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Od redakcji
Z wielką radością oddajemy w Państwa ręce najnowszy, pierwszy w roku

2013, 37. numer ogólnopolskiego pisma politologicznego „Athenaeum. Polskie
Studia Politologiczne”. W niniejszym wydaniu postanowiliśmy zamieścić dwa
działy – pierwszy poświęcono różnorodnym aspektom komunikowania politycz‑
nego, drugi natomiast dotyczy funkcjonowania Unii Europejskiej.
Tom otwiera artykuł poruszający tematykę tożsamości partii politycznej w pro‑
cesie komunikowania politycznego. Przy konstruowaniu przekazu politycznego
wielokrotnie więcej uwagi poświęca się konstruowaniu wizerunku podmiotu
politycznego, niż odwołaniom do jego tożsamości. Rzutuje to na spójność wize‑
runku podmiotu politycznego, warto zatem definiować go właśnie przez pryzmat
tożsamości tego podmiotu. W kontekście komunikowania politycznego nie sposób
nie przywołać wydarzeń ostatnich miesięcy, towarzyszących planom podpisania
przez Polskę umowy ACTA. Jakkolwiek protesty przeciwko dokumentowi i osta‑
teczne wycofanie się polskiego rządu z popierania regulacji, które zakładały zapisy
umowy, można analizować na różnych płaszczyznach, przybliżamy Państwu to
zjawisko w kontekście prowadzenia polskiej polityki informacyjnej przy realizacji
ważnych kwestii w sferze publicznej. Kwestia ACTA ukazała, że społeczeństwa we
współczesnych demokracjach zyskują nowe możliwości samoorganizowania się,
kontrolowania rządzących oraz wpływania na procesy decyzyjne. Jednym z prak‑
tycznych aspektów wywierania takiego wpływu jest powstawanie think tanków –
organizacji badawczo-analitycznych, projektujących i aktywnie promujących
zmianę społeczną. Inny wymiar wpływania na procesy decyzyjne we współczesnych
demokracjach to inicjatywy obywatelskie, zapośredniczone przez nowe media.
Dział poświęcony Unii Europejskiej pozwala na szeroką, wielowątkową analizę
zagadnienia. Mogą Państwo zapoznać się zarówno z historycznymi aspektami
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ewolucji idei europejskiej, jak i z problematyką Prezydencji i sposobu, w jaki
kształtuje politykę państw członkowskich Unii. Przybliżamy Państwu problem
lobbingu w UE, a także nowe metody zarządzania zadaniami publicznymi w świe‑
tle Traktatu z Lizbony. Warto zapoznać się z tekstami dotyczącymi polityki spój‑
ności w kontekście gospodarczym – szczególnie w zakresie prawa energetycznego
– oraz społecznym oraz z prognozami dotyczącymi potencjalnego członkostwa
Turcji w UE.
Jak w każdym numerze, prezentujemy także najnowsze pozycje na politologicz‑
nym rynku wydawniczym. Życzymy Państwu owocnej lektury!

Komunikowanie
polityczne

vol. 37/2013 ISSN 1505-2192

Adam Ilciów

Tożsamość partii politycznej w procesie
komunikowania politycznego
Wprowadzenie

W procesie komunikowania politycznego więcej uwagi poświęca się

konstruowaniu wizerunku podmiotu politycznego, aniżeli odwołaniom do jego
tożsamości. Dla spójności wizerunku ważnym jest uczynienie za punkt wyjścia
w jego definiowaniu tożsamości podmiotu1.
W praktyce politycznej partie często zwiększają swoją aktywność bezpośrednio
przed kolejnymi wyborami. Przyczynia się do tego kadencyjność sprawowanych
urzędów. Twierdzenie, że obietnice poczynione w kampanii nie mogą zostać zre‑
alizowane, ponieważ zwycięska partia musi współpracować z innymi ugrupowa‑
niami dla osiągnięcia swoich celów jest częściowo prawdziwe. Częściowo, gdyż
równie dobrze może stanowić wygodne usprawiedliwienie w sytuacji, gdy cele
partii rozmijają się z wcześniejszymi wyborczymi obietnicami. Wizerunkowa
kreacja na potrzeby wyborów krótko po elekcji zostaje zapomniana przez obie
strony. Definiowanie tożsamości wydaje się konieczne, gdy podmiot przewiduje
prowadzenie aktywnej działalności w stosunkowo długim horyzoncie czasowym.
Wówczas ważne są odwołania do tradycji, historii, określonych niezmiennych
wartości i cech, które pozwalają wyróżnić organizację spośród innych i decydują
o tym, jak jest ona postrzegana.
W artykule poddam analizie zagadnienie tożsamości, jej różne ujęcia. Rozważę
w szczególności potrzebę definiowania tożsamości w partii politycznej wobec
powszechnego kreowania jej (ich) politycznego wizerunku. Analiza dotyczyć
1
A. Ilciów, Public relations w polityce. Tożsamość podmiotu, [w:] Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red. A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011, s. 196–198.
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będzie przede wszystkim kwestii programowych. Celem podjętych rozważań jest
próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy partie polityczne dążą do określenia
swojej tożsamości, czy raczej przed tym uciekają, próbując realizować przede
wszystkim bieżące cele polityczne.

Tożsamość

Zagadnienie tożsamości dopiero od niedawna jest przedmiotem zaintere‑

sowania nauk społecznych. „Zjawisko czyni się przedmiotem refleksji wtedy, gdy
jego kontury zaczynają już zacierać się w ciemności. Zjawisk nie dostrzega się, gdy
po prostu są, gdy nic nie musimy czynić, aby się pojawiły, gdy istnieją w pełnym
świetle”2.
Dużą wagę do pytań o tożsamość zaczęto przywiązywać wraz ze wzrostem
ruchliwości społecznej oraz pogłębiającą się anonimowością w relacjach między‑
ludzkich. Tożsamość jednostki rozpatrywano w powiązaniu ze zmianami struktur
społecznych, podziału pracy, stylu życia, zróżnicowania społecznego, społecznej
przynależności jednostki. Zwraca się także uwagę na wzrost odpowiedzialności
jednostki za siebie i jednoczesne przyznanie jej określonych praw. Dawniej indy‑
widualne potrzeby zaspokajano odwołując się do zbiorowości. Obecnie coraz
więcej jest jednostek przekonanych, że nie zależą od losów zbiorowości3.
Wyróżnia się dwa rodzaje tożsamości: jednostkową i zbiorową. J. Assmann
rozpatruje ich związek formułując następujące tezy: „1) „Ja” przyrasta z zewnątrz
do wewnątrz. Tworzy się w jednostce przez jej udział w interakcjach i komunikacji
grupy, do której jednostka należy, oraz przez partycypację w wyobrażeniu, jakie
grupa posiada o samej sobie. Wspólnotowa tożsamość grupy ma więc pierwszeń‑
stwo wobec jednostkowej tożsamości indywiduum. Ergo: tożsamość jest zjawiskiem
społecznym, a dokładniej rzecz biorąc – socjogennym. 2) Tożsamość zbiorowa czy
wspólnotowa nie istnieje poza jednostkami, które ową wspólnotę tworzą i podtrzy‑
mują. Opiera się na indywidualnej wiedzy i świadomości”. W tezie pierwszej autor
sugeruje pierwszeństwo całości, w tezie drugiej – części wobec całości. Jednostka
zależy od wspólnoty, a o jej tożsamości decyduje rola spełniana we wspólnocie.
Wspólnota powstaje dzięki współdziałaniu jednostek. Indywidualna świadomość

2
3

Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 16.
Ibidem, s. 20, 23, 26.
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kształtowana jest wskutek socjalizacji i jednocześnie tworzy wspólnotę, stanowiąc
istotny składnik świadomości wspólnoty, wyobrażenia zbiorowości o sobie samej4.
W ramach tożsamości jednostkowej J. Assmann proponuje wydzielić tożsamość
indywidualną i tożsamość osobową. Pierwsza z wymienionych oznacza wyobra‑
żenie rysów jednostki właściwych tylko jej, odróżniających ją od innych, stanowią‑
cych o jej wyjątkowości i niezastępowalności. Obejmuje także jej cielesność istnie‑
nia i potrzeby. Druga oznacza role, właściwości i kompetencje wynikające z jej
miejsca w strukturze społecznej. Duże znaczenie przypisuje się tutaj osiągniętej
przez jednostkę pozycji. Obie formy tożsamości funkcjonują w jednej świadomo‑
ści, ukształtowanej przez język, wyobrażenia i wartości tej samej kultury. Społe‑
czeństwo stanowi konstruktywny element jednostki, a tożsamość jest konstruktem
społecznym. Tożsamość osobowa i zbiorowa nie opierają się na naturalnej nama‑
calności elementu cielesnego. Tożsamość zbiorowa wyrażana jest za pomocą
symboli i metafor, istnieje jako uzgodniony (przez jednostki) i wyobrażony byt.
Tożsamość zbiorową (wspólnotową) tworzy konkretna zbiorowość, jest ona obra‑
zem samej siebie, z którym utożsamiają się jednostki, wyrażające wolę funkcjono‑
wania w tej wspólnocie. Istnienie określonej tożsamości zbiorowej uzależnione jest
od identyfikujących się z nią jednostek. Siła tożsamości zbiorowej jest tym większa,
im mocniej oddziałuje na świadomość członków zbiorowości. Może wpływać na
ich motywacje i kierunki działań5.
Tożsamość zbiorowa jest świadomym przynależeniem do określonej zbiorowo‑
ści. Dla powstania tożsamości indywidualnej i osobowej konieczna jest refleksyw‑
ność. Jednostka doświadcza samej siebie jedynie pośrednio, w sposób bezpośredni
doświadcza innych. Kontakty z innymi są równocześnie kontaktami z samym sobą
(odbicie obrazu jednostki). Rozwój tożsamości osobowej możliwy jest wyłącznie
dzięki komunikowaniu i interakcjom. „Tożsamość osobowa to świadomość siebie,
która jednocześnie jest świadomością innych: oczekiwań, jakie z nami wiążą, oraz
odpowiedzialności, jaka z nich wynika”. Dla wytworzenia tożsamości osobowej
konieczne jest życie z innymi jednostkami we wspólnym „świecie sensów”. Nie
oznacza to jeszcze tożsamości zbiorowej. Dla jej powstania konieczne jest uświa‑
domienie wspólnoty6.

4

J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach
starożytnych, Warszawa 2008, s. 144–145.
5
Ibidem, s. 145–146.
6
Ibidem, s. 148–149.
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„Rzeczywistość nie byłaby rzeczywistością, gdyby żyjący w niej ludzie byli
świadomi, że jest społeczną konstrukcją”7.
Ludzie mają potrzebę przynależenia do wspólnoty i grupowego identyfikowania
się. Tym, co spaja jednostki we wspólnocie jest język, określone sposoby komuni‑
kowania. Członkowie wspólnoty dysponują wspólną wiedzą i pamięcią, odwołują
się do wspólnego systemu symboli i znaczeń, akceptują te same wartości i dzielą
się doświadczeniami, zgadzają się z interpretacjami rzeczywistości. Wspólnoty
mogą przybierać różne formy i mieć różny zasięg. Jednostki mogą należeć do kilku
wspólnot jednocześnie (np. rodzina, partia, cech, religia, naród)8.
M. Castells proponuje zdefiniować tożsamość w odniesieniu do aktorów spo‑
łecznych jako: „proces konstruowania sensu na podstawie pewnego atrybutu
kulturowego, lub powiązanego zbioru atrybutów kulturowych, któremu/którym
przyznaje się pierwszeństwo przed innymi źródłami sensu”. Tożsamości są „źró‑
dłami sensu dla samych aktorów, są też źródłami sensu same w sobie”9. Autor
wyróżnia trzy formy tożsamości: 1) tożsamość legitymizującą – konstruują ją
dominujące instytucje społeczeństwa dla utwierdzenia i poszerzenia swojej domi‑
nacji wobec aktorów społecznych; 2) tożsamość oporu – budują ją aktorzy nieak‑
ceptujący dominujących instytucji społeczeństwa, tożsamość umożliwia im prze‑
trwanie i wyraźne artykułowanie swojego stanowiska; 3) tożsamość projektu
– aktorzy społeczni określają nową tożsamość, co ma doprowadzić do zmian
w strukturze społecznej i zajęcia przez tychże aktorów zdecydowanie lepszej w niej
pozycji. Pierwsza z wymienionych tożsamości ułatwia tworzenie się społeczeństwa
obywatelskiego, druga – kształtowanie się wspólnot, trzecia – powstawanie pod‑
miotów będących zbiorowymi aktorami społecznymi10.
M. Castells wysuwa tezę, iż „podmioty, jeśli i o ile są konstruowane, nie są już
tworzone na podstawie społeczeństw obywatelskich, które podlegają procesowi
dezintegracji, lecz jako przedłużenie wspólnotowego oporu. […] Tożsamość pro‑
jektu, jeśli w ogóle powstaje, wyrasta ze wspólnotowego oporu”11. Autor w społe‑
czeństwie sieci upatruje zalążków nowego społeczeństwa konstruowanego dzięki
oddziaływaniu silnych tożsamości.

7
8
9
10
11

Ibidem, s. 150.
Ibidem, s. 153–154.
M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2008, s. 22.
Ibidem, s. 23–25.
Ibidem, s. 26.
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Tożsamość organizacji w procesie komunikowania

Wizerunek organizacji tworzą wyobrażenia i oceny przedstawicieli oto‑

czenia, dotyczące jej funkcjonowania i realizowanych przez nią działań. Opieranie
przekazu na wcześniej zdefiniowanej tożsamości organizacji ułatwia osiągnięcie
satysfakcjonującej zauważalności i identyfikowalności, co ma niebagatelne znacze‑
nie w budowaniu zaufania do organizacji. Tożsamość organizacji to przede wszyst‑
kim jej „osobowość”, a więc określone sposoby postępowania, system wartości
i wzorzec komunikowania. W znaczeniu węższym przez tożsamość organizacji
można rozumieć wizualną identyfikację za pomocą symboli, a w znaczeniu szer‑
szym – filozofię działania, określone zachowania i sposoby komunikowania.
Wizerunek jest pewnego rodzaju „odbiciem” tożsamości organizacji, a jego niedo‑
skonałości mogą wynikać choćby z braku precyzji tworzonego przez organizację
przekazu12.
Konstrukcja wizerunku podmiotu politycznego uzależniona jest często od
bieżącej sytuacji na rynku wyborczym. Tego rodzaju wizerunki, zdaniem M. Kar‑
wata, mają niewiele wspólnego z tożsamością, samoświadomością i samookreśle‑
niem. Prezentując wizerunek twierdzi się, że dany podmiot ma pewne określone
cechy, ale ukrywa się koniunkturalizm, brak zasad czy poglądów. Tożsamość
człowieka ocenia się na podstawie zewnętrznych przejawów jego statusu, podobnie
tożsamość podmiotu politycznego próbuje się określić na podstawie informacji
składających się (mających się składać) na jego wizerunek13.
Wcześniej określona tożsamość determinuje składowe wizerunku organizacji.
Na postrzeganie organizacji wpływa wiele czynników, nie wszystkie oceny są
organizacji znane i nie zawsze może ona wystarczająco szybko i skutecznie zare‑
agować, aby zmodyfikować przekaz. Budując tożsamość i wizerunek organizacji
najczęściej odwołuje się do historii, tradycji, wartości, norm, celów, doświadczeń,
kompetencji i umiejętności. Zauważalne różnice w deklaracjach i ich realizacjach
mogą prowadzić do przekonania o braku szczerości organizacji i próbie udawania
kogoś innego, co z dużym prawdopodobieństwem skutkować może brakiem
zaufania w przyszłości14.
12

L. Kupiec, A. Augustyn, Public relations, Białystok 2004, s. 30; W. Jurkiewicz, Media w zarządzaniu wizerunkiem partii politycznej i jej liderów, [w:] Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red.
M. Sokołowski, Warszawa 2007, s. 219–220.
13
M. Karwat, Ucieczka przed tożsamością. Antynomie i paradoksy identyfikacji polskich polityków
i partii, [w:] Dylematy polskiej transformacji, red. J. Błuszkowski, Warszawa 2008, s. 167.
14
Ibidem, s. 168.
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Mówiąc o tożsamości organizacji w znaczeniu szerszym, autorzy odwołują się
do istoty funkcjonowania organizacji, zwracają uwagę na konieczność precyzyjnego
określenia celów do realizacji oraz istotnych różnic w porównaniu z innymi pod‑
miotami. Szczególnymi elementami tożsamości są: filozofia organizacji (corporate
attitude), sposoby komunikowania z otoczeniem (corporate communications),
wizualna identyfikacja (corporate design) i wizerunek organizacji (corporate
image). Tożsamość organizacji jest postrzegana poprzez jej wizerunek, jednak
należy zaznaczyć, że wizerunek jest znacznie bardziej dynamiczny, podlega częstym
zmianom, a przy jego konstruowaniu ważnymi wyznacznikami są oczekiwania
otoczenia. Zdefiniowanie tożsamości organizacji pozwala na jej jednoznaczną
identyfikację, zwrócenie uwagi na wartości ważne dla organizacji, wytworzenie
szczególnego rodzaju więzi z przedstawicielami otoczenia, podkreślenie wyjątko‑
wości organizacji15. Dla określenia tożsamości organizacji istotne są wartości
o charakterze trwałym, które, mimo zachodzącej ewolucji, pozostają niezmienne.
Poprzez tożsamość wskazuje się na konkretne cechy podmiotu właściwe danej
grupie podmiotów, ale jednocześnie pozwalające wyróżnić dany podmiot spośród
innych w grupie16. Dzięki zdefiniowaniu swojej unikalnej tożsamości organizacja
uznawana jest przez przedstawicieli otoczenia za bardziej odpowiedzialną, prze‑
widywalną i budzącą zaufanie. Członkowie organizacji, a w szczególności jej kie‑
rownictwo, powinni być świadomi własnej tożsamości, znać swój wizerunek
(zarówno w wymiarze rzeczywistym, jak i lustrzanym, pożądanym i optymalnym)
i bezustannie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące istoty funkcjonowania
organizacji w zmieniającej się rzeczywistości17.
Obecnie żadna organizacja, mająca określone cele do realizacji w horyzoncie
długookresowym, nie zaniedbuje planowania zadań w zakresie zintegrowanej
komunikacji marketingowej. J. Szocki za strategię nadrzędną wobec tych zadań
uważa zdefiniowanie tożsamości organizacji. Wśród najważniejszych instrumentów
tożsamości wymienia zachowanie organizacji, które determinowane jest stylem
kierowania, stylami współpracy, zwyczajami, rytuałami, ceremoniami18. Dużą rolę
dla właściwego zdefiniowania tożsamości organizacji przypisuje tradycji i wiary‑
godności. Tradycja ułatwia przekazywanie wartości grupowych i kształtowanie
15

B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 193–194;
W. Budzyński, Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1999, s. 73.
16
M. Karwat, op.cit., s. 160–161.
17
M. Fleischer, Corporate identity i public relations, Wrocław 2003, s. 111; B. Rozwadowska, op.cit.,
s. 56–57; J. Szocki, Wizerunek firmy w mediach, Poznań–Wrocław 2008, s. 14–15; A. Ilciów, op.cit.
18
J. Szocki, op.cit., s. 11–12.
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świadomości, wpływa na odpowiedzialne działania członków organizacji poprzez
odwołania do dorobku przeszłych pokoleń. Wiarygodność zdobywa się dzięki
konsekwencji, skuteczności i przewidywalności realizowanych działań, kompeten‑
cjom i racjonalności w podejmowaniu decyzji, rozsądnemu planowaniu celów do
osiągnięcia i odpowiedniej alokacji zasobów, zachowaniu właściwych relacji
między ponoszonymi kosztami a uzyskiwanymi efektami, zaspokajaniu potrzeb
i interesów otoczenia w satysfakcjonującym stopniu, pozostając przy tym w zgodzie
z zasadami etycznymi19.
Tożsamość organizacji jest nośnikiem jej charakteru, wpływa na oceny formu‑
łowane przez przedstawicieli otoczenia. Elementy tożsamości komunikowane są
w przekazie organizacji. Ważna jest dbałość o czytelność przekazu, tak aby precy‑
zyjnie przedstawiane informacje były jednoznacznie rozumiane przez publiczno‑
ści, w szczególności te, na których pozyskaniu organizacji zależy. W komunikacie
prezentowane są określone informacje, wartości i obietnice, których niewłaściwe
odczytanie może powodować przypisanie organizacji atrybutów tożsamości róż‑
niących się od wcześniej zdefiniowanych20.
Określenie tożsamości organizacji ułatwia opracowanie jej strategii, determinuje
jej działania marketingowe i z zakresu public relations, umożliwia stworzenie
spójnej polityki komunikowania, co wpływa zarówno na treść, jak i formę komu‑
nikatów organizacji, a także komunikatów innych podmiotów na temat organizacji.
W planowaniu długoterminowym, mimo niezmienności trwałych cech, uwzględ‑
nia się ewolucyjne zmiany tożsamości organizacji. W działaniach bieżących więcej
uwagi poświęca się koordynacji zachowań członków organizacji z jej wizerunkiem.
Tożsamość organizacji wspomaga jej profilowanie na rynku, determinuje składniki
oferty, realizowane działania i proces komunikowania. Jednoznaczność i spójność
wizerunku organizacji decyduje o jej wiarygodności i stopniu zaufania otoczenia.
Pozytywnie oceniany wizerunek wzmacnia tożsamość organizacji.
Dla właściwego zdefiniowania tożsamości organizacji ważne jest zaangażowanie
jej członków, w szczególności kierownictwa. Dokonując analizy w organizacjach
o rozbudowanej strukturze należy ocenić rolę i zadania każdego z jej elementów,
co może mieć wpływ na funkcjonowanie organizacji jako całości. Ważnym jest
zapewnienie członkom organizacji dostępu do informacji o kolejnych etapach prac
oraz możliwości włączenia się w ich realizację. Atrybuty tożsamości organizacji
powinny być możliwie szeroko zdefiniowane i możliwe do przedstawienia za
19
20

Ibidem, s. 17–18.
L. Kupiec, A. Augustyn, op.cit., s. 40–41, 45.
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pomocą symboli. Staranność w projektowaniu tożsamości organizacji, mimo że
wymaga dużo wysiłku, przynosi wymierne efekty, rzutuje bowiem na funkcjono‑
wanie organizacji w całym okresie jej istnienia21.
W sferze politycznej stosunkowo często można się spotkać z tożsamością nega‑
tywną. Konstrukcja takiej tożsamości opiera się na wskazaniu przez polityka innego
podmiotu politycznego, który zdaniem wskazującego łączy w sobie wszelkie nie‑
pochlebne cechy. Wcześniejsze związki polityka z tymże podmiotem należy uznać
za niebyłe, a określenie zalet polityka odbywa się poprzez nieostre zestawienie
z przywarami oskarżanego podmiotu. W przekazie kierowanym do wyborcy
punktuje się słabości, porażki i potknięcia (rzeczywiste lub takie, których weryfi‑
kacja jest utrudniona), od których możliwości popełnienia odżegnuje się używający
tej formy przekazu polityk. W efekcie wyborca dowiaduje się, kim polityk nie jest,
albo jakie błędy nie będą jego udziałem, i że z pewnością „coś” zmieni, tyle że nie
określa, czego zmiany mają dotyczyć. W przypadku tożsamości negatywnej trudno
mówić o wiarygodności, tradycji czy uniwersalnych wartościach, którymi kierują
się politycy w swojej działalności.
Innym rodzajem tożsamości, mającym zastosowanie w polityce, jest tożsamość
blankietowa. Oznacza ona tyle, co odwołanie się do pewnej formuły (zgodnie
z pozycjami dokumentu). Najczęstszym przypadkiem jest powoływanie się przez
polityków na wspólnotę przekonań i interesów z określonymi autorytetami czy
grupami. Dzięki temu można uniknąć konieczności sformułowania tez swojego
programu, węzłowych celów przewidzianych do realizacji oraz ukryć własną
bezideowość22.

Tożsamość partii politycznych

M. Karwat dla określenia tożsamości partii politycznej proponuje zwrócić

uwagę na cztery elementy: 1) bazę społeczną – partia zobowiązuje się do zaspoka‑
jania potrzeb konkretnych grup społecznych; 2) członków – w szczególności kie‑
rownictwo partii; sposób zorganizowania partii determinuje możliwość osiągania
awansu w jej strukturze; 3) rodzaje więzi i sposoby działania – od rodzajów więzi
zależy aktywność członków partii i ich skłonność do wspólnego działania; 4) cele,

21
22

M. Fleischer, op.cit., s. 109, 122–123, 145.
M. Karwat, op.cit., s. 164–166.
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zasady, wartości – partia polityczna w sposób precyzyjny określa cel działania
i możliwości jego realizacji, pozostając w zgodzie z przyjętym systemem wartości.
Typowość i reprezentatywność partii politycznej uzależniona jest od tego: 1) kim
partia jest obiektywnie – kogo reprezentuje?, interesy jakich grup społecznych chce
realizować?; 2) kim partia jest politycznie – komu ulega?, na kogo wywiera wpływ?,
kogo uznaje za sprzymierzeńca?, kogo uważa za wroga?; 3) kim partia jest subiek‑
tywnie – co deklaruje?, z kim się utożsamia?, na czyje opinie się powołuje?, czy
subiektywna ocena partii jest spójna?; 4) kogo partia popiera – jakie partia ma
cele?, czy je realizuje?, czy realizuje cele innych sił politycznych?, jakich?
Unikatowe, niepowtarzalne cechy partii politycznej decydują o jej indywidual‑
ności. Mogą one dotyczyć między innymi: 1) idei, wartości, norm i przekonań
przyczyniających się do wzbudzenia silnej identyfikacji członków i sympatyków
z partią; 2) określenia za kogo partia się uważa i z kim identyfikuje, ze zwróceniem
uwagi na ewentualne niekonsekwencje; 3) motywacji członków partii do działania;
4) planowanych celów do realizacji i oczekiwań względem podmiotów odpowie‑
dzialnych za ich wypełnienie; 5) charakteru więzi międzyludzkich członków partii
i ich relacji z innymi podmiotami; 6) rodzajów i form podejmowanych działań;
7) elementów nowości wyróżniających partię23.

Atrybuty tożsamości partii politycznych

Jednym z ważniejszych kryteriów klasyfikacji partii politycznych jest

podział ideologiczno-programowy. W. Sokół na podstawie przeprowadzonej
analizy proponuje wyróżnić następujące nurty partyjne i idee: 1) partie konserwa‑
tywne – tradycjonalizm, gospodarka rynkowa, własność prywatna, silne państwo,
silna władza wykonawcza, antyfiskalizm, solidaryzm, elitaryzm; 2) partie chrześci‑
jańsko-demokratyczne – chrześcijańska myśl społeczna, antykomunizm, społeczna
gospodarka rynkowa, solidaryzm; 3) partie liberalne – sekularyzm polityczny,
wolność jednostki, egalitaryzm, racjonalizm, modernizm, socjalnie skorygowany
kapitalizm; 4) partie socjaldemokratyczne (socjalistyczne) – tzw. socjalizm demo‑
kratyczny, demokracja gospodarczo-socjalna (interwencjonizm, państwo opiekuń‑
cze), demokracja polityczna, demokracja kulturalna, demokracja międzynarodowa,
prawa człowieka, koncepcja tzw. „trzeciej drogi”; 5) partie komunistyczne – źródłem
idei marksizm-leninizm, np. maoizm, eurokomunizm, Nowa Lewica, antygloba‑
23

Ibidem, s. 161–164.
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lizm, etatyzm, silna orientacja prosocjalna; 6) partie regionalne i etniczne – wyraz
konfliktu centrum–peryferie i konfliktów narodowościowych, uwzględnianie
preferencji peryferii, potrzeb mniejszości narodowych; 7) partie nacjonalistyczne
– ochrona interesów narodowych (politycznych, gospodarczych), ochrona tożsa‑
mości kulturowej, niechęć do wchodzenia w transnarodowe struktury polityczne,
silne państwo, wrogość wobec imigrantów; 8) partie ekologiczne – ograniczenie
wzrostu gospodarczego uzyskiwanego kosztem środowiska naturalnego (odrzuce‑
nie energii jądrowej, rozbrojenie, ochrona środowiska), pacyfizm, prawa mniejszo‑
ści narodowych, feminizm; 9) partie agrarne – demokracja parlamentarna, spo‑
łeczna gospodarka rynkowa, wypływające z agraryzmu koncepcje „trzeciej drogi”,
ekologizm24.
Obecnie największe znaczenie przypisuje się trzem orientacjom programowym
partii: konserwatywnej, liberalnej i socjaldemokratycznej. Zmiana uwarunkowań
społecznych sprawiła, że pozostałe utraciły swoją tożsamość, włączając się w jeden
z powyższych nurtów. Praktyka polityczna kieruje partie bliżej ku centrum, co
powoduje zbliżenie orientacji liberalnej i socjaldemokratycznej w wymiarze
socjoekonomicznym. Socjaldemokraci nie odżegnują się od rozwiązań propono‑
wanych wcześniej przez liberałów25.
Innym kryterium klasyfikacji partii politycznych jest podział na lewicę i pra‑
wicę. Określenie konkretnej partii jako lewicowej bądź prawicowej niejednokrot‑
nie sprawia kłopot. Partie same mogą być zainteresowane takim jednoznacznym
zdefiniowaniem, co wyrażane jest w deklaracjach liderów bądź popierane opi‑
niami ekspertów. Taki samowizerunek partii nie musi być zgodny z odbiorem
społecznym. Nierzadko zdarza się także rozmijanie się prawicowości czy lewico‑
wości w wymiarze ekonomicznym z orientacjami w wymiarach politycznym
i aksjologicznym26.
Można zaproponować idealny schemat podziału na wartości lewicowe i prawi‑
cowe, który mimo przyjętego dychotomicznego podziału należy traktować jako
kontinuum, gdzie między opcjami skrajnymi jest miejsce dla wielu ugrupowań
z wybranymi atrybutami lewicowości lub prawicowości. Do cech opcji lewicowej
24

W. Sokół, Klasyfikacja partii, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii
i praktyki politycznej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005, s. 46–47; zob. także wcześniejsze
strony.
25
Ibidem, s. 48–49.
26
Ibidem, s. 50; M. Marody, Przemiany więzi społecznych i ich konsekwencje dla sfery publicznej,
[w:] Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, red. M. Marody,
Warszawa 2004, s. 228–230.
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zalicza się: 1) socjalny model gospodarki rynkowej, oparty na kontroli rynku, przy
zachowaniu rozbudowanego sektora publicznego i opiekuńczych funkcji państwa;
2) utrzymanie rozbudowanych programów socjalnych, realizowanych poprzez
redystrybucję dochodu narodowego i wyrównywanie dochodów obywateli;
3) akceptacja dla wchodzenia w międzynarodowe struktury polityczne i gospodar‑
cze; 4) laickość i rozdzielenie Kościoła od państwa; 5) wyraźnie miejska orientacja,
modernizacja realizowana na drodze industrialnych strategii; 6) akceptacja dla
politycznej roli związków zawodowych; 7) duże znaczenie praw i wolności obywa‑
telskich, ideałów równości, wolności i sprawiedliwości; 8) indywidualizm i prefe‑
rowanie modernistycznej koncepcji społeczeństwa; 9) preferowanie demokracji
parlamentarnej, system parlamentarno-gabinetowy. Cechy opcji prawicowej to:
1) gospodarka wolnorynkowa, ograniczona rola państwa w kontrolowaniu rynku,
przedsiębiorczość; 2) brak akceptacji dla programów socjalnych; 3) unikanie
wchodzenia w międzynarodowe struktury polityczne i gospodarcze z obawy
o utratę tożsamości i suwerenności; 4) poparcie dla Kościoła, religijnej etyki i tra‑
dycyjnych wartości chrześcijańskich; 5) orientacja agrarna, ochrona rodzimego
rolnictwa; 6) oparcie na rodzimych grupach biznesu; 7) duże znaczenie idei ładu
i porządku publicznego; 8) kolektywizm i podkreślanie roli tradycyjnych wspólnot;
9) ograniczona rola państwa, decentralizacja, silna władza wykonawcza, system
prezydencki, półprezydencki, kanclerski27.
W praktyce politycznej rzadko spotyka się idealne modele partii, zdecydowanie
częściej dochodzi do gradacji lewicowości bądź prawicowości. Może wystąpić
zjawisko dekompozycji programowej w ramach poszczególnych partii. Na przykład
orientacja prawicowa w wymiarze ekonomicznym może zbliżyć partie konserwa‑
tywne i liberalne, a orientacja lewicowa w wymiarach politycznym i aksjologicz‑
nym – partie socjaldemokratyczne i liberalne. Ponadto, w ramach każdej partii
może dojść do polaryzacji pomiędzy jej poszczególnymi frakcjami28.
Często przywoływanym zarzutem dla tradycyjnego podziału na lewicę i pra‑
wicę było zbytnie upraszczanie rzeczywistości. Jednakże dla zrozumienia przez
ludzi złożoności świata polityki i zachodzących w nim dynamicznych zmian

27
W. Sokół, op.cit., s. 55; R. Herbut, Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz
wzorce rywalizacji politycznej, [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1998, s. 140–141; zob. również: J. Sielski, Lewica.
Polska lewica. Cechy i orientacje, [w:] Polska lewica w XX wieku. Historia – ludzie – idee, red. T. Ślęzak,
red. M. Śliwa, Kraków 2004, s. 322–329.
28
W. Sokół, op.cit., s. 56–57.
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potrzebne są abstrakcyjne uogólnienia29. W polskiej rzeczywistości politycznej
podział na lewicę i prawicę ma swoje uzasadnienie w sferze wartości i tożsamości
społecznych, wynika ze stosunku do komunistycznej przeszłości, demokratycz‑
nych przemian i religii30.
Deklaracje wyborcze partii politycznych zmieniają się z wyborów na wybory.
Lewicowość lub prawicowość jest im przypisywana ze względu na artykułowane
postulaty. Programy tworzone przez partie mają ogólny charakter, konkretne zapisy
podlegają korekcie i uzupełnieniom. Szczególnie w młodych demokracjach trudno
dokonać klasyfikacji partii politycznych ze względu na kryterium lewicowości‑
-prawicowości31. Tym nie mniej podział na ugrupowania lewicowe i prawicowe ma
swoje uzasadnienie. Służy choćby nadawaniu etykiet, nie zawsze w zgodzie z poglą‑
dami liderów partii, co pozwala wyborcom lepiej zrozumieć scenę polityczną.
Zestawienie nawet wyłącznie deklaratywnych zapisów programowych umożliwia
subiektywne umiejscowienie partii na kontinuum lewica–centrum–prawica32.

Podsumowanie

Zwrócić należy uwagę na różnice między tożsamością partii a prowadzoną

przez nią polityką. W definiowaniu tożsamości partie odwołują się do momentu
ich powstania, do istniejących wówczas podziałów i konfliktów. Polityka partii
koncentruje się na bieżących problemach ekonomicznych i społecznych i nie musi
być bezpośrednio związana z jej tożsamością. Jednakże historyczne podziały
i tożsamość partii wpływają na preferencje wyborców. Tożsamość (post-)komuni‑
styczna i (post-)solidarnościowa były mocno związane z konfliktami z lat 70. i 80.
XX w. Strony podziału i reprezentujące je partie nie odwołują się do tych wydarzeń
w sprawach bieżącej polityki33.

29

T. Szawiel, Podział lewica–prawica w polityce oraz w szerszym kontekście kulturowym, [w:]
Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, M. Grabowska, T. Szawiel, Warszawa 2001, s. 221.
30
Ibidem, s. 265.
31
A. Opalińska, Prawicowość i lewicowość partii politycznych, [w:] Interpretacje polityki. Księga
pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. R. Bäcker,
W. Hładkiewicz, A. Małkiewicz, R. Potocki, Toruń 2010, s. 128.
32
Ibidem, s. 131.
33
M. Grabowska, Cienie PRL, [w:] Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu
latach transformacji, red. M. Marody, Warszawa 2004, s. 123–125.
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W funkcjonowaniu partii politycznych niezmiernie istotny jest czynnik ludzki.
Tożsamość partii „tworzą ludzie, którzy – uczestnicząc w procesie politycznym,
zawsze bogatszym niż projektuje to program – podtrzymują, ożywiają, a gdy trzeba
– także wzbogacają lub pomijają zapisy programowe”34.
Polskie partie polityczne raczej starają się unikać jednoznacznego określania.
Przekazy konstruowane są bardziej w celu poszerzenia społecznej bazy, pozyskania
osób niezdecydowanych, nieinteresujących się sceną polityczną, dla których toż‑
samość i tradycja partii jest obojętna35.
Zanikanie różnic pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi przyczyniło
się do zmian w rywalizacji wyborczej. Nie koncentrowano się już na wybranej
grupie, a przekaz konstruowano w formie bardziej ogólnej, co zwiększało szanse
zaakceptowania oferty partii przez liczniejszy elektorat. Zdecydowanie mniejsze
znaczenie przypisuje się członkom partii, reprezentują oni różne grupy i segmenty
społeczeństwa, dlatego też społeczna tożsamość nie jest już tak istotna. Partia
w większym stopniu staje się formą zorganizowania wyborców, a nie członków.
Lojalność wyborców jest jednak chwiejna, uzależniona od realizacji wcześniej
założonych przez partię celów politycznych. Należy równocześnie pamiętać, że
wartości i preferencje jednostek kształtowane są m.in. przez partie polityczne.
Kontynuatorzy wcześniej istniejących podziałów i konfliktów wpływają na postrze‑
ganie przez wyborców sceny politycznej. Chwiejność wyborców wynika często
z chęci ukarania konkretnej partii politycznej, a nie ze zmiany preferencji. Partie
polityczne występują obecnie bardziej w roli względnie autonomicznego pośred‑
nika niż agenta. Wzmocnieniu uległa państwowa orientacja partii politycznych.
Równocześnie dla polityków sprawujących władzę najlepszym argumentem
w rywalizacji stał się efektywnie funkcjonujący sektor publiczny państwa. W coraz
większym stopniu do głosu dochodzi orientacja konsumencka, która często
pozwala na przekonanie do proponowanej oferty wyborców niezdecydowanych.
Wyborca podejmuje decyzje na podstawie subiektywnej oceny potencjalnej
(w kolejnej kadencji) efektywności działań partii36.

34

M. Grabowska, Partie polityczne jako działający aktorzy. Partyjne organizacje – programy – elity,
[w:] Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, M. Grabowska, T. Szawiel, Warszawa 2001, s. 354.
35
M. Karwat, op.cit., s. 168–169; K. Sobolewska-Myślik, Instytucjonalizacja partii politycznych,
[w:] Idee – instytucje – demokracja. Instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej, red. L. Rubisz,
Toruń 2006, s. 61.
36
R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002, s. 88–95.
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Praktyka polityczna wskazuje, że partie polityczne nie potrzebują zdefiniowania
swojej tożsamości dla osiągnięcia sukcesu wyborczego i zaistnienia na scenie
politycznej. Zadaniem zdecydowanie mniej ambitnym, ale często wystarczająco
skutecznym, jest opracowanie wizerunku podmiotu politycznego w odniesieniu
do aktualnej sytuacji na rynku wyborczym. Ludzie mają potrzebę grupowego
identyfikowania się i przynależenia. Reklama wyborcza jest dobrym sposobem na
przyciągnięcie uwagi i przekonanie do prezentowanej oferty. Efektem może być
skłonienie do aktywnego uczestnictwa w wyborach. Jednak, jeżeli kolejne wybory
nic nie zmieniają, to identyfikacja z ugrupowaniem okazuje się krótkotrwała.
Charakterystyczne dla polskiej sceny politycznej jest powstawanie Platformy
Obywatelskiej. Grupa osób deklarowała nową jakość, ale nową jakość nie w sferze
polityki, ponieważ PO nie miała działać jako partia polityczna… Takie nowe
otwarcia zdarzają się stosunkowo często, zgodnie z rytmem kalendarza wyborczego.
Sposoby rywalizacji międzypartyjnej uległy zmianie, co wyraźnie pokazuje R. Her‑
but. Jednakże, jeśli liderzy ugrupowania rzeczywiście myślą o przyszłości swojej
partii w długim horyzoncie czasowym, powinni rozważyć zdefiniowanie tożsamo‑
ści, a dopiero na jej podstawie opierać konstrukcje wizerunków w kolejnych
elekcjach. Warto również sięgnąć do tez formułowanych między innymi przez
M. Castellsa, który wskazuje na możliwość istnienia zupełnie innej bazy społecznej,
jak to miało miejsce dotychczas.

Summary
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Political party’s identity
in political communication process

Political practice shows, that political parties do not need defining their identity for

being successful in elections. The construction of political image is less ambitious task, but
it is also sufficiently efficient one. People have need of identifying themselves in a group
and being a part of it. Advertising is a good way of drawing attention and can be helpful in
presenting the politician’s offer. It can induce people to participate in elections. However,
if there are no changes after elections, identification with party can last for only short period
of time. The ways of rivalry have changed. If leaders of party really think about the future
of their organization in a long period of time, they should consider defining identity firstly,
and then construct the image in the following elections.
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Znaczenie prowadzenia polityki
informacyjnejna przykładzie sprawy
podpisania przez Polskę
umowy ACTA
Podpisanie przez Polskę międzynarodowej umowy ACTA, protesty przeciwko

temu dokumentowi i ostateczne wycofanie się polskiego rządu z popierania regu‑
lacji, które zakładały zapisy umowy, można analizować w wielu różnych kontek‑
stach. Z pewnością jednak sposób przyjmowania przez polski rząd umowy ACTA
i wiążące się z tym konsekwencje, mogą być interesującą kwestią dla badaczy zaj‑
mujących się procesami komunikowania w sferze publicznej.
Celem niniejszego artykułu jest analiza znaczenia polityki informacyjnej przy
realizacji ważnych kwestii w sferze publicznej, na przykładzie podpisania przez
Polskę umowy ACTA. Zamysłem autorów jest porównanie teoretycznych wyznacz‑
ników prawidłowo prowadzonej polityki informacyjnej z wynikami autorskich
badań dotyczących umowy ACTA, które zostały przeprowadzone w grupie studen‑
tów pięciu polskich uczelni. Za podjęciem tematu przemawia ranga wydarzenia.
Zapowiedź przyjęcia przez Polskę umowy ACTA wywołała masowe protesty,
głównie ze strony młodych osób, które w efekcie doprowadziły do wycofania się
rządu z poparcia dla dokumentu, który został już podpisany. Oznaczało to więc
porażkę rządu zarówno w politycznym, jak i wizerunkowym wymiarze. Dlatego
warto zbadać, czy zapowiadając podpisanie ACTA, rząd w Polsce mógł przyjąć inną
strategię dla swej polityki informacyjnej i przeanalizować jakie byłyby efekty
zastosowania różnych jej wariantów. Punktem wyjścia do badań jest założenie
przyjęte przez autorów, że przy poparciu przez Polskę umowy ACTA, rząd popełnił
błędy o charakterze komunikacyjnym, a nie chodziło tu o celowe ograniczenie
przez władze, dyskusji na temat tej umowy.

Znaczenie prowadzenia polityki informacyjnej…

25

ACTA jako kontrowersyjna umowa przykuwająca
uwagę opinii publicznej

Podpisanie przez polski rząd umowy ACTA było w styczniu 2012 r. jednym

z najważniejszych wydarzeń, które przykuły uwagę opinii publicznej w Polsce.
Samo porozumienie ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) to międzyna‑
rodowa umowa handlowa, która zobowiązuje jej sygnatariuszy do walki z łama‑
niem prawa własności intelektualnej, a także walki z podrabianymi towarami. Jej
sygnatariuszami są Australia, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Maroko,
Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria i USA. Do porozumienia miała dołączyć także
Unia Europejska. Polska podpisała umowę 26 stycznia 2012 r. w Tokio. Była to
jednocześnie ceremonia podpisania umowy między jej sygnatariuszami i Unią
Europejską (nie wszyscy przedstawiciele państw członkowskich UE podpisali
wtedy porozumienie)1.
Jednak sama zapowiedź podpisania przez polski rząd umowy ACTA i późniejsze
jej podpisanie wywołały szerokie protesty przeciwników tego dokumentu. Protesty
przybrały dwie główne formy. Z jednej strony hakerzy m.in. z grupy Anonymous
blokowali dostęp do stron internetowych państwowych urzędów. Czasowo zablo‑
kowana została strona Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, strona Sejmu,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego2. Z drugiej strony na ulicach
wielu polskich miast doszło do licznych protestów, demonstracji i manifestacji
przeciwko zapisom ACTA i ich przyjęciu. Protesty odbyły się w licznych miejscach
w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Sopocie, Dębicy czy Lublinie3.
Dla przykładu w Krakowie w największej demonstracji uczestniczyło 15 tys.
głównie młodych osób4. Argumenty przeciwników ACTA koncentrowały się na
dwóch głównych obszarach. Ich zdaniem regulacje przewidziane przez dokument
stanowią zagrożenie dla wolności w sieci i mogą doprowadzić do cenzury Inter‑

1
Prot, wg, PAP, Protesty na nic się zdały – Polska podpisała ACTA, www. wiadomosci.gazeta.pl/
wiadomosci/1,114884,11034412,Protesty_na_nic_sie_zdaly___Polska_podpisala_ACTA.html, odczyt
z dn. 05.07.2012.
2
Map, jsat, Atak za ACTA? Anonymous blokuje strony rządowe, www.rp.pl/artykul/795844.html,
odczyt z dn. 06.07.2012.
3
Z. Chmielewski, P. Kuca, Przyjęcie przez Polskę umowy ACTA w opinii studentów – wyniki badań,
maszynopis.
4
PJ, Słomiany zapał protestujących przeciw ACTA, www.polskieradio.pl/10/485/
Artykul/639180,Slomiany-zapal-protestujacych-przeciw-ACTA, odczyt z dn. 07.07.2012.
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netu5. Drugi krytyczny argument dotyczył braku wystarczających konsultacji
społecznych z organizacjami pozarządowymi przed podpisaniem dokumentu6.
Skala protestów przeciwko ACTA miała wpływ na postępowanie rządu. Przed
podpisaniem umowy w Tokio, ale w obliczu ataku hakerów na strony administra‑
cji państwowej, premier zapowiadał, że Polska umowę podpisze, chociaż nie
oznacza to jeszcze jej przyjęcia, ponieważ dokument musi jeszcze przyjąć parlament
i podpisać prezydent. Dodał, że prace nad ACTA nie były prowadzone w tajemnicy,
były też prowadzone konsultacje. Donald Tusk stwierdził ponadto, że rząd nie
będzie ustępował pod wpływem szantażu. Premier zapowiedział, że umowę do
ratyfikacji skieruje wówczas, gdy będzie pewność, że polskie prawo gwarantuje
wolność w Internecie7. W obliczu protestów mimo podpisania umowy, doszło do
modyfikacji strategii postępowania rządu. W lutym 2012 r. premier uznał, że
w sprawie ACTA potrzebne są szersze konsultacje ponieważ te, które przeprowa‑
dzono były niepełne. Niedługo potem doszło do kolejnej modyfikacji polskiego
stanowiska. Premier zaproponował przywódcom partii, które należą do frakcji
Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, że należy odrzucić
umowę ACTA, w formie wynegocjowanej prze Komisję Europejską8. W lipcu
2012 r. zdecydowaną większością głosów Parlament Europejski odrzucił umowę
ACTA9.
Warte podkreślenia jest także zainteresowanie opinii publicznej kwestią ACTA,
wyrażone chociażby liczbą publikacji na ten temat. Na hasło „przyjęcie ACTA
w Polsce” w wyszukiwarce internetowej Google wyświetla się ok. 453 tys. wyni‑
5
P. Glinkowski RMF FM/PAP, Polskie miasta protestowały przeciwko ACTA, www.rmf24.pl/raport‑
-koniec-wolnego-internetu/acta-fakty/news-polskie-miasta-protestowaly-przeciwkoacta,nId,430904, odczyt z dn. 06.07.2012.
6
P. Chełchowski, Jak nie doszło do konsultacji przeciw ACTA, www.tokfm.pl/Tokf‑
m/1,103085,11096007,Jak_nie_doszlo_do_konsultacji_w_sprawie_ACTA__KALENDARIUM__.
html, odczyt z dn. 07.07.2012.
7
Ktom/iga, Premier: podpiszemy ACTA, nie ugniemy się przed szantażem, www.tvn24.pl/wiado‑
mosci-z-kraju,3/premier-podpiszemy-acta-nie-ugniemy-sie-pod-szantazem,198325.html, odczyt
z dn. 07.07.2012.
8
Z. Chmielewski, P. Kuca, Przyjęcie przez Polskę…
9
Odrzucenie ACTA przez Parlament Europejski nie oznaczało definitywnego końca ACTA
w europarlamencie. W chwili głosowania nie było jeszcze orzeczenia Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości, który badał zgodność ACTA z unijnym prawem. Jeśli Trybunał nie zgłosi zastrzeżeń
do porozumienia, Komisja Europejska jeszcze raz może poprosić europosłów o ratyfikację umowy.
Wcześniej musi się na zgodzić w głosowaniu większość europosłów. Zob. T. Grynkiewicz, T. Bielecki,
Parlament Europejski odrzucił ACTA. Ale to nie koniec walki, http://wyborcza.pl/1,75477,12069308,Par‑
lament_Europejski_odrzucil_ACTA__Ale_to_nie_koniec.html, odczyt z dn. 08.07.2012.
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ków10. W wyszukiwarce na stronie internetowej opiniotwórczego dziennika
„Rzeczpospolita” pojawiają się 122 odnośniki do tego hasła – z tego 84 to odnośniki
do archiwum „Rzeczpospolitej”11. W internetowym serwisie „Gazety Wyborczej”
wyborcza.pl pojawiają się 44 odnośniki do różnych publikacji.

Założenia modelu skutecznej
polityki informacyjnej

Zanim zostanie zaprezentowana analiza badań dotyczących ACTA, warto

sięgnąć do kilku teorii dotyczących komunikowania politycznego. Ich autorzy
wskazują na różne elementy składowe i uwzględniają nieco odmienne punkty
widzenia dotyczące szczegółów, jednak można odnaleźć w nich również płaszczy‑
zny łączące je.
W socjologicznej perspektywie Rush zakłada transmisję informacji od jednego
do pozostałych elementów systemu politycznego, a następnie krążenie tych infor‑
macji między systemami – politycznym i społecznym. Komunikowanie polityczne
należy wg Rush’a rozpatrywać jako część szeroko pojmowanego procesu komuni‑
kowania w społeczeństwie jako całości12. Z innej, medioznawczej perspektywy,
R. Negrine dostrzega związek pomiędzy procesem tworzenia informacji a stopniem
interakcji lub strategicznego porozumienia między źródłem informacji (polity‑
kami) i informacją (komunikatem medialnym). Z kolei koncepcja J. Blumera
i M. Gurevitcha zakłada, że komunikowanie polityczne jest systemem tworzonym
przez cztery elementy:
–– polityczne instytucje w ich komunikacyjnym aspekcie;
–– instytucje medialne w ich politycznym aspekcie;
–– publiczność środków masowego przekazu zorientowana na komunikowanie
polityczne;
–– relewantne aspekty kultury politycznej13.

10

www.google.pl, odczyt z dn. 16.07.2012.
www.rp.pl/temat/50.html?query=przyj%C4%99cie+ACTA+w+Polsce&topicId=0, odczyt z dn.
08.07.2012.
12
M. Rush, Politics and Society. An introduction to Political Sociology, London, 1992 za: B. Do‑
bek‑Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007, s. 142.
13
J. Blummer, M. Gurevitch, The Crisis of Public Communications, London 1995, s. 12, za B. Do‑
bek-Ostrowska, op.cit. s. 147.
11
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Wreszcie trójelementowa koncepcja B. McNaira uwzględnia jako elementy
procesu komunikowania politycznego:
–– organizacje polityczne,
–– media,
–– obywateli (których autor uważa za główny obiekt perswazji stosowanej
w komunikowaniu politycznym).
Wymienia przy tym szereg narzędzi jakie stosują organizacje polityczne aby za
pośrednictwem mediów komunikować się ze społeczeństwem14.
Wszystkie przytoczone ujęcia zakładają (pomimo różnic w szczegółach) dialog
pomiędzy elementami składowymi sceny politycznej czy szerzej – publicznej.
Najdobitniej zaś uzewnętrznia się ten postulat w pracach Dentona i Woodwarda,
dla których „komunikowanie polityczne towarzyszy wszelkim formom politycznej
aktywności i służy zmianie, uzasadnieniu i wyjaśnieniu stanowisk, poglądów
i opinii prezentowanych w trakcie publicznej debaty” i jest „procesem negocjowa‑
nia, strategią, strukturą i relacją trzech elementów (za McNairem) oraz publiczną
rozmową (debatą)”15.
Niezależnie zatem od teorii, ku której skłonni bylibyśmy się przychylać i bez
względu na to, które aspekty uważalibyśmy za najistotniejsze, nie sposób nie
dostrzec wspólnego mianownika dla każdej z cytowanych perspektyw, którym jest
konieczność wzajemnego informowania (krążenia informacji), ale też dialogu
pomiędzy stronami, którymi są organizacje polityczne, media (szeroko rozumiane)
oraz publiczność – obywatele. Jeśli te warunki nie są spełnione, nie ma mowy
o skutecznym komunikowaniu politycznym.
Dla uzupełnienia wywodu i uwypuklenia tez towarzyszących niniejszemu
artykułowi, należy w tym momencie przywołać także pojęcie demokracji deliberatywnej jako metody prowadzenia dyskursu i dochodzenia przez zbiorowość do
rozwiązań i legitymizacji decyzji. Określenie to (znajdujemy je u J. Habermasa
i J. Rawls’a) sytuuje się blisko idei dialogu stron jakim jest public relations16. Istotą
jego jest założenie, że legitymizacja decyzji nie musi się opierać wyłącznie na
wyborze większości, ale może być, a może przede wszystkim powinna powstawać
14

B. McNair, Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Poznań 1998, za: B. Dobek-Ostrow‑
ska, op.cit., s. 149.
15
B. Dobek-Ostrowska, op.cit., s. 151.
16
Więcej na ten temat m.in. w pracach: J. Habermas, Faktizitt und Geltung, Frankfurt/Main 1998;
K. Bachman, Konwent o przyszłości Europy. Demokracja deliberatywna jako metoda legitymizacji
władzy w wielopłaszczyznowym systemie politycznym, Wrocław 2004; Społeczeństwo i polityka, red.
K.A. Wojtaszczyk; W. Jakubowski, Warszawa 2007.
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w procesie dyskursu, deliberacji społecznej. Autorzy wymienieni wyżej, postulują
też włączenie wszystkich stron w dyskurs (zasada inkluzji), równość podmiotów
(zasada symetryczności relacji), niedyskryminowanie żadnej ze stron. Idea ta
zakłada zwrócenie się w kierunku debaty jako metody osiągania konsensusu i jako
centralnego punktu demokracji. W jej procesie dochodzi do modyfikacji postaw
i poglądów, jednak dzieje się to pod wpływem argumentów i perswazji, a nie
manipulacji czy szantażu. Strony w trakcie dyskursu dowiadują się o nowych
faktach i argumentach, ważą je i porównują z dotychczasowymi, uczą się i wyciągają
wnioski. Ostateczna decyzja zbiorowości nie musi zapadać więc przez narzucenie
jej ze strony większości, ale można oczekiwać wypracowania kompromisów
w toku dyskusji i dialogu. Jednak warunkiem sine qua non tego procesu jest sam
dialog, komunikowanie, spotkanie i przekazywanie informacji, uwzględnianie
interesów i opinii adwersarzy, minimalna choćby doza empatii i szacunek dla nich.
Czy zatem jest możliwe osiągnięcie celów przez administrację rządową w warun‑
kach ignorowania opinii publicznej, niepodejmowania dialogu, unikania debaty
i polityki faktów dokonanych? Dla przeanalizowania tak postawionego problemu,
niezbędne wydaje się zapytanie o owe cele. Oprócz bowiem przeforsowania takiej
czy innej ustawy, dokumentu, umowy, partia czy partie rządzące liczą również na
dobre relacje z wyborcami, wzrost lub utrzymanie popularności i zaufania, a w kon‑
sekwencji reelekcję. Autorzy stawiają tezę, iż brak, lub też niewłaściwa polityka
informacyjna, ignorowanie public relations, odejście od dyskursu i szerokiej debaty
w sprawach o dużym znaczeniu dla obywateli nie pozwala na osiąganie zamierzo‑
nych celów. Co prawda rzeczywisty, otwarty dialog i rzetelne public relations, nie
gwarantuje osiągnięcia celów, jednak nawet jeśli nie uda się uzyskać głównego celu,
taka postawa może pozwolić na zachowanie pewnych aktywów wizerunkowych,
a zatem osiągnąć przynajmniej część zakładanych efektów i ocalić niektóre wartości.
Immanentnym składnikiem procesu komunikowania są media jako narzędzie
dotarcia z komunikatem do masowego odbiorcy i uzyskania informacji zwrotnej
w trakcie dialogu. R.M. Perloff opisuje komunikowanie polityczne jako proces,
który toczy się w tak zwanym „złotym trójkącie komunikowania politycznego”
pomiędzy liderami państwowymi i partyjnymi, mediami masowymi oraz obywa‑
telami i polega na wymianie i interpretacji komunikatów politycznych17. Aby ten
proces przebiegał sprawnie, jego uczestnicy muszą uświadamiać sobie i uwzględ‑
niać w działaniach kilka postulatów warunkujących skuteczność i efektywność
17

R.M. Perloff, Political Communication. Politics, Press and Public in America, New Jersey–London
1998, za: B. Dobek-Ostrowska, op.cit., s. 153.
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debaty. Warunkiem podstawowym jest etyka, oparcie komunikatów płynących ze
strony polityków na prawdzie i otwartości, dostarczanie mediom materiałów
i informacji o swoich planach, działaniach, celach. Zadaniem mediów i warunkiem
sensownego dyskursu jest obiektywizm, oparcie się na faktach kosztem wątków
sensacyjnych, uczciwość w przekazie. Również obywatele poprzez dostarczanie
informacji zwrotnej, propozycjach i inicjowaniu zmian, mogą wpływać na przebieg
deliberacji. Nie można pominąć niezwykle ważnej roli dialogu jaką jest (poza
samym przekazywaniem informacji) budowanie relacji, wzmacnianie wzajemnego
zaufania i w konsekwencji budowanie wizerunku każdej ze stron. Jak pokazują
badania i dowodzi praktyka zarówno komunikacji politycznej, jak i marketingowej,
nierzadko sama skłonność do otwartego dialogu i gotowość do informowania
skutkuje wzrostem zaufania niezależnie od innych czynników i samej zawartości
komunikatów. Tak więc dyskurs można uznać za wartość, bez względu na szczegóły
merytoryczne, czy efekty dla poszczególnych stron, w danym momencie.

Błędy polityki informacyjnej rządu – na bazie badań
dotyczących umowy ACTA

Analizę dotyczącą błędów w polityce informacyjnej, które polski rząd

popełnił w odniesieniu do umowy ACTA, warto poprzedzić analizą podstawowych
błędów popełnianych w ramach public relations organizacji. W praktyce dotyczą‑
cej PR najczęściej spotyka się trzy główne grupy błędów popełnianych przez strony:
1.	 Zaniechania w obszarze komunikacji (o różnym podłożu).
2.	 Błędy niezamierzone, wynikające z niedostatku profesjonalizmu.
3.	 Świadome unikanie dialogu, ewentualnie próby manipulowania partnerami
tego procesu (oczywiście trudno w takim wypadku mówić o public relations
ze względu na pogwałcenie zasad etyki).
K. Wojcik wymienia wśród błędów władz w obszarze PR następujące kategorie:
–– zbyt późne rozpoczęcie prowadzenia public relations, które rozpoczyna się
dopiero kiedy coś wzbudza opór i krytykę obywateli;
–– ograniczanie PR do obrony tego co już zdecydowano i zaplanowano, nie
zachęca się wcześniej obywateli do aktywności;
–– PR nie jest prowadzony przez osoby, które by potrafiły zrozumiale wyjaśniać
nawet trudne sprawy;
–– PR jest prowadzone bez uprzedniego, dokładnego określenia pożądanych
efektów oraz środków;
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–– PR nie zna poglądów i potrzeb obywateli i dlatego niedostatecznie troszczy
się o nie;
–– obywatelom nie przedstawia się alternatyw, dlatego ich rola zostaje ograni‑
czona do opowiedzenia się za lub przeciw konkretnemu rozwiązaniu;
–– planiści w niedostatecznym stopniu prezentują skutki swych decyzji18.
Wydaje się, że w przypadku ACTA rządowi nie udało się uniknąć większości
z wyżej wymienionych błędów, co w efekcie doprowadziło do demonstracji ulicz‑
nych, pikiet, protestów w sieci i na uczelniach. Takie wnioski można wysnuć
z badań dotyczących stosunku do umowy ACTA przeprowadzonych przez autorów
w lutym i marcu 2012 r. wśród 31819 studentów z Rzeszowa, Warszawy, Krakowa
i Wrocławia. Byli to studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warszaw‑
skiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Badanie przeprowa‑
dzono metodą anonimowych wywiadów ankietowych.
Badania pokazują, że w sprawie umowy ACTA rząd miał realnego partnera do
dialogu, który wykazywał wysokie zainteresowanie tematem. Blisko 58% badanych
zadeklarowało, iż są raczej lub zdecydowanie zainteresowani sprawą ACTA (rys. 1).
Świadczy to o istotnym potencjale do podjęcia dialogu po stronie młodych osób
w Polsce. Dialog nie został jednak w porę zaproponowany, a warto przypomnieć, że
to młodzi ludzie byli licznymi uczestnikami protestów przeciwko podpisaniu ACTA.
O słabości polityki informacyjnej rządu świadczą też odpowiedzi na pytanie
z jakich źródeł ankietowani studenci czerpali wiedzę o ACTA. Okazało się, że tylko
co piąty spośród badanych studentów czerpał wiedzę o umowie ACTA z wypowie‑
dzi polityków. Powodem takiej sytuacji może być zarówno niewielka aktywność
komunikacyjna i informacyjna polityków, jak też niski poziom zaufania studentów
do tej grupy. Obie ewentualności nie stanowią powodu do zadowolenia. W sprawie
umowy ACTA, to na stronie rządowej, która zdecydowała się na podpisanie umowy,
ciążył obowiązek informowania o szczegółach tej kwestii. W wyniku braku efek‑
tywnej polityki informacyjnej ze strony polityków, rolę informatora przejęły
i rozwinęły (co wydaje się zresztą naturalne) media i dziennikarze, bowiem ponad
67% ankietowanych właśnie z tekstów dziennikarskich czerpało główne informa‑
cje na temat ACTA.
18
G. Kehl, Offentlichkeitsarbeit, Stuttgart–Koeln–Berlin, Mainz 1976, za: K. Wojcik, Public relations
– wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005, s. 794.
19
W kilku prezentowanych odpowiedziach na pytania szczegółowe, próba badawcza jest niższa
niż 318 osób. Wynika to z faktu, że nie wszyscy respondenci udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania
w ankiecie.
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Czy jest Pan/i zainteresowany/akwestią przyjęcia przez Polskę umowy ACTA?
N=313

Raczej nie
15,01%

Zdecydowanie nie
18,22%

Nie wiem
7,02%
zdecydowanie tak
21,09%

raczej tak
38,66%

Rys. 1.  Zainteresowanie studentów kwestią przyjęcia przez Polskę
umowy ACTA
Źródło: Dane do wszystkich wykresów zamieszczonych w artykule zostały
opracowane przez autorów na podstawie badań własnych.

Tabela 1. Z jakich źródeł czerpie Pan/i informacje na temat ACTA
Główne informacje na temat ACTA czerpie Pan/i z: N=318
Tekstów
Wypowiedzi
dziennikarpolityków
skich (media
tradycyjne
i Internet)
67,29%

20,75%.

Internetu
(fora dyskusyjne, błogi,
portale
społecznościowe)

Bezpośrednich
rozmów ze
znajomymi

Oficjalnych
dokumentów

Inne

Nie interesują mnie
informacje
na ten temat

51,88%

27,04%

14,46%

0,62%

3,46%

Źródło: Dane do wszystkich tabel zamieszczonych w artykule zostały opracowane przez autorów na
podstawie badań własnych.

Jednym z mierników skuteczności polityki informacyjnej może być z pewnością
poczucie stopnia poinformowania drugiej strony dialogu. Samo podjęcie działań
komunikacyjnych jest ważne i bywa doceniane. Niemniej jeśli celem jest przekaza‑
nie określonych informacji, o pozytywnym efekcie można mówić dopiero wówczas,
kiedy zostają one przyswojone przez adresatów. Wyniki badań dotyczące stopnia
poinformowania w sprawie ACTA, także świadczą negatywnie o skuteczności
polityki informacyjnej rządu w tej sprawie. W badaniach 87,5% ankietowanych
oceniło, że czuje się raczej lub zdecydowanie niepoinformowana przez rząd o umo‑
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wie ACTA (Rys. 2). Oznacza to, że dialog nie został przez rząd zainicjowany lub
prowadzono go nieskutecznie. Zważywszy na wymienione wcześniej funkcje public
relations oraz konsekwencje niewłaściwego komunikowania, tak prowadzone
działania mogą mieć negatywny wpływ na zaufanie i reputację danej organizacji.
Już w tej chwili widać, że zaufanie do polityków, a także ocena wiarygodności ich
wypowiedzi jest niska. W cytowanym badaniu, studenci na ogół nie uznawali za
wiarygodne argumenty przytaczane przez polityków – zarówno zwolenników
podpisania ACTA (ufa im jedynie 4,08% badanych), ale też tych, którzy są temu
przeciwni (poziom zaufania to niespełna 12,9%).
Nie można wykluczyć, iż po części jest to efekt takiej a nie innej polityki infor‑
macyjnej i sposobu prowadzenia public relations przez rząd w sprawie ACTA.
W jakim stopniu czuje się Pan/i poinformowany/a przez rząd o kwestiach
związanych z regulacjami, które wprowadza umowa ACTA? N=312

zdecydowanie
niepoinformowany
30,76%

zdecydowanie
poinformowany
0,32%

raczej
poinformowany
12,17%

raczej
niepoinformowany
56,73%

Rys. 2.  Stopień poinformowania przez rząd o kwestiach związa‑
nych z regulacjami, które wprowadza umowa ACTA

Warto podkreślić, że największe zaufanie badani studenci wykazali do informa‑
cji przekazywanych przez ekspertów. Co ciekawe, dotyczyło to zarówno ekspertów
prezentujących argumenty zarówno przeciw ACTA, jak i tych, którzy byli za
podpisaniem umowy. Również dziennikarze cieszyli się sporym zaufaniem jako
przedstawiający wiarygodne informacje i argumenty (tabela 2).
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Tabela 2. Ocena wiarygodności argumentów dotyczących ACTA
Kto Pana/i zdaniem przedstawia najbardziej wiarygodne informacje
(argumenty) dotyczące ACTA? N=318
DzienDzienPolitycy Politycy Eksperci Eksperci
PanaPananikarze
nikarze zwolennicy przeciwni- zwolennicy przeciwni- /i znajomi /i znajomi
zwolennicy przeciwni- ACTA
cy ACTA
ACTA
cy ACTA zwolennicy przeciwniACTA
cy ACTA
ACTA
cy ACTA
16,35%

38,36%

4,08%

12,89%

41,19%

67,29%

3,46%

11,63%

Inne

8,17%

Warto zauważyć, że podejmując dialog w sprawie ACTA rząd miałby szansę na
pozytywny odzew ze strony młodych osób, którzy byli główną siłą protestów
przeciwko ACTA. Z badań wynika, że ankietowani studenci nie tylko stosunkowo
licznie byli zainteresowani tematem ACTA, ale także w 98% uważali, że podpisanie
umowy powinno być poprzedzone konsultacjami społecznymi. Jednocześnie 75%
badanych była o potrzebie konsultacji „zdecydowanie” przekonana. Zatem niemal
wszyscy badani uznali za konieczny dyskurs społeczny w tej sprawie. Chęć osobi‑
stego wzięcia udziału w konsultacjach zadeklarowało ponad 55% ankietowanych.
Można zatem sądzić, że były warunki po temu, aby rzeczowa i uczciwa debata
mogła się odbyć. Wydaje się, że rząd mógłby tu liczyć na znaczącą frekwencję
młodych ludzi.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
debata z udziałem
przedstawicieli
władzy, mediów
i publiczności

spotkania
bezpośrednie
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
z przedstawicielami
władz

sondaże
za pośrednictwe
Internetu

fora dyskusyjne
na stronach
rządowych

Rys. 3.  Preferowane formy konsultacji społecznych w sprawie ACTA

inne
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Podsumowanie

Sprawa podpisania przez rząd umowy ACTA i późniejsze wycofanie się

z popierania zapisów tej umowy prócz skutków natury politycznej, pokazało jak
istotną kwestią jest właściwie prowadzona polityka informacyjna w kwestiach,
które budzą zainteresowanie opinii publicznej. Badania dotyczące ACTA przepro‑
wadzone wśród studentów polskich uczelni pokazują, że w sprawie umowy rząd
miał partnera gotowego do dyskusji o porozumieniu. W efekcie, gdyby podjęto
rzeczowy dialog, prowadzono otwartą politykę informacyjną, dyskusja o ACTA
w Polsce być może nie toczyłaby się w atmosferze konfliktu i ulicznych protestów.
Oczywiście samo podjęcie dialogu i dobranie właściwych form nie gwarantuje
przekonania pozostałych stron sporu do swoich racji. Niemniej celem rządu nie
powinno być przeforsowanie za wszelką cenę takiego czy innego rozwiązania, ale
uzgodnienie stanowiska w toku debaty. W przypadku ACTA rząd miał szansę na
próbę przeprowadzenia takiej operacji. Odpowiednia polityka informacyjna
skutkowałaby też lepszymi długofalowymi skutkami: lepszymi relacjami rządzą‑
cych z młodymi wyborcami, budową wzajemnego zaufania. Nawet gdyby rząd
w czasie otwartej, rzeczowej i wyczerpującej dyskusji na temat ACTA, nie przeko‑
nał przeciwników dokumentu, jego podpisanie odbyłoby się w innej atmosferze.
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Summary

Signing the ACTA
(Anti-Counterfeiting Trade Agreement)
by the Polish Government – an example of how important is the
government’s information policy

The wave of protests after signing the ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) by

the Polish Government shows the real meaning of the effective or not effective information
policy. Results of the research conducted among polish students presents that in fact the
discussion about ACTA did not have to raise dissatisfaction and conflict atmosphere in the
society. Most of the young people, who were the main voice against the ACTA, wanted to
know some offical statements about the ACTA but also wanted to take part in the national
debate. That shows there were a place for the Polish Government to start the dialog and
run the open information policy to the ACTA’s opponents. It is said dialog is not enough
to persuade someone into our mind. Nevertheless, the Polish Government’s main purpose
should not be to push the bill whatever the price is, but to reach the compromise. Even if
the Government had failed to persuade the ACTA’s opponents, the signing of the document
would have met less barriers. In fact this barries negatively impacts on the Polish Govern‑
ment reputation.

Agnieszka Hess
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Polskie think tanki jako społeczni
uczestnicy dyskursu politycznego
Społeczeństwa we współczesnych demokracjach zyskują nowe możliwości

samoorganizowania się, kontrolowania rządzących oraz wpływania na procesy
decyzyjne. Dzieje się tak między innymi za sprawą działalności mediów, które mają
możliwość informowania w zasadzie o każdym obszarze życia społeczno-politycz‑
nego oraz dzięki wykorzystywaniu nowych narzędzi komunikowania, które uła‑
twiają bezpośredni kontakt między, i z obywatelami. Przy tak otwartej i wielowy‑
miarowej sferze publicznej, rządzenie bez uwzględniania konsultacji społecznych
staje się trudne, a tezy o społeczeństwie jako słabszym uczestniku komunikacji
politycznej nie przystają do dzisiejszych warunków i możliwości prowadzenia
debaty publicznej1. Wprawdzie, dyskutowanie i konsultowanie przez instytucje
władzy każdego problemu ze wszystkimi obywatelami jest utopią, ale za to wsłu‑
chiwanie się w głos opinii publicznej i włączanie różnorodnych, najczęściej
medialnie rozpoznawalnych, organizacji społecznych do procesów podejmowania
decyzji w państwie staje się koniecznością. W obszarze komunikacji politycznej na
znaczeniu zyskują zatem nie tylko wzajemne relacje aktorów politycznych i mediów,
ale także aktorów społecznych, reprezentujących społeczeństwo obywatelskie,
i mediów.
Przeobrażenia w różnych segmentach rzeczywistości społeczno-politycznej,
wywołujące fundamentalne zmiany dotychczasowego ładu demokratycznego
znajdują swoje odzwierciedlenie w założeniach dokumentów organizacji między‑
1
Tradycyjny podział na aktorów komunikacji politycznej przedstawił B. McNair, Wprowadzenie
do komunikowania politycznego, Poznań 1998, s. 25, 26. Rozważania odnoszące się do partii politycz‑
nych zob. Relacje mediów masowych i partii politycznych jako przedmiot badań studiów nad komunikacją polityczną, [w:] Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna – strategie, red. K.
Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk, Kraków 2010, s. 9–12, 131–140.
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narodowych i państw o charakterze strategicznym. Przykładowo, raporty Polska
2030. Wyzwania rozwojowe z 2008 r.2 czy Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
z 2011 r.3 odwołują się do idea realizacji sprawnego państwa, nawiązującej z kolei
do koncepcji demokracji deliberacyjnej4. Podkreśla się w nich konieczność pod‑
niesienia poziomu partycypacji społeczeństwa w procesach decyzyjnych na każdym
ich etapie5. W raporcie Polska 2030 postuluje się rozwijanie instrumentów pozwa‑
lających na bezpośrednie kontakty między obywatelami a władzą i mechanizmów
umożliwiających dialog i komunikację6. W Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego
ważne miejsce zajmują kwestie związane z dostępem do informacji publicznej
i szeroko rozumianą komunikacją społeczną umożliwiającą obywatelom kreatywny
udział w życiu publicznym. Innymi słowy, w przywołanych dokumentach strate‑
gicznych proponuje się wbudowanie mechanizmów deliberatywnych w strukturę
instytucjonalną państwa bądź usprawnienia już istniejących partycypacyjnych
rozwiązań, choćby takich jak publiczne konsultacje, wysłuchania publiczne i inne
formy włączania partnerów społecznych w procesy decyzyjne.
Obszarem, w którym formułują się cele zbiorowego działania, ujawniają się
problemy, którymi należy się instytucjonalnie zająć i, w którym następuje ocena
podejmowanych działań i wprowadzanych rozwiązań jest sfera publiczna. Zasad‑
niczy problem związany z realizacją przedstawionych powyżej postulatów wynika
z tego, że różne dyskursy prowadzone w obszarze życia zbiorowego niekoniecznie
przynoszą efekty w postaci jakichkolwiek decyzji. Co więcej, sfera publiczna, gdzie
ma toczyć się deliberacja, funkcjonuje nijako „obok” a często „wbrew” instytucjom
formalnym. Z jednej strony, podkreśla się konieczność zachowania jej niezależno‑
ści od władzy, po to aby istniał obszar aktywności i myślenia, który nie byłby
politycznie regulowany. Z drugiej strony, wpływ sfery publicznej na bieg spraw
2
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa 2008. Raport przygotowany przez Zespół Dorad‑
ców Premiera.
3
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Projekt dokumentu po konsultacjach społecznych
z dnia 10 września 2011, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2011.
4
J. Sroka, Instytucje demokracji deliberacyjnej w polskim systemie politycznym. Wprowadzenie do
kontekstu teoretycznego, [w:]Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, red. idem, Warszawa 2008, s. 15–25.
5
Forsuje się paradygmat tzw. responsywnego zarządzania sformułowany przez ekspertów Orga‑
nizacji Narodów Zjednoczonych, którego podstawową ideą jest wypracowanie partnerskich zasad
w relacjach między władzą publiczną a obywatelami, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, KPRM,
Warszawa 2008, s. 334, 335.
6
G. Makowski, Nowe ramy uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych, [w:] Prawo i partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, red. G. Makowski, P. Sobisiak, Warszawa 2011, s. 11–14.
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publicznych jest możliwy jedynie wtedy, gdy istnieją i funkcjonują kanały trans‑
misji negocjowanych, w jej obszarze, opinii do administracji. Kanały takie zapew‑
niają media, organizacje społeczne, instytucje demokracji bezpośredniej, fora
dyskusyjne i inne rozwiązania partycypacyjne. W najnowszych dokumentach
strategicznych, kluczową rolę związaną z postulatem współdziałania administracji
publicznej z obywatelami, przypisuje się organizacjom pozarządowym7. Trakto‑
wane są one nie tylko jako kanał artykulacji potrzeb i interesów oraz instrument
partycypacji (zaangażowania obywateli w pracę społeczną, podejmowania działań
na rzecz dobra wspólnego czy w imię obrony własnych interesów, czy skłonności
do zrzeszania się), ale także jako instrument reprezentacji interesów społecznych.
To sprawia, że organizacje pozarządowe postrzegane są coraz częściej w kategoriach
instytucjonalizowania dialogu obywatelskiego8 i w rolach równorzędnych partne‑
rów aktorów politycznych w debacie publicznej.
Analizując procesy modernizacyjne współczesnych systemów demokratycznych
z perspektywy komunikacji politycznej i jej aktorów należy zatem zwrócić uwagę
na poszerzający się zakres możliwych relacji i badań w tym obszarze. Studia nad
komunikowaniem politycznym, prowadzone w dziedzinie nauk o polityce i nauk
o mediach, wykraczają dzisiaj daleko poza relacje aktorów działających w sferze
polityki instytucjonalnej i mediów tzw. głównego nurtu, na których do niedawna
skupiały się zainteresowania politologów i medioznawców. Coraz częściej, badania
i rozważania tych ostatnich, obejmują inne, mniej lub bardziej sformalizowane
i zorganizowane podmioty życia społecznego, które wywierają bądź mają potencjał
oddziaływania na kształt wytworów politycznych ośrodków decyzyjnych.

