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WPROWADZENIE 
 

 

 
 
Polityka jest taką sferą życia człowieka, która od setek i tysięcy lat wywiera istotny 

wpływ na życie państw i poszczególnych społeczności. Historia nowożytnej i najnow-

szej Europy pełna jest różnego typu działań politycznych, które inspirowały dzieje po-

szczególnych krajów i regionów tego kontynentu. Sytuację taką zaobserwować można 

we współczesnej geopolityce, w której poszczególne fakty i zdarzenia prowadzą do 

procesów integracyjnych bądź dezintegracyjnych, zmian terytorialnych czy wręcz 

otwartych konfliktów o charakterze zbrojnym. 

W kluczowych momentach związanych z dziejami państwa i narodu polskiego 

działania polityczne miały również istotne znaczenie. Okres 2. połowy XVIII w. nie-

uchronnie pchał państwo polskie ku przepaści bądź prowadził w objęcia trzech zabor-

czych mocarstw. Czas z początku XX w. spowodował odrodzenie się państwowości 

i zainicjował II RP. Rok 1939 oraz lata 1944-1945 okazały się wybitnie niesprzyjające. 

Polska ostatecznie została podporządkowana wpływom jednego z ówczesnych super-

mocarstw. Przełom lat 80. i 90. XX w. zdecydował o przywróceniu jej samodzielności 

politycznej na arenie międzynarodowej. 

Ostatniego ćwierćwiecza polskich przemian politycznych dotyka i niniejsza publi-

kacja, która jest zbiorem artykułów przygotowanych przez pracowników naukowych 

i doktorantów z różnych ośrodków w kraju. Prace dotykają zarówno polityki wewnętrz-

nej, jak i zagranicznej państwa, co oznacza, że odnoszą się do stosunkowo dużego ob-

szaru poznawczego. Zdecydowaną przewagę uzyskały w tej tematyce problemy ze-

wnątrzpaństwowe odnoszące się do Unii Europejskiej, polityki zagranicznej, kilku 

aspektów bezpieczeństwa europejskiego i międzynarodowego, migracji wewnątrzeuro-

pejskich czy Kościoła katolickiego. Wszystkie te kwestie mieszczą się w ogólnych 

zarysach „wybranych problemów politycznych” państwa polskiego w latach 1989-2014.  

Zadaniem niniejszej publikacji stało się przybliżenie Czytelnikom takich proble-

mów politycznych Polski z ostatniego ćwierćwiecza, które wymagają dodatkowego 

komentarza, pogłębionych analiz podmiotowych i przedmiotowych oraz ciągle aktual-

nego spojrzenia metodologicznego i merytorycznego. 

 

 
Jacek Knopek 

Małgorzata Sikora-Gaca 

Dariusz Magierek 
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Dariusz MAGIEREK 
 

 

Układ z Schengen w systemie 

bezpieczeństwa europejskiego 
 

 

 
 
Możliwość swobodnego przekraczania granic przez obywateli Unii Europej-

skiej stanowi jeden z najbardziej wymiernych efektów procesów integracyjnych 

w Europie zapoczątkowanych Traktatami Rzymskimi
1
. Cztery podstawowe 

swobody, czyli: przepływu towarów, usług, kapitału i osób to główne filary 

projektu jakim jest zjednoczona Europa, a stworzenie na jej terytorium „obszaru 

wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” jest jednym z jej głównych ce-

lów
2
. 

Połączenie w jednym postulacie takich zagadnień jak wolność i bezpie-

czeństwo, i jednoczesna ich realizacja  stanowi znaczące wyzwanie dla polityki 

europejskiej. Jest to szczególne trudne w epoce z jednej strony globalnych za-

grożeń, takich jak terroryzm, cyberterroryzm czy przestępczość zorganizowana, 

z drugiej rosnącej świadomości wśród społeczeństw własnych praw i wolności 

obywatelskich oraz coraz doskonalszych mechanizmów kontroli ich przestrze-

gania i egzekwowania
3
.  

Układ z Schengen, podpisany 14 czerwca 1985 r.
4
 i włączony do dorobku 

prawnego Unii Europejskiej na mocy Traktatu Amsterdamskiego w roku 1997
5
, 

                                                           
1 Na mocy Traktatów Rzymskich podpisanych w 1957 r. powołane zostały Europejska Wspólnota 

Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EUROATOM).  
2 Art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej z dnia 2.02.1992 r., Dziennik Urzędowy Wspólnoty Euro-

pejskiej 1992 C 191.  
3 M. Pogonowski, Praca jako element bezpieczeństwa socjalnego ludzi młodych, [w:] Młodzi 

i polityka, M. Górka, J. Prokopiuk (red.), Koszalin 2013, s. 133-143.  
4 Układ między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec 

oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach 

podpisany w Schengen dnia 14 czerwca 1985 roku, Dz. U, WE 2000, L 239/13.  
5 Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspól-

noty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty z dnia 2.10.1997 r., Dz.U. WE 1997 C 340. 
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znosząc kontrolę na granicach wewnętrznych sygnatariuszy układu i wprowa-

dzając wspólne mechanizmy ich kontroli, można uznać za jedną z najbardziej 

udanych prób realizacji celu, jakim jest zapewnienie swobodnego przepływu 

osób z zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego 

i zewnętrznego Unii Europejskiej.  

Celem niniejszego opracowania jest syntetyczna prezentacja istoty Układu 

z Schengen jako znaczącego elementu systemu bezpieczeństwa Unii Europej-

skiej oraz jego znaczenia dla wyzwań, jakie stoją przed państwami członkow-

skimi w procesie budowy i realizacji obszaru wolności, sprawiedliwości i bez-

pieczeństwa.  

 

Europejski wymiar bezpieczeństwa 

  

Pojęcie bezpieczeństwa rozpatrywać można w kilku wymiarach. Po pierw-

sze jako pewien stan, w tym przypadku braku zagrożenia (stan spokoju, czy 

pewności)
6
, który ma statyczny charakter. Po drugie jako pewne subiektywne 

odczucie, jednostkowe lub społeczne, związane z przekonaniem znajdowania 

się poza zasięgiem jakiegokolwiek zagrożenia
7
. To podejście związane jest 

ściśle z pojęciem potrzeby bezpieczeństwa, która w hierarchii potrzeb Masłowa 

znajduje się niemal u samej podstawy piramidy, czyli wśród potrzeb elementar-

nych (biologicznych)
8
. Po trzecie w końcu, bezpieczeństwo traktowane jest jako 

proces, czyli zjawisko dynamiczne, wciąż zmieniające się w czasie. W tym 

kontekście, co należy zaznaczyć dominującym w teorii politologii i stosunków 

międzynarodowych, bezpieczeństwo to domena pewnej aktywności, której ce-

lem jest zapewnienie możliwości przetrwania oraz realizacji własnych intere-

sów jednostkom i grupom społecznym poprzez wykorzystywanie sprzyjających 

okoliczności, minimalizowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkim zagro-

żeniom
9
.   

Podmiotem bezpieczeństwa mogą być wszystkie jednostki posiadające wła-

sne interesy. Stąd wyróżnia się bezpieczeństwo personalne (odnoszące się do 

pojedynczych jednostek), grupowe (czyli rodowe czy plemienne), państwowe 

(narodowe
10

) oraz międzynarodowe (regionalne, globalne)
11

. Dwa ostatnie ro-

                                                           
6 M. Cieślarczyk, Współczesne rozumienie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo w teorii i bada-

niach naukowych, B. Wiśniewski (red.), Szczytno 2011, s. 12.  
7 R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999, s. 28.  
8 A. Sekściński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozu-

mienie w naukach politycznych, „e-politykon” 2013, nr 11, s. 44.  
9 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeń-

stwo Narodowe” 2011, nr 2, s. 20.  
10 Kategorie bezpieczeństwa państwowego i narodowego w ścisłym znaczeniu nie są sobie toż-

same. Jednakże w dobie dominacji w porządku światowym państw narodowych, na gruncie nauk 

społecznych oraz w praktyce działań politycznych oba pojęcia traktowane są jako synonimy. J. 
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dzaje bezpieczeństwa odnosić się będą do europejskiego wymiaru tego zagad-

nienia.  

Bezpieczeństwo państwowe można zdefiniować jako wolność od zagrożeń 

stwarzających ryzyko dla przetrwania państwa
12

. Zapewnienie bezpieczeństwa 

wewnętrznego i zewnętrznego jest jedną z głównych funkcji państwa, a w celu 

jego realizacji wyposażone jest ono w szereg instrumentów, którymi nie dyspo-

nują inne podmioty. Związane jest to z istotą państwa jako specyficznego orga-

nizmu politycznego, która zasadza się na kilku podstawowych i jedynie mu 

przypisywanych cechach. A zatem państwo
13

:  

 przypisuje sobie suwerenną zwierzchność nad instytucjami społecz-

nymi oraz monopolizuje uzasadnione użycie siły na swoim teryto-

rium; 

 definiuje członków społeczeństwa oraz obcych kontrolując napływ 

i odpływ ludzi ze swojego obszaru; 

 tworzy i promuje tezy ideologiczne (etyczne) dotyczące wspólnych 

interesów i woli członków społeczeństwa; 

 cieszy się uznaniem liczących się grup i elementów społeczeństwa; 

 posiada i kontroluje biurokratyczne zasoby w celu poboru podatków 

oraz kierowania sprawami rządowymi; 

 reguluje aktywność społeczną za pomocą aparatu prawnego, a ak-

tywność instytucji rządowym za pomocą konstytucji; 

 jest uznane za państwo przez inne państwo.  

Unia Europejska jako jedyny, tak specyficzny międzynarodowy projekt in-

tegracyjny, zrzeszając suwerenne państwa i będąc organizacją międzynarodo-

wą, jednocześnie wyposażony został w atrybuty wcześniej zarezerwowane tylko 

dla aparatu państwowego. Należy do nich m.in. tworzenie prawa obowiązujące-

go jednolicie na całym terytorium Unii, prawa, które ponadto ma prymat nad 

prawem państwowym.  

Mechanizmy regulujące stosunki i relacje wewnątrz Wspólnot, a także 

obrane przez nie cele wymagają od państw narodowych zrzeczenia się części 

swojej suwerenności i przeniesienia jej na poziom wspólnotowy. Zwiększa to 

wzajemną współzależność państw członkowskich w obszarach
14

: 

 politycznym, 

                                                                                                                                              
Prońko, Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej, Biel-

sko-Biała 2007, s. 20.   
11 S. Koziej, wyd. cyt. s, 20.  
12 D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX 

wieku, Warszawa 1997, s. 3.  
13 P. Dunleavy, Państwo, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, R.E. Goodin, F. 

Pettit (red.), przeł. C. Cieśliński, M. Poręba, Warszawa 2002, s. 777-778.  
14 P. Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 20-21.  
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 bezpieczeństwa, 

 gospodarczym i ekonomicznym, 

 ekologicznym.  

 

Wspólnoty Europejskie w swoim pierwotnym założeniu miały być przede 

wszystkim projektem o charakterze ekonomicznym, którego głównym celem 

miało być zwiększenie konkurencyjności Europy Zachodniej na światowych 

rynkach
15

. Jednak utworzenie  Wspólnego Rynku, na którym istnieje swoboda 

przepływu towarów, kapitału, usług i osób, który miał tę konkurencyjność za-

pewnić wymagało również pogłębionej współpracy w innych, niż ekonomiczne 

dziedzinach. Ponadnarodowy charakter podejmowanych decyzji sięgnął z cza-

sem również takich wymiarów jak wymiar sprawiedliwości czy bezpieczeń-

stwo.  

Należy jednak zaznaczyć, iż właśnie kwestia bezpieczeństwa, bardzo moc-

no identyfikowana z suwerennością podejmowanych przez poszczególne pań-

stwa działań i decyzji, była tym obszarem, który w najmniejszym stopniu objęty 

został mechanizmami integracyjnymi. Ilustrują to chociażby filary Unii Euro-

pejskiej obrazujące strukturę wewnętrzną tej organizacji.  

Struktura filarów UE zaprezentowana na rys. 1, wskazuje, iż kwestie zwią-

zane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, zarówno w wymiarze europej-

skim, jak i dotyczącym poszczególnych państw członkowskich, zostały umiej-

scowione we wszystkich trzech filarach. Jednocześnie gro spraw z tą kwestią 

związanych znajdowało się w filarach drugim i trzecim, w ramach których, co 

należy podkreślić, współpraca między państwami miała głównie charakter mię-

dzyrządowy, a więc nie była objęta ścisłą integracją. Nie dotyczyło to jedynie 

części spraw z filaru trzeciego, w którym mechanizmy wspólnotowe zostały 

wzmocnione
16

.  Natomiast w filarze pierwszym, w którym poziom integracji był 

najwyższy, a decyzje podejmowane na poziomie ponadnarodowym (a nie mię-

dzyrządowym)
17

 znalazły się sprawy związane z polityką migracyjną, azylową 

i ochroną granic zewnętrznych Wspólnoty, a więc sprawy, po pierwsze ściśle 

związane z bezpieczeństwem, po drugie dotyczące głównie swobody prze-

mieszczenia się osób. 

                                                           
15 M. Wojtan, Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświad-

czenia Niemiec, Wrocław 2004, s. 25.  
16 M. Zajączkowska, Geneza i historia trzeciego filaru Unii Europejskiej, [w:] Ewolucja i ocena 

funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, H. Tendera-Właszczuk (red.), Kraków 2009, 

s. 15.  
17 Podejmowanie ich jest również znacznie łatwiejsze, ponieważ w pierwszym filarze nie obowią-

zuje wymóg jednomyślności. A. Gruszczak, Historia współpracy w dziedzinie wymiaru sprawie-

dliwości i spraw wewnętrznych od TREVI do Tampere, [w:] Obszar wolności, bezpieczeństwa 

i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, F. Jasiński, K. Smoter 

(red.), Warszawa 2005, s. 32.  
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Rys. 1. Filary Unii Europejskiej 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Adamiec, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 

Unii Europejskiej, www.orka.sejm.gov.pl [10.08.2014].  
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nolitym reżimie prawnym
18

. I choć państwa członkowskie zachowały suweren-

ność decyzyjną w kwestiach obronności, polityki zagranicznej i bezpieczeń-

stwa, to zrównanie tych kwestii w wewnętrznej strukturze Unii wyznacza przy-

szłe kierunki rozwoju polityki wspólnotowej w tym obszarze.  

 

 

Układ z Schengen w systemie bezpieczeństwa europejskiego 

 

Kwestia zniesienia kontroli granicznych z równoczesnym pogłębianiem 

współpracy w takich dziedzinach, jak walka z przestępczością, nielegalną imi-

gracją, polityka wizowa i azylowa, poruszane były przez państwa Europy Za-

chodniej wielokrotnie od momentu stopniowego urzeczywistniania koncepcji 

integracyjnych.  

Problem swobodnego przepływu osób, choć stanowił główny element trak-

tatów ustanawiających kolejno: Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1057), 

Jednolity Akt Europejski (1986), Unię Europejską (1992), ponieważ był ściśle 

związany z kwestią bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państw 

członkowskich, nie mógł znaleźć pełnego rozwiązania, ani zostać poddany 

wspólnotowym mechanizmom podejmowania decyzji.  

Stąd kwestia ta, tak ważna z punktu widzenia „wizerunku” procesów inte-

gracyjnych wśród obywateli państw członkowskich (swoboda podróżowania 

stanowi bowiem najbardziej namacalny, pozytywny efekt integracji), znalazła 

swoje rozwiązanie w oddolnej inicjatywie grupy kilku państw (Francji, Niemiec 

i krajów Beneluksu), które w roku 1985 podpisały w Schengen układ znoszący 

(od 1 stycznia 1990 r.) kontrolę na wspólnych granicach
19

.  Jednocześnie pań-

stwa-sygnatariusze, dla realizacji tej głównej idei, zobowiązały się do ujednoli-

cenia polityki mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego stron 

Układu, prawa o cudzoziemcach, prawa azylowego i prawa celnego. Uzgodnio-

no również zacieśnienie współpracy policyjnej w dziedzinie zwalczania prze-

stępczości międzynarodowej (przemyt, handel narkotykami i bronią, nielegalna 

imigracja, przestępstwa celne i podatkowe) oraz stworzenie wspólnego, mię-

dzynarodowego systemu wymiany informacji policyjnej
20

. Co warte podkreśle-

                                                           
18 J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obec-

ny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008, s. 44-46.  
19 K. Rokicka, Włącznie acquis Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 

2000, nr 2, s. 78.  
20 S. Łodziński, Porozumienia z Schengen. Postanowienia Układu z Schengen i Konwencji Wyko-

nawczej, problemy wprowadzenia ich w życie, znaczenie dla Polski, „Raport Biura Studiów 

i Ekspertyz Sejmu RP”, 1995, nr 77, s. 3-4. Układ z Schengen praktycznie obejmuje dwa doku-

menty. Integralną częścią konwencji przyjętej w 1985 r. jest Porozumienie wykonawcze podpisa-

ne w roku 1990, w którym znalazł się m.in. katalog środków, które państwa-sygnatariusze zobo-
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nia, ułatwienia związane z przekraczaniem granic miały objąć nie tylko obywa-

teli państw podpisujących Układ, ale wszystkich mieszkańców Wspól-

not Europejskich. Był to jasny sygnał, iż państwa-sygnatariusze, oczekują, iż 

w przyszłości przestrzeń bez granic wewnętrznych obejmie wszystkie państwa 

Wspólnot
21

.  

Stopniowe przystępowanie do Układu nowych państw
22

 (w rezultacie poza 

Układem znalazły się jedynie Wielka Brytania  i Irlandia), z jednej strony roz-

szerzały obszar bez granic wewnętrznych, z drugiej, zwiększały liczbę państw 

ściśle ze sobą współpracujących w dziedzinie bezpieczeństwa.  

Z punktu widzenia tego ostatniego, najistotniejszym dorobkiem Układu 

z Schengen wydają się w szczególności
23

: 

 jednolite zasady przekraczania granic zewnętrznych;  

 ujednolicenie polityki wobec cudzoziemców w zakresie wiz; 

 wspólne procedury azylowe określające państwo rozpatrujące wnio-

sek o udzielenie azylu, 

 zasady współpracy policyjnej (wymiana informacji, oficerów łącz-

nikowych, obserwacja transgraniczna, pościg transgraniczny); 

 współpraca sądownicza w sprawach karnych i ekstradycyjnych 

(uproszczenie procedur, przekazywanie dokumentów, rozszerzenie 

pomocy prawnej na przestępstwa podatkowe i wykonywanie orze-

czeń sądowych); 

 powołanie stałej grupy roboczej w celu usprawnienia współdziałania 

w zwalczaniu handlu narkotykami; 

 opracowanie wspólnych zasad dotyczących posiadania broni i obro-

tu nią; 

 stworzenie systemu informacyjnego (System Informacyjny Schen-

gen - SIS) wymiany danych oraz zasad ochrony danych osobowych.  

Ostatni z wymienionych elementów, czyli System Informacyjny Schengen, 

stał się w praktyce jednym z najistotniejszych instrumentów zwiększającym 

poziom bezpieczeństwa na obszarze Wspólnot. Jako elektroniczna platforma 

gromadząca informacje, w Systemie znajduje się niezbędny dla zachowania 
                                                                                                                                              
wiązały się podjąć w celu zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego kompensujące realizację 

liberalizacji ruchu osób przez granice. Zob. M. Wojtan, dz.cyt., s. 32-33.  
21 W. Czapliński, Acquis communautaire w zakresie III filaru Unii Europejskiej z perspektywy 

polskiego prawa wewnętrznego, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych 

porządkach prawnych, C. Mik (red.), Toruń 1998, s. 76.  
22 W roku 1990 do strefy Schengen przystąpiły Włochy, rok później Hiszpania i Portugalia, w 

roku 1992 Grecja, w 1996 r. Austria, Dania, Finlandia i Szwecja, w roku 2007 Czechy, Estonia,  

Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Polska, Słowenia i Słowacja, A. Witalec, Polska w strefie Schengen 

po 6 latach członkowstwa, www.stosunki-międzynarodowe.pl [10.08.2014]. 
23Tamże; S. Łodziński, Porozumienia z Schengen a polska polityka bezpieczeństwa, „Informacja 

Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP” 2000, nr 761, s. 3.  
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porządku publicznego zbiór danych dostępnych dla określonych służb w pań-

stwach – członkach strefy Schengen. Informacje te obejmują
24

: 

 dane osób, które powinny być zatrzymane (aresztowane) w celu eks-

tradycji; 

 dane cudzoziemców, którym odmówiono prawa wjazdu; 

 dane świadków przestępstw lub osób wezwanych do sądu na prze-

słuchanie; 

 dane osób lub pojazdów objętych inwigilacją lub szczególną kontro-

lą; 

 dane dotyczące przedmiotów poszukiwanych w celu konfiskaty lub 

ewidencji w sprawach karnych. 

Funkcjonowanie systemu w sposób istotny ułatwia współpracę służb poli-

cyjnych, sądowych i granicznych, których współdziałanie stanowi niezbędny 

element systemu europejskiego bezpieczeństwa.  

Dorobek prawny Układu z Schengen oraz praktyka funkcjonowania strefy 

bez granic wewnętrznych stała się impulsem dla państw Wspólnoty do poszu-

kiwania nowych pól aktywności w obszarze bezpieczeństwa. W Traktacie 

z Maastricht (powołującym Unię Europejską), znalazły się zapisy określające 

zagadnienia istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa całej Wspólnoty – co istot-

ne, nie terytoriów poszczególnych państw członkowskich, ale terytorium Unii, 

traktowanego jako całość. W zapisach traktatowych za istotne dla europejskiego 

bezpieczeństwa wewnętrznego uznane zostały kwestie
25

: 

 polityki wizowej; 

 przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich; 

 polityki imigracyjnej i wobec obywateli państw trzecich; 

 walki z oszustwami na skalę międzynarodową; 

 współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych; 

 współpracy celnej; 

 współpracy policyjnej w zwalczaniu terroryzmu, handlu narkotyka-

mi i handlu ludźmi. 

Jak można zauważyć, powyższe zagadnienia stanowią również podstawę 

skutecznego funkcjonowania strefy Schengen. Włączenie zatem dorobku praw-

nego Konwencji do prawa wspólnotowego okazało się, po pierwsze,  naturalną 

konsekwencją realizacji swobody przemieszczenia się osób jako jednego z fila-

ru Wspólnego Rynku, po drugie, uczyniło doświadczenia państw członkow-

                                                           
24 A. Rogala-Lewicki, Struktura systemów informacyjnych strefy Schengen, „Forum Studiów i 

Analiz Politycznych” 2010, s. 6.  
25 P. Bryksa, M. Adamczuk, Zarys historii działań integracyjnych Unii Europejskiej w obszarze 

bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa Unii Europej-

skiej. Szanse i zagrożenia dla Polski, P. Bryksa (red.), Warszawa 2008, s. 10.  
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skich strefy trwałym elementem budowy europejskiego systemu bezpieczeń-

stwa.  

Wnioski końcowe 

 

Kwestia bezpieczeństwa, polityki zagranicznej czy obronności, to te zagad-

nienia, w których suwerenność podejmowania decyzji jest dla państw narodo-

wych sprawą najważniejszą. Nie może zatem dziwić fakt, iż w Unii Europej-

skiej to właśnie  w tych obszarach mechanizmy współdziałania i podejmowania 

decyzji w większości przypadków wciąż pozostają na poziomie międzyrządo-

wym, czyli de facto, w gestii państw członkowskich.  

Jednocześnie w obliczu współczesnych zagrożeń, takich jak terroryzm, nie-

legalna imigracja czy handel bronią i narkotykami, dla członków Unii Europej-

skiej staje się jasne, iż budowa wspólnotowego systemu bezpieczeństwa jest 

koniecznością. Wymaga tego również rola, jaką Wspólnota chce odgrywać na 

arenie międzynarodowej (równoprawnego partnera światowych mocarstw) oraz 

funkcjonowanie Wspólnego Rynku, dla którego rozwoju niezbędne jest zapew-

nienie bezpieczeństwa wewnętrznego
26

.   

W tym kontekście ogromne znaczenie miały doświadczenia państw człon-

ków strefy Schengen. Okazało się bowiem, iż możliwe jest utworzenie obszaru 

bez granic wewnętrznych, i dzięki wzmocnionej współpracy oraz przyjęciu 

jednolitych dla wszystkich rozwiązań dla instytucji takich jak policja czy straż 

graniczna, bez zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa społeczeństw zamieszku-

jących strefę.  

Z chwilą włączenia acquis Schengen do dorobku prawnego Wspólnot, 

rozwiązania zawarte w konwencji stały się trwałym elementem (i wzorcem) 

tworzącego się dopiero systemu bezpieczeństwa europejskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 J. Karwat, Problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Przegląd Strategiczny” 2011, nr 1, s. 

76.  
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STRESZCZENIE 
 

Celem niniejszego opracowania jest syntetyczna prezentacja istoty Układu 

z Schengen jako znaczącego elementu systemu bezpieczeństwa Unii Europej-

skiej oraz jego znaczenia dla wyzwań, jakie stoją przed państwami członkow-

skimi w procesie budowy i realizacji obszaru wolności, sprawiedliwości i bez-

pieczeństwa.  

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Bezpieczeństwo europejskie, Układ z Schengen, obszar wolności, bezpieczeń-

stwa i sprawiedliwości. 

 

SUMMARY 
 

The aim of this study is a synthetic presentation of the essence of the Schengen 

Agreement as a significant element of the security system of the European Un-

ion and its relevance to the challenges faced by Member States in the process of 

building and creating an area of freedom, security and justice. 

 

KEYWORDS 
 

European security, Schengen, an area of freedom, security and justice. 
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„Powrót do Europy” –  
uwarunkowania międzynarodowe i zmiany  
priorytetów polskiej polityki zagranicznej  

w okresie przełomu 
 

 
 
Zmiany demokratyczne mające miejsce w Polsce w 1989 r. doprowadziły do 

rozpoczęcia procesu transformacji systemowej i budowy podstaw suwerennego 

i niepodległego państwa. Istotnym elementem tego procesu były międzynaro-

dowe uwarunkowania oraz przeformułowanie i wyznaczenie nowych prioryte-

tów w polityce zagranicznej odradzającej się Polski. W niniejszym artykule 

przedstawiona zostanie zatem analiza najważniejszych decyzji w tym zakresie, 

podjętych przez nowe władze w pierwszym roku sprawowania rządów. 

Proces zmian demokratycznych rozpoczęty w trakcie rozmów „okrągłego 

stołu” doprowadził do przeprowadzenia 4 czerwca 1989 r. częściowo wolnych 

wyborów parlamentarnych. W ich wyniku powołany został pierwszy niekomu-

nistyczny rząd, na czele którego stanął dotychczasowy opozycjonista Tadeusz 

Mazowiecki. W związku z zaistniałymi zmianami wewnętrznymi oraz dyna-

miczną sytuacją międzynarodową, niezwykle istotnym zagadnieniem była kwe-

stia kierunków i priorytetów polityki zagranicznej realizowana przez nowy pol-

ski rząd. Miało to szczególnie istotne znaczenie, ponieważ przejmująca 

w Polsce władzę opozycja nie miała przygotowanego spójnego, kompleksowe-

go planu i koncepcji polityki zagranicznej oraz strategii w odniesieniu do zmie-

niającej się dynamicznie pod koniec lat 80. XX w. sytuacji międzynarodowej
1
. 

 

 

 

 

                                                           
1 Por. R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008, 

s. 28-29. 
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Kwestie polityki zagranicznej w exposé premiera Mazowieckiego 

 

Pierwszym bardzo istotnym publicznym wystąpieniem, w którym nowe 

władze odniosły się do zagadnień sytuacji międzynarodowej i polityki zagra-

nicznej, było exposé premiera Tadeusza Mazowieckiego przedstawione w Sej-

mie w dniu 12 września 1989 r. Szef rządu podkreślił w nim, że odbywające się 

w Polsce zmiany nie stanowią podważenia dla stabilności międzynarodowej 

i nie są zagrożeniem dla żadnego z państw. Dodał również, że sytuacja jest 

wręcz przeciwna, gdyż „stosunki międzynarodowe oparte na suwerenności 

i partnerstwie są bardziej stabilne niż porządek opierający się na dominacji 

i sile”
2
. 

Zaznaczył również, że ostatnie 45 lat historii Polski warunkowane było 

konfliktami w polityce światowej, dlatego też koniec zimnej wojny tworzy 

szansę na urzeczywistnienie polskich aspiracji narodowych. Pre-

mier zadeklarował, że Polska jest zainteresowana współtworzeniem nowej Eu-

ropy i działaniami skierowanymi na likwidację istniejących w dalszym ciągu, 

anachronicznych powojennych podziałów. Mazowiecki zaznaczył jednocześnie, 

że potwierdzenie zasady istniejących granic jest niezbędnym warunkiem ewolu-

cyjnych zmian
3
. 

Kwestia ta w bezpośredni sposób odnosiła się do kontrowersji związanych 

z wypowiedziami niektórych polityków niemieckich na temat zachodniej grani-

cy Polski, np. ministra finansów RFN i jednocześnie szefa Unii Chrześcijańsko-

Społecznej (CSU) Theo Waigela. Polityk ten już po rozpoczęciu procesu zmian 

demokratycznych w Polsce, w dniu 2 lipca 1989 r. stwierdził, że kwestia nie-

miecka nie obejmuje wyłącznie dwóch państw RFN i NRD, ale dotyczy rów-

nież terenów leżących na wschodzie, po drugiej stronie Odry i Nysy. W jego 

opinii żaden dokument prawnomiędzynarodowy skutecznie nie odłączył bo-

wiem tych wschodnich części Rzeszy Niemieckiej
4
. 

Dlatego też premier kategorycznie potwierdził polskie stanowisko w tej 

kwestii i dodał, że niezbędny jest przełom we wzajemnych stosunkach. Wyraził 

również nadzieję na szybki rozwój relacji gospodarczych z tym państwem oraz 

pojednanie pomiędzy narodami
5
. 

Mazowiecki zapowiedział także pełne otwarcie się Polski na współpracę 

z Europą i światem oraz wolę wykorzystania wszelkich możliwości aktywizacji 

                                                           
2 Exposé premiera Tadeusza Mazowieckiego – fragment dotyczący polityki zagranicznej – 12 

września 1989 r., www.stosunki-miedzynarodowe.pl [27.06.2014]; R. Kuźniar, Droga do wolno-

ści…dz.cyt., s. 43.  
3 Exposé premiera Tadeusza Mazowieckiego…dz.cyt. 
4 K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadcze-

nia, wywiady 1989-1993, Warszawa 1997, s. 16.  
5 Exposé premiera Tadeusza Mazowieckiego…dz.cyt. 
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praktycznie w każdym aspekcie współpracy. Dodał, że dotychczasowa współ-

praca nie mogła się rozwijać, ponieważ była hamowana wskutek irracjonalnych 

przyczyn. Podkreślił również, że należy obecnie nadrobić zaległości we współ-

pracy, zwłaszcza z państwami EWG oraz Stanami Zjednoczonymi oraz innymi 

krajami będącymi potęgą w światowej gospodarce
6
.  

Uwzględniając dotychczasowe uzależnienie Polski od Związku Radziec-

kiego oraz ówczesne uwarunkowania międzynarodowe, istotne było podejście 

władz Polski do współpracy z ZSRR oraz członkostwa w Układzie Warszaw-

skim i Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Odnosząc się do tych kwestii, 

Mazowiecki powiedział, że otwarcie się Polski na Europę nie oznacza, że nowy 

rząd nie będzie respektował i odrzuci dotychczasowe zobowiązania sojusznicze. 

Zapowiedział jednak, że stosunki ze Związkiem Radzieckim będą realizowane 

na zasadzie równoprawności i wzajemnego poszanowania suwerenności
7
. 

Premier wyraził również zainteresowanie rozwojem wszechstronnych kon-

taktów z sąsiadami Polski oraz państwami regionu, wznowieniem stosunków 

dyplomatycznych z krajami, z którymi zostały one zerwane w okresie PRL, 

a także rozszerzeniem współpracy z nowo uprzemysłowionymi państwami leżą-

cymi na różnych kontynentach. Odnośnie kwestii gospodarczych, szef rządu 

omówił także plany reform w tym zakresie i wyraził nadzieję, że międzynaro-

dowe instytucje finansowe, przyjazne Polsce rządy oraz zagraniczne banki pry-

watne udzielą pomocy i przyznają ułatwienia kredytowe w trakcie realizacji 

trudnych społecznie i niepopularnych reform
8
. 

 

Przemówienie ministra Skubiszewskiego na forum ONZ 

 

Przedstawione przez premiera Mazowieckiego idee i koncepcje odnoszące 

się do polityki zagranicznej i sytuacji międzynarodowej, zostały kilkanaście dni 

później niejako uzupełnione przez ministra spraw zagranicznych Krzysztofa 

Skubiszewskiego, w trakcie wystąpienia na forum 44. Sesji Zgromadzenia 

Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 1989 r.
9
 

W przemówieniu wygłoszonym w trakcie debaty generalnej Skubiszewski 

omówił wyzwania stojące przed polską dyplomacją i podejście nowych władz 

Polski wobec wielu problemów międzynarodowych. Minister część wystąpienia 

                                                           
6 Tamże.   
7 Tamże; R. Kuźniar, Droga do wolności…dz.cyt., s. 43; R. Zięba, Główne kierunki polityki 

zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010, s. 20. 
8 Exposé premiera Tadeusza Mazowieckiego…dz.cyt. 
9 Polityka polska na progu niepodległości. Przemówienie wygłoszone podczas debaty generalnej 

na 44. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork, 25 wrze-

śnia 1989 r., [w:] K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna i…dz.cyt., s. 15-22; Minister Skubi-

szewski w ONZ, „Gazeta Wyborcza”, nr 100, s. 7. 
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poświęcił również istotnym z polskiego punktu widzenia konsekwencjom dru-

giej wojny światowej i podobnie jak premier Mazowiecki, odniósł się do poja-

wiających się w RFN głosów na temat granicy polsko-niemieckiej. Przypo-

mniał, że wojna rozpoczęła się od ataku na Polskę hitlerowskich Niemiec, bę-

dących w sojuszu ze Związkiem Radzieckim, które to państwa zawarły szereg 

porozumień zakładających rozbiór i de facto likwidację państwa polskiego. 

Podkreślił, że zawarte wówczas układy były sprzeczne z traktatami i podsta-

wowymi zasadami prawa międzynarodowego, wskutek czego nie były one 

ważne od samego początku. Dlatego też polski minister zaapelował, by ówcze-

śnie położyć nacisk na wszystkie państwa w sprawie uznania przebiegu i niena-

ruszalności istniejących granic
10

. 

Należy podkreślić, że do poruszonych przez Skubiszewskiego kwestii, 

w swoim wystąpieniu 27 września 1989 r. odniósł się minister spraw zagranicz-

nych Niemiec Hans Dietrich Genscher. Podkreślił on, że naród polski stał się 

pierwszą ofiarą rozpętanej przez hitlerowców wojny i obecnie prawo Polaków 

do istnienia w bezpiecznych granicach nie będzie kwestionowane. Zapewnił 

również, że Niemcy chcą współpracować z Polską w celu lepszej przyszłości 

Europy i podkreślił, że nienaruszalność istniejących granic jest właśnie podsta-

wową zasadą pokojowych stosunków na kontynencie europejskim
11

. Z punktu 

widzenia interesów Polski powyższa deklaracja Hansa Dietricha Genschera 

miała bardzo istotne znaczenie i jak wspomniano była ona bezpośrednią odpo-

wiedzią na wcześniejsze aluzje ministra Skubiszewskiego dotyczące niejedno-

znacznych wypowiedzi części zachodnioniemieckich polityków.  

W dalszej części wystąpienia Skubiszewski powiedział natomiast, że 

w ostatnim okresie doszło do pozytywnych zmian na arenie międzynarodowej, 

w tym do rozwoju relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Ra-

dzieckim oraz szeroko rozumianym Wschodem i Zachodem. Zadeklarował, że 

Polska będzie odgrywać aktywną rolę w rozszerzaniu tej współpracy i działa-

niach skierowanych na wsparcie Organizacji Narodów Zjednoczonych w roz-

wiązywaniu regionalnych konfliktów. Minister dodał, że potwierdzeniem tych 

deklaracji jest wysłanie przez Polskę obserwatorów i jednostek wojskowych do 

udziału w misjach pokojowych i obserwacyjnych funkcjonujących pod egidą 

ONZ
12

. 

Kolejną poruszoną przez Skubiszewskiego kwestią był problem ogranicze-

nia zbrojeń. Minister podkreślił, że Polska jednoznacznie opowiada się za stop-

                                                           
10 Polityka polska na progu niepodległości…dz.cyt., s. 15-16; J. Kranz, Temu, który ośmielił się 

być mądrym, [w:] Krzysztof Skubiszewski – dyplomata i mąż stanu, R. Kuźniar (red.), Warszawa 

2011, s. 91. 
11 U.N. Document A/44/PV.8, Provisional, s. 17-18, cyt. za: K. Skubiszewski, Polityka zagranicz-

na i…dz.cyt., s. 16. 
12 Polityka polska na progu niepodległości…dz.cyt., s. 16-17. 
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niowym wyeliminowaniem broni jądrowej i wypracowaniem skutecznego sys-

temu jej kontroli. Dodał, że na obecnym etapie niezbędne jest wypracowanie 

nowych umów rozbrojeniowych, sygnatariuszami których powinny być wszyst-

kie państwa, gdyż każde z nich ponosi odpowiedzialność za kwestię rozbroje-

nia. Zaznaczył jednak, że w tej sprawie wiodącą rolę odgrywać muszą światowe 

mocarstwa
13

. 

Skubiszewski podkreślił również, że mimo trwającego w Europie odpręże-

nia, region ten jest w dalszym ciągu obszarem, na którym istnieje największa 

koncentracja sił dwóch bloków wojskowych. Dlatego też Polska zaproponowała 

przeformułowanie ich doktryn wojennych, w kierunku treści o charakterze 

obronnym. Zaznaczył także, że w omawianym zakresie Polska zrobiła konkret-

ny wkład i w ostatnim czasie zdecydowano o przeprowadzeniu do końca 1990 r. 

redukcji Sił Zbrojnych RP o 40 tys. żołnierzy, 850 czołgów, 900 jednostek arty-

lerii, 700 transporterów opancerzonych, 80 samolotów bojowych oraz wyelimi-

nowaniu wielu innych typów uzbrojenia i wyposażenia technicznego. Skubi-

szewski przypomniał również, że Polska podejmuje aktywne działania na rzecz 

wypracowania nowego podejścia do problematyki rozbrojenia w Europie, czego 

potwierdzeniem jest tzw. Plan Jaruzelskiego, który zakładał redukcję zbrojeń 

i tworzenie środków zaufania w regionie Europy Środkowej
14

.  

Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez ministra Skubiszewskiego były 

kwestie gospodarcze, głównie dotyczące dysproporcji w rozwoju ekonomicz-

nym w różnych regionach świata, globalnego zadłużenia, problemów krajów 

rozwijających się oraz przepływów kapitałowych do państw zadłużonych 

w otwartym systemie handlu międzynarodowego. W odniesieniu do problemów 

gospodarczych Polski Skubiszewski stwierdził, że polskie władze zdają sobie 

sprawę, że „pomóc musimy sobie sami”. Podziękował jednocześnie niektórym 

państwom za dotychczasowe wsparcie gospodarcze, które w opinii ministra 

pomagało również „przezwyciężyć podział Europy”
15

. 

W dalszej części wystąpienia minister odniósł się również do zagadnień 

prawa międzynarodowego i praw człowieka. Zaznaczył, że w ostatnim czasie 

doszło do spadku znaczenia rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 

efektywności Komisji Prawa Międzynarodowego. Zaapelował o przeprowadze-

nie zmian w tym zakresie, by ta struktura mogła realizować i dobrze wypełniać 

zadania nałożone na nią przez Kartę Narodów Zjednoczonych
16

. 

                                                           
13 Tamże, s. 17. 
14 Tamże, s. 17-18. 
15 Tamże, s. 18-19; R. Zięba, Główne kierunki polityki…dz. cyt., s. 16-17. 
16 Polityka polska na progu niepodległości…dz.cyt., s. 20. Zob. także: Z. Kędzia, Prawa człowie-

ka pośród wartości polityki zagranicznej, [w:] Krzysztof Skubiszewski – dyplomata…dz.cyt., s. 

67-82. 
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Należy również podkreślić, że minister Skubiszewski zapowiedział wów-

czas przyjęcie przez Polskę obowiązkowej jurysdykcji Międzynarodowego 

Trybunału Sprawiedliwości. Potwierdził także, że Polska zamierza przystąpić 

w najbliższym czasie do międzynarodowych dokumentów i konwencji z zakre-

su przestrzegania praw człowieka i obywatela, których nie była sygnatariuszem 

do tej pory. Wyraził również nadzieję na uzyskanie przez Polskę członkostwa 

w Radzie Europy i dołączenie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
17

. 

W ostatniej części wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego minister 

Skubiszewski omówił kwestie sytuacji geopolitycznej Polski oraz najbliższych 

kroków w zakresie polityki zagranicznej nowych władz. Zadeklarował, że bę-

dzie ona oparta na „podstawach zewnętrznej suwerenności i wewnętrznej nie-

podległości”, a Polska podejmie wszelkie działania skierowane na zachowanie 

w Europie pokoju, wolności i dobrosąsiedzkiej współpracy. Podkreślił, że trwa-

jący w Polsce proces reform jest dobrym znakiem zarówno dla Europy, jak 

i świata, a zmiany zachodzące w Polsce nie doprowadzą do destabilizacji obec-

nego porządku międzynarodowego
18

. 

Skubiszewski podkreślił również, że kluczowe z punktu widzenia strategii 

politycznej są relacje ze Związkiem Radzieckim. Podobnie jak w omówionym 

wcześniej exposé Mazowieckiego, również Skubiszewski potwierdził przestrze-

ganie istniejących układów, zastrzegł jednak konieczność wzajemne-

go poszanowania narodowych interesów. Zaznaczył, że nie może być mowy 

o narzucaniu jakichkolwiek ograniczeń w zakresie wyboru lub zmiany systemu 

ustrojowego oraz jeszcze raz podkreślił, że podejmowane obecnie działania 

polskich władz „w żadnej mierze nie kolidują z interesami innych państw”. 

Zadeklarował, że Polska zainteresowana jest wniesieniem swojego wkładu 

w odrodzenie zjednoczonego kontynentu europejskiego, czego najlepszym po-

twierdzeniem w jego opinii było podpisanie 19 września 1989 r. Umowy o han-

dlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej z EWG, która była pierwszym 

dokumentem międzynarodowym zawartym przez gabinet premiera Mazowiec-

kiego
19

. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Tamże; R. Kuźniar, Droga do wolności…dz.cyt., s. 43. 
18 Polityka polska na progu niepodległości…dz.cyt., s. 21; R. Kuźniar, Droga do wolno-

ści…dz.cyt., s. 43. Zob. także: R. Kuźniar, Suweren, [w:] Krzysztof Skubiszewski – dyploma-

ta…dz.cyt., s. 107.  
19 Polityka polska na progu niepodległości…dz.cyt., s. 21-22; Polska-EWG, „Gazeta Wyborcza”, 

nr 96, s. 1. Zob. także: R. Zięba, Główne kierunki polityki…dz.cyt., s. 20. 
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Informacja ministra Skubiszewskiego o polityce zagranicznej RP  

w 1990 r. 

