstwa oraz
spo³eczeñstwa. To bardzo odpowiedzialne i nie³atwe zadanie, jednak Policja niejedno-
krotnie udowodni³a, i¿ potrafi profesjonalnie i efektywnie wype³niaæ swoj¹ s³u¿bê, tak¿e
w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej7.8

145

Przygotowania polskiej Policji do prezydencji w 2011 roku

6 5 lat cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie spo³ecznej, pod red. E. Skotnickiej-Illasiewicz,
Wydawnictwo Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009, s. 208.

7 D. Kowalska-Goœ, K. Obliñska, Wspó³praca miêdzynarodowa Policji w ramach Unii Europejskiej w aspekcie
zarz¹dzania procesowego – materia³y konferencyjne: Piêæ lat w UE i co dalej?, „Biuletyn internetowy Dolnoœl¹skie-
go Forum Samorz¹du Terytorialnego”, Wroc³aw 2009.

8 W opracowaniu pomocne by³y nastêpuj¹ce pozycje bibliograficzne: Czachór Z., Standardy Europejskie, Wy-
dawnictwo Atla 2, Wroc³aw 2001; Czachór Z., Mojsiewicz Cz., Leksykon Unii Europejskiej, Wydawnictwo Atla 2,
Wroc³aw 2002; Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji; Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej; Program Przygotowañ
Rzeczpospolitej Polski do Objêcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE w 2011 r. z dnia 13 stycznia 2009 r.;
Uchwa³a nr 113/2009 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazw¹ „Przygotowanie,
obs³uga i sprawowanie Przewodnictwa w Radzie UE w II po³. 2011 r.” z dn. 23 czerwca 2009 r.; Zarz¹dzenie Nr 69
Ministra SWiA. w sprawie powo³ania Zespo³u ds. przygotowania MSWiA do realizacji zadañ wynikaj¹cych ze spra-
wowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE z dnia 17 paŸdziernika 2008 r.; Zarz¹dzenie nr 372 Komendanta
G³ównego Policji w sprawie regulaminu Komendy G³ównej Policji, z dnia 14 kwietnia 2008 r.; Department of Analy-
ses and Strategies Office of the Committee for European Integration. Five Years of Poland in the European Union. Re-
port. Publisher by the Committee for European Integration, Warsaw 2009.
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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rola regionów podczas przewodnictwa Polski

w Radzie UE

Wstêp

We wspó³czesnym œwiecie nie budzi ju¿ w¹tpliwoœci udzia³ regionów i ich w³adz
w procesach podejmowania decyzji zarówno na szczeblu krajowym, jak i miêdzynarodo-
wych ugrupowañ integracyjnych. Rozwój gospodarek regionalnych stanowi o tempie
i poziomie rozwoju gospodarczego krajów czy organizacji miêdzynarodowych, a regiony
s¹ wa¿nymi podmiotami poszerzania partycypacji spo³ecznej w procesie decyzyjnym
Unii Europejskiej. Wynika to miêdzy innymi z tego, ¿e stosowanie zasad spo³eczeñstwa
obywatelskiego w procesie zarz¹dzania europejskiego wymaga bliskiej wspó³pracy w³adz
unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych.

Pojêcie „region” cechuje siê wieloznacznoœci¹ w UE, gdy¿ odnosi siê do ró¿nych kategorii
przestrzennych, administracyjnych i politycznych. Dlatego te¿ wymaga ono zdefiniowania1.
W niniejszym opracowaniu termin „region” oznacza jednostkê w³adzy publicznej poni¿ej
szczebla narodowego, dysponuj¹c¹ jednoczeœnie mo¿liwoœciami prowadzenia polityki
spo³eczno-gospodarczej2, wyposa¿on¹ w wybierane samorz¹dowe w³adze polityczne oraz za-
bezpieczon¹ istnieniem organu stanowi¹cego3. Tak rozumiany region, posiadaj¹cy okreœlone
funkcje i uprawnienia mo¿e uczestniczyæ w procesie podejmowania decyzji dotycz¹cych
kompetencji i interesów regionalnych, zarówno na p³aszczyŸnie wspólnotowej, jak i w ra-
mach zró¿nicowanych regulacji krajowych poszczególnych pañstw cz³onkowskich.

Analizuj¹c procesy integracyjne w Unii Europejskiej nie sposób pomin¹æ rolê polityki
spójnoœci, skierowanej w³aœnie na poziom subkrajowy, regionalny. Od wielu lat, w³adze
regionalne i samorz¹dowe w³¹czane s¹ w przygotowanie i realizacjê tej polityki. S¹ odpo-
wiedzialne za kszta³towanie priorytetów rozwojowych zarz¹dzanych przez siebie teryto-
riów, tworzenie strategii rozwoju oraz regionalnych programów operacyjnych. Ponadto
wdra¿aj¹ politykê rozwoju i wspó³uczestnicz¹ w procesie podejmowania decyzji wraz
z instytucjami szczebla centralnego (np. z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w Pol-
sce) oraz europejskiego (poprzez udzia³ m.in. w pracach Komitetu Regionów – instytucji
opiniodawczej dla Komisji Europejskiej i Rady UE)4.
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2 B. Woœ, Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Oficyna Wydawnicza Poli-
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4 Wiêcej na temat roli regionów w integracji europejskiej i w systemie decyzyjnym UE patrz: M. Sapa³a, Rola

w³adz terytorialnych w Unii Europejskiej. Formy reprezentacji interesów na forum europejskim, Wyd. AE w Pozna-
niu, Poznañ 2005.



W kontekœcie historycznego wydarzenia, jakim bêdzie sprawowanie prezydencji w Ra-
dzie UE przez Polskê w drugiej po³owie 2011 roku oraz wobec tak zarysowanej roli re-
gionów we wspó³czesnej Europie, mo¿na postawiæ nastêpuj¹ce pytania: jak wykorzystaæ
potencja³ i mo¿liwoœci, jakimi dysponuj¹ polskie w³adze regionalne i lokalne dla uspraw-
nienia okresu przewodnictwa w Unii Europejskiej? Jak¹ rolê mog¹ odegraæ regiony
podczas prezydencji polskiej w UE? Jaka mo¿e byæ rola przedstawicielstw i biur regional-
nych w Brukseli przed i w trakcie przewodnictwa naszego kraju w UE?

Odpowiedzi na te pytania wywiedzione bêd¹ zarówno z teorii zarz¹dzania sfer¹ pu-
bliczn¹, praktyki wynikaj¹cej z realizacji polityki spójnoœci, jak i badañ ankietowych
przeprowadzonych w biurach przedstawicielskich 16 polskich województw w Brukseli.

1. Polityka spójnoœci UE przez pryzmat teorii zarz¹dzania sfer¹ publiczn¹

Obecnie najczêœciej przywo³ywanymi teoriami w zakresie zarz¹dzania sfer¹ pu-
bliczn¹ s¹: teoria nowego zarz¹dzania publicznego oraz wspó³pracy sieciowej. Nie wy-
stêpuj¹ one w czystej formie, czerpi¹c z teorii i modelu biurokratycznego „starego
zarz¹dzania” M. Webera. (por. cechy teorii w tabeli 1).

Podejœcia te wdra¿ane s¹ w praktyce funkcjonowania wspó³czesnych pañstwach bez
wzglêdu na rodzaj ustroju pañstwowego (federalny, unitarny, regionalny).

Tabela 1
Teorie zarz¹dzania w administracji publicznej

Podstawowe kon-
cepcje w teoriach

zarz¹dzania
(governance)

Za³o¿enia w teoriach
„starego zarz¹dzania”

administracj¹

Za³o¿enia w teoriach
„nowego zarz¹dzania”

publicznego

Za³o¿enia w teoriach
„zarz¹dzania”
(governance)

Efektywnoœæ/Sku-
tecznoœæ (efficiency)

Zapewniona przez model biu-
rokratyczny

Zapewniona przez konkuren-
cjê

Zapewniona przez wspó³pra-
cê i partnerstwo

Demokracja Zapewniona dziêki wyborom
parlamentarnym.
Rozdzielenie polityki od ad-
ministracji

Agregacja indywidualnych
preferencji okreœlonych przez
polityków.
Rozdzielenie polityki od za-
rz¹dzania

Zapewniona przez uczestnic-
two. Brak „analitycznego”
rozdzielenia polityki od pro-
cesu jej wdra¿ania

W³adza (Power) Widoczna i usytuowana na
szczeblu centralnym

Rozproszona na rynku i tym
samym bezproblemowa

Fragmentaryczna i/lub dzielo-
na na bazie konsensu w part-
nerstwie

Rola samorz¹du lo-
kalnego

Pañstwo jako mechanizm ste-
ruj¹cy i kontrolny

Pañstwo dostarcza regulacje
funkcjonowania rynku

Pañstwo u³atwia wspó³pracê
sieciow¹

Rola urzêdnika miej-
skiego (Urban bure-
aucrat)

Technokrata, awansuj¹cy wg
œciœle okreœlonej œcie¿ki ka-
riery

Konkurencyjny pracownik
motywowany zachêtami i pre-
miami

Mediator i pracownik „siecio-
wy” motywowany w³asnym
rozwojem w dynamicznym
otoczeniu

�ród³o: T³umaczenie na podstawie J. S. Davies, D. Imbroscio, Theories of Urban politics, Second Edition, Sage Pu-
blications, 2009, s. 140.

W kontekœcie niniejszego opracowania warte podkreœlenia jest pojawienie siê modelu
opartego na wspó³pracy sieciowej, gdzie pañstwo tylko u³atwia ow¹ wspó³pracê, stwa-
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rzaj¹c w³adzom regionalnym i lokalnym mo¿liwoœæ realizacji zasady partnerstwa i de facto

decydowania o rozwoju. W Polsce po reformie administracyjnej z 1990 r. zaczêto rozwi-
jaæ model nowego zarz¹dzania publicznego i ³¹czyæ go z elementami modelu biurokra-
tycznego. Jednak¿e proces integracji europejskiej zacz¹³ wymuszaæ stosowanie nowych
form udzia³u w debacie publicznej – tj. wspó³pracy sieciowej. Szczególnie siln¹ motywa-
cj¹ do wprowadzenia zmian by³ udzia³ w realizacji polityki spójnoœci i koniecznoœæ za-
pewnienia efektywnoœci wydawania œrodków publicznych pochodz¹cych z funduszy
strukturalnych UE. Jak pokazuj¹ badania ewaluacyjne pierwszego okresu cz³onkostwa,
polityka spójnoœci UE „stanowi zasadniczy czynnik wp³ywaj¹cy na kszta³t uwarunko-
wañ i przebieg procesów rozwojowych w Polsce. Polityka spójnoœci w Polsce przynosi
pozytywne efekty nie tylko w obrêbie poszczególnych województw i ca³ego kraju, ale ge-
neruje korzyœci dla partnerów zagranicznych, w tym w szczególnoœci z UE-15. Korzy-
œci te maj¹ charakter bezpoœredni (podmioty z krajów UE-15 s¹ beneficjentami projektów
realizowanych w Polsce przy udziale funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci) oraz
poœredni (zwiêkszony popyt Polski na dobra i us³ugi importowane)”5. W cytowanym ra-
porcie uwa¿a siê, ¿e Polska, bêd¹ca obecnie najwiêkszym spoœród wszystkich pañstw
cz³onkowskich UE beneficjentem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci (otrzy-
muj¹cym prawie 20% bud¿etu polityki spójnoœci na lata 2007–2013), stanowi „laborato-
rium” skutecznoœci polityki spójnoœci na wielu p³aszczyznach – makroekonomicznej,
spo³eczno-gospodarczej, ale i instytucjonalnej. Mimo przynale¿noœci Polski do grupy
najbiedniejszych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, od kilkunastu lat notuje siê
w Polsce pozytywne zmiany, w tym miêdzy innymi przyspieszenie wzrostu gospodarcze-
go, wzrost zatrudnienia, zmianê struktury wykszta³cenia mieszkañców i wzrost udzia³u
absolwentów wy¿szych uczelni, zmniejszanie siê udzia³u pracuj¹cych w rolnictwie czy
przemiany instytucjonalne, w tym sposób zarz¹dzania rozwojem.

W kolejnej czêœci omówienia zaprezentowane zostan¹ mo¿liwoœci formalno-prawne
wspó³pracy regionów polskich z instytucjami krajowymi wspólnotowymi w zakresie
przygotowania i sprawowania przewodnictwa w Radzie UE.

2. Uwarunkowania prawno-ustrojowe udzia³u regionów w sprawowaniu
prezydencji

Na szczeblu wspólnotowym rola regionów w procesie podejmowania decyzji zo-
sta³a jasno sprecyzowana w przepisach traktatów. Wraz z wejœciem w ¿ycie Traktatu
o Unii Europejskiej zapocz¹tkowano instytucjonalizacjê udzia³u regionów w politykach
europejskich. Powo³ano do ¿ycia organ przedstawicielski regionów – Komitet Regionów
Unii Europejskiej – który sta³ siê stra¿nikiem zasady subsydiarnoœci w polityce Wspólnoty.
Pe³ni on rolê instytucji doradczej, której g³ównym zadaniem jest wyra¿anie pogl¹dów na te-
mat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej. Rada i Komisja Europejska
s¹ zobligowane do zapoznania siê ze stanowiskiem Komitetu w przypadkach okreœlonych
w przepisach Traktatu (art. 265 TWE), m.in.: polityka regionalna, kultura, zdrowie, œrodo-
wisko, edukacja i transport. Komitet Regionów mo¿e tak¿e z w³asnej inicjatywy wyraziæ
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opiniê w przypadkach, w których uzna to za konieczne. Istnieje równie¿ obowi¹zek kon-
sultacji z Komitetem Regionów za³o¿eñ programu prezydencji. Przedstawiciele pañstwa
sprawuj¹cego prezydencjê s¹ zobowi¹zani do przedstawienia na forum Komitetu priory-
tetów prezydencji. Dodatkowo jeœli zaistnieje taka potrzeba organizowane mog¹ byæ spe-
cjalne sesje plenarne Komitetu, na których poddaje siê pod dyskusjê tematy szczególne6.

Zakres kompetencji regionów w krajowych procesach legislacyjnych w skali Europy
jest wysoce zró¿nicowany: od konstytucyjnie zagwarantowanego prawa udzia³u w pro-
jektach ustawodawczych w pañstwach federalnych do stosunkowo niewielkiej roli opi-
niotwórczej w pañstwach unitarnych. Przyk³adem wa¿nej roli reprezentantów interesów
regionalnych w procesie decyzyjnym s¹ Niemcy, gdzie kraje zwi¹zkowe (Bundesländer)
za poœrednictwem organu przedstawicielskiego rz¹dów krajowych (Bundesratu) bior¹
udzia³ w procesie ustawodawczym wyra¿aj¹c akceptacjê uchwa³ przyjêtych przez Bunde-
stag w sprawach dotycz¹cych suwerennoœci krajów zwi¹zkowych i dziedzinach zastrze-
¿onych do wy³¹cznej ich kompetencji. Ponadto w zamian za aprobatê Traktatu z Maastricht
w 1992 roku wprowadzono do ustawy zasadniczej nowy art. 23 zapewniaj¹cy krajom
zwi¹zkowym wp³yw na stanowisko pañstwa prezentowane na posiedzeniach Rady oraz
prawo do wspó³pracy w sprawach europejskich. Oznacza to, i¿ rz¹d federalny zobo-
wi¹zany jest uwzglêdniæ stanowisko krajów zwi¹zkowych we wszystkich kwestiach za-
gwarantowanych dla w³adzy regionalnej.

W zwi¹zku z tak siln¹ pozycj¹ szczebla regionalnego, tak¿e podczas prezydencji ko-
nieczna jest œcis³a koordynacja dzia³añ i decyzji z rz¹dami krajów zwi¹zkowych. Potrzeba
wypracowania wspólnego narodowego stanowiska podczas negocjacji w Radzie mo¿e
zajmowaæ niekiedy stosunkowo du¿o czasu, co, jak oceniono, dzia³a³o na niekorzyœæ ad-
ministracji niemieckiej7.

W pañstwach unitarnych podmioty w³adzy publicznej poni¿ej szczebla narodowego
nie posiadaj¹ uprawnieñ legislacyjnych, a ca³a w³adza ustawodawcza skoncentrowana
jest w rêkach parlamentu na poziomie centralnym. Taki model organizacji kraju obowi¹zuje
m.in. w Polsce, gdzie poziom regionalny reprezentowany jest przez województwa okre-
œlane mianem regionalnej wspólnoty samorz¹dowej8. Regiony polskie s¹ pe³noprawnymi
jednostkami w³adzy publicznej z ustawowo zastrze¿onym prawem do prowadzenia samo-
dzielnej polityki w ramach strategii w³asnego rozwoju oraz do podejmowania wspó³pracy
z innymi równorzêdnymi partnerami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Nie maj¹
jednak bezpoœredniego wp³ywu na przebieg procesu legislacyjnego oraz inne dzia³ania
pañstwa podejmowane na szczeblu centralnym. Jedn¹ z najwa¿niejszych zinstytucjonali-
zowanych form wspó³pracy w³adzy centralnej i samorz¹dowej jest Komisja Wspólna
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego (nazywana Komisj¹ Wspóln¹)9. Komisja dzia³a przy
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7 S. Kurpas, H. Riecke, Is Europe back on track? Impetus from the German EU Presidency, CEPS Working Do-

cument No. 273/July 2007, s. 43.
8 Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorz¹dzie województwa przez województwo lub samorz¹d

województwa nale¿y rozumieæ regionaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz odpowiednie terytorium (Dz. U. 1998, Nr 91,
poz. 576). Zdaniem H. Izdebskiego ustawodawca stosuj¹c powy¿sz¹ definicjê wykona³ postanowienia Konstytucji
RP, które nie nakazuje ³¹czenia samorz¹du regionalnego z podzia³em na województwa. A. Gajda, Regiony w prawie
wspólnotowym. Prawne problemy udzia³u regionów polskich w procesach integracyjnych, Wydawnictwo Prawo
i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, s. 132.

9 Ustawa z dnia 6 maja 2005 roku Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego oraz o przedstawicielach
Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005, Nr 90, poz. 759).



Radzie Ministrów i jej g³ównym celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska Rz¹du
i samorz¹du terytorialnego w sprawach wa¿nych dla œrodowiska samorz¹dowego. Do
g³ównych zadañ Komisji odnosz¹cych siê do samorz¹du wojewódzkiego nale¿y ustalenie
priorytetów gospodarczych i spo³ecznych w sprawach dotycz¹cych rozwoju regionalnego
oraz funkcjonowania samorz¹du województwa. Komisja zajmuje siê równie¿ rozpatry-
waniem kwestii dotycz¹cych samorz¹du terytorialnego znajduj¹cych siê w zakresie
dzia³ania UE.