7

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, op.cit., s. 147–160.
Dialogiem obywatelskim określa się praktykę pozafinansowej współpracy pomiędzy organiza‑
cjami obywatelskimi i władzą publiczną, dialog społeczny odnosi się zaś do form komunikowania
się i współpracy władzy publicznej z parterami społecznymi, takimi jak organy samorządu teryto‑
rialnego, organy samorządu zawodowego, związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz inne
organizacje społeczne i przedstawicielstwa środowisk zawodowych i twórczych. Więcej na ten temat
czytaj w: W. Misztal, Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Lublin 2011, s. 96–101.
8
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Think tanki
jako społeczni aktorzy komunikacji politycznej

Think tanki są stosunkowo nową formą samoorganizowania się społeczeństwa,

która jest przejawem reakcji na najnowsze tendencje zmian w sferze życia publicz‑
nego, przede wszystkim w warstwie instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego
i procesów decyzyjnych oraz profesjonalizowania się wiedzy eksperckiej. Są
organizacjami badawczo-analitycznymi, które charakteryzuje dwufazowa działal‑
ność polegająca na projektowaniu i aktywnym promowaniu zmiany społecznej9.
Z jednej strony, ich immanentną cechą jest opieranie się na wiedzy fachowej
(wynikach prowadzonych badań, analiz i ekspertyz), z drugiej strony, są one ukie‑
runkowane na promocję rekomendowanych przez siebie rozwiązań oraz idei
leżących u ich podstaw. Innymi słowy, kluczowym dążeniem think tanków jest
wywieranie wpływu na aktorów politycznych i innych aktorów społecznych w celu
przeforsowania promowanych przez nie propozycji zmian i kształtowania polityk
publicznych10. Przy czym, ich działania promocyjne charakteryzuje wysoki stopień
profesjonalizacji, tzn. „oferta” kierowana jest do określonych grup docelowych przy
wykorzystaniu najbardziej efektywnych form dotarcia.
To wszystko sprawia, że są one specyficznym typem organizacji społecznych
usytuowanych na przecięciu systemu politycznego i społeczeństwa obywatelskiego.
Operując w ramach społeczeństwa obywatelskiego think tanki wykorzystują między
innymi jego kanały komunikacyjne (sferę publiczną), legitymację społeczną sektora
oraz uprzywilejowany prawnie charakter organizacyjny, natomiast obierając za cel
oddziaływania organizacje i produkty systemu politycznego pozostają jednocześnie
jego zapleczem eksperckim. Piotr Zbieranek, autor książki Polski model organizacji
typu think tank, wskazuje na trzy kontrowersyjne aspekty działalności think tanków,
które są pośrednio wynikiem tego usytuowania. Pierwszą kwestią jest niezależność
od innych aktorów politycznych i społecznych. Kluczowe znaczenie dla budowania
pozycji organizacji eksperckiej jako lidera opinii ma zachowanie niezależności
badawczej, która jest podstawą bezstronności interpretacji wyników i wiarygodno‑
ści instytucji analitycznej. W dużym stopniu zależy ona także od zachowania nie‑
9

S. Mocek, Wstęp do książki P. Zbieranka, Polski model organizacji typu think tank, Warszawa
2011, s. 7.
10
Polityki publiczne określa się jako dziedzinę systemowych, uporządkowanych, dyktowanych
przez wiedzę (opartą na badaniach naukowych) działań państwa, podejmowanych w celu rozwiązy‑
wania kluczowych problemów zbiorowych. Więcej czytaj w: A. Zybała, O lepszą jakość polityk publicznych, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie”, styczeń 2012, nr 127.
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zależności organizacyjnej i finansowej, co często nie daje się pogodzić z warunkami
funkcjonowania i z zadaniami jakie stawiają sobie think tanki. Drugą wątpliwość
budzi kwestia definiowania przez organizacje eksperckie pojęcia interesu publicz‑
nego, który jest przez nie stawiany jako główny cel działalności. Często przybiera
on charakter promowania pewnych idei, podwyższenia jakości podsystemów spo‑
łecznych, czy też wspierania modernizacji określonych obszarów życia społecznego.
Tak ujmowane cele, mimo że nie dają się ująć w ramy partykularnych interesów,
mają charakter deklaratywny i mogą świadczyć o zaangażowaniu ideologicznym
danej organizacji. Pozorowanie braku zaangażowania w sferę podziałów politycz‑
nych przez niektóre think tanki może być wynikiem przepisów prawnych, które są
korzystniejsze dla organizacji działających na rzecz dobra wspólnego np. w kwestii
ubiegania się i przyznawania środków finansowych11.
W Polsce, wzmożony rozwój pozarządowych organizacji eksperckich nastąpił
po przystąpieniu naszego kraju do struktur Unii Europejskiej. Otworzyło to pol‑
skim think tankom drogę do nowych wzorców działania i zdobywania środków
finansowych, z kolei na instytucjach władzy wymusiło wprowadzenie standardów
unijnych dotyczących np. konsultowania dokumentów strategicznych z partnerami
społecznymi12. Profesjonalizacja działań polskich organizacji eksperckich, którą
obserwuje się mniej więcej od połowy pierwszej dekady XXI w., dotyczy zarówno
form kontaktów z administracją publiczną i różnymi podmiotami życia społeczno‑
-politycznego, jak i współpracy z mediami, a także korzystania z nowych techno‑
logii i narzędzi komunikowania w celu przebicia się ze swoim przekazem do sfery
publicznej.

Czy think tanki mają szansę stać się liderami opinii
w polskiej sferze publicznej?

Organizacje eksperckie mają szansę inicjowania debaty zapośredniczonej

przez media na dwa sposoby: wykorzystując własne media lub przebijając się ze
swoim przekazem do mediów głównego nurtu. W pierwszym wypadku jest to
głównie działalność wydawnicza oraz wykorzystywanie internetowych platform
11

P. Zbieranek, op.cit., s. 21–23.
Jednym z pierwszych przykładów tej tendencji było wprowadzenie 6 grudnia 2006 r. Ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której władze zobowiązywały się do konsultowania do‑
kumentów strategicznych z tzw. partnerami społeczno-gospodarczymi. Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658.
12
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komunikacyjnych. Organizacje cieszące się dobrą kondycją finansową, posiadające
możliwości i umiejętności pozyskiwania funduszy z budżetu państwa i/lub grantów
unijnych, wydają w ramach realizowanych przez siebie projektów różnorodne
publikacje poradnikowe, książki naukowe i raporty z prowadzonych badań, samo‑
dzielnie lub we współpracy z instytucjami naukowymi, przygotowują powszechnie
udostępniane ekspertyzy dla administracji państwowej13. Aktywność w tym
obszarze wykazują głównie duże, dobrze zorganizowane podmioty, obecne w sferze
publicznej od wielu lat14. Natomiast standardem jest, że think tanki utrzymują
profesjonalne witryny internetowe, która pełnią jednocześnie funkcje informujące
o organizacji, ich działalności i podejmowanych przez nie inicjatywach, służą jako
kanał promocji „wytworów” think tanków w postaci raportów z badań i publikacji
oraz są narzędziem komunikacji z podmiotami zewnętrznymi i wewnątrz organi‑
zacji. W drugim wypadku, o skuteczności działań podejmowanych przez think
tanki w celu inicjowania debaty w sferze publicznej, świadczy przekaz mediów na
ich temat. Za pośrednictwem mediów własnych pozarządowe organizacje eksperc‑
kie mogą podejmować próby bezpośredniego inicjowania debaty publicznej oraz
mają szansę komunikowania się z otoczeniem. Pożądana obecność w przekazie
mediów umożliwia im natomiast widzialność w sferze publicznej na większą skalę,
daje im potencjalny dostęp do szerszych grup społecznych, składających się
z odbiorców mediów. Oba kanały komunikacji muszą być przez organizacje eks‑
perckie wykorzystywane równocześnie, są one bowiem narzędziami budowania
ich pozycji jako uczestników debaty publicznej.
W ramach prowadzonych przez autorkę niniejszego artykułu badań dotyczących
mediatyzacji organizacji pozarządowych w Polsce, które zostaną opublikowane
w wydaniu książkowym, szczególną uwagę zwrócono na zakres obecności i sposób
przedstawiania organizacji eksperckich w dyskursie medialnym. Z kolei, projekt
studencki realizowany w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
w 2012 r. 15, którego celem była analiza stopnia wykorzystania dostępnych kanałów
komunikacyjnych przez wybrane typy organizacji pozarządowych, dostarczył
13

Przykładowo, zlecane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Ich wykaz można znaleźć
na stronie internetowej ministerstwa, www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/wspol praca‑
-organizacji-pozarzadowych-z-administracja/, odczyt z dn. 10.09.2012.
14
J. Przewłocka, Polskie Organizacje Pozarządowe 2010. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty.
Raport z badań, Warszawa 2011, s. 19–21.
15
Projekt był realizowany w ramach kursu „komunikacja polityczna” prowadzonego przez autorkę
artykułu, przez grupę studentów studiów magisterskich: Martę Calik, Małgorzatę Marchwianą,
Monikę Połuboczko, Maję Pyrek, Ewelinę Szczęsną, Edytę Szewczyk, Mateusza Zimnocha.
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ciekawych wniosków na temat poziomu komunikacji think tanków z otoczeniem,
realizującej się za pośrednictwem ich mediów własnych. Uzyskane w ramach
powyższych projektów, fragmentaryczne dane, posłużyły do wstępnej identyfikacji
sposobów prezentowania organizacji eksperckich w przekazie mediów oraz do
analizy wykorzystywanych przez think tanki narzędzi komunikacyjnych w ramach
internetowych mediów własnych.

Sposób prezentacji pozarządowych organizacji
eksperckich w przekazie mediów

Można założyć, że informacje zawarte w prasie codziennej, ze względu na jej

profil i cytowalność w innych mediach, oraz wiadomości wchodzące w skład
audycji telewizyjnych, emitowanych w porze największej oglądalności, w większym
stopniu niż inne przekazy medialne wpływają na agendę tematów w sferze publicz‑
nej. Dlatego ilościowa i jakościowa analiza treści pod kątem obecności i sposobu
prezentacji pozarządowych organizacji eksperckich w przekazie mediów objęła
wypowiedzi prasowe zamieszczone w dziennikach ogólnopolskich, „Dzienniku
Gazecie Prawnej”, „Gazecie Wyborczej”, „Naszym Dzienniku”, „Rzeczpospolitej”16
oraz wypowiedzi telewizyjne17 wyemitowane w głównych serwisach informacyj‑
nych stacji telewizyjnych, Wiadomościach – TVP 1, Panoramie – TVP 2, Wyda‑
rzeniach – Polsat i Faktach – TVN. Analiza przeprowadzona została w 2011 r. Do
badań wyłoniono dwa tygodnie konstruowane, dobierając dni co trzydziesty
(ponieważ liczba 365 dni w roku podzielona przez 30 daje w przybliżeniu liczbę
12). Materiał badawczy stanowiło 46 wydań dzienników ogólnopolskich18, w któ‑
rych opublikowano 5045 jednostek wypowiedzi prasowych oraz 48 głównych
wydań telewizyjnych serwisów informacyjnych, w których wyemitowano 486
jednostek wypowiedzi telewizyjnej. Organizacje eksperckie były reprezentowane
w 94 j.w.p., co stanowi niecałe 2% przekazu prasowego, i 18 j.w.t., co stanowi niecałe
4% przekazu badanych audycji informacyjnych.
16

Z badań wyłączono tabloidy, w których w badanym okresie ukazały się w sumie trzy publikacje
dotyczące organizacji eksperckich. Analizowano wydania główne, z uwzględnieniem wszystkich części
gazet, które są stałymi elementami ukazującymi się codziennie.
17
Struktura serwisów informacyjnych składa się z kilku–kilkunastu wyraźnie wyodrębnionych
od siebie informacji tematycznych (newsów), co pozwala na łatwe wyodrębnienie jednostek
badawczych.
18
„Dziennik Gazeta Prawna” ukazuje się 5 razy w tygodniu, nie wychodzi w soboty.
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Jeśli rozważyć ilościowe dane dotyczące zakresu obecności organizacji eksperc‑
kich w przekazie badanych mediów, think tanki nie cieszą się zbytnim zaintereso‑
waniem mediów. Co więcej, biorąc pod uwagę działalność marketingową organi‑
zacji eksperckich, można pokusić się nawet o stwierdzenie, że albo nie są one
zainteresowane inicjowaniem debaty zapośredniczonej przez media, albo ich sta‑
rania o przebicie się z komunikatem do przekazu mediów przynoszą dość ograni‑
czone efekty. Bardziej dogłębna analiza uzyskanych danych pokazuje jednak kilka
specyficznych cech przekazu na temat, bądź z udziałem think tanków, które mogą
świadczyć o torowaniu sobie przez te organizacje drogi do sfery publicznej za
pośrednictwem kanałów medialnych.
W celu analizy reprezentacji medialnych pozarządowych organizacji eksperckich
w przekazie dzienników ogólnopolskich oraz telewizyjnych serwisów informacyj‑
nych zastosowano następujące kryteria:
1.	 ilościowy udział jednostek wypowiedzi prasowej, których autorami byli
przedstawiciele organizacji eksperckich – UDOSTĘPNIANIE ŁAMÓW;
2.	 ilościowy udział jednostek wypowiedzi medialnej prezentujących organi‑
zacje eksperckie na płaszczyźnie mikro (personalnej), mezo (organizacyjnej)
i makro (społecznej) – PŁASZCZYZNA PRZEDSTAWIANIA PODMIOTU;
3.	 ilościowy udział jednostek wypowiedzi medialnej w podziale na role peł‑
nione w nich przez podmioty reprezentujące organizacje eksperckie (np.
ekspert) oraz przypisywaną im rangę (np. lider, członek organizacji) – ROLA
i RANGA PODMIOTU;
4.	 ilościowy udział jednostek wypowiedzi medialnej, w których prezentowane
były lokalne lub regionalne, ogólnopolskie, działające na teranie innego
kraju bądź międzynarodowe organizacje typu think tank) – POZIOM
PRZEDSTAWIANIA PODMIOTU;
5.	 ilościowy udział jednostek wypowiedzi medialnej, w których reprezento‑
wane były organizacje typu think tank w podziale na obszary tematyczne
– PROBLEMATYKA PRZEDSTAWIANIA.
Ad 1. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, że organizacje eksperckie
uczestniczą w dyskursie ogólnoinformacyjnych mediów drukowanych za pośred‑
nictwem swoich przedstawicieli, ale nie wszystkie dzienniki udostępniają im swoje
łamy.
Znaczącą większość autorów w kategorii „autor spoza redakcji” stanowili liderzy
bądź członkowie organizacji eksperckich. Wśród 19 zakodowanych w tej kategorii
jednostek wypowiedzi prasowej, zanotowano 14 publikacji ich autorstwa. Były to,
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Wykres 1. Udział poszczególnych typów autorów
w przekazie badanych dzienników wg j.w.p. (%)
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Źródło: badania własne.

w znacznej większości teksty publicystyczne podpisane ich nazwiskiem z zaznacze‑
niem przynależności do organizacji i pełnionej w niej funkcji. Przy czym prawie
wszystkie z nich ukazały się na łamach „Gazety Wyborczej” (7) i „Rzeczpospolitej”
(6). „Dziennik Gazeta Prawna” nie zamieścił na swoich łamach ani jednego materiału
autorstwa przedstawiciela organizacji eksperckiej, a „Nasz Dziennik” opublikował
tylko jedną taką publikację. Porównując wypowiedzi w „Gazecie Wyborczej”
i „Rzeczpospolitej” można zauważyć ciekawą różnicę dotyczącą ich formy i autorów.
Na łamach pierwszego tytułu autorami materiałów byli w przeważającej większości
sami liderzy organizacji, w 5 na 7 przypadków, podczas gdy w Rzeczpospolitej naj‑
częściej publikowali członkowie organizacji odpowiedzialni za konkretną działalność
bądź koordynujący określone projekty. W „Gazecie Wyborczej” zamieszczone zostały
same artykuły publicystyczne, w których autorzy reprezentujący polskie think tanki
omawiali podejmowany temat i przedstawiali swoją opinię w tym zakresie, natomiast
w „Rzeczypospolitej” forma wypowiedzi prasowych ich autorstwa była bardziej
zróżnicowana. Wprawdzie przeważała forma artykułu publicystycznego, ale opubli‑
kowano także jeden typowy komentarz oraz jeden list-polemikę nadesłaną do
redakcji przez lidera organizacji eksperckiej, który nie zgadzał się z opinią wyrażoną
w publikacji autorstwa przedstawiciela innego think tanka.
Zbyt mała liczba materiału badawczego nie pozwala na wyciąganie daleko idą‑
cych wniosków dotyczących charakteru udostępniania łamów think tankom przez
redakcje dzienników, ale zasygnalizowane różnice mogą być podstawą do rozważań
i dalszych badań nad typami współpracy między redakcjami gazet i poszczegól‑
nymi organizacjami eksperckimi. Szczególnie, że analiza treści dostarcza informa‑
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cji na temat frekwencji występowania tych ostatnich w przekazie konkretnego
medium, zarówno jako autorów materiałów, jaki i aktorów występujących w publi‑
kacjach. I tak np. w „Gazecie Wyborczej” najczęściej reprezentowana była Fundacja
im. Stefana Batorego, DemosEuropa Centrum Strategii Europejskiej oraz Forum
Obywatelskiego Rozwoju. Stałym współpracownikiem piszącym do dziennika jest
Paweł Świeboda, szef think tanku zajmującego się sprawami integracji europejskiej
(demosEUROPA)19. W „Rzeczpospolitej”, jedynie Instytut Badań Strukturalnych
wyróżniał się pod kątem frekwencji występowania w przekazie gazety, pozostałe
organizacje eksperckie były reprezentowane w podobnym stopniu. Ciekawym
przykładem współpracy redakcji „Rzeczpospolitej” z organizacją ekspercką jest tzw.
„barometr Rzeczpospolitej”, czyli systematycznie publikowana wzmianka w postaci
wykresu i wskaźnika rozwoju gospodarczego Polski, który przygotowuje dla
dziennika Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
W przypadku telewizyjnych serwisów informacyjnych ciężko mówić o zjawisku
udostępniania wizji, z oczywistych względów redakcje nie zamieszczają bowiem
materiałów przygotowanych samodzielnie przez organizacje eksperckie bądź jej
przedstawicieli. W przekazie audycji informacyjnych bardziej reprezentatywny jest
sposób prezentacji think tanków, co omawiam dalej.
Ad. 2. Jak przedstawiono na wykresie 2, organizacje eksperckie prezentowane były
w przekazie badanych dzienników przede wszystkim na płaszczyźnie mezo, czyli
albo opisywano ich działania albo były one identyfikowane poprzez ich nazwy
własne. Przy czym, kontekst organizacyjny zarówno w przypadku prasy, jak i tele‑
wizji dotyczył w przeważającej większości działalności konkretnych podmiotów,
niezwykle rzadko podejmowany był temat współpracy czy ich wspólnych inicjatyw.
Przewaga perspektywy mezo na łamach prasy codziennej wynikała z tego, że
w większości materiałów współwystępowała ona z płaszczyzną mikro-personalną,
np. w tym samym materiale cytowano członków organizacji i odwoływano się do
jej działalności. Inaczej niż w spersonalizowanym przekazie telewizyjnym, gdzie
organizacje eksperckie były reprezentowane głównie przez osoby komentujące
bieżące wydarzenia, które nie zawsze utożsamiane były z instytucją. Organizacje
eksperckie i ich działalność najrzadziej przedstawiane były na płaszczyźnie makro.
Z jednej strony, trzeba pamiętać, że kontekst społeczno-ideowy jest najbardziej

19

www.demoseuropa.eu, odczyt z dn. 12.09.2012.
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ogólny i tym samym zazwyczaj mniej atrakcyjny medialnie20 od konkretnych
działań organizacji czy opinii konkretnych osób.
Wykres 2. Płaszczyzny przedstawiania eksperckich organizacji pozarządowych,
wg liczby jednostek wypowiedzi prasowych i telewizyjnych
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płaszczyzny przedstawiania.
Źródło: badania własne.

Z drugiej jednak strony, organizacje eksperckie zajmują się przeważnie sprawami
społecznymi (jakością demokracji, integracją europejską, rozwojem gospodarczym
itd.), stąd znikomy udział materiałów medialnych identyfikujących je z płaszczyzną
makro należy traktować jako pewnego rodzaju lukę informacyjną po stronie
mediów i jednocześnie wyzwanie dla organizacji eksperckich aby przebić się do
dyskursu medialnego także na płaszczyźnie ideowej.
Ad. 3. Bardzo ważnym wskaźnikiem sposobu przedstawiania organizacji typu think
tank w przekazie mediów jest prezentacja aktorów, którzy są z nimi utożsamiani,
występujących w publikacjach i audycjach. Do aktywności mediów w zakresie
tematyzowania rzeczywistości społecznej zalicza się zjawisko primingu (torowania).
20

Przebieg zainteresowania tematem nigdy nie wywodzi się wyłącznie z rzeczywistych okolicz‑
ności, obiektywnych faktów i rozwoju sytuacji, ale jest uzależniony od wielu czynników. Istnieje
obszerny zbiór badań empirycznych na temat czynników atrakcyjności medialnej informacji, których
celem jest określenie reguł i kodów stanowiących o wartości informacyjnej wiadomości. Zob. m.in.
w: S. Allan, Kultura newsów, Kraków 2004, s. 60–64; W. Schulz, Politische Kommunikation. Theoretische
Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung, Wiesbaden 2008, s. 90.
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Jest to nadawanie znaczenia pewnym kwestiom poprzez wzmożoną częstotliwość
ich powtarzania, odpowiednie miejsce w programach i eksponowanie poprzez
autorytet komentatorów, którzy je analizują21. I odwrotnie, nawet jeśli materiały
medialne nie podejmują bezpośrednio tematyki związanej z działalnością danej
organizacji eksperckiej, ale cytowana jest w nich opinia jej lidera, to rozpoznawalna
staje się także organizacja.
Na pozycję aktorów występujących w tekstach składają się: sposób ich cytowania,
ranga podmiotu oraz role, w jakich występują oni w wypowiedziach medialnych.
Ogólne wyniki dotyczące powyższych obszarów analizy mogą świadczyć o wyso‑
kim pozycjonowaniu aktorów reprezentujących organizacje eksperckie. Byli oni
w przeważającej większości cytowani bezpośrednio nie tylko w materiałach tele‑
wizyjnych, których format wymusza nagrywanie rozmówcy „na żywo”, ale także
w wypowiedziach prasowych.
Wykres 3. Udział podmiotów występujących w przekazie badanych mediów
w podziale na sposób cytowania i rangę, wg liczby j.w.m.
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Liczba j.w.m. nie sumuje się do liczby „n” publikacji (94 dla dzienników i 18 dla
serwisów TV), gdyż w jednej jednostce mogły występować różne podmioty
w różnych rolach i rangach przedstawiania.
Źródło: badania własne.
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K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005, s. 318.
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W materiale badawczym zakodowano 88 aktorów reprezentujących organizacje
eksperckie w przekazie analizowanych dzienników, z których 53 cytowanych było
bezpośrednio a na 35 autorzy materiałów powołali się pośrednio oraz 21 aktorów
w przekazie analizowanych audycji telewizyjnych, z których wszyscy wypowiadali
się bezpośrednio do kamer. Nie zakodowano natomiast żadnego materiału telewi‑
zyjnego, w którym dziennikarze powoływali się pośrednio na raporty bądź inne
dokumenty wydawane przez organizacje eksperckie. Na wykresie nr 3 przedsta‑
wiono zbiorcze dane dla przekazu analizowanych mediów.
We wszystkich materiałach telewizyjnych i w przeważającej większości materia‑
łów prasowych (65) aktorzy reprezentujący organizacje typu think tank występo‑
wali w „swojej roli”, czyli występowali jako eksperci wypowiadający się na podej‑
mowany przez dziennikarzy temat, bądź do których słów lub „wytworów” autorzy
powoływali się w tekstach. W przekazie dzienników członkowie organizacji eks‑
perckich zostali 13 razy przedstawieni także w roli „organizatora bądź uczestnika
wydarzenia”. Przy czym w przeważającej większości były to wydarzenia bądź
pseudowydarzenia (typu dyskusji i seminariów z udziałem dziennikarzy) inicjo‑
wanych przez konkretny think tank. Sporadycznie występowali oni w roli „oskar‑
życiela” (3), za każdym razem nieprawidłowości zarzucano administracji rządowej,
oraz w roli „sprawcy nieprawidłowości” (3). W pozostałych materiałach nie dało
się przypisać jednoznacznych ról aktorom reprezentującym organizacje eksperckie.
Ad 4. Oczywiste jest, że rodzime media prezentują głównie polskie think tanki, ale
wyniki badań dotyczące poziomów przedstawiania organizacji eksperckich są
pewnym zaskoczeniem. Nie dziwi bardzo niski udział reprezentacji lokalnych lub
regionalnych organizacji typu think tank w przekazie badanych mediów. Organi‑
zacje pozarządowe na tym poziomie podejmują głównie działalność dotyczącą
spraw i problemów konkretnej społeczności lokalnej bądź regionalnej w różnych
obszarach życia zbiorowego, a rzadko zajmują się jego analizą. Natomiast można
było przypuszczać, że duże, znane organizacje międzynarodowe o długiej tradycji
mają stosunkowo wysoką pozycję w przekazie mediów informacyjnych w Polsce.
Tymczasem, wyniki badań wskazują na ich znikomy udział w polskim dyskursie
medialnym (por. wykres 4).
Ad. 5. Ważną funkcją mediów masowych w obszarze tematyzowania rzeczywisto‑
ści społecznej jest framing (ramowanie), czyli tworzenie ram interpretacyjnych,
które organizują bądź reorganizują wiedzę, jaką odbiorcy mediów już posiadają
w swoich umysłach. Innymi słowy, media oferują swoim odbiorcom specyficzną
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Wykres 4. Poziomy prezentacji organizacji typu think tank według liczby
jednostek wypowiedzi prasowej i jednostek wypowiedzi telewizyjnej
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Liczba j.w.m. nie sumuje się do liczy „n” publikacji (94 dla dzienników i 18 dla
serwisów tv), gdyż w jednej jednostce mogły występować różne poziomy prezen‑
tacji organizacji eksperckich.
Źródło: badania własne.

perspektywę patrzenia na rzeczywistość, a oni interpretują ją zgodnie z nią, bądź
nie22. Zjawisko to koncentruje się raczej na tym, co i jak ludzie mówią o danych
sprawach, niż na tym, o czym mówią23. Na poziomie analizy treści przekazu
mediów, istotne jest jednak rozpoznanie obszarów tematycznych, w których repre‑
zentowane są organizacje typu think tank. Innymi słowy, ważna jest identyfikacja
spraw, tematów i problemów, które albo są pozycjonowane przez redakcje poprzez
udział ekspertów w przekazie dotyczących tych kwestii albo, które są wynikiem
działań organizacji eksperckich podejmowanych w celu przebicia się do dyskursu
mediów z określonymi komunikatami.
Jak pokazano na wykresie 5 organizacje eksperckie stosunkowo najczęściej są
obecne w przekazie mediów dotyczącym spraw gospodarczych, a następnie
w materiałach medialnych podejmujących problematykę polityczną. Warto zauwa‑
żyć, że polityka zajmuje pierwsze miejsce w agendzie tematycznej mediów w ogóle,

22
23

K. Skarżyńska, op.cit., s. 315–318.
W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005, s. 273.
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a gospodarka w tym rankingu plasuje się na miejscu drugim24. Obszar polityki ma
jednak swoich aktorów, którzy mają zazwyczaj większe doświadczenie w kontak‑
tach z mediami. Eksperci z think tanków przegrywają jako komentatorzy bieżących
wydarzeń politycznych najczęściej z politykami, którzy są bardziej medialni
i rozpoznawalni przez odbiorców mediów. Wysoki udział gospodarki jako obszaru
tematycznego, w którym mocno reprezentowane są organizacje eksperckie może
natomiast wynikać z tego, że sami dziennikarze gorzej radzą sobie z analizą i rela‑
cjonowaniem spraw gospodarczych niż politycznych, i dlatego chętniej zwracają
się o opinię do organizacji zajmujących się tą problematyką.
Wykres 5. Obszary tematyczne, w których reprezentowane były
organizacje typu think tank wg liczby jednostek wypowiedzi prasowej
i jednostek wypowiedzi telewizyjnej
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Liczba j.w.m. nie sumuje się do liczy „n” publikacji (94 dla dzienników i 18 dla serwisów
TV), gdyż w jednej jednostce mogły występować różne obszary tematyczne.
Źródło: badania własne

24

Zob. m.in. D Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji
o polityce, Poznań 2011, s. 189–193.
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Duża różnica zanotowana dla kategorii „prawa” między przekazem dzienników
i serwisów informacyjnych wynika przede wszystkim z profilu gazet ogólnoinforma‑
cyjnych, które mają możliwość przytoczenia przepisów i jego wnikliwą interpretację,
co jest bardzo trudne do zrobienia w krótkim materiale telewizyjnym. Poza tym dwa
spośród dzienników ogólnopolskich specjalizują się w zagadnieniach prawnych:
„Dziennik Gazeta Prawna”, która jest sprofilowana na tę tematykę oraz „Rzeczpospo‑
lita”, która w 2011 r. publikowała tzw. „żółte strony” – dodatek codzienny poświęcony
tej problematyce. Z kolei stosunkowo wysoka reprezentacja organizacji eksperckich
w obszarze tematycznym „sprawy socjalne” w przekazie dzienników może świadczyć
o utożsamianiu ich z organizacjami pozarządowymi w ogóle, które kojarzone są
w znacznej mierze przez pryzmat działalności charytatywnej i pomocowej. W prze‑
kazie telewizyjnym sprawy socjalne przedstawiane są często jako historie doświadczeń
konkretnych osób oraz ich opiekunów i konfrontowane są z wypowiedziami osób
reprezentujących instytucje państwowe odpowiedzialne za sprawy, których te historie
dotyczą. Stąd, nie dziwi znikomy udział organizacji eksperckich w przekazie tego typu.
Warto natomiast odnotować całkowity brak obecności organizacji eksperckich
w dyskursie badanych mediów w kategorii „sport”25, oraz kategorii „ochrona środo‑
wiska” i „kultura, nauka, edukacja” w przekazie serwisów telewizyjnych.

Komunikacja z otoczeniem przy wykorzystaniu
internetowych mediów własnych

Projekt studencki polegał na prześledzeniu witryn internetowych, mediów
społecznościowych, odszukaniu kontaktów telefonicznych i mailowych a także
adresów siedzib wybranych pozarządowych organizacji eksperckich26 oraz spraw‑
dzeniu, w jakim stopniu są one użytkowane. Głównym celem badań była weryfi‑
25

Szczególnie, że badania prowadzone były w trakcie przygotowań Polski do organizacji Mi‑
strzostw Europy w Piłce Nożnej, Euro 2012.
26
Badanie obejmowało różne typy organizacji pozarządowych, w tym think tanki. W celu doboru
próby posłużono się wyszukiwarką Google, wpisując w okno wyszukiwania hasło: „think tanki
w Polsce” i „organizacje eksperckie w Polsce”. Spośród witryn organizacji, które pojawiły się na
pierwszych pięciu przeszukiwanych stronach wylosowano dziesięć, co stanowiło około 30%. Kiero‑
wano się przy tym przeświadczeniem, że pojawienie się witryny na późniejszych stronach oznacza
złe ich pozycjonowanie lub jego brak, a więc może świadczyć o niskiej dbałości o dostępność infor‑
macji na temat organizacji i jej działalności w sieci. Z kolei dobór losowy próby zamiast analizy witryn
pozycjonowanych na pierwszych kilku miejscach miał na celu zróżnicowanie badanych organizacji,
tak aby do próby zakwalifikowano nie tylko najsilniejsze polskie think tanki.
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kacja możliwości komunikacji z każdą z tych organizacji. Pierwotnym źródłem
informacji na temat dostępnych kanałów były strony internetowe organizacji,
a podstawowymi danymi, jakich na niej poszukiwano były: adres, numer telefonu,
e-mail oraz formularz kontaktowy lub inna forma umożliwiająca skontaktowanie
się z organizacją. Okazało się, że nie wszystkie organizacje dysponują lub informują
o istnieniu kanałów, które uznano za podstawowe. Przykładowo, Ośrodek Analiz
Polityczno-Prawnych nie podaje adresu siedziby ani telefonu. Jednakże tzw. próba
skontaktowania się i uzyskania odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące ich
działalności bądź podjętych inicjatyw za pośrednictwem, uznawanych już dzisiaj
za tradycyjne, kanałów komunikacji (telefon, e-mail) wypadła dobrze27. Nie udało
się dodzwonić jedynie do siedzib dwóch organizacji. Gdy zwrócić uwagę na fakt,
że e-mail oraz formularz kontaktowy często traktowane są wymiennie, to można
zaryzykować stwierdzenie, iż polskie think tanki w pełni wykorzystują podstawowe
kanały kontaktu z otoczeniem.
Tabela 2. Podstawowe kanały komunikacji dostępne na stronach
internetowych organizacji eksperckich i weryfikacja ich wykorzystywania
Nazwa organizacji

telefon

e-mail

formularz

jest

działa

jest

działa

jest

działa

Centrum im. Adama Smitha

×

×

×

–

×

–

Ośrodek Myśli Politycznej

×

×

–

–

×

×

Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska

×

×

×

–

×

–

PAFERE

×

-

×

×

–

–

Instytut Misesa

×

×

×

–

–

–

Instytut Globalizacji

×

×

×

–

–

–

Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych

–

–

×

×

–

–

Instytut Sobieskiego

×

×

×

×

–

–

Instytut Spraw Publicznych

×

×

×

×

–

–

Instytut Obywatelski

×

×

×

×

–

–

Źródło: www.media.idiks. uj.edu.pl, odczyt z dn. 14.09.2012.
27
Próby kontaktu telefonicznego podjęto trzykrotnie w godzinach pracy siedzib podanych na
stronie. Zróżnicowanie formułowanych pytań występowało nie tylko pomiędzy poszczególnymi
instytucjami, lecz także między różnymi kanałami wykorzystywanymi przez daną instytucję (telefon,
portale społecznościowe). W efekcie żadna z organizacji nie otrzymała tego samego zapytania dwoma
różnymi kanałami.
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Co więcej, w obrębie owych tradycyjnych form są one bardzo skuteczne – zde‑
cydowana większość instytucji odpowiedziała na kierowane do nich zapytania,
a poziom merytoryczny tych odpowiedzi był wysoki. Gorzej wypadły badania
dotyczące wykorzystywania przez pozarządowe organizacje eksperckie bardziej
zaawansowanych kanałów komunikacji z otoczeniem, takich jak media społecz‑
nościowe.
Tabela 3. Wykorzystywanie przez pozarządowe organizacje eksperckie
internetowych portali i serwisów społecznościowych
Face
book

Nasza
Klasa

You
Toube

Twitter

Blip

Flicker

Inne

Centrum im. Adama Smitha

×

–

×

–

–

×

–

Ośrodek Myśli Politycznej

×

–

×

×

–

–

–

Fundacja Odpowiedzialność
Obywatelska

×

–

–

–

–

–

–

PAFERE

×

–

×

–

–

–

–

Nazwa organizacji

Instytut Misesa

×

–

×

×

×

×

×

Instytut Globalizacji

×

–

–

–

×

–

–

Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych

–

–

–

–

–

–

–

Instytut Sobieskiego

×

–

–

–

–

–

–

Instytut Spraw Publicznych

×

–

×

×

×

×

×

Instytut Obywatelski

×

–

×

×

–

×

×

Źródło: www.media.idiks, uj.edu.pl, odczyt z dn. 10.09.2012.

Badania przeprowadzone przez studentów dziennikarstwa UJ wykazały, że
wprawdzie, większość badanych organizacji ma swój profil na najbardziej popu‑
larnym Facebooku, ale już tylko połowa korzysta z serwisu YouTube, jedynie
trzy – z Twittera i dwie – z Blipa. Natomiast Nasza-Klasa jawi się w świetle prze‑
prowadzonych badań jako portal mało atrakcyjny dla tej grupy organizacji. Niski
poziom wykorzystywania mediów społecznościowych, choć nie stanowi realnego
utrudnienia w nawiązywaniu kontaktu z organizacjami może negatywnie wpływać
na swoisty potencjał komunikacyjny, ograniczający się do funkcji pragmatycznej,
pomijający zaś aspekt związany z tworzeniem trwałych więzi z otoczeniem28.
28

Raporty z badań przeprowadzonych w ramach projektu studenckiego IDiKS można znaleźć
na stronie internetowej www.media.edu.pl, odczyt z dn. 10.09.2012.
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Podsumowanie

Polskie think tanki są stosunkowo młodymi uczestnikami polskiej debaty

publicznej, dlatego dość skromny przekaz medialny na ich temat i z ich udziałem
nie musi wcale oznaczać równie słabego oddziaływania na opinię publiczną, czy
też przekreślać ich szansy na dopracowanie się statusu jej lidera w poszczególnych
obszarach.
Fragmentaryczne badania dotyczące obecności organizacji typu think tank
w przekazie mediów informacyjnych w Polsce wykazały kilka cech sposobu ich
prezentacji. Warty podkreślenia jest fakt, że niektóre z organizacji eksperckich są
zapraszane bądź dopuszczane na łamy dzienników ogólnopolskich. Publikacje
autorstwa liderów bądź ich członków, nawet jeśli nie dotyczą bezpośrednio dzia‑
łalności podejmowanej przez organizację, stanowią bezpośredni głos w dyskursie
mediów, a co za tym idzie, są oznaką jakiegoś oddziaływania na ich agendę tema‑
tyczną.
Na korzyść organizacji typu think tank zapisać można także rangę i role aktorów
reprezentujących je w przekazie mediów. Sprzyjają one zakotwiczaniu się wizerunku
think tanków w opinii publicznej głównie przez pryzmat liderów tych organizacji
występujących w pożądanych przez nich rolach ekspertów. To niesie jednak za sobą
potencjalne konsekwencje w obszarze polityki. Eksponowanie przez media lub
w mediach jednej osoby reprezentującej daną organizację sprawia, że staje się ona
atrakcyjna dla uczestników życia politycznego, np. dla partii politycznych. Rozpo‑
znawalny przez wyborców lider organizacji eksperckiej może być, z punktu widze‑
nia ich strategii politycznych, dobrym kandydatem na listy wyborcze29.
Jak pokazują wyniki badań, organizacje typu think tank są w pierwszej kolejno‑
ści przedstawiane na łamach pracy i w telewizyjnych serwisach informacyjnych
jako eksperci w obszarze spraw gospodarczych. To może wpływać z jednej strony
na prestiż organizacji eksperckich, które zajmują się trudnymi analizami, niezro‑
zumiałymi dla przeciętnego odbiorcy. Ale z drugiej strony, może utrudniać ich
komunikację z szerszymi kręgami społecznymi, dla których język wypowiedzi
i tematy poruszane przez przedstawicieli think tanków będą odbierane jako nie‑
przystępne.

29

Przykładem takiej drogi politycznej z funkcji lidera organizacji eksperckiej do funkcji eurode‑
putowanej jest kariera Leny Kolarskiej-Bobińskiej, prezes Instytutu Spraw Publicznych, która dostała
się do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej.
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W tym kontekście warto odnieść się po raz kolejny do badań studentów dzien‑
nikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które choć stanowiły jedynie próbkę
skuteczności wykorzystywania przez polskie think tanki internetowych mediów
w obszarze komunikacji z otoczeniem, to jednak ujawniły pewne tendencje zacho‑
wań organizacji eksperckich w tym względzie. Przeważająca większość analizowa‑
nych think tanków posiada profesjonalną stronę internetową, na której zamiesz‑
czane są sprawozdania z ich działalności i raporty z badań. Witryny te można uznać
nie tylko za dobrą promocję własnego wizerunku i tworzonych produktów, ale
także za pożyteczne źródło informacji dla dziennikarzy, polityków i innych uczest‑
ników życia publicznego. Jednakże, think tabki dość słabo wykorzystują serwisy,
takie jak Facebook, Nasza-Klasa, YouTube, Twitter, Blip czy Flicker. Serwisy spo‑
łecznościowe dają szanse zaistnienia w rozmaitych kręgach odbiorców/obywateli,
ale także stanowią potencjalne kanały dotarcia np. do mediów tradycyjnych czy
środowisk politycznych, które coraz powszechniej z nich korzystają. Wydaje się
zatem, że organizacje których celem jest oddziaływanie na opinię publiczną
powinny szybko importować nowe możliwości komunikacji i kanały rozprzestrze‑
niania informacji oraz wykorzystywać je równocześnie.

Summary
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Polish think tanks as social participants
of the political discourse

Analyzing the modernization processes in present-day democratic systems from

the perspective of political communication and its actors, one must pay attention to the
widening range of possible relations and research in this area.
Today political communication research, conducted in the field of political sciences and
media studies, go far beyond the interactions between the actors working in the sphere of
the institutional policy and the so-called mainstream media, which have been in the center
of attention of political scientists and media researchers until lately.
More and more often, the research and considerations, undertaken by the latter, cover
other more or less formalized and organized subjects of the social life, which influence, or
have the potential to influence the shape of political decision centers’ work.
The author of the text deals with the issue of the relations between think tank organiza‑
tions and the media. On the one hand, the article shows the position of nongovernment
expert organizations in the media public sphere. On the other hand, it shows how think
tanks use Internet-tools of the communication. The article is based on empirical findings:
the content analysis of the chosen news media and websites of the selected think tank
organizations.
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Powstawanie, funkcjonowanie
oraz oddziaływanie inicjatyw
obywatelskich w Internecie
1. Wprowadzenie

Niniejszy artykuł ma na celu analizę problematyki inicjatyw obywatelskich,

służącą udzieleniu odpowiedzi na pytanie o to jakie zmiany w powstawaniu oraz
funkcjonowaniu inicjatyw obywatelskich w Polsce zachodzą pod wpływem Inter‑
netu. Jakkolwiek możliwości komunikacyjne oferowane przez Sieć pozwalają na
zaistnienie profesjonalnie zorganizowanych, prowadzących do realnych skutków
inicjatyw obywatelskich, inspirowanych wzorcami wywodzącymi się z demokracji
skonsolidowanych, należy zwrócić uwagę na fakt, iż tematyka oraz motywacje,
kierujące organizatorami oraz uczestnikami tychże inicjatyw, nie uległy zmianom,
zmieniły się jedynie możliwości oddziaływania oraz metody dążenia do osiągnię‑
cia założonych celów.
Analiza problemu inicjatyw obywatelskich, powoływanych i realizowanych
w Polsce przy wykorzystaniu Internetu, będzie oparta na pytaniach o problematykę,
jakiej dotyczą owe inicjatywy obywatelskie, zarówno organizowane za pośrednic‑
twem Sieci lub toczące się w cyberprzestrzeni; o nowe narzędzia mobilizacji, służące
organizowaniu inicjatyw obywatelskich, jakie oferuje Internet drugiej generacji
oraz o społeczny odbiór inicjatyw obywatelskich, organizowanych za pośrednic‑
twem Sieci lub mających miejsce w samej cyberprzestrzeni. Analiza ta pozwoli na
ocenę funkcjonowania dotychczas znanych narzędzi społeczeństwa obywatelskiego
w nowych warunkach oraz na sprawdzenie czy zmiany technologiczne doprowa‑
dziły do wykształcenia się nowych, nieznanych wcześniej form aktywności oby‑
watelskiej, będącej wszakże podstawą działania civil society.
Badane będą strony internetowe, na których organizowane są inicjatywy oby‑
watelskie; najważniejsze z nich skupione są wokół serwisu bzzz.net, jedynego
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w Polsce serwisu w całości poświęconego internetowej przestrzeni obywatelskiej.
Serwis jest, jak określają go autorzy, „niezależną spółdzielnią administratorów”,
zapewniających zarówno techniczne możliwości, jak i wypracowaną markę, pod‑
miotom chcącym podejmować działania obywatelskie w Sieci. Właściciele portalu
wyznaczają 13 najważniejszych stron, umieszczonych na swoich serwerach i to
właśnie one będą stanowić podstawę niniejszego badania.

2. Repertuar działań elektronicznych

Analizy repertuaru działań kolektywnych w Internecie można dokonywać

w oparciu o założenie, że istnieje różnica między „rzeczywistymi” akcjami, wspie‑
ranymi i ułatwianymi przez Internet, a „wirtualnymi” działaniami, w całości roz‑
grywającymi się w Sieci1. Zarówno „stary” repertuar, wspierany przez Sieć, jak
i „nowa”, modyfikowana za pośrednictwem nowych technologii strategia łącznie
tworzą repertuar działań kolektywnych dla nowych ruchów społecznych. Można
również, nawiązując do założeń Jana van Laera i Petera van Aelsta, wprowadzić
podział na działania o niskim i wysokim poziomie kosztów transakcyjnych i wska‑
zać w jaki sposób Sieć niweluje bariery dostępu do wspomnianych działań2.
Pierwszy wymiar i oś podziału to „stare” i „nowe” formy działań kolektywnych.
Nowe formy działania można nazwać działaniami „opartymi na iInternecie”
(internet-based), ponieważ istnieją one wyłącznie dzięki funkcjonowaniu Sieci –
bez jej istnienia nie byłoby (zdaniem van Laera i van Aelsta) możliwe podjęcie
żadnych działań, mieszczących się w tej kategorii. Działania wspierane przez nowe
media odnoszą się do tradycyjnych narzędzi, jakimi dysponują ruchy społeczne.
Dzięki nowym technologiom ich wykorzystanie i koordynacja stały się znacznie
łatwiejsze, niemniej ich zaistnienie nie jest warunkowane istnieniem Internetu –
były one znane wcześniej, a Sieć jedynie ułatwiła ich organizację.
Drugą oś podziału może stanowić poziom kosztów transakcyjnych, związanych
z podjęciem i realizacją danej inicjatywy – wysoki versus niski. Kluczową zmienną
1

L.J. Gurak, J. Logie, Internet Protest, from Text to Web, [w:] Cyberactivism. Online Activism in
Theory and Practice, red. M. McCaughey, M.D. Ayers, New York–London 2003, s. 25–46; S. Vegh,
Classifying Forms of Online Activism: The Case of Cyberprotests against the World Bank, [w:] Cyberactivism. Online Activism in Theory and Practice, red. M. McCaughey, M.D. Ayers, New York–London
2003, s. 71–95.
2
J. Van Laer, P. Van Aelst, Cyber-protest and civil action repertoires in social movements, [w:]
Handbook on Internet Crime, red. Y. Jewkes, M. Yar, Devon 2010, s. 233.
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są w tym przypadku realne koszty aktywnej partycypacji w konkretnym działaniu
– ilość zasobów koniecznych do zaangażowania w przypadku poszczególnych
strategii (czas, pieniądze, umiejętności). Koszty te odnoszą się również do katego‑
rii kosztów potencjalnych, jak np. nakłady związane z potencjalnym aresztowaniem
uczestnika określonego działania obywatelskiego. W oparciu o wskazane osie
podziału można zatem wyróżnić cztery kategorie inicjatyw obywatelskich: działa‑
nia wspierane przez Internet, o niskim poziomie kosztów transakcyjnych; działania
wspierane przez Internet o wysokim poziomie kosztów transakcyjnych; działania
oparte na Internecie, o niskim poziomie kosztów transakcyjnych oraz, ostatecznie,
działania oparte na Internecie o wysokim poziomie kosztów transakcyjnych.

2.1. Działania wspierane przez Internet,
o niskim poziomie kosztów transakcyjnych

Tradycyjne formy wspierania lub angażowania się w inicjatywy obywatel‑

skie to m.in. wpłaty pieniężne, zachowania konsumenckie lub udział w legalnych
demonstracjach. Niemal we wszystkich zachodnich demokracjach ten typ działań
stał się normalny wraz z przystępowaniem do nich coraz większej liczby uczestni‑
ków3. Ich popularność można wiązać z niskim stopniem ryzyka i niskimi kosztami
uczestnictwa, natomiast Sieć jeszcze bardziej owe koszty ograniczyła.
2.1.1. Wpłaty pieniężne
Wpłaty pieniężne to sposób działania, który nie wymaga żadnego ryzyka ani
szczególnego zaangażowania. Przed upowszechnieniem się Internetu koszty
koordynacji przedsięwzięć polegających na zbieraniu datków niejednokrotnie
przewyższały niewielkie dochody z nich płynące. Sieć oferuje natomiast nieskom‑
plikowane logistycznie – zarówno dla ofiarodawców, jak i zbierających – mecha‑
nizmy, przez co zyskują one na popularności i nie obciążają osób zaangażowanych
w organizację tego typu inicjatyw4. Mogą to być zarówno mechanizmy ułatwiające
wpłacanie funduszy, powiązane z popularnymi serwisami płatności internetowych,
pozwalające na szybkie przekazanie środków finansowych z karty kredytowej, jak
3

P. Norris, S. Walgrave, P. Van Aelst, Who Demonstrates? Antistate Rebels, Conventional Participants, or Everyone?, „Comparative Politics” 2005, nr 37 (2), s. 189–205.
4
K.R. Garrett, Protest in an Information Society. A Review of the Literature on Social Movements
and New ICT’s, „Information, Communication and Society” 2006, nr 9 (2), s. 206.
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i mechanizm click-to-give, umożliwiający kolekcjonowanie funduszy od sponsorów,
płacących za pojedyncze kliknięcia internautów. Spośród najpopularniejszych stron
internetowych, działających na platformie bzzz.net żadna nie jest wyposażona
w powyższe funkcjonalności. Jedynie Bractwo Trojka prowadzi sklep internetowy
w pełnym znaczeniu tego pojęcia.
Narzędzie click-to-give, znane z witryn internetowych organizacji pozarządo‑
wych o profilu charytatywnym, nie jest stosowane na żadnej ze stron skupionych
na platformie bzzz.net. Wykorzystują je takie organizacje pozarządowe o profilu
charytatywnym, jak Polska Akcja Humanitarna, która akcją „Pajacyk” zapoczątko‑
wała ten sposób gromadzenia funduszy w Polsce czy Fundacja Rozwoju Kardio‑
chirurgii (działania na rzecz budowy sztucznego serca). Działania te z jednej strony
pozwalają na pozyskanie i utrzymanie zarówno sponsorów, jak i prywatnych
darczyńców, z drugiej natomiast – na wirusowe promowanie marki/produktu,
jakim w tym wypadku jest określona akcja. Działania i organizacje wykorzystujące
mechanizm click-to-give skupiono m.in. na portalu siepomaga.pl5 (o jego zasięgu
może świadczyć dotychczas zebrana łączna kwota 1 374 047,14 zł), umożliwiając
zainteresowanym internautom wsparcie różnorodnych akcji – żadna z nich nie ma
jednak charakteru oddolnej inicjatywy obywatelskiej.
2.1.2. Zachowania konsumenckie
Zachowania konsumenckie jako forma działania są, w ich współczesnym wymiarze,
ściśle powiązane z rozwojem Internetu, dzięki któremu strategie i metody działania
stosowane w tym nowym, dotychczas rzadko docenianym aspekcie społeczeństwa
obywatelskiego, mają szansę się rozprzestrzenić. Pozwala on również na pozyskanie
pełnej informacji o określonych produktach oraz, np. w przypadku zastosowania
metody działania, jaką jest bojkot, także o ich zamiennikach. Na analizowanych
stronach internetowych zamieszczono informacje odnośnie bojkotów produktów
określonych marek w kontekście łamania przez producentów praw pracowniczych.
Nawoływaniu do bojkotu towarzyszyła informacja o niewłaściwych praktykach,
krokach prawnych podjętych wobec opisywanych firm; publikowano również
informacje o planowanych i zrealizowanych pikietach związanych z zachowaniami
konsumenckimi. Centrum Informacji Anarchistycznej zamieściło zarówno notatki
dotyczące łamania prawa przez pracodawców6, jak i wezwania do niekorzystania
5

http://www.siepomaga.pl/s/klikaj, odczyt z dn. 15.05.2012.
http://cia.media.pl/call_center_inter_galactica_ccig_i_przymuszanie_pracownikow_do_otwie‑
rania_kont_w_banku_bzwbk, odczyt z dn. 15.05.2012.
6
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z usług określonych firm7. Opublikowano także wzory dokumentów przydatnych
podczas podejmowania działań konsumenckich8. Witryna Przestrzeni Alternatyw‑
nej „Lalucza” również zawiera informacje dotyczące bojkotów określonych pro‑
duktów zarówno z uwagi na nieetyczne praktyki producentów (bojkot firm
futrzarskich), jak i łamanie praw pracowniczych9, zamieszczono na niej także ulotki
i materiały informacyjne w formacie PDF, aby ułatwić ich rozpowszechnianie.
Katalog działań konsumenckich, rozgrywających się w Internecie, skupionych
wokół platformy bzzz.net, wybranej jako reprezentatywna dla tego typu działań,
warto uzupełnić o inicjatywy wspomagane przez portale społecznościowe. Dzia‑
łania te najczęściej związane są z bojkotem określonych produktów/marek z uwagi
na bieżące wydarzenia (skandale, ujawnienie kompromitujących faktów, zajęcie
przez daną firmę lub osobę określonego stanowiska w kwestii istotnej dla opinii
publicznej) bądź wzbudzającą kontrowersje politykę firmy. Działania te mogą mieć
podłoże polityczne, jak np. bojkot książek Tomasza Grossa, oskarżanego o „robie‑
nie z Polaków zoologicznych antysemitów” i wydawnictwa „Znak”, publikującego
książki jego autorstwa, zapoczątkowany przez portal Narodowcy.net i propagowany
za pośrednictwem serwisu Facebook10.
Inicjatywy konsumenckie w Sieci, wpisujące się w ruch świadomej konsumpcji,
po wielokroć, choć dotyczą kwestii wyborów określonych produktów, są związane
z szerzej pojmowaną aktywnością społeczną, ta natomiast wpływa na zwiększenie
aktywności obywatelskiej. Zachowania konsumenckie w polskojęzycznym inter‑
necie skupiają się głównie na dostarczaniu informacji zarówno na temat bojkoto‑
wanych produktów, jak i dóbr w stosunku do nich alternatywnych. Jak już wspo‑
mniano, należy zaznaczyć, że o ile działania te nie należą do najistotniejszych
przejawów kultury uczestnictwa, wiążą się one z szerzej pojmowaną postawą
partycypacji, realizowanej także w innych obszarach. Warto również podkreślić
związki między promowaniem działań konsumenckich a poglądami politycznymi
angażujących się w nie osób, istotne dla analizowania inicjatyw ściślej związanych
ze sferą polityki.

7

http://cia.media.pl/warszawa_pikieta_pod_empikiem_najgorszym_pracodawca_2011_r, od‑
czyt z dn. 15.05.2012.
8
cia.media.pl/taxonomy/term/43/9?from=2026, odczyt z dn. 15.05.2012.
9
http://lalucza.bzzz.net/lalucza/home.html, odczyt z dn. 15.05.2012.
10
https://www.facebook.com/pages/Bojkot-Grossa-i-wydawnictwa-ZNAK/188761864467792?
sk=info, odczyt z dn. 25.05.2012.
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2.1.3. Demonstracje
Organizacje polityczno-społeczne, dążące do mobilizacji uczestników legalnych
demonstracji ulicznych w znacznym stopniu wykorzystują Sieć do usprawniania
koordynacji i zwiększenia efektu mobilizacyjnego11. Dotyczy to głównie dystrybu‑
cji informacji, zarówno dotyczących przyczyn, jak i celów akcji, lecz także infor‑
macji organizacyjnych, dotyczących logistyki samych demonstracji. Sieciowe
kanały dystrybucji informacji służą do przekazywania wiadomości o czasie
i lokalizacji wydarzenia, a w niektórych przypadkach rozpowszechniane są nawet
„przewodniki, informujące o prawach demonstrantów, sposobach chronienia się
przed atakami oraz zawierające wskazówki praktyczne”12. Treść analizowanych
w niniejszej pracy stron internetowych wskazuje na niewielki stopień wykorzysta‑
nia nowych mediów w działaniach mobilizacyjnych. Dominuje rozpowszechnianie
informacji o organizowanych demonstracjach oraz informowanie o już zrealizo‑
wanych działaniach, ich przyczynach i skutkach.
Wśród badanych witryn organizacyjne możliwości nowych mediów najpełniej
wykorzystało Centrum Informacji Anarchistycznej, publikując wiadomości o nad‑
chodzących wydarzeniach – w większości w formie zwięzłych notatek, zawierają‑
cych podstawowe informacje organizacyjne (czas, lokalizacja, temat wydarzenia)13
lub/oraz informacje dotyczące spotkań organizacyjnych, mających miejsce
w realnej przestrzeni, służących opracowaniu logistyki poszczególnych przedsię‑
wzięć14. W nielicznych przypadkach zamieszcza się także szczegółowy plan wyda‑
rzeń, materiały wideo, analizy analogicznych działań w ubiegłych latach15, prezen‑
tuje plakaty i inne materiały informacyjno-promocyjne16. Warto podkreślić
stworzenie przez administratorów strony kalendarza online, do którego wprowa‑
dzane są planowane inicjatywy17. Aplikacja umożliwia ich wyszukiwanie według
haseł tematycznych (np. ekologia, militaryzm, rasizm), typów wydarzeń (np. protest,
11

J. Van Laer, Internet Use and Protest Participation: How do ICTs affect mobilization?, PSW Papers
2007, s. 1–24.
12
P. Van Aelst, S. Walgrave, New Media, New Movements? The Role of the Internet in Shaping the
“Anti-Globalization” Movement, [w:] Cyberprotest. New media, citizens and social movements, red.
W. van de Donk, B.D. Loader, P.G. Nixon, D. Rucht, Cyberprotest. New media, citizens and social
movements, London 2004, s. 97–122.
13
http://cia.media.pl/solidarni_z_kapitanem_watsonem, odczyt z dn. 30.05.2012.
14
http://cia.media.pl/demonstracja_torun_26_05_2012_dosc_antyspolecznej_polityki_rzadu,
odczyt z dn. 30.05.2012.
15
http://cia.media.pl/katowice_glowna_demonstracja_antykongresowa_0, odczyt z dn. 30.05.2012.
16
http://odzyskacmiasto.files.wordpress.com/2012/05/poster_net1.jpg, odczyt z dn. 30.05.2012.
17
http://cia.media.pl/event/, odczyt z dn. 30.05.2012.
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pikieta, pokaz) oraz dat. Użytkownik może także modyfikować sposób wyświetla‑
nia kalendarza w zależności od własnych preferencji. Jakkolwiek przydatne
i wpisujące się w mobilizacyjną funkcję Internetu w obszarze inicjatyw obywatel‑
skich, narzędzie to nie równoważy negatywnego wydźwięku praktyk sprzecznych
ze współczesną „kwalifikacją obywatelską”, określaną przez Dorotę Pietrzyk-Reeves
jako m.in. „ogłada polityczna, odpowiedzialność w życiu publicznym, nastawienie
na dialog i kompromis w miejsce roszczeniowości”18. Warto zwrócić uwagę na
nawoływanie do przemocy na stronach internetowych Centrum Informacji Anar‑
chistycznej. Można zatem uznać, że wykorzystanie narzędzi, jakimi dysponują
aktywiści, spełnia funkcję mobilizacyjną, jednakże mobilizacja ta nie przekłada się
na realizację założeń współczesnego społeczeństwa obywatelskiego, stanowiącego
„sferę solidarności, współdziałania i współdecydowania”19.
Pozostałe organizacje, skupione wokół platformy bzzz.net, wykorzystują nowe
media do organizowania legalnych demonstracji w znacznie mniejszym zakresie.
Szczególną uwagę warto zwrócić na witrynę grupy Antifa, publikującej zarówno
relacje z manifestacji, jak i ich zapowiedzi, lecz także obszerne „ABC Demonstran‑
ta”20 oraz vademecum „Uliczna konfrontacja”21 – poradniki, zawierające szczegó‑
łowe wytyczne odnośnie organizowania demonstracji. Wskazane poradniki, nie‑
występujące na innych badanych stronach, stanowią polski przykład wskazanych
przez Van Laera i Van Laersta „przewodników, informujących o prawach demon‑
strantów, sposobach chronienia się przed atakami oraz zawierających wskazówki
praktyczne”22, co wzmacnia możliwości organizacyjne demonstrantów oraz
zwiększa zasięg ich działań. Tego typu zbiory informacji jako takie nie stanowią
jednak nowej jakości – zmienia się jedynie sposób ich dystrybucji.
Serwis Facebook, szczególnie na przełomie lat 2011 i 2012, dostarczał licznych
przykładów mobilizacyjnej funkcji Internetu w kontekście akcji protestacyjnych.
Za pomocą podstrony inicjatywy „Nie dla ACTA – nie zgadzam się na podpisanie
umowy przez Polskę”23 zebrano ponad 484 000 osób chętnych do wzięcia udziału
18

http://www.komk.ovh.org/obywatel_10.html, odczyt z dn. 30.05.2012.
http://www.komk.ovh.org/obywatel_10.html, odczyt z dn. 30.05.2012.
20
http://antifa.bzzz.net/abc-demonstranta, odczyt z dn. 01.06.2012.
21
http://antifa.bzzz.net/uliczna-konfrontacja, odczyt z dn. 01.06.2012.
22
P. Van Aelst, S. Walgrave, New Media, New Movements? The Role of the Internet in Shaping the
“Anti-Globalization” Movement, [w:] Cyberprotest. New media, citizens and social movements, red.
W. van de Donk, B.D. Loader, P.G. Nixon, D. Rucht, Cyberprotest. New media, citizens and social
movements, London 2004, s. 97–122.
23
https://www.facebook.com/events/301294013254264, odczyt z dn. 01.06.2012.
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w proteście przed przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego w Warszawie.
Podstrona „Marsz Niepodległości”24, założona w 2010 r., jest regularnie aktualizo‑
wana. W czasie bezpośrednio poprzedzającym kolejne marsze, odbywające się
corocznie 11 listopada, udostępniane są na niej informacje praktyczne dotyczące
manifestacji oraz relacje (również fotograficzne) z bieżących wydarzeń, natomiast
w okresie między poszczególnymi marszami publikowane są informacje organi‑
zacyjne dotyczące kolejnych edycji imprezy, apele o wpłaty pieniężne, lecz także
materiały graficzne, nawiązujące tematyką do imprezy, ogłoszenia o wydarzeniach
kulturalnych itp.
Wyżej wskazane podstrony stanowią jedynie przykłady działań mobilizacyjnych
w serwisach społecznościowych, obrazują jednak sposób wykorzystania możliwo‑
ści owych serwisów na potrzeby inicjatyw obywatelskich – spełniają głównie
funkcję promocyjną i informacyjną, nie wykraczając poza dotychczas znane środki
oddziaływania na odbiorcę.

2.2. Wspierane przez Internet działania o wysokich kosztach
transakcyjnych
2.2.1. Transnarodowe demonstracje
Strony internetowe, których treść podlega analizie w niniejszej pracy, w znacznej
większości nie zawierają informacji o transnarodowych manifestacjach, nie posłu‑
żyły także jako narzędzie mobilizacji oraz/lub źródło praktycznych informacji
o tychże. Strona inicjatywy Antifa publikuje wiadomości dotyczące zagranicznych
demonstracji25, jednakże nie są to demonstracje o charakterze transnarodowym.
Jedyną stroną poruszającą temat demonstracji transnarodowej jest Centrum
Informacji Anarchistycznej, publikujące wiadomość o ogólnoeuropejskim proteście
przeciwko przyjęciu ACTA przez polski rząd26. Notatka zawiera jedynie podsta‑
wowe informacje organizacyjne (data, godzina), odsyłając użytkownika do stosow‑

24

https://www.facebook.com/Niepodleglosci.Marsz, odczyt z dn. 01.06.2012.
http://antifa.bzzz.net/artykuly/zagranica/item/353-wielka-brytania-demonstracja-antyfaszystowskaw-luton, odczyt z dn. 01.06.2012; http://antifa.bzzz.net/artykuly/zagranica/item/351-brighton-blo‑
kada-marszu-nacjonalistow, odczyt z dn. 01.06.2012; http://antifa.bzzz.net/artykuly/zagranica/ite‑
m/343-frankfurt-blokada-przemarszu-neonazistow, odczyt z dn. 01.06.2012.
26
http://cia.media.pl/warszawa_europa_przeciw_acta_ogolnoeuropejski_protest, odczyt z dn.
01.06.2012.
25
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nej podstrony w serwisie Facebook27. Zawiera ona zarówno grafikę z europejską
mapą protestów28, jak i wykaz wszystkich miast świata, w których planowano
wystąpienia29 – demonstracja odbyła się równolegle, w 32 krajach świata 11 lutego
2012 r. Wskazano zarówno cele demonstracji, jak i zamieszczono linki do innych
stron internetowych, wyjaśniających założenia ruchu protestującego przeciwko
przyjęciu ACTA. Zamieszczono także informacje praktyczne. Udział w warszaw‑
skiej demonstracji zadeklarowało ponad 1430 osób, zaproszonych za pośrednic‑
twem odpowiedniego narzędzia, oferowanego przez serwis. Facebook spełnił zatem
funkcję informacyjną, promocyjną oraz – dzięki funkcji „zapraszania” – mobiliza‑
cyjną. Popularność profilu została następnie wykorzystana do promowania
kolejnych protestów. Koszty transakcyjne udziału w przedsięwzięciu nie były
jednak wyższe niż w przypadku innych legalnych demonstracji, mieszczących się
w kategorii działań wymagających niskich nakładów. Włączenie zasobów i możli‑
wości oferowanych przez Sieć ponownie nie przyczyniło się do wytworzenia nowej
formy działania, usprawniając jedynie znane dotychczas sposoby realizacji tego
typu inicjatyw.
2.2.2. Sit-in
Wydarzenia rozgrywające się na przełomie lat 2011/2012 pozwalają również na
ocenę typu inicjatywy obywatelskiej, jakim jest sit-in – forma akcji bezpośredniej,
polegającej na zajęciu terenu, w celu promowania określonych celów lub przeciw‑
nie – wyrażenia sprzeciwu. Sit-in nie zakłada użycia przemocy – uczestnicy siadają
w wyznaczonym miejscu i pozostają w nim do osiągnięcia założonych celów lub
do momentu siłowego usunięcia ich przez stosowne służby30.
Przykładu działania tego typu dostarczyła sfinalizowana w maju 2012 r. ewikcja
warszawskiego squatu Elba, zlokalizowanego na terenie należącym do korporacji
Stora Enso. Szczegółowe informacje na temat akcji pojawiły się jedynie na trzech
z trzynastu stron internetowych, jednakże są to strony o największym zasięgu
i liczbie dalszych cytowań: Centrum Informacji Anarchistycznej, witryna squatu
Rozbrat oraz, co zrozumiałe, strona internetowa samego squatu Elba. Likwidacja
squatu, z uwagi na podjęte przez obie strony (właścicieli terenu oraz mieszkańców)
negocjacje, kroki prawne, demonstracje, przebiegała kilkuetapowo, relacje z każ‑
27

https://www.facebook.com/events/123234047799227/, odczyt z dn. 01.06.2012.
http://www.mediarp.pl/acta/mapa-protestow, odczyt z dn. 01.06.2012.
29
https://www.facebook.com/events/171544026282055/, odczyt z dn. 01.06.2012.
30
A. Kreider, Si In! A Tactical Analysis, http://www.campusactivism.org/uploads/sit-in-tactical‑
-analysis.pdf, odczyt z dn. 01.06.2012.
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dego etapu są dostępne na wyżej wskazanych stronach internetowych. Poza
publikowaniem informacji o planowanych działaniach, dotyczących utrzymania
Elby31, wpisujących się w analizowaną powyżej kategorię inicjatyw obywatelskich,
jaką są demonstracje i manifestacje, Centrum Informacji Anarchistycznej szcze‑
gółowo, z dokładnością do kilkunastu minut opisywało kluczową część wydarzeń
związanych z przejmowaniem terenu przez właściciela, polegającą głównie na
szeroko zakrojonej akcji sit-in.

2.3. Oparte na Internecie działania o niskim poziomie
kosztów transakcyjnych

Wśród tego typu działań van Laer i van Aelst wyszczególnili inicjatywy podej‑
mowane wyłącznie online – petycje podpisywane w Sieci, ataki spamerów i wirtu‑
alne akcje sit-in. Warto, za Earlem, zaznaczyć różnicę pomiędzy petycjami, podpi‑
sywanymi w Sieci, dystrybuowanymi przez przedstawicieli ruchów społecznych
a petycjami skupionymi w poświęconych tego typu działalności serwisach. To
właśnie one w szczególny sposób ilustrują możliwości Internetu w zakresie reduk‑
cji kosztów zarówno wystosowania petycji, jak i podpisania jej – zarówno grupa
zorganizowana, jak i jednostka, mogą bez trudu wziąć udział w działaniu tego typu
i powiadomić o nim osoby znajdujące się w ich sieci kontaktów.

2.3.1. Petycje online
Mechanizm ten ułatwiają portale społecznościowe, takie jak Facebook. Z jednej
strony odnośniki do wspomnianych już petycji online mogą być powszechnie
udostępniane za pomocą narzędzi oferowanych przez tego typu serwisy. Z drugiej
zaś strony, każdy użytkownik może stworzyć profil dotyczący określonej kwestii
– popierający ją lub przeciwko niej protestujący i również rozpowszechnić go
wśród innych użytkowników, którzy z kolei dysponują narzędziami umożliwiają‑
cymi dalszą dystrybucję.
Analizowane w niniejszej pracy strony internetowe wielokrotnie wykorzystują
petycję jako narzędzie działania. Liczba stron internetowych (spośród badanych),
na których ją zastosowano, pozornie nie wskazuje na popularność tego typu ini‑
cjatywy, niemniej należy podkreślić, że odwołało się do niej pięć witryn, stosujących
31

http://cia.media.pl/warszawa_zaproszenie_na_demonstracje_w_sprawie_obrony_elby, odczyt
z dn. 03.06.2012.
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najwięcej narzędzi wywierania wpływu i wykazujących największą aktywność
w kierowaniu przekazu informacyjno-promocyjnego do odbiorców: Centrum
Informacji Anarchistycznej, squat Rozbrat, squat Elba, Przestrzeń Alternatywna
Lalucza, inicjatywa DeCentrum. Co więcej, petycję wykorzystano we wzmianko‑
wanych witrynach wielokrotnie, w większości przypadków posługując się wyspe‑
cjalizowanymi portalami – treść petycji udostępniano w witrynie, natomiast jej
podpisywanie odbywało się za pomocą stosownego serwisu32. Najpopularniejszym
serwisem tego typu w Polsce jest portal petycjeonline.pl33, zawierający 672 petycje
w różnych kategoriach, spośród których najliczniejsze to „Polityka i rząd” (92
petycje) oraz „Sprawiedliwość, prawo i porządek publiczny” (60 petycji), a zatem
kategorie polityczno-społeczne.

2.3.2. Ataki spamerów

Znacznie bardziej agresywną formą działania są ataki spamerów, wysyła‑

jących w krótkim czasie dużą liczbę e-maili do osób odpowiedzialnych za rozwią‑
zanie kwestii, stanowiącej przedmiot akcji. Rezultatem jest, z jednej strony, zablo‑
kowanie skrzynek pocztowych i serwerów, z drugiej natomiast – ukazanie skali
poparcia dla danej kwestii34.
Na podobnej strategii opierają się wirtualne akcje sit-in. W tym wypadku użyt‑
kownicy internetu nie wysyłają e-maili, lecz otwierają określoną stronę internetową
z taką częstotliwością, że serwer, na którym jest umieszczona, nie jest w stanie
obsłużyć ilości zapytań i ulega awarii. Taka taktyka działania nazywana bywa
„hacktywizmem”, niemniej Van Laer i Van Aelst twierdzą, że dopóki za wysyłanie
e-maili lub otwieranie stron odpowiedzialne są nie specjalnie do tego stworzone
programy komputerowe, lecz setki lub tysiące realnych użytkowników Sieci, taką
akcję można nazwać działaniem kolektywnym, obarczonym mniejszym poziomem
kosztów i ryzyka niż w przypadku taktyki „hacktywistów”, tworzących szkodliwe
oprogramowanie i narażonych na poniesienie konsekwencji prawnych.