 

Analizując kwestię kierunków polityki zagranicznej państwa polskiego 

w pierwszym roku transformacji, należy również omówić exposé ministra Sku-

biszewskiego, wygłoszone w Sejmie 26 kwietnia 1990 r. Odbyło się ono nie-

wiele ponad pół roku od powołania gabinetu Mazowieckiego i przedstawionych 

powyżej priorytetów nowego rządu. Dlatego też warto zwrócić uwagę na poja-

wiające się nowe kwestie w polityce zagranicznej państwa polskiego oraz sto-

sunek do problemów i sytuacji międzynarodowej. 

Od tej kwestii właśnie minister Skubiszewski rozpoczął wystąpienie i pod-

kreślił, że polityka zagraniczna państwa jest realizowana w niezwykle zmienia-

jącej się i dynamicznej sytuacji międzynarodowej. Zaznaczył, że umocniona 

w ostatnim czasie polska demokracja gwarantuje stabilne oparcie i sprawia, że 

polityka zagraniczna jest zgodna z interesem narodowym, a Polska w ostatnim 

czasie uzyskała dobrą pozycję nie tylko w regionie, ale również w Europie
20

.  

Skubiszewski stwierdził także, że Polska stoi przed wielkimi szansami 

i obecnie pojawia się możliwość, by dotychczasowe trudne położenie geostrate-

giczne i geopolityczne w końcu było dla Polski „źródłem siły i korzyści, a nie 

zależności i zastoju”. Podkreślił, że zmieniająca się sytuacja międzynarodowa 

i przemiany niosą wiele wyzwań oraz zagrożeń, które wymagają od Polski pro-

wadzenia aktywnej polityki zagranicznej
21

.  

Następnie minister omówił priorytety polskiego rządu w tym zakresie – 

znalazły się w nich zarówno kwestie przedstawione przez rząd już wcześniej, 

jak również nowe elementy. Skubiszewski zapowiedział wzmocnienie i dalsze 

rozszerzenie współpracy z organizacjami międzynarodowymi, strukturami eu-

ropejskimi (podpisanie umowy stowarzyszeniowej ze Wspólnotą Europejską 

określił jako „pilne zadanie”), Stanami Zjednoczonymi, państwami zachodnimi 

i pozostałymi krajami leżącymi na innych kontynentach, z którymi współpraca 

leży w interesie Polski. Po raz kolejny podkreślił również aktywność skierowa-

ną na otrzymanie przez Polskę pomocy gospodarczej i uzyskanie redukcji za-

dłużenia oraz zapowiedział działania zmierzające do poprawy ochrony środowi-

ska w skali globalnej i regionalnej, jak również ułatwienia i znoszenie barier 

w ruchu osobowym umożliwiające lepszy kontakt Polaków ze światem i pol-

skiej Polonii z krajem ojczystym
22

. 

                                                           
20 Informacja ministra spraw zagranicznych o polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 

w 1990 roku, Sejm RP, kadencja X, Sprawozdanie stenograficzne z 28. posiedzenia, 26-28 kwiet-

nia 1990 r., [w:] K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna i…dz.cyt., s. 41. 
21 Tamże, s. 42. Zob. także: R. Zięba, Główne kierunki polityki…dz.cyt., s. 18. 
22 Tamże, s. 42-45. 
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Skubiszewski podkreślił, że Polska będzie prowadzić aktywne działania 

w zakresie tworzenia systemu europejskiego bezpieczeństwa, w którym istotną 

rolę odgrywa Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)
23

. 

Stojące przed nią zadania wymagały według ministra instytucjonalizacji struk-

tury, której służyć miała złożona przez premiera Mazowieckiego w styczniu 

1990 r. propozycja stworzenia Rady Współpracy Europejskiej. W założeniu 

polskich władz miał to być organ polityczny KBWE posiadający funkcje koor-

dynacyjne i zajmujący się analizą pojawiających się problemów politycznych, 

militarnych, humanitarnych oraz dotyczących ochrony środowiska. Do zadań 

Rady należeć również miało koordynowanie działalności poszczególnych insty-

tucji tworzonych w ramach KBWE oraz jej włączanie i ściślejszą współpracę 

z regionalnymi i subregionalnymi organizacjami europejskimi
24

. 

Warto podkreślić, że choć propozycja ta nie została zrealizowana, to 

świadczyła ona o zaangażowaniu Polski w debatę dotyczącą systemu bezpie-

czeństwa europejskiego i roli KBWE w tym procesie. Problematyka bezpie-

czeństwa w zmieniającej się sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej była bo-

wiem jednym z priorytetów Polski, na który duży wpływ miały w dalszym cią-

gu relacje z państwami niemieckimi i Związkiem Radzieckim oraz członkostwo 

w Układzie Warszawskim. 

Odnosząc się do relacji z istniejącą wówczas RFN Skubiszewski podkreślił, 

że po wielu latach zastoju doszło do ożywienia wzajemnych stosunków, czemu 

sprzyja podpisanie 10 listopada 1989 r. dwustronnych traktatów, jak również 

wspólna deklaracja polityczna szefów rządów obu państw Mazowieckiego 

i Kohla z 14 listopada tego roku. Minister wspomniał również o potrzebie po-

jednania polsko-niemieckiego, które w jego opinii zaczęło się dokonywać po 

okresie przełomu i zmiana w tej kwestii mogła mieć miejsce dzięki wcześniej-

szym inicjatywom kościelnym, głównie liście skierowanym do biskupów nie-

mieckich z 1965 r. Skubiszewski podkreślił jednoznacznie, że spodziewanemu 

zjednoczeniu Niemiec musi towarzyszyć wyeliminowanie „niedomówień i wąt-

pliwości” związanych z przebiegiem granicy polsko-niemieckiej. Wyraził rów-

nież nadzieję, że dyskusje na ten szkodzący stosunkom temat powinno zakoń-

czyć podpisanie dwustronnego traktatu po zjednoczeniu Niemiec, który jednak 

w jego opinii mógłby zostać przygotowany i parafowany wraz z RFN i NRD 

już na obecnym etapie
25

. 

                                                           
23 Zob.: R. Zięba, Główne kierunki polityki…dz.cyt., s. 18. 
24 Informacja ministra spraw zagranicznych o polityce zagranicznej…dz.cyt., 44-45. Zob. także: 

R. Kuźniar, Droga do wolności…dz.cyt., s. 37-38. 
25 Informacja ministra spraw zagranicznych o polityce zagranicznej…dz.cyt., s. 47-48; R. Zięba, 

Główne kierunki polityki…dz.cyt., s. 22-24. Zob. także: J. Barcz, Łączenie realizmu z wizją przy-

szłości. Rola Krzysztofa Skubiszewskiego w ustanowieniu podstaw prawnych stosunków Polski ze 

zjednoczonymi Niemcami, [w:] Krzysztof Skubiszewski – dyplomata…dz.cyt., s. 33-50. 
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Omawiając kwestię stosunków ze Związkiem Radzieckim, Skubiszewski 

podkreślił, że obecnie oparte są one na partnerstwie, poszanowaniu niepodle-

głości i respektowaniu wzajemnych umów. Zaznaczył jednocześnie, że 

„oczyszczone zostały z ich wielkiego balastu ideologicznego”, zależności oraz 

satelityzmu. Skubiszewski zapowiedział również, że działania polskiego rządu 

we współpracy z ZSRR w najbliższym czasie skupią się na zagwarantowaniu 

importu surowców, uregulowaniu relacji gospodarczych i problemów zadłuże-

nia, współpracy politycznej i uzyskaniu poparcia w zakresie przebiegu zachod-

niej granicy Polski, uregulowaniu kwestii „obciążających wzajemne stosunki”, 

a także wsparciu i pomocy dla mieszkających w ZSRR Polaków
26

. 

Skubiszewski zapowiedział także rozpoczęcie negocjacji na temat wycofa-

nia stacjonujących w dalszym ciągu w Polsce żołnierzy radzieckiej armii, po-

twierdził toczące się już rozmowy o ich redukcji oraz rewizji umowy z 17 grud-

nia 1956 r. dotyczącej ich położenia prawnego w Polsce
27

.  

Odnosząc się natomiast do kwestii członkostwa Polski w Układzie War-

szawskim, Skubiszewski podkreślił, że organizację tę zgodnie z Kartą Narodów 

Zjednoczonych Polska traktuje jako sojusz obronny, odrzuca natomiast jego 

funkcjonowanie jako narzędzia wpływu na sytuację wewnętrzną i ustrój poli-

tyczny poszczególnych państw. Minister zaznaczył konieczność przebudowy tej 

organizacji z wojskowo-politycznej w konsultacyjno-wojskowy charakter 

i zapowiedział, że polskie wojsko będzie mogło zostać użyte wyłącznie na tery-

torium kraju w celu obrony przed ewentualną napaścią. Stwierdził również, że 

należy zmienić zasadę łączenia funkcji Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 

Układu Warszawskiego ze stanowiskiem wiceministra obrony narodowej 

ZSRR, wprowadzić rotację na najwyższych stanowiskach układu zgodnie 

z równymi uprawnieniami państw członkowskich, a także ograniczyć liczbę 

organów i spotkań, które nie dotyczą wyłącznie problematyki bezpieczeństwa 

tej części kontynentu europejskiego
28

. 

Analizując kwestię Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej podkreślił, że 

trwają rozmowy w sprawie jej zasadniczej przebudowy. Zaznaczył, że organi-

zacja ta w obecnym kształcie jest reliktem minionej epoki i jej przystosowanie 

do nowych zadań będzie bardzo trudne, a co więcej obecne regionalne powią-

zania gospodarcze nie potrzebują tego typu struktury
29

. 

                                                           
26 Informacja ministra spraw zagranicznych o polityce zagranicznej…, s. 46-47; S. Ciosek, 

Krzysztof Skubiszewski – ZSRR i Rosja. Z perspektywy ambasadora w Moskwie, [w:] Krzysztof 

Skubiszewski – dyplomata…dz.cyt., s. 54-55. 
27 Tamże, s. 47. Zob. także: R. Kuźniar, Droga do wolności…dz.cyt., s. 50-52; J. Sułek, Był dla 

mnie jak wzorzec z Sèvres, [w:] Krzysztof Skubiszewski – dyplomata…dz.cyt., s. 175-176. 
28 Informacja ministra spraw zagranicznych o polityce zagranicznej…dz.cyt., s. 50-51. 
29 Tamże, s. 51. Zob. także: R. Zięba, Główne kierunki polityki…dz.cyt., s. 25. 
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Minister Skubiszewski stwierdził również, że przedstawionym planom 

w zakresie polityki zagranicznej sprzyja zainteresowanie wielu państw na świe-

cie sukcesem zachodzących w Polsce przemian politycznych i gospodarczych, 

zmiany demokratyczne mające miejsce w poszczególnych państwach regionu, 

proces reform realizowany w ZSRR przez Michaiła Gorbaczowa oraz zdecy-

dowane zmniejszenie się zagrożenia wybuchem wojny w Europie. Dodał jed-

nak, że należy pamiętać o bardzo istotnych zagrożeniach związanych z brakiem 

kompleksowego systemu bezpieczeństwa w Europie. Podkreślił, że na obecnym 

etapie brak jest efektywnych  narzędzi współpracy zapobiegających pojawiają-

cym się w Europie sporom oraz mechanizmów efektywnego rozwiązywania 

zaistniałych konfliktów. Dlatego też w opinii Skubiszewskiego, mimo ostatnich 

pozytywnych zmian, Polska nie może czuć się całkowicie wolna od zagrożeń 

politycznych i gospodarczych. W związku z tym szef polskiej dyplomacji za-

powiedział działania w kierunku współtworzenia szerszego systemu bezpie-

czeństwa europejskiego i struktur współpracy wielostronnej, w ramach których 

Polska będzie starała się uzyskać gwarancje własnej niepodległości
30

. 

 

Wnioski końcowe 

 

Na podstawie przedstawionej analizy należy stwierdzić, że nowy polski 

rząd deklarował prowadzenie aktywnej polityki zagranicznej. Jej realizacja 

warunkowana była skomplikowanym procesem przemian demokratycznych, jak 

również dynamicznie zmieniającą się sytuacją międzynarodową. Należy jednak 

podkreślić, że Polska deklarowała aktywny udział w rozwiązywania najważ-

niejszych problemów międzynarodowych, zarówno w ujęciu regionalnym, jak i 

globalnym. 

W nowych okolicznościach zmienione zostały również priorytety państwa 

polskiego, warunkowane dotychczas całkowitą zależnością od Związku Ra-

dzieckiego. Dlatego też władze Polski zapowiedziały pełną otwartość i rozsze-

rzenie współpracy z państwami zachodnimi, Stanami Zjednoczonymi i ważny-

mi krajami leżącymi na innych kontynentach, a także przystąpienie do organi-

zacji międzynarodowych i struktur integracyjnych o charakterze gospodarczym, 

społecznym i kulturowym. Polska wyszła również z kilkoma propozycjami 

nowych form współpracy zarówno w odniesieniu do państw regionu Europy 

Środkowej i Wschodniej, jak również o szerszym wymiarze międzynarodowym, 

co było potwierdzeniem woli nowych władz odgrywania istotnej roli w polityce 

międzynarodowej.  

                                                           
30 Informacja ministra spraw zagranicznych o polityce zagranicznej…dz.cyt., s. 54. Zob. także: 

A. Towpik, Budowanie bezpieczeństwa Polski, [w:] Krzysztof Skubiszewski – dyplomata…dz.cyt., 

s. 179. 
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Jak wspomniano, jednym z najważniejszych zadań stojących ówcześnie 

przed Polską było zagwarantowanie własnego bezpieczeństwa i kształtowanie 

relacji ze Związkiem Radzieckim oraz istniejącym wówczas Układem War-

szawskim. W późniejszym okresie podejście nowego rządu w tych kwestiach 

było często krytykowane za zbytnią lojalność i uległość wobec tych podmiotów. 

Zarówno Mazowiecki, jak i Skubiszewski wspominali bowiem, że otwarcie na 

Zachód nie oznacza odrzucenia dotychczasowych sojuszy i zobowiązań. Trudno 

z dzisiejszej perspektywy oceniać jednoznacznie złożoną problematykę bezpie-

czeństwa państwa i pierwszych kroków nowego rządu w tym zakresie. Wydaje 

się jednak, że uwzględniając ówczesne uwarunkowania wewnętrzne 

i międzynarodowe, zachowawcza polityka dotycząca problematyki bezpieczeń-

stwa i funkcjonowania Układu Warszawskiego była racjonalnym i uzasadnio-

nym podejściem. Współpracownicy ministra Skubiszewskiego wskazują wręcz, 

że już w październiku 1989 r. sformułowana została polityka „możliwie szyb-

kiego rozwiązania Układu Warszawskiego za zgodą wszystkich stron”
31

, 

w kontekście czego deklaracje polskich władz można uznać za działanie tak-

tyczne. Należy bowiem pamiętać o roli jaką w dalszym ciągu w ZSRR i Ukła-

dzie Warszawskim odgrywali tzw. twardogłowi politycy, których rewizjoni-

styczne podejście polskich władz mogło sprowokować do prowokacyjnych 

działań, czego dobitnym potwierdzeniem był pucz sierpniowy w 1991 r. Dlate-

go też pierwsze kroki nowych władz Polski w tej kwestii można ocenić jako 

wyważone i przemyślane
32

. 

Warto jednak dodać, że w odniesieniu do relacji z samym ZSRR polskie 

władze wyraźnie podkreślały pełne uniezależnienie się spod dyktatu władz ra-

dzieckich, prowadzenie polityki zagranicznej wyłącznie w oparciu o narodowe 

interesy oraz kształtowanie relacji z tym państwem na podstawie wzajemnej 

równoprawności i pełnego poszanowania suwerenności. 

Późniejsza zmiana uwarunkowań międzynarodowych spowodowała, że 

możliwe było odcięcie się od dotychczasowego systemu sojuszy i poszukiwania 

gwarancji bezpieczeństwa w oparciu o integrację i członkostwo w NATO
33

. Ten 

ważny cel uzupełnił ogłoszone w 1989 r. priorytety, które można określić jako 

prowadzenie aktywnej polityki w ujęciu regionalnym i światowym oraz zaanga-

żowanie w rozwiązywanie problemów międzynarodowych. Dzięki takiemu 

                                                           
31 J.M. Nowak, Krzysztof Skubiszewski i demontaż Układu Warszawskiego, [w:] Krzysztof Skubi-

szewski – dyplomata…dz.cyt., s. 129. 
32 Por. R. Kuźniar, Droga do wolności…dz.cyt., s. 36; 46-47. 
33 Ogłoszone przez ministra Skubiszewskiego jako „cel perspektywiczny” 8 maja 1992 r. w Sej-

mie RP oraz potwierdzone przez premier Hannę Suchocką w trakcie wizyty w Brukseli. Zob.: 

Argumenty i cierpliwość. Ministrowie spraw zagranicznych RP mówią o trudnych chwilach pod-

czas zabiegów o członkostwo Polski w Sojuszu Atlantyckim, [w:] Krzysztof Skubiszewski – dyplo-

mata…dz.cyt., s. 557. 
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podejściu udało się ugruntować pozycję międzynarodową Polski i stworzyć 

wizerunek państwa polskiego jako przewidywalnego i stabilnego partnera, który 

z sukcesem zrealizował postawione na początku procesu transformacji ambitne 

cele w polityce zagranicznej. 
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STRESZCZENIE 
 

W artykule przedstawiona została kwestia wyznaczenia nowych priorytetów w 

polityce zagranicznej Polski, będąca ważnym elementem zmian demokratycz-

nych rozpoczętych w 1989 r. Analizie poddane zostały kluczowe wystąpienia 

przedstawicieli nowych władz z zakresu polityki międzynarodowej, na podsta-

wie których omówione zostało stanowisko Polski wobec kluczowych proble-

mów międzynarodowych oraz priorytetowe kierunki polityki zagranicznej pań-

stwa polskiego. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Polityka zagraniczna Polski, zmiany systemowe, proces transformacji, koniec 

zimnej wojny, priorytety polskiej polityki zagranicznej. 

 

SUMMARY 
 

The studies presented in this paper concern the development of new priorities of 

Polish foreign policy, which were an important element of the democratic 

changes that started in Poland in 1989. The author has examined some key 

statements given by the new Polish authorities in the field of international poli-

tics and on the basis of them the new priorities in foreign policy of independent 

Poland together with its position towards the most significant international 

problems have been presented. 

 

KEYWORDS 
 

Poland, Polish foreign policy, the democratic changes, transformation process, 

end of cold war, priorities in foreign policy of independent Poland. 
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Gracjan CIMEK 
 

 

Wyzwania dla Polski jako uczestnika  

integracji europejskiej 
 

 

 
 

W badaniach aktywności społeczno-politycznej trzeba odróżniać treść i formę. 

Kategorie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się warunkują, tzn. w proce-

sach społeczno-politycznych nie ma treści bez formy i formy bez treści. Mogą 

być one oddzielnie badane, ale o danym pojęciu przesądzają atrybuty dotyczące 

treści
1
. Forma łączy więc rewolucję, reformę, restaurację i transformację, gdyż 

wszystkie dotyczą zmiany społecznej. Oznacza przejście rzeczywistości od 

punktu A do punktu B na osi czasu. Specyfikę tych pojęć oddaje ich treść, która 

wiążę się ze społecznym charakterem tych zmian, a więc jest uwikłana w war-

tości, interesy, normy. W refleksji dotyczącej zmian społecznych dominuje 

badanie z perspektywy danego państwa i społeczeństwa. Tymczasem kontekst 

międzynarodowy, szczególnie w warunkach globalizacji, należy traktować jako 

współczynnik, a nie czynnik drugorzędny, tło, czy margines dla procesów rewo-

lucyjnych, reformistycznych, czy transformacji. Celem artykułu jest dokonanie 

analizy wybranych elementów charakteryzujących polską transformację wobec 

przemian ładu międzynarodowego oraz próba ich syntezy, która zawiera jedno-

cześnie wyzwania stojące przed Polską po 25 latach transformacji
2
. 

                                                           
1 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995, s. 24. 
2 O wyborze takiego podejścia zdecydowały: a) potrzeba dyskusji o diagnozie związanej z roczni-

cą przełomu systemowego w Polsce; b)  wzorowanie się na standardach obowiązujących w świa-

towej metodologii nauk społecznych i humanistycznych, które ujawniają tendencje odwrotu od 

badań faktograficznych na rzecz syntez teoretycznych. Zob. A. Chodubski, Wstęp do badań poli-

tologicznych, Gdańsk 2013, s. 10l; c) uznanie za J. Sztumskim, że „możliwość i rzeczywistość są 

przydatnymi kategoriami we wszystkich badaniach społecznych, które trzeba ujmować łącznie. 

Bowiem wszystko, co jest rzeczywiście możliwe jest po prostu zdolnością obiektywnie istniejącej 

materii do stałego rozwijania i przeobrażania się z jednego stanu - w drugi, a więc zdolnością do 

określonych transformacji (…) Możliwość jest oczywiście bogatsza niż rzeczywistość. Obejmuje 

bowiem szereg potencjalnych alternatyw, z których każda może stać się rzeczywistością w odpo-
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Nowa sytuacja geopolityczna i cywilizacyjna Polski 

 

W sensie geopolitycznym rok 1989 jest symbolicznym elementem porzu-

cenia realnego socjalizmu i sojuszu z ZSRR, chociaż wojska radzieckie wyszły 

w 1993 r. Nastąpiła zmiana nazwy państwa, przy jednoczesnym zachowaniu 

terytorium oraz większości struktur i organizacji państwowej z poprzedniej 

formy ustrojowej. W 1989 r. granica polska obejmowała trzy państwa: Związek 

Radziecki, Czechosłowację i Niemiecką Republiką Demokratyczną. W ciągu 

czterech lat zmienili się wszyscy sąsiedzi. Polska  ma siedmiu nowych sąsia-

dów, z których jedynie RFN istniała w formie państwa przed rokiem 1990. 

Oznacza to istotne novum w sytuacji geopolitycznej Polski; sytuację wyjątkową 

w skali europejskiej. Polska dokonała przeorientowania swojej polityki zagra-

nicznej wybierając kurs na integrację ze strukturami europejskimi i euroatlan-

tyckimi. W jej ramach przystąpiono do NATO w 1999 r. i Unii Europejskiej 

w 2004 r. 

W wymiarze cywilizacyjnym Polska stała się więc uczestnikiem procesów 

integracyjnych w ramach cywilizacji zachodniej. Podkreślenie mozaiki cywili-

zacji jako budulca ładu globalnego wynika z samookreślenia Zachodu jako 

podmiotu globalnych działań geopolitycznych i odrębnej cywilizacji. Zgodnie 

z definicją Romana Kuźniara „Zachód"' to blok „geopolityczny zbudowany na 

fundamencie cywilizacyjnym. Geopolityczny Zachód jest zbiorowym uczestni-

kiem stosunków międzynarodowych i składa się z państw Europy Zachodniej 

i Środkowej oraz Ameryki Północnej. Należy do niego także Australia i Nowa 

Zelandia. W sensie cywilizacyjnym częścią, a wręcz początkiem Zachodu jest 

Izrael, który jednak pod względem geopolitycznym nie stanowi jego integralnej 

części. Geopolityczne granice Zachodu mogą podlegać pewnym zmianom (Ja-

ponia, Turcja), lecz jego podstawą i esencją pozostają państwa zachodniej cywi-

lizacji”
3
. 

Pod względem historycznym cywilizacja zachodnia jest cywilizacją euro-

pejską, współcześnie zaś euroamerykańską lub północnoatlantycką. Jej znacze-

nie w świecie jest duże i można ją określić jako dominującą, gdyż charaktery-

styczne dla niej wzory życia społecznego są przyjmowane w wielu aspektach 

jako uniwersalne. Wartości życia społecznego np. indywidualizm, dyferencja-

cja, racjonalność, ekonomizm i ekspansywność, wywodzi się z północnoza-

chodniej Europy i ogarnęła dzisiaj większość świata. Ze względu na dominację 

wzorów zachodnioeuropejskich we współczesnym świecie procesy globalizacji 

                                                                                                                                              
wiednich warunkach. Rzeczywistość jest z kolei konkretna, ponieważ jest właśnie zrealizowaną 

możliwością, a więc tym, co stało się faktem”. J. Sztumski, Wstęp do metod…dz.cyt., s. 25. 
3 Zob. R. Kuźniar, Zmierzch dominacji Zachodu, [w:] Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa 

Zachodu, R. Kuźniar (red.), Warszawa  2011. 
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wraz z występującym synkretyzmem cywilizacji określa się niekiedy mianem 

„westernizacji" lub też „modernizacji"
4
. W istocie jest to kolejna forma systemu 

kapitalistycznego, która dąży do objęcia świata jednym systemem ideologicz-

nym i ekonomicznym. Przejawia się on w postaci dominacji korporacji ponad-

narodowych w gospodarce, promowaniu demokracji uniwersalistycznej w poli-

tyce, uzasadnianej panowaniem idei wolności. Badania przeprowadzone na 43 

tys. korporacjach transnarodowych przez Katedrę Projektowania Systemów 

Politechniki Federalnej w Zurychu ustaliły istnienie tzw. nadrzędnej jednostki 

kontroli sieciowej, którymi są 737 korporacje sprawujące 80% kontroli nad 

wszystkimi, a 40% kontroli jest w rękach 147 korporacji z czego ¾ to korpora-

cje finansowe. 1% korporacji kontroluje 40%; są to głównie amerykańskie kor-

poracje finansowe, np. JP Morgan, Chase, Goldman Sachs. Empiryczne badania 

negatywnie zweryfikowały założenie, że ten proces wiąże się z „apolitycznym” 

dążeniem do zysku, a nie do kontroli, która zapewnia monopol władzy i ideolo-

gii. Jej przejawem jest walka o wspólne interesy np. obniżkę podatków dla naj-

bogatszych, brak opodatkowania transakcji finansowych, brak kontroli nad ra-

jami podatkowymi, możliwość transferów zysków za granicę
5
. 

Tak rozwijana globalizacja jest wynikiem zwycięstwa Stanów Zjednoczo-

nych w zimnej wojnie oraz dezintegracji świata komunistycznego, której naj-

ważniejszym aktem było przyciągnięcie Chińskiej Republiki Ludowej w swoją 

orbitę oddziaływania w latach 70. XX w. Cztery wielkie reformy Deng Xiao 

Pinga z 1978 r. pozwoliły Chinom pójść swoją drogą, zostawiły obóz socjali-

styczny wokół ZSRR osamotniony, a USA mogły rozpocząć rozwój globaliza-

cji neoliberalnej. Oprócz prywatyzacji, deregulacji i liberalizacji w gospodarce 

globalnej pojawiła się po raz pierwszy finansjeryzacja, tj. proces tworzenia wa-

runków do akumulacji kapitału w przestrzeni oderwanej od potrzeb material-

nych, opartej na myślnych konstrukcjach permanentnego tworzenia „czegoś 

z niczego” (inżynieria finansowa).  Finansjeryzacja promowana przez anglosa-

skich segment cywilizacji zachodniej była nową formą kapitalistycznego bytu 

społecznego, a nie jego aberracją związaną z chciwością, brakiem etyki, domi-

nacją lobby bankowego. Świadczą o tym dwie funkcje, które wypełniała: we-

wnętrzna i zewnętrzna.  

Pierwsza dotyczyła sytuacji społeczeństw zachodnich, które wkroczyły 

w cywilizację sytości i dobrobytu dzięki postępowi technologicznemu, organi-

zacyjnemu i ideologicznemu. Dalszy rozwój tych zasad stanął w sprzeczności 

z fundamentem kapitalistycznym, tj. podziałem społeczeństwa na klasy, w któ-

rych różnice posiadania generują różnice majątkowe, społeczne i symboliczne 

                                                           
4 J. Potulski, Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej, 

Gdańsk 2008, s. 372. 
5 L. Dowbor, Wielkie korporacje koncentrują władzę, „Le Monde Diplomatrique” 2012, nr 7(77), 

s. 14-17. 
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(statusy). Gdyby dobrobyt, solidaryzm społeczny się rozwijał ten system by 

zanikał, zwłaszcza przy zwiększającej się mocy produkcyjnej i automatyzacji, 

które biblijny znój pracy przenoszą do historii. Reorganizacja oznaczała więc  

zachowania istoty kapitalizmu. David Harvey wykazał zarówno dynamikę geo-

graficznej ekspansji neoliberalizmu, jak i jej wpływ na stosunki ekonomiczne 

oraz polityczne. Uznał, że można „interpretować neoliberalizację albo jako 

utopijne przedsięwzięcie nastawione na realizację pewnej teoretycznej koncep-

cji reorganizacji światowego kapitalizmu, albo jako przedsięwzięcie polityczne, 

obliczone na odbudowę warunków sprzyjających akumulacji kapitału i restau-

racji władzy elit ekonomicznych”
6
.  

Druga funkcja finansjeryzacji związana była z przestrzenią międzynarodo-

wą, w której chodziło o zachowanie podziału na państwa centrum, półperyferii 

i peryferii
7
. W pierwszej grupie znalazłyby się posiadające instytucje finansowe 

lub kontrolujące główne organizacje międzynarodowe temu służące. Globaliza-

cja uzasadnia więc rozpatrywanie danego podmiotu stosunków międzynarodo-

wych w ujęciu systemowym
8
. Po pierwsze analiza jednego państwa musi 

uwzględniać aktywność innych. Po drugie w sferze celów strategicznych trudno 

oddzielić wewnętrzne od zewnętrznych. Odbudowa wewnętrzna umożliwia 

bowiem realizację zewnętrznych
9
. Kształtowanie roli i znaczenia państwa 

w warunkach globalizacji, oznacza uprzywilejowanie państw wysoko rozwinię-

tych. Są one decydentami w rozwiązywaniu globalnych zagrożeń, ale nierzadko 

także ich generatorami
10

. Globalizacja wytwarza nową formę władzy, która  

staje się immanentną właściwością całego systemu, czyli zespołu instytucji, 

idei, warunków, który potrafi kontrolować sam siebie poprzez „przyczynowość 

strukturalną”, formowanie kontekstu, ustalanie reguł gry, czy sterowanie roz-

myte. Kontrolując warunki brzegowe, globalizacja wpływa na kierunki działa-

nia państw. Państwo hierarchiczne epoki powojennej przekształciło się w pań-

stwo sieciowe. Jego istotę stanowi sieć pajęczyn oplatających cały glob. Tworzą 

ją krzyżujące się „racjonalności”: sfery administracyjnej i komercyjnej; pozio-

mów makro i mikro; kapitału finansowego i produkcyjnego; kapitału globalne-

go i postkomunistycznego. 

                                                           
6 D. Harvey, Neoliberalizm: historia katastrofy, przeł. J.P. Listwan, Warszawa 2008, s. 29. 
7 Zob. I. Wallerstein, Analiza systemów – światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Sta-

wiarski, Warszawa 2007. 
8 A. Włodkowska-Bagan, Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013, s. 

351-357.  
9 T. Klementowicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2011, s. 

278-307. 
10 A. Modrzejewski, Bezpieczeństwo a problem suwerenności państw we współczesnym świecie, 

[w:] Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Z. Leszczyński, S. 

Sadowski (red.), Warszawa 2005, s. 63-73. 

http://alter.bg.univ.gda.pl/cgi-bin/gw_46_7/chameleon?host=prod1.bg.univ.gda.pl%2b5555%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2009031819264630044&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=pl&itemu1=4&scant1=Harvey&scanu1=1003&u1=4&t1=Neoliberalizm%20%3a%20historia%20katastrofy%20%2f%20David%20Harvey%20;%20prze%c5%82.%20Jerzy%20Pawe%c5%82%20Listwan.&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=3&beginsrch=1
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W procesie znoszenia przez świat zachodni wskazanych sprzeczności istot-

nym elementem był  upadek ZSRR, a następnie zmiany ustrojowe państw socja-

listycznych. W takim kontekście społeczno-historycznym rozwija się transfor-

macja Polski. 

W wymiarze ideologicznym Polska przyjęła zasady tzw. konsensusu wa-

szyngtońskiego
11

 przejawu ideologii neoliberalnej, która nabrała światowego 

znaczenia za sprawą tzw. reagonommics. Od końca lat 70. XX w., prezydent 

Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan i premier Wielkiej Brytanii, Margaret 

Thatcher realizowali postulaty neoliberalne.  Ich doradcami byli znani głosiciele 

neoliberalizmu – Milton Friedman przy Reaganie, a Friedrich von Hayek przy 

premier Thatcher
12

. Wkrótce kierunek przyjęty przez oba państwa stał się wy-

znacznikiem procesów globalnych. Z punktu widzenia istnienia systemu kapita-

listycznego ten zwrot można określić raczej mianem kontrrewolucji. Uspołecz-

nienie gospodarki zostaje odwrócone w wyniku powrotu atomizacji jako celu 

funkcjonowania państwa i społeczeństwa. W miejsce państwa dobrobytu, owo-

cu myśli reformizmu urzeczywistnionego w reakcji na kryzys wywołany dzia-

łaniem „wolnego rynku” przed drugą wojną światową, ale także jako przeciw-

wagi dla ideologii socjalistycznej w walce z blokiem wschodnim, następuje 

powrót do przeszłości. Zwolennicy idei neoliberalnych stanowią „Nową Prawi-

cę”
13

, której credo wyraża określenie „There is no alternative” (TINA) ukute 

przez Margaret Thatcher. Polska funkcjonująca w ramach neoliberalizmu 

wchodzi w procesy integracji zachodnioeuropejskiej i zostaje częścią Unii Eu-

ropejskiej od 2004 r. 

 

Gospodarcza i polityczna pozycja Polski 

 

Według niektórych interpretacji Polska jest w ramach Unii Europejskiej 

krajem podobnym do wyłaniających się średnich potęg, gdyż „gospodarka Pol-

ski mierzona parytetem siły nabywczej przekracza 810 mld dolarów (2013 r.), 

co daje jej 20 miejsce na świecie (bez Tajwanu). Populacja naszego państwa (38 

mln mieszkańców) zajmuje 33 miejsce na świecie. Jeżeli chodzi o nakłady na 

obronność, jesteśmy na 21 miejscu, a pod względem PKB PPP na głowę – na 49 

miejscu (dane IMF za 2013 r.)”
14

. Faktycznie, strukturalne dopasowanie do 

globalizacji pozwoliło uzyskać Polsce 41 miejsce wśród 42 państw „wysoko 

                                                           
11 E. Haliżak, Ideowe problemy globalnego ładu liberalnego w gospodarce światowej – rola 

i znaczenie Washington Consensus, [w:]  Globalizacja a stosunki międzynarodowe, E. Haliżak, R. 

Kuźniar, J. Simonides (red.), Bydgoszcz 2003, s. 12-30. 
12 H.P.  Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji – atak na demokrację i dobrobyt, przeł. M. 

Zybura, Wrocław 2000, s. 133. 
13  Tamże, s. 286. 
14 A. Balcer, K. Wójcicki, Polska na globalnej szachownicy, Warszawa 2014, s. 79. 
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rozwiniętych” w Raporcie o rozwoju ludzkości (The Human Development Re-

port) Programu Rozwoju ONZ, opartym o wskaźnik HDI (Human Develom-

pment Index)
15

. Znajdujemy się na poziomie Portugalii, ale wyprzedzają nas 

Czechy (28. miejsce), Słowacja (31.) i Węgry (36.). Według danych z 2008 r. za 

Polską znalazły się: Litwa, Łotwa, Rumunia i Bułgaria. Jednocześnie poziom 

nierówności dochodowych w Polsce jest wyższy niż u naszych sąsiadów z Eu-

ropy Środkowej, także w Niemczech
16

. Raport nie wskazuje jednak na kształ-

towanie jakościowych różnic pomiędzy państwami. Tymczasem państwa półpe-

ryferyjne posiadają ograniczone zasoby, aby uchronić się przed wyzwaniami 

płynącymi z uwolnionych mechanizmów przepływów finansowych. Wskaźnik 

Produktu Krajowego Brutto nie oddaje bowiem rzeczywistej sytuacji państwa 

i jego gospodarki
17

. 

Polska otworzyła swoją gospodarkę odziedziczoną po komunizmie na nie-

równe współzawodnictwo z globalnym kapitałem. Rozwój utrudniony był rów-

nież wstrzeleniem w ład instytucjonalny oparty na rozwiązaniach z innej fazy 

kapitalizmu. Stąd zasoby (i popyt niezaspakajany wcześniej) zaczęły pracować 

efektywnie na rzecz ośrodków akumulacji, z których owe rozwiązania pocho-

dziły. Ta „przemoc strukturalna” spowodowała, że – według Jadwigi Staniszkis 

– Polska „stała się zasobem we współzawodnictwie między krajami rozwinię-

tymi”
18

, chociaż  gorszym od „bycia wyzyskiwanym” jest jakoby „nie bycie 

wyzyskiwanym i marginalizacja”
19

. 

Nastąpiło ponowne przyjęcie przez Polskę statusu z początków kształtowa-

nia się światowego systemu kapitalistycznego w XVI w. Wraz z innymi pań-

stwami regionu Europy Środkowo-Wschodniej dokonała przejścia od pozycji 

>prowincji komunistycznego imperium< do pozycji peryferii (czy półperyferii) 

światowego systemu gospodarczego  i kulturowego. Z jednej strony uzasadnia-

no nową rolę koniecznością imitacji wzorców ekonomicznych i kulturowych 

płynących z centrum jako normę zgodną z rolą <półperyferie> systemu świato-

wego
20

. Powrót całego regionu byłych państw socjalistycznych do poziomu 

                                                           
15 Wskaźnik HDI bierze pod uwagę trzy elementy: poziom PKB per capita, oczekiwaną długość 

życia, długość nauki w szkole. 
16 Zob. The Human Development Report 2010, s. 139, www.undp.org [12.02.2014]. 
17 PKB może wzrastać przy jednoczesnym zubożeniu społeczeństwa, kurczeniu majątku narodo-

wego, malejących wpływach podatkowych. Zob. E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społecz-

no-ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 129-130.  
18 J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003,  s. 118. 
19 Tamże, s. 67. 
20 Zob. E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski, Założenia teoretyczne, [w:]  Pierwsza dekada niepod-

ległości. Próba socjologicznej syntezy, E. Wnuk- Lipiński, M. Ziółkowski (red.), Warszawa 2001, 

s. 34. Por. I.T. Berend, Central and eastern Europe, 1944-1993. Detour from the Periphery to the 

Periphery, Cambridge 1996; K. Jasiecki, Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a 

peryferiami Unii Europejskie, Warszawa 2013.  

http://www.undp.org/publications/hdr2010/en/HDR_2010_EN_Complete.pdf
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produkcji z końca lat 80. nastąpił około 2006 r. Jednocześnie pogorszyła się 

relacja średniego dochodu na głowę w regionie za średnim dochodem w unijnej 

„piętnastce” w latach 1989-2009
21

. W 2011 r. na 500 największych korporacji 

ponadnarodowych z listy Global 500 jest tylko jedna z Polski, PKN Orlen na 

347 miejscu. Odzwierciedla to status państwa polskiego we współczesnej glo-

balizacji przekładający się na jego możliwości geopolityczne
22

. Jak zauważył 

Jarosław Tomasiewicz: „powszechnej opinii od momentu wstąpienia do NATO 

i Unii Europejskiej przestaliśmy być krajem peryferyjnym, staliśmy się inte-

gralną częścią składową Centrum. (…) Taka optyka oznacza jednak niezrozu-

mienie faktu, że w świecie mamy do czynienia z niekończącą się hierarchią 

systemów, a w każdym z nich wyznaczyć możemy centrum i peryferie. Geopo-

lityczny Zachód stanowi centrum systemu światowego, ale w jego obrębie Eu-

ropie przypada rola peryferii; ponownie peryferią wewnętrzną Unii Europejskiej 

jest Europa Wschodnia”
23

. Procesowi wzrostu podziałów gospodarczo-

politycznych towarzyszy dyskurs solidaryzmu, w którym bogaty pomaga bied-

nemu, gdyż bez niego popadłby w jeszcze większą biedę nie potrafiąc poradzić 

sobie z osiągnięciami cywilizacji
24

. 

W Unii Europejskiej powraca idea „Europy dwóch prędkości” oddająca 

wskazany podział
25

. Podpisanie w grudniu 2007 r. w Lizbonie traktatu refor-

mującego Unię Europejską, nazwanego Traktatem Lizbońskim i jego wejście w 

życie po ratyfikacji przez wszystkie kraje członkowskie w grudniu 2009 r., mia-

ło wzmocnić demokrację wewnątrzunijną oraz uczynić ją bardziej skuteczną 

i przejrzystą w swych działaniach. Kryzys struktur politycznych Unii Europej-

skiej po wybuchu światowego kryzysu finansowego, doprowadził do kryzysu 

zadłużeniowego oraz kryzysu spójności strefy euro. Stąd sytuacja umożliwiają-

ca ograniczenie demokracji wewnątrzunijnej kosztem państw narodowych, 

przede wszystkim półperyferyjnych
26

. 

Pojawiła się nowa sytuacja geopolityczna wynikająca z rosnącej dominacji 

gospodarczo-finansowej Niemiec jako najsilniejszej gospodarki, która osiąga 

korzyści z waluty euro oraz  potencjału produkcyjnego i eksportu w warunkach 

                                                           
21 Zob. L. Kekie, Twenty years of capitalism: was it worth it?, „The Economist”. The Word in 

2009, s. 50, za: J. Staniszkis, Antropologia władzy. Między Traktatem Lizbońskim a kryzysem, 

Warszawa 2009, s. 20. 
22 Zob. www.money.cnn.com [10.10.2011]. 
23 J. Tomasiewicz, P jak Polska, P jak peryferie, [w:]  Czy Polska to peryferie? Pierwsza ankieta 

Nowych Peryferii, www.nowe-peryferie.pl [01.05.2014]. 
24 F.M. Gawrycki, Świat po kryzysie 2008 roku – w poszukiwaniu nowych peryferii, [w:] Kryzys 

2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu…dz.cyt., s. 215-216. 
25 W. Lorenz, Europa dwóch prędkości, „Rzeczpospolita” 2012, nr 132, s. A10. 
26 W. Błasiak, Pomiędzy centrum a peryferiami na progu XXI wieku. Geopolityka i ekonomika 

Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i światowej depresji 

gospodarczej, Katowice 2013, s. 88-95. 

http://www.money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/
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względnego osłabienia gospodarczo-finansowego większości krajów UE, w tym 

Francji i Włoch
27

. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny 30 czerwca 2009 r. zaak-

ceptował postanowienia unijnego Traktatu Lizbońskiego, pod warunkiem 

wprowadzenia dodatkowych ustaw, które służą „zapewnieniu skuteczności 

prawa głosu i zachowaniu demokratycznego samostanowienia”
28

. Z kolei pań-

stwa półperfyferyjne, w tym Polska,  mają zmniejszające się możliwości samo-

dzielnych polityk gospodarczych będącego przede wszystkim konsekwencją 

przeprowadzonej w latach 90. XX w. transformacji gospodarczej. Marginaliza-

cję Polski obrazuje niska reprezentacja wśród dyplomacji unijnej. W wyniku 

implementacji Traktatu Lizbońskiego wśród 1700 pracowników w Komisji 

Europejskiej zajmujących się służbą dyplomatyczną jest tylko 36 Polaków. 