Wspó³praca regionów z organami administracji rz¹dowej jest o tyle wa¿na, i¿ wraz
z decentralizacj¹ programów s³u¿¹cych realizacji polityki spójnoœci UE w latach 2007–2013
pozycja regionów uleg³a znacznemu wzmocnieniu. Poza tworzeniem i realizacj¹ strategii
wojewódzkich regiony otrzyma³y dodatkowe zadania polegaj¹ce m.in. na przygotowaniu
regionalnych programów operacyjnych wspó³finansowanych z funduszy unijnych, a tak¿e
zarz¹dzaniu procesem ich wdra¿ania i realizacji. Nast¹pi³a istotna korekta modelu polity-
ki regionalnej w Polsce polegaj¹ca na wzmocnieniu samorz¹dowych polityk regionalnych
prowadzonych przez samorz¹dy wojewódzkie przy jednoczesnym os³abieniu rz¹dowej
polityki regionalnej10. Samorz¹dy wojewódzkie sta³y siê zatem wa¿nymi aktorami w pro-
wadzeniu polityki rozwoju kraju.

Ze wzglêdu na fakt, i¿ okres sprawowania przez Polskê przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej zbiegnie siê z przegl¹dem unijnego bud¿etu oraz negocjacjami za³o¿eñ do
nowej perspektywy finansowej po roku 2013, w tym przede wszystkim przysz³ego
kszta³tu polityki spójnoœci, stanowisko regionów w tej kwestii wydaje siê niezwykle
wa¿ne. Wspólne stanowisko w³adzy regionalnej i rz¹du wzmacnia pozycjê negocjacyjn¹
przedstawicieli polskich w³adz w Radzie, zw³aszcza w przypadku tak delikatnych tema-
tów, jak ustalanie ram finansowych polityki regionalnej. Doœwiadczenie regionów, g³ów-
nych aktorów zmian gospodarczych, w zakresie programowania i realizacji dzia³añ
rozwojowych przy wspó³udziale funduszy unijnych, mo¿e okazaæ siê niezbêdne podczas
przygotowywania za³o¿eñ bud¿etowych polityki regionalnej s³u¿¹cej zwiêkszeniu spójno-
œci spo³eczno-gospodarczej UE. Zasiêganie opinii w³adzy regionalnej przez rz¹d we
wszystkich przypadkach, w których poruszane zagadnienia dotycz¹ kompetencji samo-
rz¹du wojewódzkiego by³oby rozwi¹zaniem umo¿liwiaj¹cym konstruktywn¹ wspó³pracê
w³adzy centralnej i regionalnej. Najw³aœciwszym forum uzgadniania wspólnego stanowi-
ska regionów i rz¹du podczas prezydencji wydaje siê byæ Komisja Wspólna. Prezentowane
podczas jej posiedzeñ postulaty gwarantowa³by udzia³ w³adzy samorz¹dowej w ustalaniu
priorytetów prezydencji oraz jej wp³yw na wypracowywanie porozumieñ w trakcie nego-
cjacji na szczeblu Rady. Faktem jest, ¿e udzia³ przedstawicieli regionów w Komisji Wspól-
nej jest niewielki (dwóch cz³onków na dwanaœcie miejsc przeznaczonych dla strony
samorz¹dowej), dlatego wartym rozwa¿enia jest na przyk³ad podniesienie rangi
wspó³pracy Konwentu Marsza³ków Województw RP z rz¹dem w sprawach bezpoœrednio
dotycz¹cych kompetencji regionów. Sta³a wspó³praca Konwentu Marsza³ków i rz¹du po-
zwoli³aby na zacieœnienie wspó³dzia³ania w³adzy rz¹dowej i regionalnej w celu uzgadnia-
nia wspólnego stanowiska na drodze wymiany informacji i opinii. Nie umniejszaj¹c
natomiast roli Komisji Wspólnej zaznaczyæ nale¿y, ¿e samorz¹dy lokalne poprzez swoich
przedstawicieli mog¹ równie¿ wspieraæ stanowisko rz¹du polskiego. Dobry przyk³ad po-
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chodzi z Niemiec, gdzie powiaty poprzez swoj¹ organizacjê Zrzeszenie Powiatów Nie-
mieckich (Der Deutsche Landkreistag) w³¹czy³y siê w sprawowanie prezydencji przez
rz¹d federalny, prezentuj¹c lokalny punkt widzenia na najwa¿niejsze tematy niemieckie-
go przewodnictwa11. Przedstawiony sposób wspó³dzia³ania z jednej strony zapewnia³by
poœredni udzia³ regionów (tak¿e samorz¹du lokalnego) w przebiegu polskiej prezydencji,
a z drugiej strony gwarantowa³by swobodê dzia³ania rz¹du.

3. Zadania regionów podczas przewodnictwa w Radzie UE

W nawi¹zaniu do czêœci artyku³u poœwiêconej polityce spójnoœci mo¿na oczeki-
waæ, ¿e podczas przewodnictwa w Radzie UE, utrzymanie wsparcia z bud¿etu wspól-
notowego po 2014 r. dla procesów modernizacyjnych naszego kraju bêdzie jednym
z priorytetów agendy negocjacyjnej. Polityka spójnoœci stanowi bowiem ponad 30% war-
toœci ca³ego bud¿etu Wspólnoty. Tu te¿ stwarza siê naturalne pole do przygotowania ne-
gocjacji z udzia³em w³adz samorz¹du regionalnego. Pierwszym zadaniem, które stoi
przed regionami jest wiêc w³¹czenie w proces przygotowawczy celów prezydencji.
Funkcjê, jak¹ pe³niæ mog¹ tu w³adze regionalne mo¿na w skrócie okreœliæ jako opinio-
dawcz¹. W³adze regionalne mog¹ byæ dla oœrodków centralnych przygotowuj¹cych pre-
zydencjê wa¿nym konsultantem priorytetów oraz kierunków dyskusji zwi¹zanych
z kszta³tem polityki spójnoœci UE na lata 2014–2020. Pe³nienie tej funkcji zale¿y jednak
nie tylko od woli regionów, ale od sk³onnoœci decydentów na szczeblu centralnym do
w³¹czania w dyskusjê szerokiego grona podmiotów.

Nie bez znaczenia, prócz przygotowania kwestii merytorycznych agendy prezydencji,
jest umiejêtne pokazanie dotychczas osi¹gniêtych efektów, a tym samym promocja kraju
i jego regionów. Drugim naturalnym zadaniem staje siê wiêc tzw. promocja zewnêtrzna,
a wiêc ukazanie odpowiedniego wizerunku kraju i regionów obywatelom innych pañstw
cz³onkowskich. Miasta (i tym samym regiony) wybrane jako gospodarze spotkañ grup
roboczych szczególnie silnie powinny zadbaæ o w³aœciw¹ oprawê logistyczn¹ (we
wspó³pracy z agendami centralnymi), ale równie¿ przygotowanie oprawy kulturalnej
wydarzeñ.

Trzecim zadaniem jest tzw. promocja wewnêtrzna, a wiêc promocja samej prezydencji
oraz UE w kraju. W odniesieniu do kwestii regionalnej mo¿na wykorzystaæ ten element
jako element przybli¿ania UE obywatelom, budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego
i w³¹czania w organizacjê spotkañ organizacji pozarz¹dowych i wolontariuszy.

Realizacji zadañ promocyjnych sprzyja niew¹tpliwie rozproszenie oœrodków, w któ-
rych odbywaj¹ siê konferencje i spotkania. Pañstwa cz³onkowskie przyjmuj¹ w tym
wzglêdzie ró¿ne strategie. Na przyk³ad S³owenia przyjê³a centralistyczn¹ koncepcjê spra-
wowania prezydencji, której cech¹ by³o s³abe zaanga¿owanie regionów czy grup spo³ecz-
nych12. Z kolei we Francji, dla wzmocnienia efektu promocyjnego w spo³eczeñstwie
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(w regionach), zdecydowano siê szereg wa¿nych wydarzeñ zorganizowaæ w miejscowo-
œciach innych ni¿ Pary¿, np. Marsylia, Nantes, Lyon, La Rochelle13.

Dziêki podejœciu zdecentralizowanemu w³adze szczebla regionalnego mog¹ bezpo-
œrednio zaanga¿owaæ siê w organizacjê spotkañ grup roboczych, g³ównie poprzez zapewnie-
nie obs³ugi logistycznej oraz przygotowanie oferty kulturalnej towarzysz¹cej odbywaj¹cym
siê konferencjom. Prezydencja stwarza mo¿liwoœci do podró¿owania i w pewnej mierze
stymuluje przep³yw ludzi. Do kraju goszcz¹cego przyje¿d¿aj¹ nie tylko najwa¿niejsi re-
prezentanci wszystkich pañstw cz³onkowskich, ale tak¿e ich asystenci, pracownicy obs³ugi,
dziennikarze itp. Z tego tytu³u regiony mog¹ liczyæ na wymierne korzyœci w postaci wzro-
stu przychodów z turystyki. Wyniki przeprowadzonych badañ w pañstwach sprawuj¹cych
prezydencjê w okresie 1994–2004 wskazuj¹, i¿ w ci¹gu szeœciu miesiêcy przychody w tu-
rystyce wzros³y œrednio o 3,5%, przy czym poziom ten kszta³towa³ siê bardzo ró¿nie
w poszczególnych krajach od 1,5% w Austrii (1998) do 8,7% w Niderlandach (2004)14.

Jak pokazuj¹ doœwiadczenia krajów, które sprawowa³y ju¿ prezydencjê (np. Niemcy,
rok 2007) w tym okresie zazwyczaj roœnie poparcie dla procesów integracyjnych wœród
spo³eczeñstwa kraju prezydencji15. Okazji tej wiêc nie mo¿na zmarnowaæ tak, jak to mia³o
miejsce na przyk³ad w trakcie prezydencji czeskiej. Dziêki organizowaniu spotkañ mini-
sterialnych w innych miejscowoœciach ni¿ Praga, mo¿na by³o przybli¿yæ mieszkañcom
sprawy Unii Europejskiej. Niestety w zwi¹zku z zawirowaniami politycznymi w trakcie
przewodnictwa, wewnêtrzne dzia³ania promocyjne nie mia³y tak pozytywnego efektu jak
zak³adano16. Œwiadczy to o tym, ¿e nawet najlepsze dzia³ania i wydarzenia realizowane
przez regiony mog¹ zostaæ zniweczone, jeœli polityka szczebla centralnego oraz nastrój
w kraju bêd¹ niesprzyjaj¹ce.

Uzupe³nieniem zaprezentowanych rozwa¿añ teoretycznych bêd¹ wyniki badañ na-
wi¹zuj¹ce do mo¿liwoœci prowadzenia wspó³pracy regionów i ich przedstawicielstw
w Brukseli z instytucjami centralnymi i wspólnotowymi.

4. Stan przygotowañ do prezydencji regionów i ich biur przedstawicielskich
w Brukseli – wyniki badañ ankietowych

Celem badania ankietowego by³o okreœlenie aktualnego stanu przygotowañ regio-
nalnych biur przedstawicielskich w Brukseli oraz regionów do prezydencji oraz stanu
wiedzy pracowników biur o zadaniach i funkcjach, jakie bêd¹ wype³niaæ w zwi¹zku z pol-
skim przewodnictwem w UE i ich oczekiwaniach wobec instytucji i organów w³adzy cen-
tralnej w zwi¹zku z przygotowaniami. Biura regionalne w Brukseli ze wzglêdu na swoj¹
funkcjê ³¹cznika miêdzy unijnym centrum decyzyjnym a w³adzami w regionie, mog¹ byæ
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dobrym Ÿród³em informacji na temat stanu prac zwi¹zanych z prezydencj¹. Badanie prze-
prowadzono w formie kwestionariusza z³o¿onego z kilkunastu pytañ otwartych i za-
mkniêtych. Ankietê wys³ano drog¹ mailow¹ do szesnastu polskich biur regionalnych
z siedzib¹ w Brukseli, a nastêpnie uzupe³niano informacje telefonicznie. OdpowiedŸ na
ankietê otrzymano od trzynastu z szesnastu biur regionalnych dzia³aj¹cych w Brukseli.
Nie odpowiedzia³y na ankietê biura województwa zachodniopomorskiego, œwiêtokrzy-
skiego i warmiñsko-mazurskiego. W ramach badañ przeprowadzono tak¿e wywiady tele-
foniczne z pracownikiem Sta³ego Przedstawicielstwa RP przy UE z Departamentu Polityki
Regionalnej i Spójnoœci – pani¹ Ma³gorzat¹ Koz³owsk¹, z dyrektorem Gabinetu Mar-
sza³ka Województwa Wielkopolskiego – pani¹ Ann¹ Markiewicz-Zieliñsk¹ oraz z za-
stêpc¹ dyrektora Departamentu Koordynacji Przygotowañ i Obs³ugi Przewodnictwa
Polski w Radzie UE – pani¹ Justyn¹ So³tyk.

Z przeprowadzonej ankiety wynika jednoznacznie, ¿e biura regionalne s¹ bardzo zain-
teresowane udzia³em w przygotowaniach do prezydencji, oczekuj¹ informacji na ten te-
mat i wsparcia ze strony organów centralnych oraz instrukcji od swoich prze³o¿onych
w Urzêdach Marsza³kowskich. Jak dot¹d zagadnienie to by³o szerzej omawiane w trakcie
kilku spotkañ pracowników biur z reprezentantami w³adz centralnych. Jesieni¹ 2008 roku
odby³o siê w Sta³ym Przedstawicielstwie RP w Brukseli specjalne spotkanie z radc¹ mi-
nistra panem Jerzym Dro¿d¿em. Omówiono wówczas ideê prezydencji oraz wstêpnie
okreœlono zakres wspó³pracy strony rz¹dowej z regionami. Kolejne rozmowy na temat
przewodnictwa w UE mia³y miejsce w trakcie spotkania Rady Programowej Zwi¹zku
Województw w Brukseli w kwietniu 2009 r. Przy tej okazji ambasador Jan Tombiñski
przedstawi³ wizjê prezydencji polskiej oraz przewidywany zakres zaanga¿owania regio-
nów i miast w to przedsiêwziêcie. Wskaza³ w szczególnoœci na znaczenie kontaktów, któ-
re posiadaj¹ polskie regiony w innych pañstwach cz³onkowskich, przy pracach nad
Partnerstwem Wschodnim oraz Strategi¹ Morza Ba³tyckiego. Jak wskazuj¹ wyniki bada-
nia, dla pracowników biur najwa¿niejsze z dotychczasowych spotkañ odby³o siê w maju
2009 roku w Sta³ym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Wówczas to, z inicjatywy Depar-
tamentu Koordynacji Przygotowañ i Obs³ugi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Euro-
pejskiej (Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej – UKIE), odby³o siê specjalne spotkanie
dla biur regionalnych po³¹czone z prezentacj¹ ogólnych za³o¿eñ i informacj¹ na temat sta-
nu przygotowañ do objêcia przez Polskê prezydencji w 2011 r. By³o to tu¿ przed podjê-
ciem decyzji o wyborze miast, w których bêd¹ odbywaæ siê konferencje i obrady w trakcie
prezydencji17. Ostatnie z wydarzeñ wymienianych przez ankietowanych pracowników
biur oby³o siê w maju 2009 r. By³o to spotkanie z dyrektorem Instytutu Adama Mickiewi-
cza, Paw³em Potorczynem i dotyczy³o promocji Polski w trakcie prezydencji oraz imprez
kulturalnych, które mog³yby byæ zorganizowane z udzia³em biur regionalnych w Brukseli.

Jednym z wa¿niejszych wydarzeñ dla regionów i miast, ale tak¿e dla biur regionalnych
w Brukseli by³ wybór oœrodków, które poza Warszaw¹ bêd¹ goœciæ posiedzenia szefów
pañstw i rz¹dów, ministrów, spotkania eksperckie, jak równie¿ konferencje oraz wystawy.
Polska nie zdecydowa³a siê na organizacjê jednego centrum konferencyjnego prezyden-
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17 Temat przygotowañ do prezydencji pojawi³ siê tak¿e w trakcie realizacji jednego z ostatnich, wspólnych przed-
siêwziêæ polskich biur regionalnych w Brukseli, jakim by³a wystawa w Komitecie Regionów pt. „Polska piêknieje”.
Wystawa odby³a siê w grudniu 2008 r. i uznano wówczas, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zorganizowania podobnych wspól-
nych inicjatyw w trakcie prezydencji Polski.



cji, jak czyni wiele pañstw cz³onkowskich. Organizacja tych¿e spotkañ na terenie ca³ego
kraju w istotny sposób mo¿e siê przyczyniæ do promocji unikalnych walorów polskich
miast i regionów, a realizacja tego zadania mo¿e byæ tak¿e czêœciowo zwi¹zana z prac¹
biur brukselskich. Procedura oceny nades³anych przez regiony zg³oszeñ mia³a charakter
wieloetapowy. Ostatecznie rekomendacje Rady Ministrów uzyska³y: Gdañsk, Katowice,
Kraków, £ódŸ, Poznañ, Rzeszów, Sopot, Toruñ z Bydgoszcz¹, Warszawa i Wroc³aw18.

Prace zwi¹zane z przygotowaniem tej listy miast by³y dobr¹ okazj¹ nie tylko dla zapo-
znania siê z zasobami logistycznymi regionów, ale te¿ umo¿liwi³y nawi¹zanie roboczych
kontaktów pomiêdzy wyznaczonymi osobami z Urzêdów Wojewódzkich, Marsza³kow-
skich i Urzêdów Miast, a przedstawicielami instytucji centralnych, które pe³ni¹ wio-
d¹c¹ rolê w przygotowaniach do prezydencji. Jak stwierdza przedstawiciel UKIE,
celem tych wizyt by³o zaprezentowanie przedstawicielom w³aœciwych urzêdów szcze-
bla decyzyjnego i roboczego „pomys³u na prezydencjê” i planów na kolejne etapy
przygotowañ19.

Jak wynika z powy¿szego przegl¹du najwa¿niejszych wydarzeñ i spotkañ oraz z odpowie-
dzi zawartych w ankiecie, przygotowania do prezydencji s¹ jeszcze na bardzo wczesnym eta-
pie. Z punktu widzenia pracowników biur regionalnych w Brukseli, dotychczasowe
spotkania mia³y na tyle ogólny, a czasem przypadkowy charakter, ¿e na pytanie o to czy
biuro wspó³pracuje w zakresie przygotowañ do prezydencji ze Sta³ym Przedstawiciel-
stwem RP w Brukseli, trzy odpowiedzia³y negatywnie. OdpowiedŸ taka mo¿e dziwiæ, po-
niewa¿ najwa¿niejsze z dotychczasowych spotkañ na ten temat odby³y siê w³aœnie
z inicjatywy Przedstawicielstwa. Wszystkie biura jednak¿e oczekuj¹, ¿e ta wspó³praca bê-
dzie siê nasilaæ oraz, ¿e bêdzie je organizowaæ w³aœnie Sta³e Przedstawicielstwo i UKIE.
Wœród oœrodków w³adzy centralnej, które powinny organizowaæ takie spotkania wymie-
niano tak¿e Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go. Ponadto w odpowiedziach biura województwa ³ódzkiego i pomorskiego pojawi³a siê
sugestia, aby organizowaæ takie spotkania z regionami i przedstawicielstwami z pañstw
cz³onkowskich, które ju¿ sprawowa³y prezydencjê. Ich doœwiadczenie mo¿e byæ bardzo
pomocne w naszych przygotowaniach.