32
http://www.rozbrat.org/informacje/rozbrat-zostaje/2399-juz-ponad-600-osob-popierastarania-rozbratu, odczyt z dn. 01.06.2012; http://www.rozbrat.org/informacje/krajowe/2838-w‑
roclawskie-centrum-reanimacji-kultury-zagrozone-podpisz-petycje, odczyt z dn. 01.06.2012.
33
http://www.petycjeonline.pl/, odczyt z dn. 01.06.2012.
34
G. Meikle, Future Active: Media Activism and the Internet, New York–London 2002, s. 41.
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Inicjatywy, organizowane za pośrednictwem badanych stron internetowych,
nie wykorzystywały taktyki wirtualnego sit-in ani spamu. Zastosowano jednak
narzędzie, plasujące się pomiędzy trzema wskazanymi w niniejszej kategorii
działań typami – petycjami, masowym rozsyłaniem e-maili, mającym na celu
blokowanie skrzynek pocztowych oraz wirtualną akcją sit-in. Jest to inicjatywa,
polegająca na wysyłaniu do określonego odbiorcy e-maili z pytaniem o kwestię
interesującą nadawców lub stanowiskiem internautów – może to być przestrze‑
ganie prawa, powiązania z innymi podmiotami, protest przeciwko działalności
osoby lub firmy.

2.4. Działania oparte na Internecie,
o wysokim stopniu kosztów transakcyjnych

W tej kategorii można wskazać na inicjatywy możliwe w dużym stopniu

lub wyłącznie dzięki Internetowi, lecz wymagające poniesienia większych kosz‑
tów niż podpisanie petycji lub wysłanie e-maila. Można tu wyszczególnić takie
formy aktywności, jak działanie mediów alternatywnych, culture jamming,
hacktywizm.
2.4.1. Strony internetowe mediów alternatywnych
Strony internetowe mediów alternatywnych wykorzystują możliwości Sieci do
publikacji i rozprzestrzeniania alternatywnych w stosunku do mainstreamowych
punktów widzenia dotyczących kwestii politycznych i społecznych. Stanowią one
alternatywne kanały przekazu informacji, omijające oficjalny obieg, w którym
pośredniczą media masowe. Idee leżące u podstaw mediów alternatywnych są
ściśle związane z ruchem na rzecz wolnych licencji, który z kolei splata się z ruchem
na rzecz globalnej sprawiedliwości. Strony internetowe mediów alternatywnych
walczą, zdaniem Van Laera i Van Aelsta, z monopolizacją informacji i sztucznym
kreowaniem znaczeń. Stanowią one także kanał komunikacji między przedstawi‑
cielami władzy publicznej a obywatelami.
2.4.2. Culture jamming
Kreowania znaczeń dotyczy także zjawisko culture jamming, funkcjonujące
w obszarze aktywności politycznej w Polsce od niedawna, znane zatem pod angiel‑
skim terminem, a na język polski tłumaczone roboczo jako zagłuszanie fal kultury/
zagłuszanie kultury. Można zdefiniować to zjawisko jako „zmieniające znaczenie

70

Marta Dorenda-Zaborowicz

reklamy poprzez nadawanie sloganom nowego wydźwięku”35. Humor, satyra
i ironia są niezwykle istotnymi cechami działania, jakim jest culture jamming. Sieć
pozwala tworzyć parodie dotychczas istniejących tekstów kultury w nieporówny‑
walnie łatwiejszy niż dotychczas sposób, pozwalając również dotrzeć do znacznie
szerszej, międzynarodowej publiczności36. Dzięki obecności w Sieci, osoby podej‑
mujące się działań w zakresie culture jamming są w stanie wspierać akcje lokalne,
rozgrywające się poza wirtualną przestrzenią. Ponadto, poza tworzeniem parodii
i zniekształceń już stworzonych reklam, wspomniani twórcy stosują kolejną stra‑
tegię działania, polegającą na tworzeniu stron internetowych nie tyle parodiujących
i ośmieszających już istniejące, co kopiowaniu witryn międzynarodowych korpo‑
racji, stron rządowych, oficjalnych serwisów polityków, służące wprowadzaniu
w błąd użytkowników Internetu i negatywnie wpływające na wizerunek podmio‑
tów, których witryny są przedmiotem działań aktywistów.
W Polsce akcje mieszczące się w kategorii culture jamming można podzielić na
trzy grupy – działania protestacyjne, działania służące manifestowaniu poglądów
oraz działania promocyjne. Inicjatorzy działań protestacyjnych dokonują trawe‑
stacji nazw, haseł, logotypów, funkcjonujących w obszarze kultury popularnej
i potocznej świadomości, w oryginale mających wywoływać pozytywne skojarzenia.
Poprzez zastosowanie popularnego znaku firmowego aktywiści przyciągają uwagę
odbiorcy, unikają tworzenia własnego (niewątpliwie mniej rozpoznawalnego) logo,
wykorzystują skojarzenia wypracowane już u odbiorców poprzez reklamę danej
marki, aby oddać własny punkt widzenia, sprzeczny z lansowanym przez właściciela
znaku firmowego. Działania te plasują się także na pograniczu wspomnianych już
działań konsumenckich – najczęściej dotyczą protestu przeciwko praktykom sto‑
sowanym przez firmy nierespektujące praw pracowniczych lub wprowadzających
w błąd konsumentów. Można tu przywołać przykłady protestów przeciwko korpo‑
racjom, właścicielom takich marek, jak Coca-Cola37, Tesco38 czy Monsanto39,
w których przetwarzano oficjalne znaki handlowe (dodając do znaku Monsanto
35
D. Stolle, M. Micheletti, The Expansion of Political Action Repertoires: Theoretical Reflections on
Result from the Nike Email Exchange Internet Campaign, http://research.allacademic.com/meta/p_
mla_apa_research_citation/0/4/1/5/5/p41555_index.html?phpsessid=33b1a569ded24cdb4a82d6f‑
f9bb0ad42, odczyt z dn. 12.02.2012.
36
G. Meikle, op.cit., s. 41; N. Klein, op.cit.
37
http://cia.media.pl/wzrost_wynagrodzenia_to_fikcja, odczyt z dn. 11.06.2012.
38
http://cia.media.pl/poznan_pracownica_tesco_zwolniona_za_krytyke_warunkow_zatrudnienia
_walczy_o_przywrocenie_do_pracy, odczyt z dn. 11.06.2012.
39
http://cia.media.pl/monsanto_winne_zatrucia_chemikaliami, odczyt z dn. 11.06.2012.

Powstawanie, funkcjonowanie oraz oddziaływanie inicjatyw obywatelskich…

71

hasło „STOP”, przekształcając nazwę supermarketu na „GROTESCO” czy zapisując
czcionką typową dla znaku Coca-Coli hasło „Wyzysk, capitalizm, nędza”). Podobne
działania podjęła Przestrzeń Alternatywna Lalucza, zmieniając znak marki Vobro
w proteście przeciwko łamaniu praw pracowniczych lub marki Simple w związku
z łamaniem praw zwierząt40.
Warto także przywołać przykłady protestów motywowanych problematyką
społeczno-polityczną. W nocy z 18 na 19 listopada Radykalna Akcja Twórcza
wykleiła billboard poświęcony antyspołecznej polityce władz Gdańska, nawiązując
do funduszy przeznaczonych na promocję miasta jako kandydata do tytułu Euro‑
pejskiej Stolicy Kultury41. W czerwcu 2003 r., w odpowiedzi na wydarzenia na
Kaukazie, wspomniana Radykalna Akcja Twórcza rozlepiła plakaty z postulatami
dotyczącymi wolności dla Czeczenii42. Inicjatywa Vlep[v]net odpowiada za zloka‑
lizowany w centrum Warszawy mural z kopią fotografii, przedstawiającej wizerunek
kamienicznika Marka Mossakowskiego, nawiązujący do śmierci lokatorki posia‑
danego przezeń budynku, odmawiającej wypełnienia nakazu eksmisji43.
Radykalna Akcja Twórcza odpowiada także za działania w kategorii culture
jamming, związane z manifestowaniem poglądów, niestanowiące aktów protestu
– w kwietniu 2006 r. w Wilanowie zaprezentowano plakaty pod hasłem „Jeden
naród, jeden Kościół, dwóch wodzów”, przedstawiające w karykaturalny, nawiązu‑
jący do stylistyki nazistowskiej sposób (czcionka, wygląd mundurów, w które
ubrane są postaci), braci Kaczyńskich oraz o. Tadeusza Rydzyka. Warto zwrócić
szczególną uwagę na inny przykład culture jamming, wykorzystujący nie obraz, co
najpopularniejsze w przypadku tego typu działań, lecz powszechnie znany cytat
– po śmierci Karola Wojtyły w Gdańsku rozlepiono plakaty z hasłem „Ducha nie
gaście” (cytat z Nowego Testamentu, wykorzystany przez papieża podczas wizyty
w Polsce w czerwcu 1991 r.) oraz parodystyczną grafiką nawiązującą do relacji
z pielgrzymek papieskich.
2.4.3. Ataki hackerskie
Sieć stworzyła także przestrzeń działania dla aktywistów zajmujących się działa‑
niami o naturze konfrontacyjnej, stosujących metody, takie jak zmasowane ataki
e-mailowe, blokowanie dostępu do stron internetowych lub wykorzystywanie
40
41
42
43

http://lalucza.bzzz.net/lalucza/home.html, odczyt z dn. 11.06.2012.
http://rat.bzzz.net/node/299, odczyt z dn. 11.06.2012.
http://rat.bzzz.net/node/314, odczyt z dn. 11.06.2012.
http://vlepvnet.bzzz.net/story/zaangazuj-sie, odczyt z dn. 11.06.2012.
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szkodliwego oprogramowania. Działania tego typu oscylują wokół granicy legal‑
ności i, w zależności od punktu widzenia badaczy, bywają nazywane zarówno
„elektronicznym nieposłuszeństwem obywatelskim”, jak i „cyberteroryzmem”44.
Najszerzej komentowane w Polsce ataki hackerskie, stanowiące odpowiedź na plan
ratyfikacji pakietu ACTA, przeprowadzone przez aktywistów skupionych w grupie
Anonymous, nie są pierwszymi działaniami tej grupy, uderzającymi w strony
internetowe administrowane przez Polaków. We wrześniu 2010 r. Internetowi
aktywiści przeprowadzili akcję odwetową za akcję policji przeciwko sieciom
wymiany plików. Do akcji o kryptonimie „Operation Payback” włączyło się tysiące
internautów, blokujących, przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania,
strony internetowe organizacji antypirackich45.

3. Podsumowanie

Inicjatywy, wykorzystujące przeanalizowane strony internetowe,
wykorzystują je do docierania do nowych odbiorców, prowadzenia akcji promo‑
cyjnych, rozprzestrzeniania informacji, w tym – informacji dotyczących motywa‑
cji aktywistów. Niniejszy artykuł dostarcza przykładów działań motywacyjnych
i edukacyjnych – zarówno skierowanych do potencjalnych uczestników akcji, jak
i ich biernych odbiorców. Internet jako metamedium, płaszczyzna dla kolejnych
mediów, a jednocześnie swoiste „archiwum” odpowiednio zakodowanych infor‑
macji, stanowi przestrzeń utrwalania rezultatów inicjatyw, m.in. w formie notatek,
dokumentacji fotograficznej, ikonografii itd. Sieć ma w tym kontekście niewątpliwe
znaczenie także dla koordynacji inicjatyw i wspomagania komunikacji między ich
uczestnikami. Niemniej, należy podkreślić, że cechy te, styczne z cechami przeana‑
lizowanych w niniejszym artykule inicjatyw obywatelskich, dotyczą działań nie‑
stanowiących nowej jakości w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce, a jedynie przybierających nowe formy.

44

D.E. Denning, Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing
Foreign Policy, [w:] Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, red. J. Arquilla,
D. Ronfeldt, Santa Monica 2001, s. 239–288; S. Vegh, Classifying Forms of Online Activism: The Case
of Cyberprotests against the World Bank, [w:] Cyberactivism. Online Activism in Theory and Practice,
red. M. McCaughey, M.D. Ayers, New York–London 2003, s. 71–95.
45
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Analiza działań prowadzonych w ramach inicjatyw obywatelskich w polskim
Internecie wskazuje na ich duży potencjał, który jednak jest wykorzystywany tylko
częściowo. Planowanie działań obywatelskich w społecznościach internetowych
należy rozpocząć od wyboru takich kanałów komunikacji, które pozwolą dotrzeć
do właściwych grup docelowych. Najczęściej wykorzystywane są serwisy Facebook
i YouTube. Mimo że oba serwisy należą do najpopularniejszych portali interneto‑
wych w Polsce, nie wszyscy internauci są ich użytkownikami. YouTube jest wyko‑
rzystywany przez 70,04% polskich internautów46, zaś Facebook w kwietniu 2012 r.
osiągnął popularność na poziomie 69,94%47. Należałoby w większym niż dotychczas
stopniu włączyć do realizacji inicjatyw inne serwisy, poza Facebookiem i YouTube,
„zintensyfikować obecność w tych serwisach, a przede wszystkim uspójnić wszyst‑
kie działania w ramach jasno zdefiniowanych strategii, dążąc do uzyskania syner‑
gii poszczególnych kanałów i serwisów48.
Rozwój Internetu przyczynił się do zaistnienia zmian w repertuarze działań
kolektywnych w dwóch obszarach. Po pierwsze, ułatwiając funkcjonowanie istnie‑
jących form działania, pozwala na pozyskanie większej liczby ich członków oraz
zwolenników przy nieporównywalnie mniejszych niż dotąd nakładach i w dużo
krótszym czasie. Po drugie, Internet pozwolił na adaptację dotychczas istniejących
narzędzi dla potrzeb aktywistów. Poziom ryzyka i kosztów transakcyjnych, pono‑
szonych przy podejmowaniu działań obywatelskich zmniejszył się dzięki możli‑
wościom Sieci, lecz nie został całkowicie zniesiony. Zaproponowana w niniejszym
tekście typologia bez wątpienia nie stanowi stałego, niezmiennego podziału, lecz
jedynie propozycję, nieustannie redefiniowaną i weryfikowaną wobec zmian
technologicznych, inspirujących także kreatywność internautów. Pozwala jednak
stwierdzić, że na płaszczyźnie inicjatyw obywatelskich nie powstała nowa jakość,
zarówno w dziedzinie problematyki, których dotyczą, stosowanych narzędzi
mobilizacji, jak też ich społecznego odbioru.

46
Dane z 09.2011, Gemius, Rynek internetowych serwisów i stron wideo w Polsce, Danii, Rosji i na
Węgrzech, http://www.gemius.pl/pl/aktualnosci/2011–09–15/01, odczyt z dn. 06.02.2012.
47
http://media2.pl/badania/93066-Megapanel-kwiecien-2012-Facebook-wyprzedza-Onet.html
48
J. Szejda, J.M. Zając, Kampanie profrekwencyjne w społecznościach internetowych, [w:] Wyborca
w sieci, red. J. Zając, Warszawa 2010, s. 63.
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Summary

Emerging, functioning and the influence
of civic initiatives in the Internet

The aim of the article is to analyse the problem of civic initiatives, leading to the answer

to the question concerning changes in emerging and functioning of civic initiatives in
Poland, influenced by the Internet. However communication possibilities, offered by the
Web, enable functioning of professionally organized initiatives, leading to real results,
inspired by the patterns from consolidated democracies, it is worth emphasizing that the
subjects and motivations of organizers and members of the initiatives have not changed,
contrary to the methods of action and of leading to the aims.
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Ewolucja idei europejskiej–
od Europy federacyjnej do Europy
„dwóch prędkości”
Integracja europejska ma swoje korzenie jeszcze w starożytności, jednak

najpełniejsze wdrożenie w życie idei integracyjnych nastąpiło dopiero w XX w. Tuż
po zakończeniu pierwszej wojny światowej podjęto próby utworzenia organizacji
o charakterze integracyjnym. W rezultacie, w 1919 r., powstała Liga Narodów.
Głównym celem organizacji było zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju, poprzez
utrzymywanie jawnych stosunków międzynarodowych. Próby przekształcenia Ligi
Narodów we wspólnotę międzynarodową zakończyły się jednak niepowodzeniem,
na co złożyło się wiele czynników. W dwudziestoleciu międzywojennym procesy
integracyjne utrudniały m.in. silne różnice polityczno-ideologiczne państw oraz
niechęć do ponadnarodowej współpracy1. Wyrazem idei federacji europejskiej był
projekt Unii Paneuropejskiej (1923 r.) Richarda Coudenhove-Kalergiego. Paneu‑
ropa miała tworzyć całość gospodarczą i polityczną, a jej struktura wzorowana była
na kantonach Szwajcarii. Projekt organizacji przewidywał, że zostanie ona wypo‑
sażona w dwuizbowy parlament, złożony z Izby Narodów i Izby Państw. Szczytowe
rezultaty ruch paneuropejski osiągnął w końcu lat dwudziestych i na początku lat
trzydziestych XX w. W 1930 r. wystąpił z inicjatywą utworzenia Federacji Państw
Europejskich2. Unia Paneuropejska nie uzyskała jednak większego poparcia ze
strony państw europejskich. Kolejne projekty federacyjne przedstawił m.in. Astride
Briand oraz Edouard Herriot. W 1929 r. A. Briand zaproponował utworzenie Unii
Federalnej, która składałaby się z: Konferencji Europejskiej (organ złożony z przed‑
stawicieli państw członkowskich); Stałego Komitetu Politycznego (organ wyko‑
1

K. Łastawski, Idea jedności Europy, część II, „Społeczeństwo i Polityka” 2005, nr 1 (2),
s. 170–173.
2
Ibidem, s. 177.
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nawczy) oraz Sekretariatu. Powodzenie projektu opierało się na zainicjowaniu
ścisłej współpracy pomiędzy Francją, Niemcami i Wielką Brytanią. Plan A. Brianda
nie został jednak zrealizowany, ponieważ w 1932 r. sam pomysłodawca Unii Fede‑
ralnej zmarł, a w 1933 r. do władzy doszedł Hitler, co spowodowało osłabienie
zainteresowania inicjatywami integracyjnymi. Po II wojnie światowej impulsem
do nowego spojrzenia na przyszłość Europy było wystąpienie Winstona Churchilla
19 września 1946 r. na Uniwersytecie w Zurychu, w którym zaproponował m.in.:
„integrację rodziny europejskiej w takim stopniu w jakim to możliwe i w ramach
takiej struktury, która zapewni pokój, bezpieczeństwo i wolność”3. Integracja
europejska w zamyśle Churchilla powinna była stymulować rozwój ekonomiczny
Europy, wyeliminować konflikty zbrojne między państwami – członkami Wspól‑
noty, a także stanowić obronę przed zagrożeniem ze Wschodu4. Nie ulega wątpli‑
wości, że zainicjowanie działań integracyjnych było możliwe również dzięki
pomocy finansowej ze strony Stanów Zjednoczonych w postaci Planu Marshalla.
Po drugiej wojnie światowej powstało wiele inicjatyw integracyjnych opierających
się na idei federacji europejskich, m.in.: Unia Europejskich Federalistów (1946 r.);
Europejska Unia Parlamentarna (1947 r.); NEI – Nowe Ekipy Międzynarodowe
(1947 r.) czy Ruch Jedności Europejskiej (1947 r.).
Europejska Unia Federalistów stawiała sobie za cel szybkie zjednoczenie Europy.
Jej przywódcy proponowali tworzenie organizacji, wyposażonej w centralne władze
ustawodawcze, wykonawcze i sądowe. Na Kongresie w Rzymie (1948 r.) Europejska
Unia Federalistów uchwaliła projekt konstytucji europejskiej, który przewidywał
powołanie: wieloizbowego Parlamentu, Rady Związkowej, złożonej z prezydenta,
kanclerza i ministrów federalnych oraz Najwyższego Trybunału. Powstanie kolej‑
nych organizacji integracyjnych wyraźnie ograniczyło możliwości działania
radykalnych federalistów5. W oparciu o narodowe organizacje i komitety, w lipcu
1947 r., powstała Europejska Unia Parlamentarna. Na pierwszy kongres w Gastaad,
we wrześniu 1947 r., przybyli parlamentarzyści z dziesięciu krajów (Austrii, Belgii,
Danii, Francji, Grecji, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch)6.
3

M. Rodolphe, Churchill parle à Zurich, „Le Soir”, 21.09.1946, nr 262 (60), s. 3, www.ena.lu, odczyt
z dn. 10.01.2010.
4
Les idées de M. Churchill, „Le Monde”, 21.09.1946, nr 544 (13), s. 1., www.ena.lu, odczyt z dn.
10.01.2010.
5
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Inicjatorem jej utworzenia był Richard Nicolas, który w porozumieniu z hrabią
Coudenhove-Kalergim doprowadził do powstania w poszczególnych krajach
komitetów parlamentarnych na rzecz federacji. Dążyła ona do rozpoczęcia budowy
unii gospodarczej państw objętych planem Marshalla. Unia rozważała powołanie
Zgromadzenia Europejskiego, wybranego przez parlamenty narodowe dla opraco‑
wania konstytucji sfederalizowanej Europy7. Na kongresie w Interlaken (Austria)
we wrześniu 1948 r. przyjęto pierwszy projekt konstytucji federalnego państwa
europejskiego. Formułował on zadania struktur ponadnarodowych, w zakresie
współpracy gospodarczej i wspólnej obrony całego kontynentu. Projekt ten nie
zyskał jednak powszechnego poparcia8. Kolejny kongres w Innsbrucku (1949 r.)
uzewnętrznił znaczne różnice poglądów działaczy unijnych. Z biegiem czasu
Europejską Unię Parlamentarną zdystansowały inne ugrupowania integracyjne9.
Z kolei Nowe Ekipy Międzynarodowe (NEI) skupiały zwolenników partii chadec‑
kich. Wykorzystały międzywojenne doświadczenia konsultowania się przedstawi‑
cieli tych partii, zapoczątkowane przez włoskiego działacza katolickiego Luigi
Sturzo. NEI opowiadały się za solidarystyczną wizją luźno sfederowanej Europy,
złożonej z wolnych i demokratycznych państw10.
Istnienie tak wielu ośrodków skłaniało do podejmowania prób ich scalania
i uczynienia jednego poważnego „ugrupowania”. W tym celu powołano Między‑
narodowy Komitet Koordynacji Ruchów na rzecz Jedności Europejskiej, należeli
do niego przedstawiciele Unii Federalistów Europejskich (UEF), Nowych Ekip
Międzynarodowych (NEI) i Europejskiej Unii Parlamentarnej (EPU)11. Komitet
przygotował Kongres Europy, który odbył się w Hadze (Holandia) 7–10 maja
1948 r.12 W trakcie Kongresu ujawniły się trzy koncepcje integracyjne kontynentu
europejskiego: federalistyczna, konfederacyjna oraz funkcjonalistyczna. Federaliści
7

K. Łastawski, Idee, ruchy i działania integracyjne…, s. 227–228.
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s. 113.
10
Ibidem, s. 113.
11
Z historii ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Europie, tłum. M. Szymański, Gliwice
1992, s. 135.
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D.W. Urwin, The Community of Europe: A History of European Integration since 1945, London–
–New York 1991, s. 27.
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(głównie chadecy) dążyli do utworzenia organizacji, wyposażonej w kompetencje
decyzyjne o ponadnarodowym charakterze13. Zdaniem zwolenników federalnego
kształtu przyszłej Europy ograniczenie suwerenności państwowej na rzecz organów
międzynarodowych miało przynieść efekt w postaci uniknięcia niebezpieczeństwa
wojen, konfliktów międzynarodowych, problemów gospodarczych i konfliktów
międzynarodowych14. Federaliści uważali, że żadna formuła międzypaństwowej
współpracy nie będzie w stanie wywierać wpływu na politykę światową, dopóki
Europa będzie rozbita na suwerenne państwa15. Z kolei podejście konfederacyjne,
zakładało istnienie suwerennych państw bez przekazywania ich kompetencji
organom ponadpaństwowym. Integracja europejska zgodnie z tą koncepcją
powinna polegać na międzynarodowej współpracy niezależnych państw16. Funk‑
cjonaliści zaś proponowali tworzenie powiązań gospodarczych między zaintereso‑
wanymi państwami. Nie wykluczali możliwości przekształcenia współpracujących
ze sobą krajów, w nieokreślonej przyszłości, w państwo federacyjne. Zwolennicy
tego nurtu uważali, że integracja europejska powinna przebiegać etapami, stop‑
niowo. Podjęcie współpracy w dziedzinie gospodarki przez poszczególne państwa
europejskie w rezultacie miało doprowadzić do pełnej integracji o ponadnarodo‑
wym charakterze17. Na bazie krytyki poglądów funkcjonalistów, którzy dokonywali
rozgraniczenia pomiędzy integracją o charakterze gospodarczym, a zjednoczeniem
politycznych, powstała koncepcja neofunkcjonalistyczna. Zdaniem Ernsta Hass’e,
autora The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950–1957
(1958 r.), jak również innych propagatorów prezentowanego nurtu, w praktyce
niemożliwy jest przedstawiony powyżej podział procesów integracyjnych, ponie‑
waż integracja gospodarcza może opierać na motywach politycznych. Głównym
celem jaki stawiali sobie neofunkcjonaliści było przede wszystkim wyjaśnienie
zachodzących w Europie procesów zjednoczeniowych oraz zbudowanie dla nich
koncepcyjno-ideologicznych ram18.

13
A. Marc, Les Etats généraux de La Haye, „Fédération” 1948, nr 36, s. 5–6, www.ena.lu, odczyt z
dn. 10.01.2010.
14
A. Spinelli, The State of Federalism in June 1945, 17.06.1945, [w:] A. Spinelli, BilanciofederalistaNelguignol 1945, Italia Libera, „Documents of the History of European Integration”, Berlin 1988,
nr 3, s. 145–148.
15
I. Zakrzewska, Narodziny idei integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, „Państwo
i Społeczeństwo” 2003, nr 4, s. 38.
16
J. Marszałek-Kawa, Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej, Toruń 2003, s. 26.
17
K. Wielecki, Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej, Warszawa 1998, s. 154.
18
J. Marszałek-Kawa, op.cit., s. 29.
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Po II wojnie światowej, w procesie integracji Europy, decydującą rolę odegrały
propozycje Jeana Monneta – francuskiego ekonomisty, byłego sekretarza general‑
nego Ligi Narodów. Poszukiwał on takiej drogi zjednoczenia narodów, która
znacznie ograniczałaby ich suwerenność: „zacząć trzeba od zrobienia czegoś jed‑
nocześnie i bardziej praktycznego i bardziej ambitnego. Suwerenność narodową
trzeba zaatakować odważniej na węższym froncie”19. Monnet próbował dokonać
integracji europejskiej nie tylko na płaszczyźnie gospodarczej, uważał, że: „celem
wszystkich naszych wysiłków jest rozwój ludzkości, a nie proklamowanie ojczyzny
wielkiej czy małej”20. Opowiadał się za integracją dokonującą się w sposób ewolu‑
cyjny, polegającą na stopniowym przekazywaniu przez państwa kontroli nad
poszczególnymi dziedzinami życia instytucjom międzynarodowym. Monnet
zastosował metodę sektorową. Integracja, według niego, stosowana na ograniczo‑
nym wycinku życia Europy, miała doprowadzić do utworzenia instytucji wyposa‑
żonych w rzeczywiste władze21. Na przełomie kwietnia i maja 1950 r. opracował
projekt nowej organizacji europejskiej. Swoje dzieło przedstawił ówczesnemu
ministrowi spraw zagranicznych Francji – Robertowi Schumanowi. Na podstawie
planu Monneta – zwanego planem Schumana, sześć państw (Francja, RFN, Włochy,
Belgia, Holandia i Luksemburg) utworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.
Powstała Wspólnota miała się opierać na federacji państw członkowskich o dużym
stopniu własnej autonomii. Jedynie część swojej suwerenności należało przekazać
na rzecz ponadnarodowego rządu – Wysokiej Władzy (późniejszej Komisji Euro‑
pejskiej)22. Podobne założenia przyjęto w stosunku do Wspólnot powołanych na
mocy Traktatów Rzymskich z 1957 r. – Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Dla federalistycznej koncepcji inte‑
gracji europejskiej rzeczą niezwykle ważną była zasada, według której poszczególne
decyzje powinny być podejmowane na jak najniższym szczeblu. Bez zbędnej
ingerencji Wspólnot, jeśli państwo jest w stanie samo rozwiązać dane zadanie.
Zasada ta nosi nazwę subsydiarności lub pomocniczości. Politycy uznali, że zasada
pomocniczości w jednoczącej się Europie powinna być stosowana podobnie jak

19

S. Jastrzemska, Adenauer jako jeden z realizatorów integracji europejskiej, „Acta Universitatis
Wratislaviensis. Ekonomia” 2003, nr 11, s. 330.
20
Cyt. za: D. Przerada, Jean Monnet (1888–1979), „Nowa Myśl Polska” 2002, nr 17, s. 16.
21
S. Rabiej, Jedność Europy a podział chrześcijaństwa (1950–2000), Opole 2000, s. 70.
22
M. Burgess, Federalism and European Union: the Building of Europe, 1950–2000, London–New
York 2000, s. 23.
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w społeczności państwowej23. Należy podkreślić, że koncepcja federalna integru‑
jącej się Europy była szczególnie bliska chrześcijańskim demokratom – Robertowi
Schumanowi, Konradowi Adenauerowi i Alcide de Gasperi, którzy określani są
mianem „Ojców Europy”. Celem chadeków było: „wspieranie procesów integracji
europejskiej i współpraca na rzecz przekształcenia Europy w Unię Europejską,
a w dalszej perspektywie – w Unię Federalną”24.
Podjęcie współpracy w dziedzinie gospodarki przez poszczególne państwa
europejskie w rezultacie miało doprowadzić do pełnej integracji o ponadnarodo‑
wym charakterze. Następnym krokiem miała być unia polityczna. Pod koniec lat
pięćdziesiątych XX w. we Francji władzę przejął generał Charles de Gaulle, co
spowodowało, że polityka integracyjna Francji zasadniczo uległa zwrotowi. Zamiast
budowy Europy federacyjnej, de Gaulle zaproponował projekt zwany „Europą
Ojczyzn”, który oparty był na systemie luźnej konfederacji. Polityka de Gaul‑
le’a powstrzymała integrację Europy Zachodniej z wykorzystaniem rozwiązań
ponadnarodowych, a problem suwerenności stał się ważnym atrybutem na kilka
następnych dziesięcioleci25. W 1960 r. generał de Gaulle stwierdził, że „przyszłością
jest »Europa państw«, a nie »sztuczne twory zrodzone z mózgu technokratów«,
główną rolę odgrywać muszą rządy”26. Mimo że sam Adenauer nie darzył Francji
zbytnią sympatią, to jako realista zdawał sobie sprawę, że „nie może być polityki
europejskiej bez, albo przeciwko Francji, tak jak nie może być polityki europejskiej
bez, albo przeciwko Niemcom”27. Na początku lat sześćdziesiątych XX w. Francja
pod przewodnictwem de Gaulle’a próbowała skierować proces integracji europej‑
skiej w stronę współpracy międzyrządowej. Wyrazem tych działań był projekt unii
politycznej państw europejskich, zaprezentowany przez Francję 2 listopada 1961 r.
Wspomniany projekt, określany jest potocznie od nazwiska jego wnioskodawcy –
„Planem Foucheta”28. Projekt zawierał koncepcję wspólnej polityki zagranicznej
i obronnej, przewidywał również rozwój współpracy w dziedzinach nauki i kul‑

23
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25
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s. 94–95.
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Cyt. za.: P.J. Borkowski, Od Wspólnot do Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska, red. W.M. Gó‑
ralski, Warszawa 2007, s. 59.
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tury29. Plan Foucheta spotkał się jednak z krytyką, przede wszystkim ze strony
Holandii i pozostałych państw Beneluksu oraz Niemiec30. W związku z powyższym,
18 stycznia 1962 r., Francja przedstawiła dokument z poprawkami, nazwany
potocznie – II Planem Foucheta31. Nowy dokument formułował pierwotne stano‑
wisko Francji w sprawie unii politycznej w myśl gaullistowskiej koncepcji „Europy
ojczyzn”, a nie federalistycznej wizji „Europy narodów europejskich”. Z tego też
powodu w 1962 r. II Plan Foucheta również został odrzucony32. W zaistniałej
sytuacji generał de Gaulle postanowił realizować francuską wizję „Europy Ojczyzn”
przez stworzenie w ramach EWG sojuszu francusko-niemieckiego, który miał być
siłą napędową integracji. 22 stycznia 1963 r. w Paryżu Charles de Gaulle i Konrad
Adenauer podpisali Traktat elizejski, stanowiący francusko-niemieckie porozu‑
mienie o współpracy33. Układ ten przewidywał szerokie współdziałanie, wzajemne
konsultacje i koordynację polityki zagranicznej i militarnej obu państw34.
Lata sześćdziesiąte XX w. były okresem walki o ideowy kształt przyszłej Unii
Europejskiej. Nieustannie dochodziło do ścierania się dwóch koncepcji – Gaulli‑
stowskiej „Europy Ojczyzn” i chadeckiej „Europy Federalnej”. W odpowiedzi na
francuską politykę integracyjną, w połowie lat sześćdziesiątych XX w. Chrześcijań‑
scy Demokraci, podjęli działania zmierzające do wyposażenia instytucji europej‑
skich w kompetencje, pozwalające utworzyć ponadnarodowy rząd. W 1965 r.
ówczesny Przewodniczący Komisji Wspólnot Europejskich Walter Hallstein,
przedstawił projekt wspólnej polityki rolnej. Rolnictwo nadal mogło być subsydio‑
wane, ale pod warunkiem wyposażenia Komisji EWG w dochody roczne w wyso‑
kości około 4 mld dolarów35. Należało również wzmocnić wykonawczą rolę
Komisji oraz demokratyczną kontrolę nad jej działalnością, którą mógłby sprawo‑
wać Parlament Europejski. Jednocześnie Komisja miała zachować monopol inicja‑
tywy ustawodawczej, ponieważ stanowi ona centralny element równowagi między
poszczególnymi instytucjami unijnymi oraz jest głównym źródłem przyszłego
rozwoju i udoskonalenia unijnej legislacji. Ponadto Hallstein zaproponował, by
Rada Ministrów Wspólnot Europejskich podejmowała decyzje w głosowaniu
29

R. Zięba, Pierwsze próby unifikacji politycznej Europy Zachodniej po II wojnie światowej, [w:]
Integracja europejska, instytucje, polityka, prawo, red. G. Michałkowska, Warszawa 2003, s. 551.
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31
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32
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33
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35
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większościowym, a nie jak to było przyjęte – jednomyślnie. Pomysły Hallsteina,
zostały poparte przez chadeków – głównie CDU/CSU, co spowodowało zderzenie
z przeciwnymi koncepcjami generała de Gaulle’a. W efekcie doszło do kryzysu
wewnątrz Wspólnot Europejskich, który został zażegnany tzw. protokołem luk‑
semburskim, podpisanym 30 stycznia 1966 r. Dokument zawierał kompromisowe
ustalenia w sprawie procedury podejmowania decyzji przez Radę Ministrów oraz
w sprawie wzajemnej współpracy między Radą a Komisją36. Ożywienie integracji
europejskiej nastąpiło dopiero po ustąpieniu z urzędu prezydenta generała Charlesa
de Gaulle’a. Za nowy etap integracji uważa się konferencję haską, która obradowała
na szczeblu szefów państw i rządów 1–2 grudnia 1969 r. Jej inicjatorem był nowy
prezydent Francji G. Pompidou, a hasłem przewodnim konferencji było: „uzupeł‑
nienie, pogłębienie, rozszerzenie”37.
W latach siedemdziesiątych XX w. można było zauważyć coraz wyraźniejszą
dominację w ramach EWG jej trzech najważniejszych członków: Francji, RFN
i Wielkiej Brytanii. W tym też okresie po raz pierwszy pojawiła się nowa idea
integracji europejskiej – koncepcja „dwóch prędkości”. W warunkach kryzysu
gospodarczego i niepewnej sytuacji politycznej, Francja wysunęła propozycję
zwołania nadzwyczajnego posiedzenia szefów państw i rządów. Spotkanie odbyło
się 9–10 grudnia 1974 r. w Paryżu, podczas szczytu wszystkie państwa członkowskie
Wspólnot wyraziły wolę dążenia do unii. Sprecyzowanie tego pojęcia powierzono
premierowi Belgii Leo Tindemansowi (chadekowi). Raport Tindemansa został
opublikowany 29 grudnia 1975 r.38 Proponował równoległe rozwijanie zarówno
ponadnarodowego, jak i międzyrządowego aspektu współpracy, a ponadto wzywał
do określenia podziału kompetencji pomiędzy państwa narodowe a przyszłą unię39.
Konkretnym rozwiązaniem instytucjonalnym był pomysł przekształcenia Parla‑
mentu w dwuizbowe ciało, złożone z Izby Ludów i Izby Państw, zwiększenie roli
i pozycji przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz wzmocnienie kompetencji
Trybunału Sprawiedliwości40. Raport Tindemansa został ogłoszony w czasie kry‑
zysu gospodarczego, który doprowadził do wzrostu inflacji i bezrobocia w krajach
Wspólnot Europejskich. Tindemans ostrzegał, że Europa w obecnym kształcie jest
słaba i bezsilna. Raport wskazywał, że podstawowym wymogiem utworzenia
36
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i przetrwania Unii Europejskiej, będzie skutecznie prowadzona polityka gospodar‑
cza i monetarna. By osiągnąć powyższe założenie Tindemans zaproponował, żeby
utworzyć system, który aż do ustabilizowania sytuacji gospodarczej Wspólnot,
zapewni między „pewnymi jej członkami” większy stopień integracji41. Raport
Tindemansa nie został przyjęty do realizacji, ale stał się punktem odniesienia dla
późniejszych działań Wspólnot. Jednym z zasadniczych elementów zaproponowa‑
nej przez Tindemansa koncepcji Unii Europejskiej były szeroko rozumiane sprawy
gospodarcze. W jego raporcie znalazła wyraźne odbicie sformułowana przez byłego
kanclerza RFN, W. Brianda, koncepcja tzw. integracji dwóch prędkości42. Za popar‑
cie dla powyższej koncepcji, Tindemans został ostro skrytykowany: „w tej sytuacji
międzynarodowej, to raczej zadziwiający pomysł, dzielenie państw na dwie kate‑
gorie. Trzeba wyraźnie podkreślić, że jedna grupa państw członkowskich zawsze
będzie w tyle za innymi. Ale czy z tego powodu trzeba uznawać je za gorsze? […]
propozycje tego typu zawierają niebezpieczną substancję”43. Istniejące różnice
w sytuacji gospodarczej i finansowej poszczególnych krajów EWG były zbyt duże,
aby można było oczekiwać jednakowych postępów każdego krajów w realizacji
wspólnych zadań gospodarczych.
W latach osiemdziesiątych XX w. liczne zespoły znamienitych polityków i uczo‑
nych pracowały nad koncepcją przyszłej Unii Europejskiej. Ostatecznie utworzona
na mocy traktatu z Maastricht w 1992 r. Unia Europejska, stanowiła kompromis
pomiędzy chadecką koncepcją federalną a koncepcją konfederalną. Tylko pierwszy
filar Unii Europejskiej – dotyczący unii gospodarczej i walutowej oraz polityk
wspólnotowych, oparty został na koncepcji federalnej – poziom wspólnotowy.
Pozostałe dwa filary – wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz wymiar
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, utworzono zgodnie z koncepcją konfede‑
ralną, popierającą współpracę międzyrządową. Jednak, jeśli przyjrzymy się bliżej
koncepcji unii walutowej zaprojektowanej w Traktacie z Maastricht, to już u samych
podstaw tworzenia strefy euro można dostrzec koncepcję „dwóch prędkości”.
Ustalono bowiem tzw. kryteria konwergencji, czyli zasady, które muszą spełnić
państwa członkowskie Unii Europejskiej, by móc przystąpić do eurolandu. Wśród
tych kryteriów wymieniono stabilność cen, oceniane na podstawie stopy inflacji,
która nie powinna przekroczyć 1,5% w stosunku do średnich stóp inflacji osiągnię‑
41

Ibidem, s. 11–35.
K. Wiaderny-Bidzińska, op.cit., s. 135.
43
E. Gazzo, The Tindemans Report: triumph for ‘moderation’, „Europe”, 08.01.1976, nr 1892, s. 1,
www.ena.lu., odczyt z dn. 10.01.2010.
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tych przez trzy najlepsze pod tym względem państwa UE. Dane państwo nie mogło
przekroczyć deficytu budżetowego powyżej 3% PKB, zaś dług publiczny nie mógł
być większy niż 60% PKB. Ponadto należało utrzymać stabilną walutę przez zacho‑
wanie przedziału kursów walut przewidzianych w mechanizmie kursowym
Europejskiego Systemu Walutowego. Od początku jasne było, że tylko nieliczne
kraje Unii Europejskiej będą w stanie sprostać tym wymaganiom. Z tych też
względów można było przewidzieć, że coraz głębsza integracja wśród państw UE,
które wejdą do strefy euro będzie nieunikniona. W ostatnich latach nieco zróżni‑
cowano podejście do koncepcji „dwóch prędkości” i zaczęto posługiwać się poję‑
ciem „Europy różnych prędkości”. Oznacza to, że wewnątrz Unii Europejskiej
następuje zróżnicowanie państw pod względem uczestnictwa w procesach inte‑
gracyjnych, tj. „pierwsza prędkość integracyjna” obejmuje kraje, które należą do
Schengen, strefy euro oraz biorą aktywny udział we wspólnej polityce zagranicznej
i bezpieczeństwa44. Pozostałe zaś kraje, w miarę własnych możliwości, stopniowo
dołączają do wymienionych obszarów integracyjnych. W tej koncepcji widać
wyraźnie, że kraje należące do tzw. pierwszej prędkości napędzają integrację
europejską, jednocześnie nadają jej kierunek oraz wyznaczają strategię działania.
W 2003 r. w Brukseli Prezydent Francji Jacques Chirac uznał, że „w Unii dwudzie‑
stu pięciu, a później dwudziestu siedmiu i więcej, niektórzy będą chcieli pójść
szybciej i dalej. To będą grupy pionierów, którzy pozostając otwarci na współpracę
z innymi wskażą drogę dalszej integracji”45. Ostatnie rozszerzenia Unii Europejskiej
spowodowały wystąpienie niespotykanych dotąd nierówności pomiędzy regionami
europejskimi pod względem bogactwa, możliwości rozwoju, dostępności i jakości
środowiskowej. Nie ulega wątpliwości, że bardzo duży wpływ na zmiany koncepcji
integracji współczesnej Europy miał i ma wielki kryzys finansowy. Podobnie jak
w latach siedemdziesiątych XX w., kiedy po raz pierwszy koncepcja „dwóch pręd‑
kości” została zaproponowana w Raporcie Tindemansa. Współczesny kryzys
pokazał, że obszar wspólnej waluty nie może istnieć bez coraz ściślejszej koordy‑
nacji w dziedzinie polityki fiskalnej. Strefa euro, która staje się twardym trzonem
Unii, utworzyła międzyrządowy fundusz w Luksemburgu. Przy znikomym udziale
Komisji Europejskiej będzie on decydował o udzielaniu pomocy finansowej zagro‑
żonym kryzysem krajom strefy euro. Pierre Lellouche, minister ds. europejskich
Francji, stwierdził, że „zgoda na ten fundusz to de facto zmiana traktatów unijnych,
choć porozumienie o funduszu dotyczy tylko 17 krajów posługujących się wspólną
44
45
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walutą, czyli przede wszystkim tzw. starej Europy”46. Malejąca rola Komisji oraz
innych instytucji wspólnotowych niesie ryzyko zanikania procedur zapewniających
wszystkim członkom wspólnoty udział we współdecydowaniu o Unii Europejskiej.
Podczas debat o luksemburskim funduszu pomocowym nie liczyła się przyjęta
zasada podejmowania decyzji, lecz opinia największych płatników Unii. Co więcej,
Francuzi dążą do powołania stałej rady 17 krajów eurolandu, która miałyby koor‑
dynować swą politykę gospodarczą. Natomiast Niemcy chcą surowego karania
państw, które poprzez źle prowadzoną politykę gospodarczą, doprowadzają swoje
kraje do upadku finansowego. Jedną z kar miałoby być zawieszanie im wypłat
z funduszy unijnych (w tym strukturalnych, czemu sprzeciwia się Polska). Rozwi‑
janie współpracy gospodarczej, systemów pomocowych, a nawet stosowanie kar
w strefie euro grozi szybkim pogłębieniem podziału Unii na Europę dwóch pręd‑
kości, gdzie Polska i inne kraje spoza obecnej strefy euro mogą się znaleźć na
marginesie działań Unii Europejskiej. Mimo wszystko obawy dotyczące podziału
Europy na kraje dominujące – wysoko rozwinięte i te słabsze – słuchające i dosto‑
sowujące się do ich decyzji, wynikają z obserwacji współczesnej europejskiej sceny
politycznej. W ramach Unii Europejskiej, jak i strefy euro, Niemcy i Francja, często
najpierw ogłaszają decyzję jaką wspólnie wypracowały, a dopiero później jest ona
przedstawiana do dyskusji. Przykładem takiej sytuacji była konferencja (4 lutego
2011 r.) Kanclerz Niemiec Angeli Merkel i Prezydenta Francji Nicolasa Sarkozego,
podczas której ogłosili wspólną deklarację pod nazwą „Paktu dla Konkurencyjno‑
ści”, a dopiero później jej zawartość stała się przedmiotem dyskusji na forum Rady
UE. Deklaracja ma dotyczyć 17 krajów euro i z analizy jej zawartości wynika, że
kraje tej strefy powinny wprowadzić reformy na wzór niemiecki. Z drugiej strony
nie ma się co dziwić, że Niemcy chcą, by koordynacja odbywała się na ich warun‑
kach, skoro najwięcej wpłacają na fundusz stabilizacyjny. Zgodnie z wytycznymi
Deklaracji kraje strefy euro powinny wprowadzić do swoich konstytucji zapisy
w postaci tzw. hamulców zadłużenia nie tylko limitów długu publicznego, ale
limitów corocznych deficytów finansów publicznych. W zamyśle Francji i Niemiec,
Pakt na rzecz konkurencyjności, ma wprowadzić jeszcze większą spójność gospo‑
darczą i społeczną wśród 17 krajów eurolandu. Niemcy chcą ujednolicenia systemu
wypłacania świadczeń społecznych, co w rezultacie ma doprowadzić do podnie‑
sienia konkurencyjności gospodarek oraz obniżyć wydatki państw. Kolejny obszar,
który ma zostać skoordynowany to systemy emerytalne, w tym w szczególności
46
Cyt. za.: T. Bielecki, Europa dwóch prędkości. Polska na peryferiach?, „Gazeta Wyborcza”,
09.06.2010, nr 132, s. 10.
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wiek emerytalny. Niemcy jeszcze rok temu odrzucały francuskie pomysły zacie‑
śniania strefy euro, jednak wraz z rozwojem kryzysu zadłużenia w Unii Europejskiej
Berlin zgadza się na „wzmocnioną współpracę” w eurogrupie, ale według własnego
modelu.
Warto podkreślić, że Traktat lizboński bardzo wzmocnił strefę euro. Jeszcze
ważniejszy jest fakt, że w Traktacie lizbońskim po raz pierwszy znalazło się poję‑
cie „państwa o wspólnej walucie”. Ta nowa legitymizacja daje krajom unii waluto‑
wej jeszcze większy mandat do dalszej integracji, którą teraz wymusza rzeczywi‑
stość. Artykuł 2d Traktatu lizbońskiego zawiera postanowienia szczegółowe,
skierowane tylko do państw członkowskich, których walutą jest euro. Zgodnie
z tym artykułem Unia podejmuje środki w celu zapewnienia koordynacji polityk
zatrudnienia państw członkowskich, w szczególności określając wytyczne dla tych
polityk. Ponadto Unia może podejmować inicjatywy w celu zapewnienia koordy‑
nacji polityk społecznych państw członkowskich. Dodatkowe kompetencje dla
strefy euro przyznał Rozdział 3a Traktatu lizbońskiego. Na jego podstawie Rada
przyjmuje odpowiednie środki w odniesieniu do państw członkowskich, których
walutą jest euro, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania unii gospo‑
darczej i walutowej. Do tych środków należą: po pierwsze wzmocnienie koordy‑
nacji i nadzoru dyscypliny budżetowej państw strefy euro, a po drugie określenie
kierunków ich polityki gospodarczej, czuwając nad zgodnością tych kierunków
z kierunkami przyjętymi dla całej Unii oraz zapewniając nadzór nad nimi.
W odniesieniu do wyżej wymienionych środków, w głosowaniu mogą brać udział
tylko członkowie Rady reprezentujący państwa członkowskie, których walutą jest
euro. Ponadto w Traktacie lizbońskim znalazł się Protokół „W Sprawie Eurogrupy”.
Artykuł 1 Protokołu przyznał, ministrom państw członkowskich, których walutą
jest euro, prawo do zbierania się na nieformalnych spotkaniach. Co prawda w tych
spotkaniach może brać udział Komisja Europejska oraz Europejski Bank Cen‑
tralny. Nie ulega jednak wątpliwości, że instytucje te występują tylko w roli
obserwatorów, ewentualnie doradców, z opinią których eurogrupa nie do końca
musi się zgadzać.
Krytycy Europy „dwóch prędkości” od samego początku obawiali się rozbicia
Unii Europejskiej. Z drugiej jednak strony, jeśli państwa należące do unii walutowej
chcą dalej zachować jedność, to nie ulega wątpliwości, że muszą jeszcze bardziej
skoordynować działanie swoich gospodarek. Analizując poczynania Niemiec
i Francji, nasuwa się pytanie jak na ten stan rzeczy powinny zareagować kraje spoza
strefy euro? Obiektywnie rzecz biorąc, skoro Niemcy, jako jedna z największych
europejskich gospodarek, mają ratować kraje ogarnięte kryzysem gospodarczym,
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to mają również prawo wymagać, by koordynacja gospodarcza i podatkowa,
odbywała się na ich zasadach. Mimo wszystko, przewodniczący Komisji Europej‑
skiej – Jose Manuel Barroso, podszedł bardzo ostrożnie i mało entuzjastycznie do
niemiecko-francuskiego „Paktu dla konkurencyjności”, ponieważ podobnie jak
pozostałe kraje spoza strefy euro, obawia się, że przyszłe decyzje dotyczące gospo‑
darki unijnej zaczną zapadać poza „rządem unijnym” – Komisją Europejską. Póki
co zarówno Francja, jak i Niemcy uspokajają wszystkich, że nie grozi nam Europa
„dwóch prędkości” i nie mam mowy o żadnym podziale Unii Europejskiej na
ekskluzywny klub krajów euro oraz resztę47.

47
T. Bielecki, Europa dwóch prędkości na razie nam nie grozi, „Gazeta Wyborcza”, 18.06.2010,
nr 140, s. 31.
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Summary

The evolution of the European idea – from the federal Europe to the
multi-speed Europe

After the World War II, European integration was initiated by six countries: France,

West Germany, Italy, Belgium, the Netherlands and Luxembourg. However, various
approaches among those countries as regards the intensity of integration mechanisms were
noticeable from the very beginning. Some countries tried to create supranational structures,
for others intergovernmental cooperation was enough. Subsequent enlargement of Euro‑
pean Community caused significant differences in economic and regional development of
newly accepted countries, which hindered uniformity among all of the member states. This
was one of the reasons for developing a new idea of integration in the first half of 1970s
– it was the concept of „multi-speed Europe”. Contemporary financial crisis led to a revival
of the concept in 21st century. Analysing current political and economic situation among
member states of contemporary European Union it seems that comprehensive introduction
of „multi-speed Europe” is just a matter of time.
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Wpływ zdolności Prezydencji
do kształtowania agendy na siłę państw
członkowskich Unii Europejskiej
Sprawowanie Prezydencji może być jednym z czynników kształtujących siłę

państw w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej. Podobne możliwości oddzia‑
ływania ma również stały przewodniczący Rady Europejskiej oraz po części wysoki
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który pełni
funkcję stałego przewodniczącego Rady do Spraw Zagranicznych, powoływani na
mocy Traktatu lizbońskiego1.
Dynamiczny rozwój EWG, objawiający się nie tylko pogłębianiem, ale również
rozszerzaniem integracji na kolejne obszary, skutkującej powstaniem nowych
konfiguracji Rady Unii Europejskiej, komitetów oraz grup roboczy, stworzył
poważne wyzwanie, a jednocześnie zagrożenie dla właściwej koordynacji prac
Rady. W efekcie w latach siedemdziesiątych „Rada Ministrów stała się postępująco
coraz mniej zdolna do koordynowania rozwoju polityki w całym spektrum aktyw‑
ności Wspólnoty Gospodarczej”2. Jak stwierdza Martin Westlake, „agendy Rady
były przepełnione i źle zorganizowane, (…) zaś władza Rady była osłabiana przez
rosnącą autonomię rad sektorowych oraz ich ciał przygotowawczych”3.
Rozwój kompetencji Prezydencji, a co za tym idzie, możliwości oddziaływania
na wynik procesu decyzyjnego, następował wraz z rozwojem procesu integracji
europejskiej.
Te same możliwości oddziaływania Prezydencji, które służą osiągnięciu powyż‑
szego celu, mogą także zostać wykorzystane dla realizacji partykularnych interesów
1

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, art. 15 ust. 5 i 6, „Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej”, C 83, 30.03.2010.
2
S. Blumer, W. Wessels, op.cit., s. 19.
3
M. Westlake, The Council of the European Union, London 1999, s. 40.
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podmiotu aktualnie sprawującego przewodnictwo w Unii Europejskiej. Jak słusz‑
nie zauważa Jonas Tallberg, „te same zasoby siły, mogą równie dobrze zostać
wyzyskane do przeforsowania własnych preferencji (…) stwarzając aktorowi,
sprawującemu urząd [Prezydencji], okazję do zmiany rozdziału zysków na swą
własną korzyść”4.
Generalnie zasoby tej siły czerpią z dwóch źródeł5: asymetrycznego dostępu do
informacji6 oraz asymetrycznej kontroli nad szeroko rozumianą procedurą7.
Stawiana w artykule teza zakłada, że podmiot sprawujący Prezydencję, może
wykorzystać związaną z tym możliwości oddziaływania na proces decyzyjny,
poprzez formowanie agendy, w celu realizacji własnych partykularnych interesów.
Oczywiście należy mieć na względzie, że zdolność ta ma ograniczony charakter
i jest determinowana przez występowanie w danej sytuacji innych czynników. Guy
de Bassompierre celnie zauważa, że każda Prezydencja „może w najlepszym
wypadku wpłynąć na 5–10% procedowanych zagadnień” 8, to trzeba pamiętać, że
zazwyczaj są to kwestie najważniejsze z punktu widzenia interesu danego państwa
członkowskiego.
Celem artykułu jest wskazanie możliwości oddziaływania na wynik procesu
decyzyjnego w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej, jakie posiada
podmiot sprawujący w nich przewodnictwo, dzięki prawu do kształtowania agendy.
Dodatkowo zostaną one zobrazowane przykładami dotychczas sprawowanych
Prezydencji.

4

J. Tallberg, Leadership and Negotiation in the European Union, New York 2006, s. 31–32.
Ibidem, s. 3.	
6
T.C. Schelling, The Strategy of Conflict, Cambridge 1960, s. 144; D. Metcalfe, Leadership in European Union Negotiations: The Presidency of the Council, „International Negotiation” 1998, nr 3,
s. 425–426.
7
J.A. Wall, A. Lynn, Mediation: A Current Overview, „Journal of Conflict Resolution” 1993, vol. 37,
nr 1, s. 160–194.
8
G. Bassompierre, Changing the Guard In Brussels: An Insider’s View of the Presidency, New York
1988, s. 103.
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Wpływanie na proces decyzyjny
przez kształtowanie agendy

Agendę rozumiemy jako „zbiór zagadnień (kwestii), które są poważnie roz‑

patrywane w organizacji politycznej”9. Pod pojęciem tym będziemy więc dostrze‑
gać nie tylko ustalony porządek obrad, ale przede wszystkim szeroko rozumiane
modelowanie przedmiotu procesu decyzyjnego oraz sposobu jego przebiegu. Stąd
też zdolność do kształtowanie agendy będzie podmiotom stwarzała możliwości
oddziaływania na końcową postać przyjmowanych decyzji, w sytuacji gdy nie są
one same w stanie przesądzać o ich ostatecznym podjęciu.
Podmiot sprawujący przewodnictwo w Unii Europejskiej może wpływać na
proces decyzyjny w drodze formowania agendy na trzy sposoby10:
–– poprzez ustalanie agendy (ang. agenda-setting), a więc możliwość wprowa‑
dzenia do niej nowych zagadnień;
–– wykluczenie z agendy (ang. agenda exclusion), czyli usunięcia lub nie
dopuszczenia do dyskusji nad pewnymi zagadnieniami z jej treści;
–– oraz strukturalizację agendy (ang. agenda-structuring), polegającą na pre‑
ferowaniu lub de-faworyzowaniu niektórych zagadnień już znajdujących
się w agendzie.
Zdolność do kształtowania agendy (ang. agenda-shaping), pozwala porównać
rolę Prezydencji do ogrodnika politycznej agendy, „który przycina i pieli, usuwa
chwasty, sadzi nowe nasiona oraz dostarcza dodatkowych odżywek, które pozwa‑
lają wybranym roślinom w pełni rozkwitnąć”11. Należy pamiętać, że podmiot
sprawujący Prezydencję obejmuje nie tylko przewodnictwo Rady Europejskiej
i Rady Unii Europejskiej, lecz również nieomal wszystkich podległych im organów
pomocniczych i doradczych oraz grup roboczych.

9
S. Princen, Agenda-setting in the European Union: a theoretical exploration and agenda for research, „Journal of European Public Policy” 2007, vol. 14, nr 1, s. 28.
10
J. Tallberg, Agenda-shaping powers of the EU Council Presidency, „Journal of European Public
Policy” 2003, vol. 10, nr 1, s. 5.
11
Idem, Leadership and Negotiation…, s. 24.
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Ustalanie agendy

Pod pojęciem ustalenia agendy rozumiemy „zdolność danego aktora do

inicjacji propozycji polityki, w celu jej rozpatrzenia przez grupę legislatorów”12.
W obowiązujących traktatach na próżno byłoby szukać zapisu, pozwalającego
Prezydencji formalnie inicjować proces decyzyjny w obszarze polityk Unii Euro‑
pejskiej. W ramach tzw. pierwszego filara, kompetencja ta pozostaje w praktyce
zmonopolizowana przez Komisję Europejską, powierzając jej prerogatywy w zakre‑
sie składania nowych propozycji. Stąd też państwo obejmujące przewodnictwo
w Unii Europejskiej musi uzgadniać jej program z programami prac Komisji. Jak
zauważył jeden z funkcjonariuszy Komisji regularnie uczestniczący w tych kon‑
sultacjach: „Sprytna Prezydencja posiada sześć własnych priorytetów, licząc że
cztery z nich przejdą. Komisja akceptuje trzy i dodaje jeden od siebie”13.
Z kolei w obszarze kooperacji międzyrządowej, obejmującym wspólną politykę
zagraniczną i bezpieczeństwa oraz współpracę w zakresie wymiaru sprawiedliwo‑
ści i spraw wewnętrznych, pierwotnie uprawnienie to należało wyłącznie do krajów
członkowskich, zaś obecnie w szerokim zakresie posiada je również Komisja.
Ponadto agenda prac Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej jest w zdecydo‑
wanej większości predeterminowana przez wcześniejsze ustalenia, roczne i wielo‑
letnie programy działania oraz bieżące ważne wydarzenia polityczne14. Pomimo
tych ograniczeń sprawując Prezydencję państwa członkowskie mogą skutecznie
wykorzystywać kształtowanie agendy dla realizacji własnych interesów.
Każde państwo przed objęciem Prezydencji musi na podstawie 18-miesięcznego
programu działań i po odpowiednich konsultacjach przedstawić harmonogram
wszystkich spotkań Rady15 oraz wskazania agend tych posiedzeń16, z podziałem na
zagadnienia do dyskusji oraz możliwe do podjęcia decyzje (punkty A posiedzenia).
Znaczenie tego uprawnienia podkreśla Göran Persson stwierdzając, że „jako
12

A.M. Pollack, The Engines of European Integration. Delegation, Agency and Agenda Setting in
the EU, Oxford 2003, s. 24.
13
Cyt. za: J. Tallberg, Agenda-shaping powers…, s. 8.
14
D. Neligan, Organising the Presidency: The Council Perspective, referat zaprezentowany w trakcie
konferencji The Presidency of the European Union 1998, s. 7; M. Westlake, op.cit., London 1995,
s. 63–65; A. Guggenbühl, Cook Book of the Presidency of the European Union, [w:] Negotiating European Union, red. P.W. Meerts, F. Cede, New York 2004, s. 174–176; F. Hayes-Renshaw, H. Wallace, The
Council of Ministers, London–New York 2006, s. 52.
15
Regulamin Wewnętrzny Rady, art. 1 ust. 2, Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca
przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, L 325, 11.12.2009.
16
Ibidem, art. 2 ust. 7.
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przewodniczący posiedzenia kontrolujesz agendę. Jesteś tym, kto realizuje potencjał
do ustalenia agendy, która wpływa na rozwój [polityki Unii Europejskiej]. Wtedy
nie musisz dominować posiedzenia, gdyż to jest zagadnienie, które sam umieściłeś
w agendzie, która jest dyskutowana. (…) Jeśli masz mieć jakąś szansę na zarządza‑
nie spotkaniem, musisz decydować o zawartości agendy”17. Wykorzystując te
uprawnienia członek obejmujący przewodnictwo w Radzie, może z łatwością
wprowadzać nowe zagadnienia do debaty prowadzonej na poziomie Unii Europej‑
skiej, zwiększając świadomość występowania problemu18, de facto ciesząc się
„prerogatywą formułowania problemu”19.
Ponadto kraj sprawujący przewodnictwo, tradycyjnie może zorganizować nie‑
formalne spotkania państw członkowskich na różnych szczeblach, których agendy
formułuje, ciesząc się bardzo dużą swobodą w tym zakresie. Stwarza to dogodne
warunki do forsowania narodowych priorytetów. Służą one zazwyczaj omawianiu
nowych inicjatyw oraz dyskusji nad głównymi przeszkodami i problemami poja‑
wiającymi się we współpracy, pomagając wypracowywać porozumienia na forum
Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej.
Liczba tych spotkań Rady w 1988 r. została ograniczona do siedmiu ze względów
budżetowych. Ponadto Komisja i Parlament Europejski były nieprzychylne nad‑
miernej ilości nieformalnych posiedzeń, obawiając się zbytniego odsunięcia
miejsca podejmowania decyzji z Brukseli20. W rzeczywistości prezydencję przekra‑
czają ten limit21, jednak muszą pokryć samodzielnie koszty ich zorganizowania.
Możliwości te są więc związane z posiadanymi przez państwo strukturalnymi
zasobami siły. Całkowita ilość spotkań nieformalnych, odbywających się na różnych
szczeblach, może dochodzić nawet do około 100, a przykładowo Prezydencja
Szwedzka w 2001 r. zorganizowała ich mniej więcej 80. Oczywiście na posiedze‑
niach nieformalnych nie można podejmować wiążących prawnie decyzji, ale wobec
osiągnięcia porozumienia, ich późniejsze usankcjonowanie jest już tylko formal‑
nością.
17

Wywiad przeprowadzony przez J. Tallberga z Göranem Perssonem, ówczesną premierem
Szwecji, Szwecja, 25.01.2005.
18
J. Tallberg, Agenda-shaping powers…, s. 6.
19
A.-C. Svensson, In the service of the European Union. The role of the Presidency in negotiating
the Amsterdam Treaty 1995–1997, Uppsala 2000, s. 24.
20
R.K.W. Wurzel, The EU Presidency: ‘Honest Broker’ or Driving Seat? An Anglo-German comparison in the environmental policy field, Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society,
październik 2004, s. 5.
21
Przykładowo w trakcie Prezydencji Fińskiej, w drugiej połowie 1999 r., zorganizowano 14 spo‑
tkań w tym kraju na szczeblu ministerialnym. T. Tiilikainen, The Finnish Presidency of 1999…, s. 122.
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Skuteczne umieszczenie w agendzie zagadnień, na których szczególnie zależy
Prezydencji, wymaga w praktyce podjęcia o wiele wcześniejszych starań, które
należy rozpocząć około dwa, dwa i pół roku przed przejęciem przewodnictwa
w Unii. Czas ten należy poświęcić na uzyskanie poparcia dla inicjatywy.
Uczestnicy Rady Europejskiej często podkreślają, że skuteczne wpływanie na
agendę można wywrzeć przede wszystkim w fazie przygotowań Prezydencji22.
Związane jest to z koniecznością uwzględnienia długości przebiegu procesu decy‑
zyjnego, od jego inicjacji do powzięcia decyzji, oraz chęcią uniknięcia oskarżeń
o wykorzystywanie sprawowanej funkcji, dla realizacji partykularnych interesów.
Przyjęcie aktu prawnego w toku procedury współdecydowania trwa zwykle około
dwa23, dwa i pół roku24, zaś samo pierwsze czytanie aktu projektu w Radzie zajmuje
przeciętnie piętnaście miesięcy25. Należy również pamiętać, że wcześniej trzeba
zainteresować pozostałych aktorów procesu decyzyjnego problemem oraz dopro‑
wadzić do rozpoczęcia dyskusję na jego temat. Pozwala to finalizować przyjęcie
konkretnego aktu prawnego w trakcie sprawowania Prezydencji, co stwarza
warunki do szczególnego kontrolowania kształtu ostatecznie przyjmowanego
rozstrzygnięcia.
W obszarze wspólnotowego podejmowania decyzji zainteresowany kraj człon‑
kowski musi w praktyce skłonić Komisję, by ta skorzystała z prawa inicjatywy
legislacyjnej i przedstawiła odpowiedni projekt. Prezydencja jest tu w uprzywile‑
jowanej sytuacji, gdyż jak stwierdził jeden z urzędników Komisji, były dyplomata
francuski, „wszystkie kraje starają się wpłynąć na Komisję, nie tylko Prezydencja,
ale istnieje specjalna relacja z Prezydencją”26. Jest ona pierwsza między równymi
w ustalaniu agendy27. Wsparcie tej instytucji jest wymagane także w fazie imple‑
mentacji decyzji.
O ile bardzo trudno jest z sukcesem wprowadzić do agendy zagadnienie, bez
uprzedniego dobrego przygotowania, to Prezydencja może skutecznie blokować
inne inicjatywy. Efektywność wcześniej podejmowanych przez państwo działań,
22

J. Tallberg, Bargaining Power in the European Council, Swedish Institute for European Policy
Studies Report, Stockholm 2007, s. 24.
23
J. Golub, In the Shadow of the Vote? Decision Making in the European Community, „International
Organization” 1999, vol. 53, nr 4, s. 739–740.
24
Proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Przewodnik dla urzędnika administracji publicznej, red.
A. Ambroziak, M. Mielecka, K. Ostrzyniewska, I. Woicka, Warszawa 2005, s. 201.
25
Ibidem, s. 208.
26
Cyt. za: J. Tallberg, Agenda-shaping powers of the Council Presidency, [w:] European Union
Council Presidencies. A comparative perspective, red. O. Elgström, London 2003, s. 24.
27
Ibidem, s. 24.
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musi być oceniana z punktu widzenia tego, w jakim stopniu udało się dzięki nim
wprowadzić daną kwestię do agendy. Optymalnym rozwiązaniem jest, gdy zostanie
ona uwzględniona w programie prac wcześniejszych oraz następnych prezydencji,
programie prac legislacyjnych Komisji, planach działania, a także w wieloletnich
programach strategicznych28 Unii Europejskiej – zwłaszcza gdy obliguje on do
podjęcia określonych działań w ściśle określonym terminie, wywierając na aktorów
procesu decyzyjnego presję czasu. Osiągnięcie tego celu, pozwoli przedstawiać
propozycję jako „europejską”, której aktualna Prezydencja jedynie nadaje wysoki
priorytet. Umożliwia więc zachowanie pozorów pełnienia roli „uczciwego pośred‑
nika”, przez państwo sprawujące aktualne przewodnictwo w Unii Europejskiej.
Łatwiej będzie również skłonić Komisję Europejską do podjęcia prac – zwłasz‑
cza na etapie inicjacji oraz implementacji – koniecznych dla sprawnego wpro
wadzenia inicjatywy w życie. Należy więc znaleźć sojuszników wśród krajów
członkowskich obejmujących przewodnictwo przed nami oraz sprawujących
Prezydencję w niedalekiej przyszłości po nas. Ci pierwsi powinni włączyć zagad‑
nienie do debaty politycznej oraz umieścić je w agendzie. Szczególnie korzystne
będzie uzyskanie wspólnego zobowiązania krajów członkowskich, wyznaczającego
ostateczny termin powzięcia decyzji. Z kolei drudzy mają dopilnować właściwej
implementacji podjętych decyzji.
Trudno jest zakładać, że wśród państw sprawujących przewodnictwo, w czasie
bliskim Prezydencji zainteresowanego kraju, znajdą się takie o interesach zbieżnych
z jego interesami. Zawsze jednak można dokonać wymiany usług, nawzajem
wspierając swoje inicjatywy, przecież kierownictwo w Unii obejmuje się po kimś
i przekazuje następnemu członkowi Rady. Sam regulamin procedowania tej insty‑
tucji nakłada na państwa, sprawujące Prezydencję w danym okresie, obowiązek
składania 18-miesięcznego wspólnego programu działań29 i ścisłej współpracy
w ramach tzw. Prezydencji zbiorowej, co stwarza dogodną sytuację dla takiej
wymiany30. Osiemnastomiesięczny program Rady jest dokumentem bardzo ogól‑
nym, stanowiącym zarys zagadnień, które będą przedmiotem prac w tym okresie.
Wskazuje kwestie priorytetowe oraz przypomina wcześniejsze zobowiązania

28
Pierwszy taki program został przyjęty w grudniu 2003 roku. na okres 2004–2007, kolejny lata
2008–2010.
29
Regulamin Wewnętrzny Rady, art. 2 ust. 6, Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca
przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, L 325, 11.12.2009.
30
Oczywiście celem wprowadzenia tej zasady była chęć przeciwdziałania dyskontynuacji prac
Rady.
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państw członkowskich co do ostatecznych terminów rozwiązania niektórych
z nich.
Kluczowa dla skutecznego poszerzania agendy o nowe zagadnienia, jest właściwa
identyfikacja preferencji aktorów uczestniczących w procesie decyzyjnym. Należy
bowiem składać takie projekty propozycji, które nie będą wywoływać sprzeciwu
silnego na tyle, by nie tylko skutecznie je blokować, ale również znacząco odsuwać
rozstrzygnięcie w czasie. Trudno bowiem zakładać, że kolejne Prezydencje będą
przykładały równie wysokie znaczenie do tych kwestii, gdyż posiadając zazwyczaj
odmienne interesy, mają własne priorytety.
W takiej sytuacji jest prawdopodobne, że projekt „utknie” w poczekalni na
bardzo długo. W przypadku wymiany usług można liczyć na dopilnowanie imple‑
mentacji już podjętych decyzji, ale wątpliwe jest, by kraj członkowski chciał mar‑
nować cenne zasoby, dla forsowania nie swoich interesów.
Przykładem bardzo skutecznego ustalenia agendy, była Inicjatywa Wymiaru
Północnego (NDI), forsowana przez Finlandię. Miała ona prowadzić do wzmoc‑
nienia współpracy w regionie w zakresie „miękkiego” bezpieczeństwa, gospodarki
i komunikacji oraz ułożenia relacji z Rosją – oczywiście zapewniając jednocześnie
realizację interesów Tallina31.
Wskazuje się, że „Prezydencja Fińska była jedną z najbardziej gruntownie
przygotowanych prezydencji w historii Unii Europejskiej”32. Prace nad promocją
nowej inicjatywy rozpoczęto odpowiednio wcześnie, gdyż już we wrześniu 1997 r.33,
wobec terminu sprawowania Prezydencji przypadającego na drugą połowę 1999 r.34
W związku z tym, że inicjatywa była związana z WPZiB, konieczne było zabezpie‑
czenie jednomyślnego poparcia państw członkowskich. Również przychylność
Komisji Europejskiej pomogłaby w jej skutecznej realizacji. Podjęto więc szereg
spotkań na różnych szczeblach, w tym objazd stolic europejskich przez Premiera

31

Interesy te dotyczyły przede wszystkim uzyskania wsparcia ze środków funduszy pomocowych
dla niektórych regionów Finlandii, współpracy z Rosją, kwestii bezpieczeństwa w regionie oraz
podniesienia jego znaczenia w relacjach wewnątrzunijnych. Zob. D. Arter, Small State Influence Within
the EU: The Case of Finland’s Northern Dimension Initiative, „Journal of Common Market Studies”,
vol. 38, nr 5, s. 682–685.
32
A. Stubb, The Finnish Presidency, „Journal of Common Market Studies” 2000, vol. 38, s. 49.
33
Już w marcu 1993 r. Minister Finansów Finlandii stworzył specjalny budżet dla Prezydencji.
34
15 września 1997 r. Premier Paavo Lipponen, wygłosił – w trakcie konferencji „The Barents
Region Today” odbywającej się w Rovaniemi – przemówienie „The European Union Needs a Norther
Dimension”.
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Lipponena, służących upowszechnieniu projektu oraz uzyskania niezbędnego
poparcia35.
Pierwotnie przedstawiano bardzo ogólnikowy zarys Północnego Wymiaru UE36,
decydując się na wypełnienie go konkretną treścią, gdy uzyskają właściwe rozpo‑
znanie sytuacji oraz wiedzę jakie rozwiązania mają realną szansę na uzyskanie
akceptacji. Zabiegi te zakończyły się sukcesem, gdyż Rada Europejska w Luksem‑
burgu, w grudniu 1997 r., poprosiła Komisję o przedstawienie w następnym roku
wstępnego raportu w tej sprawie37, zapoczątkowując tym samym formalne prace
nad inicjatywą. Został on przedstawiony podczas spotkania szefów państw i rządów
w Wiedniu, podkreślając jego wartość dodaną dla prowadzonej przez Unię polityki
wewnętrznej i relacji międzynarodowych38. Finom pozostającym w stałych kon‑
sultacjach z Komisją, w toku prac nad raportem udało się przekonać komisarzy do
pomysłu Północnego Wymiaru Unii, podkreślając w wielu obszarach jego bliskość
i komplementarność z priorytetami oraz działaniami podejmowanymi przez
Komisję39. Podjęto decyzję o prowadzeniu dalszych prac nad tą propozycją oraz
zorganizowaniu poświęconej temu problemowi konferencji podczas Prezydencji
fińskiej40. Gwarantowało to Tallinowi czas na przygotowanie projektu i wypraco‑
wanie konsensusu w gronie państw członkowskich oraz jego przyjęcie w trakcie
własnego przewodnictwa, co stwarzało dogodne warunki dla kontrolowania
kształtu, jaki ostatecznie on przybierze.
W wyniku prowadzonych prac Rada UE przyjęła wytyczne dla inicjatywy41. Było
to zasługą niezwykle mądrego przedstawienia przez Finów swojej propozycji.
Nadali jej bowiem taki kształt, wobec którego żaden z podmiotów, uczestniczących
w procesie decyzyjnym, nie posiadał na tyle wielkich obiekcji, aby silnie przeciw‑
stawiać się ustanowieniu tej współpracy. Jest to szczególnie istotne, gdy decyzję
należy podjąć jednomyślnie. Wynikało to z właściwego rozpoznania preferencji
krajów członkowskich, a przede wszystkim głównych obiekcji, jakie były gotowe

35

T. Tiilikainen, The Finnish Presidency of 1999: Pragmatism and the Promotion of Finland’s position in Europe, [w:] European Union Council Presidencies. A comparative perspective, red. O. Elgström,
London 2003, s. 110; J. Tallberg, Leadership and Negotiation…, s. 94.
36
T. Tiilikainen, The Finnish Presidency of 1999…, s. 109.
37
Presidency Conclusion, Luxembourg European Council, 12–13.12.1997, SN 400/97, punkt 68.
38
Commission communication, A Northern dimension for the policies of the Union, 13768/98.
39
D. Arter, op.cit., s. 685–690; N. Catellani, op.cit., s. 12.
40
Presidency Conclusion, Vienna European Council, 11–12.12.1998, SN 300/98, punkt 109.
41
General Affairs Council, Conclusions of the 2186th Council meeting, Brussels, 31.05.1999,
PRES/99/171.
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zgłaszać. Stąd też zaprezentowano inicjatywę jako projekt Europejski, obiecujący
szerokie kolektywne korzyści dla członków UE, przynoszącą wartość dodaną przez
lepszą koordynację już realizowanych projektów oraz komplementarność wzglę‑
dem nich. Unikano krytyki już realizowanych programów. Nade wszystko jednak
przedstawiano inicjatywę, jako niewymagającą tworzenia nowych instytucji ani
wydatkowania dodatkowych środków.
Ten ostatni aspekt pozwalał uzyskać przychylność państw zaangażowanych
w politykę śródziemnomorską UE, gdyż uznały, że fiński „projekt” nie koliduje z ich
interesami. W przeciwnym wypadku dążyłyby one do zablokowania inicjatywy42.
Hiszpania otwarcie sprzeciwiała się przekazaniu funduszy na NDI, a Francja oraz
Włochy odnosiły się do tego co najmniej sceptycznie43. Poza inicjatywą musiały
pozostać Stany Zjednoczone i Kanada, gdyż ich zaangażowaniu sprzeciwiał się
Paryż44. Był to również ważny czynnik w uzyskaniu silnego poparcia dla tej inicja‑
tywy ze strony Komisji Europejskiej – wzrost efektywności i skuteczności bez
ponoszenia większych wydatków45.
Finom udało się również włączyć promowaną przez siebie inicjatywę w realne
prace Prezydencji niemieckiej, w pierwszym półroczu 1999 r. W efekcie spotkania
Rady Europejskiej w Kolonii zaznaczono, że po szczycie poświęconym NDI,
„możliwość przygotowania Planu Działania powinna być rozważona”, oraz dopro‑
wadzić do bliższego zaangażowania państw z poza Unii Europejskiej46.
Można stwierdzić, że wysiłki Tallina podejmowane w okresie przed objęciem
Prezydencji, służyły umieszczeniu w konkluzjach kolejnych Prezydencji stwierdzeń,
„które można by wykorzystać jako „haki” dla podejmowania przyszłych kroków”47.
W efekcie okres sprawowania Prezydencji przez to państwo, mógł zostać poświę‑
cony wyłącznie instytucjonalizacji NDI. Było to istotne w świetle bardzo napiętej
agendy na koniec milenium, zwłaszcza w perspektywie przyjęcia 10–12 nowych
państw członkowskich. W takich okolicznościach trudno byłoby Finlandii inten‑
42

D. Arter, op.cit., s. 689; N. Catellani, Short And Long – Term Dynamics in the Eu’s Northern
Dimension, „COPRI Working Paper” 2001, nr 41, s. 16–18; H. Ojanen, How to Customize Your Union:
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N. Catellani, op.cit., s. 17.
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Finnish Ministry of Foreign Affairs, Foreign Ministers Conference on the Northern Dimension,
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Ch.S. Browning, The Construction of Europe in the Northern Dimension, „COPRI Working
Paper” 2001, nr 39, s. 19.
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47
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sywnie forsować tą inicjatywę, poświęcając jej wiele czasu w trakcie prac Rady UE,
Rady Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych. Ponadto silne promowanie
rozwiązań mocno związanych z interesem państwa sprawującego prezydencję, nie
jest dobrze widziane, gdyż kłóci się z rolą neutralnego i uczciwego pośrednika jaką
powinno pełnić.
Początek sprawowania Prezydencji przez Finlandię został bardzo dobrze ode‑
brany przez pozostałych aktorów procesu decyzyjnego. Było to ważne zwłaszcza
w kontekście obaw, czy mały oraz niedawno przyjęty do Unii Europejskiej kraj
członkowski, podoła sprawowaniu przewodnictwa w tak złożonej sytuacji, gdy na
państwie obejmującym przewodnictwo trzeba polegać bardziej niż zazwyczaj.
Harmonogramy i agendy spotkań komitetów, grup roboczych, Rady UE oraz Rady
Europejskiej były przejrzyste i spójne. Po raz pierwszy szeroko wykorzystano
Internet, a zwłaszcza stronę internetową Prezydencji do dystrybucji informacji48.
Sama Inicjatywa Wymiaru Północnego w programie prezydencji nie została
bardzo silnie wyeksponowana. Nie przedstawiono jej jako jednego z siedmiu
priorytetowych tematów, a tylko istotne zadanie do zrealizowania w ramach tytułu
„A Globally Active and Influential Union”49. Nie musiało się to jednak oczywiście
przekładać na wagę jaką przypisywano temu zagadnieniu. Co ciekawe, sam zapis
wskazywał w tym obszarze na wspieranie przez Prezydencję prac Komisji Euro‑
pejskiej oraz realizację wcześniejszych ustaleń Rady Europejskiej50, a więc prezen‑
tował projekt jako inicjatywę europejską. Przeprowadzono szereg spotkań niefor‑
malnych, odbywających się na różnych szczeblach, poświęconych konsultacjom
i promowaniu NDI. W trakcie całej Prezydencji zorganizowano około 200 nieofi‑
cjalnych zebrań w Finlandii51.
Na drodze do pełnej realizacji zamierzeń w zakresie Inicjatywy Wymiaru Pół‑
nocnego, stanęły Prezydencji fińskiej bieżące wydarzenia polityczne. Jak zawsze
mogą one sprzyjać lub stawać na przeszkodzie promowaniu własnych interesów.
Kryzys finansowy w Rosji w sierpniu 1998 r., konflikt w Kosowie, wybuch drugiej
48

A. Stubb, op.cit., s. 52–53.
Finish Presidency, Programme for the Finnish Presidency of the European Union, 1999, SN
2940/2/99 Rev 2.
50
Program prezydencji stwierdzał: „Podczas Prezydencji Fińskiej, zostanie udzielone aktywne
wsparcie pracom Komisji, aby uczynić koncepcję Wymiaru Północnego bardziej konkretną i imple‑
mentować komunikat Komisji oraz rekomendacje Rady. Zgodnie z Konkluzjami Prezydencji Rady
Europejskiej w Kolonii, Rada Europejska w Helsinkach zbada możliwość nakreślania Planu Działania”.
Ibidem, s. 37.
51
T. Raunio, T. Tiilikainen, op.cit., s. 114.
49
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wojny w Czeczenii i wzrost jej intensywności we wrześniu 1999 r. sprawiły, że
Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych, która odbyła się 11–12 listopada,
została zdominowana prze inne zagadnienia niż NDI52. De facto zdołano jedynie
ustalić, że Rada Europejska w Helsinkach powinna zadecydować o przygotowaniu
projektu Planu Działania w tej sprawie. Takie też postanowienie w trakcie jej
posiedzenia w Helsinkach zostało podjęte. Co więcej, miał on zostać przedstawiony
do aprobaty Radzie UE w Feira w czerwcu 2000 r.
Ponadto zdołano uzyskać poparcie Szwecji dla właściwej implementacji NDI,
gdyż Sztokholm zobowiązał się do przeprowadzenia podczas swej Prezydencji –
przypadającej na pierwsze półrocze 2001 r. – konferencji na wysokim szczeblu,
poświęconej realizacji tej inicjatywy53. Gwarantowało to wysoką intensywność prac
nad wprowadzeniem w życie NDI. Przygotowany przez Komisję Europejską Plan
Działania54 został przyjęty zgodnie z pierwotnymi ustaleniami55. Co więcej, również
Dania zdecydowała się zorganizować trzecią konferencję poświęconą NDI, w trak‑
cie swojego przewodnictwa w drugiej połowie 2002 r.
Prezydencja Fińska, pełniona w drugim półroczu 1999 roku, jest przykładem na
to, jak skutecznie wykorzystać cały wachlarz możliwości w zakresie ustalania
agendy, w związku ze sprawowaniem przewodnictwa w Unii Europejskiej, aby
skutecznie promować realizację własnych interesów. Jak celnie zauważa Nicola
Catellani, „Finlandia, będąc promotorem Wymiaru Północnego, zajmowała klu‑
czową rolę w kształtowaniu treści (istoty) inicjatywy”56.