Większość stanowisk obsadzili Francuzi, Włosi, Belgowie i Niemcy. Ostatecz-

nie wśród 115 szefów placówek UE Polacy uzyskali objęcie ambasad w Jorda-

nii i Korei Południowej. Można zaobserwować marginalizację państw Europy 

Środkowo-Wschodniej, gdyż jeszcze tylko 2 ambasadorów pochodzi z nowych 

krajów Wspólnoty (z Litwy i Węgier)
29

. 

Przejawem omawianej tendencji jest także podział wśród zachodnich 

państw UE na państwa północy oraz tzw. grupę PIIGS (Portugalia, Włochy, 

Irlandia, Grecja, Hiszpania), które odnotowują słaby wzrost gospodarczy, wy-

sokie bezrobocie strukturalne oraz potężne zadłużenie. Przykład  Grecji pogrą-

żonej w długach jest tu wielce wymowny. Wyjazdy Portugalczyków do swojej 

byłej zamorskiej kolonii w Brazylii w poszukiwaniu pracy także pokazują 

wskazaną tendencję. 

 

Wyzwania dla Polski w warunkach kryzysu globalnego 

 

Wyzwaniem dla Polski jest praktyczna weryfikacja błę-

dów neoliberalizmu
30

, który umożliwił rozwój kryzysu finansowego od 2008 r. 

O jego ideologiczności świadczy interwencjonizm Stanów Zjednoczonych 

i Wielkiej Brytanii, a następnie innych państw zachodnich, które dofinansowu-

ją prywatne korporacje z budżetów w ramach walki z jego efektami. Można 

więc zaobserwować, że polityka pozostaje ważnym elementem podtrzymywania 

ładu społeczno-ekonomicznego. Państwo zachowuje możliwości oddziaływania 

na stosunki społeczne, ale w ramach hegemonii globalizacji
31

. 

                                                           
27 Tamże, s. 98-100. 
28  A. Bellon, W centrum przewrotu na światową skalę, „Le Monde Diplomatque” 2009, nr 5/51, 

s. 6. 
29 Zob. D. Rosiak, Dyplomacja nie dla nas? „Rzeczpospolita” 2010, nr 196, s. A 9. 
30 Zob. J. Gray, Fałszywy świt. Urojenia globalnego kapitalizmu, Kobierzyce 2014. 
31 Zob.  Ch. Mouffe, Polityczność, przeł. J. Erbel, Warszawa 2008. Autorka wskazuje, że poli-

tyczność jest atrybutem życia społecznego, w którym antagonizm jednostek i grup społecznych 
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Trwający od 2008 r. kryzys globalizacji przyspieszył proces interregnum 

(Zygmunt Bauman) w stosunkach międzynarodowych związany ze zmierzchem 

ładu jednobiegunowego. Stosując metodę dialektyczną można wskazać, że jeśli 

tezą był Zachód i kapitalizm, antytezą Wschód i komunizm, to w wyniku walki 

przeciwieństw wyłoniła się synteza; jednobiegunowa globalizacja. Przekształ-

ciwszy się w tezę ujawniła ona swoją antytezę, w formie sojuszu  państw – cy-

wilizacji. Zgodnie z heglowskim prawem kontynuacji i negacji prowadzi on do 

wykreowania nowej syntezy, gdzie powrót ładu wielobiegunowego (jak w XIX 

w.) nie oznacza teraz dominacji Zachodu
32

, ze względu na globalne przebudze-

nie polityczne
33

, i wzrost roli mocarstw niezachodnich. Według prognoz na 

2025 r., opracowanych przez US Intelligence Community, obserwowany obec-

nie przepływ bogactwa i potencjału gospodarczego ze świata zachodniego na 

Wschód nie ma precedensu we współczesnej historii pod względem rozmiaru, 

tempa i kierunku, w którym się odbywa
34

. 

Istotnym przejawem tej tendencji jest zbliżenie pomiędzy Chinami a Rosją. 

Tak, jak dezintegracja państw, funkcjonujących wtedy pod flagą komunizmu, 

prowadziła do globalizacji, tak ponowny sojusz rosyjsko-chiński prowadzi do 

ponownej jakościowej zmiany układu sił. Zasadniczym czynnikiem zbliżenia 

było dla nich przeciwstawienie się roszczeniom Stanów Zjednoczonych do uzy-

skania światowej hegemonii. W 1996 r. ogłoszono wspólną deklarację wyraża-

jącą potrzebę strategicznego partnerstwa nakierowanego na XXI w. Faktycznie 

Pekin i Moskwa nie były w stanie wyjść poza deklaracje i przemowy, a ich 

retoryka kontrastowała z dążeniem do poprawnych stosunków z USA. W latach 

1997-1999 USA nie potrafiły powstrzymać negatywnych następstw międzyna-

rodowej liberalizacji finansów, którą popierały od upadku ZSRR. Trudności 

związane z kryzysem finansowym w 1998 r. doprowadziły do remilitaryzacji 

amerykańskiej polityki zapoczątkowanej w 1999 r., co spowodowało zbliżenie 

chińsko-rosyjskie
35

. Jacques Sapir wskazał, że „bez zwrotu w polityce amery-

kańskiej bardzo mało prawdopodobne byłoby powstanie związków między 

Rosją, Chinami, a krajami Azji Środkowej w ramach Szanghajskiej Organizacji 

Współpracy (pierwszej organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego założo-

                                                                                                                                              
prowadzi do narzucenia określonej wizji ładu społecznego i tym samym uzyskania hegemonii. 

Jest to przestrzeń walki politycznej, której aktem zwycięstwa jest ustanowienie określonych 

metod funkcjonowania życia społecznego. 
32 Zob. R. Kuźniar, Zmierzch… dz. cyt. 
33 Zob. Z. Brzeziński, D. Ignatius, B. Scowcroft, Ameryka i świat. Rozmowy o globalnym przebu-

dzeniu politycznym, przeł. D. Rossowski, Warszawa 2009. 
34 Zob. Świat w 2025. Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu Stany Zjednoczonych, Kraków 

2009. 
35 Zob. J. Sapir, Nowy XXI wiek. Od „wieku Ameryki” do powrotu narodów, przeł. M. Wilk, 

Warszawa 2009, s. 11-15. 

http://merlin.pl/Zbigniew-Brzezi%F1ski/ksiazki/person/1.html;jsessionid=C468DC7DA2A8E5784FA6E1535B7337CD.LB3
http://merlin.pl/David-Ignatius/ksiazki/person/1.html;jsessionid=C468DC7DA2A8E5784FA6E1535B7337CD.LB3
http://merlin.pl/Brent-Scowcroft/ksiazki/person/1.html;jsessionid=C468DC7DA2A8E5784FA6E1535B7337CD.LB3


             Wyzwania dla Polski jako uczestnika integracji europejskiej 

40 

 

nej po zakończeniu zimnej wojny)”
36

. Sojusz rosyjsko-chiński nie jest więc 

wynikiem nagłego amerykańskiego zwrotu w stronę Azji (tzw. „Pivot to Asia”) 

określonego jako doktryna Obamy, ale reakcją na hegemonią amerykańską, 

która w XXI w. rozwija metodę militaryzacji stosunków międzynarodowych i 

sekurytyzacji wszelkich problemów. Warto podkreślić, że w 2012 r. pierwszą 

wizytą prezydenta Putina za granicą były Chiny, a wybrany rok później na 

przewodniczącego tego państwa Xi Jinping pierwszą wizytę złożył w Mo-

skwie
37

. Dlatego wykluczenie Rosji z grupy G-8 powoduje wzrost znaczenia 

klubu BRICS z czołową rolą Chin i Rosji, który koordynuje swoje działania 

w grupie G-20. W sprawie konfliktu syryjskiego
38

 oraz ukraińskiego (2014)
39

 

sojusz tych państw ujawnia swoje rosnące znaczenie. Pod koniec maja 2014 r. 

uzgodniono 30-letni kontrakt na dostawy gazu z Rosji do Chin, który oznacza 

bezprecedensowy wzrost zaufania pomiędzy Pekinem a Moskwą. 

Na obszarze Unii Europejskiej kryzys globalny rozwinął dwie sprzeczne 

tendencje: kwestie dalszego rozszerzania, szczególnie na wschód oraz narasta-

nie nacjonalizmów i partykularyzmów wewnątrz (kryzys rządowy w Belgii, 

kwestia Szkocji, separatyzmy w Hiszpanii). Istotnym elementem wzrostu zna-

czenia UE na arenie międzynarodowej miało być stworzenie waluty euro. Dą-

żono do wzmocnienia podstaw pod funkcjonowanie realnej gospodarki, ale 

kryzys w Grecji i rozwój państw PIIGS spowodował przekształcenie instytucji 

unijnych ponadnarodowych w kierunku cezaryzmu
40

, a jednocześnie powrót 

państw centrum do polityki realizacji interesu narodowego. 

                                                           
36 Tamże, s. 15. 
37 www.thebricspost.com [10.01.2014]. 
38 Moskwa wraz z  Pekinem wspólnie trzy razy wetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ rezolu-

cje w sprawie Syrii. Prezydent Syrii Baszar al-Asad zaapelował do uczestników piątego szczytu 

BRICS [Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA] w Durbanie pod koniec marca 2012 o pomoc 

w zakończeniu trwającego już dwa lata konfliktu w jego kraju. „Przed zduszeniem przez sankcje, 

Syryjską Republikę Arabską ratują specjalne relacje z Iranem, i krajami BRICS” – stwierdził 

w wywiadzie premier Syrii, W. al-Halki, www.geopolitics.pl [10.07.2013]. 
39 Ministrowie spraw zagranicznych państw BRICS spotkali się 24 marca 2014 r. w kuluarach 

szczytu dotyczącego bezpieczeństwa jądrowego w Hadze i wydali oświadczenie podkreślające, że  

sankcje, retoryka odwetu, polityka siły nie sprzyja zrównoważonemu i pokojowemu rozwiązaniu 

kryzysu. Potępili także możliwość wykluczenia uczestnictwa Rosji w szczycie G-20 w listopadzie 

2014 w Australii. Zob. Putin’s BRICS allies reject sanctions, condemn West's ‘hostile language’, 

„The Globe and Mail”, www.theglobeandmail.com  [10.04.2014]. 
40 Antonio Gramsci nazywa „cezaryzmem” tendencję ustrojów demokratycznych do manifesto-

wania skłonności autorytarnych w czasie kryzysu. Nazwa pochodzi od Juliusza Cezara, chary-

zmatycznego rzymskiego generała, który po przekroczeniu Rubikonu zatarł granicę między 

wojskiem a polityką. Według Gramsiego w czasie wielkich kryzysów kapitalizmu wybieralne 

instytucje, jak parlamenty, schodzą na drugi plan. Okoliczności konsolidują natomiast pozycję 

władzy biurokratycznej (cywilnej i wojskowej), finansjery, Kościoła i innych organizmów 

względnie niezależnych od opinii publicznej. W czasach stabilizacji wszystkie te instytucje go-

dzą się na pozostawienie instytucji demokratycznych u władzy. Inaczej jest w czasie kryzysu: z 

http://thebricspost.com/russia-china-ties-to-alter-global-equations-putin/
http://www.geopolitics.pl,/
http://www.theglobeandmail.com,/
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Pozostawienie poza geopolityczną strefą euro nie tylko Wielkiej Brytanii 

i Czech, lecz również pozostałych krajów UE, z półperyferyjnymi i peryferyj-

nymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej (z wyjątkiem Słowacji i Estonii), 

umożliwia Niemcom przy wsparciu Francji o wiele łatwiejsze forsowanie 

swych projektów politycznych i gospodarczych. Wyróżnia się w tym względzie 

strategię polityki zagranicznej Niemiec z lutego 2012 r., „Kształtować globali-

zację – rozbudowywać partnerstwa – dzielić odpowiedzialność”. Dokument 

uznaje wagę „wschodzących mocarstw” (Gestaltungsmaechte) oraz zapowiada 

wciąganie ich do politycznej współpracy i budowania światowego porządku. 

„Wschodzące mocarstwa” według definicji zawartej w dokumencie to kraje, 

z którymi Berlin nie współpracuje w ramach UE, G8, czy NATO i które wy-

różniają się w swoich regionach znaczącą siłą lub potencjałem gospodarczym, 

mają ambicje, żeby kształtować politykę regionalną i wreszcie takie, które 

(z różnych względów) są predestynowane do odgrywania kluczowych ról 

w regionach
41

. Są to przede wszystkim państwa skupione w grupie BRICS (Ro-

sja, Chiny, Brazylia, Indie, RPA)
 42

. 

Biorąc pod uwagę ujawnione z początkiem XXI w. globalne aspiracje po-

lityczne Niemiec, europejski krąg geopolityczny ma posłużyć jako instrument 

światowego statusu mocarstwowego w wielobiegunowym świecie XXI w. 

Zbliża to Niemcy do stanowiska państw BRICS, a przeciwko USA dążącej do 

obrony hegemonii
43

. 

W rywalizacji o kształt ładu międzynarodowego istotne znaczenie dla Pol-

ski mają projekty transatlantyckiej integracji gospodarczej promowane przez 

Waszyngton, których celem jest przeciwstawienie się projektom niezachodnim. 

Chiny znajdują się w trakcie zmiany modelu rozwojowego. Docelowo gospo-

darka chińska ma opierać się w większym stopniu na rynku wewnętrznym, mieć 

                                                                                                                                              
jednej strony pogłębiają się wewnętrzne sprzeczności instytucji wybieralnych, zmniejszając ich 

zdolność do podejmowania decyzji wymagających przyspieszenia rytmu politycznego; z drugiej 

opinia publiczna podlega wtedy znacznym fluktuacjom, grożąc sięgnięciem do bardziej radykal-

nych rozwiązań. A. Gramsci, Guerre de mouvement et guerre de position, teksty Cahiers de prison 

wybrane przez Razmiga Keucheyana, Paryż 2012, za: C. Durand, R. Keucheyan, Cezaryzm czyli 

rozkład unijnej demokracji, [w:] Koniec Europy jaką znamy, P. Wielgosz (red.), Warszawa 2013,  

s. 154-155. 
41 A. Ciechanowicz, K. Popławski, Niemiecka koncepcja zwiększenia korzyści gospodarczych 

z globalizacji, www.osw.waw.pl [01.10.2013]. 
42 Zob. G. Cimek, Globalne aspiracje grupy BRICS, „Przestrzeń społeczna. Social space scientific 

journal” 2013, nr 1, s. 128-158. 
43 8 lutego 2012 r. niemiecki rząd przyjął strategię polityki zagranicznej pt. „Kształtować globali-

zację – rozbudowywać partnerstwa – dzielić odpowiedzialność”, która uznaje wagę „wschodzą-

cych mocarstw”, a więc głównie BRICS (Gestaltungsmaechte) oraz zapowiada wciąganie ich do 

politycznej współpracy i budowania światowego porządku. A. Ciechanowicz, K. Popławski, 

Niemiecka koncepcja zwiększenia korzyści gospodarczych z globalizacji, www.osw.waw.pl 

[01.10.2013]. 

http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/artur-ciechanowicz
http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/konrad-poplawski
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-02-29/niemiecka-koncepcja-zwiekszenia-korzysci-gospodarczych-z-globalizacji
http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/artur-ciechanowicz
http://www.osw.waw.pl/pl/eksperci/konrad-poplawski
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-02-29/niemiecka-koncepcja-zwiekszenia-korzysci-gospodarczych-z-globalizacji
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bardziej innowacyjny charakter oraz mniej zanieczyszczać środowisko. Ozna-

cza to w istocie zerwania z modelem nie tyle proeksportowym, ale zależnym od 

rynków zachodnich, głównie USA. Stąd także dla potężnej gospodarki chińskiej 

przedłużeniem sojuszu Pekin-Moskwa w sferze gospodarczej będzie wzmoc-

nienie grupy BRICS, która stanie się konkurentem dla dwóch amerykocentrycz-

nych projektów integracji: Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwe-

stycyjnego z Unią Europejską oraz Partnerstwa Transpacyficznego (Trans-

Pacific Partnership, TPP), którego stronami mają zostać państwa Azji Połu-

dniowo-Wschodniej, gdyż aktualnie w negocjacje z USA dotyczące TPP zaan-

gażowanych jest już 12 państw: Australia, Brunei, Kanada, Chile, Japonia, Ma-

lezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru, Singapur oraz Wietnam. 24 kwietnia br. 

padł postulat włączenia do tego procesu także Japonii).  

Koncentracja kapitału finansowego jako podstawowego atrybutu neolibe-

ralnej globalizacji jest funkcją: malejącego znaczenia nieodnawialnych paliw 

kopalnych i wzrastającej roli sił mentalnych człowieka, które z kolei, zależą od 

panującej kultury w miejscu dyslokacji się kapitału oraz od kultury, która mniej 

czy więcej poddaje się kapitałowi w jej przekształcaniu w jednowymiarowy, 

służebny wobec kapitału rozwój. Istniejące „podłoże” kulturowe może być 

mniej lub bardziej podatne na działania „profilujące”. Próba wyrwania się 

z zacofania nie może powieść się bez jednoczesnej koncentracji kapitału. Obec-

nie poszczególne kraje mają dwa wyjścia: albo utrwalać wielowymiarowość 

własnej kultury i hamować proces koncentracji kapitału, czyli pozostawać na 

niższym poziomie cywilizacyjnym, albo otwierać się na jego żywiołowy rozwój 

godząc się na podporządkowywanie kultury kapitałowi, a więc przekształcania 

jej w kulturę jednowymiarową. Trzecia droga, poza przedstawionymi alterna-

tywami wskazuje, że treści współczesnego kapitału – szerokie zastosowanie sił 

intelektualnych – pozwalają na koncentrację kapitału z jednoczesnym zachowa-

niem wielowymiarowości kultury i tożsamości jednostek ją tworzących
44

. Dla-

tego kwestia systemu wartości kulturowych odgrywa zasadniczą rolę w kształ-

towaniu nowego ładu międzynarodowego. 

Na ten aspekt zwraca uwagę Terry Eagelton podkreślając. że oś współcze-

snych konfliktów geopolitycznych stanowi wojna kultur pomiędzy jej liberal-

nymi i wspólnotowymi wersjami. „Określanie tego konfliktu mianem walki 

regionów „rozwiniętych" z „nierozwiniętymi" jest mylące. Wiele form korpora-

cyjnych stanowi reakcję na szerszy korporacjonizm, znany pod nazwą ponadna-

rodowego kapitalizmu, którego kultura potrafi tworzyć tak klaustrofobiczną 

atmosferę jak spotkanie kółka różańcowego w klubie strzeleckim. Jeśli rywali-

zacja wartości liberalnych z kulturą jako solidarnością to walka północy z połu-

dniem, trudno znaleźć dobrą interpretację dla islamskiego liberalizmu odrzuca-

                                                           
44 A.J. Karpiński, Wstęp do socjologii krytycznej, Gdańsk 2006, s. 35-36. 
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jącego amerykański fundamentalizm chrześcijański czy dla hinduskiego socjali-

zmu stojącego w opozycji do europejskiego rasizmu. Północ globu nie ma mo-

nopolu na wartości oświeceniowe, cokolwiek by myśleli na ten temat jej miesz-

kańcy w chwilach próżnego samozadowolenia. Tak czy owak, nieustanna bitwa 

między tymi dwoma rozumieniami kultury przybrała dziś wymiar globalny”
45

. 

Polska dostrzega dokonujące się zmiany jedynie na poziomie politycznym 

i ekonomicznym opowiadając się za przynależnością do kultury waloryzującej 

indywidualizm. W dokumencie „Priorytety polskiej polityki zagranicznej 

(2012)” wskazano na tendencję przekształcania się ładu globalnego w kierunku 

wielobiegunowości, podkreślając rolę wschodzących mocarstw w tym procesie. 

Chiny, Rosja, a także Indie i Brazylia są wymieniane jako istotne elementy 

kształtowania bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
46

. W dokumencie 

„Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju” wydany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, wskazuje na 

ekonomiczny aspekt rozwoju nowych mocarstw ekonomicznych. W tym wy-

miarze te kraje stanowią rywala w osiąganiu parametrów tzw. konkurencyjno-

ści, co przejawia się w grze o napływ inwestycji, miejsca produkcji i rozwój 

usług prostych, czy wreszcie w wykorzystywaniu dopiero co odkrywanych, 

nowych zasobów
47

. Takie rozumowanie zawiera w sobie założenie, że ponad 

państwami istnieje trzecia siła, którymi są inwestorzy globalni decydujący 

w istocie o wadze danych gospodarek. Przesłanką tego wnioskowania jest więc 

paradygmat neoliberalny.  

Na aspekt bezpieczeństwa zwraca uwagę „Strategia rozwoju systemu bez-

pieczeństwa narodowego  Rzeczypospolitej Polskiej 2022”. Od strony uwarun-

kowań zewnętrznych w kontekście strategicznym wskazuje się, że  „przeniesie-

nie centrum globalnego układu sił z rejonu euroatlantyckiego w rejon Azji 

i Pacyfiku towarzyszyć będzie stopniowa ewolucja znaczenia i możliwości glo-

balnego oddziaływania Chin, Indii, Brazylii i innych wschodzących potęg. Pań-

stwa Zachodu wciąż przewodzą w wielu dziedzinach, jednak model autorytarny 

staje się w oczach niektórych państw i ich przywódców realną  alternatywą dla 

zachodniego uniwersalizmu”
48

. Podkreśla się priorytetowe znaczenie dla reali-

zacji interesów struktur, których członkiem jest Polska (UE i NATO), ale wska-

zuje jednocześnie na konieczność rozwoju współpracy z tymi państwami
49

.  

 

                                                           
45 T. Eagleton, Po co nam kultura, przeł. A. Górny, Warszawa 2012, s. 93-94. 
46 Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016, www.msz.gov.pl [05.11.2013]. 
47 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 

2013, s. 14-15. 
48 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022,  przyję-

ta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r., s. 10. 
49 Tamże, s. 47. 

http://www.msz.gov.pl,/


             Wyzwania dla Polski jako uczestnika integracji europejskiej 

44 

 

 

 

Podsumowanie 

 

Na początku transformacji Polska dokonała wyboru opowiadając się za kul-

turą opartą o indywidualizm będący fundamentem współczesnej cywilizacji 

zachodniej, Za tym podążały procesy integracji w sferze gospodarki (UE) i 

obronności (NATO). Globalizacja ujawniając daleko idącą współzależność 

generuje jednocześnie dyferencjacje i dystanse w ramach zachowania i prze-

kształcania układu centra – półperyferie – peryferie. Analiza wybranych zjawisk 

okresu polskiej transformacji wskazuje, że to marginalizacja ekonomiczna i 

polityczna jako członka integracji zachodnioeuropejskiej, tendencje przemian 

ładu międzynarodowego w kierunku wielobiegunowości, kryzys neoliberali-

zmu, a także rozwijane wojny kulturowe kształtujące osie podziałów geopoli-

tycznych, stanowią główne wyzwania stojące przed Polską. Skuteczna odpo-

wiedź na te wyzwania zależy od jakości elit, efektywności strategii politycz-

nych opartych o stan gospodarki oraz, przede wszystkim, od zasięgu i możliwo-

ści ich suwerennej realizacji.   
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STRESZCZENIE 
 

Artykuł ma celu wskazanie wybranych, uznanych za najistotniejsze, ideologicz-

nych, cywilizacyjnych, geopolitycznych i geoekonomicznych cech charaktery-

zujących Polskę podczas procesu transformacji  oraz wskazanie  wyzwań, które 

przed nią stoją. Przyjęto, że w refleksji dotyczącej zmian społecznych badanie z 

perspektywy danego państwa i społeczeństwa powinno uwzględniać kontekst 

międzynarodowy traktowany jako współczynnik, a nie czynnik drugorzędny dla 

procesu transformacji. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Polska, transformacja, wyzwania, ład międzynarodowy, półperyferie, neolibera-

lizm.  

 

SUMMARY 
 

The main aim of this article is to identify selected, recognized as the most im-

portant, ideological, civilizational, geo-political and geo-economic characteris-

tic of Poland during the transformation process and an indication of the chal-

lenges that it faces. It was assumed that in discussions of social change research, 

the perspective of the state and society should take into account the international 

context considered as a factor, not a secondary factor in the interpretation of 

transformation process. 

 

KEYWORDS 
 

Poland, transformation, challenges, international order, semi-periphery, neolib-

eralism. 
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Marek REWIZORSKI 
 

 

Prezydencja  w Radzie Unii Europej-

skiej po Traktacie z Lizbony  
– aspekty polityczne i prawne 

 

 

 
 
Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez Traktat Lizboński była 

zmiana formuły prezydencji w Radzie. Można postawić tezę, iż prezydencja 

wciąż jest zasadniczym urządzeniem wpływającym na system sprawowania 

władzy w UE, a zmodyfikowanie jej formuły było jedną z najistotniejszych 

zmian wprowadzonych przez traktat reformujący. W rzeczy samej prezydencja 

to interesujący, a nawet ekscytujący przedmiot badań politologicznych, oferują-

cy możliwości przeprowadzenia interdyscyplinarnych badań lub przyjęcia zróż-

nicowanych perspektyw badawczych. Celują w nich głównie politolodzy 

i prawnicy. Choć stosują oni niejednokrotnie te same metody badawcze, docho-

dzą do odmiennych wniosków. Zwracają przy tym uwagę na rozmaite aspekty 

tego samego zjawiska czy procesu, uwypuklając przy tym odmienne cechy 

i właściwości nadające mu specyficzny charakter.   

Niniejsze opracowanie będzie próbą synergicznej, politologiczno-

prawniczej analizy fenomenu jakim jest prezydencja w Radzie Unii Europej-

skiej. Uwaga zostanie skupiona na odpowiedzi na podstawowe pytania: (1) co 

należy rozumieć przez prezydencję w Radzie; (2) jakie są jej podstawowe mo-

dele i  funkcje; (3) na czym polega jej hybrydowość. Pytania te postawiono 

nieprzypadkowo. Można bowiem zauważyć, że dla prawników podstawowe 

znaczenie odgrywa językowe określenie tego „czym coś jest”  a także czy dane 

wyrażenie należy rozumieć zawężająco lub rozszerzająco. Poszukując rozróż-

nienia między „prezydencją”, „przewodnictwem”, „przewodniczeniem”, wnika-

ją one w istotę kierowania czy sterowania Unią Europejską w obecnym stanie 

prawnym. Nie bez znaczenia jest też wspomniana „hybrydowość” prezydencji. 

Wszak chodzi tutaj o ustalenie zakresu kompetencji poszczególnych jej czło-
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nów, a zatem jest to zagadnienie przynależne do sfery prawa Unii Europejskiej. 

Z kolei dla politologów zasadnicze znaczenie odgrywają funkcje, które pełni 

prezydencja. Wiąże się z tym zagadnieniem efektywność kierowania Unią jako 

skomplikowanym mechanizmem opartym wciąż na dwóch prakseologiach – 

międzyrządowości i ponadnarodowości. Ich przeplatanie się stanowi czasem 

siłę napędowa Unii, czasem zaś jest jej głównym hamulcem. Politolodzy, tak 

jak prawnicy, pytają o naturę hybrydowości, przy czym interesuje ich nie tyle 

sztywny podział kompetencji między członami tworzącymi „triumwirat decy-

zyjny”, co cechy charakteryzujące każdego z nich, w tym takie jak: charyzma 

przewodniczącego, zdolności przywódcze, doświadczenie czy potencjał kadro-

wy.  

Ten krótki tekst będzie zatem próbą analitycznej mikrosyntezy dwóch spoj-

rzeń urządzania systemowego Unii Europejskiej, które ma już pewną historię. 

Jak wspomniano, będzie to mikrosynteza nie obejmująca in extenso problema-

tyki systemu politycznego UE.  W ogromnym uproszczeniu przyjąć można, że 

stanowi on „zbiór elementów, które oddziaływają wzajemnie na siebie i które 

indywidualnie i zespołowo wywierają wpływ na jednostki i zespoły stanowiące 

elementy czy części systemu”
1
. Można przyjąć, że jednym z takich elementów 

jest prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. 

 

Prezydencja i przewodnictwo w Radzie –  

próba racjonalizacji pojęciowej 

 

W celu odpowiedzi na pytanie co należy rozumieć przez prezydencję 

w Radzie, należy w pierwszej kolejności dokonać sprecyzowania terminologii, 

zwłaszcza rozgraniczenia terminów „prezydencja”, „przewodniczący” oraz 

„przewodniczenie” i „przewodnictwo”, których używanie mogło nastręczać 

pewnych trudności uwarunkowanych historycznie a wynikających z braku au-

tentycznych tekstów traktatów założycielskich w języku polskim przed 2004 r.
2
 

                                                           
1 R.A. Dahl, B. Stinebrickner, Współczesna analiza polityczna, przeł. W Derczyński, Warszawa 

2007, s. 54. 
2 Jan Barcz zauważa, że u progu wchodzenia Polski do UE używano w polskim piśmiennictwie 

naukowym zarówno terminu „prezydencja” jak terminu „urząd przewodniczącego” i „przewod-

nictwo”. Wynikało to z odmiennych tłumaczeń tekstów autentycznych. I tak np. w języku nie-

mieckim określenie „Vorsatz um Rat” skłaniało do posługiwania się konstrukcją słowną „prze-

wodnictwo w Radzie”. W przypadku tłumaczenia z języka angielskiego wyrażenie „Presidency of 

the Council” wskazywało na posługiwanie się terminem „prezydencja w Radzie”. Co więcej, 

zamiennie stosowano wyrażenie „przewodniczący” i „prezydent” na określenie organu stojącego 

na czele Rady, co wynikało z dosłownego tłumaczenia z języków roboczych UE (Präsident des 

Rates, President of the Council, President du Conseil), w związku z czym przewodniczącego 

Rady błędnie utożsamiano z obcobrzmiącym w języku polskim zwrotem „prezydent Rady”, 

więcej na ten temat: J. Barcz, Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy 

instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami, Warszawa 2010, s. 10 i n. 
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W obecnie obowiązujących traktatach, tj. TUE i TFUE, mowa jest przede 

wszystkim o „prezydencji” i „przewodniczącym”. Jak bowiem wskazuje art. 16 

ust. 9 TUE, „Prezydencję składów Rady, z wyjątkiem Rady do spraw Zagra-

nicznych, sprawują na zasadzie równiej rotacji przedstawiciele Państw Człon-

kowskich w Radzie…”. Z kolei z art. 237 TFUE dowiadujemy się, iż „Posie-

dzenia Rady zwołuje jej przewodniczący…”. Identyczna terminologia zastoso-

wana została w Deklaracji odnoszącej się do artykułu 16 ustęp 9 Traktatu o Unii 

Europejskiej dotyczącej decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania 

prezydencji Rady, gdzie mówi się także o „przewodniczącym” w odniesieniu do 

Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa oraz organów przygotowawczych 

różnych składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych
3
.  

„Prezydencję” można określać jako sprawowanie określonych funkcji 

w Radzie UE, które są wyraźnie zapisane w traktatach, natomiast „przewodni-

czący” to przedstawiciel państwa sprawującego prezydencję, pełniącego okre-

ślone funkcje w Radzie. Prezydencja przy tym „przewodniczy”, sprawuje 

„przewodnictwo”. W literaturze można się spotkać z definiowaniem prezyden-

cji jako rodzaju instytucji, natomiast  przewodnictwa czy też przewodniczenia 

jako jej strony wykonawczej i technicznej. W tym sensie prezydencja jest pod-

miotem bardziej ogólnym, przypisywanym danemu państwu członkowskiemu, 

natomiast przewodnictwo czy też przewodniczenie odnoszone jest do Rady, 

której przez określony czas przewodniczy konkretna osoba
4
. Ten dychotomicz-

ny podział na „prezydencję” i „przewodniczenie” został zakończony po trakta-

cie lizbońskim. We wspomnianej już decyzji Rady Europejskiej z 2009 r. za 

„prezydencję Rady” uznano grupę trzech państw członkowskich (tzw. trio pre-

sidency), które przez okres 18 miesięcy kierują pracami Rady z wyjątkiem Rady 

do Spraw Zagranicznych (art. 1 ust 1 decyzji). Z kolei „przewodnictwo” odnie-

siono do każdego członka danej grupy, który kolejno, przez okres sześciu mie-

sięcy sprawuje prezydencję wszystkich składów Rady z wyjątkiem Rady do 

Spraw Zagranicznych (art. 1 ust. 2 decyzji). 

Zauważymy, że po traktacie z Lizbony nastąpiło dookreślenie terminu 

„prezydencja” przez użycie rzeczownika wskazującego na nazwę instytucji, 

                                                           
3 „Przewodniczącym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa jest przedstawiciel Wysokiego 

Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Przewodniczącym 

w organach przygotowawczych różnych składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicz-

nych, jest członek grupy, która przewodniczy danemu składowi, chyba że postanowiono inaczej 

zgodnie z artykułem 4.”, Por. Deklaracja odnosząca się do artykułu 16 ustęp 9 Traktatu o Unii 

Europejskiej dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady, Dz. 

U. UE C 83 z 30.03.2010, s. 341. 
4 W tym kierunku wypowiada się, A. Jaskulski, określając prezydencję mianem „swego rodzaju 

instytucji”. A. Jaskulski, Struktura i funkcje prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Prze-

wodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla 

Polski, Z. Czachór, M.J. Tomaszyk (red.), Poznań 2009, s. 48. 
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w odniesieniu do której mamy do czynienia z przewodnictwem. Zarówno 

w traktatach jak również aktach pozatraktatowych mowa jest o „prezydencji 

Rady” Należy o tym pamiętać zwłaszcza w sytuacji rozgraniczenia zamiennie 

stosowanych w literaturze terminów „prezydencja Rady (w Radzie)” oraz „pre-

zydencja w Radzie Unii Europejskiej”. Pierwszy z terminów (prezydencja Ra-

dy) jest używany w dokumentach UE. We wspomnianej Deklaracji z 2009 r. 

mówi się, że: „ Prezydencję Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, 

sprawują uprzednio ustalone grupy trzech Państw Członkowskich przez okres 

18 miesięcy” (art. 1 ust. 1). Przyjęcie określenia „prezydencja Rady” lub „pre-

zydencja w Radzie” wskazuje jednocześnie na charakterystyczne dla analizy 

prawnej postrzeganie prezydencji jako co najwyżej „specyficznej kreacji praw-

nej” czy też „urządzenia ustrojowego” zespolonego z konkretną instytucją Unii 

Europejskiej. Podkreślmy raz jeszcze, że w ujęciu prawnym prezydencji nie 

można w żadnym razie kwalifikować ani jako instytucji UE, ani też jako organu 

lub jednostki organizacyjnej Unii. 

W piśmiennictwie, zwłaszcza w opracowaniach rządowych i w mediach, 

pojawia się też określenie „prezydencja (np. Polski) w Radzie Unii Europej-

skiej”. Pomimo że wyrażenie to nie jest do końca zgodne z zapisami traktatów, 

to jednak może być używane na określenie procesu rządzenia całą Unią Euro-

pejską, w której centrum decyzyjne stanowi Rada. W unijnym języku urzędo-

wym termin „Rada Unii Europejskiej” jest stosowany, począwszy od decyzji 

Rady z 8 listopada 1993 r. podjętej już po wejściu z życie traktatu z Maastricht
5
. 

Wydaje się też, że wyrażenie „prezydencja w Radzie Unii Europejskiej” stano-

wi próbę odejścia od stricte prawnego podchodzenia do kwestii przewodnicze-

nia Radzie. Jest to zatem rodzaj „politologicznej kontrpropozycji”, punkt wyj-

ścia w debacie o politycznych aspektach integracji europejskiej, w której prezy-

dencję traktuje się m.in. jako swego rodzaju instytucję, urząd przewodniczącego 

lub zespół różnorodnych funkcji. Za błędne natomiast należy uznać publicy-

styczne określenie „prezydencja w Unii Europejskiej”, jako niemające uzasad-

nienia ani w prawie unijnym ani w systemie instytucjonalnym Unii ze względu 

na usunięcie odwołania do Rady. To ostatnie określenie nie znajduje też popar-

cia w analizie politologicznej, stanowiąc w istocie pustosłowie, swego rodzaju 

„prezydencję bez jej podmiotu”.  

 

Instytucjonalizacja prezydencji 

 

Jak już wspomniano, prezydencja w Radzie Unii Europejskiej stanowi 

przede wszystkim przedmiot dociekań prawników i politologów. Jak zauważa 

Zbigniew Czachór, „w badaniach politologicznych istota sprawowania prezy-

                                                           
5 Zob. Dz. U. WE 1993 L 281/41. 
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dencji rozpatrywana jest z punktu widzenia wielu czynników i uwarunkowań”
6
. 

Można ją rozpatrywać w kontekście procesu instytucjonalizacji integracji 

w ramach zarządzania Unią Europejską lub z punktu widzenia realizmu i prag-

matyzmu decyzyjnego. 

Instytucjonalizacja prezydencji odbywa się przez odgrywanie przez nią 

konkretnych ról integracyjnych i międzynarodowych. Z. Czachór przez „role” 

rozumie „oczekiwane i przewidywane zachowania podmiotów prezydencji, do 

których można się dostosować (…) określane (…) przez statyczne i strukturalne 

elementy środowiska, w którym występują, takie chociażby, jak zbiór kompe-

tencji, praktyka polityczna, mechanizmy zmiany”
7
. Zgodnie z tym ujęciem pre-

zydencję można postrzegać jako zinstytucjonalizowany system oparty na kon-

sensusie politycznym, w którym następuje zarządzanie (ang. management) pra-

cami Rady oraz jej podmiotów podległych, mediowanie (ang. honest-brokering) 

między interesem UE a interesem państw członkowskich, reprezentowanie Ra-

dy w kontaktach z instytucjami i organami UE, a także przygotowywanie „te-

atru działań” dla polityków europejskich. Jednocześnie prezydencja jako zinsty-

tucjonalizowany projekt polityczny jest zarządzana przez państwo pełniące rolę 

strukturalnego moderatora, stymulującego debatę i tworzącego „tylko dla siebie 

charakterystyczną narrację, specyficzną dla danej prezydencji”
8
. 

Prezydencja z punktu widzenia pragmatyzmu decyzyjnego jest natomiast 

postrzegana jako proces poszukiwania wspólnego europejskiego interesu, 

„wspólnego mianownika” (z ang. common denominator) łączącego nie tylko 

państwa członkowskie między sobą, ale także państwa z instytucjami i innymi 

aktorami Unii Europejskiej
9
. Świadczy o tym rola, jaką odgrywa wobec nawet 

tak wrażliwego obszaru funkcjonowania Unii Europejskiej, jakim jest wspólna 

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Zauważmy, że pomimo przejęcia 

wszystkich kwestii związanych z europejską polityką bezpieczeństwa i obrony 

przez Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpie-

czeństwa (WPZiPB) zgodnie z załącznikiem II do decyzji 2009/908 Rady Unii 

Europejskiej z 1 grudnia 2009 r., wprowadzono obowiązek ścisłej współpracy 

WPZiPB z sześciomiesięczną prezydencją rotacyjną w celu zapewnienia spój-

ności działań wszystkich organów przygotowawczych Rady do Spraw Zagra-

                                                           
6 Por. Z. Czachór, Prezydencja państwa członkowskiego a system polityczny Unii Europejskiej. 

Podstawowe uwarunkowania, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Instytucje, prawo, i organi-

zacja, A. Nowak-Far (red.), Warszawa 2010, s. 211-238; Z. Czachór, Proces kreowania i upo-

wszechniania priorytetów prezydencji na przykładzie Polski, [w:] Prezydencja w Radzie Unii 

Europejskiej, K.A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2010, s. 77-107. 
7 Z. Czachór, Prezydencja w Unii Europejskiej i jej priorytety. Analiza politologiczna, [w:] Prio-

rytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, Z. Czachór, T.D. Szymczyński (red.), War-

szawa 2011, s. 26. 
8 Tamże. 
9 Tamże, s. 27. 
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nicznych. W gestii prezydencji rotacyjnej pozostało przewodnictwo w grupach 

roboczych Rady Unii Europejskiej: RELEX, COTER, COCON, COJUR i CO-

MAR. Prezydencja rotacyjna przewodniczy także grupom z zakresu handlu 

i polityki rozwojowej. Ścisła współpraca między prezydencją a Wysokim 

Przedstawicielem znajduje uzasadnienie, bowiem pomimo uzyskania przez 

WPZiPB sporych kompetencji w zakresie polityki zagranicznej i wspomagania 

go przez utworzoną w 2010 r. Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, nie 

będzie on w stanie prowadzić polityki niezależnie od państw członkowskich. 

Stwarza to szczególną sytuację dla przedstawicieli prezydencji rotacyjnej, któ-

rzy będą zapewniać rolę łącznika między państwem członkowskim a WPZiPB 

oraz ESDZ, podejmując się de facto tej samej roli, co niegdyś między państwem 

członkowskim a własnym ministerstwem spraw zagranicznych
10

. Będąc „spo-

iwem” pomiędzy państwami członkowskimi, instytucjami i organami UE, pre-

zydencja będzie także odpowiadała za zapewnienie zgodności debaty w danej 

grupie roboczej z jej priorytetami i działaniami podejmowanymi na innych 

szczeblach, gdzie przewodniczy. Nade wszystko jednak będzie musiała skupić 

się na aktywnym włączaniu w poszukiwanie kompromisu między państwami 

członkowskimi, co stanie się możliwe tylko w przypadku zapewnienia jak rów-

nież  utrzymania stałej nieformalnej wymiany informacji i propozycji między 

przewodniczącymi grup roboczych Rady Unii Europejskiej a przedstawicielem 

prezydencji
11

.  

Modele i funkcje prezydencji 

 

W analizie politologicznej prezydencję można też uważać za specyficzny 

projekt polityczny, będący bardziej funkcją niż instytucją, w który zaangażowa-

ny zostaje na sześć miesięcy rząd państwa członkowskiego i część je-

go administracji
12

. Administruje ona i koordynuje prace Rady polegające na 

przewodniczeniu spotkaniom składów Rady i jej organów pomocniczych – 

Komitetu Stałych Przedstawicieli, komitetów i grup roboczych oraz 

na współpracy z Sekretariatem Generalnym Rady. Funkcjonuje także jako zbiór 

umiejętności, kompetencji, środków i procedur, kanałów komunikacji i ośrod-

ków decyzyjnych służących weryfikacji wpływu państwa ją sprawującego
13

. 