Jeœli chodzi o zadania, jakie bêd¹ pe³niæ biura w przygotowaniu do polskiej prezyden-
cji, w wiêkszoœci odpowiadano, ¿e jest jeszcze za wczeœnie, aby je dok³adnie okreœliæ.
Pracownicy biur oczekuj¹ wskazówek i instrukcji z regionu oraz od w³adz centralnych.
Jak podkreœlano w odpowiedziach, to w regionie, w Urzêdzie Marsza³kowskim s¹ œrodki
finansowe i centrum decyzyjne. Od tych oœrodków zale¿¹ zadania biura regionalnego
w Brukseli. Tymczasem wydaje siê, ¿e polska prezydencja jest jeszcze na tyle odleg³a, ¿e
w nat³oku bie¿¹cych spraw dyskusje i dzia³ania z tym zwi¹zane odk³adane s¹ na kolejne

155

155

Rola regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE

18 Do Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej sp³ynê³y propozycje obiektów ze wszystkich województw. Do
przeprowadzenia rzetelnej analizy nades³anych materia³ów, wskazany zosta³ miêdzyresortowy zespó³ doradczy ds.
logistyki i bezpieczeñstwa. W nastêpnym etapie wy³oniono komisjê oceniaj¹c¹ z udzia³em m.in. BOR, policji, MSZ,
CIR i UKIE, która przeprowadzi³a w wybranych regionach wizyty weryfikuj¹ce nades³ane zg³oszenia. Prace zespo³u
oraz komisji oceniaj¹cej przebiega³y w oparciu o kryteria zawarte w Programie Przygotowañ i wynika³y z doœwiad-
czeñ wczeœniejszych prezydencji. Regiony ubiegaj¹ce siê o wybór musia³y spe³niæ szereg warunków: lotnisko z roz-
budowan¹ siatk¹ po³¹czeñ, kilka hoteli w standardzie 4*, sale i centrum konferencyjne zgodne z wymaganiami
spotkania ministerialnego oraz infrastruktura dojazdowa umo¿liwiaj¹ca swobodne i bezpieczne przemieszczanie siê
uczestników spotkañ.

19 Informacje na podstawie rozmowy telefonicznej oraz materia³ów otrzymanych z Departamentu Koordynacji
Przygotowañ i Obs³ugi Przewodnictwa Polski w Radzie UE.



miesi¹ce. Tym niemniej pracownicy biur s¹ œwiadomi sporego wysi³ku i licznych zadañ,
które przed nimi stan¹ w zwi¹zku z tym wydarzeniem, wykazuj¹ spore zainteresowanie t¹
spraw¹ i chêæ wspó³pracy w tym zakresie.

Wœród planowanych przedsiêwziêæ prawie wszystkie biura wymienia³y mo¿liwoœæ or-
ganizacji rozmaitych wydarzeñ promuj¹cych nasz kraj w Brukseli oraz pomoc w organi-
zacji konferencji i spotkañ w regionie. Niew¹tpliwie regiony postrzegaj¹ okres
prezydencji jako okazjê do promowania swoich walorów i mog¹ to w trakcie prezyden-
cji skutecznie robiæ za pomoc¹ swoich biur w Brukseli. W tabeli 2 przedstawiono odpo-
wiedzi na pytanie o funkcje jakie biuro mo¿e pe³niæ przy przygotowaniach i w trakcie
prezydencji. Cztery razy stwierdzono, ¿e do funkcji biura nale¿eæ bêdzie tzw. promocja
wewnêtrzna, czyli informowanie polskiego spo³eczeñstwa o sprawach prezydencji. Tak-
¿e cztery biura wskaza³y na tzw. funkcje promocyjne zewnêtrzne, a wiêc informowanie
spo³eczeñstw innych pañstw o polskiej prezydencji. NajwyraŸniej biura nie oczekuj¹, ¿e
bêd¹ pe³niæ funkcjê opiniodawcz¹, na przyk³ad w trakcie okreœlania priorytetów prezy-
dencji. Tylko trzy biura wskaza³y na tak¹ mo¿liwoœæ (województwa ³ódzkiego, pomor-
skiego i opolskiego).

Tabela 2
Zadania biur regionalnych w Brukseli

zwi¹zane z przygotowaniami do prezydencji*

Zadania Liczba wskazañ

Promocyjne wewnêtrzne 4

Promocyjne zewnêtrzne 4

Opiniodawcze 3

Organizacyjne 5

* Mo¿na by³o wskazaæ wiêcej ni¿ jedno zadanie.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

Wiêkszoœæ biur twierdzi, ¿e podejmowa³y ju¿ dzia³ania zwi¹zane z przygotowaniami
do prezydencji. Wœród przyk³adów nie wskazuj¹ jednak konkretnych wydarzeñ, a jedynie
ogólnie okreœlaj¹ dzia³ania te jako promocyjne, odbywaj¹ce siê w Brukseli. Konkretnych
przyk³adów brakuje tak¿e w odpowiedziach na pytanie czy region podj¹³ ju¿ b¹dŸ planuje
podj¹æ jakieœ dzia³ania zwi¹zane z prezydencj¹. W piêciu przypadkach brak jest jakiejkol-
wiek wiedzy na ten temat, zaœ w siedmiu stwierdzono, ¿e dzia³ania s¹ podejmowane, ale
nie podawano przyk³adów b¹dŸ by³y one okreœlane jako dzia³ania promocyjne, konferen-
cje itp. Tylko jedna odpowiedŸ by³a negatywna.

Dla w³aœciwego przygotowania regionów do prezydencji niezwykle cenna mo¿e oka-
zaæ siê wymiana doœwiadczeñ z przedstawicielstwami regionów z innych pañstw cz³on-
kowskich, w szczególnoœci tych, które ju¿ prezydencjê sprawowa³y. Jak dot¹d tylko
cztery biura kontaktowa³y siê w tej sprawie z przedstawicielstwami regionów, na przyk³ad
czeskich czy niemieckich, ale pozosta³e planuj¹ to zrobiæ w przysz³oœci. Wiêkszoœæ biur
natomiast wspó³pracowa³a ju¿ w tym zakresie z biurami innych regionów polskich, a trzy
dopiero planuj¹ tak¹ wspó³pracê. Jedno biuro nie zamierza wspó³pracowaæ z polskimi
partnerami w Brukseli (tabela 3).
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Tabela 3
Dotychczasowe kontakty zwi¹zane z przygotowaniami do prezydencji polskich biur regionalnych

OdpowiedŸ
Z biurami zagranicznych

regionów
Z biurami polskich

regionów

Wspó³praca ju¿ zosta³a nawi¹zana 4 8

Nie ma i nie planuje siê takiej wspó³pracy 1 1

Nie ma, ale planuje siê tak¹ wspó³pracê 8 4

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie ankiety.

O tym, ¿e przygotowania do prezydencji s¹ w pocz¹tkowej fazie œwiadczy tak¿e to, ¿e
dot¹d ¿adne biuro nie nawi¹za³o wspó³pracy dotycz¹cej prezydencji z instytucjami unij-
nymi (Parlamentem, Komisj¹ czy Komitetem Regionów). Wszystkie jednak uznaj¹ tak¹
wspó³pracê za potrzebn¹ i planuj¹ j¹ nawi¹zaæ.

Przedstawione powy¿ej wyniki badania ankietowego i wywiadów telefonicznych po-
kazuj¹, ¿e biura regionalne w Brukseli mog¹ staæ siê dla w³adz regionów ju¿ nied³ugo
wa¿nym wsparciem organizacyjnym i merytorycznym w realizacji zadañ zwi¹zanych
z prezydencj¹. Ich potencja³, kontakty miêdzynarodowe oraz bliskoœæ unijnego centrum
decyzyjnego powinny byæ odpowiednio zagospodarowane i wykorzystane. Wydaje siê, ¿e
bêdzie ku temu w najbli¿szych miesi¹cach wiele okazji, gdy¿ Departament Koordynacji
Przygotowañ i Obs³ugi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej przewiduje
wiêksze ni¿ dotychczas zaanga¿owanie regionów w przygotowania. Z punktu widzenia
administracji centralnej konieczny jest jak najwiêkszy wk³ad regionów w realizacjê
za³o¿eñ strategicznych przygotowañ, a tak¿e pe³na wspó³praca i wymiana informacji po-
miêdzy wszystkimi szczeblami w³adzy samorz¹dowej i centralnej w Regionach. Du¿e
znaczenie w zwi¹zku z tym przypisuje siê spotkaniom ministra M. Dowgielewicza, a tak-
¿e reprezentuj¹cych go osób z reprezentantami w³adz regionalnych, na przyk³ad podczas
obrad Konwentu Marsza³ków Województw RP20.

Wnioski

Kolejne etapy przygotowañ przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej,
w tym przygotowañ merytorycznych, dopiero siê rozpoczn¹. Na kolejnych etapach po-
trzebne bêdzie jeszcze wiêksze zaanga¿owanie w proces wszystkich jego aktorów
i udzia³owców. Przygotowania do prezydencji nie s¹ bowiem projektem odrêbnym od me-
chanizmów bie¿¹cego kszta³towania siê polityk pañstwa, ani te¿ procesem generowanym
wy³¹cznie przez Pe³nomocnika Rz¹du RP. Przewodniczenie w Radzie UE powinno byæ
¿ywym i precedensowym projektem, w którym udzia³ braæ mog¹ wszyscy aktorzy ¿ycia
publicznego.

Zarówno mo¿liwoœci prawne, ustrojowe, jak i wdra¿ane w Polsce modele zarz¹dzania
sfer¹ publiczn¹ stwarzaj¹ ramy w³¹czenia w³adz regionalnych i lokalnych w proces
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20 Minister Miko³aj Dowgielewicz jest Pe³nomocnikiem Rz¹du ds. Przygotowania Organów Administracji
Rz¹dowej i Sprawowania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Informacje na
podstawie materia³ów otrzymanych z Departamentu Koordynacji Przygotowañ i Obs³ugi Przewodnictwa Polski
w Radzie UE.



uczestniczenia w przygotowaniach oraz sprawowanie prezydencji. W³adze powinny
pe³niæ zarówno funkcjê opiniodawcz¹ podczas ustalania meritum agendy prezydencji,
zw³aszcza w kontekœcie kszta³tu polityki spójnoœci UE po 2013 r., jak i funkcjê promocji
zewnêtrznej i wewnêtrznej. Jednoczeœnie powinny wykorzystywaæ forum wspó³pracy
krajowej, jakimi s¹ Komisja Wspólna Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego i Konwentu
Marsza³ków Województw RP, a tak¿e wspó³pracy miêdzynarodowej – Komitetu Regio-
nów i swoich ³¹czników w centrum Unii Europejskiej tj. biur przedstawicielskich w Bruk-
seli wspó³pracuj¹cych z instytucjami wspólnotowymi: Komisj¹, Parlamentem i Rad¹ oraz
Przedstawicielstwem RP przy WE. Warto pomyœleæ równie¿ o wspó³pracy biur ze sob¹,
by wspomóc negocjacje dotycz¹ce kszta³tu bud¿etu i wspomnianej polityki spójnoœci oraz
wzmóc efekt promocji Polski w UE.

Jak wynika z przeprowadzonych badañ ankietowych, obecnie regiony oraz ich biura
przedstawicielskie w doœæ niewielkim stopniu s¹ zaanga¿owane w proces przygotowaw-
czy i raczej oczekuj¹ na instrukcje p³yn¹ce ze szczebla centralnego. Biura przedstawiciel-
skie w wiêkszym stopniu postrzegaj¹ te¿ funkcje, które mia³yby pe³niæ w najbli¿szym
okresie jako funkcje promocyjne (zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹). Nie wszystkie te¿ biura do-
strzegaj¹ koniecznoœæ wspó³pracy i czerpania z doœwiadczeñ pañstw (przedstawicielstw
regionów), które przewodniczy³y ju¿ w Radzie UE.

Decyzja o zdecentralizowaniu miejsc odbywaj¹cych siê spotkañ i konferencji podczas
prezydencji w naszym kraju mo¿e tak¿e przyczyniæ siê do poprawy wizerunku i zrozu-
mienia mechanizmów funkcjonowania UE w spo³eczeñstwie polskim. Utworzona jeszcze
w ramach przygotowañ Polski do cz³onkowstwa w UE sieæ Regionalnych Centrów Infor-
macji, mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystana w trakcie obecnych przygotowañ do pre-
zydencji do dzia³añ promocyjnych i informacyjnych na poziomie regionalnym21. W³adze
regionalne i lokalne powinny tak¿e wspó³pracowaæ z dzia³aj¹cymi na ich terenie organi-
zacjami pozarz¹dowymi. Takie po³¹czenie si³ mo¿e zaowocowaæ wieloma ciekawymi
przedsiêwziêciami i istotnie wzmocniæ ich efekty. Jednoczeœnie mo¿e staæ siê katalizato-
rem pog³êbiania debaty publicznej i budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce.
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21 Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: wspó³praca administracji publicznej z sektorem pozarz¹do-
wym. Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych na zlecenie Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, s. 8, http://prezy-
dencjaue.gov.pl/do-pobrania.



Agnieszka Stêpiñska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ

Wizerunek pañstwa

– dzia³ania PR nie tylko w okresie prezydencji

Wprowadzenie

W czasach szybkiej komunikacji, mo¿liwej dziêki nowoczesnym œrodkom przekazu,
du¿ej mobilnoœci spo³eczeñstw oraz wielop³aszczyznowych stosunków miêdzynarodo-
wych, dbanie o w³asny wizerunek na arenie miêdzynarodowej stanowi jeden z elementów
polityki zagranicznej pañstwa. Jak pisze Beata Ociepka: „wizerunek pañstwa, narodu
funkcjonuje zarówno w odniesieniu do instytucji (w³adz), jak i jednostek, przedstawicieli
narodu. Powstaje on w z³o¿onym œrodowisku, w trakcie rozwijaj¹cego siê procesu
przep³ywu informacji i ró¿nych form komunikowania, w którym istotn¹ rolê odgrywaj¹
zarówno prywatne, jak i publiczne Ÿród³a informacji”1.

Celem rozdzia³u jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotycz¹cych pojêcia
wizerunku pañstwa i jego znaczenia dla kszta³towania stosunków miêdzynarodowych,
a tak¿e zasad kszta³towania wizerunku i narzêdzi public relations, które temu s³u¿¹. Infor-
macje te zostan¹ przedstawione w kontekœcie prezydencji Polski w UE, która rozpocznie
siê 1 lipca 2011 roku, jako okolicznoœciach, które sprzyjaj¹ uœwiadomieniu sobie potrzeby
kszta³towania pozytywnego obrazu oraz nios¹cych ze sob¹ zarówno wiele szans, jak i za-
gro¿eñ.

Pojêcie wizerunku pañstwa

Wizerunek (image) to „subiektywne wyobra¿enie o jakiejœ sprawie, cz³owieku lub
przedmiocie”. Jest to zwykle uproszczony obraz, który zale¿y w du¿ej mierze od „¿yczeñ,
têsknot, obaw, doœwiadczeñ oraz nastawieñ”2 osoby, która go formu³uje. Konstruowanie
tego typu obrazów stanowi odpowiedŸ na w³aœciwoœæ ludzkiego umys³u, jak¹ jest istnie-
nie granicy mo¿liwoœci percepcyjnych. Psycholodzy wskazuj¹, i¿ w sytuacji, gdy „liczba
wiadomoœci, z jakimi styka siê cz³owiek jest ogromna, konieczne staje siê jej zredukowa-
nie do takiej wielkoœci, nad jak¹ mo¿na zapanowaæ”3. S³u¿¹ temu w szczególnoœci takie
zabiegi jak selekcja odbieranych przekazów oraz tworzenie schematów, czyli tzw. struk-
tur poznawczych. Schematy te pozwalaj¹ organizowaæ posiadan¹ i nabywan¹ wiedzê,
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zmniejszyæ liczbê koniecznych do uwzglêdnienia danych i interpretowaæ informacje wie-
loznaczne4.

Kszta³towanie swojego w³asnego wizerunku (obrazu w oczach innych) stanowi zatem
wyraz uœwiadomionej autoprezentacji. Naturaln¹ potrzeb¹ cz³owieka – jako „istoty spo-
³ecznej5, jest zaprezentowanie siê innym z jak najlepszej strony lub te¿ w sposób, który
w danej sytuacji wydaje siê byæ najkorzystniejszy z punktu widzenia danej jednostki.
Zwróci³ na to uwagê ju¿ E. Goffman, który pisa³, ¿e uczestnicy relacji miêdzyludzkich
maj¹ sk³onnoœæ do idealizacji, czyli „podsuwania ich obserwatorom swych wyidealizo-
wanych na ró¿ne sposoby obrazów”6. Innymi s³owy, wizerunek jest przekazem (komuni-
katem) na temat samego siebie, który jednostka formu³uje w sytuacji kontaktu z innymi.

Podobnie jak ludzie, równie¿ instytucje, organizacje oraz pañstwa nie mog¹ ignoro-
waæ tego, jak postrzegane s¹ przez otoczenie. „Pozytywny image jest najwiêkszym kapi-
ta³em, jaki mo¿e posiadaæ cz³owiek, instytucja, przedsiêbiorstwo, znak firmowy, a przede
wszystkim miasto, region”7, czy te¿ kraj. „Image – zarówno pozytywny, jak i negatywny
– wyznacza granice interpretacji wszelkich faktów i wiadomoœci, jakich ktoœ dowiaduje
siê na temat jego posiadacza”8.

Na wizerunek pañstwa sk³adaj¹ siê trzy podstawowe elementy: wizerunek samego
kraju jako struktury lub systemu, wizerunek narodu oraz wizerunek jednostki reprezen-
tuj¹cej dany kraj lub naród. W przypadku dwóch ostatnich elementów istotn¹ rolê odgry-
waj¹ autostereotypy i stereotypy narodowe, czyli kulturowo utrwalone obrazy w³asnego
narodu i innych narodów.

Niektórzy badacze postrzegaj¹ stereotypy i autostereotypy jako tworzywo, z którego
dopiero formuje siê wizerunek narodowy. W tym ujêciu wizerunek jest efektem przenie-
sienia stereotypów oraz kolektywnych wyobra¿eñ powsta³ych na skutek interakcji spo-
³ecznych na system miêdzynarodowy9. Takie podejœcie nie zak³ada jednak mo¿liwoœci
wprowadzania zmian i aktywnego kszta³towania wizerunku – wszak jedn¹ z kluczowych
cech stereotypu jest jego trwa³oœæ, wynikaj¹ca z przekazywania pewnych elementów
œwiadomoœci, tradycji i kultury narodowej z pokolenia na pokolenie.