Wykluczenie z agendy

Już na początku lat sześćdziesiątych Peter Bachrach i Morton Baratz zauważyli,
że siła związana jest nie tylko z aktywnym działaniem, ale również zaniechaniem
działania. Rozumieli przez to praktykę polegającą na „limitowaniu zakresu aktu‑

52
H. Haukkala, The Role of the Northern Dimension in Tackling the Challenges of a Growing EU
Presence in Northern Europe, Geneva Center of Security Policy, „Occasional Paper Series” 2002, nr 36,
s. 8.
53
Presidency Conclusion, Helsinki European Council, 10–11.12.1999, SN 300/99, punkt 62.
54
Commission of the European Communities, A Northern Dimension for the Policies of the Union,
Brussels, 25.11.1998, COM (1998) 589 Final.
55
Council of the European Union, Action Plan for the Northern Dimension With External and
Cross-Border Policies of the European Union 2000–2003, Brussels, 14.06.2000, 9401/00.
56
N. Catellani, op.cit., s. 12.
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alnego podejmowania decyzji w celu „obrony” zagadnienia, „przez manipulowanie
obowiązującymi wartościami wspólnoty, mitami, politycznymi instytucjami oraz
procedurami”57. Zlekceważenie tego, to pominięcie jednego oblicza siły58.
Celem wykluczenia z agendy pewnych zagadnień, będzie całkowite usunięcie
tej problematyki z jej treści, lub uniemożliwienie w praktyce prowadzenia prac nad
danym zagadnieniem – przynajmniej w okresie sprawowania przewodnictwa
w Unii Europejskiej. Zdolności Prezydencji w tym zakresie związane są przede
wszystkim z wykorzystanie posiadanych przez nią uprawnień formalnych, lecz
także możliwości zaniechania podjęcia pewnych działań, gdy pozostaje to w wy
łącznej decyzji państwa aktualnie sprawującego przewodnictwo w Unii Europej‑
skiej. Najczęściej polega to na odstąpieniu od zastosowania metod i środków, jakie
pozostają do dyspozycji Prezydencji, dla promowania uzyskania porozumienia
w gronie państw członkowskich oraz podnoszenia efektywności procesu de
cyzyjnego.
Teoretycznie Prezydencja mogłaby samodzielną decyzją wykluczyć z agendy
pewne zagadnienie – i to na różnych szczeblach: Rady, komitetów i grup roboczych
– choć odebrano by to za złamanie nieformalnych reguł związanych z pełnieniem
tej funkcji. Ponadto należy pamiętać, że agenda jest w dużej mierze predetermino‑
wana przez różnego rodzaju programy pracy, wcześniej podjęte zobowiązania,
bieżące wydarzenia. Działanie takie byłoby więc politycznie kosztowne i utrudniało
dalsze sprawowanie przewodnictwa w Unii Europejskiej. Można jednak odnaleźć
przykłady podejmowania i takich działań z sukcesem.
W 1999 roku Prezydencja niemiecka schowała do szuflady, przygotowaną przez
Komisję propozycję zwiększenia praw pracowników w zakresie konsultacji, stwier‑
dzając, że nie należy ona do jej priorytetów. Ten sam efekt można jednak uzyskać
przez faktyczne zablokowanie prac nad danym zagadnieniem, jednocześnie nie
ponosząc wysokiej ceny takiego postępowania.
Z drugiej strony Prezydencja posiada narzędzia by skutecznie uniemożliwiać
włączenie do agendy zupełnie nowych inicjatyw, zgłaszanych przez inne podmioty.
Po pierwsze, może zwyczajnie odmówić ich uwzględnienia w programie prac
– na różnych poziomach – wykorzystując swoje prawo do formowania problemu,
jednak nie w każdych okolicznościach rozwiązanie takie będzie optymalne, ze
względu na generowane koszty polityczne. Wraz z ustanowieniem stałego prze‑
57

P. Bachrach, M. Baratz, Decisions and nondecisions: an analytical framework, „American Political
Science Review” 1962, nr 57, s. 632.
58
Ibidem, s. 632.
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wodniczącego Rady Europejskiej, możliwości Prezydencji w tym zakresie zostały
ograniczone.
Po drugie, wprowadzając takie zagadnienie do agendy, nadaje mu bardzo niski
priorytet, de facto zamrażając wszelkie prace nad taką inicjatywą. Przykładowo
Prezydencja brytyjska w drugiej połowie 2005 r., miała wypracować porozumienie
co do perspektywy finansowej Unii na lata 2007–2013. Londyn posiadał w tym
obszarze ważne własne interesy59. Rząd Tonego Blaira postawił na odwlekanie
decyzji w czasie. Zdawano sobie sprawę, że w toku negocjacji na Wielką Brytanię
będzie wywierana presja, by zwiększyła swoje wpłaty do wspólnego budżetu. Stąd
też agenda nieformalnego posiedzenia szefów państw i rządów, poświęconego nowej
perspektywie finansowej była niezwykle ograniczona60, a pierwsze konkretne pro‑
pozycje Prezydencja złożyła w tym zakresie dopiero 5 grudnia, czyli na zaledwie 10
dni przed ostatnim posiedzeniem Rady Europejskiej w tym półroczu. Miało to
służyć wywarciu presji na pozostałe państwa członkowskie.
Zabiegi rządu brytyjskiego nie zakończyły się jednak powodzeniem. Trudno im
bowiem było blokować porozumienie, jednocześnie pełniąc rolę przewodniczącego,
a więc podmiotu, którego zadaniem jest promowanie wypracowania konsensusu
pomiędzy krajami członkowskimi. Ponadto omawiana kwestia była zbyt istotna
dla przyszłości całej Unii, więc wiązała się ona z silną presją i daleko idącymi
negatywnymi, politycznymi konsekwencjami, w przypadku ewentualnego załama‑
nia się negocjacji. Chyba również Londyn nie do końca dobrze rozpoznał prefe‑
rencje pozostałych uczestników Rady Europejskiej. Tony Blair pozbawiony
sojuszników, wobec silnej zjednoczonej obrony przez Francję i Polskę kształtu WPR
oraz solidarnościowej postawy Niemiec, pod silną presją musiał zrezygnować
z obrony partykularnego interesu Wielkiej Brytanii, pozwalając na ograniczenie
wysokości rabatu.
Nierzadko już samo zasygnalizowanie negatywnego nastawienia Prezydencji do
nowej propozycji, powoduje, że wychodzący z nią podmiot odsuwa jej wprowa‑
59
Przyjęcie nowych państw członkowskich oznaczało konieczność wyasygnowania środków
pomocowych dla tych krajów. Wielka Brytania dążyła do jak najmniejszego wzrostu wielkości
wspólnego budżetu, zachowania na jak najwyższym poziomie rabatu wpłat do unijnej kasy, osiągnię‑
cia oszczędności kosztem Wspólnej Polityki Rolnej. Zakładała również ułatwienie świeżo przyjętym
członkom zasad wykorzystywania funduszy unijnych, w zamian za ograniczenie wydatków na ten
cel. Zob. R. Whitman, The UK Presidency: In the Hot Seat, „Journal of Common Market Studies” 2006,
vol. 44, s. 61–62.
60
Jak już wskazywałem, kraj sprawujący Prezydencję, cieszy się bardzo dużą swobodą ustalania
agend nieformalnych posiedzeń instytucji i organów pomocniczych.
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dzenie na czas późniejszy. Jest bowiem świadomy, że bez przychylności tej insty‑
tucji, szansa na jej skuteczne promowanie jest niewielka. Jak przykładowo zauważa
Rdiger Würzel, „Komisja nie jest chętna do wydatkowania cennych zasobów na
propozycję, jeśli nadchodząca Prezydencja sygnalizuje, że przypisze niski priorytet
do danego dossie”61. Możliwość wykluczenia zagadnienia z agendy w drodze
przypisania mu niskiego priorytetu zasadza się na posiadanych przez Prezydencję
uprawnieniach zapewniających jej kontrolę nad przebiegiem procedury. Każdy kraj
obejmujący przewodnictwo w Unii Europejskiej, musi przedstawić wstępne agendy
posiedzeń Rady62. Jeśli nie może pewnych zagadnień pominąć w agendach tych
spotkań, np. w konsekwencji wcześniejszych zobowiązań podjętych przez Radę, to
będzie starała się uwzględnić tą problematykę w minimalnym zakresie w plano‑
wanych porządkach Rady oraz komitetów i grup roboczych.
W niektórych przypadkach Prezydencja będzie również zdolna do rzucenia
zagadnienia z porządku obrad, w konsekwencji niewystarczającego przygotowania
danej kwestii w komitecie lub grupie roboczej, a w efekcie braku możliwości jej
rozpatrzenia na posiedzeniu Coreperu63. Zarówno w Radzie, jak i Komitecie Stałych
Przedstawicieli państwo sprawujące przewodnictwo w Unii Europejskiej, decyduje
o kolejności dyskutowania punktów posiedzenia oraz przeznaczonym czasie na
omówienie każdego z nich64.
Prezydencja decyduje o przydzielaniu sal65 oraz tłumaczy dla organów przygo‑
towujących decyzje. Przyznaje ona pierwszeństwo jednym przed drugimi, mając
na uwadze stawiane przez siebie priorytety. Stąd też, nie przydzielając tych zasobów
komitetom i grupom roboczym, lub udostępniając je na czas niewystarczający do
zakończenia prac, wyklucza dane zagadnienie z porządku obrad Rady. Co więcej,
Prezydencja może zadecydować w przypadku przedłużania się prac priorytetowej
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R.K.W. Würzel, The Role of the Presidency In the Environmental Field: Does It Make a Difference
Which Member State Runs the Presidency?, „Journal of European Public Policy” 1996, vol. 3, nr 2,
s. 227.
62
Regulamin Wewnętrzny Rady, art. 2 ust. 7, Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca
przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, L 325, 11.12.2009.
63
Zob. Council Decision of 6 December 2006 adopting the Council’s Rules of Procedure, art. 21,
„Official Journal of the European Union”, L 304, 10.12.1993.
64
Council Decision of 6 December 2006 adopting the Council’s Rules of Procedure, art. 20, „Official
Journal of the European Union”, L 304, 10.12.1993.
65
W budynku Justusa Lipsiusa – będącego siedzibą Rady oraz Sekretariatu Generalnego – jest
dostępnych 16 pokoi spotkań, jeden holl mogący pomieścić 400 osób, oraz dwa pokoje jadalne dla
ministrów, gdzie odbywają się robocze lunche i obiady.
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grupy roboczej, o przydzieleniu jej tłumaczy, którzy pierwotnie mieli obsługiwać
inne ciało przygotowawcze66.
Prezydencja rezygnując z pełnienia roli facylitatora w negocjacjach pomiędzy
krajami członkowskimi, de facto uniemożliwia osiągnięcie porozumienia. Stwier‑
dza, że istnieje mniejszość zdolna do zablokowania propozycji, po czym zaprzestaje
poszukiwania konsensusu, pozostawiając kwestię następnej Prezydencji. Taką
metodę postępowania zastosowała Prezydencja niemiecka w pierwszej połowie
1999 r., w stosunku do dyrektywy nakładającej na zakłady motoryzacyjne obowią‑
zek ponoszenia kosztów recyklingu wycofanych z ruchu samochodów.
Również wypracowywanie porozumień w oparciu o metodę wspólnego tekstu,
w którym aktualny przewodniczący proponuje rozwiązania kompromisowe, stwarza
możliwość utrzymywania na stole projektu – nawet pomimo dokonywanych w trak‑
cie przez samą Prezydencję korekt – który będzie nie do przyjęcia dla przedstawicieli
państw członkowskich. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku musi ona być
zdolna do przezwyciężania presji politycznej, jakiej może być poddawana.
Ponadto prawo do formułowania konkluzji ułatwia pominięcie w agendzie
pewnych zagadnień. Jeśli Rada Unii Europejskiej lub Rada Europejska dyskutuje
również o tym, jakie tematy mają zostać poruszone na następnych posiedzeniach
tych instytucji, konkluzje mogą precyzować, jakie szczegółowe kwestie powinny być
poddane debacie, tym samym przesądzając z kolei, które tematy będą z niej wyklu‑
czone. Możliwość skorzystania z tego rozwiązania jest jednak ograniczona w przy‑
padku konieczności jednomyślnego przyjęcia konkluzji przez Radę Europejską.
Przewodniczący Rady Europejskiej Hermana van Rompuy, od momentu objęcia
swej funkcji starał się zmienić relacje pomiędzy Radą Unii Europejskiej a Radą
Europejską. Dążył do wprowadzenia tzw. podejścia top down, zgodnie z którym
Rada Europejska powinna stawiać zadania Radzie Unii Europejskiej, a następnie
oceniać ich wykonanie – nie stanowiąc jak dotychczas jedynie forum poszukiwa‑
nia kompromisu, w kwestiach budzących największe polityczne kontrowersje.
W tym celu Herman van Rompuy wprowadził zasadę ustalania z góry głównych
tematów planowanych posiedzeń Rady Europejskiej w danym roku67. Jego działa‑
nia prowadzą do częściowego ograniczenia roli rotacyjnej Prezydencji i tym samym
wzmocnienia własnych kompetencji.
66
Trzeba bowiem uwzględnić ograniczenia w dozwolonym czasie pracy tłumaczy. Zob. Main
Points of the protocol on interpreters’ working conditions, [w:] General Sekretariat, Council Guide, t. III:
Delegates Handbook, Annex II, Luxembourg 1996, s. 19.
67
T. Husak, Rola Prezydencji rotacyjnej w dobie Traktatu z Lizbony, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna, red. T. Husak, F. Jasiński, Warszawa 2010, s. 13–15.
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Prezydencja posiada także możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań proce‑
duralnych, które w tym przypadku będą służyć zablokowaniu określonej inicjatywy
lub wprowadzeniu zmiany. Przykładowo, Prezydencja francuska, podczas ostatecz‑
nej rundy negocjacji nad zapisami Traktatu nicejskiego, stosując metodę jednoli‑
tego tekstu, przyjęła, że przedstawiony przez nią kompromis jest zaakceptowany
we wszystkich niekwestionowanych punktach. Z kolei w stosunku do zapisów
budzących kontrowersje przerzuciła wysiłek przeforsowania zmian na zaintereso‑
wane delegacje, gdy inne Prezydencje szerzej uwzględniały odmienne opinie
pozostałych państw członkowskich. Postępowanie takie spotkało się oczywiście
z bardzo negatywną oceną68.
Powyższe możliwości oddziaływania Prezydencji, zwiększające jej siłę w procesie
decyzyjnym w Unii Europejskiej, gdyż są zgodne z generalną zasadą, według której
siła podmiotu formalnie ustalającego agendę będzie większa, kiedy jego propozycję
łatwiej jest przyjąć niż zmienić69. Stąd też, wyjątkiem jest formowanie konkluzji, które
muszą zostać jednomyślnie zaakceptowane. W takiej sytuacji możliwość wpływania,
przez każdy kraj członkowski, na ich ostateczny kształt jest stosunkowo duża.

Strukturyzacja agendy

Duża część uprawnień, pozwalających Prezydencji wykluczyć z agendy pewne

zagadnienia, może jednocześnie posłużyć jej strukturyzacji, w celu promowania
niektórych kwestii kosztem innych.
Ustalając program prac, a przede wszystkim agendy formalnych i nieformalnych
posiedzeń Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup
roboczych, uwzględnia w nich te zagadnienia, które traktuje priorytetowo. Tematy
te będą planowane do poruszenia wielokrotnie w czasie przewodnictwa danego
kraju w Unii Europejskiej, a niektóre posiedzenia instytucji oraz organów pomoc‑
niczych zostają poświęcone głównie tym zagadnieniom, nierzadko spychając inną
problematykę na dalszy plan. Objawiać się to będzie większą liczbą i w konsekwen‑
cji częstotliwością zebrań instytucji oraz organów pomocniczych, poświęconych
właśnie tej tematyce.
68

Powyższe działanie Prezydencji francuskiej zostało przytoczone za: O. Costa, A. Couvidat, J.P. Daloz, The French Presidency of 2000. An arrogant leader?, [w:] European Union Council Presidencies…, s. 124.
69
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W trakcie Prezydencji francuskiej w 2000 r., wzmocniona współpraca znalazła
się wysoko wśród jej priorytetów. Stąd też pięć z ośmiu pierwszych spotkań zorga‑
nizowanych przez Prezydencję poruszało to zagadnienie70. W efekcie kwestii tej
w trakcie szczytu w Nicei poświęcono zaledwie piętnaście minut71, co świadczyło
o dobrym przygotowaniu tego tematu, znacznie lepszym od pozostałych trzech
omawianych obszarów72.
Decydując o kolejności dyskutowanych kwestii w Radzie i Komitecie Stałych
Przedstawicieli oraz czasie przeznaczonym na omówienie każdego z punktów.
Prezydencja swoje priorytety umieszcza na szczycie agendy, jednocześnie mogąc
poświęcić pracy nad tymi zagadnieniami najwięcej czasu. Ponadto w sposób
uprzywilejowany może traktować komitety i grupy robocze debatujące nad zagad‑
nieniami priorytetowymi, przyznając im pierwszeństwo w dostępie do sal oraz
obsługi tłumaczy.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić prawdziwość
postawionej na wstępie tezy. Podmiot sprawujący Prezydencję, może wykorzystać
prawo do szeroko rozumianego kształtowania agendy i związanej z tym możliwości
oddziaływania na proces decyzyjny, w celu realizacji własnych partykularnych
interesów. Wynika to z uprawnień formalnych Prezydencji oraz jej nieformalnego
uprzywilejowania, jak również posiadanej przez nią przewagi informacyjnej. Pia‑
stowanie Prezydencji może więc stanowić zasób siły dla podmiotu, który ją sprawuje.
Wprowadzenie w Traktacie lizbońskim urzędu stałego przewodniczącego Rady
Europejskiej73 oraz stałego przewodniczącego Rady do Spraw Zagranicznych,
którym został wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bez‑
pieczeństwa74, wywarło wpływ na siłę krajów członkowskich, zwłaszcza w okresie
sprawowania przewodnictwa w Unii Europejskiej.
Kierunek oraz wielkość tej zmiany zależy od rzeczywistych możliwości oddzia‑
ływania na pracę państw członkowskich, jakie będą posiadać stali przewodniczący.
Ich rola oraz znaczenie w istotny sposób jest i zapewne będzie warunkowana
70
A. Stubb, Negotiating Flexibility in the European Union. Amsterdam, Nice and Beyond, Hamp‑
shire 2002, s. 115.
71
R. Trzaskowski, Dynamika reformy podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2005,
s. 239–240.
72
S. Parzymies, Reformy instytucjonalne w Unii Europejskiej w Traktacie z Nicei, „Sprawy Między‑
narodowe” 2000, nr 4, s. 25.
73
Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, art. 15 ust. 5 i 6, „Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej”, C 83, 30.03.2010.
74
Ibidem, art. 27, ust. 1.
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posiadaną przez nich osobistą charyzmą, uznania i zaufania, jakim cieszą się
wewnątrz Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej oraz indywidualnego
postrzegania sposobu w jaki powinni sprawować swoje stanowisko. Jeśli w praktyce
urzędy te okażą się słabe, a ich działanie ograniczy się do pełnienia funkcji admi‑
nistracyjnych, to zwiększy się siła przede wszystkim dużych państw członkowskich
oraz Komisji Europejskiej – w przypadku jej większego zaangażowania. Będzie to
wynikać z praktycznego przejęcia przez te podmioty roli mediatora i ośrodka
kreowania rozwiązań kompromisowych. Z kolei sprawne funkcjonowanie dwóch
nowych urzędów, przejęcie przez nich roli „uczciwego pośrednika” w negocjacjach
pomiędzy państwami członkowskimi, zwiększy znaczenie umiejętności prezento‑
wania interesów narodowych jako ogólnoeuropejskich oraz definiowania pojęcia
wspólnego interesu wewnątrz Unii, gdyż to właśnie na rzecz tego ostatniego będą
działać silni przewodniczący. Może to prowadzić do dalszego wzmocnienia tan‑
demu niemiecko-francuskiego.
Dwukrotny wybór na przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rom‑
puy’a oraz na stałego przewodniczącego Rady do Spraw Zagranicznych Catherine
Ashton, wskazuje że państwa członkowskie nie oczekują, aby osoby sprawujące
wyżej wymienione stanowiska aktywnie i samodzielnie kreowały przebieg procesów
politycznych w Unii Europejskiej. Mają raczej pełnić rolę „uczciwego pośrednika”
i działać na rzecz realizacji tzw. interesu europejskiego, który dotychczas wiązał się
z pogłębianiem i rozszerzaniem procesu integracji europejskiej.
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Lobbing w Parlamencie Europejskim –
geneza zjawiska,
stan obecny, perspektywy
Trudno nie zgodzić się z opinią, że w gospodarczo-politycznej sferze ludzkiej

aktywności Unia Europejska (UE) przedstawia się jako fenomen. Dzieje się tak,
ponieważ, przedstawia ona sobą prężną organizację międzynarodową, permanent‑
nie zacieśniającą więzy integracyjne państw członkowskich1. Jest to więc organi‑
zacja nie tylko dysponująca rozległymi uprawnieniami i sankcjami, ale i podejmu‑
jąca wysiłki stałego usprawniania własnych mechanizmów działania. Można by
nawet posunąć się do stwierdzenia, iż w miarę swojego rozwoju dojrzewa niejako
do nowych wyzwań i je podejmuje. W ciągu lat zmieniał się także system instytu‑
cjonalny i decyzyjny Unii Europejskiej. Tak, aby sprostać zadaniom i wymaganiom
organizacji składającej się z coraz większej liczby państw członkowskich, regulu‑
jącej swym prawem coraz szerszy katalog spraw społecznych, gospodarczych
i politycznych.
Unia Europejska jest w chwili obecnej najbardziej rozbudowaną i skompliko‑
waną organizacją polityczno-gospodarczą na świecie. Procesy policy-making,
ze względu na wielonarodowość UE, jej federalistyczne zabarwienie oraz silną
pozycję wewnątrzkrajowych elit polityczno-administracyjnych, tworzą wielowy‑
miarowe środowisko, do którego wszyscy jego uczestnicy muszą się dostosować2.
Za powyższym stwierdzeniem przemawia również fakt, że obowiązuje w niej,
w różnych dziedzinach, kilkanaście tysięcy rozporządzeń, dyrektyw i decyzji,
1
Por. B. Rittberger, The Development of the European Parliament’s Powers, http://aei.pitt.
edu/2920/01/157.pdf, odczyt z dn. 12.03.2011.
2
Por.: M.A. Parker, The Europeanization of Islam: The Role of the Multi-Level Structure of the EU,
s. 7, http://aei.pitt.edu/3050/01/EUSA_2005%5B1%5D.pdf, odczyt z dn. 11.03.2011; S. Mazey, J. Ri‑
chardson, Policy-Making Styles in the European Community: Consultation of Groups and the Process
of European Integration, s. 4, http://aei.pitt.edu/7243/01/002494_1.pdf, odczyt z dn. 10.03.2011.
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a także szereg innych aktów prawnych tutaj niewymienionych3. Liczba ta, choć
wydawać się może bardzo duża, jest, w porównaniu do liczby aktów prawnych
obowiązujących w państwach członkowskich, dość skromna. Jednakże wspomniane
akty prawa wtórnego Unii Europejskiej mają ogromny wpływ na wewnątrzkrajowe
systemy prawne. Stąd właśnie niektórzy autorzy, jak chociażby Andreas Geiger,
dowodzą, iż „jest to jeden z powodów, które prowadzą do sytuacji, że prawie połowa
prawa wewnątrzkrajowego składa się z prawa unijnego lub też jest, przynajmniej,
pod jego mocnym wpływem”4.
Czymże jest więc lobbing? Jakie są korzenie współczesnego lobbingu? Czy
i ewentualnie dlaczego zjawisko to jest ważne? Dlaczego budzi ono skrajne emocje?
Jakie formy zjawisko to przybiera w jednej z kluczowych instytucji Unii Europej‑
skiej, jaką jest Parlament Europejski, a więc jedyna instytucja UE wybierana
w demokratycznych wyborach? Jakie działania podejmowane są w PE, by zjawisko
to umocować i uregulować prawnie? Czy są to inicjatywy wystarczające? Wreszcie,
co dalej z lobbingiem w PE? Celem niniejszego artykułu jest właśnie próba udzie‑
lenia wyczerpującej odpowiedzi na powyższe pytania.

1. Geneza zjawiska lobbingu na świecie

Już w 1958 r. Ernst B. Haas dowodził, iż w sytuacji, gdy „państwa narodowe

włączają się w ponadnarodowe struktury, instytucjonalna i polityczna logika
ponadnarodowości doprowadzi do obronnego organizowania się interesów han‑
dlowych (na poziomie ponadpaństwowym), a to ze względu na fakt obawiania się
przez nie utraty możliwości efektywnego lobbowania na poziomie państwa”5.
Przenoszenie kompetencji decyzyjnych z poziomu niższego na wyższy, tzn. trans‑
fer suwerennych kompetencji państwa na rzecz ciała międzynarodowego, jest
najczęściej błyskawicznie odnotowywane przez grupy interesu. Mając taki transfer
kompetencji na uwadze wspomniane już podmioty starają się szybko dostosować
do nowej sytuacji decyzyjnej. Gdy tylko spostrzegą, iż uprawnienie do wydawania
3

s. 8.

Por. A. Geiger, EU Lobbying Handbook. A guide to modern participation in Brussels, Berlin 2006,

4
Ibidem, s. 8. Por. B.F. Nelsen, Domestic Responses to Integration: A Research Agenda, s. 1, http://
aei.pitt.edu/7237/01/002488_1.pdf, odczyt z dn. 08.03.2011.
5
E.B. Haas, The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950–1957, Stanford 1958,
s. 318 i 323. Por. M.G. Cowles, The ‘Business’ of Agenda-Setting in the European Union, s. 6, http://aei.
pitt.edu/6916/01/cowles_maria_green2.pdf, odczyt z dn. 08.03.2010.
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decyzji w bezpośrednio dotyczących ich kwestiach zostało przemieszczone, doko‑
nują ponownego określenia kierunku wywieranego przez siebie wpływu. Taka
sytuacja ma również miejsce w przypadku Unii Europejskiej, na rzecz której
państwa członkowskie delegują, coraz większą, część swoich kompetencji prawo‑
twórczych. Ponieważ więc UE przejmuje kolejne kompetencje państw, toteż grupy
interesu coraz częściej kierują swoją działalność lobbingową wobec instytucji
i organów unijnych, a nie instytucji krajowych.
W niniejszym miejscu wskazać należy, czym tak naprawdę jest lobbing? Wykła‑
dając rzecz najprostszymi słowy stwierdzić przyjdzie, iż jest to profesjonalne
reprezentowanie prywatnych lub publicznych interesów przed instytucjami
(i osobami w nich zatrudnionymi) legislacyjnymi podejmującymi decyzje, a także,
niekiedy, stosującymi prawo6. Celem lobbysty – czyli osoby reprezentującej grupę
interesu w celu wpływania na decyzje władz tak, by były one zgodne z oczekiwa‑
niami tejże grupy7 – jest zatem wpływanie na ciała decyzyjne.
Zjawisko lobbingu nie jest wszak wytworem współczesnej praktyki politycznej.
Jego geneza sięga czasów starożytnych, gdzie znane już było Rzymianom. Źródło‑
słów tego terminu odnajdujemy w łacińskim słowie lobia oznaczającym galerie
i korytarze rzymskiego senatu. To właśnie tam spotykali się senatorowie, prowadzili
ożywione dyskusje i wzajemnie przekonywali do swoich racji. W kontekście czasów
nam bliższych przyznać przyjdzie, że lobbing niejako odrodził się w Stanach
Zjednoczonych. Różnie jednak datuje się początek tego zjawiska. Jedni wiążą go
z rozszerzeniem praw wynikających z Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA
(1791), która wprowadziła wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń.
Druga teoria dotyczy czasów Abrahama Lincolna (prezydentura w latach 1860–
1865), gdy przedstawiciele przedsiębiorców próbowali wpływać na deputowanych
w lobby budynku Kongresu. Ostatnia wreszcie opinia o powstaniu lobbingu sięga
czasów administracji prezydenta Ulyssesa S. Granta (prezydentura w latach
1869–1877) i ma nieco żartobliwy charakter. Gdy żona zakazała mu palić cygara
w Białym Domu, ten wychodził do pobliskiego hotelu Willard, w którego lobby
6
Por. S.E. Schier, By Invitation Only. The rise of exclusive politics in the United States, Pittsburgh
2000, s. 158; I. Michalowitz, Strategies of Euro-Lobbying, s. 1, http://aei.pitt.edu/2147/01/002194_1.
PDF, odczyt z dn. 07.03.2011.
7
Por.: A. Rosenthal, The Third House: Lobbysts and Lobbying in the States, Washington 2001;
C.S. Thomas, R.J. Hrebenar, Interest Groups in the States, [w:] Politics in the American States: A Comaparative Analysis, red. V. Grey, R.L. Hanson, H. Jacob, Washington 1999, s. 115; C.S. Thomas,
M.L. Boyer, The American interest group community in the European Union: Development, make-up,
and operating techniques, s. 7, http://aei.pitt.edu/2402/01/002903_1.PDF, odczyt z dn. 10.03.2011;
A.J. Nownes, Pressure and Power: Organized Interests in American Politics, Boston 2001.
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oddawał się swemu uciążliwemu nałogowi. Gdy zostało to zauważone, politycy
i inne osoby zaczęli mu tam towarzyszyć, załatwiając przy okazji swoje sprawy.
Dynamiczny rozwój lobbingu spowodował, iż już w 1913 r. prezydent Woodrow
Wilson miał powiedzieć, że Waszyngton roi się od lobbystów oraz że nie można
rzucić cegłą w dowolnym kierunku i nie trafić żadnego”8.
W Brukseli, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, lobbing odrodził się
jednak dużo później, albowiem dopiero pod koniec lat 70. XX w. Do tego czasu
preferowano zasadę rozmów na najwyższym szczeblu jako jedyny sposób wywie‑
rania wpływu i zabiegania o zabezpieczenie swoich interesów. Zaangażowane
w system decyzyjny były wówczas tylko nieliczne organizacje i stowarzyszenia
biznesowe. W ostatnich latach w Europie następują w tej materii bardzo poważne
zmiany. Czynnikiem, który wywołał gwałtowny wzrost lobbingu były m.in. pierw‑
sze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego w 1979 roku. Fakt ten
spowodował, że system decyzyjny ówczesnych Wspólnot Europejskich stał się
bardziej złożony, a ponadto przysługiwały PE coraz to szersze uprawnienia w dzie‑
dzinie tworzenia prawa wtórnego. Zachodzące zmiany powodowały również,
że coraz większa liczba podmiotów (przedsiębiorstw, regionów, NGO itp.) czuła
potrzebę obecności swoich ekspertów i zapewnienia stałego (obustronnego)
dopływu informacji na linii podmiot – instytucja. Do wzrostu znaczenia lobbingu
przyczyniły się, w dalszej kolejności, także przyjęcie i wdrożenie Jednolitego Aktu
Europejskiego, który poszerzał kompetencje PE i wprowadził głosowanie kwalifi‑
kowaną większością w Radzie WE, rozszerzenia UE o kolejne państwa członkow‑
skie i wprowadzenie zasady partnerstwa do procesów decyzyjnych w zachodzących
w Unii Europejskiej9.
Z całą mocą stwierdzić można, że w Unii Europejskiej czasy, w których lobbing
kojarzony był jako zjawisko nieformalne i naganne, już dawno minęły10. Lobbyści
zostali zaakceptowani jako czynnik biorący udział w procesach decyzyjnych i część
systemu demokratycznego. Tadeusz Kołodziej twierdzi wręcz, że lobbing jest zja‑
wiskiem pożądanym w UE, a to dlatego, że „jest odpowiedzią na wspólne zapotrze‑
8

Por. A. Geiger, op.cit., s. 13.
Por.: G. Ross, The Commission as stimulator of interest representation: Two cases, s. 2–3, http://
aei.pitt.edu/2716/01/002742_1.PDF, odczyt z dn. 05.03.2011; M.G. Cowles, op.cit., s. 7; D. Coen, The
Firms Political Action in the European Union, s. 3–14, http://aei.pitt.edu/7270/01/Coen.pdf, odczyt
z dn. 09.03.2011.
10
Co nie zmienia faktu, że w niektórych państwach członkowskich lobbing nadal jest tak po‑
strzegany. Zdarza się, że krytycy nazywają go nawet „legalną korupcją”. Tak jest m.in. w Polsce. Por.
CBOS, Opinia publiczna o korupcji i lobbingu w Polsce, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a‑
1&id=4302, odczyt z dn. 15.03.2011.
9
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bowanie. Z jednej strony decydenci muszą dysponować dobrą informacją dla
podjęcia odpowiednich decyzji, często skomplikowanych i kontrowersyjnych.
Z kolei ci, których te decyzje będą dotyczyć, są żywotnie zainteresowani, aby były
one zgodne z ich interesem”11. Lobbing stał się więc niezbędnym elementem
równowagi demokratycznej.
Jednakże wziąwszy pod uwagę ilość lobbystów i grup interesu na poziomie
unijnym, a także systemowe uzależnienie instytucji UE od ich kontaktów z rzecz‑
nikami interesów, pojawienie się żądania uregulowania zasad, by nie rzec ucywili‑
zowania, lobbingu stało się nieuniknione. „W dużej części wywołane zostało ono
przeładowaniem otoczenia informacyjnego oraz koniecznością zwiększenia
przejrzystości procesów politycznych”12. Również kilka skandali związanych z lob‑
bingiem w Stanach Zjednoczonych i niektórych państwach członkowskich Unii
Europejskiej przyczyniło się do, coraz częstszych, wezwań żądających wprowadze‑
nia bardziej rygorystycznych i sformalizowanych reguł lobbingu europejskiego.
Z drugiej jednak strony instytucje unijne potwierdziły potrzebę istnienia tego
zjawiska i zdefiniowały podstawowe jego funkcje uznając, że legitymizuje on część
systemu demokratycznego. Choćby z tego względu, że lobbyści dają politykom
prowadzonym w ramach UE wsparcie przy ich wdrażaniu i promują integrację
europejską wśród obywateli państw członkowskich13.

11

T. Kołodziej, Lobbing samorządu gospodarczego i terytorialnego jako narzędzie zwiększania
korzyści z przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] Pomoc Unii Europejskiej dla Polski: od transformacji do akcesji, red. T. Kołodziej, Kraków 2000, s. 167. Por. V. Marzali, Lobbying in Brussels. Interest
Representation and Need for Information, „ZEI Discussion Paper” 2006, nr 155, s. 22.
12
S. Mrozowska, Regulacje prawne i zasady lobbingu w Unii Europejskiej, „Gdańskie Studia
Międzynarodowe” 2003, nr 2, s. 139.	
13
Por.: European Commission, Green Paper on European Transparency Initiative, http://ec.europa.
eu/commission_barroso/kallas/doc/com2006_0194_4_en.pdf, odczyt z dn. 01.03.2011; Commission
White Paper of 25 July 2001 on European Governance [COM (2001) 428 final, Official Journal C 287
of 12.10.2001; Commission Discussion paper of 18 January 2000, The Commission and Non-Governmental Organisations: Building a Stronger Partnership [COM (2000) 11 final, http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/site/en/com/2000/com2000_0011en01.pdf, odczyt z dn. 02.03.2011; Communication
from the Commission of 5 June 2002, Consultation document: Towards a reinforced culture of consultation and dialogue- Proposal for general principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission [COM (2002) 277 final, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/
en/com/2002/com2002_0277en01.pdf, odczyt z dn. 02.03.2011.
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2. Lobbing w Parlamencie Europejskim

Kontakty instytucji Unii Europejskiej z grupami interesu i lobbystami

znajdują swoją podstawę prawną w postanowieniach Traktatu o Unii Europejskiej.
Artykuł 11 tegoż stwierdza, iż „za pomocą odpowiednich środków instytucje
umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się
i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii”. Co wię‑
cej, podkreśla się tam, iż „Instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny
dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim”14.
Te dwa zapisy stanowią dowód na to, iż lobbowanie w Unii Europejskiej nie dość,
że nie jest postrzegane jako zjawisko negatywne, to jeszcze zachęca się różne
podmioty do tego, by zechciały przedstawiać swoje uargumentowane stanowiska
w różnych sprawach. Jest to zatem nieodłączny element systemu decyzyjnego UE.
Słusznym wydaje się być obecnie twierdzenie, że jest Parlament Europejski drugą
w kolejności, po Komisji Europejskiej, instytucją unijną cieszącą się największym
zainteresowaniem lobbystów. Warto jednakże zaznaczyć, iż taki stan rzeczy
utrzymuje się obecnie, co wcale nie oznacza, że było tak u zarania tej instytucji.
Od początków powojennej integracji państw europejskich różnorodne grupy
interesów koncentrowały swe działania, zasadniczo, bądź to na Komisji bądź też
na Radzie, gdyż to właśnie one skupiały w swych rękach całą władzę legislacyjną,
a rola Parlamentu ograniczała się do wydawania niewiążących opinii lub konsul‑
tacji. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do wejścia w życie Jednolitego Aktu
Europejskiego15, na mocy postanowień którego utworzono procedurę współpracy
jako nowy tryb stanowienia prawa, co wydatnie zwiększyło rolę i znaczenie PE we
wspólnotowym procesie legislacyjnym.
Jeszcze dalej w swych postanowieniach szedł Traktat z Maastricht16, gdzie
wprowadzono procedurę współdecydowania PE, na równi z Radą UE, w zakresie
projektów nowych regulacji prawa wtórnego. Bez konsensusu z PE Rada UE nie
mogła więc przyjąć projektu, choć w ramach wzmiankowanej procedury tworzył
się, w razie konieczności, komitet pojednawczy, mający wypracowywać kompromis
między oczekiwaniami i postulatami obu instytucji. Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE)17, wprowadzony w życie reformą z Lizbony i który zastąpił
14
Art. 11 ust. 1–2 wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funk‑
cjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), [w:] Dz.U. UE nr C 83 z 30 marca 2010 r.
15
Por.: Dz.U. WE nr L 169 z 29.06.1987 r.
16
Por.: Dz.U. WE nr C 224 z 31.08.1992 r.
17
Por.: Dz.U. UE nr C 83 z 30.03.2010 r.
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dotychczasowy Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, daje natomiast PE
dwie procedury legislacyjne: a) zwykłą, określoną w art. 294 TFUE (poprzednio
była to procedura współdecyzji) i b) specjalne procedury legislacyjne (art. 289
TFUE), które mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przypadków szcze‑
gólnych, gdzie Parlament pełni rolę opiniodawczą (procedura konsultacji) lub musi
wyrazić swą akceptację (procedura zgody). W chwili obecnej, co należy szczególnie
podkreślić, zwykła procedura legislacyjna jest podstawowym instrumentem two‑
rzenia prawa w Unii Europejskiej – nie tylko ze względu na równe znaczenie PE
i Rady UE, lecz także z powodu ilości kwestii merytorycznych, w których decyzje
mogą być podejmowane tylko w ten właśnie sposób.
Trywialnym będzie stwierdzenie, iż unijne procesy prawodawcze są bardzo
skomplikowane. Wdrożenie procedur współpracy i współdecyzji wydatnie się
jednak do tego przyczyniło. W zależności bowiem od poruszanej w projekcie aktu
normatywnego problematyki pozostaje wybór określonej procedury. Ta wieloin‑
stytucjonalność oraz złożoność proceduralno-tematyczna powodują, iż lobbyści
pracujący w Brukseli muszą być bardzo skrupulatni w swych działaniach. Muszą
bowiem monitorować jednocześnie kilka instytucji, w razie konieczności po
dejmować wszędzie tam działania mające na celu ochronę interesów grupy,
a to wymaga rzetelnej i gruntownej znajomości mechanizmów funkcjonowania
UE. W przeciwnym bowiem razie taki lobbysta skazany będzie na porażkę18.
W obecnej chwili, według wyliczeń Andreasa Geigera, w Brukseli działa około
15000 lobbystów – konsultantów, prawników, stowarzyszeń, korporacji, organizacji
pozarządowych itd. Co więcej, około 2600 grup interesu ma swe stałe przedstawi‑
cielstwa w Brukseli, a ich podział przedstawia się następująco19: a) europejskie
federacje handlu – 32%; b) konsultanci, firmy PR, kancelarie prawnicze – 20%;
c) przedsiębiorstwa – 13%; d) organizacje pozarządowe (NGO) – 11%; e) stowarzy‑
szenia oraz związki narodowe – 10%; f) przedstawicielstwa regionów – 6%; g) orga‑
nizacje międzynarodowe – 5%; h) tzw. think tanks (niezależne ośrodki analityczno‑
-badawcze) – 1%. Przytoczone liczby oznaczają, że Bruksela zajmuje drugie
18

Por.: B. Woszczyk, Lobbing w Unii Europejskiej, Toruń 2004, s. 173; L. Graniszewski, C. Piąt‑
kowski, Grupy interesu w Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 102.
19
A. Geiger, op.cit., s. 19. Por.: V. Marziali, Lobbying in Brussels, Bonn 2006, s. 7; A.M. McLaughlin,
Representing Interests in the European Community, s. 14, http://aei.pitt.edu/7242/01/002493_1.PDF,
odczyt z dn. 05.03.2011; R. van Schendelen, Machiavelli in Brussels. The Art of Lobbying the EU,
Amsterdam 2004, s. 46; A.B. Philip, M. Porter, Business alliances, network construction and agenda
definition: Recent development in lobbying activities in Brussels and Strasbourg, s. 2–3, http://aei.pitt.
edu/2703/01/002550_1.pdf, odczyt z dn. 04.03.2011.
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co do wielkości, po amerykańskim Kongresie, centrum działalności lobbingowej
na świecie. Wydaje się również słusznym pogląd, iż liczba ta będzie stale rosnąć,
a to za sprawą coraz większej liczby decyzji zapadających właśnie w Brukseli.
Obecnie 4384 lobbystów posiada stałą (3008) lub tymczasową (1376) akredyta‑
cję Parlamentu Europejskiego. Wziąwszy pod uwagę, że obecnie mamy 736 euro‑
deputowanych daje to około 6 lobbystów na jednego posła. Szacuje się, iż w trakcie
jednego roku dochodzi do 70 000–80 000 indywidualnych kontaktów pomiędzy
deputowanymi a lobbystami. Nie należy jednak traktować tego w kategoriach
występku czy przestępstwa, wręcz przeciwnie. Jest tak, ponieważ Parlament Euro‑
pejski, oraz Komisja Europejska, mają prawny obowiązek utrzymywania kontaktów
i zasięgania opinii grup interesu, w tym prowadzenia szeroko zakrojonych konsul‑
tacji. PE czyni to poprzez swoje komisje stałe20 oraz organizowanie w ramach ich
prac tzw. wysłuchań publicznych, w których uczestniczyć mogą osoby zaintereso‑
wane jakąś problematyką. Jest to jak najbardziej właściwe forum służące przedsta‑
wianiu argumentów przemawiających za konkretnym rozwiązaniem prawnym.
Ponadto, w PE i przez PE organizowane są bardzo liczne konferencje, w których
biorą czynny udział także przedstawiciele podmiotów zewnętrznych21.
Przedstawiana instytucja staje się obiektem działania lobbystów w momencie,
gdy trafia tam wypracowany przez KE projekt aktu prawnego. Trafia on wówczas
pod obrady stosownych stałych komisji Parlamentu Europejskiego, gdzie, o czym
była już mowa wcześniej, grupy interesu „szturmują” deputowanych i starają się
przedstawiać swoje racje. Z punktu jednak widzenia osoby chcącej wywrzeć wpływ
na przebieg prac danej komisji za bezcenny uznać przyjdzie nawiązanie bezpo‑
średniego kontaktu z tzw. posłem-sprawozdawcą, wyznaczonym przez frakcję
polityczną. Jest on bowiem postacią kluczową, gdyż to właśnie on sporządza raport
i ocenę, wraz z ewentualnymi sugestiami poprawek, dotyczącą projektu przedło‑
żonego przez KE. W toku swoich prac ma on prawo, i w zdecydowanej większości
przypadków tak się dzieje, korzystać z pomocy ekspertów zewnętrznych. To jest
właśnie szansa lobbysty na pokazanie się, przedstawienie swojej opinii i poglądów,
dostarczenie ekspertyz i opracowań fachowych, czy nawet przygotowanie dla posła‑
-sprawozdawcy własnego projektu aktu prawnego bądź sugerowanych poprawek22.
20

Obecnie w PE działa 20 stałych komisji i 2 tymczasowe. Ich spis można znaleźć tutaj: http://
www.europarl.europa.eu/activities/committees/committeesList.do?language=PL, odczyt z dn.
09.03.2011.
21
L. Graniszewski, C. Piątkowski, op.cit., s. 104.
22
Co więcej, pozostałe frakcje polityczne w konkretnej komisji wyznaczają swoich „sprawozdaw‑
ców-cienie”, którzy bacznie śledzą działania pierwszego sprawozdawcy i ewentualnie przygotowują
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Ostateczna decyzja komisji parlamentarnej w sprawie projektu przedstawionego
przez KE powstaje w oparciu o ocenę posła-sprawozdawcy. Jeśli uwzględnić fakt,
że z reguły reprezentuje on najsilniejszą frakcję parlamentarną można założyć,
że ostateczna decyzja Parlamentu Europejskiego, podejmowana na sesji plenarnej,
będzie zgodna z rozwiązaniem przez niego przedstawionym. Projekt zaakcepto‑
wany przez stosowną komisję PE przedstawiany jest następnie na forum plenarnym
i poddany głosowaniu. Na tym etapie prac PE pozostaje lobbyście tylko próba
przekonania jak największej ilości deputowanych do zagłosowania zgodnie z ocze‑
kiwaniami grupy interesu. Wziąwszy jednak pod uwagę małą ilość czasu (odstęp
między zakończeniem prac komisji PE a głosowaniem plenarnym) tego typu
działania uznać przyjdzie na z góry skazane na porażkę. Mając zatem powyższe
uwagi na względzie stwierdzić przyjdzie, iż kontaktu z posłem-sprawozdawcą
należy szukać na jak najwcześniejszym etapie prac, gdyż to właśnie on ma najwięk‑
szy wpływ na ostateczny kształt stanowiska komisji parlamentarnej w sprawie
przygotowywanego dokumentu.
Niemniej jednak rozumowanie polegające na tym, iż lobbowanie w Parlamencie
Europejskim ograniczone jest li tylko do osób i grup zewnętrznych jest błędne,
ponieważ mamy tam również do czynienia z tzw. lobbingiem wewnętrznym. Polega
on na tym, iż działają w nim intergrupy23, które mają charakter małych grup inte‑
resu. W ich skład wchodzą deputowani z różnych państw członkowskich UE,
reprezentujący zarazem różne frakcje polityczne, a których połączyła chęć wspól‑
nej pracy na rzecz uregulowania pewnych kwestii. Intergrupy nie są organami PE
i mają niestały charakter, co oznacza, że wraz z początkiem nowej kadencji ustala
się ich listę na nowo. Do jej utworzenia potrzebna jest zgoda minimum trzech
frakcji parlamentarnych, a deputowani w niej zrzeszeni zajmują się promowaniem
problemowych kwestii tematycznych pozostających w zakresie działania grupy.
Powszechne jest w tym zakresie organizowanie spotkań, seminariów i konferencji,
na które zapraszani są właściwi komisarze, niezależni eksperci i przedstawiciele
grup interesu. Trudno jest jednak oszacować skuteczność funkcjonowania inter‑
grup, niemniej jednak za pozytywny element ich funkcjonowania uznać przyjdzie,
iż wyciągają one na światło dzienne problemy i kwestie wymagające, ich zdaniem,
rozwiązania (poprawki, rezolucje) alternatywne. Por.: K. Neunreither, Elected legislators and their
unelected assistants in the European Parliament, s. 7–11, http://aei.pitt.edu/7080/01/001504.PDF,
odczyt z dn. 3.03.2011.
23
W trakcie kadencji z lat 2004–2009 funkcjonowało około 40 takich intergrup, w obecnej nato‑
miast jest ich 27. Por.: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference
=20100226STO69647&format=XML&language=EN, odczyt z dn. 09.03.2011.
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regulacji, próbują zainteresować nimi opinię publiczną, pośrednio mobilizując
do podjęcia działania Komisję Europejską.
Eurodeputowani, generalnie rzecz ujmując, pozytywnie oceniają współpracę
z lobbystami, ponieważ przynosi ona obustronne korzyści. Deputowany zyskuje
w konkretnej sprawie dostęp do zewnętrznych fachowców, ekspertyz, ocen i opinii.
Jest mu to bardzo „na rękę”, albowiem niekonieczne musi się znać na danym
zagadnieniu. Z drugiej zaś strony lobbyści i grupy interesu mają prawo i obowiązek
artykułować swoje zdanie w danej materii, zyskując tym samym (mniejszy lub
większy) wpływ na procesy prawotwórcze. Z badań przeprowadzonych wśród
eurodeputowanych w 2001 roku. (brak nowszych badań) przez firmę Burson‑
-Marsteller/BKSH wypływa wniosek, iż cenią sobie oni najbardziej osobisty kontakt
z lobbystami. Wszelkie zaś działania polegające na ciągłym telefonowaniu, wysy‑
łaniu maili czy dostarczaniu materiałów reklamowych pocztą uznali za mało
efektywne i irytujące24. Jest w tym zresztą pewna prawidłowość, gdyż podobne
wyniki wypływają z badań Fredericka Volkmanna w Kongresie Stanów Zjedno‑
czonych. Tamtejsi kongresmani również uznali rozmowy face-to-face za najbardziej
skuteczne25.

3. Regulacje prawne dotyczące lobbingu
w Parlamencie Europejskim

Lobbowanie nie jest, jakby się mogło na pierwszy rzut oka wydawać, zadaniem

łatwym. Wymaga znajomości skomplikowanych procedur, posiadania siatki kon‑
taktów oraz pewnych predyspozycji charakterologicznych i interpersonalnych.
Do tej puli doliczyć należy także np. zamiłowanie do podróży, co związane jest
z koniecznością permanentnego przemieszczania się za deputowanymi na posie‑
dzenia bądź to do Strasburga bądź też do Brukseli, a nawet czasami i jeszcze gdzieś
indziej. To wszystko powoduje, że lobbing, zwłaszcza ten efektywny, nie jest tani.
O tym, ile warte są usługi świadczone przez najlepszych lobbystów świadczą
astronomiczne niemal sumy oferowane przez ich zleceniodawców. Stawki za pracę
dla doradców największych koncernów międzynarodowych zaczynają się od 500
euro za godzinę, zawodowi lobbyści niżej notowani inkasują 100–400 euro za
24

U. Kurczewska, M. Molęda-Zdziech, Lobbing w Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 31.
Wyniki przytoczone w: T. Goban-Klas, Publlic relations, czyli promocja reputacji, Warszawa
1997, s. 98–99.
25
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godzinę26. Niemniej należy pamiętać, że nawet największe pieniądze zainwestowane
w lobbowanie na rzecz własnych interesów nie zawsze przyniosą oczekiwane
rezultaty.
Jako ciekawostkę należy przytoczyć fakt, iż od 2005 r. przyznawane są nagrody
za najgorszy lobbing roku w Unii Europejskiej (The Worst EU Lobbing Awards).
Konkurs ten organizowany jest przez cztery podmioty: Spinwatch, Lobby Control,
Corporate Europe Observatory, Friends of the Earth Europe, a wyróżnienia przy‑
znawane są zawsze w dwóch kategoriach. W 2010 r. były to odpowiednio: a) klimat;
b) finanse, a „nagrody” otrzymali: w kategorii „klimat” spółka-córka Npower nie‑
mieckiego koncernu energetycznego RWE za twierdzenie, że jest ekologiczna, gdy
tymczasem lobbowała w Brukseli za utrzymaniem elektrowni węglowych i zasila‑
nych ropą (z wynikiem 58% głosów). W kategorii „finanse” zwyciężyli Goldman
Sachs i grupa lobbystów ISDA za lobbowanie w sprawie pozostawienia systemu
finansowego, mimo ogólnoświatowego załamania, bez koniecznych reform i regu‑
lacji (59% głosów)27. Zdarzyło się również, w 2008 r., że „nagrodę” otrzymała fińska
eurodeputowana (Pii-Noora Kauppi), która wykorzystywała piastowaną funkcję
do lobbowania na rzecz grupy bankowej, w której znalazła intratne zatrudnienie
po upływie swojej kadencji. Inicjatywa ta cieszy się rosnącym zainteresowaniem nie
tylko opinii publicznej w Unii Europejskiej, ale także mediów. I słusznie, bowiem
piętnowanie wszelkich nadużyć i działań na granicy prawa może tylko zwiększać
transparentność działań instytucji UE, w tym i Parlamentu Europejskiego.
Prawdopodobnym jest, że nie uda się całkowicie wyeliminować złych praktyk
lobbingowych. Zawsze znajdzie się ktoś, kto przekroczy granice etyki, smaku,
a nawet i obowiązującego prawa. Niemniej jednak za cenne uznać należy wszelkie
próby zmierzające do prawnego uregulowania zjawiska lobbingu w instytucjach
Unii Europejskiej. Jako pierwszy zadania podjął się właśnie Parlament Europejski.
Wstępne regulacje traktowały raczej o kwestiach moralno-etycznych dotyczących
kontaktów posłów z lobbystami, a przedstawiono je w raporcie Marca Gal‑
le’a z 1991 r. Następnie w 1995 r. powstały kolejne dwa raporty – Glyna Forda doty‑
czył grup interesów, a Jean-Thomasa Nordmann’a poruszał kwestie samych
deputowanych28. Obecnie PE włączył do swojego regulaminu wewnętrznego spe‑
cjalny artykuł oraz dwa załączniki, które dotyczą zasad wzajemnych kontaktów
26

A. Słojewska, Lobbing pod kontrolą, „Rzeczpospolita”, 2.04.2008.
Więcej na ten temat w: http://www.worstlobby.eu/2010/winners-worst-eu-lobbying-awards‑
-2010-revealed, odczyt z dn. 17.03.2011.
28
Por. M. Siwko, Integracja europejska. Wybrane zagadnienia, Koszalin 2004, s. 93–94.
27
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pomiędzy deputowanymi a lobbystami29. Do najistotniejszych postanowień parla‑
mentarnego „kodeksu postępowania” zaliczyć przyjdzie:
–– kwestorzy wydają akredytacje lobbystom, a oni mają stosować się do ko
deksu postępowania i wpisać się do rejestru (art. 9 ust. 4 Regulaminu);
–– poseł, który ma bezpośredni interes finansowy w sprawie będącej przed‑
miotem dyskusji, zgłasza ten fakt (Załącznik I art. 1 ust. 1);
–– kwestorzy prowadzą rejestr, w którym posłowie składają oświadczenia
finansowe. W przeciwnym razie istnieje możliwość przywołania do po
rządku, udzielenia nagany, niewypłacenia dodatku pobytowego lub zawie‑
szenia posła w pełnieniu funkcji (Załącznik I art. 2);
–– zastrzeżenia zgłaszane przez posłów co do działalności przedstawiciela lub
grupy lobbingowej są przekazywane kwestorom, którzy mogą orzec o ode‑
braniu identyfikatora (Załącznik X art. 1 ust. 2).
Przedstawione powyżej obostrzenia okazują się jednak niewystarczające do sku‑
tecznego zwalczania złych praktyk w Parlamencie Europejskim30. Stąd też od pew‑
nego czasu toczy się dyskusja i trwają prace nad zaostrzeniem przepisów dotyczą‑
cych działalności lobbingowej w UE. 1 kwietnia 2008 r., Komisja Spraw
Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie posła-sprawoz‑
dawcy, Alexandra Stubba, w którym rekomendowała stworzenie wspólnego dla
wszystkich unijnych instytucji obowiązkowego rejestru lobbystów w UE (posłowie
zagłosowali także za ujawnieniem źródeł finansowania lobbystów i upublicznie‑
niem tych informacji). 8 maja 2008 r., podczas sesji plenarnej PE, deputowani
głosowali za przyjęciem wspomnianego sprawozdania (547 głosów na tak, 24
przeciw)31. Część przyjętych tam rozwiązań prawnych została jednak odrzucona
przez KE, wskutek czego, obecnie, wspólny dla wszystkich instytucji UE rejestr
przedstawicieli grup interesu nadal nie istnieje. Wydaje się jednak, że prędzej czy
później do tego musi dojść – nie tylko ze względu na konieczność eliminowania
29

W Regulaminie PE siódmej kadencji (lata 2009–2014) są to odpowiednio: art. 9 („Interesy fi‑
nansowe posłów, normy postępowania i dostęp do Parlamentu”) oraz Załączniki I („Przepisy wyko‑
nawcze do art. 9 ust. 1 – Przejrzystość i interesy finansowe posłów”) i X („Przepisy wykonawcze
do art. 9 ust. 4 – Lobbing w Parlamencie Europejskim”). Por. http://www.europarl.europa.eu/sides/
getLastRules.do?language=PL&reference=TOC, odczyt z dn. 14.03.2011.
30
Ostatnio głośno jest o aferze w PE, gdzie trzech europosłów złapano, w prowokacji dzienni‑
karskiej, na „doradztwie parlamentarnym”, polegającym na lobbowaniu, za znaczne sumy pieniędzy,
w interesie pewnej grupy. Por. A. Słojewska, Korupcja w Parlamencie Europejskim, http://www.rp.pl/
artykul/13,630364.html, odczyt z dn. 22.03.2011.
31
Por. http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008–25231–168–06–25–901–
20080331FCS25217–16–06–2008–2008/default_pl.htm, odczyt z dn. 14.03.2011.
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dublowania struktur unijnych, a co za tym idzie i zbędnych kosztów ich utrzyma‑
nia, ale również ze względu na funkcjonalność samego rejestru tak dla instytucji
unijnych, jak i dla samych lobbystów. Co więcej, powinien on być obowiązkowy
dla każdego lobbysty, co też postulują organizacje pozarządowe i obywatelskie.

3.1. Rejestr lobbystów w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski postanowił utworzyć rejestr grup interesu i tym

samym dać obywatelom możliwość dowiedzenia się, jakie podmioty i przez kogo
reprezentowane mają wpływ na proces podejmowania decyzji. Rejestrując się
grupy interesu mają możliwość dowieść swojego zaangażowania na rzecz przejrzy‑
stości oraz legalności swego działania. Podczas procesu rejestracji zgłaszający
zobowiązują się do przestrzegania parlamentarnego kodeksu postępowania. Póki
co jednak PE, jak i KE prowadzą oddzielne rejestry lobbystów, przy czym ten
prowadzony przez Komisję jest bardziej: a) szczegółowy – podawać należy m.in.
wydatkowane na lobbing środki finansowe i b) dobrowolny32. Niemniej jednak
dostęp do obu możliwy jest ze wspólnej strony internetowej33.
Parlament Europejski posiada system akredytacji dla wszystkich potrzebujących
regularnego dostępu do tej instytucji. Umożliwia on fizyczny wstęp do obiektów
PE. Wydawaniem akredytacji zajmują się kwestorzy, a ich ważność trwa maksy‑
malnie rok. Na tych przepustkach znajdują się takie informacje, jak imię i nazwisko
posiadacza karty, nazwa podmiotu, dla którego posiadacz karty pracuje, a także
reprezentowanej przez niego organizacji. Obecnie akredytowane przy Parlamencie
Europejskim są organizacje i podmioty interesu w liczbie 1845 (stan na dzień
24.03.2011), reprezentowane przez 4384 lobbystów (1376 posiada akredytację
tymczasową, 3008 akredytację długoterminową)34. Rejestr pozwala przejrzeć nazwy
wszystkich podmiotów (kolejność alfabetyczna, co znacznie ułatwia proces poszu‑
kiwania) oraz nazwiska lobbystów wraz z zaznaczeniem rodzaju akredytacji, którą
32

Wpis do rejestru parlamentarnego, funkcjonującego od 1996 r., jest obowiązkowy, ponieważ
bez takiej rejestracji lobbysta nie jest upoważniony do wstępu w niektóre ważne części budynku PE,
co wydatnie ogranicza pole jajego działania.
33
Por. http://europa.eu/lobbyists/interest_representative_registers/index_pl.html, odczyt z dn.
15.03.2011.
34
Por. http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/lobbyAlphaOrderByOrg.do?language‑
=PL, odczyt z dn. 11.03.2011. W rejestrze KE zarejestrowane są obecnie 3752 grupy interesu. Por.
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/consultation/statistics.do, odczyt z dn. 11.03.2011.
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mają. Nie ma tam natomiast, w przeciwieństwie do rejestru KE, żadnych informa‑
cji na temat interesów, na których rzecz działają wspomniani lobbyści.
Pojawia się więc w tym miejscu wątpliwość, po co prowadzić taki rejestr. Wydaje
się, że wspólny system rejestracji, do tego w bardziej szczegółowej wersji prowa‑
dzonej obecnie przez KE, usprawniłby kontrolę grup interesu, jak i ułatwiłby pracę
lobbystów w instytucjach unijnych. Prawdą jest bowiem, iż wiele spośród tych
organizacji/osób powiela się w obu istniejących rejestrach. 22 kwietnia 2009 r.
Grupa robocza ds. grup interesu, ustanowiona wspólnie przez Parlament Europej‑
ski i Komisję Europejską, osiągnęła porozumienie w kwestii kształtu wspólnego
rejestru i wspólnego kodeksu postępowania35, który zacznie obowiązywać
w momencie wdrożenia tego pierwszego. Do czasu powstania wzmiankowanego
„punktu kompleksowej obsługi” obie instytucje uruchomiły wspólna stronę inter‑
netową, oferując obywatelom bardziej wszechstronny wgląd w to, kto chce mieć
wpływ na procesy decyzyjne na poziomie UE36. Jednakże póki co nie zanosi się
na utworzenie wspólnego rejestru, albowiem jak dotąd żadna z tych instytucji nie
zatwierdziła porozumienia. Co więcej, w związku z wyborami do PE i zmianą
składu KE prace Grupy roboczej zostały wstrzymane; na nowo podjęto pracę, już
w nowym składzie, dopiero 6 maja 2010 r.37 Co warto podkreślić to fakt, że Rada
UE nie chce uczestniczyć w pracach nad wspólnym rejestrem lobbystów i wspól‑
nym kodeksem ich postępowania38.
Wskazać należy również, iż zarówno PE, jak i KE pokładają duże nadzieje
w samoregulacji środowiska lobbystów w Unii Europejskiej. Istnienie profesjonal‑
nych podmiotów reprezentujących interesy różnych grup, mających już pewne
tradycje i doświadczenie w tym zakresie, sprawia, iż tworzą one wewnętrzne
kodeksy etycznego postępowania. Jest to wynikiem uświadomienia sobie,
że „dokładne stosowanie się do nakazów warunkuje uzyskanie legalnego statusu

35

Por. Komunikat Komisji: Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości – rejestr grup interesu
rok później, KOM(2009) 612 wersja ostateczna z dnia 28 października 2009 r.
36
Draft text for common code of conduct for interest representatives, http://ec.europa.eu/archives/
commission_2004–2009/kallas/doc/joint_statement_register.pdf, s. 3–4, odczyt z dn. 16.03.2011;
Draft European Parliament & European Commission Agreement on the establishment of a „Transparency Register”, http://ec.europa.eu/transparency/docs/2010–11–12_draft_Agreement_Transparen‑
cy_Register-net_EN.pdf, odczyt z dn. 16.03.2011.
37
Por. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/544&format=HTML&a
ged=0&language=PL&guiLanguage=en, odczyt z dn. 12.03.2011.
38
Por. http://ec.europa.eu/archives/commission_2004–2009/kallas/doc/joint_statement_register.
pdf, s. 2, odczyt z dn. 17.03.2011.
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i przewagę nad grupami amatorskimi”39. Takie kodeksy są mniej lub bardziej
zbliżone do postanowień kodeksu parlamentarnego i zakładają uczciwość, przej‑
rzystość, dokładność, unikanie konfliktów interesów czy działanie zgodne z pra‑
wem40. Niemniej jednak, patrząc z perspektywy doświadczeń polskich, gdzie
w Stowarzyszeniu Profesjonalnych Lobbystów w Polsce działa zaledwie sześć osób
i tyleż podpisało się pod Kodeksem Etyki Zawodowej41, trudno oczekiwać, by wiara
ta przełożyła się na konkretne działania.