W odniesieniu do prezydencji w Radzie UE, politolodzy zwracają uwagę 

na modele jej sprawowania, których jest kilka w zależności od zastosowanego 

kryterium podziału. Na podstawie kryterium geograficznego wyróżnia się pre-

                                                           
10 T. Husak, Rola Prezydencji rotacyjnej w dobie Traktatu z Lizbony, [w:] Prezydencja w Radzie 

Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna, T. Husak, F. Jasiński (red.), Warszawa 2010, s. 19. 
11 Tamże, s. 20. 
12 K. Smyk, Prezydencja w Traktacie z Lizbony: główne postanowienia i wnioski dla Polski, 

„Biuletyn Analiz UKIE” 2009, nr 22, s. 23. 
13 A. Jaskulski, Co tworzy dobrą prezydencję, [w:] Przewodnictwo państwa…dz.cyt., s. 48. 
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zydencję brukselską i prezydencję „ze stolicy”, czyli krajową
14

. Można też mó-

wić o prezydencji scentralizowanej i zdecentralizowanej, przy czym owe propo-

zycje należy traktować z pewnym dystansem jako weberowskie typy idealne. 

W rzeczywistości prezydencje są amalgamatem różnych składników wymiesza-

nych ze sobą nierównomiernie. 

Ogólnie rzecz ujmując, prezydencja brukselska charakteryzuje się tym, że 

odpowiedzialność za zarządzanie nią (ang. presidency management) spoczywa 

na stałym przedstawicielstwie danego państwa w Brukseli, które na okres spra-

wowania przewodnictwa zostaje znacznie wzmocnione kadrowo i materialnie. 

Ten model prezydencji wybierany jest najczęściej przez małe państwa o ograni-

czonych zasobach osobowych i finansowych. Do jej niezaprzeczalnych zalet 

należy zaliczyć zmniejszenie kosztów podejmowanych decyzji. Działania stałe-

go przedstawicielstwa nie są bowiem dublowane w państwie sprawującym 

przewodnictwo w Radzie UE. Decyzje zapadają też znacznie szybciej i na miej-

scu, w Brukseli. Zminimalizowane zostają też zjawiska „szumu informacyjne-

go” i „wąskich gardeł”, dzięki ograniczeniu kontraktów z krajem. Nie jest to 

jednak model pozbawiony wad. Jego słabą stroną jest to, iż nie precyzuje, 

w jaki sposób określić zakres kompetencji Stałych Przedstawicielstw do działa-

nia w imieniu państwa członkowskiego sprawującego przedstawicielstwo. 

Z kolei w modelu prezydencji krajowej rola stałego przedstawicielstwa zo-

staje ograniczona do roli wykonawcy decyzji podjętych w stolicy państwa 

sprawującego prezydencję. Nieprzypadkowo wybierają go duże państwa UE. 

Pozwala on na zachowanie większej, niż w przypadku modelu brukselskiego, 

kontroli politycznej nad przebiegiem prezydencji
15

. 

Wśród modeli prezydencji wymienia się także model scentralizowany 

i zdecentralizowany. Pierwszy stanowi typ idealny, w którym występuje jeden 

ośrodek decyzyjno-koordynacyjny prowadzący jednolitą politykę informacyjną 

i zobowiązujący przedstawicieli państw członkowskich w poszczególnych skła-

dach Rady (ministrów) do nieustannej konsultacji z nim swoich stanowisk. Mo-

del zdecentralizowany daje z kolei ministerstwom znaczny zakres swobody 

w kształtowaniu swojego programu działań. 

Analiza politologiczna pozwala także spojrzeć na prezydencję z punktu wi-

dzenia funkcjonalnych aspektów jej sprawowania, rzecz jasna przy uwzględnie-

niu bogatego dorobku zaczerpniętego z prawa i socjologii. Jak utrzymuje 

Krzysztof Szczerski, analiza politologiczna prezydencji może być dokonywana 

przy uwzględnieniu czterech grup zmiennych współzależnych: 1) ról funkcjo-

nalnych prezydencji, 2) formalnych kompetencji, wynikających ze wspólnoto-

wego (unijnego) prawa pierwotnego, prawa wtórnego oraz ugruntowanej prak-

                                                           
14 Tamże, s. 49. 
15 Tamże. 
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tyki działania
16

, 3) nieformalnych zdolności oddziaływania prezydencji
17

 oraz 

4) wyznaczników efektywności prezydencji, czyli kategorii ocennych, wedle 

których dokonywana jest ewaluacja skuteczności każdego półrocznego okresu 

przewodnictwa
18

. 

Szczególne znaczenie ma pierwsza z wyżej wymienionych grup zmiennych 

analitycznych. Należą do nich funkcje czy też role funkcjonalne pełnione przez 

prezydencję. Można je rozumieć jako „zakresy aktywności kraju przewodniczą-

cego w ramach działania systemu politycznego Unii Europejskiej mające 

wpływ na pracę systemu poprzez wspomaganie efektywności osiąga-

nia założonych przezeń celów”
19

. Wśród nich można wyróżnić rolę zarządzają-

cą, mediacyjną, przywódczą i reprezentacyjną
20

. K.A. Wojtaszczyk utożsamia 

role funkcjonalne prezydencji z jej zadaniami, których katalog, w porównaniu 

z propozycjami K. Szczerskiego, rozbudowuje. Jego zdaniem prezydencja 

w Radzie Unii Europejskiej wypełnia zadania: organizatorsko-zarządzające, 

                                                           
16 K. Szczerski do formalnych kompetencji prezydencji zalicza „prowadzenie bilateralnych kon-

sultacji z poszczególnymi państwami członkowskimi i instytucjami wspólnotowymi, sporządza-

nie kalendarza posiedzeń Rady, proponowanie wstępnego porządku obrad Rady we współpracy 

z Sekretariatem Generalnym Rady, przygotowywanie i realizację porządku obrad Rady, CORE-

PER I, COREPER II oraz ok. 250 komitetów i grup roboczych na podstawie 18-miesięcznego 

programu działania prezydencji, przewodniczenie tymże obradom w okresie 6 miesięcy, plano-

wanie operacyjne, opierające się na długofalowej strategii działania Rady Europejskiej (planowa-

nie strategiczne przynależy Radzie Europejskiej), przygotowanie i opracowanie trzech progra-

mów działania: trzyletniego programu strategicznego dwóch grupowych prezydencji z udziałem 

sześciu państw, rocznego programu prezydencji z udziałem dwóch państw, a także 18-

miesięcznego programu prezydencji grupowej z udziałem trzech państw członkowskich, koordy-

nację współpracy pomiędzy różnymi składami Rady i przyporządkowanymi jej gremia-

mi międzyrządowymi (tzw. koordynacja współpracy wewnątrz Rady), koordynację współpracy 

wewnątrz Rady ze współpracą międzyinstytucjonalną, współpracę z rządami pozostałych państw 

członkowskich, z instytucjami międzyrządowymi i ponadnarodowymi Unii, w szczególności 

z Radą Europejską, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim”. Por. K. Szczerski, Instytu-

cja prezydencji w Unii Europejskiej – uwagi do analiz politologicznych, [w:] Prezydencja 

w Radzie Unii Europejskiej, K.A. Wojtaszczyk (red.), Warszawa 2010, s. 32-33. 
17 Nieformalne zdolności oddziaływania prezydencji obejmują zarówno polityczne możliwości 

nieformalnego wpływu, które mogą wywierać zarówno duże jak i średnie oraz małe państwa 

członkowskie (np. poprzez wpływanie na korzystny dla państwa sprawującego przewodnictwo 

wynik procesu decyzyjnego warunkowany jego autorytetem i sprawnością w prowadzeniu nego-

cjacji), jak i nieformalną władzę dostępną tylko państwom dużym (gł. Niemcy, Francja), wyko-

rzystującym pozaprawne argumenty dla przeforsowania swoich interesów i objęcie kontroli nad 

procesem decyzyjnym w UE. Dla budowania nieformalnej władzy szczególnie istotne są zdolno-

ści do zawiązywania koalicji z innymi państwami członkowskimi Unii a także status państwa 

(jego wielkość i siła, potencjał ekonomiczny i demograficzny, znaczenie w stosunkach międzyna-

rodowych, doświadczenia i tradycje w procesie integracji europejskiej). Tamże, s. 33-34. 
18 Więcej na ten temat: T.G. Grosse, Czy polska prezydencja może być sukcesem?, „Polski Prze-

gląd Dyplomatyczny” 2007, nr 4 (38), s. 29-52. 
19 K. Szczerski, Instytucja prezydencji...dz.cyt., s. 28. 
20 Tamże, s. 30-31. 
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inicjująco-programowe, koordynacyjne, mediacyjne i reprezentacyjne
21

. Z zasa-

dy jednak powyższe podziały, poza zastosowaniem odmiennej terminologii oraz 

podejściem do funkcji (zadań) koordynacyjnych, nie różnią się znacząco. Wy-

pełniają spektrum aktywności prezydencji i obrazują ją jako oparty na dążeniu 

do uzyskania konsensusu urząd a jednocześnie zespół funkcji nakierowanych na 

maksymalnie efektywne prowadzenie procesu decyzyjnego w Unii Europej-

skiej. 

Do istotnych funkcji prezydencji zalicza się funkcję zarządzającą, zwaną 

też administracyjno-koordynującą lub organizatorsko-zarządzającą. Polega ona 

na zarządzaniu pracami Rady UE i podległych jej podmiotów. Sprawując tę 

funkcję, prezydencja jest odpowiedzialna za szereg zadań polegających m.in. 

na: opracowaniu kalendarza posiedzeń Rady oraz we współpracy z Sekretaria-

tem Generalnym Rady projektu porządku jej obrad, przygotowaniu, przewodni-

czeniu i realizowaniu porządku obrad Rady, a także jej struktur wewnętrznych 

(COPEPER, komitety i grupy robocze)
22

. 

Funkcja mediacyjna prezydencji wyraża się w pełnieniu przez nią roli 

„uczciwego brokera” (ang. honest broker). Państwo sprawujące przewodnictwo 

w Radzie, kierując się interesem Unii Europejskiej, dąży do uzyskania konsen-

susu między państwami członkowskimi. W tym celu zmuszone jest dopuścić 

konieczność poświęcenia części swoich interesów dla dobra negocjacji i przyjąć 

postawę „niewidzialnego obiektu” o neutralnej postawie względem często 

skrajnych i wykluczających się propozycji przedstawianych przez poszczególne 

delegacje. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy de facto na występowanie pań-

stwa sprawującego prezydencję w podwójnej roli – jako „sternika UE” oraz 

jako „korsarza” dążącego do zaspokojenia interesów narodowych. Odpowiada 

temu wystawienie przezeń dwóch delegacji – reprezentującej interesy prezy-

dencji oraz narodowej. Trudność wynika z niechęci delegacji narodowej do 

popierania interesu prezydencji oraz niebezpieczeństwa przekroczenia granic 

promowania interesów narodowych względem pozostałych delegacji. Poszuki-

wanie konsensusu przez „uczciwego brokera” nie powinno jednak wykluczać 

narzucenia państwom członkowskim rozwiązań w przypadku przedłużania się 

negocjacji. Takie działanie jest w interesie prezydencji mającej relatywnie mało 

czasu (6 miesięcy) na odniesienie sukcesów na poziomie unijnym i przekonanie 

krajowej opinii publicznej o zasadności i skuteczności prowadzonej przez siebie 

polityki. 

                                                           
21 K.A. Wojtaszczyk, Prezydencja w Unii Europejskiej z perspektywy Traktatu Lizbońskiego, [w:] 

tamże, s. 11; J.J. Węc, Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjo-

nowanie Unii Europejskiej po zmianach przewidywanych w Traktacie Lizbońskim, [w:] Prezyden-

cja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, K. Szczerski (red.), Kraków 2009, s. 31-56. 
22 K.A. Wojtaszczyk, Prezydencja…dz.cyt., s. 12. 
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Funkcja przywódcza prezydencji polega na możliwości wprowadzenia no-

wych wątków do aktualnie toczącej się dyskusji zmierzających do pogłębienia 

procesu integracji europejskiej. W jej ramach realizowane są zadania, które 

można nazwać określaniem agendy (ang. agenda shaping)
23

. Związane są one 

z wprowadzaniem nowych inicjatyw (np. w zakresie propozycji legislacyjnych), 

dzięki czemu prezydencja wywiera niebagatelny wpływ na proces decyzyjny 

w UE. Ustalanie agendy to wprowadzanie nowych spraw (fr. dossier) niepod-

noszonych przez wcześniejsze prezydencje (ang. agenda setting), ale też tzw. 

agenda structuring, oznaczająca „zdolność do kierowania dossier, a przede 

wszystkim ich aktywnego usuwania z agendy, jeśli się na niej już znajdują”
24

.  

Prezydencja pełni także funkcję reprezentacyjną. W jej ramach można wy-

różnić podfunkcję wewnętrzną, związaną z reprezentowaniem Rady w kontak-

tach z instytucjami i organami UE, oraz zewnętrzną – polegającą na utrzymy-

waniu stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi. Trzeba 

jednak pamiętać, że po wejściu w życie traktatu lizbońskiego zewnętrzne kom-

petencje reprezentacyjne prezydencji uległy ograniczeniu, na co wskazuje treść 

art. 15 ust. 6 TUE i 18 ust.2 i 3 TUE. Z przywołanych przepisów wynika jedno-

znacznie, że zewnętrze uprawnienia reprezentacyjne wykonuje przewodniczący 

Rady Europejskiej, jednakże bez uszczerbku dla uprawnień Wysokiego Przed-

stawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WPZiPB). WP-

ZiPB prowadzi wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, a także prze-

wodniczy Radzie ds. Zagranicznych, co osłabia prezydencję w stosunku do 

stanu sprzed wejścia w życie traktatu lizbońskiego. Działa on z upoważnienia 

Rady, co dotyczy nie tylko polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii, ale 

także polityki bezpieczeństwa i obrony. 

Pomimo prawnych ograniczeń prezydencja ma kompetencje w zakresie re-

prezentacji wewnętrznej i zewnętrznej. Reprezentacja wewnętrzna sprowadza 

się przede wszystkim do jej kontaktów z Komisją, Parlamentem Europejskim 

i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Bierze ona udział w plenarnych posiedze-

niach PE, gdzie zapoznaje z programem i bilansem swojej działalności, odpo-

wiada na pytania parlamentarzystów oraz wydaje deklaracje w imieniu Rady, 

uczestniczy w posiedzeniach komisji Parlamentu Europejskiego, a także 

w określonych posiedzeniach komitetów pojednawczych
25

. Może także poro-

zumiewać się z Komisją w zakresie jej rocznego programu legislacyjnego. Po-

nadto Rada, działając za pośrednictwem prezydencji, może na podstawie art. 

262 i 265 TFUE złożyć do TSUE skargę na nieważność aktu prawnego wyda-

                                                           
23 Por. J. Tallberg, The Agenda Shaping powers of the EU Council Presidency, „Journal of Euro-

pean Public Policy” 2003, vol. 10, no. 1. 
24 Szerzej na temat agenda shaping w: A. Jaskulski, Struktura i funkcje prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej, [w:] Przewodnictwo…dz.cyt., s. 50-52. 
25 K.A. Wojtaszczyk, Prezydencja…dz.cyt., s. 14. 
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nego przez Komisję, EBC, Parlament Europejski i Radę Europejską, a także 

skargi na bezczynność niniejszych instytucji. Z kolei reprezentacja zewnętrzna 

wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych obejmuje m.in. udział 

w konferencjach międzynarodowych i rozwiązywanie kryzysów międzynaro-

dowych. W ramach funkcji reprezentacyjnej zewnętrznej prezydencja jest także 

odpowiedzialna za przewodniczenie spotkaniom odbywanym w ramach nego-

cjacji z państwami ubiegającymi się o akcesje do UE, z wyjątkiem sytuacji, 

w której na podstawie decyzji Rady zostanie do tego upoważniona Komisja. 

W literaturze wyróżnia się niekiedy funkcję symboliczną prezydencji. Wy-

raża się ona w ukazywaniu polityków europejskich, zwłaszcza szefów rządów 

i głów państw sprawujących przewodnictwo w Radzie jako „przywódców Unii 

Europejskiej”. Towarzyszy temu skrupulatnie wyreżyserowana oprawa, która 

niczym widowisko medialne kierowana jest do opinii publicznej w kraju. Dzię-

ki „aktywnej promocji” swojego wizerunku politycy zyskują popularność 

w sondażach, uczestnicząc w nieustannym karnawale wyborczym.  

 

Hybrydowy model prezydencji 

 

O ile analiza politologiczna prezydencji skupia się głównie na charaktery-

zowaniu jej najważniejszych cech, o tyle jej analiza prawna koncentruje się na 

uregulowaniu prezydencji w prawie pierwotnym i wtórnym Unii Europejskiej. 

Po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego wypracowany został model pre-

zydencji hybrydowej obejmującej trzy elementy: rotacyjną prezydencję grupo-

wą sprawowaną przez państwa członkowskie, przewodniczącego Rady Europej-

skiej oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa
26

. Ma ona charakter hybrydowy ze względu na połączenie sys-

temu rotacyjnego obowiązującego w traktacie z Nicei (opartego na państwach 

członkowskich) i nowych rozwiązań instytucjonalnych (przewodniczący RE, 

WPZiPB). Większość postanowień dotyczących zmodyfikowanego systemu 

przewodnictwa w Radzie UE nie zostało bezpośrednio zawarte w traktatach, ale 

w aktach prawa wtórnego. Należą do nich: 

 decyzja Rady Europejskiej 2009/881/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. 

w sprawie sprawowania prezydencji Rady
27

, 

 decyzja Rady Europejskiej 2009/882/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego
28

, 

                                                           
26 W niniejszym tekście analiza obejmuje głównie tzw. prezydencję rotacyjną.  
27 Decyzja Rady Europejskiej 2009/881/UE z dnia 1 grudnia 1009 r. w sprawie sprawowania 

prezydencji Rady, Dz. U. UE 2009 L 315, s. 50. 
28 Decyzja Rady Europejskiej 2009/882/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regula-

minu wewnętrznego, Dz. U. UE 2009 L 315, s. 51. 
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 decyzja Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca 

środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie spra-

wowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w orga-

nach doradczych Rady
29

, 

 decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przy-

jęcia regulaminu wewnętrznego Rady
30

, zwłaszcza załącznika I 

(wykaz składów Rady) i Załącznika V (Metody Pracy Rady). 

 

Duże znaczenie miały też deklaracje dołączone do Aktu Końcowego 

Konferencji Międzyrządowej, która przyjęła traktat lizboński. Spo-

śród nich do zagadnienia prezydencji odnosiły się: 

 Deklaracja (nr 8) odnosząca się do praktycznych środków, jakie na-

leży podjąć w momencie wejścia w życie traktatu z Lizbony, w od-

niesieniu do prezydencji Rady Europejskiej i Rady do Spraw Zagra-

nicznych w przypadku, gdyby traktat z Lizbony wszedł w życie po 1 

stycznia 2009 r., 

 Deklaracja (nr 9) odnosząca się do artykułu 16 ustęp 9 Traktatu 

o Unii Europejskiej dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie 

sprawowania prezydencji Rady
31

. 

  

Zamieszczenie szczegółowych postanowień dotyczących prezydencji w ak-

tach prawa wtórnego było spowodowane stosunkowo nieskomplikowanym 

trybem ich zmiany w stosunku do złożonej i długotrwałej procedury zmiany 

prawa pierwotnego. W traktatach regulacja prezydencji w Radzie UE ma cha-

rakter bardzo ogólny. Stanowi się jedynie, że prezydencję składów Rady, z wy-

jątkiem Rady do Spraw Zewnętrznych, sprawują przedstawiciele państw człon-

kowskich w Radzie na zasadzie równej rotacji (art. 16 ust. 9 TUE).  

Wyłączona z systemu rotacji Rada w składzie ministrów spraw zagranicz-

nych, której przed wejściem w życie traktatu z Lizbony przewodniczył minister 

spraw zagranicznych państwa sprawującego prezydencję, została powierzona 

WPZiPB. W celu poprawy spójności i ciągłości przewodnictwa postanowiono 

o wprowadzeniu w UE instytucji prezydencji grupowej. Jej koncepcja, warunki 

                                                           
29 Decyzja Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do 

decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnic-

twa w organach doradczych Rady, Dz. U. UE L 322, s. 28. 
30 Decyzja Rady 2009/937/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu we-

wnętrznego Rady, Dz. U. UE 2009 L 325/35. 
31 Deklaracja ta odegrała znaczną rolę, ponieważ zawierała projekt decyzji Rady Europejskiej 

w sprawowaniu Prezydencji Rady. Projektowanym w deklaracji aktem prawnym była decyzja 

Rady Europejskiej 2009/881/UE z dnia 1 grudnia 1009 r. w sprawie sprawowania prezydencji 

Rady. 
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równej rotacji, jak też szczegółowe rozwiązania dotyczące składu zawarte zo-

stały nie w samym traktacie, lecz w decyzji Rady Europejskiej 2009/881/UE 

z dnia 1 grudnia 2009 r. W akcie tym powtórzono i uszczegółowiono treść art. 

16 ust. 9 TUE. Z art. 1 ust. 1 wspomnianej decyzji wynika, że „Prezydencję 

Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawują uprzednio ustalone 

grupy trzech państw członkowskich przez okres 18 miesięcy. Grupy te tworzo-

ne są na zasadzie równej rotacji między państwami członkowskimi, przy 

uwzględnieniu ich różnorodności i równowagi geograficznej w ramach Unii”. 

W kwestii porządku, w jakim państwa członkowskie sprawują prezydencję Ra-

dy, wypowiada się decyzja Rady 2009/908/UE. Nawiązuje ona przy tym do 

decyzji Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezy-

dencji w Radzie
32

. Szczególnie ważny jest załącznik II do decyzji 2009/908/UE, 

w którym zawarto podział porządku prezydencji na grupy trzech państw człon-

kowskich w okresie 2007-2020. Jednocześnie w art. 3 wspomnianej już decyzji 

2009/908/UE ustalono, że porządek, w jakim państwa członkowskie będą spra-

wować przewodnictwo począwszy od dnia 1 lipca 2020 r., ustalony zostanie 

przez Radę przed dniem 1 lipca 2017 r. Poniżej w tabeli 1. przedstawiono po-

rządek Prezydencji w Radzie UE na lata 2007-2020. 

 

Tabela 1. Porządek prezydencji w Radzie UE na lata 2007-2020. 

Państwo Okres sprawowania prezydencji Rady 
Prezydencja zespołowa 

(Trio) 

Niemcy* 

 

styczeń–czerwiec 2007 

 

Trio I 

Portugalia 

 

lipiec–grudzień 2007 

 

Trio I 

Słowenia 

 

styczeń–czerwiec 2008 

 

Trio I 

Francja* 

 

lipiec–grudzień 2008 

 

Trio II 

Republika Czeska 

 

styczeń–czerwiec 2009 

 

Trio II 

Szwecja 

 

lipiec–grudzień 2009 

 

Trio II 

                                                           
32 Zob. Dz.U. L 1 z 4.1.2007, s. 11. 
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Hiszpania* 

 

styczeń–czerwiec 2010 

 

Trio III 

Belgia 

 

lipiec–grudzień 2010 

 

Trio III 

Węgry 

 

styczeń–czerwiec 2011 

 

Trio III 

Polska* 

 

lipiec–grudzień 2011 

 

Trio IV 

Dania 

 

styczeń–czerwiec 2012 

 

Trio IV 

Cypr 
lipiec–grudzień 2012 

 
Trio IV 

Irlandia 

 

styczeń–czerwiec 2013 

 

Trio V 

Litwa 

 

lipiec–grudzień 2013 

 

Trio V 

Grecja 

 

styczeń–czerwiec 2014 

 

Trio V 

 

Włochy* 

 

 

lipiec–grudzień 2014 

 

 

Trio VI 

 

Łotwa 

 

styczeń–czerwiec 2015 

 

Trio VI 

 

Luksemburg 

 

lipiec–grudzień 2015 

 

Trio VI 

Niderlandy 

 

styczeń–czerwiec 2016 

 

Trio VII 

Słowacja 

 

lipiec–grudzień 2016 

 

Trio VII 

Malta 

 

styczeń–czerwiec 2017 

 

Trio VII 

Zjednoczone Króle-

stwo* 

 

lipiec–grudzień 2017 

 

Trio VIII 
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Estonia 

 

styczeń–czerwiec 2018 

 

Trio VIII 

Bułgaria 

 

lipiec–grudzień 2018 

 

Trio VIII 

Austria 

 

styczeń–czerwiec 2019 

 

Trio IX 

Rumunia 

 

lipiec–grudzień 2019 

 

Trio IX 

Finlandia 

 

styczeń–czerwiec 2020 

 

Trio IX 

 

Objaśnienia: * odnosi się to państw dużych, z których zazwyczaj jedno jest zaliczane do danej 

grupy. Źródło: Decyzja Rady 2009/908/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wyko-

nawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca 

przewodnictwa w organach doradczych Rady, Dz. U. UE L 322, s. 28. 

 
Z porządku prezydencji w Radzie UE wynikają dwie prawidłowości. 

Pierwsza z tych oznacza, że okres oczekiwania na prezydencję w UE-27 wyno-

sić będzie 13 i pół roku. Zgodnie z drugą w grupie powinno znajdować się nie 

więcej niż jedno duże państwo członkowskie, powinni być też reprezentowani 

zarówno „starzy” jak i „nowi” członkowie oraz nie może dominować żadna 

z tzw. „koalicji geograficznych”
33

. Od tych reguł dopuszcza się jednak wyjątki. 

Zauważmy, że państwa duże nie pojawiają się w Trio V, VII i IX. Co więcej, 

Trio V składa się z Irlandii, Litwy i Grecji a zatem wyłącznie z państw małych, 

pod względem liczby ludności i terytorium, a ponadto relatywnie słabo rozwi-

niętych gospodarczo (Litwa, Grecja) i zmagających się z ostrym kryzysem go-

spodarczym i finansowym (Litwa, Grecja, Irlandia). Jak można sądzić, będą one 

w bardzo dużym stopniu musiały współpracować z Sekretariatem Generalnym 

Rady (zwłaszcza Litwa), a także korzystać z pomocy pozostałych członów pre-

zydencji hybrydowej – przewodniczącego RE i Wysokiego Przedstawiciela 

Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Dużo wszakże zależeć bę-

dzie od charyzmy osób, które zajmą te stanowiska po Hermanie van Rompuyu 

oraz Catherine Ashton. 

Z decyzji Rady Europejskiej 2009/881/UE wynika, że prezydencję w Ra-

dzie UE sprawują grupy trzech państw członkowskich przez okres 18 miesięcy. 

Określa się je mianem prezydencji zespołowej określanej mianem trio lub terce-

tu
34

. W jej ramach występuje zaś prezydencja „solowa” (ang. solo presidency), 

                                                           
33 K. Smyk, Prezydencja...dz.cyt.., s. 30. 
34 Z. Czachór, Prezydencja w Unii Europejskiej...dz.cyt., s. 20. 
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pojedynczego państwa członkowskiego, które przez okres sześciu miesięcy, 

sprawuje prezydencję wszystkich składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw 

Zagranicznych. Pozostali członkowie grupy zobowiązani są do wspierania pre-

zydencji we wszystkich jej obowiązkach na podstawie wspólnego programu 

(art. 1 ust 2 decyzji). Przedstawiciel państwa członkowskiego, które sprawuje 

prezydencję Rady do Spraw Ogólnych przewodniczy Komitetowi Stałych 

Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich (COREPER) oraz różnym or-

ganom przygotowawczym poszczególnych składów Rady, z wyjątkiem Rady do 

Spraw Zagranicznych
35

. Natomiast przewodniczącym Komitetu Politycznego 

i Bezpieczeństwa jest przedstawiciel Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 

Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
36

. 

Jak można sądzić, nowa formuła prezydencji grupowej nie jest tylko prostą 

sumą trzech oddzielnych prezydencji poszczególnych państw trio, ale stanowi 

nową odsłonę tzw. „trojki” – formuły początkowo składającej się z trzech dy-

plomatów reprezentujących prezydencję sprawowaną, minioną i przyszłą, osta-

tecznie potwierdzonej w tzw. raporcie londyńskim z 13 października 1981 r.
37

. 

Obecny skład prezydencji grupowej w dużej mierze odzwierciedla postulaty 

zmian, które zgłaszano w pierwszych latach po ustanowieniu Unii Europejskiej. 

Jedną z nich była propozycja Komisji z połowy lat 90. XX w. dotycząca za-

pewnienia obecności przynajmniej jednego państwa dużego w składzie trojki
38

. 

„Prezydencja grupowa” (ang. team presidency) stanowi jej modyfikację, którą 

z punktu widzenia liczby propozycji jej uregulowania należy uznać za bardzo 

umiarkowaną
39

. 

                                                           
35 Przewodnictwo w organach przygotowawczych Rady do spraw zagranicznych sprawuje Wyso-

ki Przedstawiciel z wyjątkiem następujących organów przygotowawczych, którym przewodniczy 

sześciomiesięczna prezydencja: Grupa Robocza Radców ds. Stosunków Zewnętrznych (RELEX), 

Grupa Robocza ds. Terroryzmu (aspekty międzynarodowe) (COTER), Grupa Robocza ds. Zasto-

sowania Szczególnych Środków w celu Zwalczania Terroryzmu (COCOP), Grupa Robocza ds. 

Konsularnych (COCON), Grupa Robocza ds. Międzynarodowego Prawa Publicznego (COJUR) 

oraz Grupa Robocza ds. Prawa Morza (COMAR). 
36 Por. Załącznik II decyzji Rady 2009/908/UE. 
37 J. Barcz, Prezydencja...dz.cyt., s. 17. 
38 Por. Europa `96 – Reformprogramm für die Europäische Union Strategien und Optionen für 

Europa, W. Weidenfeld (red.), Gütersloh 1994.  
39 J. Barcz wskazuje na propozycję francuską nastawioną na zapewnienie „dużym” państwom 

Prezydencji w Radzie Europejskiej i składach Rady UE odpowiadających za stosunki zewnętrzne 

UE, propozycje Prezydencji grupowej sprawowanej przez regionalne grupy państw np. skandy-

nawską, brytyjską, iberyjską, Beneluksu oraz propozycje podziału Unii na grupy, gdzie kryterium 

podziału byłby potencjał demograficzny lub ukształtowanie geograficzne (grupa północna, 

wschodnia, południowa i zachodnia). W tym ostatnim przypadku każda z grup sprawowałaby 

Prezydencję nie krócej niż 1 rok, przy zagwarantowanej co kilka lat rotacji. Więcej na ten temat: 

J. Barcz, Przewodnictwo...dz.cyt., s. 35 i n.  
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Z punktu widzenia państw członkowskich sprawujących przewodnictwo 

w Radzie istotne jest, że jej obowiązujący model, tzw. prezydencja hybrydowa, 

ogranicza ich wpływ na proces decyzyjny w Radzie na rzecz stałych organów 

lub stałych przewodniczących. Podobnie jak w przypadku przekształcenia trojki 

w prezydencję grupową, daje się tutaj zauważyć uwzględnienie postulatów 

zmiany formuły prezydencji rotacyjnej poprzez ustanowienie stanowiska prze-

wodniczącego Rady Europejskiej, które wysunięto już w 1979 r. w tzw. „Ra-

porcie Trzech Mędrców”
40

. Do czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego 

przewodnictwo w Radzie powiązane było z przewodnictwem w Radzie Euro-

pejskiej. Powołanie przewodniczącego Rady Europejskiej i powierzenie mu 

zadań związanych z reprezentacją Unii na zewnątrz sytuację tę zmieniło. Jak 

można sądzić, ustanowienie stałego przewodniczącego RE w oczywisty sposób 

ograniczać będzie zaangażowanie prezydencji do poziomu Rady UE, a utwo-

rzenie stanowiska Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa i powierzenie mu przewodnictwa w Radzie ds. Zagranicznych 

ograniczać będzie zaangażowanie państwa sprawującego prezydencję w tych 

dziedzinach. W związku z tym, kompetencje prezydencji zostaną w sposób 

wyraźny ograniczone a status rotacyjnego przewodnictwa ulegnie osłabieniu
41

. 

Znaczenie Prezydencji grupowej będzie zależeć głównie od tego, czy przez 

okres 18 miesięcy państwa trojki będą prowadziły spójną politykę, w ramach 

której realizowany będzie określony program. Ważne będzie też, czy na pozio-

mie Rady, państwo sprawujące przewodnictwo będzie efektywnie zarządzać jej 

pracami oraz czy ułoży sobie  współpracę zarówno z organami przygotowaw-

czymi i doradczymi Rady jak również z instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją. 

 

Wnioski końcowe 

 

Reasumując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, że traktat z Li-

zbony w zasadniczym stopniu w znaczącym stopniu rozbudowuje prezydencję 

w Radzie Unii Europejskiej jednocześnie przy tym zmieniając jej charakter. 

Wciąż stanowi ona zasadnicze urządzenie wpływające na system sprawowania 

władzy w UE, jednakże można zaobserwować dyfuzję owej władzy w kierunku 

instytucji ponadnarodowych (Wysoki Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagra-

nicznej i Bezpieczeństwa jest zastępcą przewodniczącego Komisji) a także no-

wych rozwiązań instytucjonalnych, do których należy zaliczyć stanowisko 

przewodniczącego Rady Europejskiej. Rola państw w tym tercecie ulega 

zmniejszeniu, bowiem tracą one kontrolę nad działalnością Rady ds. Zagranicz-

                                                           
40 Byli to: B. Biesheuvel, E. Dell, R. Marjolin. Por. Report on the European Institutions, present-

ed by the Committee of Three to the European Council (October 1979), www.aei.pitt.edu 

[15.04.2014]. 
41 K. Smyk, dz.cyt. s. 36. 

http://www.aei.pitt.edu/
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nych. W sprawach politycznych „gubernatorem” Unii staje się przewodniczący 

RE, którego charyzma i efektywność działania powoduje, że sprawowanie 

funkcji prezydencjalnych przez poszczególne państwa jest de facto ograniczone. 

Wydaje się, że intencją ustawodawcy europejskiego było zbudowanie modelu 

hybrydowego, który prowadziłby do jasnego podziału obowiązków i znaczącej 

specjalizacji działań, a przez to zwiększenia ich efektywności. Podobne rozwią-

zanie zastosowano w przypadku 18-miesięcznej rotacyjnej prezydencji grupo-

wej, gdzie każde państwo przewodniczy UE przez 6 miesięcy indywidualnie 

przy tym uzgadniając agendę z pozostałymi państwami „trójki”. Jednakże po 

upływie niemal pięciu lat od wejścia w życie traktatu lizbońskiego rozwiązania 

te należy ocenić krytycznie. Państwo sprawujące przewodnictwo w ramach 

prezydencji grupowej pełni rolę marionetkową, mając w istocie bardzo ograni-

czony wpływ na funkcjonowanie Unii. Widoczne jest  to w przypadku zwięk-

szania się w UE roli  dużych państw, zwłaszcza Niemiec, które w odróżnieniu 

od większości państw strefy euro przeżywają okres prosperity gospodarczej. 

Z kolei dwa pozostałe człony prezydencji hybrydowej często nie mówią jednym 

głosem, co osłabia skuteczność i wiarygodność Unii jako partnera w rozmo-

wach z USA, Chinami czy Rosją  na forum G8 czy G20. Przykładem słabości 

przywództwa politycznego UE jest nieskuteczność unijnych sankcji kierowa-

nych wobec reżimu Władimira Putina. Opieszałość w ich wprowadzaniu nie jest 

przypadkowa. Wynika ona w znacznej mierze z deficytu przywództwa, który 

coraz silniej daje o sobie znać. Unia Europejska najczęściej jedynie imituje 

działania podejmowane przez USA i to w ograniczonym zakresie. Wpływ na 

taki obrót spraw mają coraz większe podziały istniejące wśród państw europej-

skich, z których niektóre, takie jak: Wielka Brytania czy Węgry, częściej konte-

stują niż budują obraz silnej politycznie Unii Europejskiej. Wydaje się, że nie-

dawny kryzys finansowy, który w UE objawił się w postaci tzw. „eurokryzysu”, 

zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa powodowane odrodzeniem imperialnych 

tendencji w Rosji, a także rosnąca dywergencja ekonomiczna i polityczna w UE 

nakazują raz jeszcze zastanowić się nad modelem przywództwa w Unii, nie 

czekając przy tym do kolejnego traktatu reformującego.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marek REWIZORSKI 

65 

 

STRESZCZENIE 
 

Niniejsza analiza poświęcona jest prezydencji po traktacie z Lizbony, która 

wciąż jest zasadniczym urządzeniem systemowym wpływającym na system 

sprawowania władzy w UE, a zmiana jej formuły była jedną z najistotniejszych 

zmian wprowadzonych przez traktat lizboński. Autor skupił uwagę na politolo-

gicznym i prawnym aspekcie funkcjonowania prezydencji. Skoncentrowano się 

na odpowiedzi na pytania: (1) co należy rozumieć przez prezydencję w Radzie; 

(2) jakie są jej podstawowe modele  i funkcje; (3) na czym polega jej hybrydo-

wość. 

 

SŁOWA KLUCZE 
 

Prezydencja, Rada Unii Europejskiej, przewodniczący Rady Europejskiej, troj-

ka, traktat z Lizbony. 

 

 

SUMMARY 
 

This analysis is devoted to the presidency after the Lisbon Treaty which is still 

an essential device influencing the system of governance in the EU. Changes in 

the formula of Presidency of the Council was one of the most significant chang-

es introduced by the Lisbon Treaty. The author focused on political and legal 

aspects with the functioning of the Presidency. The attention was drawn to an-

swering the questions: (1) what is meant by the Presidency of the Council; (2) 

what are the basic models and functions; (3) what is its hybridity. 

 

KEYWORDS 
 

The Presidency, The Council of the European Union, The President of the Eu-

ropean  Council, Troika, the Treaty of Lisbon. 
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Michał POLAK 
 

 

Ocena członkostwa Polski  

w Sojuszu Północnoatlantyckim  
jako determinanty jej bezpieczeństwa  

międzynarodowego 
 

 

 
 
Po piętnastu latach członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim

1
 więk-

szość Polaków ocenia przystąpienie do niego, jako ważne wydarzenie w historii 

naszego kraju. Przynależność do NATO cieszy się niesłabnącym poparciem 

zdecydowanej większości Polaków. Połowa badanych postrzega fakt udziału 

w Sojuszu Północnoatlantyckim, jako gwarancję niepodległości, tyle samo 

uważa, że przynależność do tej organizacji zapewnia Polsce pokój i bezpieczeń-

stwo. Pozytywny stosunek do członkostwa Polski w Sojuszu wiąże się z częst-

szym dostrzeganiem jego pozytywnych skutków dla naszego kraju oraz uzna-

waniem przystąpienia do NATO za wydarzenie przełomowe, o znaczeniu histo-

rycznym
2
. Tak w skrócie można przedstawić postrzeganie wstąpienia do Soju-

szu Północnoatlantyckiego przez polskie społeczeństwo.  

                                                           
1 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego powstała na bazie podpisanego 4 kwietnia 1949 r. 

w Waszyngtonie Traktatu Północnoatlantyckiego przez Belgię Kanadę, Portugalię, Danię, Holan-

dię, Luksemburg, Islandię, Włochy, Norwegię, Wielką Brytanię, Francję i Stany Zjednoczone. 

W 1952 r. dołączyły do Sojuszu Turcja i Grecja, w 1955 r. RFN, a w 1982 r. Hiszpania. W wyni-

ku zjednoczenia Niemiec w 1990 r. poszerzyło się jego terytorium, a 12 marca 1999 r. dołączyły 

Węgry, Czechy i Polska. Pierwsza dekada XXI w. to kolejne rozszerzenia – o Estonię, Litwę, 

Łotwę, Bułgarię, Rumunię, Słowację i Słowenię w 2004 r. i o Albanię i Chorwację w 2009 r, co 

łącznie daje 28 państw.  
2 B. Badora, 15 lat członkowstwa w NATO, „Komunikat z badań CBOS” 2014, nr 32, s. 15. Pre-

zentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 

6-12 lutego 2014 r. (badanie zostało przeprowadzone przed zaostrzeniem się sytuacji na Ukra-

inie). 
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W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostaną wybrane aspekty 

funkcjonowania Polski w NATO po 15 latach członkostwa. Po pierwsze zbada-

ne zostaną główne okoliczności przystąpienia Polski do NATO, po drugie 

wskazane zostaną korzyści i koszty funkcjonowania Polski w tym systemie 

bezpieczeństwa międzynarodowego; po trzecie podjęta zostanie próba odpo-

wiedzi na pytanie, w jaki sposób udział Polski w strukturach i działaniach Soju-

szu wpłynął w ciągu ostatnich 15 lat na jej bezpieczeństwo międzynarodowe
3
; 

po czwarte natomiast wskazane zostaną propozycje wytycznych dla wzmocnie-

nia bezpieczeństwa Polski w obliczu zaostrzenia stosunków międzynarodowych 

na wschodzie Europy
4
. 

 

Geneza wstąpienia do NATO 

 

Wejście do NATO zwieńczone 12 marca 1999 r. przekazaniem tzw. in-

strumentów ratyfikacyjnych przez premierów Polski, Czech i Węgier, było 

efektem zjednoczenia całej ówczesnej sceny politycznej na rzecz projektu dołą-

czenia Polski do organizacji wojskowej, która jeszcze 10 lat wcześniej była 

przez rząd PRL kreowana na głównego wroga naszego kraju. Proces odzyski-

wania niepodległości przez Polskę i okoliczne państwa Europy Środkowej 

i Wschodniej na przełomie lat 1989/1990 i w pierwszych latach 90. XX w., 

możliwy był dzięki rozpadowi Związku Sowieckiego i bloku państw satelic-

kich, którego Polska była elementem. Jednak argumentem sprzyjającym wyty-

czeniu kierunku na Sojusz Północnoatlantycki były zaburzenia stabilności poli-

tycznej bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski
5
. 

Warto zauważyć, jak wielki skok wykonała Rzeczpospolita, aby w ciągu 

dekady od 1989 do 1999 r. wystąpić z rozpadającego się Układu Warszawskie-

go
6
 i stać się członkiem konkurencyjnej struktury. Tym bardziej, że porozumie-

                                                           
3 Autor dla badania funkcjonowania Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim stosuje pojęcie bez-

pieczeństwa międzynarodowego dla podkreślenia ścisłego związku między bezpieczeństwem 

pojedynczych i zbiorowych podmiotów stosunków międzynarodowych, który jest wynikiem 

uczestnictwa Polski w systemie międzynarodowym, przy założeniu, że to głównie z otoczenia 

zewnętrznego wychodzą zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, jak również w nim mogą być 

tworzone warunki stanowiące gwarancje dla niezakłóconego istnienia i rozwoju każdego 

z państw. Zob. R. Zięba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] 

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, R. Zięba (red.), Warszawa 2008, s. 17. 
4 Mówiąc o zaostrzeniu sytuacji politycznej autor rozumie przez to destabilizację wewnętrzną 

Ukrainy w obliczu aneksji Krymu przez Rosję oraz separatystyczne działania oddolne we 

wschodnich obwodach ukraińskich, przy prawdopodobnej inspiracji i wsparciu Rosji. 
5 Warto wymienić tu takie ważne zdarzenia jak: tzw. Pucz Janajewa, zjednoczenie Niemiec, 

rozpad Czechosłowacji, czy początek rozpadu Jugosławii. Zwraca na te wydarzenia uwagę m.in. 