St¹d te¿, w³aœciwsze wydaje siê przyjêcie koncepcji reprezentowanej m.in. przez
M. Kunczika10, który odró¿nia stereotyp od wizerunku, wskazuj¹c, i¿ o ile stereotypy
kszta³towane s¹ przez otoczenie i maj¹ charakter statyczny, o tyle wizerunek posiada
aktywny komponent: mo¿e byæ zarówno podtrzymywany, jak i zmieniany. Stereotyp i auto-
stereotyp mo¿e stanowiæ element wizerunku, b¹dŸ nawet jego podstawê, ale nie wyczer-
puje w ca³oœci zawartoœci wizerunku. Na ten ostatni mo¿e mieæ bowiem silny wp³yw
teraŸniejszoœæ, w tym wspó³czesne relacje pomiêdzy krajami i narodami, a tak¿e obraz
kszta³towany przez media.
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Z uwagi na z³o¿onoœæ wizerunku pañstwa, proces jego kszta³towania jest ogromnym
wyzwaniem. St¹d te¿ wyodrêbnia siê cztery podstawowe kategorie wizerunku pañstwa:
wizerunek rzeczywisty, lustrzany, po¿¹dany i optymalny. Pierwszy z nich odzwierciedla
istniej¹ce opinie na temat pañstwa, które odnaleŸæ mo¿na w wynikach badañ opinii pu-
blicznych prowadzonych poza granicami danego pañstwa lub te¿ w zawartoœci zagranicz-
nych przekazów medialnych, a tak¿e w opiniach prezentowanych przez pojedyncze osoby.

Wizerunek lustrzany mówi o tym, jak dane pañstwo jest widziane przez jego obywate-
li, rz¹d, media oraz inne instytucje znajduj¹ce siê w tzw. otoczeniu wewnêtrznym. W tym
przypadku Ÿród³em informacji o wizerunku mog¹ byæ badania sonda¿owe lub naukowe
prowadzone wœród spo³eczeñstwa lub poszczególnych grup, a tak¿e analiza wypowiedzi
poszczególnych jednostek i analiza zawartoœci mediów krajowych.

Trzeci typ wizerunku to taki, jaki pañstwo powinno i chcia³oby mieæ w otoczeniu. Jest
to czêsto typ idealny, którego osi¹gniêcie wydaje siê byæ praktycznie niemo¿liwe z uwagi
na z³o¿ony charakter relacji z podmiotami znajduj¹cymi siê w otoczeniu pañstwa oraz na
dynamiczny charakter zachodz¹cych procesów zarówno w samym pañstwie, jak i na are-
nie miêdzynarodowej. W konsekwencji, zazwyczaj mówimy o tzw. wizerunku optymal-
nym, stanowi¹cym kompromis pomiêdzy trzema wczeœniej wymienionymi typami.

Potrzeba kontrolowania wywieranego wra¿enia oraz œwiadomoœæ potrzeby budowa-
nia pozytywnego wizerunku wzrasta w szczególnoœci w sytuacji, gdy podmiot (w tym
przypadku pañstwo): 1) jest przekonany, i¿ istnieje zwi¹zek miêdzy wywieranym wra¿e-
niem a celami, które zamierza osi¹gn¹æ; 2) cele te s¹ dla niego wa¿ne; 3) istnieje rozbie¿-
noœæ miêdzy tym wizerunkiem, który chcia³by zaprezentowaæ, a tym, który w jego
przekonaniu odbieraj¹ inni. Wydaje siê, ¿e w przypadku Polski, przygotowuj¹cej siê do
objêcia prezydencji w Unii Europejskiej od 1 lipca 2011 roku, wystêpuj¹ wszystkie wy-
mienione wy¿ej okolicznoœci.

Proces kszta³towania wizerunku: zasady i zagro¿enia

Wizerunek buduje siê zazwyczaj w oparciu o tzw. wy³¹czaj¹c¹ strategiê autopre-
zentacyjn¹, która polega na podkreœleniu pewnych cech i ukrywaniu lub rekompensowa-
niu istnienia lub braku innych. Podstawow¹ zasad¹ tworzenia wizerunku jest przy tym
zgodnoœæ, czyli dopasowanie sposobu autoprezentacji do, z jednej strony cech rzeczywi-
stych (wizerunek nie mo¿e stanowiæ ich zaprzeczenia), z drugiej zaœ do oczekiwañ innych
uczestników interakcji oraz do w³asnych celów jednostki.

St¹d te¿ wizerunek musi mieæ charakter komplementarny i musi byæ kszta³towany
konsekwentnie, a jednoczeœnie konieczna jest elastycznoœæ autoprezentacji i umiejêtnoœæ
szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe (tzw. tarapaty autoprezentacyjne), których
Ÿród³em mo¿e byæ b¹dŸ samo pañstwo i jego reprezentanci (decyzje, dzia³ania, postêpo-
wanie, wypowiedzi itd.) lub te¿ konkurenci na arenie miêdzynarodowej (prowokacje lub
ujawnienie niekorzystnych informacji).

Istotnym Ÿród³em ograniczeñ w kreowaniu wizerunku pañstwa jest tak¿e problem zró¿-
nicowania publicznoœci (relacja pomiêdzy obrazem prezentowanym wewn¹trz kraju i wi-
zerunkiem kszta³towanym poza granicami). Podstawowa trudnoœæ procesu kreowania
wizerunku polega równie¿ na takim dostosowaniu autoprezentacji, by nie zosta³a zatraco-
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na naturalnoœæ – zbyt usilne kontrolowanie wywieranego wra¿enia sprawia wra¿enie
sztucznoœci i tym samym podwa¿a wiarygodnoœæ jednostki (dylemat autoprezentacyjny).

Proces kszta³towania wizerunku jest dodatkowo obci¹¿ony ryzykiem pojawienia siê
tzw. fiksacji, czyli utrzymywaniem siê wizerunku powsta³ego w przesz³oœci, choæ zmieni³
siê rzeczywisty obraz pañstwa. Zmiana wizerunku pañstwa jest wówczas trudnym i d³ugo-
trwa³ym procesem i wymaga zarówno jasno sformu³owanej strategii, jak i dynamicznego
operowania narzêdziami public relations. „Ciê¿ko wypracowanym zmianom rzeczywi-
stoœci musi towarzyszyæ adekwatna zmiana wizerunku – to jest najwa¿niejszy katalizator
dalszych przemian. Inaczej kraj traci impet, ludzie motywacjê oraz gotowoœæ do wysi³ku
i poœwiêceñ. Prawda ta dotyczy wszystkich, nie tylko kraju jako ca³oœci – regionów, miast,
klubów sportowych, wy¿szych uczelni, oraz oczywiœcie wszystkich firm”11.

Innym zagro¿eniem jest efekt bumerangowy, który sprowadza siê do tego, i¿ w sytu-
acji pojawienia siê konfliktu pomiêdzy rzeczywistym wizerunkiem, a wizerunkiem
kszta³towanym przez pañstwo dojœæ mo¿e do wzmocnienia wizerunku rzeczywistego,
czyli tego, który pañstwo próbowa³o swoimi dzia³aniami zmieniæ. Wyodrêbniæ mo¿na
5 typów efektów bumerangowych: 1) pu³apkê sukcesu, czyli nadmierne podkreœlanie suk-
cesów i tworzenie du¿ej rozpiêtoœci pomiêdzy stanem faktycznym a przedstawianym;
2) niedostosowanie formy przekazu do wyobra¿eñ i doœwiadczeñ odbiorcy; 3) efekt struk-
turalny, polegaj¹cy na tym, ¿e treœæ komunikatu wywo³uje u odbiorcy silne emocje i jest
niezgodna z punktu widzenia za³o¿onych celów; 4) nadmierna intencjonalnoœæ, której
skutkiem mo¿e byæ to, i¿ w przypadku osób o przeciwnych opiniach mo¿e wywo³aæ efekt
odwrotny od zamierzonego oraz 5) przerost stereotypizacji, czyli tendencja do u¿ywania
okreœlonych s³ów i zwrotów mo¿e pozornie u³atwiaæ komunikacjê, podczas gdy w istocie
wywo³uje efekt uœpienia lub odrzucenia przekazu12.

Miêdzynarodowe public relations: cele i narzêdzia

Proces kszta³towania wizerunku ka¿dego podmiotu jest nie tylko procesem z³o-
¿onym, ale i d³ugotrwa³ym. Co wiêcej, najwiêkszym wyzwaniem jest zmiana ju¿ ist-
niej¹cego w œwiadomoœci obrazu – a zatem sytuacja, w której znajduje siê wiêkszoœæ
pañstw (z innym wyzwaniem musz¹ siê zmierzyæ z kolei te kraje, które w œwiadomoœci
miêdzynarodowej opinii publicznej praktycznie nie istniej¹). Wspó³czeœnie w tym celu,
obok tradycyjnej dyplomacji, coraz powszechniej korzysta siê z public relations, czyli ze-
stawu wiedzy teoretycznej i technik wykorzystywanych do oddzia³ywania organizacji na
otoczenie. Jest to mo¿liwe, gdy¿ istota dzia³añ PR (czyli kszta³towanie pozytywnego wi-
zerunku i relacji z ró¿nymi elementami otoczenia, w którym funkcjonuje podmiot) jest
uniwersalna – w zale¿noœci od typu podmiotu, jego sytuacji oraz sfery, w której dzia³a
zmieniaj¹ siê jedynie cele konkretne oraz sposób operowania narzêdziami.

W szczególnoœci, istot¹ public relations jest: proces dopasowywania, integracji i za-
ufania, przemyœlane, planowe i ci¹g³e starania, kooperatystyczna postawa wobec otocze-
nia, zarz¹dzanie procesem komunikacyjnym, dostarczanie informacji i perswadowanie.
Z kolei g³ównymi celami prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie PR jest: kszta³towanie
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sprzyjaj¹cego nastawienia, po¿¹danego wizerunku, opinii, reputacji w otoczeniu, wzbu-
dzenie, utrzymanie, pog³êbianie lub odzyskanie utraconego zaufania, pozyskiwanie,
utrwalanie lub pog³êbianie poparcia dla podmiotu, ograniczenie lub likwidowanie tzw.
potencja³u konfliktowego pomiêdzy podmiotem a jego otoczeniem, wzmacnianie pod-
miotu na czas konfliktów, za¿egnywanie konfliktów oraz dostarczanie rzetelnych wiado-
moœci o podmiocie i wychodzenie naprzeciw zainteresowaniu otoczenia. Ponadto, do
obszaru dzia³añ PR nale¿y: prezentowanie stanowiska podmiotu, œledzenie opinii pu-
blicznej, oczekiwañ otoczenia, badanie stopnia poparcia i akceptacji, a tak¿e pozyskiwa-
nie zrozumienia dla spraw i racji podmiotu.

Public relations prowadzone w otoczeniu miêdzynarodowym to zatem „zaplanowane
i zorganizowane dzia³ania firmy, instytucji lub rz¹du w celu stworzenia wzajemnie korzyst-
nych relacji z publicznoœci¹ innych narodów”13. Innymi s³owy, jest to „dzia³anie na rzecz
zbudowania porozumienia ponad podzia³ami geograficznymi, kulturowymi i jêzykowy-
mi”14. Termin ten jest tak¿e u¿ywany w odniesieniu do tych dzia³añ public relations, które
prowadzi siê lub których skutki s¹ odczuwane poza krajem, w którym powsta³y.

Michael Kunczik wyró¿nia dwa typy miêdzynarodowego PR: strukturalne i manipula-
cyjne. Pierwszy typ koncentruje siê na zwiêkszeniu obecnoœci w³asnego kraju w mediach
kraju adresata przez zwyczajne dzia³anie mediów, zaœ drugi zak³ada stosowanie szeregu
narzêdzi maj¹cych na celu zwrócenie szczególnej, dodatkowej uwagi mediów w tym per-
swazyjne kampanie informacyjne, kontrola informacji przekazywanej przez media, pre-
cyzyjne dobieranie czasu organizacji ró¿nego rodzaju wydarzeñ, a nawet manipulowanie
polityk¹ zagraniczn¹ poprzez przedstawianie informacji w odpowiednim kontekœcie15.

Podczas realizacji d³ugofalowej strategii kszta³towania (lub zmiany) wizerunku wyko-
rzystywane mog¹ byæ ró¿ne narzêdzia, którymi dysponuje public relations i – szerzej
– marketing. W szczególnoœci mog¹ byæ to narzêdzia s³u¿¹ce promocji pewnych konkretnych
decyzji, wydarzeñ, idei i instytucji oraz narzêdzia pozwalaj¹ce w sposób bardziej poœredni bu-
dowaæ relacje pomiêdzy danym podmiotem a jego otoczeniem (tak¿e za poœrednictwem me-
diów). Najpopularniejsze metody kszta³towania wizerunku pañstwa prezentuje tabela 1.

Tabela 1
Metody i narzêdzia kszta³towania wizerunku pañstwa

Metody bezpoœrednie Metody poœrednie

Sprzeda¿ i promocja produktów prze-
mys³owych i rolnych.

Akcje informacyjne i promocyjne
skierowane bezpoœrednio do odbio-
rców.

Turystyka.

Akcje reklamowe i promocyjne
w mediach.

Produkty kultury.

Dzia³alnoœæ s³u¿b informacyjnych (prasowych) i agencji informacyjnych.

Oddzia³ywanie na dziennikarzy (podró¿e studyjne, materia³y informacyjne,
konferencje prasowe, bezpoœrednie kontakty z dziennikarzami).

Dzia³alnoœæ kulturalna za granic¹ (instytuty, fundacje, imprezy).

Udzia³ w targach i wystawach.

Podró¿e i pobyty zagranicznych polityków i dyplomatów.

Lobbing w organizacjach miêdzynarodowych.

Udzia³ w miêdzynarodowych akcjach niesienia pomocy.

Dzia³ania we w³asnym kraju.

�ród³o: B. Ociepka, Komunikowanie miêdzynarodowe, Wroc³aw 2002, s. 210–211.
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Branding narodowy – wizerunek i marka

Swoistym dope³nieniem idei kszta³towania pozytywnego wizerunku pañstwa jest
koncepcja budowania silnej marki kraju i jego „produktów”, rozumianych b¹dŸ dos³ow-
nie, czyli produktów i us³ug krajowych firm, b¹dŸ bardziej metaforycznie, czyli wszelkich
instytucji, organizacji i jednostek wywodz¹cych siê z danego pañstwa oraz ich dzia³añ.
Jak pisa³ Philip Kotler, „marka stwarza obietnicê sprzedawcy ci¹g³ego dostarczania kon-
kretnego zbioru cech, korzyœci i us³ug nabywcy”16. Marka pañstwa i jego produktów
mo¿e byæ zatem efektem dzia³añ podejmowanych na rzecz budowania wizerunku, gdy¿
image danego pañstwa na arenie miêdzynarodowej wywo³uje skojarzenia i uczucia, które
wp³ywaj¹ na opiniê publiczn¹, zachowania spo³eczne i postawy konsumenckie17.

Jak uj¹³ to Willy Olins: „M¹dre i skuteczne kraje ci¹gle unowoczeœniaj¹ swoj¹ to¿sa-
moœæ, poniewa¿ chc¹ byæ stale konkurencyjne – ich rzeczywistoœæ ci¹gle siê zmienia, ale
do odbiorców zmiany te docieraj¹ zniekszta³cone lub z opóŸnieniem. Wizerunek kraju po-
zostaje w tyle za jego prawdziwym obliczem. Aby sprawnie zakomunikowaæ miêdzyna-
rodowej i w³asnej publicznoœci swoje nowe mo¿liwoœci, kraje musz¹ u¿ywaæ skrótów
i symboli. Marka narodowa jest tak¹ pigu³k¹ komunikacyjn¹ – skondensowanym przeka-
zem, narodow¹ story – dynamiczn¹ legend¹ kraju w symbolicznym skrócie. Streszcza
jego potencja³, charakter i osobowoœæ, chwyta i oddaje ducha czasu oraz ³¹czy go z kon-
kretnym miejscem, nazw¹, symbolik¹”18.

I chocia¿ program brandingu narodowego jest bardziej z³o¿ony i wymaga koordynacji
na wiêksz¹ skalê ni¿ komercyjny program budowania to¿samoœci, podstawowe zasady s¹
te same. Zarówno komercyjny, jak i narodowy branding dotycz¹ tworzenia przejrzystych,
prostych i wyró¿niaj¹cych siê propozycji i przedsiêwziêæ, z regu³y opartych na warto-
œciach emocjonalnych, które ³atwo mog¹ byæ przekute w symbole zarówno s³owne, jak
i pojêciowe oraz wizualne. Te propozycje i przedsiêwziêcia musz¹ byæ powszechnie zro-
zumia³e i wystarczaj¹co elastyczne, aby dzia³a³y i by³y skuteczne w ró¿norodnych sytu-
acjach, wobec wielu grup docelowych19.

Ponadto, zarówno w przypadku kszta³towania wizerunku, jak i budowania marki naro-
dowej konieczna jest – zdaniem W. Olinsa – rz¹dowa inicjatywa i koordynacja: „Wszystkie
kraje nieustannie komunikuj¹ o swoim istnieniu. Codziennie wysy³aj¹ miliony przekazów
poprzez dzia³ania polityczne lub ich brak, poprzez kulturê popularn¹, produkty, us³ugi,
sport, zachowania, sztukê, czy architekturê. Razem wziête te miliony komunikatów repre-
zentuj¹ ideê tego, jakie s¹ mo¿liwoœci kraju jako ca³oœci, jaki on jest, czego pragnie i w co
wierzy. Nadawanie wspólnego tonu tym komunikatom, a tak¿e dawanie tam, gdzie jest to
zasadne przyk³adu, powinno byæ, bardzo zreszt¹ delikatnym, zadaniem rz¹du. Wtedy do-
piero powstanie coœ wiarygodnego, spójnego i maj¹cego oparcie w rzeczywistoœci”20.

W szczególnoœci, potrzebna jest silna i publicznie widoczna koncentracja na opraco-
waniu i realizacji przedsiêwziêcia oraz porozumienie sprawiaj¹ce, ¿e bêdzie realizowany,
a tak¿e zaplecze decyzyjne i odpowiednie fundusze. St¹d te¿, wœród sugerowanych
dzia³añ jest m.in. powo³anie Grupy Roboczej z udzia³em przedstawicieli rz¹du, gospodar-
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17 K. Jasiecki, op. cit., s. 8.
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19 W. Olins, O marce, op. cit., s. 163.
20 Ibidem, s. 166.



ki, kultury, nauki, sportu i mediów oraz identyfikacja i zdefiniowanie najwa¿niejszych
grup odbiorców21.

Wszelkie dzia³ania o charakterze PR powinny przy tym zostaæ poprzedzone przepro-
wadzeniem badañ dotycz¹cych aktualnego wizerunku pañstwa zarówno przez w³asnych
obywateli, jak i przez okreœlone grupy odbiorców z zewn¹trz, opracowaniem i przeprowa-
dzeniem procesu konsultacji z liderami opinii publicznej, okreœleniem mocnych i s³abych
stron kraju oraz zestawieniem wyników badañ i rozwa¿enie pomys³ów na przewodni¹
ideê promocyjn¹22.