4. Uwagi końcowe

Demokracja ma to do siebie, że im bardziej system opiera się na przedsta‑

wicielstwie, tym większą w nim rolę odgrywają grupy interesu oraz lobbyści.
I na odwrót, im mniej reprezentatywności, tym władza jest bardziej niezależna
od wszelkich nacisków zewnętrznych. We wskazanej jako druga sytuacji cały
mechanizm lobbingu staje się jednym z elementów składających się na zachodzące
procesy decyzyjne. System Unii Europejskiej natomiast, ze swoim wyraźnym
brakiem reguły check and balance, mimo wszystko może być postrzegany jako
odporny na presję lobbystów. W przedstawianym przypadku Parlamentu eEuro‑
pejskiego bowiem tak deputowani, jak i poszczególni urzędnicy mogą sami
wybierać kogo wysłuchać. W swej istocie nie jest to jeszcze rozwiązanie w pełni
demokratyczne, lecz pozostawia ono władzę w rękach czynników rządzących.
Instytucje Unii Europejskiej, w tym również Parlament Europejski, uchwalając
kolejne akty prawne kreują nową rzeczywistość nie tylko dla organizacji (jako
całości), ale również dla każdego państwa członkowskiego. Jest tak, ponieważ
zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego spowodowała, iż decyzje podejmo‑
wane na szczeblu unijnym mają bezpośredni wpływ na życie i funkcjonowanie tak
obywateli, jak i wszelkich podmiotów prawa na terytorium państw. Transfer części
suwerennych dotąd kompetencji państwa na rzecz organizmu integracyjnego
39

R. van Schendelen, op.cit., s. 272.
Lista 34 podmiotów mających własne kodeksy etycznego postępowania w: https://webgate.
ec.europa.eu/transparency/regrin/infos/codeofconduct.do;REGRINSID=K1wvNDGD7hLZfSLMM
k5QGw9Kvv1G1qWFRFMVnKK2vc0lJH3CCWGT!482505987, odczyt z dn. 12.03.2011.
41
Por. http://splp.pl/splp.htm, odczyt z dn. 12.03.2011. Warto nadmienić, że w Rejestrze podmio‑
tów wykonujących zawodową działalność lobbingową w Polsce, prowadzonym przez ministra admi‑
nistracji i cyfryzacji, widnieje 237 podmiotów (w tym 11 złożyło wnioski o wykreślenie). Por. http://
mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/dzialalnosc-lobbingowa.html, odczyt z dn. 12.03.2011.
40
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spowodował z kolei większe zainteresowanie grup interesu toczącymi się procesami
legislacyjnymi na szczeblu ponadpaństwowym. Współegzystencja grup interesu
(lobbystów) i Parlamentu Europejskiego odbywa się z korzyścią dla obu stron. PE
nie dość, że pozyskuje cenne informacje od różnych środowisk (co znacznie ułatwia
pracę deputowanym) to jeszcze udział zainteresowanych grup podwyższa legity‑
mizację ich działań. Z drugiej strony natomiast grupy interesu mając wpływ
na legislację współuczestniczą w zachodzących procesach decyzyjnych, nie bez
wymiernych korzyści dla siebie.
Lobbing na poziomie UE, choć inny od tego, który praktykowany jest w Stanach
Zjednoczonych, każdego dnia staje się zjawiskiem coraz bardziej akceptowanym
i uznawanym za niezbędny element funkcjonowania nowoczesnej Unii Europej‑
skiej i państw członkowskich. Trudno jednakże jednoznacznie wyjaśnić fenomen
tak gwałtownego rozwoju „sztuki wywierania wpływu” wobec organów unijnych.
Prawdopodobnie głównym czynnikiem sprzyjającym ekspansji lobbingu w UE
są pogłębiające się procesy integracji europejskiej, czyli przekazywanie kompeten‑
cji państw członkowskich na rzecz ciała ponadnarodowego. W związku z przeno‑
szeniem ciężaru podejmowania decyzji na poziom ponadpaństwowy tak ukierun‑
kowanym lobbingiem zajmuje się też coraz szerszy katalog podmiotów pragnących
uzyskać wpływ na wdrażane regulacje prawne.
Większość podmiotów, które włącza się w procesy decyzyjne Unii Europejskiej,
czyni to, by na bieżąco śledzić i wpływać na te polityki, które dotyczą codziennego
ich funkcjonowania42. I nie zmienią tego nawet głosy wzywające do zwiększenia
odpowiedzialności i demokratycznej kontroli nad instytucjami unijnej policy-making. Wiarygodna i sprawdzona informacja może zatem już wkrótce okazać się
najważniejszym źródłem władzy w ramach sieci polityk prowadzonych przez Unię
Europejską, w szczególności zaś dotyczących rynku wewnętrznego i poszczegól‑
nych jego sektorów. Stanie się tak, ponieważ tylko te podmioty, które są (będą)
dobrze poinformowane na temat całego szeregu różnorakich inicjatyw i propozy‑
cji rozwiązań prawnych, opierając się do tego na gruntownej znajomości mecha‑
nizmów decyzyjnych Unii, będą w stanie skutecznie walczyć o swoje interesy43.

42

Por. M.G. Cowles, op.cit., s. 10.
Por.: E. Grossman, Bringing politics back in: rethinking the role of economic interest groups in
European integration, „Journal of European Public Policy” 2004, nr 4, s. 637–654; C. Woll, Learning
to Act on World Trade. Preference Formation of Large Firms in the United States and the European
Union, s. 5–30, http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp05–1.pdf, odczyt z dn. 15.03.2011; C. Knill,
Private governance across multiple arenas: European interest associations as interface actors, „Journal
43
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The complexity of decisive processes in the European Union as well as multitude of

issues regulated by it has led to a situation in which we can observe a sudden increase in
lobbyists activities involvement. Although it seems accurate to state that their actions
understood as an inseparable element of the system have been fully accepted, this phenom‑
enon is not thoroughly examined in the Polish subject literature. What the author means
by that statement is not only the origins and causes of lobbying but first of its present state
in one of the crucial institutions of the European Union which is the European Parliament.
It must be remembered that lobbying is not only legal but also appropriate and that the
Polish groups of interests have also right to lobby for their priorities.

of European Public Policy” 2001, nr 2, s. 227–246; A. Warleigh, ‘Europeanizing’ Civil Society: NGOs
as Agents of Political Socialization, „Journal of Common Market Studies” 2001, nr 4, s. 619–639.
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Nowe metody zarządzania zadaniami
publicznymiw UE w świetle Traktatu
Lizbońskiego
Pojęcie nowych metod zarządzania w Unii Europejskiej zdaje się być bardzo

nośnym postulatem, którego celem jest zwiększenie efektywności funkcjonowania
tej organizacji. Zwłaszcza od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony warto
zastanowić się nad ich stopniem rozwoju, obszarami zastosowania. Celem artykułu
jest przedstawienie wybranych metod zarządzania UE, którym można przypisać
walor nowości w świetle Traktatu z Lizbony.
UE stanowi wyjątkową organizację międzynarodową, której poczynania znacz‑
nie wykraczają poza możliwości działania poszczególnych państw członkowskich.
Stąd też funkcjonowanie tak złożonego organizmu wymaga zastosowania specy‑
ficznych metod zarządzania. Głównym motywem udoskonalania (wprowadzania)
coraz to innych metod zarządzania w UE jest zarzut, stawiany zwłaszcza przez
eurosceptyków, odnoszący się do niskiej efektywności UE. W dobie nieustannego
artykułowania deficytu demokratycznego UE sprowadza się bardzo często dysku‑
sję na ten temat do refleksji nad sposobem funkcjonowania UE. Przyczyn dyskusji
nad metodami zarządzania UE należy doszukiwać się także w licznych wyzwaniach
także natury ekonomicznej1 stojących przed ugrupowaniem jako całością, a które
mają niewątpliwy wpływ na obywateli UE. Do takich można bez obawy pomyłki
zaliczyć zmiany zachodzące na poziomie poszczególnych państw, jak również na
poziomie pozapaństwowym określanym także jako ponadpaństwowy. Jeśli do tego
dodać, iż UE stanowi złożony wielopoziomowy organizm składający się z instytu‑
cji unijnych, państw członkowskich, regionów a także organizacji spoza sektora

1
Zob. J.F. Stiglitz, Freefall, jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, Warszawa 2010.
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publicznego to wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w sferze zarządzania staje
się bardzo trudne.
Powyższe rozumowanie jest także aktualne z punktu widzenia potrzeb reformy
ustrojowej Unii Europejskiej. Naturalnie odnosi się to do przyjęcia Traktatu
z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r., który wszedł
w życie w grudniu 2009 r.2 Ostatecznie ustalone brzmienie Traktatu lizbońskiego
wychodzi naprzeciw zasadniczym wyzwaniom stymulowanych przez proces glo‑
balizacji (liberalizacja, rynek energii, transportu, umacnianie strefy stabilności
i demokracji itp.)3. W interesującym autora niniejszego tekstu kontekście nowych
metod zarządzania zadaniami publicznymi w UE Traktat lizboński, w odróżnieniu
od Traktatu Konstytucyjnego, uwzględnia zapisy odnoszące się do zastosowania
nowych sposobów kształtowania procesów decyzyjnych w UE.
Wypadnie zaznaczyć, iż kiedy mowa o nowych metodach zarządzania zadaniami
publicznymi w UE, to nie należy tego zagadnienia traktować wyłącznie jako for‑
mułowanie poszczególnych polityk, ale także sposób(y) ich implementacji na
poziomie najbliższym obywatelowi zgodnie z zasadą subsydiarności. W takiej
sytuacji możliwość osiągnięcia konsensusu w sprawie prowadzenia określonych
działań daleko wykracza poza implementację prawa UE do krajowych porządków
prawnych. Stąd analizę nowych metod zarządzania w kontekście Traktatu z Lizbony
należy rozpocząć od próby określenia konturów optymalnego modelu zarządzania
UE. Nie chodzi w tym miejscu o wskazywanie szczegółowych wytycznych, ale
o ogólną koncepcję, z której to dopiero takie wytyczne będzie można sformułować.
Na wstępie zaznaczono, iż sposób zarządzania wielopoziomowym organizmem
jakim jest UE, wymaga zwrócenia uwagi na wyzwania, jakie stoją przed całym
ugrupowaniem. Innymi słowy chodzi o dokonanie zabiegu polegającego na okre‑
śleniu stanu docelowego „tego jak powinno być” (pożądanego obrazu rzeczywisto‑
ści)4, na podstawie którego można określić sposoby dochodzenia do stanu pożą‑
danego. Tutaj jednomyślność właściwie się kończy, bowiem wypracować można
wiele sposobów na osiągnięcie tego samego celu. Sposób będzie uwarunkowany
nie tyle samą jego nowością, co przede wszystkim skutecznością. Jest to istotne

2

Por. Dz.U. UE, 17.12.2007, nr C 306.
Por. J. Barcz, Wprowadzenie – droga do Traktatu z Lizbony, [w:] Traktat z Lizbony, główne reformy
ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008, s. 20.
4
Zob. T. Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Gospodarka regionalna
i lokalna, red. Z. Strzelecki, Warszawa 2008, s. 137 i n.
3
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ponieważ, o czym będzie jeszcze mowa, niektóre z nowych metod zarządzania
wykazują niski poziom efektywności.
Zadania postawione przed Unią Europejską składającą się z 27 państw wskazują
na to, iż aby je realizować, ugrupowanie musi prowadzić określone działania
definiowane najczęściej jako konkretne polityki, które stanowią odpowiedź na
wyzwania mające naturę gospodarczą, społeczną czy też polityczną. Wyzwania te
często mają charakter dynamiczny (np. kryzys finansowy5, ruchy demokratyczne
państw arabskich) co powoduje, iż metody zarządzania UE powinny posiadać
cechę nie tyle hierarchiczności co elastyczności. Jest tak ponieważ zmiany spo‑
łeczne, ekonomiczne i technologiczne, niski poziom rozwoju gospodarczego,
wzrost bezrobocia oraz trudności w utrzymaniu systemu opiekuńczego tworzą
wyzwania dla rządów, regionów w Europie i administracji unijnej6.

Nowe czy stare metody?

Podstawowy problem w rozstrzyganiu na temat skuteczności nowych

metod zarządzania zadaniami publicznymi UE stanowi owa „nowość”7. Ma ona
odróżniać te metody od metod poprzednich w tekście określane zamiennie jako
stare. Termin stare nie oznacza, iż straciły na swej aktualności, bądź zostały zastą‑
pione w zupełności nowymi. Stare metody opierały i opierają się przede wszystkim
na stosowaniu hard law i stanowiły tym samym zarządzanie oparte na ścisłych
relacjach hierarchicznych8. Stąd też jako nowe metody zaczęto analizować metody
zarządzania oparte na tzw. miękkim prawie9, koordynacji niehierarchicznej oraz
5

Por. M. Misiak, Nowy model zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Euro‑
pejskie” 2011, nr 1, s. 24–31.
6
Por. L. Kolarska-Bobińska, Wprowadzenie. Nowe metody zarządzania – moda czy konieczność,
[w:] Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa
2009, s. 7.
7
Por. A. Schout / A. Jordan, The European Union’s governance ambitions and its administrative
capacities, „Journal of European Public Policy” 2008, nr 15, s. 957–959.
8
Por. L. Meuleman, Public Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and
Markets: The Feasibility of Designing and Managing Governance Style Combinations, Haga 2008,
s. 21–26.
9
Termin ten na potrzeby niniejszej pracy rozumiany jest jako cecha tekstów, które z jednej strony
nie są prawnie wiążące w zwykłym sensie, jednak nie są też całkowicie pozbawione skutków praw‑
nych. Szerzej: A. Peters, I. Pagotto, Miękkie prawo jako nowa metoda zarządzania – perspektywa
prawna, [w:] Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, red. L. Kolarska-Bobińska,
Warszawa 2009, s. 33.
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na udziale podmiotów niepaństwowych w formułowaniu i wdrażaniu polityk UE.
W literaturze przedmiotu panuje zgoda co do tego, iż nowe metody zarządzania
obejmują bardzo szeroki wachlarz różnych działań, instytucji, takich jak dobro‑
wolne porozumienia, otwarta metoda koordynacji, ustalanie standardów, agencje
regulacyjne, sieci regulacyjne, zrządzanie poprzez informowanie, czy popularny
benchmarking czyli porównywanie z najlepszymi10.
Powyższe wyliczenie aczkolwiek niewyczerpujące nie oznacza, iż termin „nowe”
jest rozumiany w sposób jednoznaczny. Wręcz przeciwnie, pogłębiona analiza
nowych metod zarządzania w UE musi uwzględniać wieloznaczność cechującą
„nowe” elementy, metody, formy, czy typy do jakiego stopnia się rozwinęły i jak je
odróżnić od poprzednich. Rozróżnienie komplikuje dodatkowo postrzeganie
innowacji w sferze zarządzania UE, które rozumiane jest w odmienny sposób. Po
pierwsze, jest to innowacja zaproponowana poprzez koncepcję „zarządzania bez
rządzenia” (governance without government), która stanowi szczególny rodzaj
ujęcia zbiorowego procesu decyzyjnego11.
Nie stanowi ono wykluczenia autorytarnego hierarchizowania wartości. Sięga
jednak przy tym znacznie dalej ponieważ zakłada dyfuzję władzy, poszukiwanie
rozwiązań w warunkach ponadnarodowych. Angażuje przy tym także podmioty
pozarządowe w budowaniu systemu wartości12. Wypadnie dodać, iż poszukiwanie
rozwiązań odbywa się dzięki zastosowaniu złożonych instrumentów nieformalnego
realizowania celów politycznych. Składają się nań: miękkie prawo, instrumenty
nieformalnego zarządzania (działania lobbingowe), partnerstwo publiczno-pry‑
watne, wspólne publiczno-prywatne zarządzanie poprzez dostarczanie usług
publicznych13.
Po drugie, jest to także innowacja stosowana przez UE jako rodzaj „zarządzania
bez rządzenia” zwłaszcza jako forma rządzenia wielopoziomowego14, bądź też
sieciowy model zarządzania. Co ciekawe, w tym ujęciu UE ze względu na znaczny
stopień integracji, nakłada pewne ograniczenia na suwerenność poszczególnych
10

Por. L. Kolarska-Bobińska, Wprowadzenie. Nowe metody zarządzania…, s. 8.
Zob. U. Diedrichs, Metody zarządzania w Unii Europejskiej, [w:] Nowe metody zarządzania
w państwach Unii Europejskiej, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2009, s. 14.
12
Ibidem.
13
Zob. K. Szczerski, Dynamika systemu europejskiego: rozważania o nowym kształcie polityki
w Unii Europejskiej, Kraków 2008, s. 109.
14
Jako przykład można tutaj podać pewne rozwiązania w zakresie polityki spójności UE. Por.
I. Bache, Europeanization and multilevel governance: cohesion policy in the European Union and
Britain, Plymouth 2008, s. 1–4, 9–13.
11
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krajów członkowskich i przejmuje funkcje państwa. Z tą jednak różnicą, iż nie
posiada cech pełnoprawnego państwa15. Po trzecie, innowacja postrzegana jest jako
wewnętrzny sposób podejmowania decyzji w sytuacji kiedy sama Unia realizuje
działania odchodząc od własnych „tradycyjnych” form i metod postępowania.
Nowość w tym przypadku odnosi się do konkretnych ram czasowych. To ujęcie
wymaga bardziej systematycznego opracowania. Przykładem może być tutaj
otwarta metoda koordynacji stanowiąca nowe podejście do rozwiązywania pro‑
blemów dotyczących różnych polityk wielopoziomowego systemu europejskiego16.
Wypadnie zauważyć, iż nowe metody zarządzania zadaniami publicznymi sta‑
nowią rozwiązania kompilacyjne. Różne procedury postępowania, którym przy‑
pisać można wspólny mianownik w postaci „nowości” stanowią przejaw hybrydo‑
wych metod zarządzania17. Jest tak ponieważ zawierają one pierwiastki hard law
(metody wspólnotowej), jak i soft law (instrumenty pozalegislacyjne). W tym
kontekście wypadnie zwrócić uwagę na pewne zagrożenie. Prowadzić ono może
do niejasnego podziału kompetencji instytucji unijnych i administracji państw
członkowskich.
W sytuacji tak zróżnicowanego podejścia trudno o precyzyjną definicję nowych
metod zarządzania UE. Można jednak zwrócić uwagę, iż są to pewne cechy procesu
podejmowania decyzji, i ich implementacji, które zawierają elementy innowacyjne.
Dotyczy to takich części składowych, które dotychczas nie stanowiły cechy żadnej
ze struktur organizacyjnych danej polityki unijnej (a nawet szerzej systemu euro‑
pejskiego). Powyższe wymaga pewnego uzupełnienia. Mając na uwadze samą
naturę innowacji należy zauważyć, iż nowość18 zastosowanych rozwiązań rozstrzy‑
gana jest w odniesieniu do konkretnej materii, a więc unijnej polityki (np. polityki
regionalnej), konkretnych wyzwań przed nią stojących oraz ram czasowych19.

15

Zob. U. Diedrichs, Metody zarządzania w Unii Europejskiej…., s. 15.
Ibidem.
17
Zob. L. Meuleman, op.cit., s. 17, 19.
18
Pojęcie innowacja pochodzi od łacińskiego słowa nouvus, czyli „nowy”. Wiadomo zatem, iż
chodzi tutaj o nowe niestosowane wcześniej rozwiązania, produkty, zastosowania. Pamiętać należy,
iż cecha nowości zależy od kontekstu może obejmować poza produktami, nowe cechy jakościowe,
nowe procesy produkcyjne, nowe usługi, nowe materiały czy nowy sposób prowadzenia biznesu.
Szerzej: A. Kaufman, M. Fustier, A. Drevet, Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań,
Warszawa 1975, s. 8; T. Borokowski, A. Marcinkowski, O wielowymiarowym rozumieniu innowacji,
proinnowacyjnych organizacjach i proinnowacyjnym myśleniu, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu.
Zmiana a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Wrocław 2004, s. 30.
19
Zob. U. Diedrichs, Metody zarządzania w Unii Europejskiej…, s. 29.
16
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Przykłady zastosowań nowych metod zarządzania wskazują na pewną grupę
wspólnych cech procesów decyzyjnych, do których Joanne Scott i David Trubek
zaliczają20:
–– udział społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora prywatnego, który
wpływa na większy stopień podziału władzy aniżeli w przypadku tradycyj‑
nej legislacji (proces wspólnego rozwiązywania problemów);
–– wielopoziomowa integracja (zaangażowanie struktur na różnych pozio‑
mach: regionalnym, rządowym, unijnym);
–– różnorodność i decentralizacja (akceptowanie koordynowanej różnorod‑
ności w miejsce unifikacji w całej UE);
–– elastyczność i odwracalność (otwarte standardy, elastyczne i podlegające
rewizji wytyczne oraz inne formy miękkiego prawa21);
–– prowadzenie dyskusji między zainteresowanymi stronami.
Nieco bardziej skondensowaną wersję wyznaczników nowych metod zarządza‑
nia proponuje Lena Kolarska-Bobińska zwłaszcza z punktu widzenia Polski jako
kraju, dla którego funkcjonowanie w systemie europejskim jest nowym doświad‑
czeniem. Autorka zalicza do cech konstytutywnych przynajmniej jeden z następu‑
jących elementów22:
–– niehierarchiczny sposób zarządzania. W odróżnieniu od twardego prawa
(hard law) kładzie nacisk na działania motywacyjne, zachęcające do dobro‑
wolnej współpracy;
–– wprowadzenie mechanizmów partycypacji społecznej do praktyki realizo‑
wania procesu decyzyjnego. Jest to niesłychanie istotna cecha omawianych
metod zwłaszcza z punktu widzenia nowego państwa członkowskiego jakim
jest Polska, które musiało uporać się z odejściem od niedemokratycznego
systemu23 do funkcjonowania w systemie europejskim. Do tych metod
można zaliczyć dialog społeczny, pakty społeczne, dialog obywatelski czy
też wysłuchania publiczne;
–– propagacja większej przejrzystości i jawności administracji oraz lepszego
przepływu informacji między społeczeństwem a władzą (w tym administracją).
20

Por. J. Scott, D. Trubek, Mind the Gap: Low and New Aproches to Governance in the European
Union, „European Journal Low” 2002, nr 5, s. 5–6.
21
Por. O. Treib, H. Bahr, G. Falkner, Modes of governance: towards a conceptual clarification,
„Journal of European Public Policy” 2007, nr 14, s. 5.
22
Por. L. Kolarska-Bobińska, Wprowadzenie. Nowe metody zarządzania…, s. 8.
23
Por. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski,
Warszawa 2009, s. 3.
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Przedstawiony podział odzwierciedla systematykę zaproponowaną przez
Adrienne Heritier, która wskazuje na trzy cechy nowych metod zarządzania i są to:
woluntaryzm (niewiążące cele i użycie miękkiego prawa), pomocniczość (to
państwa członkowskie decydują o podjęciu odpowiednich działań), inkluzja
(w procesie zarządzania biorą udział różne podmioty publiczne i niepubliczne,
znajdujące się na różnych szczeblach)24. Wypadnie pokreślić, iż pomimo tego, że
nowe metody stanowią alternatywę dla starych metod zarządzania, zastosowanie
tychże nie jest nadal wykluczone, co więcej jest pożądane, a nawet konieczne. Stąd
też zarówno stare, jak i nowe metody stanowią dla siebie wzajemne uzupełnienie.
Nie przeszkadza to natomiast w rozróżnieniu między metodą wspólnotową posłu‑
gującą się wiążącymi regulacjami prawnymi a metodami „miękkimi” wykorzystu‑
jącymi tzw. miękkie formy prawne (soft law).
Rosnące znaczenie miękkich form prawnych w systemie europejskim, zwłaszcza
w prowadzeniu polityk wspólnotowych dodatkowo wzmacnia zasadność eksplo‑
racji badawczej nowych metod zarządzania zadaniami publicznymi w UE. Geneza
zastosowania miękkich regulacji nie pozostawia wątpliwości, iż są to takie formy,
które zostały zaczerpnięte z współpracy na poziomie międzynarodowym25. Liczne
i różnorodne dokumenty europejskie, które można umieścić w zbiorze pod nazwą
miękkie regulacje daje się uszeregować zgodnie z funkcjonalną typologią instytu‑
cjonalnego prawa miękkiego. Są to zatem cztery rodzaje instrumentów26: (1)
przygotowawcze i informacyjne; (2) interpretacyjne i decyzyjne; (3) reguły admi‑
nistracyjne; (4) instrumenty sterujące. W ramach pierwszej kategorii znajdują się
zielone i białe księgi, programy działania (których autorem jest Komisja Europej‑
ska) oraz programy działania (opracowywane przez Komisję Europejską i na
późniejszym etapie także przez Radę). Do tego należy dodać także komunikaty
międzyinstytucjonalne, komunikaty informacyjne wydawane przez Komisję.
Drugim rodzajem aktów prawa miękkiego są dokumenty interpretacyjne i decy‑
zyjne. Ich zadaniem jest objaśnianie prawa pierwotnego, jak również wtórnego.
Komunikaty interpretacyjne wydawane są zazwyczaj przez Komisję Europejską.
Reguły administracyjne, pomimo iż nie mają mocy wiążącej, przypisuje się im
znaczenie prawne ponieważ wskazują, w jaki sposób instytucja wspólnotowa będzie
interpretować i stosować prawo unijne w praktyce. Do tego typu dokumentów
24

Zob. U. Diedrichs, Metody zarządzania w Unii Europejskiej…, s. 22.
Por. U. Mörth, Soft law in governance and regulation: an interdisciplinary analysis, Northampton
2004, s. 1, 3, 12–15.
26
Zob. L. Senden, Soft Law in European Comnity Law, Oxford 2004, s. 31.
25
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zaliczamy także powiadomienia decyzyjne, kodeksy, przepisy ramowe wydawane
przez Komisję Europejską. Do ostatniej czwartej grupy – instrumentów sterujących
zalicza się wnioski i deklaracje Rady, deklaracje wspólne, porozumienia między‑
instytucjonalne oraz rezolucje Rady27.
Omawiane instrumenty dopełniają, wyjaśniają a także interpretują istniejące
regulacje europejskie (np. w formie komunikatów, wytycznych programowych
wydawanych przez KE, jak również przez deklaracje innych instytucji)28. Wzrost
znaczenia miękkich regulacji ma miejsce nie tylko w odniesieniu co do formy, ale
także zakresu29. Miękkie formy regulują bowiem coraz to nowe obszary polityk
europejskich (np. ochrona praw obywatelskich, polityka zatrudnienia itp.)30.
Zastosowanie tzw. miękkich form prawnych powoduje, iż podczas realizacji
procedury decyzyjnej mamy do czynienia z niehierarchiczną strukturą władzy.
Aktorzy uczestniczący w realizacji polityk publicznych posiadają formalne lub
nieformalne weto wobec określonego zakresu polityk publicznych, względnie
dysponują autonomią w określonym zakresie. Efektem tego jest sytuacja, w której
poszczególni aktorzy mogą uczestniczyć w politykach publicznych na zasadach
dobrowolności zgodnie z własnymi preferencjami wobec polityk publicznych.
Niehierarchiczny sposób zarządzania odwołuje się do określonej autonomii
kompetencyjnej, a jednocześnie do mechanizmów koordynacyjnych, a nie naka‑
zowych31.
Podejmowane zgodnie z nowymi metodami zarządzania decyzje wypracowywane
są w ramach współpracy, która wykracza poza wyłącznie instytucje publiczne. Mowa
tutaj o podmiotach, które nie wchodzą w zakres relacji podległości hierarchicznej,
gdzie instytucje angażują się na zasadzie współpracy, aniżeli podległości hierarchicz‑
nej. Dotyczy to więc m.in. sieciowej współpracy podmiotów typu agencyjnego,
a także współdziałania administracji samorządów terytorialnych (różnych szczebli
i różnych krajów) z administracją państwową oraz ponadnarodową32.

27
Zob. A. Peters, I. Pagotto, Miękkie prawo jako nowa metoda zarządzania – perspektywa prawna…, s. 44–45.
28
Por. T.G. Grosse, Europa na rozdrożu, Warszawa 2008, s. 159–160.
29
Por. J.W. Tkaczyńksi, R. Willa, M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013, Cele – Działania – Środki, Warszawa 2008, s. 40–42.
30
Zob. M. Lopez-Santana, The domestic implications of European soft law: framing and transmitting
change in employment policy, „Journal of European Public Policy” 2006, nr 13, s. 482.
31
Por. T.G. Grosse, Europa na rozdrożu…, s. 159–160.
32
Por. ibidem
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Efektywność procesu decyzyjnego
a europejskie sieci polityczne

Do metod zarządzania, którym można przypisać walor nowości zaliczyć

należy europejskie sieci polityczne i komitety konsultacyjne. Ich funkcjonowanie
polega na podejmowaniu procesu konsultacji przez wszystkie instytucje admini‑
stracji unijnej w sposób otwarty dla zainteresowanych organizacji społecznych
(zwłaszcza pracodawców i pracobiorców33). Dotyczy to zwłaszcza tych organizacji,
które reprezentują interesy społeczne ujęte w działania Komisji Europejskiej. Nie
mniej istotnym jest rozwój konsultacji społecznych, prowadzonych wokół przygo‑
towywanych polityk europejskich oraz udział partnerów społecznych przy reali‑
zowaniu polityk34. Podstawowym mechanizmem opiniowania polityk europejskich
i wypracowywania przyszłych rozwiązań legislacyjnych są tzw. komitety konsulta‑
cyjne35. Jeszcze w 2010 r. istniało 40 europejskich komitetów sektorowego dialogu
społecznego, przy czym trwają również rozmowy na temat ewentualnego utworze‑
nia nowych komitetów ds. portów oraz sportu36.
Szczególne znaczenie jakie przypisuje się dialogowi społecznemu w UE wynika
z faktu, iż stanowi on jeden z filarów europejskiego modelu społecznego. Jest tak
ze względu na art. 152 TFUE, gdzie podkreśla się zaangażowanie UE w propago‑
wanie roli europejskich partnerów społecznych oraz wspieranie dialogu społecz‑
nego, przyznając im jednocześnie cechę niezależnych od instytucji unijnych.
Uzupełniając ponadsektorowy dialog społeczny, sektorowy dialog społeczny staje
się coraz ważniejszym elementem narzędzia europejskiego systemu rządów, jakim
jest właśnie dialog społeczny. Wymiar konsultacyjny europejskiego dialogu spo‑
łecznego został uznany już w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę
Węgla i Stali z 1951 r. oraz w Traktacie rzymskim z 1957 r.
Wymiar negocjacyjny wywodzi się z tzw. procesu Val Duchesse zapoczątkowa‑
nego w styczniu 1985 r. w brukselskim zamku o takiej nazwie37. Następnie został
33

Por. E. Doboszyńska, Europejskie labirynty dialogu, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2006,
nr 2, s. 74.
34
Por. T.G. Grosse, Dialog społeczny i kapitalizm(y), „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2006,
nr 3, s. 62–65.
35
Por. T.G. Grosse, Europa na rozdrożu…, s. 162.
36
Por. Dokument roboczy służb komisji w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego
sektorowego dialogu społecznego, SEK(2010) 964, 22.07.2010, wersja ostateczna, s. 7.
37
W styczniu 1985 r. przewodniczący Komisji, J. Delors, wystąpił z inicjatywą zaproszenia
przewodniczących i sekretarzy generalnych wszystkich krajowych organizacji stowarzyszonych
z partnerami społecznymi UE. Por. Dokument roboczy służb komisji w sprawie funkcjonowania
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rozwinięty w porozumieniu europejskich partnerów społecznych w sprawie
polityki społecznej w 1991 r. Proces ten doprowadził do stworzenia protokołu
społecznego załączonego do Traktatu z Maastricht w 1993 r. Protokół stanowił efekt
porozumienia wyrażającego wolę prowadzenia ponadkrajowego, ponadsektoro‑
wego, europejskiego dialogu społecznego, a tym samym negocjacji do zawierania
europejskich umów ramowych. Tak oto partnerzy społeczni uzyskali status pod‑
miotów, z którymi konsultowane są określone decyzje Komisji Europejskiej38.
Traktat amsterdamski również nie pomijał milczeniem kwestii dialogu społecz‑
nego. Odnosił się do jego prowadzenia zwłaszcza w materii dotyczącej polityki
zatrudnienia uznając tę kwestię za jeden z głównych celów ugrupowania. W następ‑
stwie tych wydarzeń Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie dostoso‑
wania i propagowania dialogu społecznego na szczeblu wspólnotowym39 oraz
decyzję z 20 maja 1998 r. dotyczącą sektorowego wymiaru europejskiego dialogu
społecznego i tworzącą europejskie komitety sektorowego dialogu społecznego40.
Komitety te zapewniają przestrzeń dla budowania zaufania, dzielenia się informa‑
cjami, dyskusji, konsultacji, negocjacji oraz wspólnych działań.
Na podstawie wspólnego wniosku europejskich partnerów społecznych działa‑
jących w danym sektorze, Komisja Europejska kontynuuje tworzenie komitetów
w sektorach, w których spełnione są warunki decyzji z 1998 r. Mowa tutaj o warun‑
kach odnoszących się do potencjału organizacji. Europejscy partnerzy społeczni
muszą mieć krajowych członków stowarzyszonych w kilku krajach. Organizacje
stowarzyszone muszą być uznane za krajowych partnerów społecznych; (reprezen‑
tatywność na poziomie krajowym), powinny być w stanie negocjować i przyjmować
umowy na szczeblu europejskim (zdolność do negocjacji). Co więcej, organizacje
powinny posiadać właściwe struktury i być w stanie zapewnić skuteczne uczest‑
nictwo w dialogu. Reprezentatywność na szczeblu europejskim jest oparta na
kombinacji tych trzech kryteriów i podlega regularnemu monitorowaniu przez
Komisję Europejską41.
i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego, SEK(2010) 964, 22.07.2010, wersja
ostateczna, s. 6.
38
Por. E. Doboszyńska, op.cit., s. 75.
39
Por. Komunikat Komisji Dostosowanie i propagowanie dialogu społecznego na szczeblu
wspólnotowym, [w:] COM(1998) 322, 20.05.1998, wersja ostateczna.
40
Por. Decyzja Komisji z 20 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia Komitetów Dialogu Sektorowego
promujących dialog między partnerami społecznymi na szczeblu europejskim (notyfikowana jako
dokument nr COM(1998) 2334), [w:] Dz.U. UE, 12.08.1998, nr L 225.
41
Por. Dokument roboczy służb komisji w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego
sektorowego dialogu społecznego, SEK(2010) 964, 22.07.2010, wersja ostateczna, s. 6.
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Innym przejawem tej metody jest przeprowadzanie konsultacji społecznych,
gdzie szczególną rolę odgrywają grupy interesu zorganizowane w organizacje
lobbystyczne42. Coraz większa ilość regulacji unijnych oraz powiązany z tym rozwój
zadań Komisji Europejskiej w kolejnych obszarach polityk publicznych powoduje
powstawanie nowych organizacji lobbystycznych i włączenie nowych kolejnych
instytucji do konsultacji. Ważne jest przy tym, iż wszystkie procesy wchodzące
w skład europejskich sieci politycznych oraz dialogu obywatelskiego podlegają
wspólnym zasadom, do których zalicza się otwartość, wyraźne określenie przed‑
miotu oraz zakresu konsultacji, obowiązek publikowania rezultatów konsultacji43.
Ocena skuteczności zastosowania dialogu społecznego jako nowej metody
zarządzania zadaniami publicznymi UE nie jest jednoznaczna. Z punktu widzenia
Komisji Europejskiej rezultaty funkcjonowania komitetów konsultacyjnych przy‑
niosły różnorakie ustalenia. Wśród nich można zidentyfikować wiążące efekty
konsultacji jak również te, które nie mają takiego charakteru. Jako wyniki prac
komitetów można wskazać44:
1.	 umowy (wdrażane poprzez dyrektywy lub też inne akty prawne), które mają
charakter wiążący dzięki czemu są wdrażane i monitorowane na podstawie
art. 155 TFUE45;
2.	 teksty dotyczące procesów (ramy prawne działań, wytyczne, kodeksy postę‑
powania, cele polityki);
3.	 wspólne opinie i narzędzia, których celem jest wpływanie na polityki w kra‑
jach UE.
Znaczna część uzgodnień przyjęta przez europejskie komitety sektorowego
dialogu społecznego opisuje narzędzia techniczne, które pomagają w nadaniu
konkretnym zagadnieniom europejskiego wymiaru (np. wspólna strona interne‑
towa dotycząca delegowania pracowników w sektorze budownictwa, wspólne
Curriculum Vitae w rolnictwie, przewodnik i regularne sprawozdania na temat
odpowiedzialnej restrukturyzacji w przemyśle cukrowym). W ramach tego dialogu
42
Zob. I. Michalowitz, What determines influence? Assessing conditions for decisionmaking influence of interest groups in the EU, „Journal of European Public Policy” 2007, nr 14, s. 132–151.
43
Por. T.G. Grosse, Europa na rozdrożu…, s. 162.
44
Por. Dokument roboczy służb komisji w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego
sektorowego dialogu społecznego, SEK(2010) 964, 22.07.2010, wersja ostateczna s. 10, także: Com‑
munication from the Commission Partnership for change in an enlarged Europe – Enhancing the
contribution of European social dialogue, [w:] COM (2004) 557, 18.08.2004, wersja ostateczna,
s. 15–19.
45
Zob. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w:] Dz.U. UE, 17.122007, nr C 306.
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przyjęto wiążące umowy, które są wdrażane poprzez europejskie dyrektywy lub
w drodze wewnętrznych procedur, zarówno w odniesieniu do poszczególnych
sektorów, jak i w wymiarze ponadsektorowym46.
Ocena funkcjonowania komitetów wyłącznie przez pryzmat liczby opracowa‑
nych tekstów jest dalece niewystarczająca. Jest tak ponieważ efekty prac komitetów
mogą mieć postać konkretnych działań podejmowanych na poziomie państw
członkowskich47, regionów48, przedsiębiorstw, część z nich może mieć charakter
jakościowy np. w postaci podnoszenia świadomości, wspierania dialogu społecz‑
nego na poziomie regionu lub przedsiębiorstwa. Wspólne teksty, prezentacje
dobrych praktyk lub zaangażowanie we wspólne projekty (seminaria, konferencje,
badania, warsztaty) oferują partnerom społecznym możliwości wymiany doświad‑
czeń i budowania zaufania49. Rzecz jednak nie w tym, czy ustalenia komitetów mają
charakter wiążący czy też nie, ale czy na bazie tych ustaleń podjęto konkretne
działania. Innymi słowy wartość dodana ustalonych rezultatów w postaci tekstów
zależy od skutecznego ich wdrożenia.
Tymczasem niektórzy eksperci postrzegają rozwijanie sieci politycznych za
nieefektywną metodę zarządzania zadaniami publicznymi UE. Problem w tym, iż
w UE działa wiele różnych sieci funkcjonujących w ramach poszczególnych polityk,
a także wiele centrów decyzyjnych, których zadaniem jest kontrolowanie poszcze‑
gólnych struktur. Prowadzi to do poważnych problemów z koordynacją ich wła‑
snych działań, a tym samym do problemu utrzymania sterowności nad politykami
publicznymi w UE. W szczególności brak jest odpowiedniej koordynacji pracy
w łonie poszczególnych instytucji unijnych (np. Komisja Europejska). Problem ten
nie dotyczy wyłącznie działalności poszczególnych instytucji. Sieci polityczne nie
zapewniają także możliwości koordynacji polityk publicznych między KE,
a poszczególnymi szczeblami administracji w państwach członkowskich50.

46
Por. Dokument roboczy służb komisji w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego
sektorowego dialogu społecznego, [w:] SEK(2010) 964, 22.07.2010, wersja ostateczna, s. 10.
47
Zob. T. Schimanek, Dialog społeczny: wyzwania dla rządu i organizacji pozarządowych, „Analizy
i Opinie” 2003, nr 5, s. 5–7.
48
Zob. B. Kowalski, Europejska sztuka dialogu, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” 2006, nr 2,
s. 81–86.
49
Por. Dokument roboczy służb komisji w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego
sektorowego dialogu społecznego, [w:] SEK(2010) 964, 22.07.2010, wersja ostateczna, s.10.
50
Por. T.G. Grosse, Europa na rozdrożu…, s. 164.
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Zastosowanie dialogu obywatelskiego
a efektywność podejmowania decyzji
w implementacji postanowień Traktatu z Lizbony

Konsultacje prowadzone przez Komisję Europejską są również określane

mianem dialogu obywatelskiego51. W odróżnieniu od dialogu społecznego, ten
rodzaj konsultacji oprócz organizacji biznesu i związków zawodowych gromadzi
przede wszystkim bogate spektrum organizacji społecznych. Konsultacje polityk
europejskich prowadzone przez Komisję Europejską są również określane jako
dialog obywatelski (civil dialog). Dialog obywatelski obejmuje bardzo szeroki
wachlarz spraw, którymi zajmują się instytucje unijne. Ma w dużym stopniu cha‑
rakter dobrowolny i słabo zinstytucjonalizowany. Do tego należy dodać brak
ugruntowanej tradycji dialogu obywatelskiego wśród nowych państw członkow‑
skich, co ma także przełożenie na jego postrzeganie przez te państwa52.
UE przywiązuje do dialogu obywatelskiego szczególne znaczenie ponieważ
traktuje tę metodę zarządzania jako remedium na deficyt demokracji tego ugru‑
powania. Znaczenie dialogu obywatelskiego zostało również podkreślone w Trak‑
tacie z Lizbony, który ma stanowić odpowiedź także na deficyt demokracji w UE.
W dokumencie stwierdza się, iż obywatel UE na prawo uczestniczyć nie tylko
w życiu demokratycznym UE, ale także może oczekiwać, że decyzje będą podej‑
mowane w sposób najbardziej przejrzysty i zbliżony do niego53. W podobnym
duchu można postrzegać stanowisko Parlamentu Europejskiego, który podkreśla,
że społeczeństwo obywatelskie UE odgrywa znaczącą rolę w europejskim procesie
integracji europejskiej przedstawiając instytucjom europejskim stanowiska i żąda‑
nia obywateli Unii. Parlament Europejski posuwa się znacznie dalej traktując
wzmocnienie dialogu obywatelskiego w Traktacie z Lizbony w kategoriach nad‑
rzędnej zasady wiążącej wszystkie sfery działalności UE54.

51
Zob. Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General principles and mi‑
nimum standards for consultation of interested parties by the Commission, [w:] COM (2002) 704,
11.12.2002, wersja ostateczna, s. 4–9.
52
Zob. W. Lutz, R. Richter, Ch. Wilson, The new generations of Europeans: demography and families
in the enlarged European Union, London 2006, s. 23–26.
53
Por. art. 8a ust. c Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustana‑
wiający Wspólnotę Europejską, [w:] Dz.U. UE, nr C 306, 17.12.2007.
54
Por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13 stycznia 2009 roku w sprawie perspektyw
rozwoju dialogu obywatelskiego w ramach Traktatu z Lizbony, [w:] Dz.U. UE, 24.02.2010, nr C 46,
s. 24.
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Należy uzupełniająco dodać, iż mowa jest tutaj w głównej mierze o wzmocnie‑
niu demokracji przedstawicielskiej i demokracji uczestniczącej. Wynika ono
z wprowadzenia do Traktatu z Lizbony tzw. inicjatywy obywatelskiej dopuszczają‑
cej wezwanie KE przez milion obywateli z kilku państw członkowskich do przed‑
stawienia wniosku legislacyjnego55. Dialog obywatelski nie dotyczy li tylko insty‑
tucji UE, ale także władz krajowych, regionalnych i lokalnych państw członkowskich
do wspierania dialogu obywatelskiego, w szczególności w tych krajach i regionach
oraz w tych dziedzinach, gdzie nie jest on jeszcze w pełni rozwinięty lub wystar‑
czająco wdrożony.
Możliwość wpływu dialogu obywatelskiego na regulacje europejskie jest nie‑
znaczny, zależny bowiem od intencji KE. W ramach unijnych instytucji nie ma
powszechnie stosowanej definicji dialogu obywatelskiego lub organizacji obywa‑
telskiej. Między innymi dlatego w odniesieniu do tego segmentu konsultacji istnieją
poważne zastrzeżenia wobec reprezentatywności poszczególnych organizacji
pozarządowych56 na szczeblu unijnym, a także stosunkowo dużej swobody po
stronie KE dla sposobu jego prowadzenia. Jeśli w odniesieniu do dialogu społecz‑
nego można mówić o pewnych procedurach i instytucjach konsultacji na poziomie
europejskim, to trudno wskazać na podobne formy działania w przypadku dialogu
obywatelskiego57.
Organizacje obywatelskie działające na poziomie UE postulują wprowadzenie
odpowiednich regulacji prawnych sankcjonujących istnienie dialogu obywatel‑
skiego i zbudowanie stałych instytucji tego dialogu, podobnie jak ma to miejsce
w odniesieniu do dialogu społecznego lub konsultacji prowadzonych z organiza‑
cjami samorządu lokalnego i regionalnego. Oznacza to przede wszystkim wpro‑
wadzenie odpowiednich zapisów w traktatach europejskich. Zwracają uwagę na
konieczność wyodrębnienia poszczególnych kategorii dialogu obywatelskiego, np.
odnoszącego się do kwestii zabezpieczenia społecznego, zrównoważonego roz‑
woju58, zajmującego się interesami przyszłych pokoleń oraz dialogu z organizacjami
o ogólnych zainteresowaniach59.

55

Ibidem.
Por. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 13 stycznia 2009 roku w sprawie perspektyw roz‑
woju dialogu obywatelskiego w ramach Traktatu z Lizbony, [w:] Dz.U. UE, 24.02.2010, nr C 46 s. 24.
57
Por. T.G. Grosse, Europa na rozdrożu…., s. 165.
58
Por. S. Bugdahn, Travelling to Brussels via Aarhus: can transnational NGO networks impact on
EU policy?, „Journal of European Public Policy” 2008, nr 15, s. 595–599.
59
Por. T.G. Grosse, op.cit., s. 166.
56
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Zwracają uwagę na to, że polityki europejskie coraz bardziej zmierzają w kie‑
runku uwypuklania problemów wzrostu gospodarczego i walki z bezrobociem –
kosztem innych aspektów rozwoju, obejmującego np. politykę socjalną (z wyłącze‑
niem działań dot. walki z bezrobociem), edukacyjną, zdrowotną i ekologiczną.
Przykładem tej tendencji jest osłabianie idei Europejskiego Modelu Społecznego
w ramach agendy lizbońskiej. Warto przypomnieć, że Strategia Lizbońska została
ukierunkowana na realizowanie celów rozwoju gospodarczego, zwłaszcza związa‑
nego z poprawą konkurencyjności, dalszą liberalizacją wspólnego rynku, szerszym
wprowadzeniem nowoczesnych technologii do działalności gospodarczej itd.
Jednocześnie w omawianej agendzie znalazły się priorytety związane z rozwojem
społecznym i edukacją, w tym przeciwstawiające się bezrobociu i marginalizacji
społecznej, a także dotyczące poprawy stanu środowiska naturalnego. Według
niektórych organizacji pozarządowych ostatnia modyfikacja tej strategii przepro‑
wadzona przez Komisję Europejską w 2005 r. wyraźnie odchodzi od problematyki
zabezpieczenia socjalnego i troski o ochronę przyrody. Według jednej z najpoważ‑
niejszych europejskich organizacji pozarządowych, zajmujących się zagadnieniami
społecznymi tj. Platformy Społecznej, wśród przyczyn słabnącego zainteresowania
UE problematyką biedy, wykluczenia i innych problemów społecznych jest niewy‑
starczający dialog instytucji unijnych z podmiotami pozarządowymi60 (strategia ta
została zakończona w dodatku porażką i nie można pisać o niej w czasie teraźniej‑
szym). Teraz obowiązuje strategia Europa-2000.
Na obecnym poziomie rozwoju dialogu obywatelskiego zwłaszcza w kontekście
jego instytucjonalizacji należy stwierdzić, iż dialog obywatelski jedynie w ograni‑
czonym stopniu przyczynia się do rozwiązywania konkretnych problemów polityki
społecznej i gospodarczej. Jest tak ponieważ jedynie w niewielkim zakresie pomaga
decydentom rozstrzygnąć dylematy polityk publicznych między konkurencyjnymi
interesami społecznymi. Dodatkowo, są to obszary spraw będące w zasadniczym
stopniu w zakresie kompetencyjnym rządów narodowych, a możliwość skutecz‑
nego włączenia polityk społecznych do metody wspólnotowej jest blokowana przez
niektóre państwa członkowskie. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż
dialog obywatelski i sieci polityczne są stosunkowo słabymi mechanizmami zarzą‑
dzania politykami europejskimi. Służą one przede wszystkim budowaniu społecz‑

60

Ibidem.
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nego wsparcia wokół propozycji technokracji europejskiej, a nie inicjowaniu
oddolnych propozycji płynących od organizacji społecznych61.
Europejskie sieci polityczne, jak również dialog obywatelski mogą stanowić
sposób na prowadzenie poszczególnych polityk UE w sposób bardziej efektywny.
W przypadku pierwszej metody należy pamiętać, iż o jej efektywności świadczyć
będzie odpowiedni stopień koordynacji związany z występowaniem zbyt wielu
centrów decyzyjnych w ramach sieci politycznych. Problem koordynacji dotyczy
nie tylko działań sieci między poszczególnymi instytucjami wielopoziomowego
zarządzania (np. KE, państwa członkowskie, organizacje obywatelskie, regiony), ale
także w ramach poszczególnych instytucji, takich jak np. KE. Odpowiedni poziom
koordynacji może zapewnić zwiększenie sterowności poszczególnych polityk UE.
Dialog obywatelski jako nowa metoda zarządzania w UE również ma ograni‑
czony wpływ na kształtowanie polityk UE, co nie oznacza, iż jego znaczenie jest
zniwelowane do zera. Zastosowanie dialogu społecznego może odegrać znaczną
rolę zwłaszcza w kontekście krytyki kształtu instytucjonalnego UE jako instytucji
międzynarodowej, którą charakteryzuje deficyt demokracji. W tym kontekście
należałoby zwiększyć znaczenie organizacji obywatelskich w procesie stanowienia
prawa unijnego.
Poddając ocenie kształt analizowanych nowych metod zarządzania zadaniami
publicznymi w UE należy zaznaczyć, iż ich znaczenie w Traktacie z Lizbony zostało
potwierdzone. Skuteczność jednak działań realizowanych w ramach omówionych
w niniejszym tekście metod zarządzania zależeć będzie od woli tak poszczególnych
instytucji, jak również państw członkowskich. Stwierdzenie to pozostaje aktualne
również dla instytucji regionalnych, organizacji pozarządowych, partnerów spo‑
łecznych państw członkowskich UE. Ponieważ Traktat z Lizbony wzmacnia także
metodę wspólnotową, dlatego przyszłej skuteczności nowych metod zarządzania
upatrywać należy w odpowiednim uzupełnianiu się nowych i starych metod
zarządzania w UE.

61

Por. T.G. Grosse, Dialog społeczny i obywatelski w Unii Europejskiej, [w:] Dialog społeczny
najnowsze dyskusje i koncepcje, red. R. Towalski, Warszawa 2007, s. 71 i n.
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Summary

New method of governance of the public tasks
of the EU and the Treaty of Lisbon

The concept of new method of governance in the European Union seems to be a carrier

postulate, which aims to increase the effectiveness of the group. The effectiveness of EU
governance has been recently the subject of institutional reform which resulted in the
adoption of the Treaty of Lisbon. In the time of entry in force of the Treaty of Lisbon is
worth to considering the degree of development of new management methods, areas of
interest. This article presents selected methods of managing the EU, which can be attributed
to novelty in the light of the Treaty of Lisbon.
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Spójność gospodarcza i społeczna
krajów kohezyjnychw Unii Europejskiej
w latach 1994–2008
1.  Wstęp

Integracja europejska stwarza szansę, ale nie gwarantuje krajom i regio‑

nom Unii Europejskiej (UE) trwałego wzrostu gospodarczego. Budowa jednolitego
rynku europejskiego polegająca na eliminacji barier granicznych i nasilaniu się
konkurencji skutkuje wzrostem zamożności całej Unii Europejskiej wyrażonej
średnim poziomem PKB per capita1. Jednak rezultaty rosnącego dobrobytu w Unii
rozkładają się nierównomiernie między państwa członkowskie, regiony i sektory
gospodarcze. Do bogatych zaliczają się kraje Europy Zachodniej (za wyjątkiem
Grecji i Portugalii), do mniej zamożnych – kraje bałkańskie i Polska. Nadmierna
rozpiętość rozwojowa mogła zostać potraktowana jako wystarczający powód
zablokowania dalszej integracji ekonomicznej Europy, dlatego uruchomiono na
poziomie ponadnarodowym politykę regionalną2. Za doktrynalny cel tej wspólno‑
towej polityki wyznaczono wyrównywanie różnic w rozwoju na poziomie krajów
i regionów (większa pomoc dla biedniejszych). Państwa i regiony korzystające ze
wsparcia z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności określane są pojęciem:
krajami i regionami kohezyjnymi.

1

Produkt krajowy brutto jest najczęściej używaną miarą dla ogólnego rozmiaru gospodarki,
odpowiada ogólnej wartości całej działalności produkcji w pewnej geograficznej przestrzeni. PKB
w cenach rynkowych jest końcowym wynikiem działalności produkcji wszystkich jednostek w ob‑
rębie pewnej przestrzeni bez względu na właściciela tych jednostek. Zrelatywizowana wartość PKB
na mieszkańca jest jednym z głównych wskaźników przestrzennego poziomu życia.
2
W artykule pojęcia: polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spójności używane są
zamiennie.
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Podstawowym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy rozwój
gospodarek krajów kohezyjnych UE w warunkach integracji prowadzi do ograni‑
czania nierówności w rozwoju gospodarczym i społecznym. Jak skutki światowego
kryzysu finansowego wpłynęły na tempo niwelowania różnic rozwojowych na
poziomie państw członkowskich UE. Analizą objęto zmiany zamożności krajów
członkowskich, wydajność pracy, poziom zatrudnienia i stopę bezrobocia. Wyko‑
rzystano informacje zawarte w raportach Komisji na temat spójności społecznej
i gospodarczej3 oraz dane statystyczne opublikowane przez unijne biuro staty‑
styczne Eurostat.

2. Pojęcie spójności

Termin spójność najogólniej oznacza pewną jednoczącą zgodność i inte‑

gralność m.in. jednostek osobowych, gospodarczych i terytorialnych. Spójność,
która nakierowana jest na redukcje ekonomicznych i społecznych dysparytetów
pomiędzy krajami i regionami europejskimi, jest fundamentem Unii Europejskiej.
Dlatego spójność w obrębie Unii Europejskiej oceniana jest w ujęciu gospodarczym,
społecznym i przestrzennym. W tradycyjnym ujęciu4 analiza spójności ekonomicz‑
nej koncentruje się na porównaniu ogólnej aktywności gospodarczej w danym
kraju czy regionie, analiza spójności społecznej bierze głównie pod uwagę dostęp
do rynku pracy mieszkańców oraz ich warunki życia, natomiast wymiar teryto‑
rialny spójności odnosi się do gęstości i funkcjonalności połączeń transportowych.
Podstawowym miernikiem spójności ekonomicznej jest wskaźnik produktu kra‑
jowego brutto na mieszkańca mierzony parytetem siły nabywczej5. Poziom spój‑
3

Zgodnie z art. 159 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, co trzy lata Komisja
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komi‑
tetowi Regionów sprawozdanie w sprawie postępów w urzeczywistnianiu spójności gospodarczej
i społecznej oraz w sprawie sposobu, w jaki różne środki przewidziane w niniejszym artykule przy‑
czyniły się do tego. Sprawozdanie to zawiera, w odpowiednim przypadku, stosowne propozycje. Unia
Europejska. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, Dz. U. UE, 29.12.2006, nr 321, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:PL:pdf, luty 2010.
4
Grzegorz Gorzelak proponuje przedefiniowanie pojęcie spójności z kategorii terytorialnych
(wyrównawczych) na kategorie funkcjonalne. Zob. G. Gorzelak, Rozwój polskich regionów a polityka
spójności Unii Europejskiej, [w:] Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, red.
G. Gorzelak, Warszawa 2007, s. 12–33.
5
Parytet siły nabywczej (Purchasing Power Parity – PPP) eliminuje różnice występujące w po‑
ziomie cen w poszczególnych krajach. PPP szacuje się poprzez przeliczenie waluty uwzględniające
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ności społecznej najczęściej mierzy się za pomocą wskaźnika bezrobocia oraz
wskaźnika zatrudnienia, czyli miernika określającego, jaka część ludności w wieku
produkcyjnym znajduje zatrudnienie, z kolei spójność terytorialna (przestrzenna)
mierzona jest czasem przejazdu między poszczególnymi obszarami (np. między
regionami peryferyjnymi a obszarami centralnymi) komunikacją lotniczą, drogową
i kolejową oraz za pomocą ilości konsumentów osiąganych w danym czasie6.
Pojęcie spójności zostało po raz pierwszy wprowadzone do prawodawstwa Wspól‑
not Europejskich w Jednolitym Akcie Europejskim, JAE (Single European Act, SEA).
Zgodnie z treścią JAE podstawowym celem polityki spójności jest dążenie do
konwergencji, czyli do zmniejszania zróżnicowań w obrębie Wspólnoty Europej‑
skiej. W myśl art. 130 JAE należy podejmować działania finansowane z funduszy
strukturalnych, nakierowane na wzmacnianie spójności społecznej i ekonomicznej
poprzez niwelowanie nadmiernych dysproporcji w poziomach rozwoju poszcze‑
gólnych regionów. Usankcjonowanie w aquis communautaire UE wymiaru teryto‑
rialnego spójności stało się możliwe dzięki Traktatowi lizbońskiemu, który
wprowadził nowe brzmienie tytułu XVII TWE: Spójność gospodarcza, społeczna
i terytorialna. W art. 3 traktatu znalazł się zapis: „(Unia) wspiera spójność gospo‑
darczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami członkowski‑
mi”7. Dążenie do spójności ma charakter wyrównawczy. Oznacza wysiłek nakiero‑
wany na osiąganie zbieżności poszczególnych jednostek, a samo uzyskanie
spójności powinno oznaczać zniwelowanie zróżnicowań w poziomie rozwoju
gospodarek pomiędzy obszarami ubogimi i zamożnymi.

porównanie rzeczywistych kosztów nabycia reprezentatywnego koszyka dóbr i usług pomiędzy
krajami. Z reguły PKB liczony w kategoriach PPP jest wyższy w porównaniu do PKB szacowanego
według bieżącego kursu rynkowego danej waluty. Decyzja Rady w sprawie systemu środków Wspólnot
Europejskich, COM (2004) 501 końcowy, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 14.07.2004;
OECD in Figures. Statistics on the Member Countries, Paris 2001, s. 13.
6
Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013, Warszawa, wrzesień 2005, s. 26.
7
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U., 2.12.2009, nr 203, poz. 1569
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro‑
pejską (2007/C 3006/01) podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U. UE C 306, 17.12.2007.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0001:0010:PL: PDF, maj 2009.
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4. Analiza spójności ekonomiczno-społecznej na
poziomie krajów UE
Lata 1994–2000

Jak wynika z raportów Komisji Europejskiej, doświadczenia ubogich krajów

Unii wskazują na występowanie tendencji do zbliżenia poziomu PKB na głowę
mieszkańca do średniej w Unii Europejskiej8. W latach 1994–1999 zanotowano
zbieżność w krajach objętych polityką spójności, czego potwierdzeniem jest dodat‑
kowy wzrost w Grecji o 2,2%, w Hiszpanii o około 1,5%, Irlandii o 2,8%, zaś
w Portugalii o ponad 4 punkty procentowe. We wszystkich państwach kohezyjnych
wzrost PKB był większy, niż w pozostałej części UE. Dlatego wskaźnik PKB na
mieszkańca w Grecji, Hiszpanii i Portugalii wzrósł łącznie z poziomu 68% średniej
unijnej w 1988 r. do 79% w 2001 r. i do 81% w 2002 r., w kategoriach SSN, uwzględ‑
niając dostosowania w zakresie różnych poziomów cen9. W Hiszpanii poziom PKB
na mieszkańca wyniósł mniej niż 15% poniżej średniej UE-15 w 2001 r., a w Gre‑
cji i Portugalii, odpowiednio 67,1% i 70,7%10.
Stąd wniosek, że w warunkach integracji najwyższy wzrost względnej wartości
PKB zanotowano w Portugalii (33%), następnie Hiszpanii (21,4%), natomiast
najniższy w Grecji (6,5%). Na szczególną uwagę zasługuje rozwój Irlandii. W 2001
r. poziom irlandzkiego PKB na mieszkańca był wyższy o 17,6% od średniej UE-15,
podczas gdy na początku lat 90. stanowił tylko 70% średniej unijnej.
Na przestrzeni lat 1973–2000 irlandzki PKB na mieszkańca w odniesieniu do
średniej UE wzrósł o 100%. Przy czym, tak wysoka dynamika wzrostu gospodar‑
czego nie nastąpiła w pierwszych latach po przystąpieniu do Wspólnoty, lecz
8

Second Progress Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Brussels
30.01.2003; A new partnership for cohesion, convergence competitiveness cooperation. Third Report on
Economic and Social Cohesion, Luxembourg, luty 2004.
9
Konwergencja poziomów PKB per capita mierzona parytetem siły roboczej zależy nie tylko od
wzrostu produkcji czy PKB, który rośnie szybciej w krajach kohezyjnych niż w innych państwach
członkowskich, ale od relatywnego poziomu cen, który wpływa na dostosowanie parytetu siły
nabywczej.
10
Hiszpania i Portugalia – przystąpiły w 1986 r. z PKB na głowę mieszkańca odpowiednio na
poziomie 70% i 53% średniej UE, Grecja – przystąpiła w 1981 r., z PKB na mieszkańca na poziomie
63%, zaś Irlandia – przystąpiła do EWG w 1973 r., z PKB na mieszkańca ma poziomie 58% średniej
unijnej. A new partnership for cohesion, convergence competitiveness cooperation. Third Report on
Economic and Social Cohesion, Luxembourg, luty 2004.
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Wykres 1. Zmiana PKB na mieszkańca
w uboższych krajach członkowskich w stosunku do średniej UE-15=100,
w latach 1973–2001, w %
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Źródło: Eurostat.

w latach 90. ubiegłego stulecia po wprowadzeniu reform na rynku pracy i osiągnię‑
ciu stabilizacji makroekonomicznej. Głównym czynnikiem mającym wpływ na
wzrost popytu na pracę, była wysoka dyscyplina płac, dzięki której „celtycki tygrys”
osiągnął największy wśród krajów OECD spadek realnych jednostkowych kosztów
pracy. Kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu popytu na pracę
w Irlandii, było obniżenie pozapłacowych kosztów pracy, zwłaszcza w odniesieniu
do osób o niskim poziomie wynagrodzeń. Wzrost podaży pracy był spowodowany
zaostrzeniem kryteriów przyznawania i wysokości zasiłków dla bezrobotnych11.
Przykład irlandzki pokazuje także skuteczność pomocy świadczonej z funduszy
strukturalnych, jeżeli połączyć ją ze zorientowanymi na wzrost kierunkami polityki
krajowej. Warto przy tym zauważyć, że boom rozwojowy w Irlandii został spowo‑
dowany głównie dzięki inwestycjom amerykańskim w dziedziny przemysłu, oparte
na nowoczesnych rozwiązaniach, ukierunkowanych na eksport. To spowodowało
11

W. Wojciechowski, Analiza wpływu czynników instytucjonalnych na wykorzystanie zasobów
pracy, [w:] Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, red. L. Zienkowski, Warszawa 2005, s. 147–150.
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ukształtowanie się w Irlandii dualnego charakteru gospodarki z nowoczesnymi,
konkurencyjnymi firmami zagranicznymi i słabymi, niskoprodukcyjnymi przed‑
siębiorstwami krajowymi.
Generalnie w analizowanym okresie stosunek udziału PKB pomiędzy najbardziej
i najmniej bogatymi regionami spadł z 12 do 8,512. Pomimo ogólnej zbieżność
zamożności mierzonej wartością PKB na mieszkańca w regionach zapóźnionych
Unii Europejskiej, nadal występowała spora luka. Występowały bowiem regiony,
stanowiące miejsce zamieszkania blisko 13% populacji krajów Unii, gdzie poziom
PKB na mieszkańca za 2001 r., wyniósł poniżej 2/3 średniej unijnej dla piętnastu
krajów. Obszary takie usytuowane były przede wszystkim w Grecji, Portugalii, na
południu Hiszpanii i w południowych Włoszech, we wschodniej landach Niemiec13.
W krajach kohezyjnych wyraźnie wrosła także wielkość zatrudnienia. W Irlan‑
dii w latach 1994–2002 wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 10%, podczas gdy w UE
o 4%. W przypadku Hiszpanii wzrost ten osiągnął 11%, w Portugalii o 6,5 punktu
procentowego i znacznie mniejszy – bo o zaledwie o 2 punkty procentowe w Gre‑
cji. Jedynie Włochy osiągnęły poziom zatrudnienia jeszcze niższy od Grecji.
Równolegle ze wzrostem liczby miejsc pracy w Unii zanotowano spadek bezrobo‑
cia. Największy rozmiar tego zjawiska (spadku bezrobocia) zanotowano w Hisz‑
panii i Irlandii14. W Portugalii stopa bezrobocia spadła tylko o 2 punkty procentowe.
Natomiast w Grecji poziom stopy bezrobocia zachował wielkość powyżej średniej
UE–15. W tym czasie w Irlandii wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło zwięk‑
szenie się wydajności pracy w tempie prawie 4% rocznie, co stanowiło ponad
trzykrotność średniej UE. W Portugalii, gdzie produkcja wciąż opiera się na sek‑
torach przemysłu opartego w wysokim stopniu na pracy ludzkiej, wydajność, dzięki
interwencjom strukturalnym, wzrosła dwukrotnie w stosunku do wzrostu poziomu
zatrudnienia. Zatem można zauważyć (tabela 2), że główną siłą napędową dla
osiągnięcia dobrych wyników gospodarczych jest wzrost wydajności.

12

Communication from the Commission. Third progress report on cohesion: Towards a new partnership for growth, jobs and cohesion, Brussels 17.05.2005; por. Communication from the Commission.
The Growth and Jobs Strategy and the Reform of European cohesion policy. Fourth progress report on
cohesion, Brussels 12.06.2006.
13
D. Czykier-Wierzba, Wykorzystanie funduszy strukturalnych w nowych landach Niemiec w latach
1994–1999, „Wspólnoty Europejskie” 2002, nr 3 (126), s. 60–67.
14
Należy zauważyć, że chociaż poziom bezrobocia w Irlandii był znacznie poniżej unijnej średniej,
to w Hiszpanii sytuował się zdecydowanie powyżej średniej UE-15.
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Tabela 1. Zmiana wskaźnika PKB na mieszkańca oraz zmiana
zatrudnienia w latach 1994–2001
Zmiana PKB na mieszkańca
w procentach

Zmiana zatrudnienia
w procentach

UE – 15

2,2

1,3

Regiony Celu 1

2,8

1,4

Portugalia i Grecja

3,1

1,2

Irlandia

8,2

5,0

Hiszpania – regiony Celu 1

3,0

2,9

Niemcy – regiony Celu 1

2,2

-0,3

Włoskie regiony Celu 1

1,8

0,3

Źródło: Third Report on Economic and Social Cohesion, Luxembourg luty 2004.

Jakkolwiek poziom zróżnicowania pod względem stopy zatrudnienia znacznie
się zmniejszył, to nadal podstawowym problemem pozostawał brak miejsc pracy.
W najlepszych pod tym względem regionach skupiających 10% ludności UE stopa
zatrudnienia wynosiła 78,1%, podczas gdy w grupie najsłabszych regionów 48,6%.
Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano w Hiszpanii 13,1%, Grecji 10,2%
i Włoszech 9,5%, gdzie zjawisko to szczególnie dotknęło ludzi młodych. O poziomie
bezrobocia świadczy fakt, że w grupie regionów o najniższym poziomie wynosiło
ono średnio 2,3%, zaś w grupie regionów gdzie było ono najwyższe aż 19,7%.

Lata 2000–2009

Przystąpienie dwunastu względnie ubogich krajów w latach 2004 i 2007

z jednej strony obniżyło średnią wartość PKB na mieszkańca w Unii o około 17%,
a z drugiej strony zwiększyło dysproporcje w obrębie Unii Europejskiej. W nowych
państwach członkowskich, które dołączyły do „klubu krajów kohezyjnych”, poziom
dochodu per capita był i nadal jest wyraźnie niższy w stosunku do pozostałych
członków UE (w tym państw kohezyjnych). Od kilku lat, mając na uwadze niski
poziom wyjściowy w nowych krajach członkowskich oraz relatywnie wysokie
tempo wzrostu, można zaobserwować szybsze nadrabianie zaległości względem
średniej unijnej. W latach 2000–2007 (w 2008 r. nastąpił gwałtowny spadek wzro‑
stu) średnioroczne tempo wzrostu PKB krajów Europy Środkowo-Wschodniej
dwukrotnie przekraczało średnią UE, np. przeciętny wskaźnik wzrostu PKB na
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Słowacji wynosił 5,62%, w Czechach i Słowenii 4,42%, w Polsce 4,1%, na Węgrzech
3,88%, wobec średnio 2,37% w UE-27, 2,35% w UE-25 i 2,25% w UE-15. Jeszcze
wyższe tempo rozwoju osiągnęły gospodarki małych słabo rozwiniętych państw
bałtyckich, np. 8,76% na Łotwie i 7,48% na Litwie. Mając na uwadze wyższy wzrost
gospodarczy w okresie 2000–2008 relacja względnego PKB krajów kohezyjnych
do krajów zamożnych i do średniej unijnej uległa spłaszczeniu, co spowodowało
szybsze niwelowanie różnic w poziomie rozwoju. Spośród krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, najwyższe tempo konwergencji wobec średniej UE odno‑
towały gospodarki Słowacji, Czech i Słowenii wyprzedając Polskę i Węgry.
W porównaniu ze średnią unijną Słowacja zmniejszyła swój dystans dobrobytu
o 22% (średniorocznie o 2,75%), Czechy prawie o 12%, Słowenia o 11%, natomiast
Polska i Węgry o 8 punktów procentowych, co daje średniorocznie zmniejszenie
zaległości o 1% PKB. Tym samym zwiększył się dystans pomiędzy nowymi krajami
członkowskimi na niekorzyść Polski i Węgier. Np. w 2000 poziom PKB per capita
na Słowacji był wyższy niż w Polsce o 2 punkty procentowe, ale już w 2008 r. jego
przewaga urosła do 15,6%. Imponujące tempo wzrostu gospodarczego, podobne
jak w Słowenii, zanotowały słabo rozwinięte kraje nadbałtyckie, co wpłynęło na
istotne zwiększenie wskaźnika PKB tych krajów względem średniej unijnej (na
Litwie, Łotwie i w Estonii o ponad 22%). Kraje te pod koniec 2008 r. doznały jednak
znacznego spadku, co spowoduje, że proces doganiania zostanie w tych krajach nie
tyle mocno osłabiony, ile w ogóle wstrzymany.
Rozwój gospodarek, ogólny wzrost zamożności wiąże się niewątpliwie ze wzro‑
stem produktywności pracy, czyli zwiększeniem możliwości uzyskania w tej samej
jednostce czasu większej ilości produktu. Oznacza to, że wzrost wydajności pracy
jest czynnikiem sprzyjającym podwyższaniu poziomu zamożności kraju, co z kolei
prowadzi do zmniejszenia dystansu do krajów lepiej rozwiniętych.
W latach 2002–2007 produktywność na jednego zatrudnionego w UE-27 wzro‑
sła, za sprawą systematycznej poprawy tego wskaźnika w nowych państw człon‑
kowskich, w szczególności w Czechach, Polsce, Słowenii, Słowacji i krajach bał
tyckich. W tym samym czasie niewielki spadek produktywności na jednego
pracownika zanotowały najsilniejsze gospodarki: Francji, Niemiec, Wielkiej Bry‑
tanii i Włoch. Spośród nowych państw Unii największy wzrost relatywnej produk‑
cyjności w stosunku przeciętnej średniej Unii zanotowano w Estonii, Słowacji,
Polsce, Litwie i Łotwie, przy jednocześnie stosunkowo niskiej średniorocznej
wysokości tego wskaźnika, wynoszącej od prawie 48% (Łotwa) do 68,5% (Słowa‑
cja). Zbieżność produktywności na jednego zatrudnionego do średniej unijnej
w nowych krajach członkowskich jest rezultatem nadrabiania przez słabsze gospo‑
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darki luki technologicznej, przepływów kapitału do miejsc o niższych kosztach, ale
jednocześnie coraz wyższych kwalifikacji siły roboczej oraz zmiany w strukturze
gospodarki. W ostatnich latach w krajach kohezyjnych zmieniła się struktura
wartości dodanej brutto, zbliżając się do struktury krajów o rozwiniętej gospodarce
rynkowej. Wzrósł udział sektora usług biznesowych i finansowych, usług rynko‑
wych (handel, hotele, transport, łączność) i usług nierynkowych w tworzeniu
wartości dodanej brutto, spadł natomiast udział sektora rolnictwa oraz budownic‑
twa i przemysłu15. Zmniejszyło się natomiast znaczenie sektora rolnictwa i budow‑
nictwa we wzroście gospodarczym, a jako nadal istotny pozostaje sektor przemysłu
(20,2% udział w wartości dodanej brutto)16.
Zachodząca spójność ekonomiczna krajów kohezyjnych uruchamia, choć
powolną, to systematycznie postępującą spójność społeczną. W UE-27 na prze‑
strzeni 2000–2008 stopa zatrudnienia wzrosła przeciętnie o 3,6%, uzyskując
w 2008 r. wartość niespełna 66%. W badanym okresie, w nowych krajach członkow‑
skich widoczna była powolna poprawa na rynku pracy. W Polsce poprawę na rynku
pracy zanotowano dopiero w 2004 r., kiedy stopniowo wrosła liczba nowych miejsc
pracy i zatrudnienie, wcześniej w latach 1999–2003 odnotowano spadek zatrudnie‑
nia. W okresie 2001–2008 do krajów kohezyjnych o największym wzroście stopy
zatrudnienia należała Bułgaria (prawie 14%), kraje bałtyckie (średnio 8,5%), Hisz‑
pania (8%), Grecja (5,4%), a także Cypr i Polska (po 4,2%) oraz Słowenia (3,4%).
Znikomy wzrost stopy zatrudnienia bądź wręcz spadek tego wskaźnika zanotowano
w Czechach (1,6%), Rumunii (-4%), na Węgrzech (1,4%) i Słowacji (-3,5%). W więk‑
szości państw członkowskich wskaźnik zatrudnienia w 2008 r. pozostawał nadal
kilka punktów procentowych poniżej 70% – celu wyznaczonego w Strategii Lizboń‑
skiej. Wielkość tą w 2008 r. przekroczyło jedynie kilka krajów: Cypr, Dania, Finlan‑
dia, Holandia, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania17.
Ożywienie gospodarcze i pozytywne zmiany na rynku pracy wpływają na
likwidowanie bezrobocia. Perspektywa 2000–2008 pokazuje ogólny postęp
w zmniejszaniu poziomu bezrobocia zarówno „w starych” krajach członkowskich,
jak również w nowych państwach UE. Przeciętna stopa bezrobocia w UE zaczęła
spadać dopiero w 2004 r., natomiast z uwagi na osłabienie koniunktury w latach
15

Ocena postępów w zakresie spójności z Unią Europejską, Raport 2007, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, sierpień 2007, s. 22.
16
Europe in figures – Eurostat yearbook. European Communities, 2009, s. 71.
17
European Economic Statistics Statistical Books, Eurostat. European Commission. European
Communities 2009, s. 87; Labour markets in the EU-27 still in crisis. Statistics in focus. Eurostat.
12/2010.

154

Sławomir Pastuszka

2001–2004 bezrobocie wykazywało tendencję wzrostową. Na przestrzeni ostatnich
lat systematyczny i trwały spadek bezrobocia odnotowano w Bułgarii (spadek
o 8,8%), Czechach (spadek o 4,3%), Estonii (spadek o 7,3%), Litwie (spadek
o 10,6%), Łotwie (spadek o 6,2%), Polsce (spadek o 9%) i Słowacji (spadek o 9,3%).
Najwyższe bezrobocie zarejestrowano w 2008 r. w Hiszpanii (w 2007 r. było
o 3 punkty procentowe niższe), a najniższy poziom stopy bezrobocia odnotowano
w Holandii i Danii. Oprócz Hiszpanii wyższą stopę bezrobocia niż przeciętna
w Unii-27 zarejestrowano w Belgii, Francji, Grecji, na Łotwie i Węgrzech, w Niem‑
czech, Polsce, Portugalii i Słowacji.