Andrzej Karkoszka (Kierunek NATO, „Polska Zbrojna” 2014, nr 3, s. 18). 
6 Szczegółowo na ten temat zob.: J.M. Nowak, Układ Warszawski od Hegemonii do Agonii, War-

szawa 2011; W. Gizicki, Od Układu do Paktu. (R)Ewolucyjna zmiana w polityce bezpieczeństwa 
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nie to nie było tak oczywiste, jak można by po 15 latach założyć
7
. Przypomnij-

my rozważaną koncepcję strefy neutralnych państw – od Skandynawii, przez 

Polskę, kraje Europy Wschodniej (państwa bałtyckie, Białoruś, Ukrainę, Moł-

dawię) po Rumunię i Bułgarię
8
. Inne koncepcje przewidywały budowę Rzecz-

pospolitej, która miałaby samodzielnie dać odpór ewentualnym niebezpieczeń-

stwom przy pomocy silnej armii, realizującej politykę „równych odległości” 

Józefa Piłsudskiego. 

Pomimo tych dylematów, w tym silnych nacisków polityków związanych 

z rządami PRL, jak również sceptycznym podejściem części kręgów wojsko-

wych, większość decydentów rozumiała, że rozwój Polski w oparciu o demo-

kratyczny, liberalny gospodarczo system zachodni, implikuje konieczność inte-

growania również z NATO. 

Jednym z argumentów za rozszerzeniem NATO, najlepiej o kilka państw 

byłego bloku państw socjalistycznych, była teza, że przyczyniłoby się to do 

osiągnięcia stanu stabilności i bezpieczeństwa w przechodzącym metamorfozę 

regionie. Tzw. „próżnia bezpieczeństwa” w Europie Środkowej mogłaby ina-

czej negatywnie wpłynąć na regionalny system bezpieczeństwa i narazić 

w przyszłości grupę dawnych „satelitów” ZSRR na rewizjonistyczne tendencje 

Rosji
9
. Nie dziwi zatem fakt, że obranie kierunku na Zachód przez państwa 

Europy Środkowej i Wschodniej wywołało opór Rosji – jako nadal silnego – 

choć przechodzącego kryzys wewnętrzny mocarstwa. Rosyjscy politycy dawali 

do zrozumienia, że poszerzenie NATO na wschód odczytane będzie, jako za-

grożenie bezpieczeństwa Rosji
10

. 

Nie tylko ze strony rosyjskiej spodziewano się przeszkód. Niechęć części 

kręgów zachodnich do rozszerzenia NATO na Wschód była silna. Niektórzy 

politycy zachodni nawoływali do ostrożności w deklarowaniu wsparcia woj-

skowego dla państw Układu Warszawskiego, aby np. nie drażnić Rosji
11

. Ar-

gumentowano, że rozszerzenie NATO zaostrzyłoby w Rosji dylemat bezpie-

czeństwa i położyłoby zbyt duży nacisk na jego aspekty militarne. Mówiono 

                                                                                                                                              
Polski, Lublin 2011; R. Kałużny, Układ Warszawski 1955-1991, „Zeszyty Naukowe Wyższa 

Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im Tadeusza Kościuszki” 2008, nr 1, s. 190-198. 
7 A. Karkoszka, Kierunek NATO…dz.cyt.; J. Onyszkiewicz, Na drodze do NATO, [w:] Politycz-

no-wojskowe implikacje członkowstwa Polski w NATO z perspektywy 15-lecia obecności w struk-

turach Sojuszu, T. Kośmider (red.), Warszawa 2014, s. 35 i n. 
8 Częściowo nawiązującej do idei Międzymorza Józefa Piłsudskiego. 
9 P. Żurawski vel Grajewski, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 

2012, s. 217-218. 
10 Tamże, s. 218 i n. 
11 A. Karkoszka, dz. cyt., s. 20. Wskazuje on m.in. takich polityków jak: Henry Kissinger, Hans 

Dietrich Genscher, publicysta i dyplomata Jim Hoagland, Michaił Gorbaczow, czy 40 senatorów 

Kongresu USA, którzy napisali list do prezydenta Billa Clintona, w którym argumentowali prze-

ciwko rozszerzeniu. 
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także o wprowadzeniu nowych linii podziału i „wykluczeniu Rosji” ze społecz-

ności europejskiej. Innym popularnym argumentem przeciwko rozszerzaniu 

Sojuszu było wskazanie dużego prawdopodobieństwa osłabienia efektywności 

i spoistości NATO
12

. Te i inne twierdzenia zwiększały sceptycyzm zachodnich 

kręgów politycznych. Polityka ustępstw i niedrażnienia Rosji w zamian za jej 

„życzliwą neutralność” miała się jednak okazać fiaskiem. 

Środkiem zbliżenia do NATO stało się powołanie w 1991 r. NACC – Pół-

nocnoatlantyckiej Rady Współpracy – jednak strona polska zawiodła się na tej 

strukturze
13

. Przełomowym momentem było ogłoszenie nowej formy współpra-

cy z NATO – uruchomienie w 1994 r. programu „Partnerstwo dla pokoju”, 

w którym Polska wykazywała największą aktywność i zaangażowanie
14

. Rzecz-

pospolita włączyła się niezwykle aktywnie we wspólne ćwiczenia wojskowe 

i wymianę personelu, jak również szkolenia, seminaria i kształtowanie nowych 

doktryn. W 1995 r. opublikowano Studium NATO o rozszerzeniu Sojuszu – 

pod naciskiem grupy zainteresowanych państw Europy Środkowej i Wschod-

niej. Dokument zawierał kryteria członkostwa oraz polityczne i wojskowe wa-

runki niezbędne do spełnienia przez kandydatów
15

: 

 wspólnota wartości w ramach polityki wewnętrznej (demokracja, li-

beralny system rządów, przestrzeganie praw jednostki i mniejszości, 

swoboda gospodarcza oparta na wolnym rynku, skuteczna cywilna 

kontrola nad wojskiem), 

  wspólnota wartości w zakresie polityki zagranicznej (dobrosąsiedz-

kie stosunki z otaczającymi państwami oraz dążenie do umacniania 

stabilności i bezpieczeństwa w skali regionu, kontynentu i świata),  

 W sferze wojskowej kryteria te wynikały z litery traktatu waszyng-

tońskiego z 1949 r. i całego pakietu porozumień, stanowiących pod-

stawę istnienia i działania organizacji wojskowej tego sojuszu
16

. 

                                                           
12 P. Żurawski vel Grajewski, dz.cyt., s. 218-219; K. Zielke, NATO wraca do gry, „Gazeta Pol-

ska” z 16.04.2014 r., s. 26-27; J. Czaputowicz, System czy nieład. Bezpieczeństwo europejskie u 

progu XXI w., Warszawa 1998, s. 196. 
13 Na temat NACC i programu „Partnerstwo dla Pokoju” zob.: R. Zięba, Bezpieczeństwo państw 

zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, 

R. Zięba (red.), Warszawa 2008, s. 269; The North Atlantic Cooperation Council, www.nato.int 

[30.05.2014]; Chairman's Summary of the Meetings of the NACC and the EAPC in Sintra, 

www.nato.int [30.05.2014]. 
14 Zob. M. Wągrowska, Partnerstwo dla pokoju, Warszawa 1994. 
15 Podaję za: A. Karkoszka, dz.cyt., s. 21. 
16 W artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego czytamy: Strony zgadzają się, że zbrojna napaść 

na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko 

nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w 

ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy 

artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, 

podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie 

http://www.nato.int,/
http://www.nato.int,/
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Jak podkreśla Andrzej Karkoszka
17

, dokument był kluczowy dla państw na-

stawionych na integrację w ramach NATO, lecz mimo to jeszcze w 1996 r. na 

konferencji Instytutu Aspen w Berlinie polscy politycy byli zmuszeni odnieść 

się do nieprzychylnych wystąpień polityków zachodnich. W polskich komenta-

rzach padły m.in. słowa o „zapachu Jałty”, wyczuwanym w niektórych wypo-

wiedziach. 

Na czele wewnętrznych trudności integracji z NATO stanęła szczególnie 

kwestia zarządzania cywilnego nad strukturą wojskową. W latach 90. XX w. 

w Polsce często zdarzały się naciski Sztabu Generalnego WP na polityków 

i stworzona była swoista grupa wzajemnego wspierania wśród wyższych ofice-

rów WP. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać w wyniku wprowadzenia w 1996 r. 

nowej ustawy o urzędzie MON. Ograniczono kompetencje i wpływy Sztabu 

Generalnego, a szereg stanowisk administracyjnych, planistycznych i personal-

nych przeniesiono do departamentów cywilnych. Od tego czasu sektor obronno-

ści przeszedł szereg mniej lub bardziej udanych reform
18

. 

W ciągu omawianych 15 lat funkcjonowania Polski w ramach NATO moż-

na jednak wskazać szereg przykładów braku profesjonalizmu cywilnych urzęd-

ników w zarządzaniu armią. Nie udało się wypracować optymalnego mechani-

zmu dialogu między zwierzchnikami cywilnymi i wojskowymi. Pomimo to 

decyzja o podporządkowaniu kompetencji sztabu cywilnemu nadzorowi przy-

bliżyła Polskę do standardu demokracji zachodnich. 

 

Cienie i blaski funkcjonowania Polski w NATO 

 

12 marca 1999 r. w Independence (Missouri) oficjalnie przyjęto Polskę, 

Czechy i Węgry do NATO. Polska w wyniku procesu negocjacji wyraziła go-

towość wypełnienia zobowiązań traktatowych. Już jednak w tym samym mie-

siącu siły Sojuszu po raz kolejny (po interwencji w Bośni) zostały skierowane 

do interwencji poza obszarem mandatowym – tym razem w Kosowie – co zdy-

namizowało dyskusję wokół roli NATO w przyszłości
19

. Już w niecałe 3 lata 

później terroryści Al-Kaidy obrócili w pył poczucie bezpieczeństwa świata 

zachodniego. Odtąd NATO miało niejednokrotnie angażować się w misje poza 

                                                                                                                                              
uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeń-

stwa obszaru północnoatlantyckiego. Pełny tekst Traktatu Północnoatlantyckiego z 4 kwietnia 

1949 r. zob.: Dz. U., 2000.87.970, www.abc.com.pl [02.06.2014]. Tekst Traktatu Północnoatlan-

tyckiego w oryginale: www.nato.int [02.06.2014]. 
17 Były wiceprzewodniczący zespołu negocjacyjnego RP ds. członkostwa w NATO i jako wice-

minister obrony odpowiedzialny za reformę MON w 2007 r. 
18 Szczegółowo na ten temat A. Żebrowski, Kontrola cywilna nad siłami zbrojnymi Rzeczypospo-

litej Polskiej, Warszawa 1998. Zob. E. Żemła, M. Chilczuk, Generał Gocuł: mamy silną pozycję 

w NATO, „Polska Zbrojna” 2014, www.polska-zbrojna.pl [29.05.2014]. 
19 Zob. The Alliance's Strategic Concept, www.nato.int [27.05.2014]. 

http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-00-87-970
http://www.nato.int,/
http://www.nato.int,/
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jego obszarem mandatowym, co stanowiło zasadniczą zmianę względem pod-

kreślanego w Koncepcji Strategicznej NATO z 1991 r. odniesienia do „rozpo-

częcia nowej, bardziej obiecującej, pokojowej ery rozwoju Europy”
20

. Z drugiej 

strony rząd polski, akceptując Traktat Północnoatlantycki i dotychczasowy do-

robek prawno-organizacyjny Sojuszu, zgodził się tym samym na tzw. non-

article 5 operations, a więc zadania z zakresu wspólnego bezpieczeństwa
21

. 

Polska włączyła się zatem aktywnie w misje wojskowe NATO. Wzięła 

udział w operacji w Kosowie, a także – w 2003 r. – w organizacji międzynaro-

dowej dywizji dla pierwszej operacji irackiej
22

. Od 1996 r. – najpierw jako part-

ner, a od 1999 r. pełnoprawny członek Sojuszu – do 2013 r. wzięła udział w 13 

operacjach sojuszniczych. Jak uważa A. Karkoszka, działania te na przestrzeni 

badanego okresu przyczyniły się do zwiększenia doświadczenia Wojska Pol-

skiego, a Polska zyskała duże uznanie w oczach sojuszników. Jednakże już od 

pierwszych misji podnosiły się głosy o tym, że „dbaliśmy o cudze interesy, 

zostaliśmy wykorzystani, a nie zyskaliśmy nic w zamian”
23

. Głosy takie nasiliły 

się w kolejnych latach (m.in. druga operacja iracka, operacja w Afganistanie) – 

szczególnie, że operacje dotyczyły działań Sojuszu poza zasięgiem jego teryto-

rialnego obowiązywania. 

Nasuwa się w związku z powyższym pytanie o ekonomiczne podstawy pol-

skiego zaangażowania w ramach Sojuszu. Trudnym do wypełnienia zobowiąza-

niem, a często zapominanym przez polityków, jest zadeklarowanie funkcjono-

                                                           
20 The Aliance’s New Strategic Conept, NATO, 1991, www.nato.int [30.05.2014] (podaję za: M.  

Cieniuch, 15 lat w NATO, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 1, s. 101). M. Cieniuch zwraca 

uwagę na niezachwianą wiarygodność Polski, jako państwa członkowskiego NATO, mimo, że 

charakterystyczna jeszcze w pierwszej połowie lat 90. XX w. doktryna dialogu, współpracy 

i kolektywnej obrony, a także defensywnego charakteru Sojuszu, zaczęła zmieniać się od 1995 r.  
21 Udział w tych zadaniach ustalany jest na podstawie wspólnych politycznych decyzji państw 

członkowskich Sojuszu, a nie wynika z zobowiązań traktatowych. Taka forma działań ma charak-

ter misji interwencyjnych realizowanych poza obszarem mandatowym (tzw. out of area opera-

tions) i wynika ze zgody na poszerzenie współpracy w ramach NATO w realiach nowych wy-

zwań pozimnowojennych. Szerzej na ten temat zob.: JP 3-07 Military Operations Other Than 

War, 16 June 1995; The Alliance's Strategic Concept, www.nato.int [27.05.2014]; Allied Joint 

Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operations, AJP-3.4(A) [w:] www.kam.lt 

[27.05.2014]; P. Żurawski vel Grajewski, dz.cyt., s. 223-224; S. Zarychta, Rola NATO w kształ-

towaniu bezpieczeństwa transatlantyckiego i światowego w świetle opracowanych doktryn i kon-

cepcji strategicznych w latach 1949-2012, [w:] NATO wobec wyzwań współczesnego świata 

2013, R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia-Zacharski (red.), Warszawa 2013, s. 74-78. 
22 W 2002 r. rozpoczęła się misja polska w Afganistanie, która była odpowiedzią na prośbę Sta-

nów Zjednoczonych. Jej koniec przewidywany jest dopiero na bieżący 2014 r. Polski kontyngent 

wziął również udział w wojnie w Iraku, pomimo dyskusji i głosów krytycznych części środowi-

ska międzynarodowego wobec USA za brak wyraźnej zgody ONZ na tę operację. 3 września 

2003 r. Polska objęła dowództwo jednej ze stref stabilizacyjnych, a nasz kontyngent wynosił 

wtedy 2500 żołnierzy. 
23 A. Karkoszka, dz. cyt., s. 23. 

http://www.nato.int,/
http://www.nato.int,/
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wania przez Polskę – jako państwo członkowskie NATO – w roli „producenta” 

bezpieczeństwa, a nie jego „konsumenta”. Pomimo wyraźnego zaangażowania 

w misje natowskie i modelową wręcz wieloaspektową współpracę z czynnikami 

Sojuszu, toczyła się w 15-leciu polskiej obecności w tych strukturach dyskusja, 

czy Rzeczpospolita ma wystarczający potencjał ekonomiczny, aby rolę takiego 

producenta pełnić
24

. 

Paradoks według krytyków takiej polityki polega na tym, że Pol-

ska angażuje się wojskowo poza granicami kraju, lecz w ocenie wielu anality-

ków i publicystów nie dba wystarczająco o własne bezpieczeństwo. Mowa tu 

np. o problemie wzrostu zagrożenia terroryzmem w ramach odwetu wywołane-

go wkroczeniem do obcych państw, czy o niewystarczających działaniach na 

rzecz unowocześniania i usprawniania armii na wypadek bezpośredniego zagro-

żenia. Wydatki na misje wojskowe w naturalny sposób zmniejszają możliwości 

finansowe modernizacji wojska
25

. 

Wydaje się, że w tym wypadku należy szukać kompromisowego rozwiąza-

nia – nieangażowania się bezkrytycznie we wszystkie inicjatywy – ale równo-

cześnie uwzględniania słusznych próśb o wsparcie państw, związanych z Polską 

sojuszem wojskowym
26

. Polska chciałaby natomiast czerpać jak najwięcej 

z potencjału NATO i poprzez wyraźną obecność struktur i jednostek Sojuszu na 

polskim terytorium budować bezpieczeństwo narodowe. Ostatnie lata realizacji 

polityki ustępstw wobec powracającej do polityki imperialnej Rosji, uświado-

miły wyraźną asymetrię aktywności w budowie strefy bezpieczeństwa przez 

Sojusz w różnych regionach mandatowych. Aktywność w zakresie wspólnych 

ćwiczeń i budowy infrastruktury NATO w regionie Europy Środkowej jest nie-

wystarczająca, choć w ostatnich latach sytuacja zaczęła się nieznacznie popra-

wiać. Oczywiście wydarzenia pierwszej połowy 2014 r. na Ukrainie drastycznie 

zrewidowały poziom aktywności Sojuszu w regionie Europy Wschodniej
27

. 

Cieniem na funkcjonowanie Polski w strukturze NATO położyło się rów-

nież zachwianie zaufania do tej organizacji po 2001 r., kiedy to USA próbowało 

                                                           
24 Według szacunków Biura Bezpieczeństwa Narodowego Polska pomimo uiszczania składki 

członkowskiej czerpie więcej z programów natowskich – m.in. infrastrukturalnych. Zob.: Polska 

w Sojuszu Północnoatlantyckim. Korzyści i inicjatywy, p. 3 – Inwestycje infrastrukturalne, 

www.bbn.gov.pl [01.06.2014]. 
25 M. Cieniuch, dz. cyt. s. 104-105; M. Kuliczkowski, Przygotowania obronne państwa polskiego 

w kontekście powinności konstytucyjnych oraz zobowiązań sojuszniczych, [w:] Polityczno-

wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO…dz.cyt, s. 243-270; A. Talaga, Warto wyda-

wać na wojsko, „Rzeczpospolita” 2014, nr 78, s. A13. 
26 A. Karkoszka, dz.cyt., s. 24. 
27 Zob. m.in.: A.D. Rotfeld, Relacje NATO-Rosja. Geneza – stan obecny – perspektywy, [w:] 

Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO…, s. 86-105; A. Vershbow, Boost-

ing NATO – EU cooperation has gained new urgency with Ukraine crisis, www.nato.int 

[04.06.2014]; NATO’s relations with Russia, www.nato.int [01.06.2014]; Enhanced collective 

defence measures in wake of Ukraine crisis, www.nato.int [02.06.2014]. 

http://www.bbn.gov.pl,/
http://www.nato.int,/
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omijać struktury Sojuszu w dążeniu do jak najszybszej odpowiedzi na atak ter-

rorystyczny z 11 września 2001 r. Koalicja chętnych państw zastąpiła w tym 

przypadku mechanizm działania NATO. 

W Polsce, jak i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrastały 

obawy odnośnie przewidywanej reakcji NATO na ich ewentualne bezpośrednie 

zagrożenie – wobec dbałości Sojuszu o dobre relacje z Rosją. Przełomowym 

momentem dla Polski było przyjęcie na szczycie NATO w Lizbonie w 2010 r. 

jego nowej koncepcji strategicznej, w której ujęto postulaty środkowoeuropej-

skie – m.in. konieczność intensyfikacji ćwiczeń sił NATO na terytoriach no-

wych i zagrożonych państw członkowskich, lokowanie w tych państwach no-

woczesnych instalacji militarnych, lotnisk, portów wojennych itp.
28

 

 

Wytyczne dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski 

 

W obliczu narastającej destabilizacji w bezpośrednim otoczeniu międzyna-

rodowym kluczowe dla Polski powinno być: 

 potwierdzanie pełnej wiarygodności gwarancji wynikających z arty-

kułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. 

 Budowa bezpieczeństwa kraju poprzez współdziałanie w na rzecz 

wzmacniania wszystkich aspektów istnienia Sojuszu (jego spójności, 

wiarygodności, sprawności mechanizmów konsultacyjnych i zarzą-

dzania) – włącznie z udziałem w misjach stabilizacyjnych – w uza-

sadnionych przypadkach – także poza granicą terytoriów sojuszni-

czych. 

 Korzystanie z doświadczeń wynoszonych przez polskie jednostki 

wojskowe w misjach poza granicami kraju do jak najbardziej efek-

tywnego modernizowania i zwiększania realnej siły Wojska Pol-

skiego. 

 Rozwijanie wojskowej współpracy regionalnej – nakierowanej na 

doskonalenie sojuszniczej gotowości do wypełnienia zapisu artykułu 

5 – szczególnie w obliczu narastającego konfliktu i zagrożenia na-

szego bezpieczeństwa. 

 Działanie na rzecz unowocześniania i wzmacniania wojskowej in-

frastruktury NATO w obszarze Polski w ramach sojuszniczych pro-

gramów infrastrukturalnych – zarówno w zakresie wojskowym, jak 

i cywilnym. 

                                                           
28 Zob. Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of 

the Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State and Govern-

ment in Lisbon, 2010, www.nato.int [06.06.2014]. 
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 W obliczu narastających zagrożeń warto również przemyśleć doce-

lową liczebność armii polskiej – także w aspekcie usprawnienia sys-

temu mobilizacyjnego. 

 

Za podsumowanie zaangażowania Polski w wojskową działalność Sojuszu 

niech posłużą liczby obrazujące daninę krwi żołnierzy polskich: ponad stu zabi-

tych i ponad tysiąc rannych i okaleczonych
29

. Pokazują one, że za słusznymi 

politycznymi decyzjami sprzed 15 lat poszło zaangażowanie, oddanie i poświę-

cenie polskich żołnierzy, wpisujące się w najlepsze tradycje polskiej walki 

o pokój i bezpieczeństwo narodów. 

W ostatnich latach można było zaobserwować spadek zaangażowania 

państw europejskich w działanie na rzecz wzmacniania, czy nawet podtrzymy-

wania bezpieczeństwa międzynarodowego w ramach NATO. Wpisuje się to w 

ogólną tendencję zmniejszania znaczenia czynnika militarnego, jako determi-

nanty bezpieczeństwa państw. Tymczasem sytuacja na wschodniej granicy UE, 

chaos polityczny i decyzyjna niemoc państw Europy są dowodem porażki poli-

tyki Niemiec i innych państw Europy Zachodniej wobec Rosji. Przed Stanami 

Zjednoczonymi otwiera to szereg możliwości odegrania bardziej aktywnej roli 

w tym regionie, np. powrotu do doktryny gwaranta bezpieczeństwa Europy 

i zarazem powstrzymywania Rosji
30

. George Friedman odnosi się tu do koncep-

cji Międzymorza Józefa Piłsudskiego, podkreślając istotną rolę Polski, jako 

ważnego państwa Europy Środkowej w sojuszu z USA. Wydaje się, że jest to 

godna rozważenia opcja w obliczu starań o zwiększenie bezpieczeństwa Polski, 

idąca w parze z naszą aktywną rolą w NATO. 

A zatem 28 państw należących do NATO – w tym gros państw europej-

skich – powinno poszukiwać możliwości zacieśnienia i ożywienia współpracy 

w ramach Sojuszu. Wydarzenia ostatnich miesięcy na Ukrainie pokazują, że 

idea solidarności dla bezpieczeństwa nie przedawniła się. Państwa członkow-

skie mogą tu skorzystać z towarzyszącej integrowaniu zasady synergii potencja-

łów, a co za tym idzie dzięki lepszej współpracy polityczno-wojskowej i zaan-

gażowaniu, mogą niższym kosztem osiągnąć więcej, niżby osiągnąć mogły 

osobno. 

Dołączenie Polski i krajów Europy Środkowej do NATO nie tylko nadało 

tej organizacji nowego sensu istnienia i „ożywiło” ideę transatlantyckiego sys-

temu bezpieczeństwa. Przyczyniło się także do przyspieszenia integracji Europy 

Środkowej i Wschodniej z Zachodnią w ramach Unii Europejskiej. Jak zauważa 

Przemysław Żurawski vel Grajewski, członkostwo w NATO państw środkowo-

europejskich przyspieszyło ich wewnętrzną transformację i ułatwiło reformy, 
                                                           
29 A. Karkoszka, dz.cyt., s. 24. 
30 Szczegółowo na ten temat zob.: G. Friedman, Stratfors second quarter forecast 2014, 

www.stratfor.com [05.06.2014]. 

http://www.stratfor.com,/
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jak również zmniejszyło ich poziom rywalizacji i poprawiło ich stosunki dy-

plomatyczne
31

. To, obserwowane ostatnio „nabieranie rozpędu” przez struktury 

Sojuszu Północnoatlantyckiego, powinno przełożyć się na wzmocnienie bezpie-

czeństwa międzynarodowego Polski. 

Jak twierdzą: szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – minister Stanisław 

Koziej oraz ekspert w Departamencie Zwierzchnictwa nas Siłami Zbrojnymi – 

płk Mariusz Fryc
32

: należy wierzyć, że Sojusz Północnoatlantycki roztropnie 

stawi czoło obecnemu wyzwaniu na Ukrainie, udowadniając tym samym, że jest 

wciąż głównym, niekwestionowanym filarem międzynarodowego bezpieczeń-

stwa, w tym i naszego (polskiego, M.P.) zewnętrznego bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 P. Żurawski vel Grajewski, dz.cyt., s. 218. 
32 S. Koziej, M. Fryc, NATO po zakończeniu operacji w Afganistanie, [w:] Polityczno-wojskowe 

implikacje członkostwa Polski w NATO…dz.cyt., s. 54. 
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STRESZCZENIE 
 

W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostały wybrane aspekty funkcjo-

nowania Polski w NATO po 15 latach członkostwa. 

Po pierwsze zbadane zostały główne okoliczności przystąpienia Polski do NA-

TO; po drugie wskazano korzyści i koszty funkcjonowania Polski w tym syste-

mie bezpieczeństwa; po trzecie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki 

sposób udział Polski w strukturach i działaniach Sojuszu wpłynął w ciągu ostat-

nich 15 lat na jej bezpieczeństwo; po czwarte natomiast wskazane zostały pro-

pozycje wytycznych dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski w obliczu za-

ostrzenia stosunków międzynarodowych na wschodzie Europy. 

Dołączenie Polski i krajów Europy Środkowej do NATO nie tylko nadało tej 

organizacji nowego sensu istnienia i „ożywiło” ideę transatlantyckiego systemu 

bezpieczeństwa. Przyczyniło się także do przyspieszenia integracji Europy 

Środkowej i Wschodniej z Zachodnią w ramach Unii Europejskiej. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Bezpieczeństwo międzynarodowe, NATO, Polska, bezpieczeństwo Polski. 

 

SUMMARY 
 

The main goal of the study was to analyze chosen aspects of Poland’s member-

ship in NATO after 15 the years from the accession. 

The main circumstances of Poland’s accession to NATO structures were exam-

ined for first; than secondly there were shown advantages and costs of our func-

tioning in transatlantic safety system; Thirdly the question was raised about the 

way in which Polish membership in the NATO structures and different activi-

ties,  influenced on our safety in the last 15 years; and finally there were pointed 

proposals for strengthening the safety of Poland in the face of escalation the 

international relations in the East Europe. 

Accession of Poland and Central Europe countries to NATO not only gave new 

purpose of the existence and „enlivened” the idea of the safety transatlantic 

system. It also contributed to the acceleration of the integration of Central and 

Eastern Europe with Western within the European Union. 
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International safety, NATO, Poland, Polish security. 
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Katarzyna DOMAGAŁA 
 

 

Polska polityka zagraniczna  

wobec starań Chorwacji i Serbii  
o członkostwo w Unii Europejskiej 

 

 

 
 
Polityka zagraniczna jest rodzajem celowej działalności państwa na arenie mię-

dzynarodowej
1
. Według Ryszarda Zięby ów cel jest oczekiwanym stanem, do 

którego spełnienia dany podmiot dąży. Urzeczywistnienie go zwykle wiąże się 

z podejmowaniem konkretnych przedsięwzięć, których zadaniem jest wywiera-

nie wpływu poza granicami państwa oraz zmiana lub podtrzymanie zachowania 

innych podmiotów
2
.  

Według George’a Modelskiego, twórcy klasycznej teorii polityki zagra-

nicznej cele są pochodną interesów państwa, przy czym te pierwsze są ich uści-

śleniem, gdyż są one jasno określone i przystosowane do podjęcia faktycznych 

działań
3
. Późniejsza obiektywna ocena przedsięwziętych kroków sprowadza się 

do oceny efektywności i skuteczności polityki zagranicznej, choć istotnym jest 

rozróżnienie definicyjne tych dwóch przymiotów
4
.  

                                                           
1 Por. Teoretyczne problemy polityki zagranicznej, E.J. Pałyga, J. Symonides (red.), Warszawa 

1978.  
2 K.J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, New York 1967, s. 126.  
3 Zob. G. Modelski, A Theory of Foreign Policy, London 1962. 
4 Pojęcia te dywersyfikuje Agnieszka Bryc, powołując się na innego badacza stosunków między-

narodowych – Teresę Łoś-Nowak. A. Bryc sygnalizuje, że różnica między skutecznością a efek-

tywnością polega na tym, iż skuteczność pojawia się podczas rozpatrywania osiągniętego rezulta-

tu, podczas gdy efektywność powinna być rozpatrywana jako relacja między wartością, jaką 

przedstawia cel, a kosztami jego osiągnięcia. Zob. A. Bryc, Efektywność polityki zagranicznej 

państwa, [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, R. Zięba (red.), Toruń 2004, s. 193-

196; T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2000, s. 

192.  
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Kiedy w maju 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, oczy-

wistym było, iż polska polityka zagraniczna zostanie w pewnym stopniu prze-

niesiona na grunt unijny. Niemniej nie można pokusić się o stwierdzenie, jako-

by instytucje unijne w rażący sposób ograniczały suwerenność państwa w za-

kresie jego działań zewnętrznych, bowiem członkostwo wyraża się poniekąd 

w dobrowolnym współdziałaniu z innymi państwami członkowskimi oraz insty-

tucjami UE w celu realizacji wspólnych priorytetów, które ukierunkowane są 

poza unijne granice. Kwestie, które mieszczą się w obrębie priorytetowych 

działań zewnętrznych Unii Europejskiej nierzadko mają charakter globalny 

bądź też ich skutki odczuwalne są dla większej ilości państw niż jedynie zainte-

resowanych stron.  

Jak słusznie zauważa Jerzy M. Nowak, opanowanie takiej ilości procesów 

i uczestników wiąże się z koniecznością silnego przywództwa oraz silnej woli 

politycznej, co rodzi potrzebę dobrze zorganizowanej dyplomacji wielostronnej. 

Wydaje się, iż obecnie jest to jedyny „przepis” na sprostanie globalnym i regio-

nalnym wyzwaniom, gdyż biorąc pod uwagę ciągły wzrost znaczenia silnych 

powiązań pomiędzy aktorami stosunków międzynarodowych, dyplomacja dwu-

stronna nie jest w stanie „udźwignąć” ciężaru problemów multilateralnych
5
.  

W odniesieniu do problematyki pracy jest to aspekt wart podkreślenia. Ni-

niejszy artykuł stanowi bowiem analizę polskiej polityki zagranicznej wobec 

Chorwacji i Serbii, ze szczególnym uwzględnieniem starań tych podmiotów o 

członkostwo w Unii Europejskiej. Ma ona na celu zaprezentowanie roli Polski 

w europeizacji Bałkanów Zachodnich. Rozważania podzielone zostały chrono-

logicznie, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla zobrazowania intensywności 

działań polskiej służby zagranicznej na tymże terenie. Część pierwsza odnosi 

się do relacji na linii Warszawa – Belgrad oraz Warszawa – Zagrzeb od chwili 

akcesji Polski do Unii Europejskiej do momentu rozpoczęcia sprawowania 

przez to państwo członkowskie prezydencji w Radzie UE. Następnie analizie 

poddana została polska aktywność w okresie sprawowania prezydencji w Ra-

dzie UE, której też poświęcono najwięcej uwagi przez wzgląd na kluczowe 

znaczenie tego szcześciomiesięcznego okresu dla stosunków Unii Europejskiej 

z państwami Bałkanów Zachodnich, co naturalnie przełożyło się na stosunki 

bilateralne Polski z Serbią i Chorwacją.  

Republika Serbska jest największym państwem jakie powstało po rozpa-

dzie byłej Jugosławii. Kraj o powierzchni całkowitej wynoszącej 88 361 km², 

graniczy aż z ośmioma państwami
6
.  Jednym z nich jest Republika Chorwacji, 

która sąsiaduje z Serbią od wschodu, a jej powierzchnia wynosi 56 542 km².  

                                                           
5 Jerzy M. Nowak, Rozwój dyplomacji wielostronnej w dobie niepewności i globalizacji (z pol-

skiej perspektywy), [w:] Nowe oblicza dyplomacji, B. Surmacz (red.), Lublin 2013, s. 78-79.  
6 Podana powierzchnia całkowita ujmuje Kosowo jako część Republiki Serbii.  
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Chorwacja proklamowała niepodległość 25 czerwca 1991 r., co spotkało się 

ze sprzeciwem mniejszości serbskiej, zamieszkującej Slawonię i Krajinę. Z 

powodu wojny z chorwackimi Serbami głoszącymi hasła nacjonalistyczne
7
, 

Chorwacja powróciła do granic jakie miała wchodząc w skład byłej Jugosławii 

dopiero w 1995 r. O ile secesja Chorwacji była jedną z głównych przyczyn roz-

padu byłej Jugosławii, Republika Serbska przetrwała w strukturach federacyj-

nych do samego końca. W jej miejsce powołano Związkową Republikę Jugo-

sławii, która zakończyła swój żywot w lutym 2003 r., ustępując miejsca Wspól-

nocie Państwowej Serbii i Czarnogóry
8
. Państwo efemeryda przetrwało do 2006 

r., kiedy to w wyniku jego rozpadu na mapie politycznej świata pojawiła się 

Republika Serbii.  

Dezintegracja Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii wymusiła 

na Unii Europejskiej opracowanie wyznaczników polityki zagranicznej wobec 

tej części kontynentu. Proces europeizacji miał objąć poszczególne państwa 

powstałe po rozpadzie byłej Jugosławii. Oczy Europy zwrócone były wówczas 

na region Bałkanów Zachodnich, w którego skład wchodzą m.in. Republika 

Chorwacji, Republika Serbii oraz Republika Kosowa
9
.  

Bałkany Zachodnie od wieków postrzegane były jako obszar niestabilny 

pod względem gospodarczym, społecznym i politycznym. Powstanie nowych 

podmiotów prawa międzynarodowego na początku lat 90. XX w. sprowokowa-

ło społeczność międzynarodową do działań w tymże regionie na rzecz długofa-

lowej stabilizacji Europy. Obecnie owa stabilizacja nie oznacza jedynie nieza-

kłóconego konfliktami regionalnymi pokoju, ale również rozwój gospodarczy, 

konieczne przemiany ustrojowe oraz przestrzeganie podstawowych wolności na 

danym terytorium. Wielowymiarowe podejście do kwestii stabilizacji Bałkanów 

Zachodnich zostało przyjęte zarówno przez państwa członkowskie Unii Euro-

                                                           
7 W 1991 r., tuż po ogłoszeniu niepodległości przez chorwacki parlament, doszło do buntu mniej-

szości serbskiej. W odpowiedzi Serbowie chorwaccy jednostronnie proklamowali Republikę 

Serbskiej Krajiny ze stolicą w Kninie. W 1992 r., po walkach o Vukovar i Dubrownik, na tereny 

sporne wkroczyły międzynarodowe jednostki pokojowe ONZ (UNPROFOR). Względny pokój 

pomiędzy zwaśnionymi stronami utrzymał się do 1995 r. Wtedy to w ramach operacji „Bljesak” i 

„Oluja” Chorwatom udało się odzyskać utracone tereny zachodniej Slawonii i Krajiny. Por.: D. 

Gibas-Krzak, A. Krzak, Południowosłowiańska mozaika. Charakterystyka geograficzno-

polityczna państw postjugosłowiańskich, Szczecin 2010. 
8 Wspólnota Państwowa: Serbia i Czarnogóra (SCG) powstała wskutek reform ustrojowych 

Związkowej Republiki Jugosławii, jednak głównym powodem były zacieśniające się stosunki 

serbsko-czarnogórskie; I. Czamańska, W. Szczepański, Serbia, [w:] Vademecum Bałkanisty, I. 

Czamańska, Z. Pentek (red.), Poznań 2009, s. 213. 
9 17 lutego 2008 r. serbska prowincja Kosowo ogłosiła secesję od Belgradu. Stany Zjednoczone 

oraz  większość ich zachodnich sojuszników (w tym Polska) uznali kosowską deklarację niepod-

ległości. Za niezgodną z prawem międzynarodowym uznały ją przede wszystkim Serbia, Federa-

cja Rosyjska oraz niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej (Hiszpania, Słowacja, Ru-

munia, Grecja i Cypr). 



Polska polityka zagraniczna wobec starań Chorwacji i Serbii …. 

82 

 

pejskiej, jak i jej instytucje. Uznano, iż perspektywa członkostwa w tej organi-

zacji ponadnarodowej będzie silnym bodźcem stymulującym dla Republiki 

Serbii i Republiki Chorwacji. 

 

Polska polityka zagraniczna wobec Bałkanów Zachodnich 

 w okresie od 2004 do pierwszej połowy 2011 r. 

 

 W maju 2004 r. w szeregi Unii Europejskiej wstąpiło dziesięć nowych 

państw, a jednym z nich była Polska. Oczywistym było, iż proces jednoczenia 

Starego Kontynentu nie dobiegł końca. Oficjalnymi kandydatami były wówczas 

Rumunia i Bułgaria
10

. Rozpoczęła się żywiołowa dyskusja na temat kolejnego 

rozszerzenia struktur unijnych o pozostałe kraje Półwyspu Bałkańskiego. Zda-

wano sobie sprawę, iż pokojowe współistnienie narodów bałkańskich będzie 

wymagało od państw członkowskich większego zaangażowania się w tym re-

gionie, jednakże dotychczasowy brak konsekwentnych działań krajów europej-

skich na rzecz zacieśniania współpracy z omawianym obszarem doprowadziła 

do wzmożonej aktywności na tymże terytorium Federacji Rosyjskiej
11

. Wydaje 

się, iż zarówno państwa członkowskie, jak i instytucje UE potrzebowały silnego 

bodźca w celu podjęcia odpowiednich inicjatyw. Mocarna influencja rosyjska 

na Półwyspie Bałkańskim stała się takim właśnie stymulantem. O ile rosyjskie 

zainteresowanie nie budziło wzmożonej obawy europejskich elit politycznych, 

sfrustrowana bałkańska scena polityczna zaczęła dostrzegać, że poza drogą do 

zjednoczonej Europy istnieją też inne perspektywy rozwoju. Znamiennym jest 

fakt, iż nie wszystkie ówczesne państwa członkowskie Unii Europejskiej miały 

tak silne powiązania historyczne z Federacją Rosyjską jak Polska. Odmienna 

postawa polska i rosyjska, choćby wobec prawa narodów do samostanowienia, 

co przecież bezpośrednio związane jest z regionem Bałkanów Zachodnich, mo-

                                                           
10 P. Szeląg, Bałkany a Unia Europejska. Perspektywy integracyjne państw bałkańskich, [w:] 

Bałkany u progu zjednoczonej Europy, P. Czubika (red.), Kraków 2008, s. 27. 
11 Wpływ Federacji Rosyjskiej na sytuację gospodarczą, polityczną i społeczną na Półwyspie 

Bałkańskim, a w szczególności w krajach Bałkanów Zachodnich, można odnotować już w XVIII 

w. Nasilił się natomiast w wieku XIX. Ekspansywność ta miała swoje odzwierciedlenie w idei 

rosyjskiego panslawizmu, która miała również oblicze geopolityczne. Jej celem było utworzenie 

pod zwierzchnictwem Rosji potężnego Imperium Słowiańskiego. Z perspektywy historycznej 

może wydawać się, że doktryna panslawizmu powstała stosunkowo późno, bo dopiero po wojnie 

krymskiej (1853-1856), a jej okres świetności datuje się na okres po kryzysie bałkańskim (1875-

1878). Obok Austrii i Turcji, Rosja była trzecią siłą na Bałkanach. Ostatecznie opanowanie Pół-

wyspu Bałkańskiego okazało się utopią. Niemniej jednak od tego czasu Rosja nieprzerwanie 

odgrywa ważną rolą w kształtowaniu się sytuacji politycznej i gospodarczej w tym regionie. Zob.: 

P. Eberhardt, Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna, www.geopolityka.net [11.03.2014]. 
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gła stać się „skutkiem ubocznym” wspólnego kreowania bezpieczeństwa euro-

pejskiego
12

. 

Paradoksalnie, kolejnym motywem dla priorytetowego postrzegania Chor-

wacji i Serbii są inicjatywy przedsięwzięte w ramach Partnerstwa Wschodniego. 

Współpraca z państwami Europy Południowej może okazać się szczególnie 

opłacalna dla Polski, bowiem nasza polityka zagraniczna, przez długi okres 

ukierunkowana na integrację Europy Wschodniej z Unią Europejską, nie pod-

dawana byłaby krytycznym opiniom, jakoby ignorowała ona kwestię bałkańską, 

skupiając się jedynie na wymiarze wschodnim
13

.  Zagraniczne ambicje polskie-

go rządu w tym przypadku nie powinny ze sobą konkurować. Co więcej, uza-

sadnionym jest twierdzenie, iż są one kompatybilne. Artykułowanie, że domena 

wschodnia nie jest równoznaczna z pomijaniem problematyki południowej 

przyniesie wymierne korzyści w postaci postrzegania Polski jako silnego gracza 

wśród państw członkowskich UE, którego charakteryzuje wielotorowa opera-

tywność na arenie międzynarodowej.  