Wizerunek i marka Polski przed akcesj¹ do UE

Pod koniec lat 90. Instytut Spraw Publicznych przeprowadzi³ szerokie badania do-
tycz¹ce wizerunku Polski w szeœciu krajach UE (Austria, Hiszpania, Francja, Niemcy,
Szwecja, Wielka Brytania) oraz badania zawartoœci przekazów medialnych publikowa-
nych w prasie w latach 2000–2001 w piêciu krajach UE (Austria, Francja, Hiszpania,
Niemcy, Szwecja).

Z badañ tych wynika³ przede wszystkim brak wiedzy o Polsce: oko³o 50–70% bada-
nych nie mia³o ¿adnej opinii na temat wspó³czesnej Polski, b¹dŸ wyra¿a³o opinie neutral-
ne23. By³ to wyraŸny sygna³, i¿ konieczne jest podjêcie systematycznej, konsekwentnej
i intensywnej kampanii informacyjnej. Ponadto, obraz Polski w oczach badanych, którzy
prezentowali swoje pogl¹dy lub wiedzê pozostawia³ wiele do ¿yczenia: jedynie kilkana-
œcie procent respondentów by³o przekonanych, i¿ w Polsce funkcjonuje gospodarka ryn-
kowa, kilkanaœcie procent Niemców i Francuzów uwa¿a³o, ¿e w Polsce respektuje siê
swobody obywatelskie i tylko jedna trzecia respondentów w Niemczech i Austrii s¹dzi³a,
¿e system parlamentarny w Polsce jest podobny do tego, który obowi¹zuje w krajach Eu-
ropy Zachodniej24.

Co wiêcej, zarówno w mediach, jak i w opinii obywateli w analizowanych krajach
Polska postrzegana by³a jako kraj katolicki, tradycyjny, zacofany oraz odmienny od
dotychczasowych krajów cz³onkowskich pod wzglêdem sytuacji politycznej i ekono-
micznej. Na szczycie listy wolnych skojarzeñ przywo³ywanych przez respondentów
znalaz³y siê takie elementy jak: religijnoœæ, historia oraz peryferyjne po³o¿enie na mapie
Europy25.

Obraz Polski w mediach by³ doœæ niejednoznaczny. Przede wszystkim mo¿na by³o za-
uwa¿yæ ró¿nice w uwadze, jak¹ media w analizowanych krajach poœwiêca³y Polsce – naj-
wiêcej materia³ów prasowych prezentuj¹cych nasz kraj by³o w Niemczech, najmniej
w Hiszpanii i Szwecji. Co ciekawe, z jednej strony Polska przedstawiana by³a jako
g³ówny kandydat do Unii Europejskiej, z drugiej zaœ wiele uwagi poœwiêcano s³abemu
przygotowaniu do cz³onkostwa, zacofaniu polskiego rolnictwa oraz opóŸnieniom w pro-
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21 Ibidem, s. 164–165.
22 Ibidem.
23 Obraz Polski i Polaków w Europie, pod red. L. Kolarskiej-Bobiñskiej, Warszawa 2003 oraz M. Sikorska, Pol-

ska–Austria. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
24 Ibidem.
25 Ibidem.



cesie dostosowywania rozwi¹zañ prawnych i strukturalnych do wymogów unijnych,
g³ównie w takich obszarach jak gospodarka i ochrona œrodowiska26.

Z kolei z badañ przeprowadzonych przez Instytut Marki Polskiej w okresie poprze-
dzaj¹cym akcesjê Polski do UE wynika³o, i¿ we wszystkich aspektach charakterystyki
polskich produktów oceny negatywne przewa¿a³y nad pozytywnymi, zaœ przez inwes-
torów Polska postrzegana by³a jako kraj mniej atrakcyjny ze wzglêdu na biurokracjê, nie-
przewidywalnoœæ zmian prawnych, korupcjê, ryzyko braku stabilizacji gospodarczej oraz
brak odpowiedniej infrastruktury27.

Wspomniane wy¿ej spostrze¿enia w kontekœcie starania o cz³onkostwo w Unii Euro-
pejskiej wymusi³y na polskich w³adzach podjêcie dzia³añ wykraczaj¹cych poza trady-
cyjn¹ dyplomacjê. W efekcie, w kampaniê na rzecz poprawy wizerunku Polski za granic¹,
w tym w UE, zaanga¿owa³o siê szereg podmiotów i instytucji, w tym m.in. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tak¿e Instytut
Adama Mickiewicza i Instytut Marki Polskiej. Przygotowano i zrealizowano kilka pro-
gramów i strategii, w tym: Program Ramowy Promocji Zagranicznej Procesu Akcesji
RP do UE (2000, 2001, 2002), Program Promocji Polski w okresie ratyfikacji Traktatu
Akcesyjnego (XII 2002), Zagraniczna polityka kulturalna Polski i jej priorytety na lata
2001–2003, Program Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005 oraz Narodowa Strate-
gia Promocyjna (I 2004) i Program Marketingu Narodowego28.

Wœród najczêœciej wykorzystywanych narzêdzi z zakresu public relations w okresie
tym znalaz³y siê: wizyty studyjne dla dziennikarzy, polityków i urzêdników oraz liderów
opinii publicznej, konferencje, seminaria, wyk³ady, spotkania, wspó³praca z mediami, pu-
blikacje i materia³y promocyjne dla placówek, wydarzenia kulturalne (w tym m.in. Targi
Ksi¹¿ki we Frankfurcie, Europalia 2001 w Brukseli, Rok Polski w Hiszpanii, Rok Polski
w Austrii, Rok Polski w Szwecji, Sezon Polski we Francji), inne wydarzenia z zakresu pu-
blicity i public relations (w tym m.in. dyplomy i nagrody), promocja o charakterze gospo-
darczym (w tym prezentacje regionów i bran¿ oraz udzia³ w Expo w Hanowerze w 2000 r.),
wzmacnianie potencja³u dyplomacji publicznej oraz tworzenie systemu wizualizacji pro-
gramów promocyjnych.

Jak pokazuj¹ analizy, szczególny potencja³ kryje siê w imprezach typu Rok Polski,
które charakteryzuje d³ugi czas trwania, zró¿nicowana oferta, mo¿liwoœæ zaprezentowa-
nia ró¿nych obszarów oraz dotarcia dla ro¿nych grup docelowych. Powstaje wówczas
mo¿liwoœæ rozszerzenia prezentacji o element kultury, który stanowi wa¿ny atut Polski,
a jest ma³o dostrzegany przed media za granic¹, skoncentrowane na obszarach polityki
i gospodarki.

Warty podkreœlenia jest przy tym fakt, i¿ w przypadku czêœci imprez zdecydowano siê
na zatrudnianie agencji PR z danego kraju do zorganizowania i rozpowszechnienia infor-
macji o danym wydarzeniu, co zaowocowa³o du¿ym zainteresowaniem ze strony mediów
(du¿a liczba publikacji medialnych) oraz obywateli w tych krajach (zwiêkszenie nap³ywu
turystów z Hiszpanii)29.
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26 Wizerunek Polski w prasie krajów Unii Europejskiej, pod red. M. Warchali, Warszawa 2002.
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zamachowe czy bariera rozwoju polskiej gospodarki?, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, materia³y
konferencyjne, VII 2002; za: K. Jasiecki, op. cit., s. 14.

28 Szerzej o tych programach w: M. Ryniewska-Kie³danowicz, op. cit., s. 21–27.
29 Wiêcej o tym w: ibidem.



Prezydencja 2011: szanse i wyzwania dla wizerunku Polski

Okres prezydencji, któremu towarzyszy zwiêkszone zainteresowanie mediów
i spo³eczeñstw krajów europejskich i pozaeuropejskich, to z jednej strony szansa na uwy-
puklenie takich cech Polski jak bogactwo kulturowe czy postêp gospodarczy, a z drugiej
zaœ sprawdzian takich cech jak: efektywnoœæ, organizacja, umiejêtnoœæ wyznaczania
nowych kierunków polityki, konsekwencja i sprawnoœæ w realizacji kierunków wyzna-
czonych wczeœniej, umiejêtnoœæ wspó³pracy, d³ugofalowego planowania dzia³añ oraz po-
dejmowania wyzwañ bie¿¹cych.

Opublikowany w 2009 roku raport Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej pt. „5 lat
Polski w Unii Europejskiej” stanowi z jednej strony materia³ dokumentuj¹cy dotychcza-
sowe funkcjonowanie Polski w ramach struktur unijnych, z drugiej zaœ Ÿród³o informacji
o priorytetach naszego kraju, tak¿e w zakresie wizerunku Polski w UE i poza ni¹. Podsu-
mowuj¹c piêæ lat cz³onkostwa, raport rysuje stosunkowo optymistyczny obraz sytuacji
Polski jako cz³onka UE, a jednoczeœnie wskazuje na obszary, które wci¹¿ stanowi¹ dla nas
wyzwanie. Zagadnienie wizerunku nale¿y do obu tych wymiarów. Kluczowe jest przy
tym przyjrzenie siê tym obszarom, które w kontekœcie prezydencji zyskuj¹ dodatkowo na
znaczeniu, a zatem nie tylko ogólnemu obrazowi sytuacji ekonomicznej, politycznej
i spo³ecznej Polski, ale obrazowi Polski jako uczestnika miêdzynarodowych procesów po-
litycznych, ekonomicznych i spo³ecznych.

I tak, jak wskazuj¹ autorzy raportu, jedn¹ z korzyœci cz³onkostwa w UE jest polepsze-
nie wizerunku Polski jako „kraju wiarygodnego, bêd¹cego atrakcyjnym miejscem prowa-
dzenia dzia³alnoœci inwestycyjnej”30. Ponadto, w ostatnich latach podjête zosta³y kolejne
dzia³ania maj¹ce na celu promocjê polskiej kultury, w tym m.in. zg³oszenie kilku polskich
miast jako kandydatów do tytu³u Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. oraz zorganizo-
wanie Roku Polski w Wielkiej Brytanii (maj 2009–maj 2010). Celem obu przedsiêwziêæ
jest „zaprezentowanie Polski jako kraju bliskiego ze wzglêdu na wspólne wartoœci”, a jed-
noczeœnie „dynamicznie rozwijaj¹cego siê i nowoczesnego, z bogatym dorobkiem kultu-
ralnym”31. Warto przy tym zauwa¿yæ, i¿ systematycznie wzrasta œwiadomoœæ
koniecznoœci dostosowywania przekazów do okreœlonej grupy odbiorców – kszta³tuj¹c
spójny wizerunek Polski w UE potrzebne jest bowiem elastyczne operowanie narzêdzia-
mi public relations i treœciami rozpowszechnianych przekazów.

Niezwykle interesuj¹cym i skutecznym zabiegiem wizerunkowym by³a kampania zor-
ganizowana w 2005 roku przez Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ z wykorzystaniem posta-
ci polskiego hydraulika i polskiej pielêgniarki. Tajemnica sukcesu tej kampanii – bêd¹cej
odpowiedzi¹ na lêki „starej Unii”, w szczególnoœci zaœ Francji, przed zalewem taniej si³y
roboczej z nowych krajów cz³onkowskich – le¿a³a w szybkiej i dowcipnej formule prze-
kazu. Przystojny hydraulik obiecywa³ zostaæ w Polsce i zaprasza³ Francuzów do naszego
kraju, jednoczeœnie pokazuj¹c, ¿e Polskê staæ na dystans i poczucie humoru w sytuacji
miêdzynarodowych napiêæ spo³ecznych i ekonomicznych. Kampania by³a szeroko ko-
mentowana w mediach nie tylko we Francji, co zdawa³o siê przek³adaæ na zwiêkszenie
liczby zagranicznych goœci odwiedzaj¹cych Polskê (w 2005 r. do Polski przyjecha³o
o 13% wiêcej Francuzów ni¿ rok wczeœniej)32.
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W kontekœcie prezydencji Polski w Unii Europejskiej na plan pierwszy wysuwaj¹ siê
jednak inne elementy wizerunku pañstwa, a mianowicie cechy kraju jako systemu i struk-
tury. Analiza raportu UKIE pozwala stwierdziæ, i¿ rz¹d polski jest œwiadomy nie tylko
tego, i¿ „kwestia wizerunku Polski na zewn¹trz pozostawa³a przez nasz kraj niedocenio-
na”33, ale i koniecznoœci podjêcia szeregu wyzwañ, które na ten wizerunek bêd¹ wp³ywaæ.

W myœl opracowanej pod koniec 2008 roku strategii informacyjnej, Polska zamierza
wykorzystaæ okres prezydencji do: zwiêkszenia rozpoznawalnoœci na arenie miêdzynaro-
dowej i wzrostu zaufania do Polski oraz do przekonania miêdzynarodowej opinii publicz-
nej, i¿ Polska jest „odpowiedzialnym partnerem w pe³ni zakorzenionym w strukturach
Unii Europejskiej”, „potrafi równowa¿yæ w³asne interesy i interesy pozosta³ych pañstw
cz³onkowskich UE” oraz ¿e „potrafi byæ sprawnym i kreatywnym liderem”34.

Aby osi¹gn¹æ te cele, w szczególnoœci istotne bêd¹ takie obszary jak: 1) formu³owanie
priorytetów, 2) skutecznoœæ podejmowanych dzia³añ, 3) aktywnoœæ polityczna, gospodar-
cza i ustawodawcza, 4) tworzenie koalicji, 5) wspó³praca w ramach tria z Dani¹ i Cyprem,
6) obecnoœæ, aktywnoœæ i profesjonalizm polskich przedstawicieli w strukturach unijnych
oraz 7) styl prowadzenia polityki wewnêtrznej. Jednoczeœnie, konieczne s¹ dzia³ania
maj¹ce na celu przybli¿enie idei prezydencji spo³eczeñstwu polskiemu. W ka¿dym z wy-
¿ej wymienionych obszarów istnieje ogromny potencja³ zbudowania wizerunku i marki
Polski jako dojrza³ego pañstwa cz³onkowskiego UE.

I tak, konieczne jest wyraziste okreœlenie priorytetów na czas prezydencji, w tym
wyznaczenie obszarów kluczowych, z którymi Polska chce siê identyfikowaæ, przy jedno-
czesnym zachowaniu bezstronnoœci. Niezbêdna jest przy tym jasna komunikacja w³asnego
stanowiska i budowanie szerokiej koalicji na rzecz realizacji sformu³owanych zamierzeñ.
Idea przewodnia prezydencji, b¹dŸ te¿ kluczowy pryzmat, przez który Polska patrzy obec-
nie na Uniê powinny zostaæ wyra¿one w haœle oraz znaku graficznym, które towarzyszyæ
bêd¹ wszelkim przekazom i dzia³aniom w drugiej po³owie 2011 roku. Has³a te zwykle od-
zwierciedlaj¹ swoist¹ filozofiê pañstwa, które w danym okresie sprawuje prezydencjê.
I tak np. Francja (II po³owa 2008 r.) zaproponowa³a has³o „Europa, która chroni”, zaœ Cze-
chy (I po³owa 2009 r.): „Europa bez barier”.

Ponadto, wskazana jest dalsza aktywnoœæ Polski, która pozwoli wzmocniæ istniej¹cy
ju¿ wizerunek pañstwa konstruktywnie zaanga¿owanego m.in. w rozwój koncepcyjnego
i operacyjnego wymiaru WPZiB (w tym poprzez aktywny udzia³ w rewizji Europejskiej
Strategii Bezpieczeñstwa), politykê wschodni¹ Unii Europejskiej, czy te¿ ideê reformy
prawa unijnego (inicjatywa Better Regulation). Kluczowe znaczenie ma przy tym posta-
wa przedstawicieli Polski w strukturach unijnych oraz postawy, wypowiedzi i zachowania
polskich polityków, ze szczególnym uwzglêdnieniem cz³onków rz¹du.

W tym obszarze nale¿y zadbaæ o systematyczne prezentowanie pogl¹dów i propozycji
zarówno na forum wewnêtrznym (spotkania, konferencje, negocjacje), jak i na forum ze-
wnêtrznym (konferencje prasowe, wywiady, wyk³ady, seminaria, debaty publiczne). Warto,
aby czêœæ z tych wydarzeñ odby³a siê w Polsce, co stworzy³oby okazjê do zaprezentowa-
nia wielowymiarowego obrazu naszego kraju (polityka, gospodarka, kultura).

Dodatkowym wyzwaniem dla Polski w okresie prezydencji bêdzie polityka wewnêtrz-
na – ze szczególnym uwzglêdnieniem okresu kampanii wyborczej przed wyborami parla-
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mentarnymi, przypadaj¹cymi zgodnie z kalendarzem wyborczym na drug¹ po³owê
2011 roku. Konieczna jest w tym przypadku œwiadomoœæ, ¿e kampania ta bêdzie nie tylko
œledzona, ale i analizowana w kontekœcie sprawowanej prezydencji w UE.

Podobne wyzwanie sta³o siê doœwiadczeniem Czech, których okres prezydencji zosta³
w du¿ej mierze zdominowany przez wewnêtrzne zawirowania polityczne oraz euroscep-
tyczne wypowiedzi prezydenta V. Klausa. Jak wskazuj¹ autorki raportu badañ Instytutu
Spraw Publicznych nad czesk¹ prezydencj¹, „chocia¿ czeska administracja pokaza³a, ¿e
potrafi siê zmobilizowaæ i skutecznie dzia³aæ, a brak doœwiadczenia mo¿e byæ rekompen-
sowany dobrymi przygotowaniami, czescy politycy nie stanêli na wysokoœci zadania”35.

Przyk³ad ten wskazuje bowiem, ¿e nawet ciekawy pomys³ na promocjê pañstwa
w Brukseli (jakim by³a kontrowersyjna praca D. Czernego, której zarówno politycy, me-
dia, jak i opinia publiczna poœwiêci³y sporo uwagi) mo¿e okazaæ siê nieskuteczny, jeœli
w danym pañstwie wyst¹pi kryzys, który koncentruje uwagê innych cz³onków UE na jego
problemach wewnêtrznych. St¹d te¿ opracowuj¹c strategiê promocyjn¹ i wizerunkow¹
nale¿y szczególn¹ uwagê poœwiêciæ dzia³aniom na czas ewentualnego kryzysu (prewen-
cyjne i kryzysowe public relations).

Co wiêcej, przyk³ad Czech przek³ada siê na percepcjê ca³ego regionu. Utrwalaj¹c ne-
gatywne stereotypy niepewnego, nieprzewidywalnego pañstwa, które nadal nie ratyfiko-
wa³o Traktatu lizboñskiego, prezydencja czeska nie u³atwia zadania kolejnym „nowym”
cz³onkom UE, a jedynie zwiêksza obawy „starych” krajów cz³onkowskich przed cha-
osem36. Tymczasem, jak wskazuje raport ISP, „problemy podczas sprawowania przewod-
nictwa w Unii przez «nowych» cz³onków mog¹ byæ w przysz³oœci wykorzystane jako ar-
gument przemawiaj¹cy za zniesieniem rotacyjnej prezydencji”37.