5. Rola polityki spójności w spójności
gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej

Dla analizy postępu zbieżności osiągniętej przez kraje słabo rozwinięte ważny

jest udział polityki spójności we wspieraniu wysiłków słabych gospodarek usiłują‑
cych nadrobić zaległości rozwojowe18. Stosownie do zasady dodatkowości, środki
przekazywane z poszczególnych funduszy unijnych zwiększyły skalę nakładów na
inwestycje publiczne w regionach do tej pory niedoinwestowanych. W okresie
2000–2006 środki unijne stanowiły ponad 40% inwestycji publicznych w regionach
konwergencji w Portugalii, ponad 30% w większości regionów w Grecji, 20–25%
w hiszpańskich regionach konwergencji i ponad 20% w Polsce i krajach bałtyc‑
kich19. Efektem inwestycji jest lepszej jakości infrastruktura transportowa, ochrony
środowiska oraz społeczna, niezbędna dla poprawy długoterminowej konkuren‑
cyjności regionów słabiej rozwiniętych. Unijna pomoc finansowa jest także ważna
ze względu na inwestycje w zasoby ludzkie oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia
dla grup znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji.
Analizy przeprowadzone z zastosowaniem metody HERMIN20 wskazują, że
wsparcie ze źródeł wspólnotowych przyczynia się do szybszego rozwoju biedniej‑
18

Zob. S. Pastuszka, Europejska polityka regionalna w województwie świętokrzyskim, Kielce 2008.
Pomimo zwiększonych nakładów inwestycyjnych na obszarach słabszych ekonomicznie, to
jednak w latach 2002–2006 nakłady na inwestycje publiczne na mieszkańca w regionach lepiej roz‑
winiętych (objętych celem konkurencyjność i zatrudnienie) były wyższe niż w regionach uboższych
(objętych celem Konwergencja). Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Komisja Europejska, Luksemburg 2010, s. 158.
20
Model HERMIN pozwala na ocenę wpływu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
wraz ze środkami finansowymi pochodzącymi z krajowego sektora publicznego i prywatnego na
gospodarkę danego kraju. Główne znaczenie dla gospodarki mają jednak fundusze UE. Wyniki sy‑
19
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szych krajów i regionów, niż w porównaniu ze scenariuszem bez dofinansowania.
Fundusze UE wpływają pozytywnie na podniesienia tempa wzrostu gospodarczego,
zwiększenie zatrudnienia i spadek bezrobocia21.
W latach 1994–1999, spośród krajów kohezyjnych, dodatkowy wzrost dochodów
wyniósł od 1,4 punktu procentowego w Hiszpanii do 4,7% w Portugalii. Zatrud‑
nienie w najwyższym stopniu wzrosło w Irlandii, zaś wydajność pracy w Portuga‑
lii. We wszystkich czterech „starych” krajach kohezyjnych zanotowano istotny
napływ kapitału technologicznego do przemysłu, przy czym w Portugalii ponad
dwukrotnie większy niż w Hiszpanii.
W latach 2000–2006 największy dodatkowy wzrost gospodarczy odnotowały
kraje kohezyjne, które w tym okresie programowania były głównymi odbiorcami
wsparcia z budżetu UE. Dzięki interwencji środków strukturalnych grecki PKB
wzrósł dodatkowo o 2,8%, o 2,0% portugalski PKB, a włoski i niemiecki w regio‑
nach i landach najbiedniejszych, odpowiednio o 1,1% i 0,9% PKB.
W krajach unijnych otrzymujących najwyższe wsparcie w latach 2000–2006
wzrost zatrudnienia wyniósł około 570 tys., z czego 28% dotyczy nowych państw
członkowskich.
Tabela 2. Wpływ polityki spójności w latach 2000–2006
na krajowe PKB i zatrudnienie w 2006 r.
Kraj członkowski

Wzrost zatrudnieWzrost zatrudnienia,
Wzrost PKB,% powyżej
nia,% powyżej poziomu w tys. powyżej poziomu
poziomu bazowego
bazowego
bazowego

Bułgaria

–

–

–

Czechy

1,6

0,8

39,4

Cypr

0,1

0,1

0,4

Estonia

1,8

1,3

7,9

Grecja

2,8

2,0

85,2

mulacji przeprowadzone z wykorzystaniem modelu HERMIN wskazują, iż dofinansowanie funduszy
unijnych ma bardzo istotny wpływ na gospodarkę, w tym m.in. na następujące parametry makro‑
ekonomiczne: PKB obszaru objętego interwencją, zatrudnienie, wydajność (wydajność pracy i ren‑
towność kapitału), konkurencja.
21
Należy mieć na uwadze, że nie można w sposób jednoznaczny stwierdzić, iż osiągnięcie danego
efektu było możliwe jedynie dzięki wykorzystaniu instrumentów finansowych, jakimi dysponuje
unijna polityka regionalna. Szybszy wzrost PKB w krajach i regionach kohezyjnych był efektem
współdziałania różnych czynników: globalnej koniunktury, polityki wewnętrznej państw UE-15,
napływom funduszy unijnych oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
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Wzrost zatrudnieWzrost zatrudnienia,
Wzrost PKB,% powyżej
nia,% powyżej poziomu w tys. powyżej poziomu
poziomu bazowego
bazowego
bazowego

Hiszpania

1,0

0,7

133,5

Irlandia

0,9

0,7

12,9

Litwa

1,2

0,9

12,4

Łotwa

1,6

1,2

11,7

Malta

0,4

0,4

0,6

Niemcy (Wschodnie)

0,9

0,7

53,0

Polska

0,5

0,4

50,3

Portugalia

2,0

1,4

70,6

Rumunia

–

–

–

Słowacja

0,7

0,5

11,3

Słowenia

0,3

0,3

2,3

Węgry

0,6

0,6

22,1

Włochy (Mezzogiorno)

1,1

0,8

55,7

Razem

569,3

Źródło: IV raport na temat spójności gospodarczej i społecznej na podstawie GEFRA, EMDS (2007).

Relatywnie najsilniejszy wzrost zatrudnienia, powyżej poziomu bazowego,
zanotowano w Grecji, w Portugalii oraz w krajach bałtyckich. Badania wskazują
także na pozytywny wpływ wspólnotowej polityki regionalnej na wzrost gospo‑
darczy w niektórych regionach kohezyjnych. Regiony te w latach 2000–2007
odnotowały przyspieszony wzrost gospodarczy, dzięki czemu ich PKB na miesz‑
kańca wzrósł z poziomu poniżej 50% średniej UE do poziomu pomiędzy 50%
i 75%. Większość regionów, które odnotowały najwyższy wzrost gospodarczy
skupionych jest wokół stolic krajów, są to regiony metropolitalne22. Wynika to
z tego, że w nowych państwach kohezyjnych czynniki wzrostu koncentrują się
głównie w relatywnie zamożniejszych regionach, które z biegiem czasu są coraz
bogatsze23. Utrzymanie się tej tendencji w przyszłości spowoduje narastanie dys‑
proporcji międzyregionalnych.
22
Są to trzy kraje bałtyckie, Yugozapaden (Bułgaria), Közép-Dunántúl (Węgry), cztery polskie
regiony i dwa słowackie oraz Bucureşti-Ilfov (Rumunia). Inwestowanie w przyszłość Europy…,
s. 14.
23
Obszary metropolitarne zajmowały pierwsze miejsca na liście najbogatszych, jak np. Londyn
Wewnętrzny, Bruksela, Luksemburg, Hamburg. Zob. Eurostat. Newsrelease, Regional GDP per inha-
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6. Efekty światowego kryzysu gospodarczego
w krajach kohezyjnych

Światowy kryzys, którego symbolicznym początkiem było bankructwo

banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. negatywnie wpłynął na sytuację
gospodarczą i perspektywy rozwojowe najpierw państw rozwiniętych, a następnie
inne kraje światowa. Problemy gospodarcze krajów rozwijających się wynikające
ze światowego kryzysu finansowego potęgowane były wzrostem cen żywności
i ropy naftowej24. Spadek koniunktury globalnej w 2009 r. spowodował recesję
w gospodarce unijnej. Poziom PKB UE-27 zmniejszył się o 4,2%, a bezrobocie
wzrosło do 10%25. Za wyjątkiem Polski, wszystkie kraje unijne odnotowały spadek
PKB. Najdotkliwiej skutki kryzysu odczuły dotychczas najszybciej rozwijające się
kraje kohezyjne: kraje bałtyckie i bałkańskie. Gospodarki Estonii, Litwy i Łotwy
w latach 2008–2009 „skurczyły się” o dwucyfrową liczbę. Gospodarki Litwy, Łotwy,
Estonii oraz Rumunii i Bułgarii są ściśle związane z gospodarką Unii Europejskiej,
dlatego są podatne na gwałtowne zmiany gospodarcze w Europie i na świecie. Wiele
przedsiębiorstw małych krajów bałtyckich uzależnionych od importu surowców,
po rozpadzie ZSRR, przestało istnieć. Po wstąpieniu do Unii, zniesienie ceł oraz
wszelkich restrykcji dla inwestycji giełdowych, wprowadzenie swobody usług
i osób (z siedmioletnim okresem przejściowym), spowodowało lawinowy napływ
atrakcyjniejszych towarów z krajów UE-15. Wysoka dynamika wzrostu gospodar‑
czego w Irlandii, krajach bałtyckich była przyczyną i wynikiem „przegrzania
gospodarki”. Szybki wzrost gospodarczy napędzany był gwałtownym rozwojem
konsumpcji, zaspokajanym dobrami importowanymi. Wzrost emigracji zarobko‑
wej, niskie bezrobocie, spowodowały konieczność podniesienia pensji pracowni‑
ków i cen, co przyczyniło się do wzrostu inflacji, a w rezultacie do obniżenia
realnej siły nabywczej dochodów mieszkańców. Wyższa cena kredytów w pań‑
stwach bałtyckich i bałkańskich sprzyjały szerokiemu napływowi kapitału speku‑
bitant in the EU25, 18 May 2006; Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę i konwergencję z krajami
UE. Raport 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
24
Światowy kryzys gospodarczy i jego wpływ na kraje rozwijające się. „Policy Papers” 2009, nr 1,
Global Development Research Group, www.gdrg.org.pl.
25
W wyniku światowego kryzysu gospodarczego w 2009 r. łącznie we wszystkich krajach UE
pracę straciło 4 mln osób, w tym 2,7 mln w krajach strefy euro. Najwyższe spadki zanotowano
w państwach nadbałtyckich (na Łotwie o 16,5%, na Litwie o 8,3%), Hiszpanii (o 6%), Bułgarii
(o 5,8%), Rumunii, Słowacji i Słowenii (po 4%). Najmniej zwolnień zanotowano w Niemczech (0,4%),
na Malcie i w Polsce (po 0,8%). Eurostat. Newsrelease. Euroindicators. 38/2010–15 March 2010.
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lacyjnego. Dzięki braku ryzyka kursowego, wynikającego ze sztywnego związania
walut tych krajów z euro, transfer funduszy nie był obarczony żadnym ryzykiem.
Rynek finansowy w krajach bałtyckich zdominowały szwedzkie banki, a w krajach
bałkańskich – banki austriackie. Napływ gotówki spowodował gwałtowny wzrost
kredytów. Tanie kredyty hipoteczne inkubowały życie ponad stan, co w rezultacie
przyczyniło się do baniek spekulacyjnych na runku nieruchomości, a następnie do
góry niespłacalnych kredytów26. Doprowadziło to na przestrzeni 2007–2009 do
znacznego spadku wartości rentowności publicznych papierów wartościowych
w tych krajach27. Według danych Komisji Europejskiej, poziom życia na Łotwie czy
w Bułgarii w 2010 r. nie dość, że nie podniósł się do krajów starej Unii, to często
jest niższy niż za czasów komunistycznych28. Obecność krajów bałkańskich i bał‑
tyckich w strukturach Unii, według raportu Instytutu Breugla29, paradoksalnie nie
zwiększyła, a obniżyła odporność ich gospodarek na skutki kryzysu gospodarczego.
Dla ratowania sytuacji finansowej w krajach bałtyckich wprowadzono głębokie
cięcia budżetowe, obniżono płace w sektorze publicznym i emerytury. Wprowa‑
dzone restrykcyjne reformy oraz pomoc finansowa z Międzynarodowego Fundu‑
szu walutowego (MFW) i Unii Europejskiej przekładają się na powolną poprawę
sytuacji gospodarczej, co odzwierciedla dodatnia stopa wzrostu PKB w 2010 r.
Globalne trudności gospodarcze wpłynęły na pogorszenie się sytuacji finansów
publicznych wszystkich krajów unijnych, w tym najbardziej dotkliwie niektórych
krajów kohezyjnych. Coraz niższa rentowność obligacji rządowych, gwałtowny
wzrost poziomu deficytu publicznego Grecji (15,4% w 2009 r. i 10,5% w 2010 r.),
Hiszpanii (11,1% w 2009 r. i 9,2% w 2011 r.) i Irlandii (14,3% w 2009 r. i 32,4%
w 2010 r.)30 zepchnęły te kraje na skraj bankructwa, co znalazło odzwierciedlenie
w raportach o najbardziej zadłużonych gospodarkach świata. Wśród dziesięciu
26

A. Lubowski, Bańka po hiszpańsku, „Gazeta Wyborcza”, 09.05.2011.
J. Bachtler, G. Gorzelak, The financial and economic crisis in Europe, its regional dimensions, and
policy responses, [w:] Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new
challenges of the European Union membership, red. P. Churski, W. Ratajczak, Warszawa 2010,
s. 19–40.
28
J. Bielecki, Gdyby nie Unia Europejska, kryzys byłby mniej dotkliwy, „Dziennik Gazeta Prawna”,
3–5.12.2010, http://forsal.pl/artykuly/469497,unia_europejska_ponosi_wine_za_zapasc_krajow_bal‑
tyckich_rumunii_i_bulgarii.html, luty 2011.
29
Whither growth in Central and Eastern Europe? Policy lessons for an integrated Europe, T. Becker,
D. Daianu, Z. Darvas, V. Gligorov, M. Landesman, P. Petrovic, J. Pisani-Ferry, D. Rosati, A. Sapir,
B. Weder di Mauro, „Bruegel Blueprint Series”, grudzień 2010, nr 11.
30
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9e‑
a7974b30db1030f4d84aef44b0938ef192f46330c0.e34SbxiOchiKc40LbNmLahiKb3yKe0?tab=table&
plugin=1&pcode=teina200&language=en, luty 2011.
27
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krajów świata najbardziej zagrożonych bankructwem w I kwartale 2011 r., Grecję
sklasyfikowano na pierwszym miejscu, Irlandię na trzecim miejscu (najmocniej
wzrosło zagrożenie w ciągu ostatniego kwartału) i Portugalię na czwartym. Dla
porównania w tym samym kwartale 2010 r. Łotwa była na siódmym, a Grecja na
ósmym miejscu31. W celu przezwyciężenia kryzysu gospodarczego i wysokiego
zadłużenia MFW i UE udzieliła Grecji, Irlandii i Portugalii32 zwrotną pomoc
finansową. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego była wcześniejsza akcep‑
tacja przez te państwa ekonomicznego programu reform (podniesienie podatku
od dochodów osobistych, PIT i zysku przedsiębiorstw, CIT; podwyższenie wieku
emerytalnego, obniżenie poborów w sektorze publicznym, podniesienie podatków
od sprzedaży samochodów i papierosów, ograniczenie subwencji dla bezrobotnych
z 36 do18 miesięcy, zniesienie subwencji publicznych dla przedsiębiorstw oraz ulg
od odprowadzanych przez nie podatków od zysku). Grecja otrzymała 110 mld euro,
Irlandia – 85 mld euro, a Portugalia – 78 mld euro33. Dotychczas udzielone mię‑
dzynarodowe wsparcie finansowe Grecji i Irlandii nie przyniosło założonego celu,
ponieważ nadal gospodarki tych krajów znajdują się w kryzysie, a deficyt sektora
finansów publicznych, dług publiczny są najwyższe w Europie. Oznacza to, że
widmo bankructwa w pierwszym rzędzie Grecji jest realne.

6. Zakończenie

Kraje kohezyjne, zwłaszcza po największym rozszerzeniu Unii, należą do

najuboższych państw członkowskich tej organizacji i jednocześnie do największych
beneficjentów wspólnotowej polityki spójności. W tych krajach poziom dochodu
per capita, produktywność na zatrudnionego oraz stopy zatrudnienia były wyraź‑
nie niższe w stosunku do średniej unijnej i do bogatszych państw członkowskich.
Dobra koniunktura gospodarcza, napływ funduszy strukturalnych i funduszy
kapitałowych wpłynęły na szybszy wzrost gospodarczy niż przeciętnie w Unii
i lepiej rozwiniętych krajach UE. W latach 1994–2000 najwyższy wzrost gospodar‑
czy zanotowały: Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia. Spowodowało to skrócenie

31
Global Sovereign Credit Risk Report, 1st Quarter, 2010. Global Sovereign Credit Risk Report,
1st Quarter 2011, 06.04.2011, http://www.cmavision.com/images/uploads/docs/CMA_Global_So‑
vereign_Debt_Credit_Risk_Report_Q1_2011.pdf, kwiecień 2011.
32
Kryzys w Portugalii, „Monitor Unii Europejskiej”, kwiecień 2011, nr 4 (82), s. 38–40.
33
J. Bielecki, Lizbona pożycza na niski procent, „Dziennik Gazeta Prawna”, 6–8.05.2011.
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dystansu rozwojowego do pozostałych krajów UE-15, przy czym z różnym natę‑
żeniem i rezultatem w poszczególnych krajach kohezyjnych. W okresie 2001–2008
dwanaście nowych krajów kohezyjnych odnotowały średnio dwukrotnie wyższy
wzrost PKB na mieszkańca niż średnio w UE-27, co sugeruje rosnącą spójność
gospodarczą. O powolnej, lecz postępującej spójności społecznej do 2008 r. świad‑
czy zmniejszanie się różnic w stopie zatrudnienia i poziomie bezrobocia między
krajami kohezyjnymi a przeciętnymi Unii. Najwyższy wzrost gospodarczy charak‑
teryzował zwłaszcza krajów bałtyckich, Słowacji i Rumunii. Rozlanie się światowego
kryzysu gospodarczego na Europę w 2008 r. skutkowało dotkliwą recesją w dotych‑
czas najszybciej rozwijających się gospodarkach krajów kohezyjnych. Kłopoty
gospodarcze i finansowe zarówno państw bałtyckich, bałkańskich, jak również
Grecji, Irlandii i Portugalii nie tylko nie zahamowały procesu spójności na pozio‑
mie państw członkowskich, ale przyczyniły się do zwiększenia różnic w poziomie
rozwoju między niektórymi krajami kohezyjnymi, średnim poziomem Unii,
a najbogatszymi państwami tej organizacji.
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Economic and social cohesion in the cohesion countries
of the European Union in years 1994–2008

The aim’s of article is to present the economic and social changes of less developed

countries of the European Union over 1994–2008. Carried out synthetics suggest that by
2008 we had to deal with slow catching up cohesion countries to richer (social and eco‑
nomic cohesion). As result of the global economic crisis in 2008, the process equalizing
differences between EU countries has not only been stopped, but the gap of some cohesion
countries to more developed has enlarged.
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Nowelizacja prawa energetycznego
w służbie bezpieczeństwa regionalnego
w warunkach nowej unijnej
polityki spójności
Wprowadzenie

Rok 2011 był rokiem energii. Polska od 1 lipca 2011 r. przejęła przewodnictwo

w Radzie UE, gdzie energetyka jest jednym z priorytetów. Po tragedii w Japonii
oraz w związku z wydarzeniami w Afryce Północnej pojawił się nowy wymiar
bezpieczeństwa, a także konieczność nowej, pogłębionej dyskusji globalnej o zaso‑
bach energetycznych. Dlatego priorytetem Prezydencji polskiej jest zainicjowanie
dyskusji na temat zewnętrznej polityki energetycznej UE. Intencją Prezydencji
polskiej jest także efektywne zakończenie negocjacji nad aktami prawnymi prze‑
jętymi od Prezydencji węgierskiej, w tym, w szczególności odnośnie rozporządze‑
nia o spójności i przejrzystości rynku energii1. Zwrócimy także szczególną uwagę
na regulacje prawne związane z infrastrukturą energetyczną, połączenia pomiędzy
państwami, jako niezbędnego elementu budowy rynku energetycznego oraz
efektywność energetyczną.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w celu poprawy efektywności energetyki,
w Polsce będzie wprowadzony (od 2013 r.) mechanizm białych certyfikatów, na
podstawie ustawy o efektywności energetycznej. W dniu 4 marca 2011 r. Sejm
przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej, przygotowany przez Mini‑
sterstwo Gospodarki. Mechanizm białych certyfikatów ma na celu zmotywowanie
zarówno dostawców energii (przedsiębiorstwa energetyczne), jak również odbior‑
ców końcowych energii, do podjęcia działań inwestycyjnych przyczyniających się
do osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej oraz redukcji emisji
1
M. Korolec, Przemównie na otwarcie Polsko-Amerykańskiego Okrągłego Stołu Energetycznego,
11.05.2011.
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gazów cieplarnianych2. Nowe rozwiązania pomogą zracjonalizować ceny energii
dla odbiorców końcowych oraz zwiększą konkurencyjność polskich przedsię‑
biorstw na rynku europejskim, szczególnie w sektorach o wysokiej energochłon‑
ności. Mechanizm ten będzie wspierał przedsiębiorstwa zmniejszające zużycie
energii poprzez inwestycje w nowoczesne technologie.
Zobowiązania wynikające z ustawodawstwa UE będą miały ogromny wpływ na
polską elektroenergetykę i gospodarkę3. Trzeci pakiet energetyczny wprowadza
w życie unijne przepisy, które mają zapewnić większą konkurencję na europejskim
rynku4. Żaden z unijnych krajów nie jest przygotowany dziś do pełnego wdrożenia
wszystkich skomplikowanych przepisów, ale Polska jest w ostatniej grupie krajów,
które nawet nie podały przybliżonego terminu ich przyjęcia. Rzeczniczka Komisji
Marlene Holzner zapowiedziała, że Komisja nie zawaha się skierować sprawy do
Trybunału Sprawiedliwości wobec tych państw, które nie wdrożyły trzeciego
pakietu energetycznego do swojego prawa5. W przeszłości Polsce bardzo zależało
na przyjęciu unijnych przepisów gwarantujących większą konkurencję na unijnym
rynku energetycznym, ale teraz Komisja Europejska nawet nie wie, kiedy zamie‑
rzamy to zrobić6. Pakiet obejmuje nową strategię na rzecz stworzenia mechanizmu
solidarności między regionami oraz nową strategię w zakresie sieci energetycznych,
która ma zachęcić do inwestycji lokalnych w sieci o wyższej wydajności w ramach
wspólnoty energetycznej7.
Ideę wspólnoty energetycznej i ściślejszej współpracy międzyregionalnej w sfe‑
rze połączeń sieciowych od dawna promuje Jerzy Buzek, przewodniczący Parla‑
mentu Europejskiego. Jego zdaniem, ostatecznie ambitny plan mógłby doprowadzić
do powołania Europejskiej Wspólnoty Energetycznej8. Kluczowa dla tego projektu
będzie współpraca energetyczna pomiędzy regionami Europy w nowej perspekty‑
2

C.T. Szyjko, Technologie składowe CCS, „Czysta Energia” 2011, nr 4 (116), s. 18.
Por. szerzej: B. Jankowski, Ocena skutków zaostrzenia unijnej polityki klimatycznej dla Polski,
ze szczególnym uwzględnieniem sektora elektroenergetycznego do roku 2050, „Elektroenergetyka.
Współczesność i rozwój” 2010, nr 4 (6), s. 138.
4
Trzeci energetyczny pakiet UE: 2 Dyrektywy: 2009/73/EC, 2009/72/EC; 3 Rozporządzenia:
715/2009, 714/2009, ACER 713/2009).
5
http://naturalgasforeurope.com/tag/marlene-holzner, odczyt z dn. 03.05.2011.
6
K. Kwiecień, Trzeci pakiet liberalizacyjny, wystąpienie na sympozjum „perspektywy rynku
gazowego w Polsce”, Warszawa, 2.12.2010 r., www.konferencje.pb.pl, odczyt z dn. 03.05.2011.
7
C.T. Szyjko, Zmiana priorytetów energetycznych w regionach, „Europejski Doradca Samorządo‑
wy” 2010, nr 3 (18), s.40.
8
B. Ekstowicz, Uwarunkowania dyplomatyczne i prawne UE w stymulowaniu rozwoju sektora
energetycznego w subregionie europejskim. konsekwencje polityki zagranicznej dla systemu elektroenergetycznego w Polsce, „Elektroenergetyka. Współczesność i rozwój” 2010, nr 4 (6), s. 156.
3
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wie finansowej 2014–2020. Powołane do życia w 2006 r., Inicjatywy Regionalne są
wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej oraz Grupy Europejskich
Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG), mającym na celu stworzenie
jednego wewnętrznego rynku energii w UE. Obecnie Inicjatywy obejmują sie‑
dem regionalnych rynków energii elektrycznej oraz trzy rynki gazu. Polska jest
członkiem Rynku Północnego, Środkowo-wWschodniego (energia elektryczna)
oraz Rynku Południowego/Południowo-Wschodniego (gaz).
Komisja Europejska zaprezentowała nowy scenariusz regionalnej współpracy
energetycznej między krajami Unii Europejskiej. W dokumencie „Przyszła rola Ini‑
cjatyw Regionalnych” Komisja proponuje scenariusz działań regionalnych, który
przyczyni się do bardziej efektywnej integracji rynku energii w Europie9. W dokumen‑
cie KE za główne cele Inicjatyw Regionalnych uznano m.in.: przyspieszenie imple‑
mentacji drugiego i trzeciego pakietu energetycznego – w tym również kodeksów
sieciowych – oraz zapewnianie konkurencyjności rynku energii poprzez wdrożenie
mechanizmu market coupling (łączenie rynków krajowych w jeden zintegrowany
system) już do 2015 r. Komisja Europejska wskazuje też, że Inicjatywy Regionalne
powinny efektywnie realizować projekty pilotażowe, które pozwolą na zbadanie
innowacyjnych rozwiązań i ułatwią ich późniejsze wdrożenie w skali całej UE10.
Zadaniem Inicjatyw Regionalnych jest także rozpoznawanie regionalnych
priorytetów z zakresu infrastruktury energetycznej oraz koordynowanie inwesty‑
cji transgranicznych, co zapewni bezpieczeństwo dostaw i pomoże krajom człon‑
kowskim poradzić sobie z ewentualnym kryzysem gazowym. W ten kontekst
wpisuje się projekt PSE Operator, który planuje ze swoim ukraińskim partnerem
przygotować analizy techniczne dotyczące możliwości ponownego uruchomienia
linii Rzeszów – Chmielnicka. Prezes PSE Henryk Majchrzak uważa, że gdyby
analizy wypadły pomyślnie i zapadła decyzja o modernizacji tego połączenia, to
termin uruchomienia zależeć będzie od zakresu prac i jest to możliwe nawet
w ciągu trzech, czterech lat, bo mogłaby działać już po zamontowaniu tzw. wstawki
prądu stałego11.
Polsko-ukraińska inicjatywa była również przedmiotem zainteresowania VPo‑
siedzenia Konwentu Marszałków Województw z udziałem wicepremiera, ministra
9

www.mg.gov.pl, odczyt z dn. 03.03.2011.
C.T. Szyjko, Drogi rozwoju polskich regionów w perspektywie budżetu UE na lata 2014–20,
„Biznes & Ekologia” 2011, nr 96/97, s. 17.
11
A. Łakoma, Most energetyczny Polska – Ukraina w 2015 roku?, „Rzeczpospolita”, 07.02.2011,
http://www.rp.pl/artykul/73891,606256-Most-energetyczny-Polska—-Ukraina-w-2015-roku-.html,
odczyt z dn. 03.03.2011.
10
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gospodarki Waldemara Pawlaka, który odbył się 24 stycznia 2011 r. w Warszawie12.
W spotkaniu „Mazowsze 2010” wzięli udział m.in. przedstawiciele resortów zdro‑
wia, rozwoju regionalnego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz marszałkowie
województw, którzy podkreślili znaczenie bezpiecznego i stałego dostępu do źródeł
energii wszystkich polskich regionów. W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka
jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie energetycz‑
nym regionów jest dostęp do surowców energetycznych. Jednym z podstawowych
nośników energii w Polsce jest węgiel brunatny, z którego produkowane jest ponad
33% energii elektrycznej13. W. Pawlak zaznaczył, że racjonalne i efektywne gospo‑
darowanie złożami stanowi jedno z głównych założeń polityki energetycznej
Polski, a stabilności dostaw tego surowca ma znaczenie dla bezpieczeństwa ener‑
getycznego nie tylko województw, ale również całego kraju.
Zdaniem wicepremiera na stan zaopatrzenia regionów w energię, duży wpływ
będzie mieć w najbliższym czasie także rozwój energetyki rozproszonej, wykorzy‑
stującej lokalne źródła. Przedstawiciele Konwentu Marszałków (KM) postulowali
wzrost udziału samorządów gminnych w planowaniu i organizacji zaopatrzenia
w energię elektryczną oraz paliwa gazowe na obszarach gmin. Podkreślali także
konieczność wprowadzenia przez rząd działań racjonalizujących zużycie energii.
W swoim podsumowaniu profesor Zbigniew Strzelecki, prezentujący stanowisko
KM, zwrócił uwagę, że istotne jest to, aby Prawo energetyczne było realizowane
w sposób, który pozwoli na realną współpracę przedsiębiorstw energetycznych
z samorządami gminnymi14. W świetle powyższego warto zastanowić się co ozna‑
cza dzisiaj termin bezpieczeństwo energetyczne z pozycji samorządów?

Ewolucja prawa energetycznego

Wspomniane Prawo energetyczne jest podstawą prawną funkcjonowania

rynku energii w Polsce w formie ustawy uchwalonej przez Sejm RP w dniu 10
kwietnia 1997 r. oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych (rozporządzeń),
głównie Ministra Gospodarki i Ministra Środowiska15. Art. 3 pkt 16 ustawy Prawo
12

http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,2548,v-posiedzenie-konwentu-marszalkow-rp-namazowszu.html, odczyt z dn. 03.03.2011.
13
C.T. Szyjko, Ludzki ślad na Ziemi, „Biznes & Ekologia” 2011, nr 98, s. 25–26.
14
http://www.mbpr.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=55, odczyt
z dn. 03.05.2011.
15
Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.
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energetyczne stwierdza, że bezpieczeństwo energetyczne to „Stan gospodarki
umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbior‑
ców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy
zachowaniu wymagań ochrony środowiska”. Zapis ten jest rozwinięciem definicji
„bezpieczeństwo” zawartej w art. 2, pkt 28 dyrektywy 2003/54/EC. Bezspornym
jest, że termin bezpieczeństwo energetyczne ewoluuje, ale w którym kierunku? UE
wyraźnie określiła w Zielonej Księdze pt. Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej, kierunek zmian, w którym powinno zmierzać znacze‑
nie tego pojęcia. Otóż w prezentowanym przez nią ujęciu nie powinno ono być
rozumiane jedynie jako ograniczenie zależności od importu i pobudzenie produk‑
cji własnej. Wymaga ono przede wszystkim podjęcia szerokiego zakresu działań
zmierzających, między innymi do zróżnicowania źródeł i technologii oraz uwzględ‑
nienia globalnych procesów liberalizacji rynków16.
Yuji Kimura, dyrektora generalny departamentu Promocji Mechanizmów
z Kioto (NEDO) uważa, że liberalizacja rynku ma na celu doprowadzenie do
sytuacji, gdy na rynek oddziałują siły popytu i podaży, a konsumenci mogą swo‑
bodnie podejmować decyzje o wyborze danego produktu kierując się jego ceną,
jakością czy innymi czynnikami17. Na rynku produktów wystandaryzowanych,
a takim jest rynek energii, decydującą rolę odgrywają aspekty ekonomiczne: pro‑
ducenci konkurują ze sobą oferując jak najniższe ceny, a konsumenci z tego
korzystają. Może to doprowadzić do wykluczenia podmiotów mniejszych lub tych
mniej efektywnych, niedysponujących nowoczesnymi technologiami. Uwolnienie
rynku energii stworzyło wzmocnienie konkurencji na rynku, co miało wpłynąć na
obniżenie cen. Należy jednak pamiętać o tym, że rynek energii rządzi się specy‑
ficznymi prawami, które wynikają z jego strategicznego znaczenia dla gospodarki,
kapitałochłonności i długiej perspektywy inwestycyjnej 18. Specyficzny rynek
wymaga adekwatnego prawa energetycznego.
Czy polskie prawo energetyczne stanowi barierę dla szybkiego rozwoju rynku
energii, czy nie jest przeszkodą dla skutecznego rozwoju nowych technologii
w regionach? Cyceron miał powiedzieć, że musimy być niewolnikami praw, abyśmy
byli wolni19. Może to daleko idące porównanie, ale z wyłączeniem rzadkich sytuacji,
16

C.T. Szyjko, Przyszłość infrastruktury energetycznej w UE, „Czysta Energia” 2011, nr 3 (115), s. 19.
Przemówienie powitalne, Konferencja „Japońskie technologie środowiskowe”, Hotel Sobieski,
Warszawa, 2.03.2011, www.matsugu.pl, odczyt z dn. 03.05.2011.
18
E. Rowińska, Kancelaria Lengiewicz Wrońska Berezowska, http://www.warsawvoice.pl/WVpage/
pages/article.php/17781/articleb, odczyt z dn. 03.05.2011.
19
http://www.cyceron.org/a-54-wolnosc-slowa-sondaz.html, odczyt z dn. 03.05.2011.
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w których konkretne rozwiązania potykają się o archaizmy prawne – czyli przepisy
wydane jeszcze w poprzedniej epoce i nieprzystające do obecnego stanu zaawan‑
sowania technologicznego – większość poważnych problemów, stanowiących
przedmiot ożywionej dyskusji, wiąże się z konfliktem wartości. Przeszkoda nie leży
zatem w samym prawie, lecz chodzi raczej o rozstrzygnięcie leżących na innym
poziomie kontrowersji ekonomiczno-energetycznych.
Ustawę: Prawo energetyczne uchwalono dziesięć lat temu. Powstała ona przede
wszystkim po to, by dostosować polską energetykę do wymagań gospodarki ryn‑
kowej. Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, polskie prawodawstwo
dotyczące rynku energii zostało dostosowane do prawodawstwa europejskiego,
w tym przede wszystkim Dyrektywy 2003/54/EC z dnia 26 czerwca 2003 r. o zasa‑
dach wspólnego rynku energii elektrycznej. Z przyczyn oczywistych dyrektywy
unijne stały się podstawą do tworzenia krajowych uregulowań prawnych dotyczą‑
cych rynku energii. Na przestrzeni lat polskie prawo energetyczne ulegało wielu
zmianom. Np., 11 marca 2010 r. weszła w życie nowelizacja, której celem było
wdrożenie dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 stycznia 2006 r., dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych20. Nowelizacja zawie‑
rała zmiany służące wdrożeniu regulacji przewidzianych w rozporządzeniu Parla‑
mentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej21. Przewidziane w nowelizacji zmiany uwzględniały dotychczasowe
doświadczenia związane z funkcjonowaniem sektora energetycznego oraz bardziej
racjonalnie dzieliły kompetencje z tym związane pomiędzy różnych uczestników
sektora energetycznego.
Przypomnijmy, że ustawa wraz z aktami wykonawczymi nakłada na odpowied‑
nie instytucje i przedsiębiorstwa energetyczne szereg obowiązków oraz zobowiązuje
Operatora Systemu Przesyłowego oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
do podejmowania określonych działań, w przypadku wystąpienia zagrożeń w kra‑
jowym systemie elektroenergetycznym lub niedoborów w dostawach energii
elektrycznej do odbiorców. Aktem prawnym regulującym bezpieczne i niezawodne
funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego oraz określającym wymagania
w zakresie budowy i prawidłowej eksploatacji sieci, urządzeń oraz instalacji, a także
parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbior‑
20
21

Dz.U. Nr 21, poz. 104.
Dz.U. UE C 75 E/16.
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ców jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu22. Natomiast zagadnienia
dotyczące kształtowania taryf energii elektrycznej regulują przepisy rozporządze‑
nia Ministra Gospodarki z dnia z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną23.
Realizując zadania określone w art. 12 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne
Minister Gospodarki, zgodnie z art. 15b ust. 1 ww. ustawy, co dwa lata publikuje
(w formie obwieszczenia) sprawozdanie z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem
zaopatrzenia w energię elektryczną. Ww. sprawozdanie jest realizacją zapisów art. 4
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. nr 2003/54/
WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchy‑
lającej Dyrektywę Nr 96/92/WE24 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 stycznia 2006 r. nr 2005/89/WE w sprawie działań na rzecz zagwaranto‑
wania dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych25. Celem
Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej było zapewnienie kon‑
sumentom oraz małym przedsiębiorstwom prawa do korzystania z dostaw energii
elektrycznej o określonej jakości, po racjonalnych, łatwo porównywalnych cenach.

Kolejne kroki w kierunku liberalizacji

W tym roku czeka nas kolejna nowelizacja. Ze względu na obowiązek imple‑

mentacji do polskiego systemu prawnego tzw. trzeciego pakietu liberalizacyjnego
oraz dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
powstała konieczność przygotowania nowych rozwiązań legislacyjnych. Główne
założenia trzeciego pakietu liberalizacyjnego to oddzielenie działalności obrotowej
i wytwórczej od przesyłowej, wzmocnienie uprawnień regulacyjnych, upowszech‑
nianie inteligentnych systemów pomiarowych, a przede wszystkim wzmocnienie
praw konsumenta i ochrona najbardziej wrażliwych odbiorców. Rozwiązania
przewidziane w pakiecie mają prowadzić do liberalizacji rynków elektroenerge‑
tycznych.

22
23
24
25

Dz.U. Nr 93, poz. 623.
Dz.U. 2007, nr 128, poz. 895 z późn. zm.
Dz.Urz. L 176 z 15.07.2003.
Dz.Urz. L 33 z 04.02.2006.
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Celem nowelizacji jest wdrożenie nowych rozwiązań unijnych związanych
z funkcjonowaniem wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego
oraz wyłączenie z obecnej ustawy Prawo energetyczne przepisów dotyczących
zagadnień gazowych. Rozwiązanie takie ma na celu transpozycję dyrektyw, upo‑
rządkowanie i uproszczenie przepisów, dostosowanie istniejących uregulowań do
rozporządzeń unijnych. Proponowane rozwiązanie polegać będzie m.in. na
opracowaniu projektów oddzielnych ustaw: ustawy – Prawo energetyczne, regu‑
lującej swoim zakresem elektroenergetykę i ciepłownictwo oraz ustawy – Prawo
gazowe obejmującej przepisy odnoszące się do sektora gazu ziemnego26. Przema‑
wia za tym to, że w ogromnej większości państw UE istnieje osobne prawo dla
branży gazowej. Zdaniem Tomasza Dąbrowskiego, dyrektora departamentu
energetyki w Ministerstwie Gospodarki jeszcze w tym roku projekt ustawy prawo
energetyczne powinien trafić do Sejmu27. Wciąż odbywają się konsultacje z przed‑
stawicielami samorządów. Ich rolą jest przygotowanie planu energetycznego, na
razie nie jest to realizowane.
Jeśli zaś chodzi o konieczność opracowania ustawy o odnawialnych źródłach
energii, to wynika to z obowiązku implementacji postanowień dyrektywy 2009/28/
WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych do pol‑
skiego porządku prawnego. Ustawa o odnawialnych źródłach energii ma dopro‑
wadzić do przyspieszenia optymalnego i racjonalnego wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, tak aby możliwe było osiągnięcie 15% udziału energii ze źródeł
odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto do 2020 r.28 Oprócz celu głównego
Polska powinna także wypełnić nałożony przez dyrektywę 2009/28/WE obowiązek
osiągnięcia celów pośrednich, kształtujących się w poszczególnych latach na
poziomie: 8,76% do 2012 r., 9,54% do 2014 r., 10,71% do 2016 r. oraz 12,27% do
2018 r.29
Zdaniem Macieja Kaliskiego, dyrektora departamentu ropy i gazu w Minister‑
stwie Gospodarki, dzisiaj priorytetowym celem rządu stało się stworzenie ram
prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności

26

C.T. Szyjko, Prawo gazowe: mit czy rzeczywistość?, „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” 2011,
nr 4 (156), s. 22.
27
Wystąpienie w czasie debaty „Plan Marshalla dla infrastruktury”, Warszawa 22 luty 2011, www.
proinwestycje.pl, odczyt z dn. 03.05.2011.
28
Por. szerzej: M. Ćwil, Realizacja celów dla energii ze źródeł odnawialnych ustalonych na rok 2020,
„Elektroenergetyka. Współczesność i Rozwój” 2010, nr 4 (6), s. 36–45.
29
Ibidem.
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energetycznej30. Efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około trzy razy
niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około dwa razy niższa
niż średnia w krajach Unii Europejskiej. 18 lutego 2011 r. sejmowa podkomisja
nadzwyczajna przyjęła projekt ustawy o efektywności energetycznej, który określa
sposób wdrożenia systemu tzw. białych certyfikatów na polskim rynku energetycz‑
nym. Celem ustawy jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy
efektywności energetycznej gospodarki31. Działania te prowadzone będą w trzech
obszarach: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwięk‑
szenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia
strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji32.
Ustawa określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej
roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monito‑
rowania i gromadzenia niezbędnych danych, co przyczyni się do zwiększenia
racjonalności wykorzystania energii. Zapewni także pełne wdrożenie dyrektyw
europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisy
Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania ener‑
gii i usług energetycznych33.
Wprowadzenie kompleksowego mechanizmu wsparcia dla działań mających na
celu poprawę efektywności energetycznej gospodarki doprowadzi w konsekwencji
do ograniczenia szkodliwego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko
oraz będzie się przyczyniać do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Ustawa ma pomóc w osiągnięciu przez Polskę celu redukcji zużycia energii finalnej
o 9% do 2016 r. Czy to jednak wystarczy, aby przestawić nasz kraj na prawdziwe
niskoemisyjne tory? Co jeszcze można zmienić i wprowadzić? Rozwiązań będą
poszukiwać uczestnicy III Międzynarodowego Forum Efektywności Energetycznej
w Warszawie w dniach 31 marca–1 kwietnia 2011 r.34 Poprawa efektywności
energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycz‑

30

M. Kaliski, Założenia polityki energetycznej, wystąpienie na IV CEE Gas Summit, Warszawa
8 luty 2011, www.tcct.pl, odczyt z dn. 03.05.2011.
31
C.T. Szyjko, Europejska strategia rozwoju energetycznego, cz. 1, Energia dla Przemysłu 2011, nr
1, s. 14.
32
Idem, Potencjał rozwoju energetyki gazowej w świetle najnowszych inicjatyw UE, „Wiadomości
Naftowe i Gazownicze” 2011, nr 3 (155), s. 11.
33
Dz.U. UE L 114/64 PL, 27.04.2006.
34
„Mniej znaczy więcej”, III Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej organizowane
przez Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji, Warszawa, zapowiedź na: www.
proinwestycje.pl, odczyt z dn. 03.05.2011.
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nych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami, do
których polskie regiony przywiązują wielką wagę.

Cele dla bezpieczeństwa energetycznego

Polska ma nową strategię pt.: „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko –

Perspektywa 2020 r.”35 Strategia jest odpowiedzią na wyzwania stające przed Polską
do 2020 r. z uwzględnieniem celów unijnych oraz możliwości krajowych. Projekt
strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” został przyjęty w dn. 4 maja
br. przez kierownictwo Ministerstwa Gospodarki. Podstawowe cele to:
–– zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska. Polska gospodarka
od dziesięcioleci opiera się na wykorzystaniu węgla, a wynika to z posiada‑
nych zasobów węgla kamiennego i brunatnego. Obecnie udział węgla jako
paliwa do produkcji energii elektrycznej jest dominujący i wynosi ok. 90%.
Polska ma nieduże zasoby konwencjonalnego gazu i ropy naftowej;
zapewnienie
bezpiecznych i konkurencyjnych dostaw energii. W obszarze
––
ropy i gazu, Polska posiada priorytety polityczne i gospodarcze w zakresie
budowania narodowej strategii dywersyfikacji kierunków dostaw. Mamy
także potrzebę budowy podziemnych magazynów, np. na ropę naftową
i paliwa płynne w kawernach solnych.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w polityce bezpieczeństwa,
w czerwcu 2010 r. Rada Europejska przyjęła nową Strategię na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu – Europa 2020
(początkowo nosiła ona nazwę „EU 2020”). Strategia stanowi plan działania, który
UE oraz jej państwa członkowskie przyjęły, aby pomóc Europie „wyjść z kryzysu
silniejszą, tak wewnętrznie, jak i na arenie międzynarodowej”36. Wyzwania energe‑
tyczne zajmują kluczowe miejsce w strategii Europa 2020. Dotyczą one inwestycji
związanych z poprawą oszczędności energetycznej, implementacji rozwiązań
w zakresie czystej energii (tj. niskowęglowej), w tym energii odnawialnej37, jak
również poprawiających bezpieczeństwo energetyczne i solidarność europejską
w tym względzie. Propozycje zmierzają w stronę silniejszego powiązania funduszy
35

http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Energetyka, odczyt z dn. 03.05.2011.
Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. Dz.U. UE L 160/5, z 26.6.2010.
37
C.T. Szyjko, Odnawialne źródła Energii w ujęciu prawa europejskiego, „Ekonomiczno-Informa‑
tyczny Kwartalnik Teoretyczny” Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, 2010, nr 25–26, s. 110.
36
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europejskich z celami strategii. Obejmują polityki inwestycyjne Unii (spójności,
innowacyjną, ekologiczną i energetyczną), które powinny w większym stopniu
finansować badania rozwojowe i innowacje przedsiębiorstw, w szczególności
w zakresie ekologicznym i energetycznym. Duże znaczenie mają propozycje doty‑
czące wspierania rozwoju infrastruktury energetycznej (w tym w krajach mających
mniejsze środki inwestycyjne i duże problemy strukturalne w tym względzie), m.in.
poprzez specjalny program ramowy dla klimatu i energii38.
Propozycje w zakresie rozwoju infrastruktury przyjaznej środowisku natural‑
nemu są szczególnie interesujące w aspekcie kształtowania polityki przemysłowej
Unii. Chodzi o zwiększanie inwestycji w poszczególnych branżach gospodarczych
w celu poprawy ich energooszczędności, a także większego poszanowania warun‑
ków przyrodniczych w działalności gospodarczej. Ma to duże znaczenie dla pol‑
skich przedsiębiorstw, które w porównaniu do firm zachodnioeuropejskich są
w dużym stopniu niedoinwestowane w zakresie unijnych norm ekologicznych
i energetycznych. Dotyczy to zwłaszcza pakietu klimatyczno-energetycznego, który
powinien zostać wprowadzony do 2020 r.39 Będzie on pociągał za sobą znaczące
wydatki zarówno dla przedsiębiorstw, jak również podwyżki towarów (usług) dla
konsumentów.

Podsumowanie

Polska Prezydencja stwarza możliwość dyskusji na temat obecnej sytuacji

związanej z realizacją priorytetowego dla gospodarki projektu poszukiwań niekon‑
wencjonalnych złóż energii oraz wypracowania strategicznych działań w tym
zakresie. W tym roku ukazał się raport nt. zasobów gazu łupkowego opracowany
przez amerykańską rządową Agencję Informacji Energetycznej (EIA), z którego
wynika, że Polska może posiadać nawet 5,3 bln m3 gazu ziemnego w łupkach.
Ponadto szacuje się, iż szansa na odniesienie sukcesu w tej kwestii wynosi 40%. Jest
to dla Polski bardzo dobra informacja. Oczekiwania są ogromne, ale trzeba pamię‑
tać, że więcej na temat realnych zasobów shale gas w naszym kraju będziemy

38

Zob. np. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o Bezpieczeństwie Dostaw 994/2010
– weszło w życie 2 grudnia 2010 r. Dz.U. UE L 295/1, 12.11.2010.
39
C.T. Szyjko, Ewolucja polskiego prawa w świetle trzeciego pakietu energetycznego, „Elektroener‑
getyka. Współczesność i Rozwój” 2011, nr 4 (6), s. 67.
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wiedzieć po zakończeniu prac poszukiwawczych i po weryfikacji przedłożonej
dokumentacji geologicznej firm posiadających koncesje.
Rozwój infrastruktury energetycznej pozwoli UE nie tylko zapewnić prawidłowo
funkcjonujący wewnętrzny rynek energii, ale zwiększy też bezpieczeństwo dostaw40,
umożliwi integrację odnawialnych źródeł energii, zwiększy efektywność energe‑
tyczną oraz zapewni konsumentom korzyści wynikające ze stosowania nowych
technologii i inteligentnego wykorzystania energii. W polskich warunkach energia
ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania: promie‑
niowania słonecznego, wiatru, zasobów geotermalnych, wodnych, stałej biomasy,
biogazu i biopaliw ciekłych. Cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. wynosi w naszym kraju 15%.
Polska nie jest przygotowana do wdrożenia wszystkich skomplikowanych prze‑
pisów trzeciego unijnego pakietu energetycznego, który obowiązuje od 3 marca
2011 r. Dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz osiągania celów
energetycznych zasadnicze znaczenie ma silniejsze wsparcie strategii „Europa 2020”
ze strony unijnego budżetu. Powrót do dyscypliny budżetowej oraz stabilnej
sytuacji makroekonomicznej, przy jednoczesnym przeprowadzeniu reform struk‑
turalnych, jest wątkiem przewodnim Prezydencji polskiej. W świetle konkluzji
marcowej Rady Europejskiej do końca 2011 r. Komisja oceni krajowe programy
reform oraz programy stabilności lub konwergencji oraz przedstawi państwom
członkowskim, w oparciu o zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa
2020, zintegrowane zalecenia dla poszczególnych krajów, dostarczając jednocześnie
wskazówek w zakresie polityki budżetowej w ramach paktu stabilności i wzrostu41.
Do końca 2011 r. Rada przyjmie zalecenia oraz opinie dotyczące programów sta‑
bilności i konwergencji. Wówczas UE powinna podjąć działania, a państwa człon‑
kowskie, pracujące w drugim półroczu nad swoimi budżetami na 2012 r., powinny
przekształcić wspomniane zalecenia i opinie w konkretne decyzje dla energetyki
europejskiej.
Reasumując, Polska energetyka będzie przechodzić transformację w kierunku
większego zapotrzebowania na gaz, po pierwsze, jako paliwa rezerwowego w rela‑
40

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o Bezpieczeństwie Dostaw 994/2010 – we‑
szło w życie 2 grudnia 2010 r. Dz.U. UE L 295/1, 12.11.2010.
41
Zalecenie Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych
państw członkowskich i Unii (2010/410/UE) oraz decyzja Rady z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich (2010/707/UE),
które razem tworzą zintegrowane wytyczne dotyczące strategii „Europa 2020” COM(2010) 2020,
03.03.2010.
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cji także do odnawialnych źródeł energii, po drugie, w związku z wejściem w życie
systemu handlu emisjami do 2015 r. Jednym z największych wyzwań, przed którymi
stoi Polska, jest pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko, dla
obecnych i przyszły pokoleń, co oznacza m.in.:
–– poprawę jakości powietrza, ograniczenie emisji;
–– właściwą gospodarkę wodną, dbałość o jakość, stały dostęp, odpowiednie
wykorzystanie wody;
–– racjonalne gospodarowanie odpadami, wykorzystanie ich m.in. na cele
energetyczne;
–– promowanie zachowań ekologicznych i tworzenie zielonych nowych miejsc
pracy.
Szansą na rozwój i promocję polskich firm branży środowiskowej jest udział
w programach UE poświęconym ekotechnologiom np. w projekcie GreenEvo,
którego celem jest transfer innowacyjnych polskich technologii i promocja polskiej
myśli technologiczne. Wyrównanie poziomu efektywności energetycznej gospo‑
darki polskiej do poziomów starych krajów członkowskich Unii Europejskiej
(UE15) wymagać będzie dużych nakładów finansowych. Potencjał efektywności
gospodarki Polski daje możliwości redukcji zużycia energii pozwalające na reali‑
zację zarówno celu dyrektywy 2006/32/WE, jak i celów określonych przez Unię
Europejską na 2020 r. Potrzebne są jednak konsekwentne działania polityków
w zakresie tworzenia mechanizmów prawnych poprawiających bezpieczeństwo
energetyczne.
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Energy Law Novel for the service of Regional Security under the
conditions of a new EU’s Cohesion Policy

The third legislative package for an internal EU gas and electricity market imple‑

mented in 2011 has to be transposed into national law by Members States. Energy is
a central problem to Europe economy. However, fossil fuel is a finite resource and is a major
cause of global warming. As a result an integrated energy and environment policy shall be
created and based on clear targets and timetables for moving to a low-carbon economy and
saving energy. The EU is also keen on strengthening its energy networks – the power lines
and pipelines that bring electricity, gas and oil to homes and businesses – and equip them
to handle renewable sources as of energy such as the wind. The EU energy strategy calls
for continued efforts to boost energy efficiency – such as renovating residential and com‑
mercial buildings. Another proposal calls for energy labels for tyres starting in 2012. The
aim of the paper is to examine the changes in the Polish energy legislation in the light of
the world global climat challenges and under the conditions of a new cohesion policy.
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Zasady polityki Unii Europejskiej
w walce
z międzynarodowym terroryzmem
W Unii Europejskiej (UE) zjawisko terroryzmu nie jest czymś nowym. Na

przestrzeni ostatnich lat wypracowano pewne reguły, które weszły w skład katalogu
harmonizującego wspólne wysiłki państw członkowskich na rzecz zapobiegania
i zwalczania temu zjawisku. Zasadom Unii Europejskiej w ramach jej sektorowych
polityk poświęcono wiele uwagi w różnorodnych publikacjach. Natomiast margi‑
nalizowane lub wręcz pomijane są zasady, które stopniowo kształtują się w ramach
nowej polityki, jaką jest polityka UE wobec walki z terroryzmem. Spowodowane
jest to przede wszystkim tym, iż obszar wspólnych działań wobec terroryzmu jest
stosunkowo nową dziedziną współpracy pomiędzy państwami członkowskimi,
dlatego trudno jeszcze mówić o klarownych zasadach tejże polityki, chociażby
z uwagi na fakt, iż jest ona nadal w fazie kształtowania i podobnie jak zjawisko
terroryzmu, wciąż ewoluuje.
W niniejszej publikacji autorka na podstawie wszystkich ukształtowanych
komponentów (celów, zadań, działań, obszarów) dokona próby omówienia zasad
polityki UE wobec walki z międzynarodowym terroryzmem.
Zasady, którymi kieruje się Unia Europejska w realizowanej strategii mającej na
celu walkę ze zjawiskiem terroryzmu, w tym zapobieganie, ściganie i ochronę
ludności1, znalazły swoje odzwierciedlenie zarówno w praktyce wewnątrzunijnej,
jak i w acquis terrorisme, czyli aktach prawa pierwotnego oraz wtórnego normu‑
jących omawiane zagadnienie. Oznacza to, że ich przestrzeganie i obrona są
widoczne na różnych płaszczyznach prowadzonej polityki oraz w funkcjonowaniu
większości unijnych instytucji. Zasady te powstawały na bazie doświadczeń państw
1
Strategia Unii Europejskiej w dziedzinie walki z terroryzmem. Zapobieganie. Ochrona. Ściganie.
Reagowanie, 30 listopada 2005, 14469/4/05, REV 5.

Zasady polityki Unii Europejskiej w walce z międzynarodowym terroryzmem

177

członkowskich, szczególnie tych dotkniętych przez terroryzm, jak też były genero‑
wane z praktyki międzynarodowej w wyniku aktywności przede wszystkim takich
organizacji, jak Rada Europy (RE) i Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Aspekty będące swoistym kontekstem służącym do sprecyzowania zasad to
przede wszystkim: współpraca na granicach zewnętrznych, w której obowiązują
zasady przyjęte w ramach funkcjonowania obszaru Schengen, współpraca sądowa
w sprawach karnych, oraz zasady zwalczania terroryzmu w polityce zewnętrznej.
Ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej jest niezwykle ważna dla
sprawnie funkcjonującego obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Wschodnia granica Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie nie tylko ze wzglę‑
dów ekonomicznych czy społecznych, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa.
W odróżnieniu od południowej, czyli de facto morskiej granicy Unii, lądowa gra‑
nica wschodnia stawia szereg odmiennych wyzwań. W pierwszej kolejności
dotyczą one kwestii bezpieczeństwa, w tym takich działań, jak: przemyt, nielegalne
migracje, przestępczość zorganizowana i terroryzm. Ponadto przez tę granicę
przebiegają wszystkie najważniejsze szlaki komunikacyjno-handlowe łączące
Europę z obszarem Eurazji2. Oczywiście część zasad wykształciła się już znacznie
wcześniej, jeszcze w toku prowadzonych prac na temat tworzenia przestrzeni bez
granic wewnętrznych. Jednak wraz z rozrastającymi się Wspólnotami Europejskimi
pojawiły się także zagrożenia, które wymagały i nadal wymagają od państw człon‑
kowskich podejmowania wspólnych, zharmonizowanych działań (w tym opraco‑
wywania zasad) stanowiących fundament w tworzeniu bezpiecznego obszaru
wolności i sprawiedliwości, który będzie w stanie ustrzec państwa członkowskie
przed takimi zagrożeniami jak globalny terroryzm. W ramach tego obszaru nie‑
zwykle ważną, wręcz fundamentalną zasadą jest: swoboda przemieszczania się
obywateli Wspólnoty po całym obszarze UE. Swoboda ta została wprowadzona na
mocy Układu z Schengen z 1985 r. i Konwencji Wykonawczej do Układu z Schen‑
gen z 1990 r. i przysługuje wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, którzy mają
prawo korzystać z niej w dowolnym celu i czasie. Podczas prac nad tworzeniem
obszaru bez granic wewnętrznych uzgodniono zasady, które mają ścisły związek
ze swobodnym przemieszczaniem się i są następujące: kontrole osobowe, nieza‑
leżnie od narodowości osób przekraczających granice, (zostały zniesione na
wspólnych granicach krajów sygnatariuszy), harmonizacja zasad kontroli na gra‑
2

R. Sadowski, Współpraca transgraniczna na nowej granicy wschodniej Unii Europejskiej, „Prace
OSW”, sierpień 2004, nr 14, s. 26. Por. L. Corrido, Negotiating the EU External Order, [w:] T. Balzacq,
S. Carrera, Security Versus Freedom? A Challenge for Europe’s Future, Hampshire 2006.
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nicach z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Dodatkowym elementem
uzupełniającym funkcjonowanie obszaru Schengen było wprowadzenie wspólnej
polityki wizowej i zasad, które obowiązują w jej ramach i które mają związek
z prowadzoną polityką wobec terroryzmu. Według Raportu Komisji Europejskiej
z 2004 r., zniesienie granic wewnętrznych (dokonane w wyniku utworzenia obszaru
Schengen) stało się niezwykle wygodne dla tych obywateli, którzy przestrzegają
prawa, ale również i dla tych, którzy tego prawa nie przestrzegają, czyli dla grup
przestępczych i terrorystów. W związku z tym Konwencja Wykonawcza do Układu
z Schengen przyjęła środki, które mają zrekompensować konsekwencje likwidacji
granic wewnętrznych, poprzez ściślejszą współpracę na granicach zewnętrznych3.
Nieco szerszy kanon zasad w walce z terroryzmem przyjęto w ramach stosowa‑
nia obserwacji transgranicznej4 i pościgu transgraniczego5. Zarówno jeden, jak
i drugi element współpracy transgranicznej może być zastosowany w przypadku
poważnych przestępstw, jak np. zabójstwo, handel ludźmi czy wymuszenie, ale
może być także zastosowany w przypadku podejrzeń o działalność terrorystyczną,
bądź w przypadku dokonanych przestępstw o charakterze terrorystycznym. Podej‑
rzenia te mogą być związane z takimi działaniami, jak np. fałszowanie pieniędzy
czy nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,
porwanie i przetrzymywanie zakładników, jak również umyślne spowodowanie
szkody z użyciem materiałów wybuchowych, które można by uznać za nieodłączne
3

Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość dla wszystkich. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne w Unii Europejskiej, 2004, s. 5. Por. Ch. Joubert, H. Bevers, Schengen Interpretation of the
Schengen Provisions on International Police Cooperation in the Light of the European Convention on
Hunam Rights, Amsterdam 1996; C. Fijnaut, The Internationalization of Police Cooperation in Western
Europe, Boston 1993.
4
Obserwacja transgraniczna jest formą współpracy policyjnej w ramach obszaru Schengen.
Polega ona na tym, że policjant obserwujący osobę podejrzaną może kontynuować obserwację na
terytorium innego państwa będącego stroną układu, jeśli wyrazi ono na to zgodę w ramach pomocy
prawnej. Jeżeli z uwagi na pilność sprawy złożenie prośby jest niemożliwe, obserwacje można kon‑
tynuować pod warunkiem możliwie najwcześniejszego powiadomienia o tym władz państwa, na
którego terenie prowadzona jest obserwacja. Jednocześnie niezwłocznie musi zostać przekazana
oficjalna prośba o pomoc prawną. Na żądanie władz danego państwa obserwacja musi być jednak
zakończona. Za: P. Wawrzyk, Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru
sprawiedliwości, Warszawa 2007, s. 49.
5
Pościg transgraniczny jest to forma współpracy policyjnej w ramach obszaru Schengen, która
polega na tym, że policjant ścigający przestępcę może kontynuować pościg na terytorium innej strony
układu. Do podjęcia i prowadzenia pościgu nie jest wymagana uprzednia zgoda władz tego państwa,
jeżeli jej uzyskanie jest trudne ze względu na pilność sprawy lub jeżeli nie mogą one podjąć pościgu.
Należy jednak nawiązać kontakt z władzami tego państwa, najpóźniej w chwili przekraczania granicy.
Funkcjonariusz jest zobowiązany zaprzestać pościgu na żądanie władz tego państwa. Ibidem, s. 50.
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elementy działalności terrorystycznej6. Znaczenie stosowania obserwacji i pościgu
transgranicznego dla walki z terroryzmem jest niezwykle ważne. To właśnie za
pomocą wspomnianych technik udaje się zatrzymać wielu z kręgu podejrzanych
o udział w grupach terrorystycznych, bądź z nimi powiązanych. Zastosowanie
takiego instrumentarium pozwala jednocześnie na śledzenie osób podejrzanych,
a następnie zatrzymanie, często nawet bez konieczności prowadzonego pościgu.
Wynika to ze stopnia zaawansowania prowadzonej obserwacji. Warto przy tym
zauważyć, że zasady ustanowione przez Wspólnotę często wykazują się pewną
asymetrią w stosunku do zagrożenia, jakie stwarza terroryzm, jednak nie oznacza
to, że walka z tym zjawiskiem będzie przynosić niewspółmierne korzyści. W poli‑
tyce Unii Europejskiej chodzi o zachowanie równowagi pomiędzy podejmowanymi
działaniami a przestrzeganiem wspólnych wartości, przy jednoczesnym osiąganiu
korzystnych rezultatów. Chodzi głównie o to, aby walka z terroryzmem nie przy‑
słaniała i nie podważała obowiązujących swobód, ani też nie naruszała istniejących
wartości, czyli aby była jak najmniej uciążliwa dla zwykłych obywateli.
Do kolejnych zasad związanych ze współpracą na granicach zewnętrznych
należy zaliczyć dodatkowo te, które wynikają z otwarcia granic wewnętrznych.
Wśród tych zasad są: udzielanie wiz (zasady udzielania wiz regulowane są na
podstawie wspólnej instrukcji wizowej, która określa warunki i sposoby udzielania
wiz)7, przebywanie obywateli państw trzecich na terenie Unii Europejskiej na okres
trzech miesięcy, udzielanie azylu, legalne przebywania na terytorium Wspólnoty.
Wprowadzenie środków kompensujących (w postaci wymienionych zasad) do
funkcjonującego obszaru Schengen w ramach UE było konieczne w celu ograni‑
czenia napływu nielegalnych imigrantów, przestępców ściganych listem gończym,
w tym terrorystów, przedostających się na teren Unii Europejskiej bądź nielegalnie,
bądź pod fałszywymi nazwiskami, ale także w celu ograniczenia przemytu narko‑
tyków i handlu ludźmi, czyli wszelkiej niebezpiecznej działalności, jaką niesie ze
sobą otwarcie granic. Na skutek zamachów w Stanach Zjednoczonych w 2001 r.,
6

Por. art. 41 ust. 4, Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the
Governments of the States of the Benelux Economic Union, The Federal Republic of Germany and the
French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, OJ L 239, 22.09.2000.
7
Ma to zapewnić przestrzeganie jednolitego stosowania postanowień dotyczących udzielania wiz
przez placówki dyplomatyczne wszystkich państw-sygnatariuszy Schengen. Instrukcja określa także
kompetencje placówek dyplomatycznych w zakresie udzielania wiz oraz zakres współpracy tychże
placówek na granicy. V. Westphal, E. Stoppa, Prawo europejskie dla Straży Granicznej. 9 modułów
szkoleniowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Podręcznik i materiały robocze dla celów szkoleniowych z praktycznymi przykładami, Lubeka 1999,
s. 26–27.
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oraz w krajach Unii Europejskiej w latach 2004 i 2005, zaostrzeniu uległy przepisy
prawa azylowego i imigracyjnego oraz przyjęto nieco surowsze podejście do tych
kwestii, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii, w której odkryto, że
szkoły muzułmańskie znajdujące się na jej terytorium, sponsorowane są przez
organizacje fundamentalistów islamskich, ale również prawo imigracyjne uległo
zaostrzeniu w Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech8. Choć budzą wiele kontrower‑
sji i sprzecznych uczuć, to w obliczu histerii antymuzułmańskiej i zagrożenia, jakim
jest terroryzm, wprowadzanie bardziej restrykcyjnych przepisów jest uzasadnione
i nie powinno budzić zastrzeżeń ani wątpliwości, zwłaszcza że pomimo przyjmo‑
wanych zasad, na forum UE nadal przestrzegane są obowiązujące wartości. Można
by nawet rzec, iż są one teraz bardziej dostrzegane i pilnowane, że w pierwszym
rzędzie uwaga skupiona jest na ochronie praw podstawowych, szczególnie w sto‑
sunku do uchodźców, a dopiero później na kwestii walki z terroryzmem. Współ‑
praca na granicach zewnętrznych łączy aspekty wewnętrznej i zewnętrznej troski
o bezpieczeństwo państw Unii Europejskiej, a tym samym realizowana jest duali‑
styczna koncepcja walki z terroryzmem.
Niezwykle ważnym aspektem realizowanej przez UE polityki wobec terroryzmu
jest w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych współpraca sądowa w spra‑
wach karnych, która ma na celu rozwój sądownictwa na obszarze Unii Europejskiej,
a zwłaszcza rozwój przestrzeni sądownictwa karnego oraz egzekwowania prawa
w kierunku zwalczania m.in. takich przestępstw, jak terroryzm. To właśnie wyda‑
rzenia z 11 września 2001 r. stały się bezpośrednią przyczyną rozwoju współpracy
sądowej w sprawach karnych oraz doprowadziły do przyjęcia zasad, które mają na
celu podniesienie efektywności podejmowanych dotychczas działań na tym obsza‑
rze. Współpraca ta przyczynia się w dużym stopniu nie tyle do samej walki z terro‑
ryzmem, w której kluczową rolę odgrywają takie organy, jak Europejska Sieć
Sądownicza i Eurojust (The European Union’s Judicial Cooperation Unit), ale przede
wszystkim do jej rezultatów. Jest ona widoczna na wszystkich etapach prowadzonych
działań wobec przestępstwa, jakim jest terroryzm i wobec osób, które dokonują
zamachów, czy pomagają w tym procederze. Dodatkowo współpraca ta stanowi
istotny instrument w realizacji postawionych celów i zadań, poprzez doprowadzanie
do skazania osób popełniających przestępstwa na tle terrorystycznym. Zasady
przyjęte w ramach współpracy sądowej w sprawach karnych chyba w najbardziej
widoczny sposób dbają o nienaruszalność obowiązujących wartości. Tutaj, w obliczu
wymiaru sprawiedliwości, każdy ma swoje prawa, bez względu na zbrodnię jaką
8

A. Geddes, The Politics of Migration and Immigration in Europe, London–California 2005, s. 2.
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popełnił, choć pewnie nie jeden podważyłby to prawo. Do zasad współpracy sądo‑
wej w sprawach karnych należy zaliczyć: zasadę harmonizacji transgranicznej
współpracy sądowej oraz zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych. Obie
zasady są niezwykle ważne i wręcz konieczne przy współdziałaniu państw w walce
z terroryzmem. Harmonizacja transgranicznej współpracy sądowej oznacza wpro‑
wadzanie oraz stosowanie jednolitych procedur w sprawach karnych we wszystkich
państwach członkowskich. Wszystko to ukierunkowane jest na osiąganie większej
skuteczności we współpracy organów sądowniczych, która jest szczególnie istotna
w sprawach związanych z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Natomiast
wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych „(…) dotyczy wszystkich poziomów
systemów wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do spraw karnych. Skuteczne
działanie zasady wzajemnego uznawania wymaga zaufania do systemów wymiaru
sprawiedliwości innych państw oraz pewności każdej osoby spotykającej się z orze‑
czeniem sądowym wydanym za granicą co do tego, że orzeczenie to zostało wydane
sprawiedliwie”9. W Konkluzji ustaleń Rady Europejskiej w Tampere w 1999 r.,
stwierdzono, że „poszerzone wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych (…) uspraw‑
niłoby współpracę (…) oraz ochronę sądową praw jednostki”10.
Pozytywny oddźwięk na tę zasadę znalazł się także w zbiorowej publikacji
poświęconej zwalczaniu przestępczości w Unii Europejskiej, w której uznano m.in.,
że trudno jest przecenić wagę i doniosłość idei wzajemnego uznawania orzeczeń
sądowych i prokuratorskich w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedli‑
wości UE. Można jedynie stwierdzić, iż jest to kwestia pierwszoplanowa, równole‑
gle z którą powinien następować proces zbliżania prawa karnego materialnego oraz
wykonawczego na obszarze Unii Europejskiej11. Dodatkowym argumentem prze‑
mawiającym za stosowaniem tych zasad jest ich znaczący wpływ na walkę z terro‑
ryzmem. Wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych ma na celu wyeliminowanie
różnic wynikających z różnych praktyk prawnych stosowanych w państwach
członkowskich, tak, aby było możliwe postawienie przestępcy (terrorysty) przed
sądem, i aby nakaz ten obowiązywał na terenie całej UE, mimo iż został wydany
tylko w jednym z państw członkowskich. Stosowanie obu zasad pozwoli na sku‑

9

Zielona Księga, domniemanie niewinności, European Commission Directorate-General Justice,
Freedom and Security Unit D3 – Criminal Justice, www.bip.ms.gov.pl
10
Szczyt Rady Europejskiej w Tampere, 15–16 października 1999 r.
11
K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Gruszczak, A. Grzelak, P. Hofmański, F. Jasiński, M. Kula, A. Lach,
B. Nita, P. Rakowski, A. Sakowicz, A. Sołtysińska, B. Srebro, Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2005, s. 411.
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teczne ściganie i karanie potencjalnych terrorystów, przy jednoczesnym poszano‑
waniu podstawowych praw wynikających z gwarancji procesowych.
Powyższe zasady są w pewien sposób powiązane ze swobodą przemieszczania
się i mają ogromny wpływ na prowadzoną politykę wobec terroryzmu, ponieważ
po pierwsze, zapobiegają wykorzystywaniu przez przestępców różnic pomiędzy
systemami sądowymi oraz zapewniają poszanowanie i wykonywanie orzeczeń
sądowych na terenie całej Unii Europejskiej. Po drugie wpływają na świadomość
przestępców, którzy muszą liczyć się z tym, iż będą ścigani bez względu na to, gdzie
się znajdują, bądź gdzie popełnili przestępstwo. Współpraca sądowa pełni tutaj
kluczową rolę, gdyż jest ona w stanie doprowadzić do wypracowania skutecznych
metod walki z terrorystami, ścigania i skazywania ich za popełniane przestępstwa
„(…) poprzez ustalenie wspólnych definicji niektórych poważnych przestępstw,
wzajemne dostosowanie różnych przepisów krajowych oraz ustanowienia propor‑
cjonalnych i odstraszających kar minimalnych. Celem Unii jest wypełnienie luk
prawnych wykorzystywanych przez zorganizowane gangi przestępcze; nie powinny
istnieć żadne bezpieczne przystanie dla winnych poważnych przestępstw”12. Te
bezpieczne przystanie (safe heavens), to często państwa trzecie, które wspierają
działalność zorganizowanych grup przestępczych, w tym grup terrorystycznych,
od udzielania im schronienia, do wsparcia finansowego. Dlatego też wymienione
zasady powinny być uznawane przez jak największą liczbę państw, w tym państw
trzecich współpracujących z Unią Europejską, tak, aby tych „przystani” było jak
najmniej. W omawianym powyżej tekście pojawia się kolejna zasada, mianowicie:
zasada proporcjonalności wyroków i kar. Ma ona na celu zapewnienie jednakowej
kary dla osób dokonujących przestępstw, w tym aktów terrorystycznych na terenie
Unii Europejskiej. Jest to konieczny krok w celu zwiększenia efektywności walki
z terroryzmem. Dzięki harmonizacji wyroków i kar, wyeliminuje się takie sytuacje,
w których terroryści będą uciekali, bądź szukali schronienia w tych państwach
członkowskich, w których kary za te same czyny o charakterze terrorystycznym
są mniejsze. Należy też zauważyć, iż zasada ta pojawiła się dopiero po zamachach
z 11 września 2001 r. Wcześniej poszczególne państwa posiadały własne, specjalne
ustawodawstwa odnoszące się do kwestii terroryzmu, co powodowało, że w nie‑
których krajach akt terroryzmu traktowany był jako zwykłe przestępstwo krymi‑
nalne, a tylko w sześciu krajach, takich jak: Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy,
Niemcy i Wielka Brytania, terroryzm uznawany był za szczególne przestępstwo.
12
Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość dla wszystkich. Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskie 2005, s. 8.
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Stwarzało to problemy wynikające chociażby z odmienności postrzegania działań
przestępczych jako terroryzmu, również zróżnicowane były kary w zależności od
skali popełnionego czynu. Decyzja Ramowa o zwalczaniu terroryzmu z 2002 r.
zobowiązała państwa członkowskie do przyjęcia jednolitej definicji przestępstwa
o charakterze terrorystycznym. Dla przypomnienia, decyzja ta nakazuje wprowa‑
dzenie wyższych ustawowych kar za przestępstwo o charakterze terrorystycznym,
niż są przewidziane za analogiczne przestępstwa, ale niemające takiego charak‑
teru13. Brak harmonizacji w tej materii był główną przyczyną uchwalenia zasady
proporcjonalności wyroków i kar, szczególnie w odniesieniu do przestępstw na tle
terrorystycznym. Stosowanie wspólnych norm ma na celu zacieśnianie wzajemnej
współpracy sądowej pomiędzy państwami członkowskimi w sprawach tak waż‑
nych jak przestępstwa terrorystyczne i wspólne zwalczanie zagrożenia spowodo‑
wanego przez rozwój terroryzmu. Współpraca sądowa w sprawach karnych jest
nieodłącznym elementem prowadzonej polityki wobec terroryzmu. Rozwijanie jej
generuje podejmowanie wielu działań, bez których polityka ta nie mogłaby roz‑
wijać się prawidłowo. Ponadto, jak już zostało wspomniane wcześniej, stanowi
zarówno etap początkowy, jak i końcowy prowadzonych czynności w określonej
sprawie. Nie sposób jest zwalczać terroryzm bez precyzyjnie określonej polityki
w sprawach karnych.
Zasady walki z terroryzmem przyjęte zostały również w stosunku do prowa‑
dzonej przez UE polityki zewnętrznej, prowadzonej wspólnie z innymi podmio‑
tami stosunków międzynarodowych. Także tutaj działania Unii Europejskiej
opierają się na takich wartościach, jak praworządność, demokracja oraz poszano‑
wanie praw człowieka. Należy przy tym zaznaczyć, że rozwijanie tych wartości jest
niezwykle istotne dla wewnętrznego wzmacniania przestrzeni wolności, bezpie‑
czeństwa i sprawiedliwości. Dość często podkreślane jest na forum Wspólnoty, że
wewnętrzne i zewnętrzne aspekty unijnego bezpieczeństwa są ze sobą ściśle
powiązane, dlatego społeczeństwa, które opierają się na dualistycznej koncepcji
bezpieczeństwa, osiągają większą skuteczność w zwalczaniu zagrożeń14. Do pod‑
stawowych zasad walki z terroryzmem międzynarodowym w stosunkach
zewnętrznych należą: zwalczanie terroryzmu w sposób globalny przy poszanowa‑
niu praw człowieka, zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa w Unii, tak aby
13