Jak zauważa Wojciech Stanisławski „polska polityka wschodnia” różni się 

od „polskiej polityki bałkańskiej” tym, że w ramach tej pierwszej istnieje szereg 

projektów, które wyznaczają ściśle określone cele, przy jednoczesnym odwoły-

waniu się do miejscowych realiów. Natomiast „polska polityka bałkańska” za-

węża się do popierania starań integracyjnych państw regionu
14

. „Wschód” 

i „Południe” kontrastują ze sobą w ten sposób, że nasze zainteresowanie Europą 

Wschodnią ma swoje umocowanie w podejmowanych inicjatywach, podczas 

gdy państwa Europy Południowej-Wschodniej mogą liczyć z naszej strony na 

„ciepłe słowa” aprobaty dążeń tych podmiotów do konsolidacji ze zjednoczoną 

Europą. Wieloaspektowe poczynania polskiego aparatu państwowego powinny 

stać się bardziej uniwersalne, poprzez ich konsolidowanie, czego przykładem 

                                                           
12 Stosunki polsko-rosyjskie od wieków są skomplikowane i tak też początek XXI w. nie przy-

niósł w tej kwestii znaczących zmian. Po II wojnie światowej Polska nie była w stanie prowadzić 

niezależnej polityki zagranicznej, toteż objęcie funkcji premiera przez Tadeusza Mazowieckiego 

w 1989 r. oraz powołanie na ministra spraw zagranicznych profesora Krzysztofa Skubiszewskie-

go przewartościowało jej wyznaczniki. Późniejsza obecność T. Mazowieckiego na Bałkanach, 

jako specjalnego wysłannika OBWE została skrytykowana przez Federację Rosyjską za bezuży-

teczność i sprzeczność z interesami międzynarodowymi (choć państwa zachodnie również nie 

wyrażały się pozytywnie o bałkańskiej działalności Mazowieckiego). Półwysep Bałkański stał się 

kolejnym regionem, na którym spotkały się dwie sprzeczności:  Rosja – za wszelką cenę broniąca 

integralności terytorialnej państw byłej Jugosławii i Polska – opowiadająca się za prawem każde-

go narodu do samostanowienia.  G. Cimek, M. Franz, K. Szydywar-Grabowska, Współczesne 

stosunki polsko-rosyjskie: wybrane problemy, Toruń 2012, s. 184-195. 
13 M. Gniazdowski, Bałkany Zachodnie: sprawa środkowoeuropejskiej solidarności, „Polski 

Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 2, s. 10. 
14 W. Stanisławski, Polska na Bałkanach Zachodnich – życzliwy, roztargniony kibic, „Polski 

Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 2, s. 18. 
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jest współpraca polskich i ukraińskich żołnierzy w Kosowie
15

. Mimo iż żołnie-

rze KFOR
16

 realizowali zadania mandatowe skupiające się na zapewnieniu bez-

pieczeństwa lokalnej społeczności, nie można pominąć ich roli w osiągnięciu 

niepodległości przez Kosowo w 2008 r. Podany przykład dowodzi zatem, że 

otwieranie się Polski na kooperacje z innymi podmiotami ma pozytywne skutki 

dla naszej pozycji na Półwyspie Bałkańskim.  

Jednakowoż nie można zapominać, iż uczestnictwo w misjach pokojowych 

NATO i Unii Europejskiej było jednym z wielu wyznaczników polskiej polityki 

zagranicznej, jednakże ich celem była realizacja własnych aspiracji członkow-

skich w tych organizacjach. Same w sobie, Bałkany Zachodnie nigdy nie były 

istotą działań zewnętrznych rządu. Wówczas nie wynikało to z obawy przed 

zuchwałym wywieraniem presji na członkach UE w celu zwrócenia większej 

uwagi na omawiany region, gdyż jest on już od wielu lat jednym z priorytetów 

unijnych znajdującym się poza jej granicami, ale raczej z nieświadomości pol-

skich polityków o strategicznym znaczeniu tego obszaru.  

Polska aktywność zwykła być oceniana przez pryzmat kooperacji z pań-

stwami Bałkanów Zachodnich jej najbliższych partnerów. Dobitnie kwestia ta 

prezentuje się w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Silne powiązania historyczne 

i gospodarcze pozostałych członków zrzeszenia z Serbią i Chorwacją uniemoż-

liwiają Polsce zaistnienie na tle graczy, których choćby położenie geopolityczne 

warunkuje silniejsze oddziaływanie na te terytoria. Uwagę zwraca dobra pozy-

cja Budapesztu. Pierwszorzędne miejsce południa Europy na liście priorytetów 

węgierskiej dyplomacji wynika zarówno z ich bliskiego sąsiedztwa, więzów 

historycznych
17

, jak i tradycyjnego już ukierunkowania działalności zagranicz-

nej na Bałkany Zachodnie. Węgry wyciągnęły pomocną dłoń w stronę władz 

serbskich i chorwackich, bowiem pragnęły stać się ich mentorem w procesie 

integracji z UE.  

Niezaprzeczalnie Węgry odgrywają istotną rolę w kreowaniu nowej rze-

czywistości w krajach bałkańskich, jednakże nie świadczy to o niemożności 

wykorzystania polskiego potencjału. Będąc członkiem istniejącego od 2000 r. 

                                                           
15 Zob. P. Sokołowska, Poglądy zachowujemy dla siebie, „Przegląd” 2008, nr 10. 
16 Kosovo Force (KFOR) – siły pokojowe NATO, działające na terenie Republiki Kosowa od 12 

czerwca 1999 r. Misja pokojowa ma swoją podstawę prawnomiędzynarodową w Rezolucji nr 

1244, przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Zob.: www.aco.nato.int [01.10.2014]. 
17 Najsilniejsze więzy historyczne występują pomiędzy Węgrami i Chorwacją. Państwa te przez 

wiele stuleci były bezpośrednimi sąsiadami. Przez czterysta lat wchodził w skład monarchii habs-

burskiej. Chorwaci broniąc się przed ekspansją Cesarstwa Bizantyjskiego związali się z Węgrami 

unią personalną w 1102 r., która przetrwała osiemset lat. Ze względów historycznych, bliskie 

relacje łączą Budapeszt również z Belgradem. W IX w. w skład Królestwa Węgierskiego weszła 

Wojwodina, obecnie prowincja Serbii, a od połowy XIX w. znalazła się pod bezpośrednim zarzą-

dem węgierskim. Zob. D. Kałan, Polityka Węgier wobec Bałkanów Zachodnich, „Polski Przegląd 

Dyplomatyczny” 2011, nr 4, s. 56. 
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Funduszu Wyszehradzkiego, polska dyplomacja oferuje stypendia dla studen-

tów uczących się na uniwersytetach w Chorwacji i Serbii. Największy nacisk 

został wówczas położony na projekty stypendialne w ramach współpracy pol-

sko-serbskiej na szczeblu akademickim. Mimo iż Serbia, obok Białorusi i Gru-

zji, jest dla Funduszu priorytetem, oferta wykorzystywana jest w małym stop-

niu
18

.  

Spójrzmy chociażby na świetne wyniki Polski w pozyskiwaniu i wykorzy-

stywaniu funduszy unijnych. Znajdujemy się w czołówce krajów, które feno-

menalnie radzą sobie z rozporządzaniem unijnych dotacji. Dzięki wspar-

ciu finansowemu, korzyści czerpie nie tylko gospodarka krajowa, ale również 

kultura, edukacja, turystyka i transport
19

. Zważywszy na ówczesną sytuację 

gospodarczą w Chorwacji i Serbii, Polska miała szansę zaistnieć jako przykład 

wykorzystywania funduszy z UE, a w szczególności tych przedakcesyjnych. Już 

w pierwszych latach naszego członkowstwa winniśmy byli użyć tego niewąt-

pliwego atutu w celu poprawienia swojej pozycji międzynarodowej. Dzięki 

akcesji uzyskaliśmy możliwość współuczestnictwa w procesach zachodzących 

w ramach organizacji. Co więcej, byliśmy częścią składową transferu wiedzy, 

idei i standardów europejskich poza granice zintegrowanej Europy. Niestety dla 

działaczy polskiej sceny politycznej perspektywa tego typu inwestycji okazała 

się zbyt odległa. Krótkofalowe działania, które charakteryzują taktykę ich rzą-

dzenia uniemożliwiły właściwe spożytkowanie posiadanego kapitału ludzkiego.  

Zauważono wyżej, iż proeuropejscy politycy nie potrafią w odpowiedni 

sposób przekazać know how z zakresu wykorzystywania unijnych pieniędzy.  

Powyższa ocena o nieco negatywnych konotacjach nie powinna przysłonić Czy-

telnikom polskiego wkładu w unijne projekty na rzecz Bałkanów Zachodnich. 

Chociaż nie podejmowaliśmy jednostronnych działań, aby zaistnieć jako wzór 

do naśladowania dla Chorwacji i Serbii, Polska wpisuje się w strategię działań 

przygotowanych na szczeblu ponadnarodowym, a ten typ zaangażowania jest 

już zauważalny. Przykładem jest czynny udział w tzw. projektach twinningo-

wych
20

, finansowanych z funduszy przedakcesyjnych. Ochoczo wspieraliśmy 

przygotowywaniu chorwackiej i serbskiej administracji państwowej w celu 

spełnienia warunków niezbędnych do akcesji do UE oraz ich późniejszego 

                                                           
18Zob. T. Żornaczuk, Polityka Polski wobec Bałkanów Zachodnich, „Rocznik Polskiej Polityki 

Zagranicznej” 2011, s. 239. 
19 Jak Polska wykorzystuje fundusze unijne?, www.uniaeuropejska.info.pl [18.03.2014].  
20 Projekty twinningowe (bliźniacze) polegają na wysyłaniu grup ekspertów przez kraje człon-

kowskie do krajów korzystających z pomocy przedakcesyjnej w celu usprawnienia funkcjonowa-

nia administracji i instytucji publicznych. W latach 2003-2005 zrealizowano 40 projektów twin-

ningowych na rzecz Bałkanów Zachodnich (w tym przede wszystkim w Chorwacji i Serbii). 

Komisja Europejska już na początku 2006 r. rozważała objęcie taką pomocą również Kosowa. 

Zob.: Bałkany Zachodnie na drodze do UE: umacnianie stabilności i dobrobytu, Komunikat 

Komisji Wspólnot Europejskich KOM (2006) 27, Bruksela 2006, s. 13. 
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funkcjonowania w „europejskich realiach”
21

. Pozytywnym aspektem polskiej 

pomocy jest fakt, iż obecnie Chorwacja (dziś już jako państwo członkowskie 

UE) ściśle współpracuje z Polską na rzecz wdrażania „pomocy bliźniaczej” 

w pozostałych krajach kandydujących
22

, podczas gdy jeszcze niedawno była 

ona ich beneficjentem. 

Stosunki bilateralne z Serbią nie były w tym okresie na tak dobrym pozio-

mie jak współpraca w ramach integracji europejskiej z oboma podmiotami. 

Momentem przełomowym był 2008 r., kiedy to prowincja serbska, Kosowo, 

ogłosiła niepodległość. Polski rząd niezwykle szybko odpowiedział na kosow-

ską deklarację niepodległości, uznając to państwo już 26 lutego 2008 r.
23

. Wła-

dze w Warszawie dbając o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, udowodniły tym 

gestem swoją lojalność. Istotnym jest jednak, iż po raz kolejny popełniono błąd. 

Niewłaściwe pojmowanie możliwości wykorzystania naszego potencjału spra-

wiło, że nie skupiono się na poszerzeniu strefy polskich wpływów na Półwyspie 

Bałkańskim, a jedynie uznaniu w oczach amerykańskiego mocarstwa
24

. Nieza-

                                                           
21 W październiku 2005 r. w Budapeszcie odbyło się spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych 

państw Partnerstwa Regionalnego oraz Bałkanów Zachodnich. Polska, jako jedno z państw zasila-

jących szeregi Partnerstwa, została koordynatorem obszaru czwartego spośród sześciu dziedzin 

rozdzielonych między państwa członkowskie. Naszym zadaniem było przekazywanie doświad-

czeń w wykorzystywaniu środków pomocowych z budżetu UE. Dwa lata po zainicjowaniu owych 

działań w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli ambasad krajów Partner-

stwa Regionalnego i państw Bałkanów Zachodnich. Seminarium zatytułowane zostało „Przeka-

zywanie doświadczeń Polski i innych krajów członkowskich UE – sygnatariuszy Partnerstwa 

Regionalnego w wykorzystaniu unijnych środków pomocowych dla krajów Bałkanów Zachod-

nich przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej”. Zob.: Działania Polski w związku z inicjaty-

wą Partnerstwa Regionalnego na rzecz wspierania procesu integracji państw regionu Bałkanów 

Zachodnich z Unią Europejską, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, www.archiwum-

ukie.polskawue.gov.pl [20.02.2014]. 
22 W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska wydała dokument, na podstawie którego Chorwacja 

stała się partnerem w programach twinningowych dla krajów, które są beneficjentami funduszu 

przedakcesyjnego IPA. Zob.: European Commission’s Note to National Contact Points for Institu-

tion Building (Twinning) in The Member States about Croatian’s Participation in Twinning, 

Bruksela 2013, www.zalaczniki.polskawue.gov.pl [20.03.2014]. 
23 Należy pamiętać, że Republika Kosowa proklamowała swą niepodległość 17 lutego 2008 r. 

Zatem polski rząd przyjął uchwałę uznające kosowską niepodległość zaledwie 9 dni po jej ogło-

szeniu.  
24 W czasach PRL-u Stany Zjednoczone Ameryki postrzegane były przez polską opozycję jako 

mocarstwo mające realny wpływ na bieg wydarzeń zachodzących na Starym Kontynencie. Ry-

szard Zięba wyróżnia trzy etapy rozwoju stosunków Polska-USA w mijającym dwudziestoleciu. 

Pierwszy etap, obejmujący lata 1989-1999, opierał się na staraniach Polski o współpracę z NA-

TO. Lata 1999-2007 charakteryzowały się klientelizmem wobec USA i choć od 2007 r. podjęto 

próbę równoważenia partnerstwa z ów mocarstwem, do dziś Polska nie uwolniła się od uzależ-

nienia od polityki europejskiej prowadzonej przez Stany Zjednoczone Ameryki. Szerzej proces 

ten opisuje R. Zięba, Aktualny stan stosunków Polska-USA, [w:] 400 lat stosunków polsko-

amerykańskich (1608-2008), M. Wieteska-Rostek (red.), Warszawa 2009. 
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przeczalnie polska scena polityczna uwierzyła w powszechne już od początku 

lat 90. kreowanie wizerunku Serbów jako sprawców wojny, a ówczesnego serb-

skiego prezydenta, Slobodana Milosewicza, jako odpowiedzialnego za roznie-

canie nacjonalizmu wśród rodaków
25

. Wytworzenie obrazu serbskiego agresora 

okazało się solidnym fundamentem, na podstawie którego, i dzięki któremu, 

w Kosowie powoli tworzyły się struktury państwowe. Fałszywy wizerunek 

naszych słowiańskich braci – Serbów uzyskał swój kształt dzięki Stanom Zjed-

noczonym, podczas gdy w opozycji stała Federacja Rosyjska o diametralnie 

innych poglądach. Być może, to właśnie dlatego polscy politycy tak chętnie 

poparli kosowską deklarację niepodległości.   

 Można by stwierdzić, iż Polska uznała Republikę Kosowa w ramach tzw. 

„europejskiej perspektywy”. Oznacza to, że podążając za większością członków 

Unii Europejskiej, polska władza wymarzyła sobie Stary Kontynent, 

na obszarze którego państwa nieustannie rozwijają się, są stabilne wewnętrznie, 

a niebezpieczeństwo nie istnieje. Wydaje się, iż uznanie nowego państwa na 

Półwyspie Bałkańskim miało być krokiem milowym w celu zrealizowania tej 

idyllicznej wizji. Jednakże ów powód jest niedorzeczny w perspektywie krótko 

i długofalowej. Z jednej strony przyjąć można, iż integracja Serbii z Unią Euro-

pejską to proces, który wymaga jeszcze wielu lat reform w drodze przeprowa-

dzenia efektywnej transformacji oraz dorównania zachodnim standardom. Na-

tomiast wizja Kosowa, zasilającego szeregi unijne to raczej wishful thinking, 

aniżeli realne plany. Konkludując, istotnym jest podkreślenie, iż prognozując 

przyszłą akcesję Serbii do Unii Europejskiej, nie sposób wyobrazić sobie zgodę 

tej republiki na rozpoczęcie negocjacji z jej dawną prowincją, gdyż istnieje 

obawa, że ewentualne dyskusje i sprzeciwy odrodzą dawny konflikt.  

Jak wcześniej wspomniano, problemem polskiej polityki zagranicznej jest 

brak skuteczności, który wynika z krótkofalowego planowania działań. Zakła-

dając prawdopodobną wersję członkostwa państw Bałkanów Zachodnich 

w Unii Europejskiej winniśmy przeanalizować pozyskanie nowych sojuszników 

w Europie, bowiem na forum unijnym nie posiadamy wystarczającego poparcia, 

aby bez trudności przeforsować polskie inicjatywy. Kreując rzeczywistość mię-

dzynarodową koniecznym jest myślenie egoistyczne, które paradoksalnie, 

z czasem staje się korzystne dla innych aktorów stosunków międzynarodowych. 

Mianowicie, dbając o wewnętrzną stabilizację polityczną, gospodarczą i spo-

łeczną, przyczyniamy się do przenoszenia jej na szczebel regionalny, a następ-

nie globalny.  

Od 2004 r., kiedy to Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Euro-

pejskiej, aż do momentu objęcia przez ten kraj Prezydencji w Radzie Unii Eu-

ropejskiej, polska polityka zagraniczna wobec Chorwacji i Serbii nie charakte-

                                                           
25 Por. Ł. Szurmiński, Mechanizmy propagandy, Warszawa 2008, s. 87-99.  
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ryzowała się dynamizmem. Ówczesne rządy koncentrowały się bowiem na 

współpracy z najbliższymi sąsiadami wschodnimi, a region Bałkanów Zachod-

nich traktowany był jako „dalsza zagranica”. Dopiero realna wizja przyszłego 

członkostwa tych państw w UE wywołała nieznaczne przebudzenie polskiej 

dyplomacji. Świadomość, iż w kolejnych latach będziemy zmuszeni do poszu-

kiwania potencjalnych sojuszników na Starym Kontynencie poskutkowała 

wspieraniem procesów rozszerzeniowych UE o Europę Południowo-

Wschodnią. Kreowanie wizerunku Polski jako jednego z gwaran-

tów bezpieczeństwa europejskiego stało się przesłanką do zrezygnowania 

z biernej postawy względem poszerzania się terytorium UE. Rozszerzenie orga-

nizacji o Chorwację i Serbię oznaczałoby znaczne przesunięcie zewnętrznych 

granic unijnych, w konsekwencji czego w regionie przez lata ogarnię-

tym konfliktami zapanowałby długotrwały pokój. Z kolei ów ład pozwoliłby na 

stopniowe wprowadzanie reform politycznych i gospodarczych. Pamiętając 

o transformacji ustrojowej jaka miała miejsce w Polsce pod koniec lat 80. XX 

w., wydaje się ona idealnym krajem do świecenia przykładem jak powinna 

przebiegać wewnątrzpaństwowa reorganizacja. Można pokusić się o tezę, iż 

Chorwacja i Serbia są wyjątkowymi podmiotami na „bałkańskiej mapie”, które 

wpierw mogłyby dołączyć do licznego już grona UE, a następnie podjąć się 

dogłębnych przemian w celu dorównania potencjałem pozostałym państwom 

członkowskim. 

 

Polska polityka zagraniczna wobec Bałkanów Zachodnich 

podczas sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 

 

Szansą na zdynamizowanie polskiej polityki zagranicznej był okres pol-

skiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (Radzie UE)
26

, która trwała od 11 

lipca do 31 grudnia 2011 r. Spośród wielu funkcji jakie pełni prezydencja, 

przede wszystkim reprezentuje UE w stosunkach zewnętrznych.  Prezydencja 

jest specyficzną formą aktywności, w której wykorzystuje się kompetencje, 

kanały komunikacyjne i ośrodki decyzyjne państwa ją sprawującego. Weryfi-

kować efektywność prezydencji można na podstawie sposobności godzenia 

                                                           
26 Instytucja prezydencji towarzyszy procesowi integracji europejskiej od 1952 r. Swoje umoco-

wanie prawne znalazła już w Traktatach Rzymskich. Przez lata poddawana była zmianom organi-

zacyjnym i instytucjonalnym. Podstawową funkcją prezydencji jest zarządzanie pracami Rady 

Unii Europejskiej, reprezentowanie jej w relacjach z innymi instytucjami oraz reprezentowanie 

Unii Europejskiej w stosunkach z państwami spoza Unii oraz organizacjami międzynarodowymi. 

Dodatkową funkcją prezydencji, w bardziej praktycznym wymiarze, jest podejmowanie właści-

wych działań w celu doprowadzenia do kompromisu podczas procesu decyzyjnego. Zob.: J. 

Barcz, Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa 2013, 

s. 98. 
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interesu narodowego z interesem pozostałych państw członkowskich lub intere-

sem prezentowanym przez UE poprzez jej instytucje
27

.  

Prezydencja może zostać poddana ocenie zarówno przez pryzmat realizo-

wania interesów państwa, które ją aktualnie sprawuje, jak i poprzez efektyw-

ność urzeczywistniania celów unijnych. Oczywiście w praktyce oba aspekty 

łączą się ze sobą, gdyż każdy członek UE usiłuje realizować priorytety swojej 

polityki zagranicznej w ramach unijnych działań zewnętrznych. Kwestią sporną 

jest, na ile dyskretnie i subtelnie odpowiedni politycy są w stanie przenieść ów 

interes narodowy na grunt europejski. Jest to niezwykle ważna umiejętność, 

którą można posiąść odpowiednio przygotowując się do sprawowania przez 

dane państwo prezydencji w Radzie UE. Eksperci stoją na stanowisku, iż nieko-

rzystne jest epatowanie retoryką narodową przy jednoczesnym braku inicjowa-

nia działań priorytetowych dla całej Unii Europejskiej, bowiem przewodnicze-

nie wszystkim państwom członkowskim wymaga bezstronności. Preferowane 

jest zatem sprawowanie prezydencji przez mniejsze państwa. Uznaje się, iż jest 

ona skuteczniejsza, albowiem nie forsują one w tak drastyczny sposób swoich 

preferencji obawiając się reakcji silniejszych członków (Francji, Niemiec, 

Wielkiej Brytanii)
28

.  

Istnieje również wiele innych kwestii ważkich z punktu widzenia efektyw-

ności przewodnictwa w Radzie UE, jednakże Autorka postanowiła przybliżyć 

jedynie proces wyboru priorytetów, co miało szczególne znaczenie dla niniej-

szej pracy. Odpowiednio dobrane priorytety powinny mieć ogólnoeuropejski 

charakter oraz cechować się neutralnością, zważywszy na fakt, że państwo 

sprawujące obowiązki w ramach omawianego mechanizmu pełni rolę negocja-

tora (w odniesieniu do tematu pracy) pomiędzy Unią Europejską a Bałkanami 

Zachodnimi
29

.  

Ponadto, miernikiem optymalnie obranych celów jest prawdopodobieństwo 

ich osiągnięcia. Jest to o tyle problematyczne, że korpus prezydencji jest zobo-

wiązany do uwzględniania spraw podjętych przez poprzednie prezydencje oraz 

aktualnych i przyszłych planów pracy Rady i Komisji Europejskiej. Zważyw-

szy, iż pożądanym jest wybieranie na priorytety takich zagadnień, w których 

posiada się niezbędne know how, wymaga to solidnego przygotowania meryto-

rycznego, poprzedzającego ich wykonanie. Zaledwie półroczny okres sprawo-

                                                           
27 Z. Czachór, Proces kreowania i upowszechniania priorytetów prezydencji na przykładzie Pol-

ski, [w:] Polska prezydencja w Unii Europejskiej, J. Nadolska, K.A. Wojtaszczyk (red.), Warsza-

wa 2010, s. 95-96.  
28 T.G. Grosse, Czy polska prezydencja może być sukcesem?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 

2007, nr 4, s. 29-31. 
29 M.K. Berent [i inni], Wybór priorytetów polskiej prezydencji, [w:] Prezydencja Unii Europej-

skiej – przygotowania Polski do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, J. 

Czaputowicz (red.), Warszawa 2010, s. 145-147. 
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wania funkcji przewodniczącego Rady UE
30

 jest niewłaściwym czasem do eks-

perymentowania z kwestiami, o których eksperci z danego państwa nie posiada-

ją wystarczającej wiedzy
31

.  

Polska zwróciła uwagę na obszar Bałkanów Zachodnich przede wszystkim 

ze względu na wcześniej sformułowane cele unijne, które już pod koniec lat 90. 

XX w. przerodziły się w długoterminową strategię. 20 czerwca 2000 r., podczas 

szczytu Rady Europejskiej w Feira, pięć byłych państw Jugosławii, uczestni-

czących z procesie stabilizacji i stowarzyszenia
32

, stało się potencjalnymi kan-

dydatami do członkostwa w Unii Europejskiej. Stanowisko to potwierdzono 

w 2003 r., na posiedzeniu Rady Europejskiej w Salonikach. Jak widać, Europa 

Południowo-Zachodnia od lat jest w centrum zainteresowania polityków proeu-

ropejskich, nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również przez wzgląd na 

rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejnych członków. Wątpliwym jest nato-

miast, czy Polska zaangażowałaby się w działania zewnętrzne w tej części Eu-

ropy w obliczu innych realiów na szczeblu międzynarodowym. Ukazany przy-

kład ustalania optymalnych priorytetów prezydencji działa na korzyść naszego 

kraju, poszerzając horyzonty prowadzonej polityki zagranicznej. Korzystnym 

było bowiem, niejako wymuszone przez trwające już inicjatywy unijne, świeże 

spojrzenie polskiej dyplomacji na możność pogłębionej współpracy z państwa-

mi takimi jak Chorwacja, Serbia i Kosowo, choć to ostatnie wiąże się raczej 

z pomocą aniżeli kooperacją.  

W nawiązaniu do powyższej myśli, wartym podkreślenia jest, że większość 

państw członkowskich wyraża potrzebę podtrzymywania zdolności Unii do 

przyjmowania kolejnych krajów. Jednakże skoncentrowana na walce z kryzy-

sem gospodarczym i finansowym Unia Europejska coraz ostrożniej podchodzi 

do kwestii poszerzania swych granic. W konsekwencji przeszkodą mogą okazać 

się jej wewnętrzne problemy gospodarcze, a nie kandydatów starających się 

                                                           
30 Sprawowanie przewodnictwa w Radzie teoretycznie trwa sześć miesięcy. Jednakże państwa, 

które obejmuję tę funkcję w drugiej połowie roku są w znacznie gorszej pozycji, gdyż czas ich 

aktywności ograniczony jest przez przerwę wakacyjną oraz okres bożonarodzeniowy. W konse-

kwencji swoje priorytety realizować mogą jedynie przez 4-4,5 miesiąca. 
31 M. Jatczak, B. Słomińska, Dobór priorytetów przez państwa członkowskie sprawujące prze-

wodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w latach 2002-2008 – wnioski dla Polski, „Biuletyn Ana-

liz UKIE” 2009, nr 22, s. 53.  
32 Proces stabilizacji i stowarzyszenia (SAP) został zainicjowany przez Unię Europejską w 1999 

r. Stanowił on strategiczne ramy celem stopniowego zbliżenia państw Bałkanów Zachodnich do 

Unii Europejskiej. Strategia obejmowała przede wszystkim pomoc gospodarczą i polityczną dla 

stabilności regionu bałkańskiego. Ponadto istniała możliwość utworzenia stref wolnego handlu z 

państwami zainteresowanymi. SAP nie gwarantował przyznania statusu państwa kandydującego i 

rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, jednak umożliwiał integrację ze strukturami UE na specjal-

nych warunkach. Zob.: B. Ray, Bałkany Zachodnie, www.europarl.europa.eu [01.10.2014]. J. 

Olchowski, K. Pawłowski, Region Europy Południowo-Wschodniej, [w:] Regiony w stosunkach 

międzynarodowych, I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (red.), Lublin 2009, s. 87. 
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o członkostwo. Komplikacje ściśle związane z tym procesem podkreślała już 

kanclerz Niemiec, Angela Merkel, nawołując do spowalniania procesu integra-

cji z potencjalnymi kandydatami. O ile stanowiska co do polityki rozszerzenio-

wej są odmienne, w jednej kwestii działacze polityczni są zgodni – jakiekolwiek 

działania, ograniczające lub rozwijające, powinny rozpocząć się dopiero po 

akcesji Chorwacji do struktur unijnych
33

.  

Prezydencja Polski w Radzie UE obejmowała okres od 1 lipca do 31 grud-

nia 2011 r. Był to niezwykle dogodny czas dla późniejszej pozytywnej oceny 

efektywności reprezentacji Unii na arenie międzynarodowej przez polskich 

przedstawicieli. Mieliśmy niepowtarzalną okazję sfinalizowania wcześniej roz-

poczętych inicjatyw, dzięki czemu przypisano nam wiele zasług. Jedną z nich 

było podpisanie Traktatu Akcesyjnego przez Chorwację i pozostałych członków 

UE. Bez wątpienia potraktowano to wydarzenie jako zwieńczenie wieloletniej 

współpracy oraz starań tego bałkańskiego kraju o zasilenie szeregów Unii Eu-

ropejskiej. Jednakże istotnym jest poddanie analizie rzeczywistego wkładu Pol-

ski w chorwackie negocjacje akcesyjne oraz merytorycznego zaangażowania 

w ostateczny tekst wspomnianego dokumentu. 

Postępy procesu akcesyjnego spośród ówczesnych kandydatów były naj-

bardziej widoczne w przypadku Chorwacji. Znamiennym jest chwilowy powrót 

do roku 2004, kiedy to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a w czerwcu 

tego samego roku, Chorwacja uzyskała status państwa – kandydata
34

. Autorka 

podkreślała już wcześniej, iż polska scena polityczna nie była obojętna wobec 

starań chorwackiego rządu o szybką akcesję, ale też nie była to aktywność po-

równywalna z naszym zaangażowaniem wobec Partnerstwa Wschodniego. Poza 

pomocą ekspercką w ramach wykorzystywania finansowej pomocy przedakce-

syjnej nie doszło do wzmożonej intensyfikacji współdziałania na linii Warsza-

wa-Zagrzeb. Niemniej, Polska nauczyła się przez lata członkostwa, iż jako naj-

większy kraj w Europie Środkowej musi dbać o swój wizerunek jako silnego 

gracza, potrafiącego wpływać na sytuację poza jego granicami.  

W stosunkach bilateralnych zdolność do oddziaływania na decyzje podej-

mowane przez rząd drugiego kraju przejawia się w częstotliwości wzajemnych 

wizyt. Nie jest to oczywiście jedyny sposób, aby wpływać na bieg wydarzeń, 

jednak zważając na niewielką ilość wspólnych interesów omawianych państw 

jest to metoda zasadnicza.  Szef polskiego rządu udał się z wizytą roboczą do 

Chorwacji w maju 2011 r.
35

, zaledwie dwa miesiące przed rozpoczęciem prezy-

                                                           
33 T. Żornaczuk, Rozszerzenie Unii Europejskiej a prezydencja Polski w Radzie UE, „Przegląd 

Dyplomatyczny” 2011, nr 1, s. 56. 
34 J. Muś, M. Szpala, Chorwacja w Unii Europejskiej, Łódź 2011, s. 24. 
35 Wizyta premiera w Chorwacji, www.premier.gov.pl [02.04.2014]. 
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dencji w Radzie UE
36

. Podczas rozmowy z premier Chorwacji, Jadranką Kosor, 

poruszone zostały takie kwestie, jak wspieranie chorwackich negocjacji z Unią 

oraz fundamenty wzajemnego zrozumienia pomiędzy narodami. Premier Do-

nald Tusk dość ryzykowanie podkreślił, że Chorwacja, tak jak Polska, jest środ-

kiem Europy, a jej miejsce jest w „najpiękniejszej politycznej  rodzinie jaką 

udało się zbudować we współczesnym świecie”
37

. Słowa wypowiedziane przez 

szefa polskiego rządu zabrzmiały niezwykle patetycznie. Odnosi się wrażenie, 

że polski premier za wszelką cenę chciał przekonać europejską opinię pu-

bliczną, iż sześcioletni okres negocjacji akcesyjnych sfinalizuje się jeszcze 

w trakcie trwania naszej prezydencji. Paradoksalnie, gdyby na miejscu Republi-

ki Chorwacji znalazło się jakiekolwiek inne państwo
38

, prawdopodobnie aktyw-

na postawa przedstawicieli polskiego rządu pozostałaby niezmienna, co po 

głębszym zastanowieniu nie czyni z Chorwacji partnera o szczególnych znacze-

niu. 

Premier Donald Tusk nie ominął też w swojej „bałkańskiej podróży” Re-

publiki Serbii, w której pojawił się dzień wcześniej, tj. 6 maja 2011 r.
39

. Pod-

czas  wizyty roboczej w Belgradzie szef polskiego rządu wyraził nadzieję na 

nadejście momentu, w którym Serbowie wraz z innymi narodami Europy znajdą 

się w jednej wspólnocie. Ponadto, premier zaoferował Serbii pomoc polityczną 

oraz ekspercką w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy europej-

skich. Sprawa serbska w polskiej prezydencji w Radzie UE również nie została 

pominięta podczas rozmów. Zasygnalizowana została waga uzyskania przez 

Serbię oficjalnego statusu kandydata jeszcze w 2011 r.
40

.  

W części operacyjnej programu polskiej prezydencji znalazło się 46 celów 

szczegółowych. Na miejscu 17 uplasowało się podpisanie traktatu akcesyjnego 

z Chorwacją oraz wspieranie dążeń państw Bałkanów Zachodnich do przyjęcia 

                                                           
36 20 lipca 2011 r. również premier Chorwacji złożyła wizytę w Warszawie. Tematem rozmów 

było zbliżające się wejście Chorwacji do Unii Europejskiej. Premierzy obu państw dyskutowali 

również nad zacieśnianiem współpracy gospodarczej, a w szczególności zwiększeniem liczby 

wzajemnych inwestycji oraz rozwijaniu potencjału polskich przedsiębiorców w Chorwacji. Pre-

mier Jadranka Kosor zaanonsowała, iż we wrześniu odbędzie się kolejne spotkanie celem omó-

wienia szczegółów Traktatu Akcesyjnego. Zob. Wizyta premier Chorwacji w Warszawie, 

www.premier.gov.pl [03.04.2014]. 
37 Tamże. 
38 Np. kraje objęte Partnerstwem Wschodnim, choć wymaga to pewnego rozróżnienia. Ówczesne 

miejsce Chorwacji w polskiej polityce zagranicznej można co najwyżej porównać do krajów 

Kaukazu Południowego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), co i tak jest dość ryzykowanym zabie-

giem. Pozycja Ukrainy w ramach polskiej aktywności zewnętrznej jest natomiast priorytetowa. 

Niewłaściwym byłoby zatem zestawienie tego kraju z Chorwacją, której znaczenie byłoby drugo-

rzędne.  
39 Premier w Serbii, www.premier.gov.pl [03.04.2014]. 
40 Tamże. 
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do Unii Europejskiej
41

. Takie sprecyzowanie przedstawionego celu szczegóło-

wego ukazuje gradację poszczególnych podmiotów znajdujących się na Półwy-

spie Bałkańskim. Wyszczególnienie chorwackiego traktatu akcesyjnego świad-

czy o polskiej ambicji pogłębionej kooperacji z tym krajem. Bezsprzecznym 

jest fakt, iż powodem intensyfikacji inicjatywy chorwackiej są egoistyczne aspi-

racje polskiej dyplomacji. W sytuacji, kiedy negocjacje akcesyjne pomiędzy 

Chorwacją i Unią Europejską zbliżały się ku końcowi, korpus polskiej prezy-

dencji nie mógł odmówić przypisania sobie tej zasługi.  

9 grudnia 2011 r. miało miejsce podpisanie traktatu o przystąpieniu Chor-

wacji do Unii Europejskiej. W imieniu Chorwacji traktat podpisali prezydent 

Ivo Josipović i premier Jodranka Kosor. Polskę reprezentował premier Donald 

Tusk. Było to najważniejsze wydarzenie w sześciomiesięcznym okresie pol-

skiego przewodnictwa
42

. Unijna polityka rozszerzeniowa okazała się mocnym 

punktem naszej prezydencji, choć poza wymiarem wschodnim, nie była ona 

zagadnieniem priorytetowym.  

Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem ustalonym na początku 2011 

r. Mianowicie, nie powiodło się uzyskanie przez Serbię oficjalnego statusu kan-

dydata. Pomimo pozytywnych opinii Komisji Europejskiej, która doceniła serb-

skie reformy gospodarcze i polityczne oraz wdrażanie unijnego dorobku praw-

nego, okazały się niewystarczająco satysfakcjonujące. Brak jednomyślności 

wśród państw członkowskich wymusił przesunięcie kwestii serbskiej na póź-

niejszy termin
43

.  

Dla Polski powodzenie akcesji kolejnego kraju jest dużym, choć przypisa-

nym sobie sukcesem
44

. Był to impuls do zintensyfikowania działań polskiej 

dyplomacji. Niezwykle ważnym jest wykorzystanie niepowodzenia uzyskania 

przez Serbię statusu kandydata jako możliwości odniesienia sukcesu w przy-

szłości. Brzmi to kuriozalnie, jednakże porażka w trakcie sprawowania prezy-

dencji w Radzie UE nie wypłynęła na pierwszy plan, gdyż opinia publiczna 

skupiła się na sukcesie sfinalizowania tekstu Traktatu Akcesyjnego Chorwacji. 

Daje to możliwość zatarcia śladów niepożądanej porażki politycznej. Ponadto 

dokładanie starań, aby Serbia jak najszybciej uzyskała oficjalny status kandyda-

                                                           
41 J.J. Węc, Bilans polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 

2, s. 5. 
42 Podpisanie traktatu akcesyjnego Chorwacji poprzedziło jego uroczyste wręczenie premier 

Jodrance Kosor, z rąk szefa polskiego rządu. Dokument został doręczony 17 września 2011 r. 

Podpisanie traktatu było zaplanowane na grudzień tego samego roku, jednak wydarzenie to nie 

było pewnikiem, przez wzgląd na co nie pozwolono sobie na sprecyzowanie konkretnej daty.  
43 R. Podgórzańska, Polska wobec procesu europeizacji Bałkanów Zachodnich, „Biuletyn Instytu-

tu Zachodniego” 2012, nr 80, s. 8. 
44 Należy mieć na uwadze, iż państwa takie jak Włochy, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, 

Rumunia, Bułgaria, Austria, Niemcy i Francja włożyły znaczny wysiłek w proces integracji 

państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. 
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ta, wykreowałoby wizerunek Polski jako kraju nierozerwalnie związanego 

z działaniami na rzecz integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.  

 

Wnioski końcowe 

 

Konkludując, rola Polski w procesie „europeizacji” Serbii i Chorwacji była 

i nadal jest ograniczona. Od 2004 r. do momentu rozpoczęcia sprawowania 

przez Polskę prezydencji w Radzie UE podejmowane przez stronę polską dzia-

łania ukierunkowane były na jej wschodnich sąsiadów. Należy jednak pamiętać 

o pierwszorzędnej wówczas konieczności „odnalezienia się” w unijnych re-

aliach, gdyż dziesięć lat temu dołączając do grona rozwiniętych państw Starego 

Kontynentu, Polska przechodziła proces zmian i wydaje się, iż transformacja ta 

nie dobiegła końca
45

.  

Zwiększoną aktywność na rzecz integracji Bałkanów Zachodnich z Unią 

Europejską można było dostrzec podczas półrocznego sprawowania przez Pol-

skę prezydencji w Radzie UE, jednakże była ona konsekwencją ustalonych 

wcześniej przedsięwzięć w ramach trojki. Przewodnictwo w Radzie UE niewąt-

pliwie było okazją zdynamizowania działań na rzecz „kwestii bałkańskiej”, co 

zaowocowało podpisaniem Traktatu Akcesyjnego Chorwacji. Niemniej, pod-

kreślić należy, iż mimo wszystko Serbia i Chorwacja nie znalazły się w centrum 

zainteresowań polskiej sceny politycznej, a osiągnięcie wspomnianego celu 

było raczej pochodną wcześniej podjętych przez państwa członkowskie inicja-

tyw. Deklaracje polityczne o woli współpracy oraz wymiana doświadczeń z 

zakresu aktywizacji administracji publicznej oraz pozyskiwania i wykorzysty-

wania funduszy europejskich nie powinny stanowić uzasadnienia dla tezy o 

aktywnej roli Polski w tym regionie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Tezę tę rozszerza prof. Roman Sobiecki w pracy poświęconej analizie przemian gospodarczych 

jakie zaszły w Polsce od 1989 r. Zob. tenże, Budowanie nowego ładu społeczno-ekonomicznego w 

Polsce, Warszawa 2009. 
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STRESZCZENIE 
 

Polska polityka zagraniczna od momentu akcesji do Unii Europejskiej realizo-

wana jest również na arenie unijnej. Nasza rola w procesie europeizacji Bałka-

nów Zachodnich w dużej mierze zależy więc od działań zewnętrznych, podej-

mowanych przez Unię Europejską. Od 2004 r. wkład polskiej dyplomacji 

w integrację państw byłej Jugosławii ze strukturami unijnymi sprowadzał się do 

politycznych deklaracji poparcia dla ich starań o członkostwo w UE. Okresem 

wzmożonej działalności na tym polu była polska prezydencja w Radzie UE. 

Wiązało się to z możliwością podejmowania skuteczniejszych działań celem 

zbliżenia Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. W niniejszej pracy szcze-

gólna uwaga zwrócona została na Republikę Chorwacji, zważywszy na finali-

zowane wówczas negocjacje akcesyjne oraz Republikę Serbii przez wzgląd na 

jej dążenia do uzyskania oficjalnego statusu państwa kandydującego.  

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Republika Serbii, Republika Chorwacji, akcesja, polityka zagraniczna, dyplo-

macja. 

SUMMARY 
 

Polish foreign policy since European Union accession is also executed on Union 

area. Its role in the process of Europeanizing of the Western Balkans is largely 

dependent on external operations appointed by the European Union. Since 2004, 

Polish diplomacy stake in the integration of countries of the former Yugoslavia 

with Union structures was reduced to political declarations of support for Yugo-

slavian ministration for the European Union membership. Period of intensified 

actions on this matter occured during Polish presidency of Council of the Euro-

pean Union. Therefore, it was associated with a possibility of taking more effi-

cient operations which aim was to warm the relations between the Western Bal-

kans and the European Union. This article emphasizes the role of Republic of 

Croatia, taking into consideration the fact of finalization  of access negotiations 

process and the role of Republic of Serbia by reason of its pursuit of obtaining 

a official status of candidate country. 