Podsumowanie

Dotychczasowe dzia³ania Polski i jej przedstawicieli skupia³y siê na promocji i rekla-
mie naszego kraju. Istota tych dzia³añ sprowadza³a siê do rozpowszechniania informacji
o wydarzeniach i zmianach zachodz¹cych w takich obszarach jak gospodarka, ustawo-
dawstwo i polityka oraz o bogatym dziedzictwie kulturowym. Piêæ lat cz³onkostwa w Unii
Europejskiej stawia przed nami nowe wyzwania: ukszta³towanie wizerunku Polski jako
kraju cz³onkowskiego i partnera podejmuj¹cego siê wa¿nych czynnoœci organizacyjnych.

Tym razem obiektem zainteresowania mediów i partnerów bêd¹ kwestie organizacyj-
ne: znajomoœæ jêzyków obcych wœród urzêdników, bieg³oœæ w technikach negocjacyj-
nych, sprawnoœæ transportu, poziom przygotowania dokumentów. Na wizerunek Polski
jako kraju sprawuj¹cego prezydencjê w Radzie bêdzie zatem wp³ywa³o szereg elementów
sk³adaj¹cych siê na „codziennoœæ”, nie zaœ planowane imprezy kulturalne, czy sportowe.
Tym istotniejsza jest koniecznoœæ œwiadomoœci, ¿e poszczególne decyzje i dzia³ania sys-
tematycznie buduj¹ okreœlony obraz kraju i narodu w oczach miêdzynarodowej opinii
publicznej.
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Rola œrodków spo³ecznego przekazu w trakcie

prezydencji pañstwa w Radzie Unii Europejskiej

Co pó³ roku kolejne pañstwo cz³onkowskie Unii Europejskiej (UE) przewodniczy Ra-
dzie Unii Europejskiej (RUE), gdzie pe³ni rolê gospodarza na wielu p³aszczyznach aktywno-
œci. Od 1 lipca 2009 roku to zadanie przypad³o Szwecji1. Okres ten nale¿y do trudnych nie
tylko ze wzglêdu na panuj¹cy œwiatowy kryzys gospodarczy, lecz tak¿e przez fakt wyboru no-
wych cz³onków Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, co zawsze wywo³uje po-
czucie niepewnoœci wspó³pracy. Kolejne wyzwanie stanowi tak¿e pomoc w zorganizowaniu
referendum w Irlandii, którego wynik bêdzie znacz¹cy dla powodzenia Traktatu lizboñskiego.

Ka¿de przewodniczenie RUE wi¹¿e siê z realizacj¹ z góry okreœlonych zadañ. St¹d
premier Szwecji – Frederik Reinfeldt – którego kancelaria odpowiedzialna jest za organi-
zacyjn¹ stronê podczas sprawowania prezydencji, wytyczy³ nastêpuj¹ce priorytety na
czas pe³nienia przez jego pañstwo tej funkcji. Zaliczy³ do nich: ochronê œrodowiska, kli-
matu i energii; wzrost i konkurencyjnoœæ zatrudnienia; bardziej otwart¹ a zarazem bez-
pieczniejsz¹ UE, promowanie idei Wschodniego Partnerstwa; rozszerzenie UE o nowe
pañstwa cz³onkowskie; umacnianie pozycji UE na arenie œwiatowej (UE jako aktor glo-
balny)2. Z kolei wytyczne dotycz¹ce sposobów informowania spo³eczeñstwa podczas
sprawowania szwedzkiego przewodnictwa w RUE zawarto w dokumencie: Communica-
tion strategy for EU Presidency 2009. Do g³ównych celów tego komunikacyjnego projek-
tu zaliczono: relacjonowanie o dzia³aniach szwedzkiego rz¹du podczas sprawowania
prezydencji (przedstawienie pozytywnego wizerunku tego pañstwa); przekonanie spo-
³eczeñstwa o tym, ¿e sprawy UE dotykaj¹ ich ¿ycia codziennego; wskazanie pozytywów
wyp³ywaj¹cych z cz³onkostwa w UE. G³ównymi odbiorcami tego planu oprócz m³odzie¿y
i urzêdników sta³y siê media3. Czy obecnie realizowana strategia komunikacyjna przynosi
w odniesieniu do tych ostatnich multiplikatorów pozytywne rezultaty? Czy dziennikarze
w swoich materia³ach prasowych poœwiêcaj¹ wystarczaj¹co du¿o miejsca problematyce
prezydencji? Za³o¿eniem badawczym artyku³u naukowego jest potwierdzenie tezy o nie-
dostatecznym zainteresowaniu œrodków masowego komunikowania dzia³alnoœci¹ pañstw
kolejno przewodnicz¹cych RUE. Dla wykazania s³usznoœci tego za³o¿enia potrzebne oka-
zuj¹ siê studia wyjaœniaj¹ce: jakie funkcje winny pe³niæ œrodki spo³ecznego przekazu, kie-
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dy i w jaki sposób media relacjonuj¹ wydarzenia zwi¹zane z prezydencj¹ RUE, jakich
dzia³añ nie podejmuj¹ urzêdnicy UE, które mog³yby przyczyniæ siê do zwiêkszenia zain-
teresowania ze strony prasy.

Media (œrodki spo³ecznego przekazu4, œrodki masowego komunikowania) na gruncie
polskim, w œwietle ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, nosz¹ miano prasa.
Zalicza siê do niej w myœl art. 7 ust. 2 pkt 1 „publikacje periodyczne, które nie tworz¹ za-
mkniêtej, jednorodnej ca³oœci, ukazuj¹cej siê nie rzadziej ni¿ raz do roku, opatrzone
sta³ym tytu³em albo nazw¹, numerem bie¿¹cym i nazw¹”5. Katalog otwarty tego przepisu,
a zarazem odwo³anie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji6 w art. 3 do
tego aktu normatywnego pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e zakres przedmiotowy badanego
problemu odnosi siê nie tylko do prasy drukowanej, lecz tak¿e do radia, telewizji i niektó-
rych przekazów internetowych7. Te wszystkie formy medialne wp³ywaj¹ na postrzeganie
przez ich odbiorców rzeczywistoœci. Maj¹ one zadanie m.in. pe³niæ funkcjê poznawcz¹,
informowaæ o bie¿¹cych wydarzeniach, edukowaæ oraz wytwarzaæ poczucie wspólnoty
miêdzy odbiorcami. Czy funkcje te realizowane s¹ w odniesieniu do dzia³añ prezydencji?

Z liczby artyku³ów prasowych o zasiêgu ogólnopolskim zamieszczonych na polskiej
stronie internetowej poœwiêconej prezydencji8 wynika, ¿e ten temat nie cieszy siê wielk¹
popularnoœci¹. W lipcu i sierpniu 2009 roku pojawi³o siê 31 materia³ów dotycz¹cych tego
zagadnienia, z czego czêœæ z nich (5 informacji prasowych9) zosta³o zamieszczone na
stronie Polskiej Agencji Prasowej (PAP), która nie jest dostêpna przeciêtnemu odbiorcy
lub w internecie czy w niskonak³adowych czasopismach. Wiele artyku³ów (dok³adanie
1510) bezpoœrednio dotyczy³o faktu przejêcia przez rz¹d szwedzki prezydencji i koncen-
trowa³o siê na wskazaniu priorytetów tego pañstwa na czas przewodniczenia RUE. Nie
powinno zatem dziwiæ to, ¿e 30 z 31 doniesieñ prasowych ukaza³o siê w lipcu 2009 r., czy-
li w miesi¹cu, kiedy szwedzki rz¹d rozpocz¹³ sprawowanie prezydencji. W polskim radiu
oraz telewizji (zarówno prywatnym, jak i publicznym) g³ówny nacisk po³o¿ono równie¿
na to wydarzenie przy okazji sk¹po wymieniaj¹c g³ówne za³o¿enia programowe, które
maj¹ zostaæ zrealizowane podczas pó³rocznego sprawowania tej funkcji. Z kolei media in-
nych pañstw UE koncentrowa³y uwagê przede wszystkim na wynikach wyborów do Par-
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4 Zob. art. 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z póŸn. zm.,
sprost. Dz. U. 2001, Nr 28, poz. 319).

5 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z póŸn. zm.).
6 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz. U. 2004, Nr 253, poz. 2531 z póŸn. zm.).
7 Takie, które spe³niaj¹ warunki wymienione w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo praso-

we (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z póŸn. zm.).
8 http://prezydencjaue.gov.pl/prasa-o-prezydencjach/143-szwedzka-prezydencja (31.08.2009).
9 Zob.: Szwecja/Raport: Unijna propaganda z pieniêdzy podatników, PAP, 15:43, 27.07.2009; Senackie komisje

o prezydencji Szwecji i Czech w UE, PAP, 16:00, 22.07.2009; I. Czerny, Szwecja chce w 2009 r. zakoñczyæ rozmowy
o stowarzyszeniu UE–Ukraina, PAP, 18:49, 21.07.2009; M. ¯yliñska, Szwecja chce przekonaæ Europê do ekogospodarki,
PAP, 17:57, 21.07.2009; Szwecja rozwa¿a nadzwyczajny szczyt UE, by przygotowaæ szczyt G20, PAP, 14:48, 6.07.2009.

10 Zob.: K. Lisek, Trzymajmy kciuki za Szwedów w UE, „Polska The Times”, 27.07.2009, s. 12; EG, Szwedzka pre-
zydencja, „Polska Gazeta Transportowa”, 21.07.2009, s. 6; KRG, Skandynawski ster, „Nasza Polska”, 15.07.2009,
s. 12; T. Styliñska, Przewidywalnie, jak trzeba, „Gazeta Polska”, 15.07.2009, s. 14; jack, Szwedzi rz¹dz¹ Uni¹, „Me-
tro” (PL), 2.07.2009, s. 1; PAP, Za szwedzkim przewodem z³¹czym siê z Europ¹, „Dziennik Polski”, 2.07.2009, s. 10;
M. Borkowska, Ba³tyk pêpkiem Europy, „Trybuna”, 2.07.2009, s. 7; bz, BBC, PAP, Szwedzi na czele Unii. Zaczyna siê
walka o ekologiê, „Dziennik”, 2.07.2009, s. 17; R. Czarnecki, Szwecja wziê³a Brukselê, „Polska The Times”,
2.07.2009, s. 15; AP, Szwecja na czele UE, „Express Ilustrowany”, 2.07.2009, s. 1; A. S³ojewska, Sztokholm rusza do
boju o klimat, „Rzeczpospolita”, 1.07.2009, s. 11; R. Gutkowski, Eurosceptyczni Szwedzi zaczynaj¹ kierowaæ Uni¹,
„Polska The Times”, 1.07.2009; RG, Szwedzi od dziœ kieruj¹ Uni¹, „Polska Dziennik Ba³tycki”, 1.07.2009, s. 11;
J. Bielecki, Szwedzi przejmuj¹ ster UE, Rosja traci humor, „Dziennik”, 1.07.2009, s. 15; J. Pawlicki, Szwecja przej-
muje stery Unii Europejskiej, „Gazeta Wyborcza”, 1.07.2009, s. 10.



lamentu Europejskiego11 (w tym na Jerzym Buzku – nowym przewodnicz¹cym tego
organu). Dyskutowano na temat orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego w Niemczech
dotycz¹cego Traktatu lizboñskiego12, poruszano kwestiê kandydatury Tonnego Blaira na
stanowisko przewodnicz¹cego Rady Europy w przypadku przyjêcia tego¿ Traktatu
w przysz³oœci przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie UE13, podjêto nawet problem pro-
gramów kosmicznych w kontekœcie UE w zwi¹zku z czterdziest¹ rocznic¹ postawienia
nogi na ksiê¿ycu przez Neila Armstronga14. Temat prezydencji sta³ siê medialnym wyda-
rzeniem tylko 1 lipca – w dniu objêcia prezydencji przez Szwecjê, poza tym stanowi³ co
najwy¿ej dodatek do poruszanych kwestii z dziedziny UE – zazwyczaj w kontekœcie poli-
tyki wewnêtrznej danego pañstwa. Dlaczego?

Œrodki spo³ecznego przekazu to system szczególny. Jest on podmiotem, bo kieruje za-
chowaniem innych ludzi wybieraj¹c ró¿ne sposoby dzia³ania. Zarazem jest przedmiotem,
bo sam ulega sterowaniu. Prawo wyboru okreœlonego tematu w poszczególnych redak-
cjach maj¹ wydawcy, producenci, redaktorzy. Decyduj¹c siê na którykolwiek z nich
patrz¹ ³¹cznie na jego aktualnoœæ, wa¿noœæ i oryginalnoœæ. Te trzy cechy przes¹dzaj¹ o za-
interesowaniu siê odbiorcy jakimkolwiek problemem. Pierwsza sprowadza siê do tego, i¿
dane zagadnienie musi stanowiæ novum – byæ „œwie¿e” (nieoklepane) pod wzglêdem me-
rytorycznym. Druga przejawia siê w tym, kto w danym wydarzeniu uczestniczy (np. czy
jest to osoba znana), jakie decyzje podejmowane bêd¹ podczas spotkania, czy dojdzie do
konfliktu. Trzecia wyra¿a siê w za³o¿eniu o zainteresowaniu siê przez media takim pro-
blemem, którym inna prasa siê jeszcze nie zajê³a, a który z pewnoœci¹ poruszy opiniê pu-
bliczn¹. St¹d nie powinien dziwiæ fakt, ¿e w „Monitorze Unii Europejskiej” ukaza³o siê
t³umaczenie artyku³u z czasopisma „Der Spiegel” o kondycji programów kosmicznych
UE w kontekœcie innych pañstw15. Temat ten by³ aktualny, bo wi¹za³ siê z kolejn¹ rocznic¹
wyl¹dowania cz³owieka na ksiê¿ycu; wa¿ny – ze wzglêdu na ustawiczny rozwój badañ
kosmicznych w Stanach Zjednoczonych (USA), Rosji, Chinach i Indiach; oryginalny, bo
dziennikarz zaj¹³ siê takim ujêciem problemu, które wczeœniej nie by³o poruszane na
³amach prasy. Powy¿sze cechy, które wp³ywaj¹ na wybór tematu do realizacji w danych
redakcjach, powinny stanowiæ wytyczne dla osób zajmuj¹cych siê dzia³em kontaktu z me-
diami w UE, gdy¿ stanowi¹ odzwierciedlenie potrzeb przeciêtnego odbiorcy na news’y.
Nale¿y uœwiadomiæ sobie fakt, ¿e w dzisiejszych czasach to czytelnicy, s³uchacze czy wi-
dzowie paradoksalnie tworz¹ prasê, gdy¿ generuj¹ zapotrzebowanie na dane wydarzenie.
Jeœli jest popyt na dany materia³, to w dobie konkurencji w celu utrzymania siê na rynku
nale¿y zapewniæ klientowi poda¿. Dostarczanie zaproszeñ, w których zamieszcza siê tyl-
ko „suche” fakty zniechêca dziennikarzy do zajêcia siê dan¹ spraw¹.

W czasie sprawowania przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie UE prezydencji po-
dejmuje siê wiele ciekawych inicjatyw. Jednak o niewielu z nich przeciêtny odbiorca do-
wiaduje siê na tyle, by utkwi³o mu to w pamiêci. Tym samym pozostaje wra¿enie
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11 Zob.: BBC, Wyniki wyborów daj¹ do myœlenia, w: K. Podoliñska, Co o Unii napisali inni, „Monitor Unii Euro-
pejskiej”, nr 6/7, czerwiec/lipiec 2009, s. 104–107; Europeanvoice.com, Libertas poleg³ w Irlandii i w Europie, w:
K. Podoliñska, Co o Unii, op. cit., s. 103–104.

12 Zob. „Der Spiegel”, Przysz³oœæ europejskiej demokracji, w: K. Zbytniewska, K. Podoliñska, Co o Unii napisali
inni, „Monitor Unii Europejskiej”, nr 8, sierpieñ 2009, s. 104.

13 „The Guardian”, Blair przewodnicz¹cy Rady Europejskiej, w: K. Zbytniewska, K. Podoliñska, Co o Unii, op.
cit., s. 104.

14 „Der Spiegel”, Kosmiczne ambicje Europy uœpione, w: K. Zbytniewska, K. Podoliñska, Co o Unii, op. cit., s. 107–108.
15 Ibidem.



nierobienia niczego przez poszczególne kraje przewodnicz¹ce RUE. S³usznym wydaje
siê twierdzenie, ¿e problem tkwi w doborze œrodków i metod potrzebnych do zaintereso-
wania poszczególnych mediów takow¹ tematyk¹. Sposobem na kontrolê formy i treœci
przekazu s¹ bloki artyku³ów czy audycji finansowanych przez UE. Pamiêtaæ jednak nale¿y,
¿e nie mog¹ one ograniczaæ siê tylko do pokazywania pozytywnych efektów dzia³alnoœci
prezydencji w postaci analiz, tabeli czy wykresów. W celu zwiêkszenia zainteresowania
ze strony odbiorców powinny nastawiaæ siê na aktualne problemy, które dotycz¹ ¿ycia co-
dziennego obywatela UE. Mog¹ tak¿e edukowaæ poprzez pokazanie, w jaki sposób mo¿na
wyjœæ z trudnej sytuacji przy pomocy œrodków unijnych. Niestety z raportu opracowanego
przez szwedzki liberalny think tank Timboro wynika, ¿e UE przekazuje do mediów tylko
pozytywne strony integracji, tym samym nieobiektywnie przedstawiaj¹c swoje dokona-
nia. Narzêdziami w jej rêku maj¹ byæ Europal TV, radio Euranet, telewizja Euronews czy
internetowy Eutube. Ich dzia³ania Alfred Pijpers z Instytutu Spraw Miêdzynarodowych
Clingendael przyrównuje do propagandy. Autorzy raportu dodaj¹, ¿e UE wydaje na infor-
mowanie wiêcej ani¿eli deklarowane 213 milionów euro na rok16. Wydaje siê, ¿e posta-
wienie powy¿szych zarzutów, nie zawsze jest zasadne. Prezentowanie tylko korzystnych
aspektów integracji nie jest oznak¹ braku obiektywizmu, lecz co najwy¿ej wybiórczoœci¹.
Problem jednak tkwi w bezkrytycznym powielaniu tych informacji przez inne media.
Nie sprowadza siê on jednak do celowego fa³szowania obrazu rzeczywistoœci, lecz do
spadku zainteresowania tego typu przekazem przez odbiorców ze wzglêdu na jednostaj-
noœæ, jednowymiarowoœæ i brak krytycyzmu. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e przeciêtnego
odbiorcê œrodków spo³ecznego przekazu bardziej interesuj¹ negatywne aspekty ¿ycia
spo³ecznego zgodnie z dewiz¹ „bad news is good news”. Nie oznacza to jednak zachêca-
nie do publikowania czy emitowania niekorzystnych dla prezydencji materia³ów praso-
wych, lecz wyczulenie na to, by nie ograniczaæ siê do podawania mediom treœci wy³¹cznie
promuj¹cych UE. Nale¿y tak¿e przekazywaæ œrodkom masowego komunikowania tematy
dra¿liwe, trudne, a na ich podstawie wywo³ywaæ debaty publiczne. Pozwol¹ one odbior-
com na identyfikowanie siê z danymi problemami, a mediom na realizacjê funkcji inte-
gracyjnej.