P. Kuzior, Zwalczanie terroryzmu a polskie prawo karne, www.terroryzm.com
Komunikat Komisji: Strategia zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości, Podstawowe zasady walki z terroryzmem międzynarodowym w stosunkach zewnętrznych, Dokument Roboczy, PE 374.127v01–00, s. 4.
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jej obywatele mogli korzystać z rzeczywistej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości15. Zasada ta wynika z przedstawionych powyżej dążeń do prze‑
strzegania określonych wartości, którymi Unia pragnie się kierować przy realizo‑
waniu zewnętrznych aspektów walki z terroryzmem. Już wcześniej wspominano,
iż nie jest to łatwe, bowiem wskutek walki z terroryzmem zaciera się granica
pomiędzy działaniami koniecznymi, a wymogiem przestrzegania obowiązujących
norm i wartości. Kroki, jakie realizuje Wspólnota w tym kierunku opierają się
głównie na podejmowaniu i rozwijaniu środków głównie dyplomatycznych
i pokojowych, opartych na rozwijaniu dialogu i szerzeniu podstawowych praw
i wolności w państwach trzecich. Środki te mogą również obejmować restrykcje
w stosunku do tych państw, które stwarzają warunki sprzyjające organizacjom
terrorystycznym, tj. wspierają finansowo ich działalność, dostarczają broń czy
ukrywają poszukiwanych terrorystów. Restrykcje te jednak nie stanowią narusze‑
nia prawa przez UE. Globalna walka z terroryzmem wymaga również współpracy
z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Aby jednak nie koli‑
dowała ona z przestrzeganiem podstawowych wartości i praw, należałoby określić
pewne ramy tej współpracy przy zachowaniu gwarancji co do ich poszanowania.
Jest to szczególnie ważne przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, dla których
„wojna z terroryzmem” oznacza działania militarne oraz przy okazji niedostrze‑
ganie istniejących wartości i wolności, czego przykładem może być choćby
poniżające traktowanie więzionych domniemanych terrorystów w Guantanamo16
lub w więzieniu Abu Ghraib w Bagdadzie. Unia Europejska wielokrotnie podkre‑
ślała, że nikt nie powinien znajdować się w prawnej próżni, a prawa człowieka
i standardy humanitarne muszą być przestrzegane podczas walki z terroryzmem,
natomiast więzienie w Guantanamo uznano za przykład anomalii17. Jest to egzem‑
plifikacja tego, jak bardzo różnią się stanowiska Unii Europejskiej i Stanów
Zjednoczonych w kwestii walki z globalnym terroryzmem. Dodatkowo z powyż‑
szego omówienia wynika następna zasada: opieranie globalnej strategii walki
15
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zewnętrznych aspektów walki z międzynarodowym terroryzmem, www.europarl.europa.eu
16
Areszt w Guantanano (amerykańskiej bazie na Kubie) stworzono w 2002 r. Przetrzymywano
tam osoby, które podejrzewane były o terroryzm, głównie z Afganistanu i Pakistanu. Więźniowie byli
torturowani, często dochodziło do samobójstw. Praktyki te często krytykowane były przez liderów
Unii Europejskiej.
17
Zob. w: Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka, Bruksela, 29 listopada 2007 r.,
s. 100–102. Por. Z. Słodkowski, Zamknąć Guantanamo. Prawa człowieka–ciernie na demokracji
i sprawiedliwości, „Trybuna”, 30.05.2006; B. Wawro, UE na straży praw człowieka, „Dziennik”,
29.05.2006.
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z terroryzmem na podstawowych zasadach, kierujących również działaniami ONZ,
na konstruktywnym i poważnym dialogu między ludźmi i narodami, a także
kulturami, religiami i cywilizacjami, uwzględniającym poszczególne punkty
widzenia i obawy, oraz na poszanowaniu prawa międzynarodowego18.
Od początku prowadzonej walki z terroryzmem, tj. po 11 września 2001 r.19, Unia
Europejska stara się podkreślać, iż walka ta nie jest skierowana w całą społeczność
muzułmańską, a tylko w tych, którzy dokonują bezprawnych aktów, zagrażają
stabilności i bezpieczeństwu społeczeństwom europejskim i pozaeuropejskim. Unia
popiera prowadzenie konstruktywnego dialogu międzyludzkiego i międzykultu‑
rowego w myśl poszanowania podstawowych praw i wolności. Tak częste podkre‑
ślanie powyższej zasady ma swoje uzasadnienie i przyczynę. Pomijając już rzeczy‑
wiste i pozytywne zresztą intencje Wspólnoty w prowadzonej walce z terrorystami
(czyli przestrzeganie obowiązujących praw i wartości) to z analizy wynika, że
przyczyna tkwi dodatkowo w skrajnych nastrojach niektórych społeczeństw państw
członkowskich, które nie podzielają analogicznego stanowiska, wręcz odwrotnie:
„mówię muzułmanin, myślę terrorysta”, takie nastroje dało się szczególnie zaob‑
serwować po zamachach w Madrycie i Londynie. Stąd ten łagodzący ton i stano‑
wisko Wspólnot wobec omawianej kwestii wyrażane tak często na forum między‑
narodowym. Należy jednak podkreślić, iż jest to ważna zasada umożliwiająca
państwom członkowskim podejmowanie działań dyplomatycznych, opartych na
dialogu i wzajemnym zrozumieniu stron uczestniczących w tym konflikcie, tak,
aby żadna z nich nie czuła się gorsza i zdegradowana do jednej kategorii, określa‑
nej mianem zła.
Idąc dalej tą drogą wyłania się kolejna zasada: niedopuszczanie do stygmatyza‑
cji pewnych grup i osób pochodzących z różnych diaspor i mieszkających na
terytorium Europy, w tym zwalczanie ksenofobii i wszelkiego łamania praw czło‑
wieka w odniesieniu do wspólnot imigrantów i uchodźców, a także wspieranie
projektów pomocy rozwojowej wnoszonych przez migrantów lub stowarzyszenia
migrantów20. Ten problem wymaga wprawdzie szerszego omówienia, jednak można
powiedzieć, iż jest to jedna z zasad, gdzie granica zaciera się w stosunku do przy‑
18

Komunikat Komisji: Strategia zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości, op.cit., s. 5.
19
Prowadzona przez UE polityka wobec terroryzmu przed 11 września 2001 r. nie miała tak
wielkiego rozgłosu, bo i skala tego zjawiska nie miała dla UE znaczenia globalnego. Stąd za początek
prowadzonej „nowej” polityki UE wobec terroryzmu należałoby przyjąć wszystkie działania, które są
podejmowane od dnia 11 września 2001 r.
20
Ibidem.
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jętych zasad i wartości właśnie w kontekście prowadzonej walki z terroryzmem.
Dotyczy to głównie samych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz prowa‑
dzonej przez nie polityki skierowanej na zapewnienie maksymalnego bezpieczeń‑
stwa swoim obywatelom. Należy także zauważyć, że istnieje pewna niechęć do
islamu i muzułmanów, która szczególnie widoczna jest w działalności organizacji
politycznych o zabarwieniu prawicowo-nacjonalistycznym, jak choćby ugrupowa‑
nie nieżyjącego już Jörga Haidera w Austrii (niem. Freiheitliche Partei Österreichs),
czy nowe ruchy w Danii lub Holandii, które odkryły, że antymuzułmańska, popu‑
listyczna propaganda pomaga im podczas kampanii wyborczych. Używanie
argumentów przeciw religii pomaga takim środowiskom uniknąć posądzenia
o szerzenie nienawiści rasowej, zabronionej przez prawo i karanej21. Zamordowany
w 2002 r. szef populistycznej, holenderskiej partii Lijst Pim Fortuyn (LP), Pim
Fortuyn, mimo oskarżeń mediów o sianie nienawiści, zdobywa pośmiertnie coraz
większą popularność. Jego krytyka holenderskiego establishmentu szła w parze
z podważaniem zasad funkcjonowania wielokulturowego i wieloetnicznego spo‑
łeczeństwa. Islam nazywał wręcz „zacofaną religią, która nie przeszła przez pralkę
oświecenia i humanizmu”. Tego typu sformułowania, wcześniej słyszane jedynie
w kręgach skrajnej prawicy, stały się po 11 września niezwykle nośne. Odsetek
Holendrów, którzy zaczynają kwestionować panującą dotychczas „polityczną
poprawność” i wzorem Fortuyna gotowi są rozwiązać „problem islamski”, wydaje
się dużo większy, aniżeli dotychczas sądzono. Antymuzułmański populizm
widoczny jest także w wypowiedziach francuskiego Frontu Narodowego (Front
National) Jean Marie Le Pena. Otwarte wezwanie do repatriacji nawet trzech
milionów imigrantów z Afryki Północnej dało początek bardzo agresywnej dys‑
kusji, mającej nierzadko wydźwięk nie tylko antymuzułmański, ale i antyarabski22.
To również zachowania ludzi i mediów sprawiają, iż dochodzi do łamania praw
w stosunku do imigrantów. Powielanie negatywnych stereotypów na temat islamu
oraz uogólnianie zagrożenia ze strony niewielkich grup ekstremistów prowadzi do
stygmatyzacji muzułmanów w codziennych kontaktach, a przez to często także do
wykluczania ich z wielu sfer oficjalnego życia. Niestety ma to niekorzystny wpływ
na postawy, jakie muzułmanie, jako imigranci, przyjmują wobec rzeczywistości
krajów zamieszkania. Sprzyja to bowiem przyjęciu postawy odrzucenia zastanej
21

Między religią a kulturą. Debata na temat przyszłości Europy, Aud. 4, Turcja i islam, dialog czy
konfrontacja, s. 3, www.rcie.rzeszow.pl, odczyt z dn. 16.02.2009.
22
P. Kłodkowski, Globalizacja nienawiści, „Tygodnik Powszechny”, 22.06.2012, nr 25 (2815),
wersja online.
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kultury w całości, postrzegania jej jako zepsutej i dekadenckiej. Napiętnowanie
muzułmanów jako gorszych, podejrzanych członków społeczeństwa i odmawianie
im prawa do obywatelstwa staje się przyczyną poszukiwania własnej wartości
w rodzimej kulturze i tradycji, a co za tym idzie, podejmowania prób życia zgodnie
ze wszystkimi zasadami odziedziczonej po przodkach religii23. Proces ten prowadzi
z kolei do zamykania się muzułmanów na społeczności demokratyczne i utrudnia
asymilację oraz potęguję złe opinie. Islam odrzuca wartości Zachodu, określając je
niejednokrotnie „zepsutymi”, alkohol, skąpe stroje, relacje damsko-męskie, czy
sposób pojmowania wiary to wartości, które są sprzeczne z wartościami kultury
islamskiej. Odwracając sytuację, mamy społeczeństwa zachodnie nierozumiejące
islamu, twardych i niezmiennych od lat zasad, które mówią w jaki sposób człowiek
ma żyć. Można by określić ten mechanizm błędnym kołem. Jednak wykluczanie
pewnych postaw, stereotypów, rozwijanie dialogu, mogłoby spowodować rozwój
innych relacji pomiędzy tak różnymi społecznościami, których istnienia wcale się
nie wyklucza. To jest zadanie dla Unii Europejskiej. Problem jednak polega na tym,
że kiedy Unia mówi o dialogu, o promowaniu i szanowaniu wzajemnych wartości,
jednocześnie rządy niektórych państw członkowskich działają na szkodę tego
dialogu, poprzez np. wprowadzanie nakazów i zakazów, godzących w wartości czy
zasady kultury islamskiej. Zakaz noszenia chust i burek w miejscach publicznych
uderza w wartości islamu, mimo to nie powoduje zatrzymania tego procesu,
bowiem coraz więcej państw jest za zakazem. Zakaz ten usprawiedliwiany jest m.in.
względami bezpieczeństwa. Dla przykładu, Francja jest krajem, w którym islamo‑
fobia nie słabnie, wręcz nasila się. Według tamtejszych sondaży, rośnie zaniepoko‑
jenie Francuzów rolą muzułmanów w społeczeństwie oraz poczucie zagrożenia dla
francuskiej tożsamości narodowej24. Europejska poprawność polityczna jest
widoczna jedynie na forum Unii, natomiast działania państw, wypowiedzi niektó‑
rych polityków, wskazują na brak jednomyślności i zgodności z Unią i też coraz
częściej brak poprawności politycznej jest tym elementem, który pokazuje, że
niektóre interesy Unii nie idą w parze z interesami jej państw członkowskich.
Dlatego na początku niniejszego opracowania zostało wspomniane, iż konieczne
jest ciągłe budowanie wspólnych zasad, powielanie wartości i harmonizowanie
norm prawnych w taki sposób, aby te różnice były niewielkie, aby Unia Europejska
i jej państwa członkowskie mówiły jednym głosem.
23

Między religią a kulturą…, s. 3.
Redakcja Fronda.pl, Biskupi Francji przestrzegają przed „katolicką islamofobią”, www.fronda.
pl, odczyt z dn. 16.02.2009.
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Kolejna z promowanych zasad podkreśla, że zewnętrzne działania Unii Euro‑
pejskiej w zakresie walki z terroryzmem międzynarodowym powinny koncentro‑
wać się przede wszystkim na: zapobieganiu sięganiu przez grupy radykalne lub
ekstremistyczne, a także państwa, po metody terrorystyczne i na zapobieganiu
popieraniu ich jako środka do osiągnięcia swoich celów25. Zasada ta ma związek
z czynnikami, które wpływają na wspieranie działalności terrorystycznej oraz
przyczyniają się do rekrutacji osób, które aby osiągać zamierzone cele sięgają po
metody stosowania terroryzmu. Walka z rekrutacją i radykalizacją postaw osiągnęła
w UE bardzo wysoki poziom (co da się zauważyć w licznych dokumentach)26, gdyż
uznano to zjawisko za źródło przyczyn zamachów na jej obszarze i całej lawiny
następstw, jakie niesie ze sobą terroryzm. W 2009 r. Hiszpania była uznana za
największą wylęgarnię terrorystów, wg raportu hiszpańskiej policji, od czasu ataków
w Madrycie, hiszpańskie służby bezpieczeństwa zaaresztowały 384 muzułmanów
podejrzanych o terroryzm. Większość należała do sieci, rekrutującej i szkolącej
terrorystów. Organizacja wysyłała swoich członków na szkolenia dla pilotów
samobójców do Iraku. Aresztowani muzułmanie zbierali także pieniądze na pro‑
wadzenie dżihadu. Aż 80% podejrzanych o terroryzm zostało aresztowanych
w jednej prowincji – Katalonii. Bogata Katalonia to docelowe miejsce imigracji
mieszkańców Maghrebu27.
Równie ważną zasadą, której nieprzestrzeganie i łamanie, może prowadzić do
zagrożenia terroryzmem jest: nieaprobowanie i delegalizacja nacjonalistycznych
i fanatycznych organizacji, które bezpośrednio sprzeciwiają się demokratycznym
wartościom Unii Europejskiej i nawołują do wrogości i nienawiści rasowej28. Ist‑
nienie tego typu organizacji, po pierwsze stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa
państw, w których one występują, gdyż mogą to być organizacje popierające terro‑
25
Komunikat Komisji: Strategia zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości…, s. 5.
26
Por. The European Union Strategy and Recruitment to Terrorism, 14781/1/05, REV 1, The Role
of Civil Society in Counter-Radicalization and De-Radicalization, A Working Paper of the European
Policy Planners Network of Countering Radicalization and Polarization (PPN), Institute for Strategic
Dialogue, The EU Counterradicalization Strategy. Evaluating EU policies concerning causes of radicalization, Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law, Workpackage 4, objective 6, The EU
Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe, Communication from
the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2010) 673 final, Radicalization
Processes Leading to Acts of Terrorism, A Concise Report prepared by the European Commission’s
Expert Group on Violent Radicalization, 15.05.2008.
27
Hiszpania: miejsce rekrutacji terrorystów w Europie, tekst dostępny na: www.eurislam.pl,
odczyt z dn. 16.02.2009.
28
Komunikat Komisji: Strategia…
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ryzm, bądź będące już częścią siatki terrorystycznej. Po drugie, stanowi to groźbę
rozprzestrzeniania się radykalnych postaw na inne grupy społeczne. W konsekwen‑
cji może to być niebezpieczne dla całej Unii Europejskiej, jak i Europy. Dodatkowy,
negatywny element tego typu działalności to szerzenie wrogości i nienawiści do
innych grup społecznych, religii, co jest sprzeczne z zasadą wyrzekania się wrogo‑
ści i nienawiści promowaną przez Unię Europejską.
Zasada, która dość często jest powtarzana przez Wspólnotę to: „(…) konieczność
systematycznego wysyłania sygnału, że terroryzm nie może być akceptowany ani
usprawiedliwiany przez żadne podmioty państwowe czy niepaństwowe”29. Zasada
ta powinna obowiązywać w każdej sytuacji i w każdej kulturze, nie bacząc na
względy polityczne, filozoficzne, ideologiczne, rasowe, etniczne, religijne lub jakiej‑
kolwiek innej natury. Nie mogą też być przytaczane w celu usprawiedliwienia
a także eliminowania czynników, które mogą być wykorzystane przez terrorystów,
takich jak dehumanizacja ofiar, wybuchające i przedłużające się konflikty, złe rządy,
naruszanie praw obywatelskich i łamanie praw człowieka, dyskryminacja z przy‑
czyn religijnych i etnicznych, wykluczenie polityczne oraz marginalizacja spo‑
łeczno-gospodarcza30. Celem tej zasady jest wzbudzenie poczucia braku akceptacji
wśród grup terrorystycznych a także uświadamianie państwom i innym podmio‑
tom wspierającym terroryzm, iż nie jest to dobra metoda osiągania zamierzonych
celów, jak również nie jest to metoda akceptowana przez państwa akceptujące
demokratyczne wartości. „Terroryzm stanowi jedno z najpoważniejszych przeja‑
wów naruszania podstawowych swobód i wszelkie argumenty próbujące uzasadnić
niektóre akty przemocy jako wyraz odrębności należy również bezwarunkowo
odrzucać”31. Niedorzecznością jest usprawiedliwianie łamania podstawowych
swobód powołując się na ideologię i cele, które zamierza się osiągnąć w jej imieniu.
Kolejne zasady UE wobec terroryzmu poruszają różnorodność tego zjawiska,
jak powiedział dyrektor Europolu, Rob Wainwright „Terroryzm jest mocno powią‑
zany z przestępczością zorganizowaną i przemytem bronią. Coraz częściej wyko‑
rzystuje się Internet do rekrutacji zamachowców”32, odcięcie terrorystów od
środków umożliwiających im dokonywanie zamachów, sprzeciwianie się finanso‑
waniu organizacji terrorystycznych poprzez podejmowanie konkretnych działań,
29

Ibidem, s. 6.
Ibidem.
31
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Rekrutacji terrorystów:
analiza czynników wpływających na gwałtowną radykalizację postaw, COM(2005)313 końcowy, s. 2.
32
Zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej – raport Europolu, www.twojaeuropa.pl. Por.
TE-SAT 2011 EU Terrorism Situation and Trend Report.
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dbanie o bezpieczeństwo transportu, korzystanie z możliwości zwalczania terro‑
ryzmu oferowanych przez Internet, wzmacnianie ochrony potencjalnych celów
terrorystów, nasilenie reakcji na zamachy, zapobieganie nabywaniu przez terrory‑
stów broni konwencjonalnej lub materiałów jądrowych, biologicznych, chemicz‑
nych i radiologicznych33. W tych kwestiach Unia Europejska wypowiadała się
niejednokrotnie a także przyjęła wiele aktów prawnych w celu przestrzegania
powyższych zasad34. Mają one na celu pozbawienie terrorystów możliwości prze‑
mieszczania się, korzystania ze środków komunikacji i prowadzenia działalności
prozelitycznej, dzięki której poszerza się krąg zwolenników stosujących metody
terrorystyczne. Także celem powyższych zasad jest uniemożliwienie wykorzysty‑
wania przez terrorystów Internetu dla osiągania swoich celów, otrzymywania
wsparcia finansowego, „prania brudnych pieniędzy”. Niezwykle ważną kwestią jest
zapobieganie sytuacjom ułatwiającym dostęp do broni, zarówno konwencjonalnej,
33

Ibidem.
Dyrektywa Rady Unii Europejskiej, nr 91/308, W sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu
finansowego w celu prania pieniędzy, Zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie współpracy w zwalczaniu finansowania grup terrorystycznych, Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, nr 2580/2001,
dotyczące szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i mieniu
mające na celu zwalczanie terroryzmu, Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, nr 881/2002, wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom
związanym z Osamą Bin Ladenem, siecią Al.-Kaida i Talibami, Wspólne Stanowisko, nr 746/96, dotyczące dodatkowych środków ograniczających przeciwko Talibom, Decyzja Ramowa w sprawie prania
brudnych pieniędzy oraz identyfikowania, wykrywania, zabezpieczania, zajęcia i przepadku przedmiotów oraz korzyści majątkowych pochodzących z przestępstw, Wspólne Stanowisko, nr 930/2001,
w sprawie zwalczania terroryzmu, Wspólne Stanowisko, nr 402/2002, dotyczące środków ograniczających przeciwko Osamie Bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida i Talibom oraz innym osobom
fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym, Rozporządzenie Rady Unii
Europejskiej, nr 1334/2000, ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej,
nr 6/2003, w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku, Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, nr 2320/2002, w sprawie wspólnych zasad w zakresie
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, nr 725/2004, w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych, Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, nr 460/2004, ustanawiające Europejską Agencję
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 29 listopada 2005 r. w sprawie Prewencji i zwalczania
finansowania terroryzmu poprzez pogłębioną koordynację na szczeblu krajowym oraz zwiększenie
przejrzystości sektora organizacji nienastawionych na zysk (COM/2005/0620), Memorandum Komisji
z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie finansowania terroryzmu: nowe wytyczne dla państw członkowskich
w sprawie struktur współpracy na poziomie krajowym oraz zagrożenia dla sektora organizacji o celu
niezarobkowym (MEMO/05/460).
34
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jak i jądrowej, biologicznej, chemicznej i radiologicznej oraz łatwe osiąganie swo‑
ich celów i uzyskiwanie pożądanych efektów.
Kolejna zasada nakazuje zachowanie czujności w stosunku do państw, które nie
stosują się do międzynarodowych instrumentów i wspierają terroryzm: zachowa‑
nie obowiązku czujności w celu uniemożliwiania niektórym państwom udzielania
wsparcia, organizowania, zachęcania i popierania działalności terrorystycznej35.
Jeśli jednak wszystkie dostępne środki zawiodą, zasada ta dopuszcza zastosowanie
sankcji oraz środków przymusowych.
Zasady obowiązujące w UE często są wypracowywane na forum różnych orga‑
nizacji międzynarodowych i przykładem tego jest reguła, która została przyjęta
w ramach Globalnej Strategii walki z terroryzmem przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ (20 września 2006 r.) a która również jest obowiązującą w UE: rozwijanie
zdolności państw do zapobiegania terroryzmowi poprzez wspieranie państwa
prawa, poszanowanie praw człowieka oraz ustanowienie skutecznych systemów
sądownictwa karnego, a także poprzez wspieranie edukacji wysokiej jakości,
tolerancji religijnej i kulturowej36. Należy oczywiście podkreślić, iż zasada ta obej‑
muje wartości, których UE stara się przestrzegać właściwie od samego powstania,
dlatego też nie stanowi ona novum dla współpracy w walce z międzynarodowym
terroryzmem, jednak jej powielanie jest niezwykle ważne dla zachowania i prze‑
strzegania przyjętych norm, choćby dlatego, że nie jest to proces łatwy, szczególnie,
jeśli chodzi o osiągnięcie konsensusu.
Podsumowując katalog zasad przyjętych przez UE w ramach jej polityki wobec
terroryzmu należy zwrócić uwagę, iż większość z nich działa w oparciu o wciąż
powielane wartości uniwersalne, czyli niepodzielne i powszechne wartości godno‑
ści ludzkiej, poszanowanie zasad demokracji i państwa prawa. Do elementów
składowych powyższych wartości należy zagwarantowanie wolności, sprawiedli‑
wości i bezpieczeństwa każdemu obywatelowi zamieszkującemu obszar Wspólnoty
Europejskiej. Wspólnota uznaje je za niezbędny element europejskich działań
zewnętrznych. Co ważne, podkreśla również, iż osłabienie ich będzie stanowiło
wyraźną przeszkodę w walce z terroryzmem oraz porażkę demokracji. Istotne jest
bowiem utrzymanie równowagi pomiędzy działaniami skierowanymi w terroryzm
a prawami podstawowymi. Dlatego przy każdej okazji na forum UE przypomina
się, jak ważne jest wykorzystywanie instrumentów prawnych oraz działań w taki
35

Komunikat Komisji: Strategia zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości…, s. 6.
36
Ibidem.
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sposób, aby nie wymykały się one spod kontroli międzynarodowej, jak np. niele‑
galne przetrzymywanie więźniów, czy istnienie więzień poza międzynarodowymi
ramami prawnymi37. Wychodząc ze słusznego założenia, że terroryzmowi należy
przeciwdziałać zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, Unia
Europejska stworzyła katalog powyższych zasad, na których opiera się jej polityka
wobec walki z wszelkimi przejawami działalności globalnego terroryzmu38. Kon‑
struując powyższe zasady Wspólnota kierowała się przede wszystkim wartościami
wyrażanymi przez systemy demokratyczne, pośród których nie mogło zabraknąć
fundamentalnych praw i wolności przysługujących każdemu człowiekowi, z któ‑
rych najistotniejszym wydaje się być prawo do życia. Łączenie tych elementów
(zasad i wartości) jest dla Wspólnoty niezwykle ważne, co zresztą wielokrotnie było
i jest podkreślane. Omówione zasady stanowią ważny fundament w realizowanej
polityce wobec terroryzmu.

37
Dla społeczności międzynarodowej szokiem było ujawnienie w 2005 r. raportów na temat
istnienia tajnych więzień na terenie Europy, w których przetrzymywano podejrzanych o terroryzm.
Śledztwo w tej sprawie podjęła zarówno Rada Europy, jak i Parlament Europejski. W jego wyniku nie
udowodniono jednak podejrzanym państwom (Polsce i Rumunii), że takie więzienia istniały na ich
terytorium.
38
W Komunikacie Komisji z 12 października 2005 r., pt. Strategia Zewnętrznego Wymiaru
Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości przeanalizowane zostały zewnętrzne wyzwania
w ramach tego obszaru oraz przedstawiono zasady, na których Wspólnota opiera się przy realizowaniu
zadań wynikających z powyższego obszaru. Wśród nich są: priorytety geograficzne, zróżnicowanie
między krajami, elastyczność, koordynacja międzyfilarowa, bliskie partnerstwo z krajami trzecimi,
odpowiedniość działań zewnętrznych (zależność między działaniami wewnętrznymi mającymi na
celu stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości a działalnością zewnętrzną),
wartość dodana, narzędzia pomiaru. PE 374.127v01–00.
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The Rules of the European Union Policy In the Fight Against
International Terrorism

Regulations and records relating to the fight against terrorism are scattered in many

documents of the EU. After their statement they form a kind of set the acquis terrorisme,
as a part of acquis communautaire in the fight against terrorism. The author tried to
identify the first principles which are implemented in force in the fight against international
terrorism. Aspects of serving as a kind of context to clarify the rules are: cooperation at the
external borders, which are rules adopted in the functioning of the Schengen area, judicial
cooperation in criminal matters, the principle of combating terrorism in foreign policy.
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Problem członkostwa tureckiego
w Unii Europejskiej.
Scenariusze rozwoju wydarzeń
Wstęp

Wspólnota Europejska (WE) pierwotnie tworzona przez sześć państw roz‑

szerzyła się z czasem obejmując dziś 27 państw członków. Kandydatem chcącym
dołączyć do tej grupy państw europejskich począwszy od lat 60. nadal pozostaje
Turcja.
Na skrzyżowaniu dróg między Północą a Południem, Wschodem a Zachodem,
Turcja zajmuje na tyle korzystną pozycję, aby odgrywać znaczącą rolę zarówno
w UE, jak i może mieć także duży wpływ na innych sąsiadów śródziemnomorskich
(państwa południowej flanki basenu Morza Śródziemnego (BMŚ). Poprzez dzie‑
sięciolecia, pozycja ta przedstawiała Turcję jako państwo o istotnym znaczeniu
zarówno pod względem historycznym, politycznym, jak i społecznym a także
ekonomicznego rozwoju1. Stosunki między Turcją i Europą są „stare” i złożone.
Historia bardzo długich kontaktów jest w całości nacechowana wymiennie raz
konfliktowymi, raz pokojowymi relacjami o zabarwieniu silnego wzajemnego
tropizmu2. Debaty na temat konstrukcji europejskiej, w następstwie II wojny
światowej, nadały tym relacjom impuls i wyznaczyły różne kierunki, objęte przez
nowe perspektywy.
Począwszy od wprowadzenia Turcji na drogę rozwoju gospodarczego, problem
członkostwa tureckiego w UE stał się ważną kwestią, nad którą deliberowano
1

R. Hagelberg, The Relations between Turkey and Europe from a Geopolitical Perspective, „L’Europe
en formation” 2008, nr 347, s. 17–44.
2
G. Claude, La Turquie et L’Europe. L’histoire d’un „désamour”, „Les Cahiers de l’Orient” 2008,
nr 91, s. 117.
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w samej UE3. Uwzględniając pozycję Turcji, zarówno geopolityczną, jak i geostra‑
tegiczną pojawia się pytanie czy UE może rozszerzać się bez końca? Jeśli tak, to na
jakich warunkach ten proces miałby być kontynuowany?
Celem tego artykułu jest analiza wpływu, jaki może Turcja odgrywać w UE
uwzględniając dwa scenariusze rozwoju; pierwszy, gdy Turcja wejdzie do UE, drugi,
gdy pozostanie poza jej granicami.

Geneza kontaktów Turcji ze Wspólnotami
Europejskimi

17 grudnia 2004 r. w Brukseli szefowie państw oraz rządów państw człon‑

kowskich UE (25UE) podjęli decyzję o rozpoczęciu w październiku 2005 r. nego‑
cjacji z Turcją w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej4. Decyzja ta, podjęta
na podstawie zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2004 r.5,
z jednej strony, wydawałoby się kończy niemal kilkudziesięcioletni etap ubiegania
się o prawo akcesji Turcji do UE, z drugiej zaś stała się przedmiotem „burzliwej”
dyskusji w samej UE.
Zanim jednak otwarcie negocjacji miało miejsce należałoby pokrótce przypo‑
mnieć w kilku zdaniach „drogę” Turcji do Unii Europejskiej6. Zaangażowanie
Turcji na rzecz akcesji ma długą tradycję: perspektywa ta ukazała się już od

3

W przeprowadzonym przez KE po raz pierwszy w 2006 r. sondażu na temat znajomości oby‑
wateli UE względem swoich sąsiadów i ich relacji, okazało się, że w pytaniu dotyczącym wskazania
5 państw, które są uważane za państwa, które dążą do wejścia do UE w najbliższym czasie, okazało
się, że najwięcej bo aż 34% wskazano na Turcję, potem 12% na Chorwację, i 5% na Macedonię.
Świadczy to o rozwiniętej debacie na ten temat. Zob. szerzej: Les relations de l’Union Européenne
avec ses voisins. Un sondage sur les attitudes en l’Union Européenne, „Eurobarometr Special” 2007,
nr 285, s. 4.
4
Brussels European Council, 16-17 december 2004, s. 4, źródło: http://europa.eu/european_coun‑
cil/index_en.htm.
5
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen, du 6 octobre 2004,
intitulée
« Recommandation de la Commission Européenne concernant les progrès réalisés par la Turquie sur
la voie de l’adhésion», COM (2004) 656 final, źródło: http://europa.eu/legislation_summaries/enlar‑
gement/ongoing_enlargement/e50015_fr.htm, odczyt z dn. 30.03.2010.
6
Zob. szerzej: S. Konopacki, Droga Turcji do Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2005, nr 1
(33), s. 49–62; J. Misiągiewicz, Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Toruń 2009.
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momentu podpisania w 1963 r. tzw. umowy z Ankary7, która weszła w życie 1 grud‑
nia 1964 r. Umowa, która miała prowadzić do stowarzyszenia, była wynikiem woli
państw WE (wówczas sześciu państw członkowskich) do rozciągnięcia dotychcza‑
sowych granic geograficznych kontynentu8. Porozumienie to pozwoliło z jednej
strony na odroczenie ostatecznej decyzji w tzw. sprawie Turcji, poprzez ustanowie‑
nie unii celnej, z drugiej zaś, na przygotowanie się do „ewentualnej” akcesji tego
państwa do WE. Dopiero w 1987 r. turecki rząd, nieusatysfakcjonowany zwykłym
porozumieniem, złożył aplikację o akcesję do WE9. Pierwsza prośba o członkostwo
we WE została odrzucona z powodu różnic w rozwoju gospodarczym oraz „defi‑
cytu demokracji”. Od tego momentu perspektywa europejska stała się jednym
z kluczowych kierunków w polityce zagranicznej Turcji.
Decyzja o zaakceptowaniu unii celnej i jej ratyfikowaniu w 1995 r., będąca
podtrzymaniem wcześniejszej umowy z Ankary, spotkała się z dość ambiwalentną
reakcją ze strony Turcji. Dotknęła ona zwłaszcza tych, którzy liczyli na to, iż po tak
długim okresie dostosowywania się nastąpi sukces w postaci rozpoczęcia negocja‑
cji akcesyjnych. Ponadto, podjęcie decyzji przez Radę Europejską w grudniu 1997 r.
o przyznaniu statusu kandydata Cyprowi oraz państwom Europy Środkowo‑
-Wschodniej, odmawiając jednocześnie Turcji do tego prawa, skutkowało zerwa‑
niem przez Turcję dialogu politycznego z Brukselą.
Punktem zwrotnym w stosunkach Turcji z UE był szczyt Rady Europejskiej
w grudniu 1999 r.10 Podczas tego spotkania UE oficjalnie uznała Turcję jako kan‑
dydata11, jednak bez otwierania procesu negocjacji, z uwagi na braki w wypełnianiu
przez Ankarę tzw. warunków kopenhaskich. Rząd turecki począwszy od 2003 r.
przyśpieszył tempo przeprowadzania reform, demonstrując w ten sposób wolę
7

Porozumienie z Ankary wprowadzało unię celną, jako instrument zacieśniania więzi między
stronami i przewidywało wolny przepływ w czterech „swobodach” (towary, usługi, kapitał i przepływ
ludzi), lecz Turcja nie mogła uczestniczyć w procesie decyzyjnym Wspólnoty. Zob. szerzej: Decyzja
Rady z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie zawarcia Układu ustanawiającego stowarzyszenie między
Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, Dz.U., 29.12.1964, nr 217, s. 3685–3686.
8
J-F. Drevet, L’Union Européenne et ses périphéries, „Futuribles” 2006, nr 321, s. 70.
9
Innym państwem muzułmańskim, które ubiegało się o „prawo akcesji” było Maroko. Jego
wniosek złożony w 1987 r., został odrzucony bez określenia jakichkolwiek dalszych warunków. WE
uznała, bowiem, że państwo to nie jest europejskie.
10
Conseil Européen d’Helsinki, les 10 et 11 décembre 1999, źródło: http://europa.eu/european‑
-council/index_fr.htm, odczyt z dn. 30.03.2010.
11
Status kandydata dawał Turcji możliwość uczestniczenia w sercu Konwentu Europejskiego po
stronie państw członkowskich (15 UE). Mimo, iż pozbawieni prawa głosu, reprezentanci tureccy
mogli uczestniczyć w pracach (grupach roboczych i plenarnych), gdzie niejednokrotnie bronili
swojego punktu widzenia.

Problem członkostwa tureckiego w Unii Europejskiej

197

narodu tureckiego w wypełnianiu w/w warunków. Począwszy od 2005 r. ten
„turecki pęd” w kierunku UE został nieco spowolniony. Było to wyraźnie ilustro‑
wane przez fakt, że 15 grudnia 2006 r. UE podjęła decyzje w następstwie zaleceń
KE o zawieszeniu z Ankarą 8 z 35 rozdziałów negocjacyjnych. Głównym powodem
takiej decyzji była postawa Turcji, która nadal kontynuowała swoją odmowę
otwarcia portów i lotnisk dla handlu z Cyprem12.
Zatem, historia relacji europejsko-tureckich sięgająca początku lat 60. zaznaczyła
swoje piętno licznymi postępami, jak i „krokami wstecz”, aby w końcu sprawić
wrażenie niemile niedokończonego zbliżenia13.
Jak widać Turcja niemal od zawsze afiszowała swoją wolę integracji z WE/UE
w kontekście różnych planów wewnętrznych, jak i międzynarodowych, a zwycię‑
stwo Muzułmańskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) w listopadzie 2002 r.
nie zmieniło tej linii. Potwierdzają to także słowa ministra spraw zagranicznych
Turcji Aliego Babacana z listopada 2008 r. – „Rozumienie Europy jako zamkniętego
na świat klubu chrześcijan to duży błąd. Dla mnie Europa to wspólnota wartości
i idei. Do takiej Europy Turcja pasuje i chce się z nią integrować”14.
Wspomniana na samym początku decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych
UE z Turcją w październiku 2005 r.15 spotkała się z dość ambiwalentną reakcją, tym
razem w samej UE. W przeciwieństwie do wcześniejszych rozszerzeń UE (piąte
i szóste), negocjacje opierały się na wzajemnej woli, a nie tak jak w przypadku
Turcji na woli jednostronnej. Ponadto, w UE wiele czołowych osobistości (np.
Sarkozy), podkreśla swoją opozycję względem przystąpienia Turcji do UE, nawet
po wypełnieniu kryteriów akcesyjnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to
właśnie we Francji w wyniku referendum nastąpi odmowa akceptacji wejścia tego
państwa do UE16. Warto zacytować słowa Valerego Giscarda d’Estaing: „Nie widzę
miejsca dla Turcji w Europie”17. Jako szef Konwentu Europejskiego obradującego
nad przyszłością Europy, stanowczo wypowiedział się przeciwko integracji Turcji
z UE. Ocenił, iż akcesja tego państwa oznaczałaby „koniec Unii Europejskiej”. Jak
widać propozycje te wznieciły żywą debatę wokół kandydatury Turcji. W Niem‑
12

R. Hagelberg, The Relations between Turkey…, s. 35.
G. Claude, La Turquie et L’Europe…, s. 120.
14
M. Kazimierczyk, Turcy pasują do Europy, „Gazeta Wyborcza”, 21.11.2008, źródło: http://wy‑
borcza.pl.
15
Negotiating framework-October 2005, źródło: http:// http://ec.europa.eu/enlargement/candi‑
date-countries/turkey/key_documents_en.htm, odczyt z dn. 30.03.2010.
16
Z takiej możliwości może skorzystać Francja, dzięki rewizji Konstytucji francuskiej (28 lutego
2005 r.). Podobnie Cypr, który może konsultować ten fakt na drodze referendalnej.
17
Zob. szerzej: „Geopolitique” 2000, nr 69, s. 5–8.
13
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czech oraz w Austrii dochodziły do głosu przeważnie dwa stanowiska, „uprzywi‑
lejowane partnerstwo”18, zamiast pełnego członkostwa bądź perspektywa pełnego
członkostwa pod warunkiem realizacji wymogów stawianych przez UE19. Wydaje
się, że im bliżej Turcji do członkostwa w UE, tym większy w Europie narasta opór20.
Debata na temat akcesji Turcji do Unii Europejskiej zbiegła się nie tylko z piątym
rozszerzeniem UE, lecz również z przyśpieszeniem procesu konstytucjonalizacji
UE. Turcja z racji swojego statusu państwa „kandydata” uczestniczyła w pracach
Konwentu21. Świadczy to o tym, że już wtedy wyobrażano sobie miejsce, jakie
mogłaby zająć w przyszłości Turcja względem UE w momencie zmian uwzględ‑
niając dwa scenariusze relacji22: pierwszy, gdy Turcja staję się członkiem UE, i drugi,
kiedy pozostaje poza jej granicami, będąc bliskim sąsiadem.

Scenariusz pierwszy:
Turcja jako przyszły członek UE

Scenariusz ten nie był i nadal nie jest łatwy do rozwinięcia, gdyż obejmuje

liczne „niejasności” związane z przyszłością UE. Zastanawiano się między innymi,
jakie będą zmiany instytucjonalne, jakie będą ambicje UE, jaki będzie jej skład, jaki
stopień dyferencjacji zostanie zaakceptowany. Brak stabilnych danych z góry
pokazuje jak bardzo niepewna może okazać się taka perspektywa. W tym kontek‑
18

Hipoteza „uprzywilejowanego partnerstwa” jest odbierana przez Turcję jako upokorzenie. Ich
zdaniem status partnerstwa jest pusty w swojej treści, bowiem zarówno umowa stowarzyszeniowa
z 1963 r., jak i umowa celna z 1995 r., wyznaczają już taki statut.
19
N. Kapferer, Turecko-islamskie kobiece nakrycie głowy – symbol uciśnienia czy torowanie drogi
dla politycznego islamu w Europie?, [w:] Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej.
Economic relations in the EU enlarged, red. J. Kundera, Wrocław 2007, s. 331–349.
20
Zob. szerzej: E. Kawecka-Wyrzykowska, Unia Europejska – wyzwania bliskiej przyszłości, [w:]
Dylematy rozszerzenia Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Warszawa 2006, s. 30–41;
A. Łankowski, Integracja Europejska w świetle opinii państw członkowskich Unii Europejskiej, [w:]
Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, red. K. Żukrowska, Warszawa 2006,
s. 434–453.
21
Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe państwa to wielkie wyzwanie stojące nie tylko przed
państwami kandydującymi, ale również przed samą Unią. Gdyby przyjąć nowych członków bez
dokonywania żadnych zmian w UE, mogłoby to sparaliżować jej działanie i spowodować wiele nie‑
korzystnych skutków zarówno dla nowych państw, jak i dla samej UE. Aby uniknąć takiej sytuacji,
jeszcze przed piątym rozszerzeniem powołano Konwent Unii Europejskiej – demokratyczne ciało,
którego celem było opracowanie zaleceń w sprawie reform dostosowawczych.
22
C. Flaesch-Mougin, La Turquie face à l’Union Européenne en mutation, [w:] Les défis adhésion
de la Turquie à l’Union Européenne, red. E. Lannon, J. Lebullenger, Bruxelles 2006, s. 3–28.
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ście, należałoby jednak wyobrazić sobie akcesję Turcji do UE. Mimo iż Turcja
korzysta od 1999 r. ze statusu państwa kandydującego to debata na jej temat miała
miejsce głównie w ramach Konferencji Międzyrządowej 2000, gdzie zajęto się
przede wszystkim analizą wpływu akcesji na sytuację w instytucjach UE, zaś sam
Traktat z Nicei „milczy” na ten temat. Trzeba zaznaczyć, iż otrzymane rezultaty,
biorąc pod uwagę chociażby dane statystyczne, świadczą o miejscu szczególnym,
które zajmowałaby Turcja w instytucjach europejskich. Turcja byłaby kandydatem
„nie takim jak inne”. To stwierdzenie wymaga powrotu do zmian wywołanych
Traktatem z Nicei i przypomnieniem zasad przy wprowadzaniu i rozwijaniu sys‑
temu instytucjonalnego WE/UE. Zasada równości statutowej państw członkow‑
skich stanowi, że każde państwo powinno być reprezentowane w instytucjach
i organach UE oraz że mogłoby brać udział w debatach i głosowaniu. Zasada ta,
w momencie akcesji dotyczyłaby także Turcji. Została ona wprowadzona po to, aby
uwzględniać różnorodność państw członkowskich23.
Kryteria dyferencjacji odgrywają istotną rolę w instytucjach. Oprócz wyznacz‑
ników politycznych i ekonomicznych, duże znaczenie przywiązuje się do czynnika
demograficznego. To znaczenie ma swoje bezpośrednie implikacje dla reprezenta‑
cji Turcji, jeśli miałaby stać się członkiem UE. Turcja licząca 64,3 mln mieszkańców
w 1999 r.24, w 2008 r. 70,5 mln25, zaś 82,1 mln w 2015 r.26 mieściłaby się według
Eurostatu, między Niemcami (82 mln), a grupą innych „dużych państw” (Włochy–
Francja–Wielka Brytania odpowiednio z 57, 58, i 59 mln mieszkańców)27. Pojawia
się, zatem pytanie, jaki byłby status Turcji: czy zajęłaby ona pozycję „wielkiego”
(Niemcy) wśród innych czy korzystałaby z sytuacji „nietypowej” w ramach innych
23

Na początku, gdy WE obejmowała zaledwie sześć państw, Traktat z Rzymu miał brać pod uwagę
istnienie „dużych państw” (Niemiec, Francji, Włoch), i „średnich państw” (Belgia, Holandia) oraz
małego (Luksemburg). Traktat miał jednocześnie szukać sposobu zarządzania równoważnego między
nimi na tyle, żeby reprezentować ich w sercu instytucji, a tym samym utrzymać równy stosunek
głosów w Radzie. Ewolucje związane z rozszerzeniem doprowadziły do upadku systemu bardzo
złożonego. Wprowadzono tzw. podkategorie: Hiszpania była bliska nazwaniu „państwem dużym”, lecz
posiadała atrybuty „państwa średniego”. Podobne wątpliwości ujawniły się w następnie unifikacji
Niemiec, co związane było z kwestią statusu i koniecznością utrzymania homogeniczności w trakto‑
waniu Niemców wśród tzw. państw „wielkich”, do których dołączyła także w 1973 r. Wielka Brytania.
W ostateczności przyznano Niemcom status „super wielkiego państwa”, tym samym utrzymano
parytet czterech „wielkich” państw członkowskich UE.
24
C. Flaesch-Mougin, La Turquie face à l’Union Européenne…, s. 6; oraz dane statystyczne: źródło:
http://hdr.undp.org/statistics/data/cty/cty_f_TUR.html, odczyt z dn. 30.03.2010.
25
G. Lanzieri, Population in Europe 2007: first results, „Statistics in Focus” 2008, nr 81, s. 4.
26
C. Flaesch-Mougin, La Turquie face à l’Union Européenne…, s. 6.
27
Ibidem.
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dużych państw? W takim przypadku, jaka byłaby relacja z Niemcami? Zmiany
instytucjonalne wprowadzone Traktatem z Nicei przyniosły nowe odpowiedzi na
nowe wyzwania, lecz częściowo debata w tych sprawach miała miejsce podczas już
wspomnianej Konferencji Międzyrządowej. Ona za najważniejsze uznała kryteria
demograficzne. Podobnie jak w Radzie UE, także reprezentacja Parlamentu Euro‑
pejskiego jest odzwierciedleniem kryterium demograficznego. Tutaj Traktat z Nicei
zaakcentował podział między liczbą deputowanych z Niemiec28 i deputowanych
z innych państw „wielkich”. W innych instytucjach lub organach, musiała być
jednak zachowana zasada równości w traktowaniu, stało się to głównie pod presją
Francji. Odnosząc się do acquis z Nicei oraz wyników symulacji przeprowadzonej
dla rozszerzonej Unii Europejskiej nie tylko dla 27, lecz 28 członków, reprezentacja
Turcji w instytucjach UE byłaby następująca: 89 deputowanych w PE; jeden komi‑
sarz narodowy w KE; jeden reprezentant turecki na szczeblu ministerialnym
z liczbą 29 głosów w Radzie; sędzia i adwokat generalny w ETS; jeden sędzia
w Trybunale Pierwszej Instancji; jeden członek w Trybunale Obrachunkowym;
24 reprezentantów w Komitecie Regionów; 24 reprezentantów w Komitecie Eko‑
nomiczno-Społecznym29.
Obserwując te liczby, nasuwa się szereg refleksji na temat miejsca, jakie zajmo‑
wałaby Turcja w systemie instytucjonalnym UE. Zatem oczywisty wydaje sie fakt,
że pozycja tego państwa w UE będzie uwarunkowana jego wysokim poziomem
ludności. Wyrażałoby się to podobną jak w przypadku Niemiec liczbą deputowa‑
nych w PE na lata 2004–2009, gdzie liczba została ustalona w Protokole dołączo‑
nym do Traktatu z Nicei dla „państw dużych” 72, z wyjątkiem Niemiec 99. Jak
wskazano wyżej, dla Turcji liczba ta wynosiłaby 89 uwzględniając liczbę ludności,
co sytuowałoby ją w grupie tzw. „dużych” państw (Włochy, Francja, Wielka Bry‑
tania, Niemcy). Należałoby zanotować rosnący rozdźwięk między tym ostatnim
państwem a Turcją, ze względu na ewolucję demograficzną w Turcji odbiegającą
od tej w Niemczech gdzie tendencja jest odwrotna (według Eurostatu na 2007 r.
liczba narodzin w Niemczech wyniosła 682 tys, zaś w Turcji 1 mln 361 tys. – patrz
tabela 1)30.

54.

28

Do czerwca 2009 r. liczba posłów z Niemiec: 99; zaś z Francji i Włoch: 78; z Polski i Hiszpanii:

29

M. Rocard, Oui à la Turquie, Paris 2008, s. 80–82.
G. Lanzieri, Population…, s. 4.
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Tab. 1. Wskaźniki demograficzne w 2007 r.
Region/Państwo

Ludność 1.1. 2007 r.

Liczba narodzin

Unia Europejska (27)

495 090,3

5 266,1

Niemcy

82 314,9

682,7

Francja

63 392,1

816,5

W. Brytania

60 816,7

770,7

Polska

38 125,5

387,9

Państwa poza UE (państwa kandydujące)
Turcja

69 689,3

1 361,0

Źródło: opracowanie własne.

Tym niemniej chodzi tutaj o hipotezę opartą na prognozowaniu trochę spoglą‑
dając „oczyma hazardzisty” biorąc pod uwagę sytuację stworzoną przez Traktat
z Nicei (zasada kwalifikowanej większości, przyznająca państwom określoną liczbę
głosów, została utrzymana także w Traktacie z Lizbony)31, a także szereg elementów
„niepewnych” utrzymujących się z racji kontekstu rozszerzenia.
Według pierwszego scenariusza, w którym Turcja zostaje członkiem UE
w 2015 r., osiągnęłaby status państwa wśród tzw. „wielkich”. Zatem problem repre‑
zentacji Turcji w instytucjach, to głównie kwestia tzw. „ciężaru” instytucjonalnego
i rzeczywista (duża) zdolność tego państwa do wywierania wpływu w Unii Euro‑
pejskiej.
Biorąc pod uwagę taki scenariusz można założyć hipotetycznie, że zakończenie
negocjacji akcesyjnych euro-tureckich, mogłoby zmienić radykalnie podstawy, na
których zostały ustanowione zewnętrze relacje UE z Turcją (bardziej oparte na
zbliżeniu Turcji do UE, nie zaś na akcesji), gdyby warunki postawione podczas
szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w grudniu 2004 r. zostały wypełnione.
Przyjęcie Turcji do UE także wywołałoby zmiany dotychczasowego geopolitycz‑
nego i geostrategicznego porządku, który powstał w wyniku połączenia Europy
oraz w następstwie załamania się bipolarnego układu zimnowojennego. Turcja
geograficznie rozciąga się wzdłuż dwóch strategicznych cieśnin: Bosfor i Dardanele.
Jej politycznym centrum jest Ankara, która „spogląda” raczej na Wschód, zaś
gospodarczym i historycznym centrum jest Stambuł związany raczej z Zachodem.
31

Zob. szerzej: B. Gaziński, Traktat z Lizbony. Czy będzie „happy end”, źródło: http://www.uwm.edu.
pl/egu/news/10/czytaj/148/traktat-z-lizbony-czy-bedzie-happy-end.html, odczyt z dn. 30.03.2010;Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE CE 83, 30.03.2010, s. 22–27.
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Turcja jest jednym z kilku państw w świecie, które posiada tak licznych sąsiadów
na lądzie (Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Gruzja, Grecja, Iran, Irak, Syria), jak
i sąsiadów, z którymi dzieli granice morskie. Ta dość niepewnie zarysowana geo‑
graficznie pozycja Turcji – ani zupełnie w Europie, ani zupełnie na Bliskim Wscho‑
dzie – pociąga za sobą zarówno liczne utrudnienia, jak i nowe możliwości32.
Akcesja Turcji zastąpiłaby „bliskość” w sąsiedztwo UE z takimi państwami jak
Irak czy Iran, które wówczas przeszłyby z kategorii „potencjalnych sąsiadów”,
w kategorie „bezpośrednich sąsiadów”. Turcja w szeregach UE mogłaby wywierać
większy wpływ w innych regionach świata. To potencjalne „zbliżenie” UE ze świa‑
tem arabskim, jak również ze światem perskim (Iran) właśnie poprzez Turcję nie
jest zatem wykluczone. Należałoby wziąć także pod uwagę Azję Centralną, która
stałaby się wówczas „zapleczem” rozszerzonej UE o Turcję.
Turcja w UE oznaczać będzie Unię Europejską, aż po Eurazję. Byłaby także
jedynym członkiem UE położonym niemal w całości na kontynencie azjatyckim33.
Nowe granice morskie (Morze Czarne i BMŚ) oraz dwa istotne punkty na mapie
tj. Bosfor oraz Morze Kaspijskie i Bliski Wschód byłyby także zintegrowane z nową
przestrzenią, którą można zakwalifikować jako strategiczną. Wraz z akcesją Turcji,
dostęp do mórz ciepłych dla Bułgarii, Rumunii, Gruzji, Rosji i Ukrainy przebiegałby
przez terytorium UE, czyli cieśninę Bosfor. To implikuje zmianę danych geopoli‑
tycznych niezwykle ważnych na tyle, o ile chodzi o jedną z kluczowych dróg
morskich zwłaszcza w kontekście dostępu do ropy i gazu ziemnego34. Tym bardziej,
iż Wielka Brytania, a także Hiszpania kontrolują cieśninę Gibraltar, siła UE w BMŚ
znacznie zostałaby umocniona gdyby Turcja weszła do UE, która przecież zarządza
cieśniną Bosfor. W tej sytuacji jedyną niekontrolowaną przez Europę cieśniną byłby
Kanał Sueski35.
Istotną kwestią jest także wiedza czy w perspektywie przyjęcia Turcji w 2014 r.
lub 2015 r. Unia Europejska dysponuje niezbędnymi narzędziami, tzn. politycznymi
i strategicznymi, aby stawić czoła głębokim zmianom, które miałyby miejsce w jej
sąsiedztwie, a które były niezmienne począwszy od ustanowienia WE. Z punktu
32

R. Hagelberg, The Relations between Turkey…, s. 17–44.
Por. A. Konarzewska, Perspektywy przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo
Narodowe” 2006, nr 2, s. 121–137.
34
Według stowarzyszenia pilotów morskich, w samym 2002 r. blisko 4937 tankowców przeprawiło
się przez cieśninę Bosfor.
35
E. Lannon, La Turquie, ses voisins et les stratégies de proximité de L’Union Européenne, [w:] Les
défis d’une adhesion de la Turquie à l’Union Européenne, red. E. Lannon, J. Lebullenger, Bruxelles 2006,
s. 29–72.
33
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widzenia UE państwo to jest w trakcie rozwoju gospodarczego,36 które ponadto
stanowi olbrzymi rynek dla Europy. Jak już wspomniano, według danych szacun‑
kowych w przeciągu 20 lat, byłaby z pewnością pierwszym pod względem demo‑
graficznym państwem w Europie37.
Najbardziej jednak drażliwą kwestią jest problem imigracji tureckiej. Przedmiot
ten jest regularnie podejmowany w prasie europejskiej. Turcy są często przedsta‑
wiani jako „banda, która rozlała się po Europie i dręczy ją u progu XXI wieku”. UE
przyjęła już 4 mln imigrantow tureckich: 2,6 mln w Niemczech, zaś około 370 tys.
we Francji38. Ponadto emigracja turecka, która w obliczu ustawicznego odkładania
akcesji Turcji do UE, ma tendencje do powrotu do swoich korzeni, podkreślania
swojej tożsamości, nacjonalizmu tureckiego, które destabilizują państwo przyjęcia.
Badania ukazują, iż akcesja Turcji do UE zwiększy napływ ludności tureckiej do
państw UE (27), lecz będą oni przedstawicielami tzw. krótkoterminowych pobytów
w Europie39, zaś liczba podań o wizę długoterminową (studencką czy pracowniczą),
która stanowi imigrację legalną we Francji wzrastać będzie powoli. Służby konsu‑
larne Europy w Stambule w 2002 r. wydały 3169 wizy na długi pobyt. Pięć lat
później, w 2007 r. konsulat francuski podpisał 4164 wiz długoterminowe. Nieco
bardziej znaczące badania przeprowadzone w 2004 r. pokazują, że jeśli Turcja utraci
perspektywę akcesji do UE, to napływ imigrantów prawdopodobnie będzie o wiele
większy niż w przypadku, gdy stanie się jej członkiem. Liczby mówią same za siebie.
Szacuje się, że w latach 2015–2030, w przypadku akcesji Turcji do UE, liczba imi‑
grantów tureckich wzrośnie dodatkowo o 640 tys. Gdyby jednak w tym samym
przedziale czasowym Turcja nie weszła do UE, to liczba ta będzie prawdopodobnie
wynosiła 1 mln 480 tys., w tym wielka liczba tzw. nielegalnych imigrantow40.
Wbrew temu co się mogło wydawać, proces akcesji odgrywa zatem istotną rolę
przywracania równowagi i kontroli imigracji. Wystarczy jedynie przypomnieć sobie
doświadczenia greckie, hiszpańskie, czy portugalskie. Takie zjawisko prawdopo‑
dobnie także miałoby miejsce w przypadku akcesji Turcji do UE.
36
Poziom PKB na 1 mieszkańca w Turcji przewyższa ten w Rumunii czy Bułgarii. W 2008 r. PKB
per capita w Turcji wynosił on 41,4 euro, zaś w Rumunii 40,4 euro, a w Bułgarii 38,1 euro. Dla po‑
równania w Polsce PKB per capita wynosi 54,6 euro, a we Francji 111 euro. Zob. szerzej: http:// www.
ec.europa.eu/eurostat, odczyt z dn. 26.11.2009.
37
M. Rocard, Oui…, s. 107.
38
Ibidem, s. 109.
39
W 1996 r. służby konsularne UE w Stambule zarejestrowały 45 tys. próśb o wizę, zaś w 2002 r.
liczba ta wzrosła do 59 tys., i w 2007 r. prawie podwoiła się do 103 tys.
40
M. Rocard, Oui…, s. 112.
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Między Turcją a Europą od pewnego czasu „nic się nie wydarza”. Sytuacja nie
jest korzystna dla obu stron, tym bardziej, że tureckie zaufanie poddawane jest
ustawicznej próbie. Europa mówi do Turków: dokonujcie reform, negocjujcie, lecz
tym samym odmawia angażowania się w kwestii finalnej, tj. akcesji zupełnej,
całościowej, co gorsze powstrzymuje się od stanowczego mówienia nie. Według
autora książki Oui à la Turquie M. Rocarda, obecnie parlamentarzysty europej‑
skiego, aby uniknąć scenariusza katastroficznego dla obu stron, trzeba mówić –
„Tak dla Turcji: mówię bez ogródek, gdyż jestem coraz bardziej przekonany, że
przyszłość Europy przechodzi przez Turcję. UE powinna dokonać integracji Turcji.
Ponadto, akcesja tej silnej nacji muzułmańskiej będącej w trakcie rozwoju gospo‑
darczego, nie będzie służyć jedynie jej samej. Akcesja Turcji to «ubezpieczenie na
życie» dla Europy”41.
Pytanie brzmi, kiedy ma być ostateczny termin akcesji? Proponuje się, aby
akcesja miała miejsce w 2023 r., bądź w ciągu 15 lat, gdyż UE nie będzie mogła
sprostać zobowiązaniom budżetowym (ciężaru budżetowego) akcesji tureckiej nie
wcześniej niż przed 2020 r. Dla Turków 2023 r. stanowi datę zbyt odległą. Wydaje
się, że najbliższe 15 lat dla Turcji są kluczowe. Jest to czas, który otwiera szansę do
realizacji stopniowej, lecz zupełnej integracji Turcji do UE.

Scenariusz drugi:
Turcja, będąca poza Unią Europejską

Taki scenariusz jest oficjalnie odrzucany przez rząd Turcji. Nie istnieje plan

B, na wypadek nieprzyjęcia do UE. Według Bassama Tibi profesora z wydziału
stosunków międzynarodowych na uniwersytecie w Getyndze, „każdy kraj islamski,
tak samo jak każdy muzułmanin indywidualnie, może zostać przyjęty do europej‑
skiej wspólnoty. Integracja w ramach WE nie implikuje rezygnacji z własnej tożsa‑
mości kulturowej, lecz wzbogaca ją w wymiarze przekraczającym bariery kultur”42.
Co się tyczy samej UE, określiła ona dla państw śródziemnomorskich niebędą‑
cych w UE tzw. Europejską Politykę Sąsiedztwa (EPS), do której Turcja nie została
jednak zaliczona. Dokument wytyczny KE opublikowany w maju 2004 r. na temat
polityki względem państw-sąsiadów nie pozostawia żadnych niedomówień w tej
kwestii. EPS odnosi się do wszystkich nieeuropejskich uczestników Partnerstwa
41
42

M. Rocard, Oui…, s. 9.
N. Kapferer, Turecko-islamskie…, s. 332.
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Eurośródziemnomorskiego (procesu barcelońskiego) z wyjątkiem Turcji43. Jed‑
nakże, nie oznacza to zupełnej akceptacji UE dla akcesji Turcji. Hipoteza, że UE
życzyłaby sobie, aby Turcja stała się bardziej „partnerem uprzywilejowanym”
pozostającym poza granicami UE, nie jest już takim tabu. Cały proces rozszerzenia
stanowi duże ryzyko (niemal w każdym przypadku), jednak w przypadku Turcji
to stwierdzenie jest szczególnie usprawiedliwione.
Niepowodzenie akcesji Turcji do UE jest wielce prawdopodobne, zakładając
i taki scenariusz, który nie może być zupełnie odrzucony tym bardziej, że istnieje
ryzyko „blokad”, które mogą pochodzić zarówno ze strony UE, jak i samej Turcji.
Według ankiety Eurobarometru, opublikowanej 18 grudnia 2007 r., a przeprowa‑
dzonej w październiku i listopadzie 2007 r. we wszystkich dwudziestu siedmiu
państwach Unii Europejskiej oraz w państwach kandydujących, taki kierunek
wydarzeń wydaje się być prawdopodobny. Spośród mieszkańców państw kandy‑
dujących do Unii Europejskiej, największymi eurooptymistami okazują się być
mieszkańcy byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (76%), w Turcji zaś
zwolenników akcesji do UE jest zaledwie (49%). Gorzej jest tylko w Chorwacji
(35%)44.
Idąc za zwolennikami założenia, że Turcja nie powinna stać się członkiem UE,
pojawia się pytanie, co do jej statusu. Czy UE powinna wziąć pod uwagę „niety‑
powy” charakter partnera związanego od dawna ze WE/UE, którego wola przystą‑
pienia nie wydaje się być już tak oczywista jak niegdyś? Zresztą, Komisja Europej‑
ska w swoim zaleceniu z października 2004 r. sprecyzowała, „że niezależnie od
rezultatów negocjacji i procesu ratyfikacji, który mógłby mieć miejsce, relacje
między UE i Turcją powinny gwarantować tej ostatniej zakotwiczenie w struktu‑
rach europejskich”45. Podobnie w Traktacie z Lizbony w „Postanowieniach ogól‑
nych” UE odniosła się do nowej kwestii dotychczas ignorowanej, tzn. do sąsiedztwa.
I tak zgodnie z art. 7a46 – „Unia rozwija szczególne stosunki z państwami z nią
sąsiadującymi, dążąc do utworzenia przestrzeni dobrobytu i dobrego sąsiedztwa,
opartej na wartościach Unii charakteryzującej się bliskimi i pokojowymi stosun‑
43
Communication from the Commission – European Neighbourhood Policy – Strategy Paper, COM
(2004) 373, 12.05.2004, wersja ostateczna, s. 7. Komunikat ten został wydany w następstwie tego z 11
marca 2003 r., tj.: Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern
and Southern Neighbours, COM (2003) 104, wersja ostateczna, s. 4.
44
„Eurobaromètre Standard”, Printemps 2007, nr 68, źrodło: http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb/eb68/eb68_fr.ht.
45
Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie postępów Turcji na drodze do członkostwa w UE, COM (2004) 656, wersja ostateczna, s. 8.
46
W wersji skonsolidowanej art. 7a to art. 8 (Tytuł 1. Postanowienia wspólne).
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kami opartymi na współpracy”.47 W tym celu „Unia może zawierać specjalne
umowy z zainteresowanymi państwami (…)”48. Zapis ten (art. 7a) odnosi się do
relacji dotychczas regulowanych umowami stowarzyszeniowymi z państwami
odseparowanymi granicami zewnętrznymi UE, zarówno lądowymi, jak i morskimi,
(państwa na pPołudniu49 i na wschodzie Europy), które nie mają możliwości czy
woli bycia członkiem UE.
Istnieje przy tym wiele stanowisk państw sąsiadujących Unii Europejskiej
względem obecności w UE, oraz stanowiska samej UE względem państw będących
na jej obrzeżach. Gama tych stanowisk jest szeroka i na kształt dyferencjacji, można
byłoby odróżnić tych, którzy nie powinni i nie mają woli, od tych, którzy nie mogą
a chcieliby, i wreszcie tych, którzy chcieliby, lecz nie zostali zaakceptowani lub
mogliby być odrzuceni, od tych, którzy mogliby być, lecz nie życzą sobie tego,
a tych, którzy nie życzą tego sobie, i sytuacja, w której sama UE preferuje, żeby nie
składano wniosku o akcesję50. I w końcu ci, którzy zostali członkami UE, lecz
mogliby się wycofać z jej szeregów zgodnie z nową wytyczną figurująca w Trakta‑
cie z Lizbony (Tytuł VI. Postanowienia końcowe, art. 50)51. Artykuł 7a daje różne
możliwości państwom europejskim, które nie życzyłyby sobie wejścia do UE ( np.
Norwegia) lub tym kandydatom, którzy nie zostaliby ocenieni pozytywnie. Oczy‑
wiście dzisiaj istnieje silna tendencja do tego, zwłaszcza wśród oponentów wejścia
Turcji do UE, aby stworzyć raczej „uprzywilejowane relacje”, na wzór takich jakie
UE utrzymuje już z Rosją. Jednak, tym niemniej jest jasne, że tak jak zostało to
ustalone wcześniej, Turcja jest państwem kandydującym do UE, gdzie wola akcesji
jest znana i akceptowana na najwyższym szczeblu i że konsekwentnie nie została
włączona do Europejskiej Polityki Sąsiedzkiej UE.
Czy mieszczące się w scenariuszu „odmowy” akcesji „bliskie partnerstwo” byłoby
formą skuteczną utrzymywania silnych związków UE z Turcją? Jak widać, nowy
Traktat z Lizbony nie przynosi precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. Unia Euro‑
pejska obecnie akcentuje chęć rozwijania „uprzywilejowanych relacji” z państwami
47
Traktat z Lizbony, źródło: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU‑
-Bookshop-Site/pl_PL/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=FXAC07306.
48
Ibidem.
49
Zob. szerzej: K. Stachurska-Szczesiak, Wymiar śródziemnomorski Unii Europejskiej, „Politologia
i Stosunki Międzynarodowe” 2007, nr 2, s. 209–237.
50
C. Flaesch-Mougin, La Turquie face à l’Union Européenne…, s. 23.
51
Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro‑
pejskiej, źródło: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/
pl_PL/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=QC3209190.
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trzecimi poprzez budowanie partnerstw (art. 21)52. Czy status partnerstwa wniósłby
coś nowego do wzajemnych relacji? Przewidywanie ustanowienia wyłącznie
takiego stowarzyszenia jest już w Turcji doskonale znane i praktykowane, a sama
UE jest już i tak zbyt krytykowana za taki punkt widzenia przez państwo tureckie.
Obecnie Unia Europejska prowadzi wiele strategii względem swoich peryferii.
W istocie jest możliwe określenie do dziś przynajmniej 9 polityk i strategii blisko‑
ści zarówno multilateralnych, jak i bilateralnych53, trzy z nich dotyczą bezpośrednio
Turcji, a mianowicie: Partnerstwo Eurośródziemnomorskie; Strategiczne Partner‑
stwo UE z regionem basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu (PMŚiBW),
oraz Strategia przedakcesyjna.
Stworzenie futurologicznej analizy geopolitycznej Turcji (Turcja w UE, lub poza
jej granicami) okazuje się być niezwykle złożone nie tylko ze względu na wielość
strategii UE skierowanych względem tego państwa, lecz również przez liczne
niewiadome ciążące na przeobrażeniach, jakie będą miały miejsce w przyszłości.
Pewne jest jednak, że Turcja wstąpi bądź nie, zaś decyzja końcowa będzie miała
znaczne konsekwencje geopolityczne, nie tylko dla UE, lecz również jej sąsiadów.
Turcja nie jest bezpośrednim beneficjentem EPS, lecz coraz bardziej wydaje się być
z nią stowarzyszona. Jest także oficjalnie wyłączona z Partnerstwa UE z regionem
basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, chociaż pośrednio włączona ze
względu na fakt, iż jest państwem członkowskim i założycielem procesu barceloń‑
skiego, który został włączony do PMŚiBW i pozostaje aż do ewentualnej akcesji.
Ale główny jej status to status państwa kandydującego 54.

Zakończenie

Proces negocjacyjny UE z Turcją wywołał „żywą” debatę wokół tej kandyda‑

tury. Debata okazała się z perspektywy niezwykle pasjonująca. Cel integracji jest
wyraźny, lecz trudno jest dokładnie przewidzieć, gdzie będzie przebiegać granica
w przyszłości. Poza tym istnieją duże rozbieżności wśród państw członkowskich
UE, co do samej kandydatury Turcji, które mogą zagrozić uruchomionemu proce‑
sowi akcesyjnemu (każde z państw UE może zablokować jedno z 35 rozdziałów
52

Ibidem.
E. Lannon, La Turquie, ses voisins…, s. 29–72.
54
Z okazji szczytu w Helsinkach 10–11 grudnia 1999 r., szefowie państw i rządów UE przyznali
Turcji status państwa kandydującego dający jej prawo dołączenia do UE na tych samych prawach co
inni kandydaci.
53
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negocjacyjnych). Można przypuszczać, że prawdopodobieństwo przyjęcia Turcji
do UE, byłoby pozytywnym sygnałem dla pozostałych państw w basenie Morza
Czarnego, czy państw południowego wymiaru UE (BMŚ). Tym bardziej, iż lista
ewentualnych państw kandydujących nie została zamknięta. Wydaje się jednak, że
obecna sytuacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna UE nie pozwala na dalsze rozsze‑
rzania się UE o nowych członków. Zarówno Armeńczycy, jak i Gruzini często
zadają pytanie czy są mniej Europejczykami niż Turcy? Pojawia się zatem pytanie
czy rozszerzenie jest ofiarą swojego sukcesu? Państwa Morza Czarnego czy BMŚ
nawet, jeśli wydają się wstępować na drogę demokracji, czy reform gospodarczych,
to czy poprzez ten fakt mogą sobie „życzyć”, aby w przyszłości skorzystać z szansy,
jaka niesie za sobą akcesja do UE? Problemem jest, aby ten marsz na Południe czy
Wschód i zamiana sąsiedztwa w członkostwo w UE bezgranicznie się nie posuwał.
Nie może być przecież bez końca kontynuowany. W każdym razie wraz z rozpo‑
częciem negocjacji klasyfikacja jest niezbędna tak ze strony tych, którzy nie chcą,
jak i ze strony rządu w Ankarze, który nie powinien mieć żadnych złudzeń na
„wymykanie się” czy „niewypełnianie” obowiązków zastosowania acquis.
Za wyjątkiem niektórych europejskich państw m.in. Szwajcarii czy Norwegii
których stać na bycie poza UE, większość państw Europy zmierza w tym kierunku,
a więc uczestniczenia w UE. UE natomiast nie za bardzo ma ochotę poszerzać się
o nowych członków, chodzi jej bardziej o stworzenie „kręgu przyjaciół – sąsiadów”
skupionych na jej granicach wschodnich i południowych.
Proces przyjęcia Turcji do UE jest wyzwaniem zarówno dla UE, jak i samej
Turcji. Dobrze zarządzany otworzyłby perspektywy rozwoju dla obu stron. Nie‑
zbędne przygotowania do akcesji rozciągają się szeroko na przyszłe dziesięciolecie.
Zarówno UE, jak i Turcja będą ewoluować w tym czasie. Pytanie jednak, czy w tym
samym kierunku. Wszystko zależy od postępów Turcji, ewolucji UE w dziedzinie
gospodarczej, politycznej i społecznej oraz ostatecznie od koniunktury międzyna‑
rodowej. Jeśli chodzi o tą ostatnią, to na uwagę zasługuje fakt niepokojących
wydarzeń w Tunezji oraz w Egipcie (styczeń 2011 r.), burzących dotychczasowy
status quo w BMŚ55. Najbliższa przyszłość pokaże, jaki będzie finał rozruchów
w tych jakże ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwach arabskich, ale

55
Wydaje się, że mamy do czynienia z tworzeniem się w sali globalnej czegoś, co możemy nazwać
„nowym ładem-porządkiem” czy układem sił i wpływów poszczególnych państw, czy grup państw.
Przykładem tego są także przemiany wewnętrzne, te, które obecnie obserwujemy w Egipcie, a które
zmierzają do przeprowadzenia reform w kierunku demokratyzacji państwa, na wzór demokracji
zachodnich.

Problem członkostwa tureckiego w Unii Europejskiej

209

też da odpowiedź na pytanie czy nastąpi „efekt domina” i fala niezadowolenia
obejmie inne państwa regionu.
Jedno jest obecnie pewne, że UE, jak i Turcja przyznają jednocześnie, że proces
będzie długi, zaś UE, jak i Turcja są sobie potrzebne. Ten mało sprecyzowany, odle‑
gły termin może nieść swoiste ograniczenia. Ważne jest by nie sprawdziły się słowa
ekonomisty Johna Maynarda Keynes’a, który przy zastosowaniu analizy długoter‑
minowej, ma pewne obawy, a nawet stwierdza: „In the long run we all die (…)”56.