 

KEYWORDS 
 

Republic of Serbia, Republic of Croatia, accession, foreign policy, diplomacy. 
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Sylwia Maria ZAKRZEWSKA 
 

 

Stosunki polsko-białoruskie  

– wybrane problemy 
 

 

 
 

Rozpad porządku jałtańsko-poczdamskiego spowodował wielkie zmiany na 

mapie Europy. Wokół polskiej granicy wschodniej powstały niepodległe pań-

stwa, z którymi należało nawiązać relacje oraz określić ich kierunek. Wśród 

państw powstałych na gruzach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 

(ZSRR) była również Republika Białoruś – państwo, którego obywatele nie-

chętnie „opuszczali” łono ZSRR
1
. Skutkiem uzyskania przez Białoruś niepodle-

głości była, m.in. konieczność uregulowania kwestii granicznych z sąsiadami 

czy też wyznaczenia głównych priorytetów polityki wewnętrznej i zagranicznej. 

Nieistnienie w przeszłości poważniejszych polsko-białoruskich konfliktów na 

tle etnicznym dawało nadzieję na szybkie nawiązanie dobrosąsiedzkich relacji. 

Istotną wydaje się analiza początkowego okresu stosunków polsko-białoruskich 

i porównania ich do współczesnych bilateralnych  relacji, a tym samym odpo-

wiedź na pytanie czy i w jakim stopniu udało się rozwiązać problemy w rela-

cjach dwustronnych. 

 

Polska – Białoruś – problematyczny sąsiad? 

 

Zmiany zachodzące w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 

oraz tworzenie suwerennych państw spowodował konieczność zdefiniowania 

nowej polityki w stosunku do nowopowstających państw. Odpowiedzią strony 

                                                           
1 Referendum na temat pozostania  BSR w ZSRR odbyło się 17 marca 1991 r., a wyniki referen-

dum stanowiły odzwierciedlenie panujących w społeczeństwie białoruskim nastrojów. W głoso-

waniu wzięło udział ponad 83,3% uprawnionych z czego ponad  82% opowiedziało się za zacho-

waniem ZSRR, 16% było przeciw. Zob. У.Е. Снапкоўскі, Знешняя палітыка Рэспублікі Бе-

ларусь. Курс лекцый, Мінск 2007, s. 6. 



Stosunki polsko-białoruskie – wybrane problemy 

98 

 

polskiej na zaistniałą sytuację, była koncepcja „polityki dwutorowości”
2
.  Jej 

główna idea została m.in. wyrażona przez ówczesnego premiera Jana Krzyszto-

fa Bieleckiego, który w swoim oświadczeniu z 5 stycznia 1991 r. stwierdził: 

„Dobre sąsiedztwo będzie nas łączyć zarówno ze Związkiem Socjalistycznych 

Republik Radzieckich, jak republikami zwłaszcza sąsiadującymi z nami Fede-

racją Rosyjską, Ukrainą i Białorusią. Pielęgnować będziemy stosunki w tych 

dwóch kierunkach – Związek jako całości i republiki – nie ingerując w prze-

miany wewnętrzne za naszą wschodnią granicą”
3
. 

 Białoruś wkraczając na drogę suwerenności musiała wyznaczyć cele 

polityki zagranicznej. Jedną z pierwszych koncepcji była zaproponowana przez 

białoruską opozycję koncepcja utworzenia Związku Bałtycko-Czarnomorskiego 

w skład którego wchodziłaby Białoruś, Ukraina, Litwa oraz Łotwa, jako suwe-

renne państwa. Opozycyjni deputowani z wyżej wymienionych krajów uznali 

bezprzedmiotowość dalszego istnienia Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich. Zaproponowana przez białoruską opozycję koncepcja nie spotkała 

się jednak z poparciem innych środowisk politycznych oraz społeczeństwa
4
. 

W 1990 r. pojawiła się koncepcja neutralności
5
 Białorusi oraz utworzenia strefy 

bezatomowej obejmującej kraje Europy Środkowo-Wschodniej, która była wie-

lokrotnie modyfikowana
6
.  

Po ogłoszeniu pierwszych deklaracji o suwerenności państwowej Białorusi
7
 

doszło do nawiązania stosunków polsko-białoruskich. Oficjalnym wydarze-

niem, które je zapoczątkowało było spotkanie ministra spraw zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Skubiszewskiego z ministrem spraw za-

granicznych Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Piotrem 

                                                           
2 Pierwszym, który ułożył jej program (pod nazwą „polityka dwukondygnacyjna”) był Grzegorz 

Kostrzewa-Zorbas, w obszernym memoriale, datowanym  na 22 marca 1990 r. Zob. szerzej 

Z. Najder, Z Polski do Polski przez PRL, Warszawa 1995, s. 82.  
3 Oświadczenie prezesa Rady Ministrów Jana Krzysztofa Bieleckiego w sprawie proponowanego 

składu i programu rządu, w Sejmie w dniu 5 stycznia 1991 r., [w:] Wprowadzenie do analizy 

polityki zagranicznej RP, R. Stemplowski (red.), Warszawa 2007, t. 2, s. 205. 
4 У.Е. Снапкоўскі, dz.cyt., s. 9-10. 
5 Jednym z elementów pierwszych koncepcji białoruskiej polityki zagranicznej było  przekształ-

cenie Białorusi w neutralny kraj bezatomowy. Przedstawienie koncepcji uwzględniającej ten 

postulat środowisku międzynarodowemu miało  miało miejsce podczas wystąpienia białoruskiego 

ministra spraw zagranicznych P. Krauczenki na 46 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w roku 

1991. Zob. szerzej Выступленне Міністра замежных стран Рэспублікі Беларусь 

П.К.Краўчанкі на 46 сесіі Генеральнай Асамблеі ААН, Нью-Йорк, 26 верас. 1991 г, Mińsk 

1991. 
6 K. Fedorowicz, Polska w polityce zagranicznej Białorusi w latach 1990-1996, [w:] Konflikty na 

obszarze byłego ZSRR, P. Adamczewski (red.), Poznań 2009, s. 59. 
7 27 lipca 1990 r. Rada Najwyższa BSRR ogłosiła „Deklarację o suwerenności państwowej”. Zob.  

А. Экадумаў, Суіснаваньне старых і новых элітаў. Балянс сілаў у палітычнай прасторы 

Беларусі,  [w:] Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі (да 2006 г.), В. Булгакав (рэд.), 

Беласток-Вільня 2011, s. 73. 



Sylwia Maria ZAKRZEWSKA 

99 

 

Krauczenką 5 października 1990 r. w Mińsku
8
. Celem tejże wizyty było podpi-

sanie deklaracji o wzajemnych stosunkach – standardowego dokumentu, który 

został już wcześniej podpisany z Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republi-

ką Radziecką i Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką. Spotkanie mini-

strów zakończyło się fiaskiem, którego powodem było stanowisko strony biało-

ruskiej. Białoruska delegacja uznała, iż Białoruska Socjalistyczna Republika 

Radziecka (BSRR) nie była stroną podpisanej w sierpniu 1945 r. polsko-

radzieckiej umowy granicznej i tym samym istnieje potrzeba podpisania nowej 

polsko-białoruskiej umowy granicznej
9
. Argumentacja strony białoruskiej była 

logicznie uzasadniona, zaś stanowisko polskiego ministra mówiące o tym, iż 

Białoruś mogła w 1945 r. protestować przeciwko zawieraniu polsko-radzieckiej 

umowy było niestosowne i mało dyplomatyczne
10

. Stanowisko strony białoru-

skiej mogło być również, wynikiem prowadzonej na początku lat 90. XX w. 

polityki dotyczącej białoruskich granic. Badacze oraz przedstawiciele środo-

wisk narodowych (w szczególności Białoruskiego Frontu Narodowego (BFN) – 

przedstawiciele BFN domagali się zwrotu części ziem od Rosji) uważali, iż 

Białoruś była jedną z najbardziej poszkodowanych republik radzieckich, jeżeli 

chodzi o wchodzenie w jej skład ziem etnicznie białoruskich
11

. Inną przyczyną 

niepodpisania deklaracji mogła być niechęć do polskiego rządu, białoruskiej 

nomenklatury wiernej Moskwie
12

.  

Latem 1991 r. na linii Polska – Białoruś miał miejsce kolejny incydent, któ-

ry przez stronę białoruską został uznany za ingerencję w jej wewnętrzne spra-

wy. Strona polska została zmuszona do odwołania konsula generalnego RP 

w Mińsku (T. Myślika), który bez uzgodnienia z białoruskim ministerstwem 

spraw zagranicznych, udał się do sądu, gdzie wówczas rozpatrywano pozew 

przewodniczącego Związku Polaków Białorusi, wobec tygodnika „Literatura 

i mastactwa” o podsycanie waśni narodowościowych
13

. Kwestia obecności licz-

nej polskiej mniejszości narodowej na terytorium Białorusi była i nadal jest 

kwestią problematyczną we wzajemnych relacjach.  

Występowanie na obszarze dzisiejszej Białorusi polskiej mniejszości naro-

dowej w głównej mierze spowodowane jest występowaniem w poprzednich 

wiekach dwóch procesów. Pierwszym z nich było osiedlanie się na białoruskich 

                                                           
8 A. Chodubski, Stosunki polsko-białoruskie w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Polska polityka 

zagraniczna w procesie przemian po 1989 roku, A Żukowski (red.), Olsztyn 1999, s. 152. 
9 R. Czachor, Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991-2011. Studium politologicz-

ne,  Polkowice 2011,  s. 72-73. 
10 Z. Najder, dz.cyt., s. 86. 
11 У.Е. Снапкоўскі, dz.cyt., s. 13. 
12 J.M. Nowakowski, Polska polityka wschodnia w 1991 roku, „Rocznik Polskiej Polityki Zagra-

nicznej 1991”, Warszawa 1993,  s. 77-78. 
13 P. Seydak, S. Helnarski (red.), Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się Europie. Miejsce 

Polski w polityce bezpieczeństwa jej sąsiadów, Warszawa-Toruń 1997, s. 96.  
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ziemiach wchodzących w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego etnicznej lud-

ności polskiej. Podobna sytuacja zachodziła w okresie porozbiorowym oraz 

podczas istnienia II Rzeczpospolitej. Drugą przyczyną była polonizacja miej-

scowej ludności, w szczególności szlachty, duchowieństwa, a w późniejszym 

okresie również i chłopstwa
14

. 

Zmiana sytuacji międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej na 

przełomie lat 80. i 90. XX w. sprzyjała odrodzeniu narodowej świadomości 

ludności zamieszkującej te tereny. Również mniejszość polska zamieszkująca 

terytorium Białorusi zaczęła tworzyć własne instytucje. Proces ich powstawania 

rozpoczął się już w czasach pierestrojki. Zgodnie z danymi uzyskanymi w wy-

niku przeprowadzenia na Białorusi w roku 1989 spisu powszechnego liczba 

Polaków wynosiła 417,7 tys., co stanowiło 4,1% ogółu mieszkańców
15

. 

Pierwszą polską organizacją na Białorusi był założony 17 maja 1987 r. 

w Lidzie Klub Miłośników Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, który 

został zarejestrowany 13 grudnia 1987 r.
16

. Największa organizacja – Związek 

Polaków na Białorusi (dalej Związek) powstał w 1990 r., a wywodził się 

z funkcjonującego od 1988 r. na Grodzieńszczyźnie Polskiego Stowarzyszenia 

Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicz
17

. Związek zarejestrowano 25 

lutego 1991 r. i jego działalność od początku była nakierowana na rozwój pol-

skiej świadomości narodowej, rozwój polskiej kultury oraz szkolnictwa na ob-

szarach zamieszkanych przez Polaków, rozwój współpracy oraz przyjaźni po-

między Polakami i Białorusinami, szerzenie wśród nich wiedzy o wspólnym 

losie historycznym
18

. Jednym z jego założycieli oraz wieloletnim prezesem był 

Tadeusz Gawin.  

Przyczyn negatywnego ustosunkowania do polskiej mniejszości narodowej 

na początku lat 90. XX w. można doszukiwać się w obawie zbyt szybkiego w 

porównaniu do białoruskiego tempa odrodzenia narodowego. Na początku lat 

90. XX w. powstało wiele organizacji skupiających mniejszość polską na Biało-

rusi, odrodzeniu polskości sprzyjała również obecność polskich księży katolic-

kich. To ich działalność budziła wielokrotnie sprzeciw białoruskich polityków, 

                                                           
14 A. Gil, Kwestia polska w białoruskim dyskursie politycznym – geneza i teraźniejszość, „Prace 

Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Lublin 2009, s. 20. Zob. też R. Radzik, Między zbioro-

wością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie 

Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000, R. Radzik,  Kim są Białorusini?,  Toruń  2004. 
15 E. Toczek, Polacy na Białorusi i Ukrainie, „Informacja Kancelarii Sejmu Biuro Ekspertyz i 

Analiz” 1998, nr 599, s. 2. 
16 H. Giebień, Organizacje Polaków  przed zjednoczeniem w strukturze Związku Polaków na 

Białorusi, [w] Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988-2009. Ocena minionego dwudzie-

stolecia, Z.J. Winnicki, T. Gawin (red.), Białystok 2009, s. 60-61. 
17 Historia ZPB, www.zpb.org.pl [22.03.2009]. 
18 T. Gawin, Związek Polaków na Białorusi. Rozwój strukturalny i organizacyjny, kierunki dzia-

łalności w latach 1991-2005, [w] Polska mniejszość narodowa na Białorusi…dz.cyt., s. 74. 

http://www.zpb.org.pl/
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m.in. Zenona Paźniaka czy Stanisława Szuszkiewicza. Już w listopadzie 1991 r. 

Z. Paźniak wystosował list do Jana Pawła II, w którym apelował o przysyłanie 

księży rzymskokatolickich ze wszystkich państw, oprócz Polski, gdyż wg niego 

polscy księża zamiast zajmować się działalnością duszpasterską zajmowali się 

niszczeniem białoruskiej niepodległości
19

. W celu zapobieżenia „polonizacji” 

białoruskiej ludności powołana została Białoruska Katolicka Hromada. Jej za-

daniem była białorutenizacja Kościoła katolickiego
20

.  

Współcześni białoruscy historycy upatrują początki białoruskiej państwo-

wości w rządzonym przez Eufrozynę Połocką Księstwie Połockim, a następnie 

w Wielkim Księstwie Litewskim, którego władcy przedstawiani są jako biało-

ruscy. Takie zapatrywanie na białoruską historię zostało rozpowszechnione 

wśród białoruskich działaczy politycznych na początku XX w. Przyczyną tego 

stanu było wydanie w roku 1910 „Krótkiej historii Białoruski” Wacława Łasto-

uskiego. Zawarty w niej opis białoruskiej historii jest w głównej mierze efektem 

przemyśleń autora, a nie rzetelnie przeprowadzonych badań źródłowych
21

. Wi-

docznym jest, iż budowanie świadomości narodowej odbywa się kosztem kry-

tyki polskich działań. W „Krótkiej historii…” Polska przedstawiona jest jako 

wróg, którego działania mają na celu zniszczenie białoruskiej świadomości 

narodowej (nawet wówczas, gdy o takiej świadomości nie można mówić, np. za 

panowania Kazimierza Jagiellończyka)
22

, Białorusini zaś są ciemiężonym naro-

dem walczącym o swoją niezależność, narodem, który nieustannie musi zmagać 

się z Polakami w celu ratowania swej tożsamości
23

. Podjęta przez Łastouskiego 

próba napisania białoruskiej historii miała na celu zbudowanie białoruskiej toż-

samości w opozycji do polskiej. Stworzona przez niego historia do dziś ma 

znaczący wpływ na postrzeganie Polaków i polskości przez Białorusinów
24

. 

Dokumentem regulującym kwestię mniejszości narodowych w Polsce i na 

Białorusi jest Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś 

o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z dn. 23 czerwca 

1992 r.
25

 (dalej Traktat). Zgodnie z art. 13 Traktatu strony zobowiązały się do 

przestrzegania międzynarodowych zasad i standardów w zakresie ochrony 

mniejszości narodowych. Polska i Białoruś zobowiązywały się do konstruktyw-

                                                           
19 Zob. Z.J. Winnicki, Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec 

Polski i polskości, Wrocław 2003.  
20 K. Frąckiewicz, Białoruska opozycja narodowa a problematyka „odrodzenia” polskości 

w BSRR-RB, [w] Polska mniejszość narodowa na Białorusi…dz.cyt., s. 164. 
21Zob.  П. Лойка, История Беларуси XV-XVIII стст., Минск 1998. 
22 В.Ю. Ластоўскі, Кароткая гісторыя Беларусі, Мінск 1993, s. 33. 
23 Tamże, s. 33-125. 
24 W roku 1993 miało miejsce wznowienie wydawania owej pozycji książkowej. Książka uważa-

na jest przez część białoruskiego środowiska naukowego za godną przytaczania pozycję źródło-

wą. 
25 Dz. U. 1993, Nr 118, poz. 527. 
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nej współpracy w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych (art. 16). 

Zgodnie z art. 14 Traktatu osoby należące do mniejszości narodowych „mają 

prawo indywidualnie lub wespół z innymi członkami swojej grupy do swobod-

nego zachowania, rozwijania i wyrażania swojej tożsamości etnicznej, kulturo-

wej, językowej i religijnej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w warunkach 

pełnej równości wobec prawa”.  

Stanisław Szuszkiewicz, który mimo, iż podpisał polsko-białoruski Traktat 

zaznaczył, iż białoruskie władze nie dopuszczą do odrodzenia na Białorusi ta-

kich pojęć jak polskość i katolicyzm. W podobnym tonie była utrzyma-

na również wypowiedź przedstawiciela białoruskiego Komitetu Bezpieczeństwa 

Państwowego (KGB) Eduarda Szyrkowskiego, który podczas zamkniętego po-

siedzenia białoruskiego parlamentu głosił tezy o realnym zagrożeniu procesami 

polonizacyjnymi na terytorium zachodniej Białorusi. Według niego strona pol-

ska prowadziła na tym obszarze politykę polonizacji w duchu katolicyzmu, co 

w przyszłości może stanowić zagrożenie dla białoruskiej suwerenności
26

. Wy-

nikiem takiej postawy białoruskich władz było utrudnianie przez nie rozwoju 

polskich placówek szkolnych, m. in. w Nowogródku, powiecie woronowskim
27

. 

Białoruskie władze w celu podsycenia relacji na linii Mińsk-Warszawa wyko-

rzystują nadal kwestię działania polskich księży na Białorusi. W polskich me-

diach co jakiś czas pojawiają się informację o wydaleniach polskich księży 

z terytorium Białorusi, co może na przestrzeni najbliższych lat doprowadzić do 

sytuacji w której polska mniejszość pozbawiona będzie polskich księży
28

. 

Na przestrzeni lat kwestia funkcjonowania polskiej mniejszości narodowej 

na Białorusi pojawiała się w polsko-białoruskim dyskursie politycznym w 

mniejszym lub większym stopniu. Eskalacja sporu wokół polskiej mniejszości 

narodowej na Białorusi miała miejsce w roku 2005, jednak już w roku 2000 

widoczne były usilne działania białoruskich władz mające na celu zwiększenie 

wpływu na władze Związku. W 2000 r. na to stanowisko został wybrany Tade-

usz Kruczkowski lojalny wobec białoruskich władz o czym m.in. świadczy fakt, 

                                                           
26 K. Federowicz, Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989-2010, Poznań 

2011, s. 239. T. Gawin tymi słowami opisuje postawę S. Szuszkiewicza wobec kwestii polskiej: 

„(…) Szuszkiewicz znajduje się pod mocnym wpływem deputowanych parlamentu o nastawieniu 

antypolskim. Niektóre jego wypowiedzi nawiązują do przemówień wygłaszanych już wcześniej 

przez niektórych parlamentarzystów. Niezwykle ostra dyskusja towarzyszyła omówieniu zagad-

nień podwójnego obywatelstwa. Oświadczył, że nigdy nie podpisze umowy o podwójnym obywa-

telstwie ani z Rosja, ani z Polską. Negatywnie jest także nastawiony do księży przyjeżdżających z 

Polski. (…) Mówił, ze będzie zgoda na przyjazd duchownych katolickich z całego świata, byle 

tylko nie z Polski” – cyt. za T. Gawin, Zwycięstwa i porażki. Odrodzenie polskości na Białorusi w 

latach 1987-2000, Białystok 2003, s. 213. 
27 J. Waszkiewicz, Mniejszość polska w stosunkach polsko-białoruskich, [w:] Polska-Białoruś: 

problemy sąsiedztwa, H. Chałupczak, E. Michalik (red.), Lublin 2005, s. 81-82. 
28 Zob. A. Poczobut, Białoruś wyrzuca polskich księży, www.wiadomosci.gazeta.pl [22.03.2013]. 

http://www.wiadomosci.gazeta.pl/
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iż w okresie pełnienia przez niego funkcji na terytorium Białorusi nie powstała 

żadna nowa polska szkoła. Jego działalność spotkała się ze sprzeciwem przed-

stawicieli inteligencji (profesorowie z Brześcia i Mińska), którzy wystosowali 

Apel do społeczności polskiej, w którym zwracali uwagę na pogarszający się 

stan odrodzenia polskości na Białorusi
29

. Kolejne wybory władz Związku odby-

ły się w dniach 12-13 marca 2005 r. w Grodnie. Dotychczasowy prezes, 

T. Kruczkowski przegrał walkę, a stanowisko to objęła młoda nauczycielka 

Anżelika Borys. Większość delegatów na zjazd została przesłuchiwana przez 

organa władz lokalnych. W czasie owych przesłuchań sugerowano oddanie 

głosu na dotychczasowego przewodniczącego, albo nieobecność na zjeździe. 

Prawdopodobnie, gdyby ponownie został wybrany posłuszny wobec białoru-

skiej władzy T. Kruczkowski, nie kwestionowałaby ona wyborów. Strona biało-

ruska nie spodziewała się jednak tak silnego oporu oraz zdecydowania delega-

tów, którzy ośmielili się głosować wbrew sugestiom władz
30

. 

Białoruski Prezydent oraz jego administracja nie zaakceptowali wyników 

marcowych wyborów do władz Związku. Od razu po przegranych przez 

T. Kruczkowskiego wyborach, władze i członkowie KGB w oparciu o działaczy 

Związku, którzy stracili swoje stanowiska zorganizowali napisanie skargi do 

ministerstwa sprawiedliwości o unieważnienie wyborów i całego zjazdu
31

. 

W maju białoruskie ministerstwo sprawiedliwości unieważniło wyniki marco-

wego zjazdu Związku i tym samym przywróciło T. Kruczkowskiego oraz stary 

zarząd
32

.  

28 lipca 2005 r. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało 

oświadczenie, w którym zawarto krytykę postępowania białoruskich władz: 

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP stanowczo potępia działania władz 

Republiki Białoruś wobec Związku Polaków na Białorusi oraz jego kierownic-

twa, wybranego w sposób demokratyczny. Z oburzeniem odbieramy bezprawne 

akty podejmowane przez białoruskie siły bezpieczeństwa i zastrasza-

nie przeciwników popieranego przez władze RB poprzedniego prezesa Związ-

ku Tadeusza Kruczkowskiego. Od dłuższego czasu władze w Miń-

sku rozmaitymi sposobami ograniczają prawa mniejszości polskiej na Białorusi. 

Oskarżają w sposób bezzasadny i bezpodstawny stronę polską o podejmowanie 

działań wymierzonych w suwerenność państwa białoruskiego. W białoruskich 

                                                           
29 Konflikt wokół ZPB. Geneza konfliktu. Historia Związku Polaków na Białorusi, 

www.zpb.org.pl [20.02.2009]. 
30 A. Stelmachowski, Prześladowanie Polaków na Białorusi, www.wspolnota-polska.org.pl 

[20.03.2009]. 
31 Konflikt wokół ZPB…dz.cyt. 
32 M. Kacewicz, Miotła na Lachy, „Newsweek” 2005, nr 20, s. 42. 

http://www.zpb.org.pl,/
http://www.wspolnota-polska.org.pl,/
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mediach państwowych prowadzona jest na wielką skalę kampania szkalująca 

Polskę i polskich dyplomatów akredytowanych w Mińsku”
33

.  

Konflikt wokół Związku jest nierozwiązany do chwili obecnej. Funkcjonu-

ją niezależnie od siebie dwa Związki – jeden będący w opozycji do białoruskich 

władz oraz drugi prołukaszenkowski. Sytuacja ta jest bardzo niekorzystna dla 

funkcjonowania polskiej mniejszości na Białorusi, gdyż powoduje rozłam 

wśród jej członków. Stanowi również aktualny problem w relacjach polsko-

białoruskich. 

Podsumowanie 

 

Współczesne relacje polsko białoruskie są ciągle determinowane przez ta-

kie kwestie jak sytuacja polskiej mniejszości na Białorusi, działalność polskich 

księży, czy też różnice w definiowaniu priorytetowych kierunków polityki za-

granicznej. Kwestia polskiej mniejszości, czy też działalności polskich księży 

na Białorusi była wielokrotnie wykorzystywana przez białoruskie władze jako 

straszak, który miał pomóc w konsolidacji społeczeństwa przeciwko wspólne-

mu wrogowi. Kwestie te były również wielokrotnie używane przez stronę biało-

ruską jako karta przetargowa we wzajemnych relacjach. Widoczny jest również 

brak pomysłu strony polskiej na rozwiązanie tych problemów, co w dalszej 

perspektywie będzie wykorzystywane przez Białoruś do prowadzenia jej polity-

ki wobec Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych RP  z 28 lipca 2005, Warszawa, tekst oświadcze-

nia dostępny na stronie internetowej Ministerstw Spraw Zagranicznych RP: www.msz.gov.pl 

[20.01.2009]. 
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STRESZCZENIE 
 

Celem, który postawił sobie autor artykułu jest analiza początkowego okresu 

polsko-białoruskich relacji i ich porównanie z współczesnymi bilateralnymi 

relacjami oraz odpowiedź na pytanie dotyczące stopnia rozwiązania proble-

mów, które występowały w tych relacjach. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Polska, Białoruś, polityka zagraniczna, relacje dwustronne, mniejszość polska, 

polscy księża. 

 

SUMMARY 
 

The aim of this article is to analyze initial period of Poland-Belarus relations 

and compare them with contemporary bilateral relations and answer for the 

question about degree of solving problems in this relations. 

 

KEYWORDS 
 

Poland, Belarus, foreign policy, bilateral relations, Polish minority, Polish 

priests. 
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Czesław PARTACZ 
 

 

Rozpad Związku Socjalistycznych  

Republik Sowieckich  
a pierwsze lata niepodległej  Ukrainy 

 

 

 
 

W latach 80. XX w. w wyniku wielu procesów politycznych, militarnych i go-

spodarczych, zaczął pogłębiać się dystans rozwojowy Związku Sowieckiego 

w stosunku do najwyżej rozwiniętych krajów świata. Po latach rządów nieudol-

nych, ortodoksyjnych komunistów jak Leonid Breżniew czy Konstantin Czer-

nienko, do władzy doszedł 11 III 1985 r.  były sekretarz komitetu krajowego w 

Stawropolu Michaił Gorbaczow. Trzy lata później został przewodniczącym 

Rady Najwyższej ZSRS a na III Zjeździe Delegatów Ludowych, a w marcu 

1990 r. został pierwszym prezydentem ZSRS. Gorbaczow prowadził politykę 

ograniczenia władzy aparatu partii komunistycznej, który był głównym prze-

ciwnikiem reform. Podczas wprowadzania wielu reform, usiłowano usankcjo-

nować prezydencki system rządów. Nowy prezydent jako głowa państwa 

i naczelny dowódca sił zbrojnych, miał mieć  w praktyce  mniejszą  władzę  niż 

dawny Sekretarz Generalny KPZS. Związek Sowiecki powoli się demokraty-

zował, ku przerażeniu strażników starego reżimu. W wyniku trwających wiele 

lat procesów politycznych, które miały usprawnić państwo, a w zasadzie pro-

wadziły do jego decentralizacji, rosły siły reformatorów w Rosji i republikach 

nadbałtyckich. Przez lata narastała dominacja imperialnych priorytetów Rosji 

nad potrzebami obywatelskimi i narodowymi. Idea Wielkiej, Imperialnej Rosji 

wyparła z polityki rosyjskiej interesy narodowe i  doprowadziła do uszczerbku 

rosyjską tożsamość narodową na rzecz tzw. tożsamości sowieckiej. W epoce 

Gorbaczowa Rosjanie żyjący poza granicami republiki rosyjskiej, zaczę-

li demonstrować swoją świadomość narodową. W życiu politycznym Rosji 

oznaczało to konieczność odwoływania się do tych uczuć. Gorbaczow zdawał 

sobie z tego sprawę, ale nigdy tego nie wykorzystał, co go drogo kosztowało 
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w przyszłości. Prowadzona polityka „głasnosti”, pokazała swoje prawdziwe 

oblicze podczas katastrofy w Czarnobylu
1
. Tendencje zapoczątkowane przez 

Gorbaczowa w 2. połowie lat 80. XX w. doprowadziły do wzrostu sił spychanej 

dotychczas na margines inteligencji i ośrodków niepodległościowych w wielu 

republikach związkowych, szczególnie na terenach, które zawłaszczył Związek 

Sowiecki po 1 IX 1939 r. pod wpływem „głasnosti”, w niektórych częściach 

wielu republik związkowych zaczęło kształtować się społeczeństwo obywatel-

skie. Ale z drugiej strony rosła również przestępczość i wyalienowanie pasożyt-

niczej, żyjącej coraz bardziej wystawnie elity partyjnej.  

Głasnost i wynikające z niej nowe zjawiska polityczne tworzyły proces, 

który wyraźnie wyróżniał czasy administracji Gorbaczowa od wcześniejszych 

grup kierowniczych. Coraz większe grono polityków sowieckich zaczęło oba-

wiać się skutków prowadzonej przez Gorbaczowa polityki
2
, nie umiejąc upla-

sować się w nowych czasach. 

Wraz z  upływem czasu, liczba problemów rosła. Na plan pierwszy wysu-

nęło się zagadnienie granic między poszczególnymi republikami. Coraz jaskra-

wiej zaznaczało się zagadnienie Rosjan żyjących poza granicami Rosji. Zaczęli 

oni być traktowani przez miejscowych jako ,,ludność napływowa”, ,,nosiciele 

świadomości imperialnej” czy ,,okupanci”. Rzecznik prasowy Borysa Jelcyna – 

Paweł Igoriewicz Woszczanow – 26 kwietnia wydał oświadczenie, że Rosja nie 

neguje prawa do samostanowienia narodów. Jest natomiast świadoma, że „pro-

blemu granic, gdzie brak regulacji jest możliwy i dopuszczalny  jedynie pod 

warunkiem istnienia potwierdzonych odpowiednią umową stosunków sojuszni-

czych”. Woszczanow oświadczył, że Rosja nie może uznać słuszności takiego 

stanowiska, ponieważ często granice były wyznaczane w sposób arbitralny pod 

wpływem chwili
3
. Stanowisko to wywołało oburzenie na Ukrainie i w Kazach-

stanie, które odmówiły dyskusji nad tymi zagadnieniami. Ruszyła fala oskarżeń 

o „rosyjski imperializm”. 

Po dziesięcioleciach intensywnej rusyfikacji narodów zamieszkujących 

Związek Sowiecki oraz prowadzonej odgórnie ateizacji, w ramach prowadzonej 

przez ekipę Gorbaczowa z dużym oporem przebudowy państwa, władze 

w pierwszej kolejności zalegalizowały na ziemiach tzw. zachodniej  Ukrainy 

Cerkiew Greckokatolicką oraz demokratyczny front narodowy – „Ruch”. Rada 

Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (USRS) 28 X 

1989 r. podjęła uchwałę o nadaniu językowi ukraińskiemu statusu języka pań-

stwowego
4
. Był to pierwszy krok do przekreślenia sześćdziesięciu lat dyskry-

                                                           
1 M.Mc Cauley, Narodziny i upadek Związku Radzieckiego, przeł. Z. Lewandowski, Warszawa 

2010, s. 444. 
2 R. Pipes, Rosja, komunizm i świat: wybór esejów, przeł. A. Nowak, Kraków 2002, s. 167. 
3 R. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945-1991, Warszawa 2011, s. 688. 
4 J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 316. 
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minacji języka ukraińskiego na rzecz rosyjskiego i dominacji we wszystkich 

dziedzinach życia imperializmu sowiecko-rosyjskiego. 

Wybory do Rady Najwyższej USRS z marca 1990 r. doprowadziły czę-

ściowo do władzy ustawodawczej opozycję narodowo-demokratyczną, głównie 

z zachodnich obwodów Ukrainy. Wybory te ujawniły z całą jaskrawością głę-

bokość historycznego podziału tego kraju, na narodową: zachodnią i sowiecką: 

centralną i wschodnio-południową Ukrainę. W wyborach tych demokratyczny 

we własnym mniemaniu i w konfrontacji z sowieckim otoczeniem Ruch, zdobył 

zaledwie ¼ mandatów do Rady Najwyższej Ukrainy. Był to bardzo skromny 

sukces, ukazujący głęboką sowietyzację mieszkańców tej republiki. W innych 

republikach związkowych, opozycja demokratyczna zdobyła nawet 80% man-

datów. Tak się stało w Mołdawii i republikach nadbałtyckich. W wyborach na 

Ukrainie tzw. demokraci zdobyli zaledwie 108 mandatów a komuniści 239. 

Najbardziej wysunięte na zachód Zakarpacie wybrało własną drogę i nie popar-

ło ani komunistów ani demokratycznego Ruchu. Do nowej Rady Najwyższej na 

lata 1990-1994 wybrano przedstawicieli 7 narodowości, w tym 337 (75,1%) 

Ukraińców,100 (22,3%) Rosjan i 5 (1,1%) Białorusinów
5
. 

Nowo wybrany parlament  uchwalił 16 VII 1990 r. Deklarację o państwo-

wej suwerenności Ukrainy. Jednocześnie ustanowiono dzień 16 lipca Dniem 

Niezależności Ukrainy. Deklaracja ta nie była wewnętrznie spójna, ponieważ 

próbowała pogodzić dążenie do niepodległości kraju z utrzymaniem  istnieją-

cych zależności w ramach Związku Sowieckiego. Zapowiadano w niej kierunki 

niezbędnych zmian, jak na przykład utworzenie armii narodowej, ustanowienie 

własnego pieniądza czy wprowadzenie odrębnego obywatelstwa, oczywiście 

zachowując jednocześnie sowieckie. Deklaracja ta zastrzegała sobie również 

prawo do podejmowania suwerennych decyzji w sprawach narodowościowych. 

Ukraińska SRS jako suwerenne państwo, prawnie gwarantowała pełnię praw 

narodowych i kulturowych wszystkim swoim obywatelom, czyli również 

mniejszościom narodowym
6
. Dokument ten stał się wyznacznikiem spraw, któ-

rymi miała zająć się Komisja Rady Najwyższej USRS ds. Suwerenności oraz 

Stosunków Międzyrepublikańskich i Międzynarodowościowych
7
. Komisja ta 

liczyła 24 członków, wówczas w większości członków partii komunistycznej. 

Jej główne zadanie polegało na regulacji spraw związanych ze sprawą granic, 

ukraińskiego obywatelstwa, stosunków narodowościowych, migracji jak i ukra-

ińskiej diaspory. W celu usprawnienia pracy, powołano trzy podkomisje: ds. 

                                                           
5 Ukraina druha połowyna XX st. Narysy istorji, P. Panczenki (red.), Kijów 1997, s. 237. 
6 Pełny tekst Deklaracji: Deklaracja pro derżawnyj suwerenitet Ukrajiny, [w:] Nacjonalni procesy 

w Ukrajani. Istorija i suczasnost. Materiały i dokumenty, W. Panibutłasky (red.), t. 2, Kijów 

1997. 
7 W. Baluk, Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycja i współczesność, Wrocław 

2002, s. 178 i n. 
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stosunków międzyrepublikańskich, międzynarodowościowych oraz ukraińskiej 

diaspory
8
. 

Terytorium współczesnej Ukrainy nie ma wielowiekowej tradycji wspólne-

go życia w jednym organizmie państwowym. W zasadzie większość  terytorium 

współczesnej Ukrainy zdobyła Rosja w wojnach z Polską i Turcją, dzię-

ki naiwności kozaków, czy też zabiegów dyplomatycznych i innych form naci-

sku. Ale najwięcej kontrowersji wywoływał status Krymu, przyłączonego do 

Ukrainy przez Nikitę Chruszczowa i związane z tym regionem autonomicznym 

problemy, głównie jego mieszkańców. Pisali oni listy do Rady Najwyższej 

USRS, w których domagali się: 

1. odnowienia Krymskiej Autonomicznej Republiki Sowieckiej, jako 

jednostki terytorialnej  narodu tatarskiego, 

2. odnowienia Krymskiej Rosyjskiej Republiki Autonomicznej w ra-

mach  federacji rosyjskiej, 

3. trzecia grupa obywateli wyrażała oburzenie postulatami dwóch 

pierwszych grup. 

Biorąc pod uwagę wielorakie argumenty, Komisja poparła dążenie do 

utworzenia autonomii Krymu w ramach Ukrainy. Taką decyzję podjęto w for-

mie ustawy  z 12 II 1991 r. o przywróceniu Krymskiej Autonomicznej Socjali-

stycznej Republiki Sowieckiej
9
.  

Mimo wielu decyzji władz w Kijowie, zmierzających w kierunku zwięk-

szenia niezależności w stosunku do moskiewskiego centrum, Ukraina w dal-

szym ciągu pozostawała republiką sowiecką, ale miała coraz większą swobodę 

podejmowania decyzji. W listopadzie 1990 r., delegacja Federacji Rosyjskiej 

z Borysem Jelcynem na czele podpisała w Kijowie obszerny traktat pomiędzy 

obiema republikami. Ze strony ukraińskiej podpisał go przewodniczący Rady 

Najwyższej Ukraińskiej SRS Leonid Krawczuk. Ale dla wszystkich było jasne, 

że Ukraina nie ma szans na samodzielne wyjście ze Związku Sowieckiego. 

O suwerenności i niezależności Ukrainy myślało wówczas niewielu. W miarę 

postępującego rozkładu Związku Sowieckiego, rosły w siłę ośrodki narodowe 

na Ukrainie, szczególnie w jej części zachodniej. Destabilizowały one rozpada-

jący się reżim sowiecki. Latem 1991 r. siły opozycyjne praktycznie przejęły 

władzę w zachodnich obwodach USRS. Kryzys w Związku Sowieckim w 1991 

r. zaczął narastać w takim tempie, że groził rozpadem państwa. Dla wszystkich 

stron konfliktu najważniejszą sprawą była kwestia narodowa, ponieważ to ona 

miała określić przyszły kształt państwa. Mimo wielu przeciwności i szybko 

następujących wydarzeń w poszczególnych republikach związkowych, prezy-

dent Związku Sowieckiego M. Gorbaczow nie rezygnował z prób ratowania 

                                                           
8 Tamże. 
9 M. Hobohło, S. Czerwonnaja, Krymskotatarskoje nacjonalnoje dwiżenje. Dokumenty, materiały, 

chronika, Moskwa 1992, t. 2, s. 103. 
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państwa. W połowie marca 1991 r. udało mu się zorganizować ogólnozwiązko-

we referendum w sprawie utrzymania spoistości ZSRS. Aż 70% głosujących 

było za utrzymaniem Związku, ale aż 80% poparło kijowskie stwierdzenie, że 

Ukraińska SRS mogłaby przystąpić do nowego, przyszłego związku jedynie „na 

zasadach zgodnych z Deklaracją Suwerenności Państwowej Ukrainy”. Wyniki 

referendum wskazywały, iż ogół ludności Ukrainy nie bardzo wie, co to jest 

suwerenność. Niewyrobiona politycznie ludność mogła w chwili kryzysu poli-

tycznego poprzeć utrzymanie Związku Sowieckiego lub wyjście z niego. Zale-

żało to od rozwoju przyszłych wydarzeń. Wzorując się na przemianach zacho-

dzących w Rosji, Rada Najwyższa Ukrainy ustanowiła 21 VI 1991 r. urząd pre-

zydenta republiki. Wybory zostały rozpisane na dzień 1 grudnia. Jednocześnie 

Rada ta odroczyła debatę nad projektem umowy związkowej do września. W 

tym czasie specjalna komisja parlamentu miała wydać opinię  na temat zgodno-

ści traktatu z Deklaracją Suwerenności Państwowej, mimo, że niezgodność tych 

dokumentów była oczywista. Nawet zwolennicy niepodległości, a nie było ich 

tak wielu na Ukrainie, zdawali sobie sprawę, że reakcja Moskwy może być 

nieobliczalna, Zachodu – obojętna, a konsekwencje gospodarcze, co najmniej 

fatalne. 

Mimo wielu przeciwności, Gorbaczow dalej działał na rzecz podpisania 

nowego traktatu związkowego. A system imperialnego podporządkowania roz-

padał się w błyskawicznym tempie. 1 VII 1991 r. został rozwiązany Układ War-

szawski. 2 VIII 1991 r. Gorbaczow ogłosił w telewizji projekt nowej umowy 

związkowej. Po jej ogłoszeniu wyjechał na urlop do Foros na Krymie
10

. Do 

negocjacji nie przystąpiło sześć republik, które zdecydowanie parły do niepod-

ległości. Pozostałe dziewięć, w tym i Ukraina kontynuowały rozmowy z wła-

dzami moskiewskimi. Na początku lipca 1991 r. ogłoszono deklarację progra-

mową Ruchu Reform Demokratycznych. Jego najważniejszym celem, było 

stwierdzenie o suwerenności politycznej republik, ale w ramach wspólnej prze-

strzeni ekonomicznej. Była to ostatnia próba utrzymania w nowej formie 

Związku Sowieckiego. Po długiej serii rozmów Gorbaczowa z Jelcynem, usta-

lono datę podpisania nowej ustawy sankcjonującej reformę ustrojową na 20 

VIII 1991 r. Republiki związkowe miały otrzymać dużą niezależność, ale w 

ramach Związku Suwerennych Państw. Nowy Związek tworzyłby wspólne 

struktury obronne oraz reprezentację na arenie międzynarodowej. Organami 

władzy Związku miał być dwuizbowy parlament i prezydent. Związek Sowiec-

ki, który, tak jak Rosja carska, stał się wbrew wielu deklaracjom i  przepisom 

prawa więzieniem narodów, miał przestać istnieć. Zaniepokojeni twardogłowi 

zwolennicy imperium postanowili wstrzymać bieg historii. 19 VIII 1991 r. w 

Moskwie powstał ośmioosobowy Gosudarstwiennyj Komitet po Czerezwyczj-

                                                           
10 J. Muszyński, Sierpniowy zamach stanu w Związku Radzieckim, Warszawa 1991, s. 34. 
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nomu Położenniju – Komitet Stanu Wyjątkowego, który przejął władzę 

w Moskwie i internował w areszcie domowym prezydenta M. Gorbaczowa, 

przebywającego na wczasach na Krymie
11

. W wydanej odezwie do społeczeń-

stwa, anonimowi, a wręcz pochodzący z czwartego szeregu  puczyści tego Ko-

mitetu stwierdzali, że kraj został ogarnięty bezprawiem, chaosem i anarchią, co 

grozi rozpadem państwa. Wobec tego, że prezydent Gorbaczow jest „chory”, 

postanowiono zatrzymać postępujące zmiany, poprzez wprowadzenie stanu 

wyjątkowego
12

. Do spisku usiłowano wciągnąć Gorbaczowa, ale on nie zdecy-

dował się na otwarty konflikt z puczystami. Nie podjął też zdecydowanych 

działań w celu zdławienia spisku. Dzięki odważnej i stanowczej postawie pre-

zydenta rosyjskiej SRS Borysa Jelcyna, pucz z 19-21 VIII 1991 r. został zdła-

wiony po trzech dniach. Jelcyn wydał orędzie Do obywateli Rosji, w którym 

potępił dokonany wbrew konstytucji reakcyjny przewrót i wezwał ludność do 

strajku
13

. Moskiewski pucz potępił nie tylko Jelcyn jako prezydent Rosji, ale 

i przywódcy Mołdawii, Łotwy, Litwy i Estonii. Przywódcy Ukrainy zajęli po-

stawę wyczekującą. Krawczuk w kijowskiej telewizji wezwał obywateli do 

zachowania spokoju oraz nie przerywania pracy. Jedynie siły opozycyjne 

i Ruch potępiły moskiewski zamach i nawoływały do strajku generalnego. Od 

20 sierpnia na kijowskim bulwarze – Chreszczatiku rozpoczęły się masowe 

demonstracje. Gorbaczow powrócił do Moskwy i sytuacja  się wyklarowała. 