Polska w drugiej po³owie 2011 roku bêdzie przewodniczyæ RUE. Obecnie przygoto-
wywana jest jednolita strategia wspó³pracy z mediami. Zamierza ona w³¹czyæ w projekt
organizacje pozarz¹dowe, które pomog¹ w organizowaniu bezp³atnych szkoleñ dla dzienni-
karzy przed rozpoczêciem prezydencji czy nieformalnych, tematycznych spotkañ. Wspó³pra-
ca ze œrodkami spo³ecznego przekazu ma przejawiaæ siê m.in. w rozpisaniu konkursów
o granty o tematyce unijnej skierowanych do prasy i organizacji pozarz¹dowych oraz
w zobowi¹zaniu mediów o charakterze publicznym do bezp³atnego udostêpnienia czasu
antenowego na przygotowanie audycji ze sfery UE17. Ostatni pomys³ wydaje siê nie do
koñca trafny. Wprawdzie media publiczne winny realizowaæ tzw. misjê, jednak nie mo¿e
ona sprowadzaæ siê do postulatów, które z za³o¿enia przynosz¹ straty finansowe. Nale¿y
bowiem pamiêtaæ, ¿e w radiu i telewizji nie tyle p³aci siê za miejsce w ramówce, co za
koszty produkcji. Generalna zasada sprowadza siê do twierdzenia: im lepsz¹ audycjê chce
siê zrobiæ, tym wiêcej trzeba przeznaczyæ œrodków pieniê¿nych. Jeœli nie zapewni siê fi-
nansowania na odpowiednim poziomie, prawdopodobieñstwo sukcesu przedsiêwziêcia
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16 W. Lorenz, Unia tworzy sobie przychylne media, „Rzeczpospolita”, 28.07.2009, s. 10.
17 L. Kolarska-Bobiñska, J. Kucharczyk, A. £ada, E. Kaca, A. Sobañska, Polska prezydencja, op. cit., s. 100– 101.



medialnego jest bliskie zeru. Warto natomiast zastanowiæ siê nad powo³aniem komitetu,
w sk³ad którego wchodziliby nie tylko urzêdnicy UE, przedstawiciele organizacji poza-
rz¹dowych czy dziennikarze, lecz tak¿e eksperci z dziedziny medioznawstwa, socjologii,
psychologii. Ich zadaniem by³oby wypracowanie wspólnego stanowiska co do wspó³pra-
cy na niwie: prezydencja–media. Dobrym konceptem wydaje siê tak¿e organizowanie
szeregu spotkañ na linii: reprezentanci strony unijnej–dziennikarze, podczas których obie
strony przedstawia³yby wzajemne oczekiwania wzglêdem siebie. Pozwoli³oby to na
stworzenie programu dzia³añ przynosz¹cych obopólne korzyœci.

Pierwsza w historii komisarz ds. komunikacji UE – Margot Wallstrom – przestrzega przed
nieumiejêtn¹ „sprzeda¿¹ wizerunku UE”18. Jej zadaniem „twarz UE” musi byæ pokazywana
przez pryzmat integracji spo³ecznej i uczestnictwa. St¹d ciekawym i wartym poœwiêcania
uwagi pomys³em staje siê przeprowadzanie otwartych konkursów na audycje zwi¹zane z pre-
zydencj¹. Najlepsze z nich by³yby – przy dofinansowaniu z UE i zatrudnieniu przeszkolonych
dziennikarzy – emitowane w radiu lub w telewizji19. Pozwoli³oby to na zaanga¿owanie siê po-
jedynczych jednostek w proces tworzenia mechanizmów informowania spo³eczeñstwa na
unijne tematy. Z kolei w celu wywo³ania debaty publicznej mo¿na zastanowiæ siê nad stwo-
rzeniem programu interaktywnego, w którym s³uchacze czy widzowie wypowiadaliby siê na
poruszone kwestie (formy uczestnictwa: zapraszanie do studia, telefony, sms’y). Taka formu³a
przyczyni³aby siê to zwiêkszenia zainteresowania ze strony odbiorców tematyk¹ unijn¹ i po-
zwoli³aby – poprzez udzia³ widzów czy s³uchaczy – na identyfikowanie siê z problemami UE.
Dodatkowo z doœwiadczeñ prezydencji innych pañstw warto zaczerpn¹æ te metody informo-
wania spo³eczeñstwa, które podchwyci³yby lub wykorzystywa³yby media. Takim pomys³em
okaza³ siê m.in. szwedzki projekt o nazwie „M³odzi reporterzy”. Sprowadza³ siê on do wybra-
nia 400 m³odych ludzi (uczniów i studentów), których zaanga¿owano w pisanie materia³ów
prasowych na temat prezydencji, które nastêpnie zamieszczono w internecie20. Niew¹tpliwie
pozwoli³o to na wykszta³cenie m³odego pokolenia dziennikarzy, których docelow¹ grup¹ od-
biorców sta³a siê przysz³oœæ UE – m³odzie¿.

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ to media w du¿ej czêœci warunkuj¹ sukces poszczególnej prezydencji.
S³usznym wydaje siê twierdzenie, ¿e fakt, którego nie podejmuje prasa, przestaje istnieæ. Nie
utkwiwszy w g³owie opinii publicznej, a zarazem nosz¹c cechê chwilowoœci odchodzi w za-
pomnienie. Dlatego tak wa¿ne znacznie ma dobór odpowiednich œrodków i metod wspó³pra-
cy z pras¹. Musz¹ one wychodziæ naprzeciw oczekiwaniom dziennikarzy i odbiorców
przekazów medialnych. St¹d przed rozpoczêciem ich formowania nale¿y nie tylko wdra¿aæ
pracowników œrodków spo³ecznego przekazu w tematy dotycz¹ce prezydencji, lecz tak¿e zad-
baæ o to, by osoby przygotowuj¹ce projekt poœwiêcony wspó³pracy z mediami zapozna³y siê
ze specyfik¹ pracy w prasie. Warto tak¿e zainwestowaæ œrodki finansowe w badania opinii pu-
blicznej na temat tego, jakiego rodzaju artyku³y prasowe czy audycje najczêœciej ogl¹daj¹
respondenci. Na podstawie wyników mo¿na stworzyæ projekty medialne, które by³yby
sk³adow¹ oczekiwañ spo³ecznych. Ich realizacja w formie opublikowania czy emisji audycji
czy bloków materia³ów prasowych cieszy³aby siê zapewne popularnoœci¹ wœród odbiorców,
a tym samym przyczyni³aby siê do wzrostu poziomu wiedzy na temat prezydencji i jej dzia³añ.
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18 Z. Gniatowski, Komunikacja spo³eczna w Unii Europejskiej – refleksje po odrzuceniu Traktatu Konstytucyjne-
go, www.ce.uw.edu.pl (13.09.2009).

19 Przy zamieszczeniu takiej audycji w ramówce programu nale¿a³oby wynegocjowaæ dobry czas emisyjny (w ty-
godniu – w godzinach popo³udniowych, w weekend – w wieczornych).

20 L. Kolarska-Bobiñska, J. Kucharczyk, A. £ada, E. Kaca, A. Sobañska, Polska prezydencja, op. cit., s. 85.
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Przygotowania miast polskich do prezydencji Polski

w 2011 – casus miasta Poznania

1. Znaczenie Spotkañ organizowanych w okresie Prezydencji dla miast
– gospodarzy

Zadaniem Pañstwa sprawuj¹cego prezydencjê w Radzie Unii Europejskiej, a wiêc
Polski w II po³owie 2011 roku bêdzie przewodniczenie pracom Rady, realizacja strategii
rozwoju Unii Europejskiej, wyznaczanie nowych celów i koordynacja prac organów po-
mocniczych. Prezydencja, pe³niona w okresie pó³rocznym przez Polskê, we wspó³pracy
ze swoimi nastêpcami, Dani¹ i Cyprem w ramach trio, jest doskona³¹ szans¹ na zaprezen-
towanie Europie umiejêtnoœci prowadzenia przez Polskê konsekwentnej i rozs¹dnej poli-
tyki europejskiej. To tak¿e mo¿liwoœæ prezentacji piêkna i ró¿norodnoœci geograficznej
i przyrodniczej i naszego kraju, oraz bogactwa polskiej kultury. Z tych powodów niezwy-
kle wa¿ne jest by plan spotkañ obejmowa³ swoim zasiêgiem ró¿ne miasta i regiony naszego
kraju, a partnerzy do wspó³pracy wybierani byli w sposób skrupulatny, daj¹c gwarancjê
nale¿ytego wype³nienia niezwykle odpowiedzialnego zadania – dobrego reprezentowania
i promowania Polski w Europie.

Z ca³¹ pewnoœci¹ sukces okresu Prezydencji naszego kraju postrzegany bêdzie przez
naszych unijnych partnerów nie tylko poprzez zrealizowanie planowanych za³o¿eñ, w ro-
zumieniu merytorycznym, ale tak¿e w rozumieniu organizacyjnym, czyli to, czy zapew-
nione zosta³y w miejscach zaplanowanych spotkañ optymalne warunki do prowadzenia
obrad i interesuj¹cy program wydarzeñ towarzysz¹cych.

W czerwcu tego roku Rz¹d dokona³, po analizie przes³anych aplikacji i wielu wizytach
roboczych, wyboru miejsc organizacji spotkañ w ramach okresu Polskiej Prezydencji.
I choæ Poznañ, Gdañsk, Warszawa, Katowice, Kraków, Wroc³aw, Rzeszów, £ódŸ, Toruñ
i Bydgoszcz, to miasta o ró¿nej wielkoœci, liczbie mieszkañców, kulturze, gospodarce
i charakterze, to wszystkie ³¹czy wspólny cel – jak najlepsze reprezentowanie Polski na
forum europejskim. Komisja miêdzyresortowa, która podczas wizyt w poszczególnych
miastach dokonywa³a oceny istniej¹cej infrastruktury pod k¹tem jej przydatnoœci do orga-
nizacji miêdzynarodowych spotkañ, bra³a pod uwagê takie kryteria jak: komunikacyjne
po³o¿enie miasta, czyli lotnisko z rozbudowanym systemem po³¹czeñ lotniczych, funkcjo-
nowanie nowoczesnego centrum konferencyjnego, zapewniaj¹cego najwy¿sze standardy
obs³ugi technicznej i teleinformatycznej, oraz gwarantuj¹cego bezpieczeñstwo uczestni-
kom spotkañ oraz zaplecze hotelowe o wysokim standardzie.

W trakcie polskiego przewodnictwa organizowanych bêdzie wiele oficjalnych
miêdzynarodowych szczytów, ale tak¿e nieformalnych spotkañ na szczeblu minis-
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trów, ekspertów i urzêdników wysokiego szczebla. Od profesjonalizmu dzia³ania i za-
anga¿owania w organizacjê tych wydarzeñ poszczególnych miast oraz profesjonalnych
partnerów na szczeblu wykonawczym zale¿eæ bêdzie z ca³¹ pewnoœci¹ sukces organiza-
cyjny okresu polskiej prezydencji. Wspólnym zadaniem wszystkich miast – gospodarzy
jest wiêc wskazanie miejsc gwarantuj¹cych odpowiedni standard i komfort pracy dla
uczestników spotkañ, ale tak¿e wybór partnerów gwarantuj¹cych fachow¹ obs³ugê
i najwy¿sze standardy œwiadczonych us³ug. Aby dokonaæ w³aœciwych wyborów, nie bez
znaczenia bêdzie posiadanie przez miasta doœwiadczeñ przy organizacji wydarzeñ
o charakterze miêdzynarodowym. Lech Trzeciakowski, profesor nauk historycznych
i wybitny badacz historii Miasta Poznania mawia³, z przymru¿eniem oka, ¿e tradycja or-
ganizacji miêdzynarodowych spotkañ w Poznaniu siêga czasów staro¿ytnych. Nigdzie
indziej, jak w³aœnie w Poznaniu oby³o siê legendarne spotkanie pradawnych w³adców
trzech narodów – Lecha, Czecha i Rusa. Przedmiotem spotkania, jak mówi legenda,
by³o okreœlenie stref wp³ywów w³adców w tej czêœci œwiata, czyli obecnej Europie. Nie
mam pewnoœci czy mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e to w³aœnie w Poznaniu mia³a
miejsce pierwsza miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona tematyce europejskiej, ale
z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿y przyznaæ, ¿e my, poznaniacy jesteœmy historycznie zobo-
wi¹zani do kultywowania tradycji organizacji miêdzynarodowych spotkañ. Pomaga
nam w tym z ca³¹ pewnoœci¹ nowoczesna i przestrzenna infrastruktura Miêdzynarodo-
wych Targów Poznañskich – miejsce organizacji wielu wa¿nych dla œwiata miêdzyna-
rodowych wydarzeñ.

Ca³kiem œwie¿e s¹ ci¹gle w pamiêci poznaniaków doœwiadczenia organizowanej
w grudniu 2008 roku 14. Konferencji Stron Ramowej Konferencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie Zmian Klimatu – najwiêkszego jak dot¹d organizowanego w Polsce
miêdzynarodowego szczytu na szczeblu rz¹dowym. W konferencji wziê³o udzia³ 12 ty-
siêcy uczestników, reprezentuj¹cych rz¹dy blisko 190 pañstw œwiata. Wysokie oceny
wystawione przez organizatorów – Organizacjê Narodów Zjednoczonych i Rz¹d Pol-
ski, ale tak¿e uczestników kongresu, mówi¹ce o poznañskiej konferencji jako o najle-
piej zorganizowanej w jej historii pozwalaj¹ nam s¹dziæ, ¿e Poznañ posiada nie tylko
dobr¹ infrastrukturê techniczn¹, w postaci pawilonów i sal konferencyjnych Miêdzyna-
rodowych Targów Poznañskich, w³aœciwe zaplecze w postaci hoteli, ale przede wszystkim
odpowiednie wsparcie w postaci wykwalifikowanych i zaanga¿owanych profesjona-
listów. To wszystko pozwala wierzyæ w sukces organizacyjny przygotowywanych tu
spotkañ.

Infrastruktura to jednak nie wszystko. Powodzenie w organizacji spotkañ na wysokim
szczeblu zale¿y tak¿e od dobrej wspó³pracy rz¹du, samorz¹du i podmiotów zapew-
niaj¹cych wsparcie techniczne. Zjednoczenie wszystkich stron uczestnicz¹cych w organi-
zacji wokó³ wspólnego celu i œwiadomoœæ wagi i znaczenia realizowanych spotkañ to
podstawowe zadanie, które w procesie organizacji nale¿y sobie wyznaczyæ. Organizacyj-
ny sukces bêdzie bowiem wspólnym dzie³em wszystkich zaanga¿owanych stron, a suk-
ces, to presti¿ dla kraju, ale i miasta, to doœwiadczenie, daj¹ce ogromny potencja³ na
przysz³oœæ, i trudn¹ do wyceny wartoœæ promocyjn¹. To dobre wra¿ania i wspomnienia,
które wywioz¹ z Polski tysi¹ce uczestników spotkañ. Jeœli weŸmiemy pod uwagê dane
w trakcie i po czeskiej prezydencji oka¿e siê, ¿e przez pó³ roku zorganizowano tam ponad
3 tys. spotkañ o ró¿nej wielkoœci i na ró¿nym szczeblu, w których uczestniczy³o kilkana-
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œcie tysiêcy uczestników i przy których akredytowano prawie 4 tys. dziennikarzy1. Mo¿na
wiêc sobie wyobraziæ, jakim wyzwaniem organizacyjnym i promocyjnym jest dla Polski
i wybranych polskich miast organizacja spotkañ w ramach okresu polskiej prezydencji.
Czas sprawowania przez nas przywództwa w Radzie Unii Europejskiej jest dla nas
wszystkich ogromn¹ szans¹, szans¹ na umocnienie w Europie dobrego wizerunku Polski
i polskich miast.

Wybór Poznania, jako jednego z miast, w którym odbywaæ siê bêd¹ spotkania jest dla
nas powodem do dumy i zobowi¹zaniem do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do jak najlep-
szego przygotowania siê do organizacji tych istotnych miêdzynarodowych spotkañ, nie
tylko w sensie organizacyjnym, ale tak¿e w aspekcie edukacyjnym, czyli pog³êbienia wie-
dzy o Unii Europejskiej, jej funkcjonowaniu i strukturach. Powracaj¹c do doœwiadczeñ
poznañskiej konferencji klimatycznej warto wskazaæ na wagê i istotê projektów eduka-
cyjnych realizowanych przez miasto w okresie poprzedzaj¹cym wydarzenie. Rok 2008
obchodzony by³ w Poznaniu jako Rok Klimatu i Œrodowiska, a w ramach przedsiêwziêcia
zrealizowano szereg dzia³añ edukacyjnych kierowanych do ró¿nych odbiorców w ró¿nych
formach: koncertów, wyk³adów otwartych, warsztatów i innych akcji ekologicznych.
Konsekwentnie realizowane przez 12 miesiêcy dzia³ania sprawi³y, ¿e œwiadomoœæ ekolo-
giczna poznaniaków wzros³a. To, i wiele innych ekologicznych projektów, które Poznañ
realizowa³ i wci¹¿ realizuje, zaowocowa³o przyznaniem miastu, ju¿ po raz drugi tytu³u
„Lidera Polskiej Ekologii”.

Skutecznie realizowana polityka informacyjna ma tak¿e znaczenie dla ¿ycia codzienne-
go mieszkañców miasta. Organizacja spotkañ na szczeblu rz¹dowym oznacza koniecznoœæ
spe³nienia najwy¿szych wymogów bezpieczeñstwa, co wi¹¿e siê z pewnymi ogranicze-
niami organizacyjnymi, jak np. czasowe zamkniêcia ulic czy ograniczony dostêp komuni-
kacyjny do miejsc organizacji spotkañ. Wa¿ne jest, z punktu widzenia uzyskania dla
realizowanych dzia³añ akceptacji mieszkañców miasta, dotarcie z w³aœciw¹ informacj¹ na
tyle wczeœnie, by daæ szansê i mo¿liwoœæ na przystosowanie codziennego ¿ycia do ograni-
czeñ, które w wyniku organizacji spotkania powstan¹.