56

I. Karakas, La Turquie et L’Union Européenne: une adhesion à long terme, [w:] L’Union européenne et ses espaces de proximité. Entre stratégie inclusive et partenariats renouvés: quell avenir pour le
nouveau voisinage de l’Union?, red. L. Beurdeley, R. de la Brosse, F. Maron, Bruxelles 2007, s. 1.
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Summary

The problem of Turkish membership In the European Union.
The potential scenarios relations

The 17

December 2004 in Brussels the Heads of State and Governement of the EU
Member States(25 EU) decided to open negotiations ( in October 2005) with Turkey, on
its accession to the European Union. This decision, on the one hand, ending almost
a decades-long stage right to apply for Turkey’s accession to the European Union, on the
other hand, created a “stormy” debate in the EU itself. The aim of this article is to analyze
the impact that Turkey can play in the EU, taking into account two scanarious. First, when
Turkey becomes a Member State of the European Union, the second, when left outside its
borders.
th
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The Caspian region as
a challengefor the Western energy
market development
Introduction

The key part of this analyze is the specify and energy potential of the Caspian

region. It is not only the undiscovered reservoir of oil and gas, but also the strate‑
gic „chessboard” with many internal and external players, where the new great
game started after the Cold War. Because of the geopolitical position in the center
of Eurasia, the Caspian region is becoming significant in the global international
relations both politically and economically. After the collapse of the Soviet Union,
the Caspian newly-independent states became open to foreign investments. Taking
into consideration the fact, that there is a deficit of the energy resources in the
global market, we can anticipate, that the foreign investments and transnational
companies will be more active in the Caspian region. The Caspian’s future produc‑
tion will undoubtedly contribute to the diversification of oil and gas supplies and
to the global energy security – it is maybe too optimistic, but probable thesis. It is
also interesting to present pipeline politics in the region which shows interdepend‑
ences between energy market players. The role of Turkey is significant as a poten‑
tial energy hub in Eurasia and an important corridor for hydrocarbons to the
Western market.
Nowadays, energy security is becoming a key issue for the European Union. The
EU is one of the world’s fastest growing energy markets and the biggest importer
of energy resources. For the foreseeable future, the Europe’s energy dependence
will probably increase. Facing a shortage of energy, Europe is dependent on imports
and EU member states need to diversify their energy supplies. The EU’s member
states and the European institutions have introduced a energy dialog with the
producing partners which enhanced the EU’s energy security.
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Energy potential and the legal status
of the Caspian region

The Caspian region has the opportunity to make a significant contribution

to ensuring energy security in the global dimension. Early oil activities were
concentrated on the Absheron Peninsula of Azerbaijan, around the town of Baku.
The Baku region, was accounted for half of the world’s oil production in 19001.
The oil companies had been interested in Baku since XIX century. The Noble
brothers, the Rothschilds and the Royal Dutch Shell helped Russia in developing
Caspian energy resources2. Oil had also a strategic value in both world wars. The
German army sought unsuccessfully to capture the Baku region. It was the main
reason for its defeat in 1918 and 19453. Since 1950s, after Russia discovered big oil
reserves in Siberia and Ural regions, investments and production in the Caspian
region decreased4.
The end of the Cold War changed the geopolitical situation in the Caspian
region. New states appeared on the wreckage of the Soviet Union in the Caucasus
and Central Asia. The new game started, the rules of which were not known yet.
There was also a lack of clearly defined mechanisms for preventing regional con‑
flicts, instability within the new states, and tensions among them. It created a seri‑
ous risk of international military clashes and widespread civil war in the heart of
Eurasia. That is why Zbigniew Brzeziński called it: ”Eurasian Balkans”5. Nowadays,
five states share the Caspian Basin: Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Russia and
Turkmenistan. Their common aim is to explore and develop the region’s hydrocar‑
bon resources6. The region is surrounded by nuclear powers: China, India, Pakistan
and the not nuclear, but important regional player – North Atlantic Treaty
Organization (NATO) member, Turkey.
Because of the geopolitical position between East end West of Eurasia, the
Caspian region plays a special role in the contemporary international relations. It
became open to the world energy market. The Caspian basin is estimated to be the

1

s. 81.
2
3
4
5
6

M. Ghafouri, The Caspian Sea: Rivalry and Cooperation, „Middle East Policy” 2008, t. 15, nr 2,
G. Bahgat, Energy Security: The Caspian Sea, „Minerals & Energy” 2005, t. 20, nr 2, s. 3.
Ibidem, s. 3.
Ibidem.
Z. Brzeziński, The grand cheeseboard, Warszawa 1998, s. 124.
G. Bahgat, Energy Security…, s. 3.
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world’s third largest source of oil and natural gas after Persian Gulf and Russia7.
The United States Department of State estimated, that Caspian oil potential is over
30 billion tons, which is very similar to the potential of Saudi Arabia8. Such an
optimistic projection was a consequence of the political requirement and lack of
knowledge about the Caspian energy reservoir. It is difficult to give the exact data
about the Caspian energy potential, because there are many sources: made by
Soviets, local authorities or international organizations and companies. Is the
Caspian basin an alternative source of energy after the Persian Gulf? – it is still the
open question.
According to the British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy,
Caspian oil potential (without Russian and Iranian resources) represents about
three percent of the world oil production, and Caspian gas potential is over five
percent in relation to the world (see also table 1)9. According to International
Energy Agency (IEA), it is the world’s largest undiscovered reservoir of energy
resources10. In the World Energy Outlook it is estimated, that Caspian oil produc‑
tion will grow from 2,9 million barrels per day (mb/d) in 2009 to 5,4 mb/d between
2025 and 203011. Caspian natural gas production is also projected to grow, from an
estimated 159 billion cubic meters (bcm) in 2009 to nearly 260 bcm by 2020 and
over 310 bcm in 203512. There are also some potential barriers to the development
of the energy resources in the region. The complexities of financing and construct‑
ing pipeline infrastructure passing through several states, or uncertainty of the
investment climate and export demand, could effectively constrain the expansion
of the Caspian energy market13.
There is an important role of the transnational companies in developing the
Caspian energy resources. BP and Statoil took a pioneering role in development
of Azeri, Chirag and Guneshli oil fields. BP also participated in finding the Shah
Deniz gas fields in Azerbaijan. Kazakhstan also attracted serious interest. The
7

M. Ghafouri, The Caspian Sea…, s. 81.
A. Rasizade, The mystery of the Caspian oil boom. Part one, „Contemporary Review” 2004, nr
1664, s. 129–135.
9
BP Statistical Review of World Energy, http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?category‑
Id=7500&contentId=7068481, odczyt z dn. 12. 02. 2011.
10
Caspian Oil & Gas, http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/1990/caspian_oil_gas98.pdf, odczyt
z dn. 12.02.2011.
11
World Energy Outlook 2010 IEA, http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/
WEO2010_ES_English.pdf, odczyt z dn. 12.02.2011.
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Ibidem.
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Ibidem.
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American Chevron Texaco company together with ExxonMobil, agreed to devel‑
oped the Tengiz oil field14. Kashagan is another source of oil, which offers a certain
potential to become perhaps the world’s largest oil field. That is why many corpo‑
rations, like: BP, Statoil, Agip, British Gas, Total Fina Elf, were interested in invest‑
ments there15.
The lack of consensus on the legal status of the Caspian basin is the main obsta‑
cle of the energy market development in the region. Geographically, it is a salt lake
covering about 375,000 square kilometers, bordered by Elburz Mountains of Iran
to the south and the Caucasus to the northwest. It is more than four times larger
than Lake Superior, the largest of the Great Lakes of North America.
In accordance with the agreement between Russia and Iran in 1921 (Friendship
Treaty) and 1940 (the Treaty of Commerce and Navigation), the Caspian basin was
only open to their own vessels and was closed to the rest of the world16. Those
treaties did not involve the development of mineral resources under the seabed17.
Those treaties define the Caspian as a „Soviet – Iranian sea”18. Soviet and Iranian
jurists describe the legal regime of the Caspian as a „closed sea”19.
The problem with boundaries in the Caspian basin appeared with the dissolution
of the Soviet Union in 199120. Nowadays, we have three new Caspian littoral states:
Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan. The largest hydrocarbon resources are
situated in the Azeri and Kazak sectors and to a lesser extent in the Turkmen sec‑
tor of the Caspian. Russia and Iran are estimated to have fewer deposits21. Develop‑
ing energy resources is considered crucial to the economic and political survival
of the newly independent states22. Thereby, there is a heated debate on the legal
status of the Caspian basin. The question is whether it is a sea or a lake. Interna‑
tional law does not definitively settle the geographic status of the Caspian. Accord‑
ing to the United Nations Convention on the Law of the Sea, states bordering a sea
may claim twelve miles from the shore as their territorial waters and beyond that,
14
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a two hundred miles as their Exclusive Economic Zone23. Moreover, the Conven‑
tion applies only to its members, and Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan
have not acceded to the Convention24. If the Law were not applied, the Caspian and
its resources would be developed jointly25. Defining the Caspian as a lake would
not resolve the question of its legal status, because the legal regimes of lakes are
based on specific agreements26. If the Caspian is a lake, then under international
rules condominium status should apply, and sovereignty should be held jointly27.
Though, the Caspian basin can not be classified as an „international lake” because
of the vast size and because it is surrounded by relatively large number of countries,
which complicates this issue. Thus, settling the legal designation of the Caspian
would not facilitate a resolution of the dispute28. The legal status of the Caspian has
become a key issue not only for littoral states but also for the international com‑
panies especially after the agreement (contract of the century) between Azerbaijan
and BP-led consortium (Azerbaijan International Operating Company) in 199429.
Since then, Azerbaijan began maritime drilling and according to the agreement,
divided the output with foreign oil companies30.
Russian policy in the Caspian has varied over time. Initially, the Russian Foreign
Ministry declared, that Soviet – Iranian treaties should be the bases for the new
legal status of the Caspian. It stated, that Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan
had signed the Alma-Ata Declaration in December 1991 creating the Common‑
wealth of Independent States which included a provision recognizing the validity
of all treaties signed by the Soviet Union. Such position was impossible to accept
for the newly-independent states31. After this, Russia proposed to divide the seabed
and its resources along the „median line”, which runs across the seabed at the same
distance from both opposite shores (map 1)32. In accordance with this conception,
23

Ibidem, s. 6.
Y. Lee, Toward a new international regime for the Caspian Sea, „Problems of Post-Communism”
2005, t. 52, nr 3, s. 39.
25
G. Bahgat, Energy Security…, s. 6.
26
S. Vinogradov, P. Wouters, The Caspian Sea: Current Legal Problems, „Heidelberg Journal of
International Law” 1995, nr 2, s. 614.
27
M. Sheikhmohammady, D.M. Kilgour, K.W. Hipel, Modeling the Caspian Sea Negotiations,
„Group Decision and Negotiation” 2010, nr 19, s. 153.
28
Y. Lee, Toward…, s. 39.
29
G. Bahgat, American oil diplomacy…, s. 161.
30
S. Cherniavskii, Problems of the Caspian, „Russian Politics and Law” 2002, t. 40, nr 2, s. 87.
31
H. Aliev, Azerbaijan oil in the world policy, Baku 1997, s. 319.
32
G. Bahgat, Energy Security…, s. 14.
24

The Caspian region as a challenge…

217

Russia signed an agreement with Kazakhstan in 1998 and with Azerbaijan in 2001.
Those agreements concerned only the seabed, and the sea surface was treated as
a common property33.
Map 1. Division of the Caspian Basin

Source: Iran’s Claim Over Caspian Sea Resources Threaten Energy Security
http://www.heritage.org/research/reports/2002/09/irans-claim-over-caspiansea-resources-threaten-energy-security, odczyt z dn. 12.04.2011.
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Turkmenistan and Iran declared, that Caspian basin should be divided on the
basis of five-nation treaty34. The Iranian policy in the Caspian is the „condominium
approach”35. It rejected all agreements and favored equal division of the basin,
giving each littoral state twenty percent of the seabed. Such position is a conse‑
quence of the fact, that Iranian shores on the Caspian seem to hold less natural
resources than other four states36. Turkmenistan, initially supported the concept
of the „median line approach”, and signed the agreement with Azerbaijan to divide
the Caspian seabed, but both countries still could not get the consensus, where
to draw the line. Azerbaijan proposed to measure the median line from the actual
coastline, because the Absheron Peninsula, part of the Azerbaijan, extends far into
the sea, and thus the border would move closer to the coast of Turkmenistan37. In
the Turkmenistan opinion, it will be unfair. Additionally, both states have been
involved in a dispute over three oil fields: Kyapaz, Azeri and Chirag in Azerbaijan
and Serdar, Khazar and Osman in Turkmenistan (map 2)38.
The ongoing dispute has the potential to aggravate and disrupt international
relations in the whole Caspian region39. The militarization of the Caspian has begun.
Several military confrontations have already taken place in the southern Caspian
region. Disputes over the ownership of certain Caspian offshore oilfields between
Iran and Azerbaijan and between Azerbaijan and Turkmenistan reached an unprec‑
edented stage of hostility40. Iran and Turkmenistan accused Azerbaijan of illegal
development of disputed oil fields with the assistance of international companies.
Azerbaijan accused them of the same violations41. In July 2001, Iranian naval vessel
forced two Azerbaijani oil exploration ships away from the disputed area (Araz/
Alov/Sharg oilfields) (map 2)42. Moreover, Iran twice sent military aircraft into air
space claimed by Azerbaijan and began massing troops on its border with Azerbai‑
jan. The dispute between Azerbaijan and Turkmenistan over oil fields in the sea also
intensified. Turkmenistan called for a moratorium on Azerbaijan’s efforts to develop
34

G. Bahgat, Energy Security…, s. 7.
Ibidem, s. 7.
36
Ibidem.
37
Ibidem, s. 41.
38
G. Bahgat, American oil diplomacy…, s. 164.
39
Y. Lee, Toward…, s. 37.
40
H. Peimani, Growing tension and the threat of war in the southern Caspian Sea: the unsettled
division dispute and regional rivalry, „Perspectives on Global Development and Technology” 2003,
t. 2, nr 3–4, s. 578.
41
Ibidem, s. 578.
42
Y. Lee, Toward…, s. 39.
35

The Caspian region as a challenge…

219

Map 2. Azerbaijan oil fields

Source: http://azer.com/aiweb/categories/topics/Oil/oilcon‑
tracts_map.html, odczyt z dn. 12.08.2011.

the disputed Azeri and Chirag oilfields. It expressed its „absolute disagreement with
Azerbaijan’s unilateral behavior”43. Azerbaijan ignored the demand and continued
to develop disputed areas. In response, Turkmenistan closed its embassy in Baku in
June 200144. In April 2002 the president of Turkmenistan – Sapamurat Niyazov
warned that it „smacks of blood and further conflicts”45.
Since 1992, the five littoral states have met on many occasions, at the presidential,
ministerial and expert levels, but it ended without any progress. The legal status of
the Caspian basin is still uncertain, which limits the development of the energy
43
44
45
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resources. It is also a risk that investors have to consider in doing business in the
region. Without the agreement between Turkmenistan and Azerbaijan, it will be
impossible to build the trans – Caspian pipeline infrastructure which could be
crucial for the energy security for not only those states, but also for the external
players, like Turkey and the European Union. Despite the absence of a formal
resolution, an informal regime based on existing practices has begun to emerge. It
has not prevented the five states from developing its hydrocarbon resources.

The interest of the European Union
in the Caspian region

The energy security is a key determinant of the EU activity on the interna‑

tional scene. The European Commission defines energy security as „the ability
to ensure that future essential energy needs can be met, both by means of adequate
domestic resources worked under economically acceptable conditions or main‑
tained as strategic reserves, and by calling upon accessible and stable external
sources supplemented where appropriate by strategic stocs”46. We can also describe
energy security as „the reliable and affordable supply of energy on a continuing,
uninterrupted basis”47. Analyzing the term of energy security we should underline,
that it is strongly connected with the economy security. Sufficient supplies of energy
are inherent elements of the economical development of every state and nation.
The economies of the member states of the European Union need energy
resources and seek to improve relations with oil and gas rich states. Several eco‑
nomic developments in the first decade of the XXI century have influenced
Europe’s sense of vulnerability in respect of its energy supplies48. Nowadays, there
is an increasing dependence on the energy resources in European Union. This is
a very dangerous phenomenon because of the risk of becoming dependent on only
one supplier. In such circumstances, energy can be used as a political and eco‑
nomical weapon by the states that can control the energy resources, prices and the
46
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transport lines49. That is why it is necessary to diversify the energy resources
deliveries.
European Union is one of the world’s fastest growing energy markets and the
biggest importer of energy resources50. The EU’s energy mix is dominated by fossil
fuels (image 1). Use of natural gas, the second most prominent fuel, is growing very
fast recently. It is consumed in the industrial and residential sectors and in electric‑
ity generation51. According to the forecasts, by 2030 the energy resources require‑
ment in EU will grow 26,3% comparing with 2000 especially as far as natural gas52.
Image 1.
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Source: http://www.investingdaily.com/pf/17516/alternative-ener‑
gy-dont-believe-the-hype.html, odczyt z dn. 12.04.2011.

The energy security becomes a very important issue for the EU especially after
winter 2006, when Russia briefly suspended natural gas exports to Ukraine. This
move had a knock – on effect on the rest of Europe because substantial amounts
of Russian gas are transported to Europe via Ukraine and because of the fact, that
49
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European Union is dependent on Russia for 26% of its gas demand53. Such situation
was a consequence of the new Gazprom’s market rules in its energy dealings with
former Soviet republics announced in 2005. According to them, Ukraine had to pay
similar prices to those charged to the EU customers54. In implementing it, Gazprom
raised the price of gas sold to Ukraine from about 50 USD per 1,000 cubic meters
in 2005 to 230 USD per 1,000 cubic meters in 200655. That is why Kiev refused
to pay the new high price, and Gazprom reduced gas supplies going through
Ukraine.
Until recently, no significant common policy had emerged in the energy security
issue and energy imports in the EU. The basis for EU energy legislation is weak
and in accordance with the principle of subsidiarity. Energy policy is still largely
regarded as member states’ own responsibility56. Nonetheless, European Commis‑
sion has played an active role in pushing the EU’s common energy security strategy
and published a Green Paper in November 2000, (Towards a European strategy for
the security of energy supply) which underlined the necessity to security supplies
and initiated a serious debate about this problem57. Next, in 2006, European Com‑
mission issued an Annex to the Green Paper (A European Strategy for Sustainable,
Competitive and Secure Energy). It identifies security of energy supplies as one of
the most important objective of a common energy policy58. This document also
stressed the strategic importance of Turkey for gas and oil delivering to the EU
from the Caucasus and Central Asia59.
Europe’s interest in energy cooperation with the Caspian region has been insti‑
tutionalized since 1995 in Interstate Oil and Gas Transport to Europe (INOGATE)60.
This is an international energy co-operation program between the European Union
and the partner states: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyr‑
53
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gyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan61. On behalf
of the European Union, the INOGATE is represented by three DirectoratesGeneral of the European Commission62. It aims to promote European investment
in the Caspian basin or Central Asia states and to cooperate in supplying energy
resources to the EU63. Another deal came into force in February 2001, known as
INOGATE Umbrella Agreement. It organized an institutional and legal system
to rationalize and facilitate the development of interstate oil and gas transportation
infrastructure. The agreement also was designed to attract the investment necessary
for their construction and operation64.
Nevertheless, EU member states have so far failed to launch an efficient coordi‑
nation and a comprehensive energy security policy. European Union with 27
member states are gradually becoming one of the greatest energy consumer in the
world. That is why, the security of energy resources and routes or the creation of
a common energy policy must be discussed much more when ever before65.

Turkey as a transit state between the Caspian region
and the western energy market

Turkey is a very important player in energy game in Eurasia because of the

geographical position between Europe, the Caucasus, Central Asia and the Mid‑
dle East. Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan stated, that „one of the
main factors of Turkey’s energy strategy is making use of its geography and
geostrategic location by creating a corridor between countries with rich energy
resources and energy consuming countries”66. Minister of Foreign Affairs, Ahmet
Davutoğlu, perceived Turkey’s central role in the neighboring regions and inter‑
national politics67. In this concept it is underlined, that Turkey has historic and
cultural foundations to play such a role. He said, that Turkey’s security interests
lie in successfully balancing its role as an energy transit country between produc‑
61
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ers and consumers: „thanks to the geographical position Turkey enjoys, part of
its national strategy involves facilitating the transit of energy across its territory”68.
We can anticipate that in the future, Turkey as a member of the European Union,
will ensure energy deliveries which make Europe a much more active and reliable
economical player. Turkey will make possible for the European Union to avoid
the energy transmission through Russia. EU will probably systematically include
Turkey in developing its energy strategy69. The relations between European Union
and Turkey are based on institutional dimensions. The EU is now trying to per‑
suade Turkey to align itself with the energy acquis through joining the Energy
Community Treaty (ECT). The ECT, signed in October 2005 and in force since
June 2006, is aimed to create an integrated energy market and potential accession
of the new member states on the basis of the acquis70. Since 2009 Turkey has been
in the process of negotiating a membership in the Energy Community Treaty71.
The key field of cooperation between Turkey and the European Union are the
common pipeline projects.
Turkey is a challenge and a chance for the European energy security. That has
been its bargaining power in the process of accession negotiations with the Euro‑
pean Union since 2005. Turkey and the EU could benefit a lot from cooperating in
the energy field. The European Union would gain a reliable alternative supply route.
Turkey would gain transit fees and other energy – related incomes, but more
importantly, the opportunity to prove that it is an indispensable partner for, and
eventually member of, the European Union72.
Emre Engür, the deputy head of the business department of the Petroleum
Pipeline Corporation (BOTAŞ), underlined that Turkey has a unique geostrategic
location given that about 73% of the world’s energy reserves are situated in areas
surrounding it73. He estimated that by 2020, 15% of the gas import in EU will be
transported via Turkey74. It is also anticipated that 6 to 7% of global oil supply will

68
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be transported via this country by 2012 and that Ceyhan will become a major
energy hub and the largest oil outlet terminal in the Eastern Mediterranean75.
During the 1990s, Turkey, EU and the United States cooperated to develop an
East – West energy corridor that would transport Caspian oil and gas exclusively
to Western markets without passing through Russian and Iranian territory. The
western route through Azerbaijan, Georgia and Turkey to EU was often referred
to as the „Silk Road of the 21st Century”76. The key project is the 1,768 kilometers
long Baku – Tbilisi – Ceyhan (BTC) pipeline (map 3). It is a very valuable venture
not only economically but also politically for Turkey, European Union, United
States and the Caspian states. Officially, the pipeline has operated since 13 July
200677. It can transport up to 1 million barrels per day (approximately 1.5% of the
world’s oil supply), and it is the second longest pipeline in the world78. On 16 June
2006, Kazakhstan has officially joined the BTC oil pipeline project. According to the
agreement between Presidents of Azerbaijan and Kazakhstan, Kazakh crude oil
will be shipped to Baku across the Caspian Sea, and then pumped through the BTC
pipeline to Ceyhan (Aktau – BTC Project)79. The BTC came into being because of
the cooperation of many companies within Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Com‑
pany (BTC Co.): BP (Great Britain); SOCAR (Azerbaijan); TPAO (Turkey); Statoil
(Norway); Unocal (US); Itochu (Japan); INPEX (Japan) or ConocoPhillips (US).
BTC Co. get support also from the International Finance Corporation (IFC) and
the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)80.
Another important venture is Transcaspian Natural Gas Pipeline Project. Its aim
is to transport gas from Turkmenistan via Caspian Sea to Turkey and Europe. This
project has not been realized because of the problematic status of the Caspian basin
and the misunderstandings between Azerbaijan and Turkmenistan relating to the
right to the Caspian energy resources81. There are also two gas transportation
projects: the Baku – Tbilisi – Erzurum (BTE) pipeline and Turkey – Greece – Italy
Interconnector (map 4). The construction of such a gas pipelines to connect the
Caucasus and Europe was begun in July 2005 and inaugurated on 18th on Decem‑
75
Turkey’s Energy Strategy, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/european_energy_policy/tur‑
keys_energy_strategy_en.pdf, odczyt z dn. 12.04.2010.
76
I. Soysal, S. Aslantepe, Turkish Views on Eurasia, Istanbul 2001, s. 47.
77
„Turkish Daily News”, 14.07.2006.
78
Turkey’s Energy Strategy…
79
Ibidem.
80
Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Pipeline Project, http://www.bicusa.org/en/Project.3.aspx, odczyt
z dn. 12.08.2009.
81
G. Winrow, Possible consequences of a new geopolitical game in Eurasia…, s. 58.

226

Justyna Misiągiewicz

ber 200782. The gas is extracted from the Shah Deniz field in Azerbaijan. The
pipeline is crossing the Turkish territory, reaching Greece, and from there it is to be
extended toward Italy via underground pipeline crossing the Adriatic Sea. The
future extension opening is scheduled for 201583. The capacity of the pipeline is
approximately 250 million cubic meters per year84.
Map 3. BTC pipeline

Source: http://www.oilfund.az/pub/tiny_upload/map.jpg, odczyt z dn. 12.03.
2011.

Very important, but still not realized is Nabucco pipeline project (map 5). The
Presidents of Turkey, Austria, Bulgaria, Hungary and Romania signed an agreement
about the construction of the Nabucco gas pipeline on 13th July 2009. According
to this decision, the gas from Central Asia, the Caucasus and the Middle East will
be transported to Europe via Turkey. The main aim of the pipeline is to secure the
gas deliveries to European Union without the Russian participation. The 3,300
kilometers long, Nabucco pipeline will go from Azerbaijan, Egypt, Iraq and Turk‑
menistan through Turkey, Bulgaria, Romania and Hungary to Austria. The project
got the support from the United States and the European Union85.
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Map 4. TGI Pipeline

Source: http://cambridgeforecast.wordpress.com/2008/02/10/turkey-greece-italy‑
-gas-pipeline/, odczyt z dn. 02.03.2011.

Map 5. Nabucco pipeline project

Source: http://www.nabucco-gaspipeline.com/english/800px-Nabucco_Gas_Pipeline‑
-en_svg.png, odczyt z dn. 12.03.2011.

227

228

Justyna Misiągiewicz

There are many companies which are also interested in building the pipeline, for
example: BOTAŞ (Turkey), BulgarGas (Bulgaria), Transgas (Romania), MOL
(Hungary), OMV (Austria) and RWE (Germany)86. The intergovernmental agree‑
ment assumed that the construction of Nabucco will be realized in 2014 and its
cost is estimated on about 8 billion euros87. During the EU summit on 19–20th of
March 2009, member states decided to give 200 million euros to the Nabucco
pipeline project within the economic anti – crisis package of 5 billion euros88. It
was an important political symbol of support for the Nabucco, but in the face of
high costs of the pipeline construction and the necessity to build it until 2014 it is
definitely not enough89.
The main planned gas source for Nabucco pipeline is Shah Deniz field in Azer‑
baijan. It will produce enough gas to feed the new Turkey – Greece – Italy Intercon‑
nector. Some experts say that Nabucco will have to wait until Shah Deniz goes into
its second phase of development, expected in 201390. The companies involved in the
Nabucco project are confident that Azerbaijan will produce enough gas to make the
pipeline viable. But some independent energy analysts warn that other sources
would be needed to fill Nabucco in the long term91. There was a plan to include the
Iran to the Nabucco pipeline, because it has the world second largest gas resources
(estimated for 16% of world’s resources). Iran was also interested to participate in
the project, but nowadays it is impossible because the strong US opposition caused
by the Iranian nuclear program92. In such circumstances, Turkmenistan becomes
a much more important player with its 4,3% word gas resources93.
Turkey is a key transit state for the Nabucco pipeline project. 60% of it will go
through Turkish territory. From the Turkish perspective, Nabucco has not only
economical dimension but it is also a significant political move. According to the
Turkish elites, if Turkey becomes the main energy bridge between East and West,
it will speed up its process of integration with the EU and increase its regional
position94. Eager to secure its own energy needs, Turkey wants to divert 15% of
86
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88
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90
91
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Nabucco’s gas for a cheap domestic use95. The realization of the Nabucco pipeline
project could effectively make EU member states not dependent on the Russian
gas. It can also increase the role of Europe in Central Asia, the Caucasus and the
Middle East. The huge energy potential of those regions and their geopolitical
significance are also the challenge for the European Neighborhood Policy.
*
* *
The Caspian region becomes an important source of the energy production
especially, during the political instability in the Middle East. The hydrocarbon
resources in the Caspian basin are substantial and important for future diversifica‑
tion policies of the EU. In this context, Turkey remains important for the EU
member states as a corridor or even an energy hub in the Mediterranean region.
Multiple export routes for Caspian oil and gas would increase energy security not
only for consumers, but also for producers and the transit states. In many cases,
the decision to choose the most convenient transit route reflects a competition
between strategic interests of the participating states and their economic benefits.
The capacity and availability of these pipelines will depend on the political, eco‑
nomical and ecological stability in the region. Most pipelines are built and operated
by international corporations. It is the phenomenon of the contemporary latew‑
estphalian international system which is determined by the activity of the non –
state actors.
We can conclude, that nowadays, the solution of the problem of division of the
Caspian basin is the most important issue. It will be determined not so much by
legal arguments as by the political and geostrategic concerns of the littoral states.
These concerns are connected with the future shape of regional alliances and the
location and direction of underwater and overland oil an gas pipeline infrastruc‑
ture. So, we have not only the problematic and unsolved status of the Caspian, but
also the new rules of the international relations with different players, like inter‑
national corporations and external powers, which are interested in the development
energy resources in the region.
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B. Yinanc, Turkey in the unfolding new chapter of the big energy game, „Turkish Policy Quarterly”
2009, t. 7, nr 3, s. 50.
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Summary

Region kaspijski jako wyzwanie
dla rozwoju zachodniego rynku energetycznego

We współczesnych stosunkach międzynarodowych kwestia bezpieczeństwa ener‑

getycznego staje się kluczową w obliczu kurczenia się zasobów surowców, zwiększania
zapotrzebowania na nie w skali globalnej oraz, w konsekwencji, wzrostu cen nośników
energii. Dostęp do surowców energetycznych stanowi egzystencjalną potrzebę każdego
państwa, warunkującą jego rozwój gospodarczy i społeczny. Potencjał surowcowy regionu
kaspijskiego jest jednocześnie szansą i wyzwaniem dla dywersyfikacji światowych dostaw
energii, jak również coraz bardziej liczącym się elementem globalnego bezpieczeństwa
energetycznego. Kwestia wydobycia oraz przesyłu ropy i gazu w regionie kaspijskim stanowi
obecnie pole rywalizacji między państwami i przedsiębiorstwami międzynarodowymi.
Po upadku Związku Radzieckiego nowo powstałe państwa Azji Centralnej i Kaukazu
otworzyły się dla zagranicznych inwestycji i stały się znaczącymi graczami na światowych
rynkach energetycznych. Państwa europejskie, w obliczu zwiększającego się zapotrze‑
bowania na nośniki energii, nawiązują coraz ściślejszą współpracę z państwami regionu
kaspijskiego, celem budowy infrastruktury transportującej ropę i gaz na rynek UE.

Recenzje

vol. 37/2013 ISSN 1505-2192

Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX
wieku, red. Elżbieta Kostowska-Watanabe, Universitas, Kraków 2012,
ss. 483.
Brian J. McVeigh w artykule Postwar Japan’s „Hard” and „Soft Nationalism” napisał,
że we współczesnym społeczeństwie japońskim rozpowszechnione są trzy przeświadczenia dotyczące Japonii i Japończyków.
Mianowicie: „Japonia jest biednym, małym
wyspiarskim krajem”, „Japonia jest homogeniczna” oraz „wszyscy Japończycy myślą
podobnie i nie potrzebują poważnych debat”1. Owe poglądy powinniśmy postrzegać
jako składnik procesu konsolidowania tożsamości narodowej ufundowanej na przekonaniach o kulturowej odrębności i homogeniczności Japończyków oraz na statycznym obrazie nich samych. Co więcej, taki
1

B.J. McVeigh, Postwar Japan’s “Hard” and “Soft
Nationalism’, „JPRI Working Paper” 2001, no. 73, za:
http://www.jpri.org/publications/workingpapers/
wp73.html, odczyt z dn. 23.11.12.

wizerunek Japonii, jako kraju o odmiennej
i jednocześnie trudnej do zrozumienia kulturze, jest dość często reprodukowany przez
popularyzatorów, a i niestety przez samych
naukowców. Jedną z poważniejszych przyczyn takiej sytuacji jest uwikłanie się w ideologiczny typ refleksji zwany „orientaliz
mem”2. Co powoduje, że w opisach krajów azjatyckich niejednokrotnie mamy do
czynienia z ideologicznym wyobrażeniem,
a nie z konkretną, dynamiczną rozwijającą się kulturą oraz ludźmi, którzy są jej nośnikami. Podkreślić także należy, że takie
wyobrażenia przyczyniają się do znacznych
utrudnień w przyjęciu poprawnej metodologii badawczej niezbędnej do wypracowania właściwego obrazu społeczeństwa i kultury Japonii.
Na tym tle recenzowana książka, pt.
Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX
wieku, jest publikacją wyjątkową i niezwykle ważną. Jej wyjątkowość wynika z przy2

Na ten temat patrz: Ed. Said, Orientalizm, Poznań 2005.
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jęcia nieczęsto spotykanego w pracach japonologicznych paradygmatu badawczego. Mianowicie każde społeczeństwo charakteryzuje dynamizm i jako takie podporządkowanie przekształceniom. Co więcej,
w ramach badań społecznych przyjęcie statycznego obrazu społeczeństwa powoduje
wykluczenie z obszaru zainteresowań badawczych wielu jego płaszczyzn, które są
dla niego konstytutywne. Zresztą potrzeba
posłużenia się takim paradygmatem oraz
wykorzystania narzędzi badawczych adekwatnych do analizy społeczeństwa Japonii została jasno wyrażona w „Przedmowie”,
gdzie czytamy:
„Obraz Japonii, kraju cieszącego się
w Polsce dużym zainteresowaniem, jest
w znacznej mierze obrazem statycznym.
Został zbudowany na naszej wiedzy o tradycyjnej japońskiej kulturze, z dodatkiem
informacji o nowoczesnym przemyśle
i osiągnięciach gospodarczych. Nie powinno to dziwić, jako że kraje od nas odległe
wydają się zamkniętymi i niezmiennymi
całościami tym bardziej, im rzadszy mamy
z nimi kontakt i im mniej wieści o tych krajach do nas dociera” (s. 7).
Społeczeństwo japońskie – jak wynika
z owej diagnozy – powinno być ujmowane, jak zresztą każde inne, jako dynamiczne, a nie statyczne. Wreszcie to, co wydaje się być zrozumiałe w przypadku badań
społecznych nad społecznościami zachodnimi przestaje takim być kiedy mamy do
czynienia z analizą zachowań oraz wzorów
kulturowych mieszkańców krajów azjatyckich. Sytuacja ta zdaje się wynikać z nie-

dostrzegania tego, że wszelkie procesy zachodzące wewnątrz społeczeństwa cechuje zmienność. Warto o tym pamiętać, bowiem takie podejście badawcze jest konsekwentnie rozwijane i propagowane przez
autorów poszczególnych artykułów recenzowanej publikacji.
Książka Zmiany społeczne w Japonii
w XIX i XX wieku, składa się z siedmiu artykułów, napisach przez polskich badaczy
Japonii, reprezentujących nauki społeczne
i humanistyczne. Teksty zawarte w książce
możemy podzielić na cztery działy, w których omawiane są kolejno następujące zagadnienia: społeczno-polityczne (teksty:
Elżbiety Kostowskiej-Watanabe, Transformacja Japonii w okresie Meiji i Taisho –
nowi ludzie w nowych czasach; Stanisława
Mayera; Instytucja obywatelstwa w Japonii a status mniejszości etnicznych i narodowych; Karola Żakowskiego, Mechanizm
„sztucznej zmiany władzy” w Partii Liberalno-Demokratycznej oraz Beaty Bochorodycz, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Japonii w dobie globalizacji. Rola
„presji międzynarodowej” i państwa w rozwoju grup pożytku publicznego od końca
lat 1970); religia (artykuł Grażyny Kramm,
Zmiany wierzeń i obrzędów religijnych japońskich społeczności wyspiarskich); literatura: (studium Aleksandy Szczechli, Literacki obraz kobiety w powieści japońskiej pierwszych dekad XX wieku) oraz media (artykuł Iwony Merklejn, Od społeczeństwa medialnego do społeczeństwa informacyjnego. Kierunki zmian w świecie japońskich mediów na przełomie XX i XIX wie-
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ku). Poszczególne artykuły zostały ułożone
w książce według historycznego schematu, mianowicie poświęcając uwagę przekształceniom w okresie Meiji, a następnie
późniejszym powojennym reorganizacjom
społeczeństwa Japonii.
W pierwszej części podjęty został niezwykle ważny problem, mianowicie wskazanie na teoretyczne problemy związane z analizą przekształceń społeczeństwa
i polityki Japonii w XIX w. Odnoszą się one
do tłumaczenia japońskiego słowa „ishin”,
które w polskiej literaturze jest zazwyczaj
przekładane jako „restauracja”, bądź „odnowa”3. Jednakże terminy te, będąc jedynie dosłownymi tłumaczeniami japońskiego słowa, nie oddają złożoności problemowej w nich zawartej. Sytuację tę potęguje
także to, że funkcjonują one w polskiej literaturze przedmiotu bez stosowych wyjaśnień. Natomiast w pracach anglojęzycznych, jak i wśród japońskich badaczy toczony jest od dłuższego czasu spór, czy o wydarzeniu znanym z historii Japonii jako Meiji ishin możemy mówić, jako o restauracji
czy też rewolucji. Warto dodać, że owe polemiki prowadzone są najczęściej przez historyków, a nie reprezentantów nauk społecznych, dla których spory te tylko częściowo odnoszą się do istoty sprawy. Na tym
też polega wartość recenzowanej książki,
bowiem, po pierwsze, autorzy starają się
wskazać na właściwe narzędzia badawcze
3

Tłumaczenie „ishin” jako „odnowa” proponowane jest w książce E. Pałasz-Rutkowskiej i K. Stareckiej, Japonia, Warszawa 2004, s. 33.

adekwatne do analizy zachodzących w społeczeństwie japońskim zmian, zaś po wtóre,
odchodzą od ideologicznej wykładni dziejów Japonii.
Ważnym głosem w dyskusji jest tekst
Elżbiety Kostowskiej-Watanabe, w którym autorka proponuje używanie pojęcia
„transformacja”, jako najpełniej oddającego specyfikę zmian w okresie Meiji, które
nie były ani restauracją, czyli przywróceniem wyobrażonego porządku z przeszłości, ani też rewolucją, bowiem nie dokonano radykalnego zerwania ze wcześniejszym porządkiem społeczno-politycznym.
Dlatego też użyte zostaje pojęcie „transformacja”, na oznaczenie procesów społecznych będących rezultatem zmiany systemowej (s. 15). Propozycja autorki, co warto
pokreślić, dotyczy także wykazania różnic
pomiędzy transformacją, a modernizacją,
która w odwołaniu do rozstrzygnięć teoretycznych Wolfganga Knöbla i Immanuela
Wallersteina4, nie jest adekwatna do analiz
społeczeństwa japońskiego. Zaś same zmiany jakie zaszły w Japonii od okresu Meiji po
współczesność zaprezentowane są na przykładzie polityki, kształtowania się warstw
społecznych oraz procesu edukacji. Dzięki
drobiazgowości w opisach przekształceń,
pojawiająca się zresztą w większości tekstów, możemy prześledzić faktyczne pod4

Patrz: W. Knöbl, Teorie, które nie przeminą: nie
kończąca się historia teorii modernizacji, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, red. A.Jasińska-Kania,
L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa
2006; I. Wallerstein, Europejski uniwersalizm: retoryka władzy, Warszawa 2007.
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stawy zmian oraz ich konsekwencje (zarówno pozytywne, jak i negatywne), które
wpływały z jednej strony na podejmowane
działania polityczne i, z drugiej strony, na
ideologiczny dyskurs nowożytnego społeczeństwa w trakcie kształtowania się tożsamości narodowej.
Egzemplifikację i uzupełnienie tego obrazu stanowi analiza powieści Arishimy
Takeo (1878–1923) z 1919 r., pt. Aru onna
(Pewna kobieta). Wybór tejże powieści
przez Aleksandrę Szczechlę podyktowany
został tym, że najpełniej odzwierciedla ona
przełom epoki Meiji (1868–1912) i Taishō
(1912–1926) i daje możliwość prześledzenia zmian, jakie dokonały się w pierwszych dwóch dekadach dwudziestego wieku w ideologii genderowej (s. 94). A tym samym podjęty został niezwykle rzadko pojawiający się w literaturze przedmiotu wątek obecności kobiet w dyskursie społeczno-politycznym oraz ich znaczenia dla reform społecznych w Japonii.
Druga cześć książki zawiera równie
ważne rozstrzygnięcia, które ukazują Japonię jako kraj cechujący się różnorodnością,
a nie egzotyką wynikającą z „orientalizmu”
– ideologicznego paradygmatu szczególnie
często pojawiającego się w tekstach zachodnich autorów. Odrzucenie owego paradygmatu możemy odnaleźć w artykule Stanisława Mayera, poświęconemu meandrom
rozważań nad kształtowaniem się i reprodukowaniem tożsamości narodowej w Japonii. Świadczyć o tym może intrygujące
zdanie: „Japonia XXI wieku jest krajem wielokulturowym, a jej społeczeństwo tworzy

nadspodziewanie złożoną strukturę narodowościową” (s. 227). Podejmując dyskusję z funkcjonującymi, zarówno wśród samych Japończyków, jak i badaczy przeświadczeniami o jednolitości japońskiego
społeczeństwa Mayer opisuje jak powstało,
i w jaki sposób był rozpowszechniany pogląd o homogeniczności świadomości narodowości w Japonii. Warto to podkreślić,
bowiem przyjęcie wyobrażenia o homogeniczności japońskiego społeczeństwa spowodowało pojawienie się dość specyficznego obrazu Japonii, właśnie jako statycznego i trudno poddającego się zmianom. Podobny punkt widzenia przyjęty został przez
Grażynę Kramm opisującą złożoność rytuałów religijnych praktykowanych przez lokalne społeczności Archipelagu Ogasawara, Oki oraz Gotō.
Uzupełnieniem teoretycznych rozważań
nad przekształceniami w Japonii są trzy artykuły poświęcone kolejno: systemowi partyjnemu (Karol Żakowski), społeczeństwu
obywatelskiemu (Beaty Bochorodycz) oraz
systemowi medialnemu (Iwona Merklejn).
Omawianym przez Żakowskiego przykładem jest Partia Liberalno-Demokratycznej (Jiyū minshutō), czyli partia dominująca w Japonii w latach 1955–1993, której
żywotność wynikała ze znacznego dynamizmu ścierających się w jej ramach frakcji. A także celowych przekształceń, które
mogły przyczynić się do kilkudziesięcioletniej obecności i hegemonii Partii Liberalno-Demokratycznej na japońskiej scenie politycznej. Interesujący problem poruszony jest także przy okazji omawia-
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nia kształtowania się i znaczenia społeczeństwa obywatelskiego w Japonii. Zdaniem Beaty Bochorodycz rozwój świadomości obywatelskiej, a w dalszej kolejności pojawienie się organizacji non-profit,
które to zaistniało dopiero w wyniku kontaktów Japończyków z przybyszami z Zachodu i sytuacji międzynarodowej (patrz:
s. 358–359), a także trzęsienia ziemi w rejonie Kobe w 1995 r. (s. 357). Oznacza to,
że kształtowanie się postawy obywatelskiej,
w zachodnim rozumieniu, pojawiło się stosunkowo późno i dopiero w wyniku przyjęcia zewnętrznych wzorów. O czym świadczyć może aktywne uczestniczenie Japonii w różnorodnych działaniach wspierających państwa i społeczeństwa pokrzywdzone w wyniku wojen. Jako przykłady
wskazane są m.in. Stowarzyszenie Wspierające Uchodźców (Nanmin o tasukeru kai)
czy japońskie Stowarzyszenie na rzecz Społeczności Międzynarodowej (Nihon kokusai shakai jigyōdan) (s. 361). Natomiast
w przypadku problemów wewnątrzkrajowych, co może świadczyć o specyfice Japonii, znacznie częściej działały nieformalnie powiązane grupy składające się z lokalnych mieszkańców rejonów zagrożonych
ekologiczne przez przemysł oraz kopalnie
(patrz: s. 370). Deskryptywny wymiar posiada także artykuł poświęcony systemowi medialnemu, który w Japonii przechodził różnorodne zmiany wynikające z rozwoju procesów komunikacyjnych. Jednakże, jak zaznacza autorka, Japonia stanowi
interesujący przypadek powolnego procesu
przechodzenia ze „społeczeństwa komuni-

kacyjnego” do „społeczeństwa informacyjnego”, pomimo prężnego rozwoju technologii umożliwiających zaawansowany stopień przekazu informacji (patrz: s. 410–
–411).
Podsumowując przyznać należy, że
książka Zmiany społeczne w Japonii w XIX
i XX wieku, jest niezwykle interesującą
i ważną publikacją naukową. Zaś teksty
w niej zawarte stanowią istotny głos w dyskusji nad teoretycznymi podstawami badań
nad społeczeństwem i polityką we współczesnej i nowożytnej Japonii. Owa wartość została wypracowana przede wszystkim w wyniku interdyscyplinarnej współpracy zespołu badawczego, w ramach którego problem „zmiany” został właściwie doceniony i wykorzystany do analizy. W ten
sposób obraz współczesnej Japonii został
„odczarowany” z natywistycznych wyobrażeń i przeświadczeń. A także odzyskany został dynamizm cechujący każde rzeczywiste społeczeństwo i tym samym pozwalający na adekwatne odczytanie i zrozumienie
zachodzących weń procesów.
Marcin Lisiecki5

5

Publikacja jest współfinansowana przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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Marcin Olejnik, Dylematy współczesnej Gruzji. Wywiad z przedstawicielami gruzińskich elit społecznych i politycznych przeprowadzone w latach
2010–2011, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2012, ss. 327.
W ostatnich latach można zauważyć
zwiększenie zainteresowania badaczy Kaukazem Południowym, w tym Gruzją. Powyższe powiązane jest także z nurtem polskiej polityki zagranicznej. Dyplomacja jest
bowiem żywo zainteresowana tym obszarem. Problematyczne jest jednak pozyskanie pełnej, wiarygodnej i obiektywnej informacji na temat Gruzji. Problem ten z pewnością pomoże choć w części rozwiązać
nowa publikacja, która w ostatnim czasie
pojawiła się na polskim rynku wydawniczym. Mowa oczywiście o książce autorstwa
Marcina Olejnika zatytułowanej: Dylematy współczesnej Gruzji. Wywiad z przedstawicielami gruzińskich elit społecznych i politycznych przeprowadzone w latach 2010–
2011. Pozycja ta wpisuje się w nurt cieszących się coraz większym zainteresowaniem badań kaukazoznawczych, które rozwijane są w wielu ośrodkach badawczych.
Choć opublikowano już kilka monografii
poświęconych transformacji i problemom
wewnętrznym Republiki Gruzji, publikacja autorstwa Marcina Olejnika bezsprzecznie zasługuje na uwagę. Autor za pomocą
wywiadów przeprowadzonych z osobami
tworzącymi elitę polityczną Gruzji zwraca
uwagę na problemy wewnętrzne tego kraju i ukazuje stosunek poszczególnych roz-

mówców do wydarzeń mających miejsce
w okresie niespełna dwudziestoletniej niepodległości państwa.
Na wstępnie należy przedstawić kilka
ogólnych informacji o autorze recenzowanej pozycji. Marcin Olejnik z wykształcenia jest kulturoznawcą. W 1991 r. ukończył
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentem Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej
w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Studiował w Akademii
Obrony Narodowej. Pracował m.in. w Biurze Informacji Urzędu Rady Ministrów. Był
dyrektorem Departamentu Reform Ustrojowych Państwa w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów RP. Obecnie pełni funkcję niezależnego konsultanta. W 2008 r. odbył wiele podróży studyjnych do Gruzji, przeprowadzając badania z zakresu kultury politycznej.
Zapoznanie się z treścią książki Marcina Olejnika pozwoli czytelnikom poszerzyć wiedzę o sytuacji wewnętrznej w Gruzji, począwszy od lat 90. XX w., czyli od uzyskania niepodległości, do czasów współczesnych i to w sposób przekrojowy. Wywiady
przeprowadzono bowiem z osobami z różnych stron sceny politycznej.
Wywiady zostały przeprowadzone w latach 2010–2011. Autor rozmawiał z czternastoma osobami reprezentującymi gruzińskie życie polityczne. Wywiady w publikacji uporządkowano pod względem chronologicznym, jako kryterium przyjmując
tematykę konkretnej rozmowy. Taka redakcja książki umożliwia czytelnikowi po-
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znanie problemów niepodległej Gruzji począwszy od burzliwych przemian mających miejsce w latach 90. XX wieku na czasach współczesnych kończąc. Osoby, z którymi przeprowadzono wywiady wywodzą
się z różnych środowisk, a więc reprezentują szerokie spektrum poglądów. W publikacji zawarto rozmowy nie tylko z politykami, którzy byli naocznymi świadkami rozpadu ZSRR i narodzin niepodległej
Gruzji, ale także z ekspertami, działaczami
społecznymi oraz szeroko rozumianą elitą
intelektualną Gruzji.
W wywiadach Autor podejmuje takie
tematy, jak problemy transformacji ustrojowej w czasie przemian politycznych, czy
współczesne cele polityki gruzińskiej, choćby integracja z Unią Europejską i NATO.
Rozmówcy poruszają również tematykę
geostrategicznego położenia Gruzji i wynikających z tego korzyści, wyzwań i zagrożeń. Wielu polityków, zwłaszcza tych
opozycyjnych wobec prezydenta Micheila Saakaszwilego, zwraca uwagę na reformy państwa przeprowadzone po rewolucji
róż i wskazuje na błędy administracji prezydenta, zarzucając nawet łamanie praw
człowieka.
Z uwagi na rozmiary niniejszego artykułu niecelowe jest obszernie opisywanie
wszystkich wywiadów. Jednakże wskazać
należy, iż Marcin Olejnik przeprowadzał
rozmowy o sytuacji wewnętrznej Gruzji
z: Wiktorem Dolidze – dyplomatą, byłym
szefem Stałej Misji Republiki Gruzji przy
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), a obecnie reprezen-

239

tantem opozycyjnej partii Wolni Demokraci, Noną Gaprindaszwili – światowej sławy
szachistką, pięciokrotną mistrzyni świata
w tej dyscyplinie, obecnie przewodniczącą
ruchu społecznego „Zgromadzenie Ogólnonarodowe”, w 2002 r. radną w Radzie Miejskiej w Tbilisi, Wladimerem Papawą – gruzińskim uczonym, profesorem, byłym ministrem ekonomii Gruzji, obecnie ekspertem Gruzińskiej Fundacji Studiów Strategicznych, Szalwą Natelaszwilim, przewodniczącym Partii Pracy Gruzji reprezentującym poglądy lewicowe, Zurabem Abaszidze – dyplomatą, m.in. byłym ambasadorem w Federacji Rosyjskiej, Dawidem Berdzeniszwilim – działaczem opozycyjnym
w czasach ZSRR, w niepodległej Gruzji posłem i sekretarzem politycznym Republikańskiej Partii Gruzji, Giorgim Kandelakim
oraz Dawidem Darcziaszwilim – członkami ugrupowania Micheila Saakaszwilego –
Zjednoczony Ruch Narodowy.
W mojej ocenie na szczególną uwagę zasługują wywiady przeprowadzone z Eliaszem II, Eduardem Szewardnadze, Giorgim
(Gorgi) Chaindawą, Nino Burdżanadze, Iraklim Alasanią i Bidziną Iwanbiszwilim, zatem poświęcę im nieco więcej uwagi.
Autor swoją publikację rozpoczyna od
wywiadu przeprowadzonego z Jego Świętobliwością Katolikosem – patriarchą całej Gruzji – Eliaszem II. Umieszczenie tego
wywiadu jako pierwszego wydaje się być
trafnym posunięciem. Czytelnik może na
początku wgłębić się w religijny i poznawczy wymiar „ducha gruzińskiego narodu”.
Eliasz II w sposób ciekawy opowiada o pro-
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blemach transformacji ustrojowej Gruzji
oraz problemach Kościoła gruzińskiego
w czasach ZSRR oraz w niepodległej Gruzji. Jest on zwolennikiem monarchii konstytucyjnej i opowiada się za powrotem dynastii Bagratydów na tron Gruzji.
Drugi w kolejności wywiad został przeprowadzony z pierwszym prezydentem niepodległej Gruzji – Eduardem Szewardnadze.
Był on ostatnim ministrem spraw zagranicznych ZSRR, który wywodził się ekipy Michaiła Gorbaczowa. Osoba ta budzi różnorodne,
często sprzeczne, emocje w narodzie gruzińskim. Odsunięto go od władzy na skutek rewolucji róż w listopadzie 2003 r. W rozmowie z Marcinem Olejnikiem opowiada on
o czasach transformacji ZSRR, jego relacji
z Michaiłem Gorbaczowem, o polityce międzynarodowej prowadzonej w okresie, kiedy
był prezydentem Gruzji.
Kolejnym rozmówcą Marcina Olejnika był Giorgi (Gorgi) Chaindawa. Jest on
filmowcem i pedagogiem – wykładowcą
w szkole filmowej. Obecnie angażuje się
w działalność polityczną. W okresie rządów Zwiada Gamsachurdii był więźniem
politycznym. Uczestniczył w rewolucji róż
w 2003 r. jako bliski współpracownik Micheila Saakaszwilego. Obecnie jest jego zagorzałym przeciwnikiem. W czasie rozmowy Giorgi (Gorgi) Chaindawa zwracał uwagę na błędy w polityce wewnętrznej i zagranicznej Gruzji popełnione przez
obecnego prezydenta oraz na katastrofalne
skutki wojny rosyjsko-gruzińskiej z sierpnia 2008 r., za którą winą obarczał Micheila Saakaszwilego.

Kolejną osobą, z którą Autor przeprowadził rozmowę była Nina Burdżanadze – jedna z liderek rewolucji róż. Po obaleniu Eduarda Szewardnadze została przewodniczącą parlamentu Republiki Gruzji. W wywiadzie komentuje ona wybory lokalne, które
odbyły się w Gruzji oraz aktualną politykę wewnętrzną prezydenta – Micheila Saakaszwilego. Oskarża go o represyjną politykę prowadzoną wobec opozycji m.in. siłowe rozprawienie się z wiecującym tłumem
w centrum Tbilisi, brak pluralizmu w mediach oraz upolitycznienie aparatu władzy.
Przedstawia swoje przemyślenia na temat
uregulowania konfliktu z Abchazją i Osetią
Południową oraz wskazuje cele, jakie Gruzja powinna realizować w polityce zagranicznej.
Na uwagę zasługuje także wywiad przeprowadzony z Irakli Alasanią – dyplomatą, byłym Stały Przedstawicielem Republiki Gruzji przy ONZ w Nowym Jorku, jednym z możliwych kandydatów na prezydenta Gruzji w wyborach, które odbędą się
w 2013 r. Od 2009 r. jest on liderem ruchu
politycznego Sojusz (Alians). W rozmowie z Marcinem Olejnikiem Irakli Alasania opowiadał o swojej wizji rozwoju Gruzji, błędach polityki Micheila Saakaszwilego, zwłaszcza w stosunkach z Rosją.
Zbiór wywiadów w publikacji wieńczy
rozmowa z Bidziną Iwanbiszwilim – multimiliarderem, najbogatszym Gruzinem,
założycielem i przewodniczącym opozycyjnej koalicji – Gruzińskie Marzenie. Po
wygranych wyborach parlamentarnych
w październiku 2012 r. został on premie-
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rem Gruzji. Dzięki wywiadowi z Bidziną
Iwanbiszwilim publikacja staje się aktualna. Rozmówca opisuje Marcinowi Olejnikowi swoje obserwacje na temat bezprawnego
działania służb państwowych oraz oskarża
Prezydenta Gruzji o autorytaryzm i stosowanie terroru wobec obywateli. Opowiada
również o swoich kontaktach w Rosji w latach 90. i o tym, w jaki sposób dorobił się
ogromnego majątku, zaprzeczając tym samym, że pochodzi on z nielegalnych procederów, o co jest często oskarżany.
Lektura książki Marcina Olejnika Dylematy współczesnej Gruzji. Wywiad z przedstawicielami gruzińskich elit społecznych
i politycznych przeprowadzone w latach
2010–2011 jest przyjemnością. Publikacja
ta to niezwykle zajmującą i ciekawa pozycja
na polskim rynku wydawniczym. Zapoznanie się z nią w znacznym stopniu poszerzy
wiedzę czytelnika o problemach wewnętrznych Gruzji. Autor zdecydował się na ciekawą formę redakcyjną – wywiady, która pozwala w przystępny sposób zrozumieć złożoność problemów dzisiejszej Gruzji. Dzięki temu czytelnik może poznać wewnętrzne problemy Gruzji z perspektywy osób
o innych przekonaniach, podejściach, pochodzących z różnych kręgów społecznych.
Wskazana książka stanowi doskonałą lekturę nie tylko dla badaczy tematu, ale dla
każdego kto jest zainteresowany problemami współczesnej Gruzji i przemianami, jakie miały tam miejsce.
Michał Romańczuk
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Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej
wizji polityki / Postmodernity in Searching
of a New Vision of Politics, red. Ł. Dominiak, B. Michalak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 218.
Próby zmierzenia się z rzeczywistością
ponowoczesną przez naukowców należą
niewątpliwie do przedsięwzięć odważnych,
jednakże niejednokrotnie również beznadziejnych. W dobie karnawalizacji polityki
naukowa analiza sfery politycznej zagrożona jest ambiwalencją spowodowaną przyjęciem optyki karnawału właśnie – perspektywa Rortiańskiej ironistki stanowi nie lada
pokusę dla współczesnych humanistów. Autorzy tomu Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki postanowili pójść
inną drogą. Ich postawa przypomina raczej
Sokratesa z dialogu Gorgiasz, który w obliczu cynicznego sofisty, rzekomo znającego
odpowiedź na wszystkie pytania, prosi, by
ten powiedział kim właściwie jest.
Celem monografii jest – jak deklarują redaktorzy – „rozpoznanie dotychczasowych modelów polityki, które znalazły
swoją aplikację w warunkach ponowoczesności”1. Ów cel ma zostać osiągnięty dzięki sięgnięciu do rozmaitych tradycji teoretycznych oraz przy zastosowaniu różnorodnych metod w ramach poszczególnych subdyscyplin nauk politycznych.
1
Ł. Dominiak, B. Michalak, Polityka na nowo
odkrywana?, [w:] Ponowoczesność w poszukiwaniu
nowej wizji polityki. Postmodernity in Searching of
a New Vision of Politics, red. Ł. Dominiak, B. Michalak, Toruń 2012, s. 12.
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Spór o postmodernizm odbywa się na
wielu płaszczyznach i horyzontach. Mnogość wyemancypowanych narracji sprawia, iż niełatwo jest przeprowadzić demarkację zjawiska postmodernizmu, czego jednym z symptomów jest rozmycie sfery polityczności. W omawianej publikacji wyróżniono cztery kategorie (odpowiadające poszczególnym częściom książki), które mają
na celu uporządkować dyskurs o sferze politycznej w kontekście ponowoczesności. Są
nimi: dobro wspólne, konflikt, konsens oraz
polityka jako teatr (przedstawienie).
Najbliższy opisowi kondycji ponowoczesnej jest artykuł Bartosza Wypycha2 dotyczący teatralnej metafory polityki. Niezwykle istotną konstatacją z perspektywy rozpatrywanego przedmiotu, jest ta dotycząca radykalnego przeformułowania koncepcji podmiotu w rzeczywistości postmodernistycznej. To właśnie tę ideę można odczytać jako klucz otwierający nowe możliwości hermeneutyczne w sferze politycznej. Klasyczna metodologia nauk politycznych ponosi fiasko wobec ponowoczesnej
polityczności, w ramach której: „Okazuje
się (zatem), że w większym stopniu działamy w sposób polityczny wybierając kawę na
stoisku sklepowym niż w cyklicznym pojawianiu się przy urnie wyborczej”3. Specyfika omawianego dyskursu znajduje swój wyraz w podsumowaniu, gdzie autor wskazuje,
2

B. Wypych, Polityka jako spektakl rekwizytów
w świetle sporu o postmodernistyczną podmiotowość
polityczną, [w:] op.cit., s. 185–203.
3
Ibidem, s. 195.

iż zarzut o nieadekwatności analogii między polityką a teatrem nie może być słuszny, gdyż ujmuje teatr w sposób implicite
modernistyczny, tradycyjny.
Jako uzupełnienie powyższego artykułu,
można traktować tekst Bartłomieja Michalaka4, który umieszczono w tej samej sekcji
Polityka jako teatr. Jego komplementarność
względem wcześniej omawianego artykułu
polega na poczynieniu szczegółowych egzemplifikacji tezy o erozji klasycznej wizji
polityczności. Autor w zaskakująco płynny
sposób przechodzi od poziomu abstrakcji
do konkretu, przywołując przykłady z funkcjonowania ponowoczesnej polityki w wymiarze praxis.
Probierzem polityczności w paradygmacie klasycznym jest kategoria dobra
wspólnego i z tej właśnie perspektywy autorzy sekcji Polityka jako realizacja dobra
wspólnego postanowili spojrzeć na przedmiot rozważań. Łukasz Dominiak podjął się
analizy koncepcji klasycznej5, podczas gdy
Danuta Karnowska analizowała koncepcję
wspólnoty w ujęciu republikańskim – komunitarystycznym6. Pierwszy z wymienionych autorów w sposób przejrzysty uzasadnia relację między komponentami koncepcji perfekcjonistycznej, takimi jak: cel (telos), natura (eidos), prawda (aletheia). By
4

B. Michalak, Polityka bez polityki – erozja polityczności w erze mediatyzacji, [w:] op.cit., s. 165–184.
5
Ł. Dominiak, The Quest for the Common Good:
Classical Concept of Politics, [w:] op.cit., s. 29–48.
6
D. Karnowska, Restytucja wspólnotowego wymiaru polityki w republikańsko-komunitarystycznej krytyce
kultury i teorii liberalnej, [w:] op.cit., s. 49–65.
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uporządkować koncepcje dobra wspólnego sięga do typologii Daniela P. Sulmasy`ego, a następnie analizuje współczesną interpretacje klasycznej wizji polityki autorstwa jednego z czołowych przedstawicieli
Nowej Teorii Prawa Naturalnego – Johna
Mitchela Finnisa. W ramach konkluzji autor zauważa, iż kategoria dobra wspólnego
volens nolens nie może zostać wykluczona
z dyskursu politycznego, jednakże stanowić będzie raczej zarzewie sporów niż remedium na problemy ponowoczesności, do
których zalicza między innymi kwestie biopolityczne.
Autorka drugiego eseju zmierzyła się
z tematyką, która stała się popularna
w związku dyskusją o roli wspólnoty w kontekście dominującego paradygmatu liberalnego. Nurt w filozofii politycznej zwany komunitaryzmem stanowi atrakcyjną koncepcję, jednakże istnieje problem z zaklasyfikowaniem poszczególnych autorów do
tegoż nurtu. W literaturze można znaleźć
rozmaite próby usystematyzowania myśli
komunitarystycznej7; Danuta Karnowska
zdecydowała się natomiast na przyjęcie za
kryterium charakteru wspólnoty. W artykule wyróżniono trzy typy wspólnot: ekskluzywną, inkluzywną oraz responsywną, co
pozwoliło uporządkować koncepcje komunitarystów w sposób adekwatny. Ustalenie
7

Zob.: Ł. Dominiak, Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komunitaryzmu, Toruń 2010; A. Gawkowska, Taking Community Seriously? Communitarian Critiques of Liberalism, Warszawa 2011; J. Zdybel,
Między wolnoscią a powinnością. Filozofia polityczna
Isaiaha Berlina i Alesdaira Macintyre’a, Lublin 2005.

alternatywy w postaci: jednostka lub wspólnota uniemożliwia pojawienie się sensownych konkluzji oraz prowadzi do niewłaściwego rozumienia głosów łączących w sobie
wątki liberalne oraz wspólnotowe (np. Michael Walzer). Dzięki rozpatrzeniu kategorii wspólnoty w sposób bardziej kompleksowy autorka uniknęła powyższego błędu
symplifikacji.
Potrzeba zbadania głębszych struktur
polityczności, skłoniła redaktorów do utworzenia sekcji dotyczącej roli konfliktu w polityce. Ta część monografii, z jednej strony,
bez wątpienia dotyczy kwestii rudymentarnych dla spraw politycznych, z drugiej natomiast, rodzi pytanie o zasadność zastosowania tego typu teorii do badania zjawiska postmodernizmu. Paradoks, przed którym stanęli autorzy dotyczy postulatu restytucji polityczności jako takiej, przy jednoczesnym zachowaniu elementów, które de facto do jej erozji doprowadziły. Problem ten najpełniej został wyrażony w artykule Bartłomieja Michalaka pt. Przeciw partykularyzmom w imię jedności ludu – konstruowanie politycznej wspólnoty w populizmie8. Kategoria ludu, pojmowanego w sposób populistyczny unaocznia konsekwencje powrotu do polityczności sensu stricto,
gdzie antagonizm wróg-przyjaciel odznaczał się przede wszystkim bezkompromisowością, a co ważniejsze, to on właśnie konstytuuje wspólnotę we właściwym znacze8

B. Michalak, Przeciw partykularyzmom w imię
jedności ludu – konstruowanie politycznej wspólnoty
w populizmie, [w:] op.cit., s. 105–123.
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niu. Schmittowska koncepcja zakłada konflikt w znaczeniu jak najbardziej dosłownym. Lud, ufundowany na populistycznej
kategorii matecznika, staje w obliczu zagrożenia ze strony rządzących elit; obcych,
zewnętrznych wobec ludu. To właśnie tak
ujęty konflikt jest kwintesencją polityczności, a głównym podmiotem wspólnota pozbawiona partykularyzmów.
Arkadiusz Lewandowski zajął się wynikającym z powyższych obserwacji problemem, który przejawia się w postaci agonistycznej alternatywy dla antagonistycznej
koncepcji Schmitta9. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że Chantal Mouffe – główna
autorka koncepcji agonistycznej expressis
verbis odwołuje się do teorii niemieckiego
jurysty, jednakże jej interpretacja jest swego
rodzaju nadużyciem, to znaczy, że: „Mamy
więc do czynienia z zupełnie nową koncepcją polityki i polityczności, która w sposób
jedynie ograniczony czerpie z dorobku
Schmitta. Na pewno jest sprzeczna z antykonfliktową wizją liberalną, ale wydaje się,
że można ją traktować jako diametralnie
różną od koncepcji niemieckiego myśliciela, tym bardziej, że propozycja agonizmu
jest teorią w pełni demokratyczną”10. Koncepcja Chantal Mouffe – najkrócej rzecz
ujmując – zakłada modyfikacje warunków
konfliktu. O ile u Carla Schmitta konflikt
jest bezwzględny i jego celem jest anihila-

cja wroga, o tyle u belgijskiej autorki wróg
jest rozumiany jako współzawodnik. Greckie pojęcie agon oznacza tyle co rywalizacja, współzawodnictwo, konkurowanie –
stosowane było między innymi do konkurencji sportowych.
Wszelkie tego typu przedsięwzięcia kończą się jednak nieuchronnie wygraną jednego z zawodników, co w wymiarze politycznym wiąże się z pojęciem hegemonii, którego opracowaniem zajął się w swoim artykule Marcin Lisiecki11. Pojęcie hegemonii
na trwałe weszło do słownika badaczy sfery
politycznej za sprawą Antonio Gramsciego.
W ujęciu opisywanym przez autora posiada ono zasadnicze znaczenie ze względu na
rolę dopełniającą, jaką pełni. Można zatem
rzec, iż ów konfliktowy konsens, w ramach
którego następuje agon między rywalami
w grze politycznej pozbawiony jest w gruncie rzeczy dynamiki. Warunkiem wyłaniania się nowych stanowisk, a co za tym idzie
emancypacji, dokonywanej środkami politycznymi jest właśnie hegemonia. Jak wskazuje autor: „Mając na uwadze owe zastrzeżenia [o znaczeniu pluralizmu oraz przewartościowaniu tradycyjnego porządku – przyp.
– Ł.P.], możemy postawić hipotezę, że jedynie przez nabycie świadomości politycznej przez grupę i hegemoniczne narzucenie
swoich racji (względnie próby narzucenia)
może stać się ona nowym i ważnym (zarów-

9

A. Lewandowski, Wokół pojęcia wroga – między antagonistyczną a agonistyczną wizją polityki,
[w:] op.cit., s. 89–104.
10
Ibidem, s. 104.

11

M. Lisiecki, Od konfliktu do hegemonii – polityka w krytycznej teorii społeczeństwa ponowoczesnego, [w:] op.cit., s. 69–87.
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no w pozytywnym, jak i w negatywnym znaczeniu) aktorem politycznym”12.
Sekcja poświęcona konsensowi w wymiarze politycznym zawiera teksty Janusza
Grygieńcia13 oraz Łukasza Dominiaka14.
Pierwszy z autorów skupił się na przedstawieniu ewolucji teorii liberalnych, które począwszy od czasu publikacji Teorii sprawiedliwości aż po nowsze koncepcje, miały na
celu sformułowanie zasad regulujących sferę publiczną. Janusz Grygieńć zauważa, iż
słabość, tudzież nieadekwatność tych teorii pochodzi przede wszystkim z uniwersalistycznych aspiracji oraz błędnym założeniom krypto-metafizycznym. Autor ujmuje to w następujących słowach: „Uniwersalne zasady sprawiedliwości zawsze będą bowiem wsparte na wadliwych przesłankach
teoretycznych, jak choćby radykalny indywidualizm i racjonalizm. Zawsze będą też
miały charakter kontrfaktyczny – nie wytłumaczą i nie zlikwidują rzeczywistego pluralizmu dóbr i wartości, realizacji których ludzie gotowi są poświecić swe życie”15. O warunkach i możliwościach racjonalnego regulowania tego pluralizmu pisze Łukasz
Dominiak w artykule, który opiera się na
koncepcji rozumu publicznego. Autor po
przedstawieniu historii idei skupia się na
12

Ibidem, s. 83.
J. Grygieńć, Liberalna wizja polityki: od konsensu do kompromisu, [w:] op.cit., s. 127–143.
14
Ł. Dominiak, Politics as a Consensus: The Idea
of Public Reason in the Contemporary Political Philosophy [w:] op.cit., s. 145–162.
15
J. Grygieńć, Liberalna wizja polityki: od konsensu do kompromisu, [w:] op.cit., s. 143.
13
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analizie racjonalności publicznej w świetle Liberalizmu politycznego Johna Rawlsa. Problemy eksponowane w tekście wydają się mieć wspólne pochodzenie, które
należałoby identyfikować z tradycją sceptycyzmu. Rozum publiczny jest swego rodzaju hybrydą, która łączy w sobie wątki racjonalności praktycznej oraz rozumu teoretycznego, co przejawia się w postaci deliberacji między obywatelami. Według Johna Rawlsa tak pojmowany rozum publiczny powinien być wolny od uzasadnień i argumentacji należących do zbioru rozległych
doktryn. Sceptycyzm moralny w sferze politycznej prowadzi do paradoksu, gdyż wykluczanie niektórych zagadnień z zakresu
regulacji politycznych w istocie oznacza ich
– by rzec przewrotnie – niewyrażoną aprobatę. Autor donosi, iż taka wersja rozumności publicznej jest w istocie raczej nierozumnością; rezygnacją z rozwiązania ważnych problemów.
Publikacja, choć jest owocem pracy kilku naukowców, to odznacza się spójnością
i przemyślaną formą. Niewątpliwym walorem jest również dwujęzyczny charakter pracy. Rozważania autorów odznaczają się ścisłością i wolne są od zbędnych dygresji, co ze względu na specyfikę omawianego przedmiotu należy uznać za zaletę.
Interpretacje autorów należy uznać za oryginalne oraz posiadające komponent heurystyczny. Pożądanym dopełnieniem pracy byłoby dokładniejsze omówienie szerszego spektrum teorii postmodernistycznych, jak miało to miejsce w artykule Bartosza Wypycha. Sam tytuł głosi jednak, iż
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jest to poszukiwanie nowej wizji polityki, co
po części zwalnia autorów z pochylania się
nad genealogią postmodernizmu. Omawiana monografia stanowi ważny głos w aktu-

alnej debacie dotyczącej pojmowania polityki, co jest zasługą całego zespołu toruńskich naukowców.
 Łukasz Perlikowski

vol. 37/2013 ISSN 1505-2192

Wskazówki dla autorów

Każdy tekst nadesłany do Redakcji powinien być zgodny z aktualnymi wymaganiami
technicznymi. Preferowaną formą dostarczenia artykułu do Redakcji jest poczta elektro‑
niczna.
1. Materiały do druku należy przysyłać drogą elektroniczną na skrzynkę e-mailową
Redakcji.
2. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu napisanego w dowolnym
popularnym edytorze tekstu i zapisanego w jednym z następujących formatów: .rtf, .doc,
.docx, .odt.
3. W tekście nie należy stosować żadnego formatowania i wyróżnień graficznych.
4. Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.
5. Cudzysłów należy stosować również do tytułów czasopism.
6. Kursywą należy wyróżniać tytuły książek i artykułów oraz wyrażenia obcojęzyczne.
7. Przypisy należy umieszczać na dole strony. Należy je numerować kolejno jednym ciągiem.
8. Zasady sporządzania przypisów:
a. zamieszczane w przypisach prace należy podawać w pełnym zapisie bibliograficznym:
pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł dzieła, przecinek,
miejsce wydania i rok wydania, przecinek, numer strony, do którego przypis odsyła,
kropka;
b. nie należy podawać wydawnictw;
c. w przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł, rok, kolejny numer
i stronę(-y);
d. z internetu: autor, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze ścieżki,
odczyt z dn. dd.mm.rrrr;
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e. w przypadku prac zbiorowych: tytuł, redaktor, miejsce wydania i rok wydania, numery
stron.
9. Należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty: op.cit. (pisane łącznie), ibidem,
idem, itp. – nie stosując kursywy.
10. Objętość artykułów nie może przekraczać 30000 znaków (wraz z przypisami i abstrak‑
tem w języku angielskim).
11. Recenzje nie powinny przekraczać 10000 znaków.
12. W przypadku recenzji należy podać imię, nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok
wydania oraz całkowitą liczbę stron recenzowanej pozycji.
13. Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem
o przesyłanie materiału w postaci, którą uznał za ostateczną.
14. Autor proszony jest ponadto o podanie:
a.  imienia i nazwiska wraz ze swoim stopniem i tytułem naukowym;
b.  nazwy i adresu instytucji naukowej, w której jest zatrudniony;
c.  dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu;
d.  tytułu artykułu oraz abstraktu w języku angielskim (maksymalnie do 900 znaków).
e.  do 5 słów kluczowych (w języku angielskim) opisujących artykuł.
15.  Artykuł wraz z dodatkowymi informacjami powinien zostać przesłany w jednym pliku.
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Wyższego dotyczące ochrony przed „ghostwriting” (nieujawnionym autorstwem lub
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Uwaga!
Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom nie będą drukowane. Mate‑
riałów niezamówionych Redakcja nie odsyła. Warunkiem otrzymania egzemplarza
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