Przy tej okazji warto podkreœliæ znaczenie wspó³pracy podejmowanej w okresie po-
przedzaj¹cym polsk¹ prezydencjê z miastami – gospodarzami wczeœniejszych spotkañ,
zw³aszcza, jeœli miasta, w ramach projektów wspó³pracy partnerskiej wymieniaj¹ siê
wiedz¹ i doœwiadczeniem. Stara i sprawdzona technika Oskara Wilda, polegaj¹ca na ob-
serwacji poprzedników: powielaniu dobrych rozwi¹zañ i unikaniu pope³nionych przez
nich b³êdów mówi, ¿e najlepiej jest uczyæ siê na b³êdach – cudzych2. Trud w³o¿ony w pra-
ce przygotowawcze poprzedzaj¹ce okres polskiego przewodnictwa mo¿e przynieœæ wy-
mierne korzyœci w przysz³oœci. A¿ cztery, spoœród dziewiêciu miast wybranych do
organizacji spotkañ to miasta, które w 2012 roku bêd¹ aren¹ Mistrzostw Europy w Pi³ce
No¿nej. Organizacja w Poznaniu spotkañ w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej ma dla miasta szczególne znaczenie. Wierzymy, ¿e te doœwiadczenia organi-
zacyjne, choæ charakter spotkañ, jak i uczestnicy s¹ zupe³nie ró¿ne, pozwol¹ nam jeszcze
lepiej przygotowaæ siê do organizacji EURO 2012 i obs³ugi najwiêkszego w Europie
œwiêta wszystkich mi³oœników futbolu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e uczestnicy rz¹dowych szczy-
tów to nie tylko g³owy pañstw, premierzy, ministrowie, eksperci, dyplomaci i inni wysocy
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urzêdnicy, ale tak¿e media i osoby towarzysz¹ce goœciom oficjalnym. To z uwzglêdnie-
niem ich potrzeb i oczekiwañ projektowaæ nale¿y program fakultatywny i towarzysz¹cy.

Okres Prezydencji Polskiej w Radzie Unii Europejskiej to z ca³¹ pewnoœci¹ szansa dla
miast, by ich g³os us³yszany zosta³ na forum europejskim. Miasta i Regiony powinny ro-
biæ wszystko, by samorz¹d by³ wspó³twórc¹ polskiej polityki realizowanej w ramach
przewodnictwa. Miasta mog¹ anga¿owaæ siê we wspó³pracê z rz¹dem przy tworzeniu prio-
rytetów, wyznaczonych do realizacji w okresie prezydencji. Takie zaanga¿owanie mo¿e
odbywaæ siê poprzez pracê przedstawicieli miast w ramach Komisji Wspólnej Rz¹du i Sa-
morz¹du Terytorialnego, lub te¿, w przypadku miast, którym przypadnie rola wspó³go-
spodarzy spotkañ poprzez w³¹czanie siê w wybór elementów programu kulturalnego
i turystycznego towarzysz¹cego spotkaniom.

Z ca³¹ pewnoœci¹ zadbaæ nale¿y o to, by miasta i regiony ujête zosta³y w kampanii pro-
mocyjnej projektowanej na szczeblu rz¹dowym oraz o spójnoœci i czytelnoœæ narzêdzi
komunikacyjnych. Szczególn¹ rolê informacyjn¹ i promocyjn¹ maj¹ dziœ media elektro-
niczne, dlatego przy projektowaniu stron rz¹dowych watro pamiêtaæ o uzupe³nianiu infor-
macji o wiedzê o miastach i regionach. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e okres prezydencji kraju
wi¹¿e siê nie tylko z organizacj¹ spotkañ na jego terenie, ale tak¿e w siedzibie Unii, czyli
Brukseli. Nale¿y zabiegaæ o to, by polskich miast nie zabrak³o w przedsiêwziêciach kultu-
ralnych, artystycznych i promocyjnych organizowanych w³aœnie tam.

2. Etapy przygotowañ do organizowanych spotkañ – podejmowane dzia³ania

Przygotowania do konferencji i spotkañ na szczeblu rz¹dowym warto rozpocz¹æ na
poziomie samorz¹dowym kilka lat przed ich organizacj¹, choæ infrastruktura konferencyj-
na, czy baza noclegowa to efekt wysi³ków trwaj¹cych znacznie d³u¿ej. W pocz¹tkowej fazie
przygotowañ kluczowe znaczenie ma wyraŸne okreœlenie zadañ, przypisanych miastom
do realizacji. Najlepiej spisaæ je w formie porozumienia o wspó³pracy zawartego miêdzy
miastem i Rz¹dem Polskim, które jasno dzieli role i okreœla wzajemne oczekiwania stron.
Daje to nie tylko mo¿liwoœæ racjonalnego planowania dzia³añ, i prowadzenia prac zgod-
nie z przyjêtym harmonogramem, ale tak¿e gwarancje zabezpieczenia odpowiednich
œrodków w bud¿etach samorz¹dowych. Rola Miast przy organizacji spotkañ w ramach
polskiej prezydencji wi¹zaæ siê bêdzie z ca³¹ pewnoœci¹ z zagadnieniami z zakresu organi-
zacji, w tym: ruchu w mieœcie, obs³ugi informacyjnej uczestników czy wspomagania
systemu wolontariatu. Miasta, jako podmioty realizuj¹ce na szczeblu samorz¹dowym
dzia³ania z zakresu kultury, bêd¹ dla rz¹du doskona³ym partnerem przy projektowaniu
wydarzeñ kulturalnych, towarzysz¹cych spotkaniom, ale tak¿e programów uzupe³nia-
j¹cych, jak np. programy turystyczne dedykowane uczestnikom spotkañ i osobom im to-
warzysz¹cym.

W tym miejscu nale¿y tak¿e wspomnieæ o roli, jak¹ pe³ni¹ przedstawiciele rz¹du w te-
renie, czyli Wojewodowie. To im rz¹d powierza obowi¹zki zabezpieczenia medycznego
przedsiêwziêcia i koordynacji prac jednostek, których zadaniem jest zarz¹dzanie w sytu-
acjach kryzysowych i troska, i bezpieczeñstwo. Decyzj¹, która decydowaæ mo¿e o powo-
dzeniu polskiej prezydencji, jako ca³oœci bêdzie wybór odpowiednich miejsc spotkañ
i nale¿yte ich przygotowanie. Wi¹¿e siê z tym koniecznoœæ zapewnienia najwy¿szej klasy
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wyposa¿enia oraz nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej s³u¿¹cej sprawnemu
przygotowaniu i przebiegowi spotkañ. Wœród miejsc wybranych przez komisjê oce-
niaj¹c¹ do organizacji spotkañ w Poznaniu s¹: przestrzenie Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich, Colegium Minus Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, wraz z Aul¹ Uni-
wersyteck¹ i sale Muzeum Narodowego. Rozwa¿ane s¹ tak¿e inne miejsca i obiekty
z przeznaczeniem do organizacji spotkañ towarzysz¹cych. Wszystkie te miejsca zosta³y
ju¿ wielokrotnie sprawdzone przy organizacji spotkañ oficjalnych, konferencji, kongre-
sów i wydarzeñ wystawienniczych. Co najwa¿niejsze, administratorzy tych przestrzeni
posiadaj¹ wieloletnie doœwiadczenie przy organizacji miêdzynarodowych spotkañ, a profe-
sjonalny i rzetelny partner jest tu postaw¹. Przygotowywanie szczytu na szczeblu rz¹dowym,
to olbrzymie przedsiêwziêcie koordynacyjne wymagaj¹ce dobrej, otwartej i elastycznej
wspó³pracy wielu podmiotów: organizatora i jego partnerów, gospodarza powierzchni,
s³u¿b odpowiedzialnych za transport, organizacjê ruchu, bezpieczeñstwo, instytucji kultu-
ry, jednostek koordynuj¹cych system informacji, wolontariatu itp. Spraw¹ wymagaj¹c¹
szczególnego zainteresowania bêd¹ zagadnienia z zakresu transportu i logistyki. I choæ
w przypadku szczytu z udzia³em pañstw Unii Europejskiej, sprawy zwi¹zane z przylotem
i odpraw¹ goœci s¹ proste, to sytuacja staje siê nieco trudniejsza w przypadku spotkañ Unia
Europejska – pañstwa trzecie. Infrastruktura lotniskowa musi dawaæ mo¿liwoœci spraw-
nej odprawy goœci z zachowaniem procedur przynale¿nych delegacjom rz¹dowym. Nale-
¿y tak¿e zadbaæ o zabezpieczenie odpowiedniej floty samochodowej, pozwalaj¹cej na
komfortowy przejazd goœci z lotniska do miejsca obrad. Infrastruktura lotniska musi umo-
¿liwiaæ jednoczesny postój kilku, lub kilkunastu samolotów, w tym tzw. samolotów
rz¹dowych, a wysokiego standardu pomieszczenia przeznaczone dla goœci VIP musz¹ za-
pewniaæ sprawn¹ i wygodn¹ obs³ugê delegacji.

Zagadnieñ, na które w procesie przygotowañ nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, jest
z ca³¹ pewnoœci¹ wiêcej. Jednym z nich jest zapewnienie w³aœciwej atmosfery towa-
rzysz¹cej organizacji spotkañ, czyli uzyskanie akceptacji i zrozumienia mieszkañców
miasta dla planowanych wydarzeñ. Sprawami z którymi organizatorzy i mieszkañcy mia-
sta musz¹ siê liczyæ, to z jednej strony wzmo¿ony ruch uliczny, a z drugiej ograniczenia
dla jego uczestników, powodowane przez przejazdy delegacji rz¹dowych. Doœwiadczenia
Poznania pozyskane przy organizacji Konferencji Klimatycznej pokazuj¹, ¿e skuteczna
polityka informacyjna, ale przede wszystkim sprawna organizacja, profesjonalizm i dobra
wspó³praca s³u¿b dbaj¹cych o bezpieczeñstwo, pozwalaj¹ takie niebezpieczeñstwa mini-
malizowaæ. W trakcie Konferencji Klimatycznej korki w Poznaniu by³y mniejsze ni¿ na
co dzieñ. Sta³o siê tak w du¿ej mierze dziêki uzyskaniu akceptacji mieszkañców miasta
dla organizowanego przedsiêwziêcia i zrozumieniu przez nich utrudnieñ mu towarzy-
sz¹cych. Wielu poznaniaków na czas trwania konferencji przesiad³o siê z samochodów na
transport publiczny.

Podsumowuj¹c czêœæ poœwiêcon¹ przygotowaniom organizacyjnym warto wskazaæ,
¿e rola miast, które nie s¹ bezpoœrednim organizatorem spotkañ, a jedynie partnerem
rz¹du w organizacji jest stworzenie dobrego klimatu – optymalnych warunków do pracy
i wypoczynku. To, jak polska prezydencja zostanie oceniona przez uczestników spotkañ
zale¿y w du¿ej mierze od ich osobistych doœwiadczeñ i wra¿eñ z miejsca spotkania. Ju¿
dziœ warto zaplanowaæ na poziomie samorz¹du inwestycje, które pozwol¹ na pozytywny
odbiór miast – remonty infrastruktury kongresowej, uporz¹dkowanie terenów przy-
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leg³ych, modernizacjê dróg i lotnisk. Inwestycje na poziomie miast, to jednak tak¿e te
w kapita³ ludzki – wyszkolenie i w³aœciwe przygotowanie s³u¿b obs³uguj¹cych spotkanie,
ale tak¿e wolontariuszy, którzy w trakcie towarzyszyæ bêd¹ delegacjom, pe³ni¹c role ich
przewodników i opiekunów.

Organizacja spotkañ w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE to dla polskich
miast rzeczywiste koszty, ale i wymierne korzyœci. I choæ zyski maj¹ ró¿ny charakter: i ten
wymierny, przek³adaj¹c siê na dochody poszczególnych podmiotów, takich jak: hotele,
firmy us³ugowe czy restauracje, i ten trudny do skalkulowania w postaci wartoœci promo-
cyjnej i bezcennego doœwiadczenia, to z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, i¿ warto ten
trud ponosiæ.

Prezydencja Polska w Radzie UE to presti¿owe przedsiêwziêcie o donios³ym znacze-
niu miêdzynarodowym, które nale¿y, najlepiej, jak to mo¿liwe, wykorzystaæ do umacnia-
nia dobrego wizerunku Polski i polskich miast. Wierzê g³êboko, ¿e nasze cechy narodowe,
jakimi s¹: odwaga, konsekwencja i rzetelnoœæ, ale tak¿e otwartoœæ i goœcinnoœæ pomog¹
nam jak najlepiej zapisaæ siê w historii organizacji spotkañ unijnych. Ufam, ¿e 184 dni
polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej bêdzie efektywnym czasem pro-
mocji Polski.
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Piotr Idczak – doktorant, Katedra Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
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W latach 2000–2005 sta³y wspó³pracownik tygodnika „Polska-Zbrojna” oraz miesiêczni-
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Issues behind the name dispute, East West Institute 2009.
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Adam Jaskulski (ur. 1983 w Poznaniu) – magister w zakresie nauki o polityce, absolwent
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Dorota Kowalska-Goœ – absolwentka Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na
Uniwersytecie Warszawskim. Po ukoñczeniu studiów w 1999 roku, rozpoczê³a pracê
w Wydziale Rozwoju Integracji Europejskiej i Wspó³pracy z Zagranic¹ w Komendzie
G³ównej Policji w Warszawie. W lipcu br. ukoñczy³a Miêdzynarodowe Studium Dokto-
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G³ównej Policji.

Agnieszka £ada – doktor nauk politycznych, kierownik Programu Europejskiego, anali-
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oraz Centre Interionational de Formation Européene z siedzib¹ w Nicei. W roku akade-
mickim 2008/2009 uczestniczy³a w projekcie LLP Erasmus Intensive Programme „Social
Europe-Sozial Europa” realizowanym przez UAM w Poznaniu, Fachohochschule fuer
Verwaltung und Rechtspflege Berlin, Växjö Universitet (Szwecja) oraz Hoogeschool
Ghent (Belgia). Od wrzeœnia 2009 roku cz³onek Poznañskiego Oœrodka Myœli Europej-
skiej. Zainteresowania naukowe zwi¹zane ze stosunkami polsko-niemieckimi, europejsk¹
polityk¹ Niemiec oraz polityk¹ strukturaln¹ Unii Europejskiej.

Ida Musia³kowska – dr nauk ekonomicznych; adiunkt, Katedra Europeistyki Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista w zakresie funduszy strukturalnych – m.in.
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Dominika Naro¿na – doktorantka w Zak³adzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
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184

Noty o autorach
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Zainteresowania naukowe dotycz¹ tak¿e funkcjonowania œrodków spo³ecznego przekazu
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Magdalena Sapa³a-Gazda – dr nauk ekonomicznych, adiunkt, Katedra Europeistyki
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje siê w tematyce integracji euro-
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i samorz¹dem regionalnym jako specjalista ds. funduszy unijnych.

Joanna Skoczek – dyrektor Departamentu Koordynacji Przygotowañ i Obs³ugi Przewod-
nictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej,
wczeœniej wicedyrektor Departamentu Polityki Integracyjnej UKIE odpowiedzialna za
obszar wspó³pracy miêdzyrz¹dowej (JHA, GAERC, rozszerzenie, instytucje UE), poli-
tolog, absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego i Krajowej Szko³y Administracji Pu-
blicznej, wyk³adowca w zakresie instytucji UE, obszaru wolnoœci, bezpieczeñstwa
i sprawiedliwoœci, koordynacji polityki europejskiej (UJ, UW, KSAP, PISM), autorka pu-
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Agnieszka Stêpiñska – dr, adiunkt w Zak³adzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowe-
go na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
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miêdzynarodowego programu doktoranckiego „Europa Fellows”. G³ówne obszary zain-
teresowañ badawczych to: komunikowanie miêdzynarodowe, miêdzynarodowy przep³yw
informacji relacje pomiêdzy podmiotami politycznymi a mediami. Aktualnie uczestniczy
w kilku miêdzynarodowych projektach dotycz¹cych badañ porównawczych nad zawarto-
œci¹ mediów informacyjnych.

Miko³aj J. Tomaszyk – absolwent politologii na WNPiD UAM w Poznaniu specjaliza-
cje: administracja samorz¹dowa i integracja europejska. Doktorant WNPiD UAM w Pra-
cowni Badañ nad Integracj¹ Europejsk¹. Cz³onek zarz¹du Oœrodka Badañ i Edukacji
Europejskiej, cz³onek grupy konwersatoryjnej „Prawo i polityka Unii Europejskiej”.
G³ówny wykonawca grantów Komisji Europejskiej zwi¹zanych m.in. z problematyk¹ ko-
rupcji w krajach UE, deficytem demokracji w UE, kwestiami polityki spo³ecznej. Zainte-
resowania naukowe zwi¹zane z przysz³ym kszta³tem Unii Europejskiej, obywatelskim
wymiarem procesu integracji europejskiej, transformacj¹ ustrojow¹ w pañstwach Europy
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tatu Lizboñskiego w wybranych pañstwach Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europej-
skiej”, Poznañ 2009. Wspó³za³o¿yciel Poznañskiego Oœrodka Myœli Europejskiej.

Marek WoŸniak – urodzi³ siê 5 marca 1960 roku. Jest absolwentem archeologii na Wy-
dziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukoñczy³ równie¿ Pody-
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wybrany do Rady Powiatu Poznañskiego i Zarz¹du Powiatu Poznañskiego. Od 2002 do
paŸdziernika 2005 roku by³ Wicestarost¹ Powiatu Poznañskiego. W paŸdzierniku 2005 roku
obj¹³ funkcjê Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego .Od lutego 2006 roku Cz³onek
Komitetu Regionów w Brukseli. Od kwietnia 2008 roku Przewodnicz¹cy delegacji pol-
skiej do Komitetu Regionów. Podczas 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów w Brukse-
li, 10 kwietnia 2008 roku, wybrany na Wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Regionów oraz
na stanowisko Cz³onka Prezydium Komitetu Regionów. Po raz drugi wybrany Mar-
sza³kiem Województwa Wielkopolskiego (kadencje: 10.2005 r. – 11.2006 r. oraz. 11.2006 r.
– do chwili obecnej). W paŸdzierniku 2009 roku Marsza³ek zosta³ cz³onkiem grupy robo-
czej ds. Ba³kanów Zachodnich w ramach Komisji RELEX. Ze wzglêdu na kluczowe zna-
czenie sektora motoryzacyjnego dla Wielkopolski jest równie¿ cz³onkiem Intergrupy do
Spraw Kryzysu w Przemyœle Motoryzacyjnym, która zosta³a utworzona w kwietniu 2009 r.
w celu przygotowania wspólnych dzia³añ skupionych w Komitecie Regionów przedsta-
wicieli regionów dotkniêtych kryzysem w bran¿y samochodowej.

Maja ¯ywio³ – dr, absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Krajowej Szko³y Ad-
ministracji Publicznej. Starszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Przygotowañ
i Obs³ugi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej Urzêdu Komitetu Integracji
Europejskiej. W UKIE zajmuje siê przygotowaniami do objêcia przez Polskê prezydencji
w Radzie UE, a szczególnie szkoleniami dla korpusu prezydencji.
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