Usiłował on namówić przewodniczącego Rady Najwyższej USRS L. Krawczu-

ka do przystąpienia do nowego traktatu związkowego. Gorbaczow nie chciał 

przyjąć do wiadomości, że moskiewskie centrum władzy związkowej już się 

rozpadło, a on sam nie ma już realnej władzy. Jego ciągłe wahania i nie zajmo-

wanie stanowczego stanowiska, poważnie komplikowały sytuację. Nie doceniał 

on i nie rozumiał roli Ukrainy w Związku, mimo że miał do niej bardzo osobi-

sty stosunek. 

Po powrocie z Moskwy, Krawczuk obłudnie zapewnił ukraiński parlament, 

że od samego początku puczu był jemu przeciwny, tak jak i wprowadzeniu sta-

nu wyjątkowego w Kijowie i na ziemiach byłej austriackiej Galicji, gdzie siły 

narodowe miały największe poparcie. Wobec utraty siły przez  władze centralne 

Związku Sowieckiego, deputowani ukraińscy po stłumieniu puczu w Moskwie 

podjęli 23 sierpnia historyczną decyzję. Rada Najwyższa Ukraińskiej SRS 

uchwaliła dwie przełomowe ustawy. Pierwszą  był Akt Niepodległości, prokla-

mujący pełną suwerenność i niepodległość Ukrainy. W Akcie tym czytamy: 

„w obliczu śmiertelnego niebezpieczeńststwowości, które zawisło nad Ukrainą 

w związku z zamachem stanu w ZSRS, kontynuując tysiącletnią tradycję pań-

                                                           
11 S. Yekelchyk, Ukraina. Narodziny nowoczesnego narodu, przeł. M. Urbański, Kraków 2010, s. 

274. 
12 T. Szul, Siły zbrojne ZSRR w puczu moskiewskim 1991 roku, Warszawa 1994, s. 147 i n. 
13 R. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945-1991, Warszawa 1998, s. 650 i n. 
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stwowości ukraińskiej, mając na uwadze prawo narodu do samostanowienia, 

(…) realizując Deklarację o suwerenności państwowej Ukrainy, Rada Najwyż-

sza USRS uroczyście proklamuje niezależność Ukrainy. Terytorium Ukrainy 

jest nietykalne i niepodzielne. Od dzisiaj na terytorium Ukrainy obowiązują 

wyłącznie konstytucja i prawa Ukrainy”
14

. 

Deklaracja ta zawierała dość niejasne oświadczenie, że republika ogłasza 

się państwem niepodległym. Odwoływała się również eufemistycznie do długiej 

(jakiej – C.P.) tradycji państwowości Ukrainy, praw narodów do samostano-

wienia i wcześniejszej deklaracji suwerenności. Akt niepodległości miał być 

potwierdzony w referendum, którego termin wyznaczono jeszcze przed mo-

skiewskim puczem na 1 XII 1991 r., razem z wyborami prezydenckimi. 

Spełniło się marzenie i dążenia wielu pokoleń Ukraińców, dążących do bu-

dowy państwa, jak i podjętych w sprawie niepodległości działań i czynów, nie 

zawsze zgodnych z prawem boskim i ludzkim
15

. Powstała  Ukrajinśka Samo-

stijna, Soborna
16

 Derżawa (USSD) o nazwie – Ukraina
17

. W tym miej-

scu musimy stwierdzić, że niepodległość to nie tylko akt prawny, ale wielopo-

koleniowy żmudny proces budowy i przekształcania społeczeństwa i państwa. 

Mieszkańcy Ukrainy przepojeni entuzjazmem, jeszcze nie zdawali sobie spra-

wy, jak trudna droga przed nimi. Druga ustawa wprowadzała zakaz działalności 

Komunistycznej Partii Ukrainy z dniem 25 VIII 1991 r. 

Po upadku puczu i ogłoszeniu aktu niepodległości, na Ukrainie ożyły na-

dzieje na lepsze jutro bez komunizmu i wojen imperialnych. Ludzie uwierzyli 

w kuszącą wizję radykalnej poprawy sytuacji gospodarczej po odłączeniu od 

imperium moskiewskiego. Liczyli nawet na najwyższy dobrobyt spośród  

wszystkich republik sowieckich. 

Jesień 1991 r. była okresem przygotowań i kampanii propagandowej przed 

grudniowym referendum i nie mniej istotnym aktem wyboru prezydenta pań-

stwa. L. Krawczuk nie miał poważniejszego kontrkandydata. Ale referendum 

było zdecydowanie ważniejsze. O ile kandydaci do prezydentury mogli prowa-

dzić wolną agitację wyborczą, to do propagandy na rzecz odrzucenia Aktu Nie-

podległości władze ukraińskie nie dopuściły. Propagandę za niepodległością 

prowadziła ta sama komunistyczna nomenklatura, która w referendum marco-

wym wzywała do utrzymania Związku Sowieckiego. W obu przypadkach wzy-

                                                           
14 W.A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław-Warszawa-Kraków 2001, s. 21. 
15 Autor pisze o zbrodni ludobójstwa, popełnionych przez OUN-UPA na ludności polskiej, ży-

dowskiej i ukraińskiej w latach 1939-1947. 
16 W miarę upływu lat, coraz więcej nacjonalistycznie nastawionych działaczy ukraińskich 

stwierdza, że Ukraina jest nie do końca „soborna”, czyli zjednoczona. Wysuwają oni roszczenia 

terytorialne w stosunku do 19 powiatów współczesnej Polski, części Białorusi, Rosji, Rumunii i 

Słowacji. 
17B. Rychłowski, Niepodległość Ukrainy, „Polityka Wschodnia” 1993, nr 1, s. 58.  
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wała do głosowania na „tak” chociaż grudniowe „tak” oznaczałoby w marcu 

„nie”
18

. 

Wobec takiego stanu rzeczy ,nasuwa się pytanie? Co było przyczyną tak 

wielkiej zmiany postępowania wszechpotężnego aparatu partyjno-

państwowego. Strach przed powrotem stalinizmu, czy obawy przed szybko 

postępującymi przemianami demokratycznymi w Rosji. Nomenklatura pragnęła 

za wszelką cenę utrzymać władzę, co było według nich łatwiejsze w samodziel-

nym państwie. Taka sytuacja wręcz wymuszała na nich poparcie idei niepodle-

głości. Ale nie oznaczało to ich poparcia dla obozu narodowo-

niepodległościowego. Wobec takiego stanu rzeczy, narodowcy uzyskali  

nieograniczone możliwości działania. Ale jak na ponad pięćdziesięciomiliono-

wy kraj, było ich niewielu. Na całej Ukrainie zapanowała euforia niepodległo-

ściowa, podlewana sosem nadziei, na lepsze, bogatsze życie. Ukraińcy wiedzie-

li, że w tym czasie w Rosji poziom życia szybko spadał. Był to ważny argument 

propagandowy, ponieważ  świadomych swej tożsamości narodowej Ukraińców, 

czyli identyfikujących się z tradycją narodową i państwem było zaledwie kilka-

naście procent, głównie w zachodniej i częściowo centralnej części kraju. 

Przygotowania do referendum trwały. Jednocześnie prowadzono rozmowy 

nad nowym traktatem związkowym, którego przyszłe podpisanie w zasadzie 

było dla Ukraińców bezprzedmiotowe. W połowie listopada 1991 r., przywódcy 

Rosji, Ukrainy i Białorusi poufnie uzgodnili zastąpienie Związku nową, luźną 

strukturą. Miała ona zapewnić utrzymanie powiązań gospodarczych i kontrolę  

nad bronią jądrową. Kijów coraz bardziej skłaniał się do zastąpienia gorbaczo-

wowskiej formuły 9+1 (dziewięć republik + silne centrum) na 9+0, nie określa-

jąc z góry liczby  przyszłych państw związkowych, ale bez silnego centrum. 

Miało to pokazać Moskwie, że nie powinna uważać przynależności Ukrainy do 

nowego Związku za sprawę przesądzoną. 

Podczas najważniejszych dla Ukraińców wyborów, czyli 1 XII 1991 r., aż 

76% ukraińskich wyborców opowiedziało się za niepodległością. Przeciw niej 

było zaledwie, czy aż 9,15% głosujących. Niepodległość poparła większość 

mieszkających na Ukrainie Rosjan, liczących na wyższy standard życia w no-

wym państwie. Wyniki marcowego referendum zostały przekreślone. Wybory 

te były swego rodzaju przełomem. Narody zamieszkujące Ukrainę zdecydowa-

nie poparły ideę niepodległego bytu państwowego, rozumianego jako utrzymy-

wanie odległości jak najdalszej od Moskwy. Wielu nie rozumiało pojęcia „nie-

podległość”, „suwerenność” czy „demokracja”. Nowomowa sowiecka zmieniła 

                                                           
18 Na karcie do głosowania został podany cały tekst Aktu Niepodległości Ukrainy. Poniżej było 

zamieszczone pytanie: „Czy popierasz Akt  Ogłoszenia Niepodległości Ukrainy”. Poniżej były 

zamieszczone dwie odpowiedzi: „Tak, popieram” oraz „Nie, nie popieram”. Sformułowane pyta-

nie  sugerowało wyborcy, że głosowanie na „tak”, jest zgodne z oczekiwaniem władz. Wzór karty 

do głosowania zamieścił np.”Hołos Ukrajiny” z 1 grudnia 1991 r. 
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znaczenie wielu słów i określeń, używanych na świecie. Było to tym istotniej-

sze, że od traktatu ryskiego Polska – Rosja Sowiecka i Ukraina miała status 

państwowy, ale jak wiele spraw w Związku Sowieckim, był to tylko pozór zapi-

sany na papierze. 

W tym samym dniu co referendum, odbyły się również wybory prezydenc-

kie. O ten wysoki urząd ubiegało się aż sześciu kandydatów. L. Krawczuk – 

pochodzący z Zachodniego Wołynia, przewodniczący Rady Najwyższej USRS, 

były sekretarz  ideologiczny  KC, uzyskał 61,59% głosów i zwyciężył w I turze 

wyborów. Drugie miejsce zajął kandydat opcji narodowo-nacjonalistycznej 

z zachodu Ukrainy – Wiaczesław Czornowił. Stało się oczywiste, że rządy 

obejmie teraz liberalne skrzydło postkomunistów
19

. W tym samym dniu odbyły 

się wybory prezydenckie  w Kazachstanie. Były I sekretarz KC  partii komuni-

stycznej, Nursułtan Nazarbajew uzyskał 98,8% głosów. W klubie prezydentów 

jedynie Gorbaczow nie miał mandatu pochodzącego z wyborów powszechnych. 

Wyniki ukraińskiego, grudniowego referendum przekreśliły dążenia Gor-

baczowa do uratowania imperium sowieckiego. Powołanie nowego Związku 

bez Ukrainy nie miało żadnego sensu. Kiedy przywódcy europejskich republik 

związkowych ten fakt  sobie uświadomili, zwołali na 7-8 grudnia  tajne spotka-

nie w gospodarstwie leśnym w Wiskułach, białoruskiej części starego rezerwatu 

Puszczy Białowieskiej. Po wielogodzinnej dyskusji przywódców trzech euro-

pejskich, słowiańskich republik: Rosji – Borys Jelcyn, Ukrainy – Leonid Kraw-

czuk i Białorusi – Stanisław Suszkiewicz, wydali  dwa ważne  oświadczenia 

i podpisali deklaracje: 

1. o rozwiązaniu Związku Sowieckiego, 

2. o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw (Sotrużestwo Nie-

zawisimych Gosudarstw). 

Związek Sowiecki jako podmiot prawa międzynarodowego i byt geopoli-

tyczny przestał istnieć. Parlamenty Ukrainy i Białorusi ratyfikowały Porozu-

mienie Białowieskie 10 grudnia, a Rosji 12 grudnia, absolutną większością gło-

sów, przy głośnych oklaskach
20

. 

Po raz drugi akty te powtórzono 21 grudnia w stolicy Kazachstanu Ałma-

Acie, w gronie prawie wszystkich republik związkowych (oprócz Gruzji, Litwy, 

Łotwy i Estonii). Ostatni prezydent Związku Sowieckiego, M. Gorbaczow 25 

grudnia podpisał dekret, w którym zrzekł się pełnomocnictw prezydenta ZSRS, 

o czym poinformował w wystąpieniu telewizyjnym oraz przekazał walizkę 

z kodami do broni jądrowej prezydentowi Rosji Borysowi Jelcynowi i podał się 

                                                           
19 W. Baluk, dz.cyt., s.185. 
20 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2006, s. 136. 
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do dymisji
21

.Tego dnia o godzinie 19.38 znad dachów Kremla zdjęto czerwoną 

flagę ZSRS i powieszono trójkolorową flagę Rosji
22

. Znienawidzone imperium 

zła i kłamstwa, więzienie wielu narodów, odeszło do historii. 

Wyniki referendum i powstanie nowego państwa we wschodniej Europie 

o nazwie Ukraina, kompletnie zaskoczyło a nawet poirytowało wielu polityków 

i analityków politycznych. Z postsowieckiego zamętu wyłoniła się niepodległa 

Ukraina. Już nazajutrz po referendum, jako pierwsza uznała niepodległość 

Ukrainy Polska, później Węgry i Kanada. Po wizycie w Kijowie Sekretarza  

Stanu  G. Bakera w dniach  18-19 grudnia, Stany Zjednoczone uznały Ukrainę 

25 grudnia. Dopiero po tym fakcie, nowe państwo uznane zostało przez więk-

szość państw Zachodu. 

Nowe państwo miało wszelkie dane: terytorium, ludność, poziom wy-

kształcenia, nowoczesny przemysł, bogactwa naturalne i najżyźniejsze gleby 

świata oraz położenie strategiczne, aby stać się ważnym i samodzielnym pod-

miotem, a nie przedmiotem polityki europejskiej. Teraz już od Ukraińców zale-

żało, czy będą w niedalekiej  przyszłości ważnym graczem w polityce europej-

skiej, czy też państwem marginesu politycznego, trzeciorzędną prowincją. 

Wbrew propagandzie rosyjskiej, na perspektywę ukraińskiego derżawotworen-

nija patrzono na Ukrainie z dużym optymizmem. Inaczej to wyglądało  

z perspektywy zachodu Europy. Zbigniew Brzeziński uznał proklamowa-

nie niezależności Ukrainy w 1991 r., za jedno z trzech najważniejszych 

wydarzeń geopolitycznych  XX w.
23

.  Zaliczył do nich  rozpad imperium austro-

węgierskiego i podział Europy na rzece Łabie na dwa bloki w 1945 r. Po pro-

klamowaniu niepodległości Ukraina stała się jednym z sześciu (Rosja, Niemcy, 

Wielka Brytania, Włochy i Francja) największych krajów Europy. Ukraińcy 

poczuli się wybrańcami bogów. Wzięli udział w burzeniu imperium sowieckie-

go, w dodatku bez przelewu krwi i zbyt dużego wysiłku. 

Po proklamowaniu niepodległości sytuacja na Ukrainie wyglądała dużo le-

piej niż w innych, byłych republikach sowieckich. W przededniu rozwiązania 

Związku Sowieckiego, eksperci Deutsche Bank oceniali, że Ukraina ma naj-

większe szanse na szybkie i w miarę komfortowe przejście do politycznego  

systemu demokratycznego jak i wolnego rynku. Prognoza ta spopularyzowana 

przez media w okresie przed referendum niepodległościowym, była istotnym 

czynnikiem jego sukcesu
24

. W następnych latach Ukraińcy starali się wypełnić 

                                                           
21 Aleksander Geliewicz Dugin, bliski Putinowi politolog, uważa, że Gorbaczow odmówił konty-

nuowania walki o przetrwanie Związku Sowieckiego. Podejście to uważa za pewien rodzaj zdra-

dy. T. Świętochowicz, Imperium zła. Reaktywacja. Fronda, Warszawa 2014, s. 356.  
22 R. Dobraczyński, Rosja we Wspólnocie Niepodległych Państw, „Polityka Wschodnia” 1997, nr 

1, s. 63. 
23 Zob. Z. Brzeziński, Ukrajina  na  szlachu Jewropy, „Ukrajinśke Słowo” 1992, nr 2633. 
24 J. Hrycak, dz.cyt., s. 323. 
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treścią otrzymaną niepodległość. Wprowadzono namiastkę własnej waluty, 

czyli kupony, przystąpiono do formowania narodowej armii i Gwardii Narodo-

wej. Mimo wielu decyzji utrwalających suwerenność państwa, przez następne 

dwadzieścia lat Ukraina była postrzegana jako twór nieobliczalny, a może na-

wet sezonowy, siedzący okrakiem na granicy Wschodu i Zachodu. Wizerunek 

ten, kreowany w dużej mierze przez propagandę rosyjską, był również wyni-

kiem niekonsekwentnej polityki władz ukraińskich w kwestii denuklearyzacji. 

Po rozpadzie Związku Sowieckiego, na terytorium Ukrainy pozostały znaczne 

zasoby broni atomowej. Zgodnie z ustaleniami szczytu  w Ałma-Acie z grudnia 

1991 r., broń ta w całości miała być przekazana Rosji, jako spadkobierczyni 

ZSRS. Jednakże wiosną 1992 r. prezydent Krawczuk wstrzymał demontaż gło-

wic i ich wywóz do Rosji. Ukraińcy tą decyzją byli zachwyceni, a państwa Za-

chodu oburzone. Ukraina znalazła się w izolacji międzynarodowej. Dopiero po 

podpisaniu w 1994 r. układu ukraińsko-rosyjsko-amerykańskiego, nastąpiła 

dezatomizacja Ukrainy. 

Ukraina jak każde państwo po uzyskaniu niepodległości usilnie zabiegała o 

uznanie swojej suwerenności i granic państwowych, co oznaczało potwierdze-

nie jej odrębności od Rosji. Dobrze układały się jej relacje z Węgrami, iskrzyło 

jednak na linii Kijów-Praga, spowodowane roszczeniami czeskich populistów 

wobec Rusi Zakarpackiej. Odżyły stare animozje graniczne z Rumunią. Nastą-

pił również impas w relacjach z Polską. Wzajemne stosunki były bardzo dobre, 

ale deklaratywne. Cierpiały na brak treści. Co prawda już 18 V 1992 r. 

w Warszawie Lech Wałęsa i Leonid Krawczuk podpisali Traktat o dobrym są-

siedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy. Traktat ten potwierdzał niena-

ruszalność istniejącej granicy polsko-ukraińskiej i potwierdzał brak roszczeń 

terytorialnych. Oba państwa m.in. wyrzekały się stosowania siły w stosunkach 

wzajemnych i potwierdziły wolę  współpracy  na rzecz bezpieczeństwa i stabil-

ności w Europie. Jednakże już jesienią 1992 r. władze polskie uznały za ko-

nieczne prowadzenie polityki równego dystansu w kwestiach ukraińsko-

rosyjskich. Polski minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski 

w wywiadzie dla tygodnika „Polityka” stwierdził: „Polska nie staje po jednej 

lub drugiej stronie w konfliktach między Ukrainą a Rosją”
25

. Jednak w prak-

tycznej polityce Warszawa i tak udzielała Ukrainie silniejszego poparcia w jej 

problemach z Moskwą niż inne państwa, które w imię partykularnego  interesu 

ekonomicznego brały stronę Rosji. 

Aby uprawomocnić swoją władzę, elity postsowieckie rządzące Ukrainą 

przyjęły ideologię nacjonalistyczną. Prezydent Krawczuk wielokrotnie zapew-

niał społeczeństwo o zerwaniu więzi państwowych z Rosją, propagując napły-

                                                           
25 Zob. Dodawanie ułamków. Z profesorem Krzysztofem Skubiszewskim, ministrem spraw zagra-

nicznych rozmawiają Krzysztof  Mroziewicz i Wiesław Władyka, „Polityka” 1992, nr 42. 
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wające z ukraińskiej diaspory nacjonalistyczne wersje ukraińskiej, często wy-

dumanej, czy nawet legendarnej historii państwa, jako walki z rosyjskim znie-

woleniem
26

.Odżegnując się od przyszłych związków z Moskwą, dążył do 

wzmocnienia tożsamości i odrębności  narodowej Ukraińców. Polityka narodo-

wa zjednywała mu zwolenników prawej strony sceny politycznej, ale budziła 

coraz większy sprzeciw w regionach Ukrainy południowo-wschodniej, za-

mieszkałej przez ludność rosyjskojęzyczną. Nowe elity zdawały sobie sprawę, 

że budowa państwa i narodu wymaga zwiększenia udziału języka ukraińskiego  

w pracy urzędów, szkół i uczelni wyższych. Jak na razie przeważał język rosyj-

ski, nawet w Kijowie. Administracja Krawczuka dystansowała się od nacjonali-

stycznych pomysłów przymusowej, odgórnie prowadzonej ukrainizacji. Jego 

umiarkowane  decyzje doprowadziły do powszechnego wprowadzenia języka 

ukraińskiego jako państwowego. 

Pierwsze cztery lata nowopowstałego państwa ukraińskiego należy uznać 

za wielki sukces w dziedzinie budowy państwa. Dążyło do tego wiele pokoleń 

ukraińskich niepodległościowców, począwszy od hetmana Mazepy, Semena 

Perlury i rządów emigracyjnych. Do grupy tej nie możemy włączyć bojówka-

rzy, czyli  terrorystów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Ci Ukraińcy, 

obywatele II Rzeczypospolitej na skrajnej, wydumanej przez siebie drodze do 

niepodległości, popełnili na ogromną skalę zbrodnie ludobójstwa na ludności 

polskiej, żydowskiej i ukraińskiej. Mimo, że powinni odejść na śmietnik histo-

rii, przy pomocy środków finansowych i krzykliwej propagandy zdobywają 

coraz większy rząd dusz nie tylko w regionach zachodniej Ukrainy. Ich wpływy 

rosną  po kolejnych ukraińskich rewolucjach, ponieważ stali się oni w zasadzie 

jedyną zaporą w państwie ukraińskim przed moskiewskim imperializmem. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 C. Partacz, Przemilczane  w ukraińskiej  historiografii przyczyny ludobójstwa popełnionego 

przez OUN-UPA na ludności polskiej, [w:] Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach 

naukowych. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939-1946, W. 

Listowski (red.), Wrocław 2011, s. 156 i n. 
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STRESZCZENIE 
 

Artykuł ukazuje proces rozpadu Związku Sowieckiego i wyłanianie się nowych 

państw narodowych, szczególnie Ukrainy. Proces ten nasilił się po puczu Jana-

jewa w sierpniu 1991 r., kiedy to 23 VIII 1991 r. Rada Najwyższa USRS 

uchwaliła Akt Niepodległości potwierdzony przez mieszkańców Ukrainy w 

referendum 1 XII 1991 r. W wyniku umowy białowieskiej z 7-8 XII 1991 r. 

Związek Sowiecki został rozwiązany. Akt ten powtórzono 21 XII 1991 r. 

w Ałma-Acie. W wyniku rozpadu ZSRS powstało szereg nowych państw w tym 

Ukraina. Miała ona szanse stać się jednym z największych państw w Europie, 

ale w wyniku szeregu błędów popełnionych przez polityków ukraińskich, stała 

się miejscem marginalnym i biednym. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 
 

Przebudowa Związku Sowieckiego, Janajew, niepodległość, Ukraina. 

 

SUMMARY 
 

The article presents the demise of the Soviet Union and the emerging of new 

national states – Ukraine in particular. The process escalated after Janajev's 

putsch in August 1991; then on August the 23rd 1991 The Supreme Council of 

USRS passed an Act of Independence confirmed by the citizens of Ukraine in a 

referendum on 1st December 1991. As a result of the Białowież agreement the 

Soviet Union was dissolved. The act was repeated on 21 December 1991 in 

Ałma-Ata. As a result of the demise of the Soviet Union many new states 

emerged-Ukraine, among others.It had a potential to become one of the biggest 

countries in Europe but instead, because of numerous errrors committed by the 

Ukrainian politicians, it became marginal and poor. 
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Jacek KNOPEK  
 

 

Misje specjalne jako szczególny rodzaj 

stosunków Polski  
z państwami Afryki Zachodniej 

 

 

 
 
Istotne miejsce w relacjach międzypaństwowych zajmowały i stanowią misje 

specjalne. Misje takie wysyłane były w związku z realizacją potrzeb i interesów 

państwa, umożliwiały omówienie spraw związanych z zabezpieczeniem relacji 

bilateralnych i multilateralnych bądź podkreślały zaangażowanie i rolę podmio-

tu w konkretnej części świata. Misje takie uznawano nierzadko za elastyczną, 

merytoryczną i praktyczną formę służącą do załatwiania różnorodnych zadań 

polityki zagranicznej państwa. Inicjatyw takich nie zabrakło także na gruncie 

stosunków polsko-zachodnioafrykańskich
1
. 

Misje specjalne należały do najstarszej formy komunikacji i oddziaływań 

między podmiotami funkcjonującymi w środowisku międzynarodowym. Wy-

kształciły się jako rodzaj dyplomacji prowadzonej ad hoc, czyli sporadycznej, 

jeszcze przed powstaniem tradycyjnych placówek dyplomatycznych. Ich wystę-

powanie poświadczały najstarsze dzieje państw i społeczności
2
. Widoczne były 

                                                           
1 Do regionu zachodnioafrykańskiego zalicza się współcześnie 16 państw, które zlokalizowane są 

w zachodniej części Czarnego Lądu, na południe od największej pustyni świata do Zatoki Gwi-

nejskiej, stanowiącej część Oceanu atlantyckiego. W geografii politycznej wyróżnia się w ten 

sposób obszar Sahary, Sahelu i Wybrzeża atlantyckiego. Zob. Z. Dobosiewicz, Geografia ekono-

miczna Afryki, wyd. 3, Warszawa 1991. 
2 O spotkaniach „na szczycie” informowały już przekazy zawarte na egipskich papirusach i gli-

nianych tabliczkach Mezopotamii. Rozpropagowano je w okresie Grecji klasycznej, składającej 

się z miast-państw zwanych polis. Niewielkie znaczenie miały one w czasach cesarstwa rzym-

skiego, kiedy uznawano imperium za najwyżej rozwinięty podmiot, nie mający sobie równych. 

Ponowne ich rozpropagowanie przyniosły epoki średniowiecza i czasów nowożytnych. Najpełniej 

zostały rozwinięte w czasach najnowszych. 
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też w historii narodu i państwa polskiego
3
. Swój renesans przeżywały w XX 

stuleciu, a szczególne ich miejsce przypadło po II wojnie światowej, kiedy pod-

jęto się ich międzynarodowej kodyfikacji
4
. Jak słusznie konkludował Ziemowit 

J. Pietraś „proces ten został wywołany przez następujące przyczyny: (a) szybki 

rozwój techniki łączności pozwalający na ustalenie potrzeby przeprowadzenia 

rokowań oraz rozwój komunikacji ułatwiający przemieszczanie się i uprawianie 

przez osoby <<wysokiej rangi>> <<dyplomacji samolotowej>>; (b) ogólna 

intensyfikacja stosunków międzynarodowych przejawiająca się we współpracy 

i rywalizacji państw na coraz to nowych płaszczyznach i polach stosunków 

międzynarodowych; (c) centralizacja systemów politycznych państw przejawia-

jąca się między innymi w aktywnym uczestnictwie polityków w realizacji poli-

tyki zagranicznej: (d) biurokratyzacja systemów stałych placówek dyploma-

tycznych, co wywołuje dążność do nawiązywania mniej sformalizowanych 

kontaktów bezpośrednich na wyższym szczeblu”
5
. 

Przedmiotem poniższej analizy stały się misje specjalne formowane przez 

polski i zachodnioafrykański system organów państwowych oraz system  

partyjny od początku kontaktów międzypaństwowych aż do chwili obecnej, 

przypadającej na początek 2014 r. W kolejności uwzględniono wizyty władzy 

wykonawczej, uznając, że to do niej należało kreowanie bezpośrednich rela-

cji politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Spośród egzekutywy na uwagę 

zasługiwały misje kierowane przez polskich i zachodnioafrykańskich urzędni-

                                                           
3 Za pierwsze tego typu spotkanie w dziejach państwa polskiego uznaje się zjazd gnieźnieński 

z 1000 r., kiedy do grobu św. Wojciecha pielgrzymował niemiecki cesarz Otton III, wyznaczając 

Bolesława Chrobrego na jednego z kluczowych władców chrześcijańskiej Europy. W okresie 

rozbicia dzielnicowego charakter taki miały spotkania książąt piastowskich rywalizujących 

o zwierzchnie wpływy w państwie, jak np. zakończony śmiercią księcia Leszka Białego, zjazd 

w Gąsawie z 1227 r. Od ponownego zjednoczenia państwa przez Władysława Łokietka stosun-

kowo często dochodziło do spotkań „na szczycie” między przedstawicielami dworu polskiego 

i państw sąsiadujących. Tę formę komunikacji przerwały dopiero rozbiory Rzeczypospolitej. 

W nowej rzeczywistości odrodziły się po 1918 r. 
4 W związku z rozwojem misji specjalnych środowisko międzynarodowe postanowiło skodyfi-

kować podstawy ich funkcjonowania. Zgromadzenie Ogólne ONZ, działając na podstawie odpo-

wiedniej rezolucji, uchwaliło 8 XII 1969 r. Konwencję o misjach specjalnych. Opierała się ona 

w dużej mierze na ustaleniach przedsięwziętych w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyploma-

tycznych z 1961 r. Opierała się ona na założeniach, że misja specjalna różniła się od stałej misji 

dyplomatycznej, a w związku z tym normy i zasady do niej się tyczące nie mogły mieć zastoso-

wania. Konwencja za misję specjalną uznała misję czasową reprezentującą państwo, wysłaną za 

jego zgodą i w celu rozpatrzenia określonych spraw bądź wypełnienia względem drugiego okre-

ślonych zadań. Misja tego typu miała być instytucją międzynarodową objętą prawem publicznym 

i służącą realizacji określonych stosunków między państwami. Zob. Konwencja w sprawie misji 

specjalnych, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe. Wybór tekstów źródłowych z komenta-

rzem, T. Łoś-Nowak (red.), Wrocław 1997, s. 21-23. 
5 Z.J. Pietraś, Misje specjalne w polskiej polityce zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe” 

1985, nr 3, s. 151. 
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ków państwowych od szczebla ministerialnego wzwyż. Na pierwszym miejscu 

uwzględniono wizyty głowy państwa oraz jej odpowiedników, w zależności od 

aktualnie dominującego systemu rządów. Na drugim misje prowadzone przez 

szefów rządów i ich odpowiedników, gdyż poza sferą realnych działań gospo-

darczych i kulturalnych mogły one przybierać także postać typowych relacji 

politycznych. Na trzecim uwzględniono te, które prowadzone były przez wice-

premierów, gdyż na takim szczeblu najczęściej realizowano w świecie rokowa-

nia gospodarcze. Na czwartym miejscu zweryfikowano misje szczebla między-

ministerialnego, którymi kierowali szefowie poszczególnych resortów oraz ich 

zastępcy. Spośród misji reprezentowanych przez legislatywę na uwagę zasługi-

wały oficjalne podróże reprezentantów narodu, wchodzących w skład komisji 

i grup parlamentarnych oraz międzyparlamentarnych. Ostatnim przedmiotem 

analizy stały się spotkania międzypartyjne oficjalnych grup polityków reprezen-

tujących legalnie działające partie i grupy partyjne
6
. 

Misje specjalne prowadzone do regionu zachodnioafrykańskiego przez pol-

skich polityków i urzędników w całym minionym okresie przedstawiały się, jak 

w poniżej przygotowanym zestawieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Nie uwzględniono w poniższym zestawieniu oddzielnych misji kierowanych przez pierwszych 

sekretarzy partii komunistycznych i robotniczych, mimo ich szczególnej roli pełnionej w okresie 

Polski Ludowej, gdyż zaklasyfikowane je jako typowe wizyty partyjne. Poza tym nie uwzględ-

niono wielopodmiotowych spotkań odbywanych w gronie międzynarodowych konferencji i orga-

nizacji, uznając, że miały one jedynie pośredni wpływ na nawiązywanie bliższej współpracy. 
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Tabela 1: Misje specjalne kierowane z Polski do regionu zachodnioafry-

kańskiego w układzie chronologicznym. 
Kraj 

Afryki 

Zachodniej 

Misje 

kierowane 

przez 

głowę 

państwa7 

Misje 

kierowane 

przez 

szefa 

rządu8 

Misje 

kierowane 

przez 

wicepre- 

mierów9 

Misje 

kierowane 

przez resorty 

ministerialne10 

Misje 

parla- 

men- 

tarne11 

Misje 

par- 

tyj- 

ne12 

Benin - - - 18-19 IV 1978 - - 

Burkina 

Faso 

- - - - - 9-14 

IX 

2001 

Gambia - - - - - - 

Ghana - - - 11-21 I 1959 

18-20 XII 1976 

17 IV 1978 

- - 

Gwinea    3-20 VI 1963 

20-22 XI 1973 

  

Gwinea 

Bissau 

- - - - - - 

Liberia - - - 21-26 V 1961 - - 

                                                           
7 W przypadku PRL głową państwa był początkowo Bolesław Bierut, występujący jako prezydent 

Krajowej Rady Narodowej (31 XII 1944 – 4 II 1947) i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (5 II 

1947 – 20 XI 1952). W następstwie podjętych zmian systemowych powołano instytucję Rady 

Państwa, czyli kolegialny organ naczelnej władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Pol-

skiej Rzeczypospolitej Ludowej, funkcjonujący w latach 1947-1989. Podstawowym jej założe-

niem było zapewnienie ciągłości najwyższego kierownictwa państwowego, w związku z sesyj-

nym trybem pracy władzy ustawodawczej. Przewodniczący tego gremium pełnił nieformalne 

obowiązki, gdyż formalnie głową państwa pozostawała sama Rada Państwa. Na jej czele stali 

kolejno: Bolesław Bierut (z urzędu), Aleksander Zawadzki, Edward Ochab, Marian Spychalski, 

Józef Cyrankiewicz, Henryk Jabłoński i Wojciech Jaruzelski. W wyniku obrad okrągłego stołu na 

prezydenta PRL wybrany został przez Zgromadzenie Narodowe gen. W. Jaruzelski (19 VII 1989 

– 30 XII 1989). Po 31 XII 1989 r., kiedy weszła w życie ustawa konstytucyjna o zmianie nazwy 

państwa na Rzeczpospolita Polska, godność głowy państwa sprawowali kolejno: Wojciech Jaru-

zelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski. Po 

tragicznej śmierci L. Kaczyńskiego obowiązki prezydenta RP tymczasowo wypełniali B. Komo-

rowski, Bogdan Borusewicz i Grzegorz Schetyna. 
8 W zależności od okresu historycznego osoba występująca w randze premiera bądź prezesa Rady 

Ministrów. 
9 Niezależnie od liczby zastępców premiera oraz niezależnie od zajmowanego stanowiska mini-

sterialnego. 
10 W zestawieniu za misje ministerialne uznano te, na których czele stali ministrowie i wicemini-

strowie bądź sekretarze i podsekretarze występujący w randze ministra i wiceministra. 
11 Za misje tego typu uznano przedstawicieli Sejmu PRL oraz Sejmu i Senatu RP reprezentują-

cych określone komisje i grupy parlamentarne. Nie zaliczono indywidualnych podróży parlamen-

tarzystów, którzy przy okazji swego pobytu mogli spotykać się ze swoimi odpowiednikami sku-

pionymi we władzy ustawodawczej krajów zachodnioafrykańskich.  
12 Dla okresu PRL przyjęto delegacje reprezentowane przez PZPR, ZSL i SD. Dla III RP z kolei 

oficjalne delegacje partyjne zaliczono do istniejącego systemu partyjnego. 
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Mali - - - 31 X-2 XI 1961 - - 

Mauretania - - - - - - 

Niger - - - 4-10 XI 1961 - - 

Nigeria 20-25 X 

1977 

10-13 IV 

2013 

21-26 XI 

1974 

8-15 V 1961 

13-14 XI 1961 

4-11 V 1970 

20-24 X 1971 

3-6 X 1976 

14-18 XII 1976 

17-24 IX 1977 

13-17 III 1979 

26-29 VI 1979 

8-10 IV 1983 

16-18 V 1984 

14-17 IV 1996 

8 III 2004 

10-13 IV 2013 

- - 

Senegal - - - 10-14 XI 1961 

16-18 III 1976 

13-18 I 1978 

- - 

Sierra Leone - - - 10-15 X 1970 - - 

Togo - - - V 1961 

1-6 VI 1962 

- - 

Wybrzeże 

Kości Sło-

niowej 

- - - 14-18 XI 1964 - - 

Zielony 

Przylądek 

- - - - - - 

Ogółem 1 0 1 29 0 1 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów zdeponowanych w archiwum Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych w Warszawie, archiwum „Dokumentacji Prasowej” i „Kroniki”, kronik 

zawartych w czasopismach „Przegląd Orientalistyczny” i „Polski Przegląd Dyplomatyczny” oraz 

publikacji: Stosunki Polski z Afryką 1945-1970. Chronologia ważniejszych wydarzeń politycz-

nych, gospodarczych i kulturalnych, oprac. T. Łętocha i in., Warszawa 1972; Stosunki dyploma-

tyczne Polski 1944-1979 r. Informator, oprac. J. Patryas i in., Warszawa 1982, t. 5: Afryka i Bliski 

Wschód; Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, red. K. Szczepanik, A. Herman-Łukasik  

i B. Janicka, Warszawa 2010, t. 4: Afryka i Bliski Wschód 1918-2009. 

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż zdecydowana większość wśród pol-

skich misji specjalnych kierowanych do Afryki Zachodniej odnosiła się do cza-

su sprzed 1989 r. W okresie PRL-u przedsięwzięto 29 takich wizyt międzypań-

stwowych, a w latach III RP jedynie cztery. Jeżeli dostrzeżemy, że polska misja 

parlamentarna do Burkina Faso miała charakter bardziej międzynarodowy
13

, 

aniżeli jednostkowy, to zauważyć można, że zainteresowanie władz polskich 

                                                           
13 Do Wagadugu dotarła w 2001 r. delegacja Polskiej Grupy Międzyparlamentarnej, która wzięła 

udział w 106 konferencji statutowej Unii Międzyparlamentarnej. 
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tym obszarem w okresie poprzedzającym zmiany wywołane „okrągłym stołem” 

było dużo większe. Podstawy tych wizyt zostały zaanonsowane w końcu lat 50. 

i dekadzie lat 60. XX w. (33%) oraz rozwijały się w kolejnym dziesięcioleciu 

(44%). Przypadały one zatem na okres kształtowania niezależnych podmiotów 

w tej części Czarnego Lądu oraz w czasie, kiedy na czele władz partyjnych 

i państwowych w warunkach polskich stał Edward Gierek. Później zaangażo-

wanie w przygotowanie takich wizyt słabło, a w ciągu ostatnich dwudziestu lat 

stało się wręcz marginalne. Tylko do czterech państw (25%) nie udało się do-

tychczas wysłać takich misji, co miało związek z niewielkim zainteresowaniem 

nimi przez stronę polską.  

Biorąc pod uwagę ważność tego typu spotkań dostrzec można, że priorytet 

wśród nich stanowiły misje o charakterze ministerialnym. Wynikały one 

w przeważającej mierze z ich pragmatycznego charakteru, gdyż na poziomie 

resortowym prowadzono większość rozmów handlowych i gospodarczych, któ-

re kończyły się podpisaniem określonych umów bądź konkretną wymianą towa-

rową. Misje te miały zatem niższy status aniżeli powszechnie stosowany w od-

niesieniu do krajów rozwiniętych
14

. Przybierały jednak podobny charakter, jak 

w stosunku do innych krajów rozwijających nie mających priorytetowego zna-

czenia dla polskiej polityki zagranicznej. Jedynym odstępstwem od spotkań 

tego szczebla była Nigeria, która w latach 70. XX w. stała się jednym z waż-

niejszych polskich partnerów gospodarczych na Czarnym Lądzie, m.in. ze 

względu na podjęty wówczas bogaty program inwestycyjny. Najpierw kontakty 

polsko-nigeryjskie z tego okresu zostały zaakcentowane wizytą w Lagos dele-

gacji rządowej z wicepremierem Kazimierzem Olszewskim na czele, a nieco 

później z oficjalną wizytą do tego kraju udał się przewodniczący Rady Państwa 

Henryk Jabłoński
15

. W ostatnim czasie do zainteresowania tego powrócił rząd 

reprezentowany przez większość parlamentarną Platformy Obywatelskiej i Pol-

skiego Stronnictwa Ludowego, czego owocem była wizyta premiera Donalda 

Tuska, któremu towarzyszyły czynniki rządowe i biznesowe
16

. Uwypuklało to i 

nadal podkreśla strategiczne i priorytetowe znaczenie tego kraju wśród innych 

podmiotów zachodnioafrykańskich.  

                                                           
14 Departament V odpowiadający w polskim MSZ za sprawy afrykańskie już w 1960 r. analizo-

wał kwestie wizyt i rewizyt między krajami na najwyższym szczeblu. Jako przykład podawano 

Gwineę, której prezydent Sekou Toure zapraszany był do kilku znaczących państw, m.in. do Chin 

Ludowych. AMSZ w Warszawie, z. 12, w. 33, t. 805, k. 1: Sprawa zaproszenia Sekou Toure do 

złożenia wizyty w Polsce z 10 IV 1960. 
15 J. Walasek, Afrykańska wizyta, „Pespektywy” 1977, nr 44, s. 4. 
16 Na wyniki tej wizyty, mimo że upłynęło od tego czasu kilkanaście miesięcy, nadal trzeba po-

czekać. Co prawda widoczne są pewne działania gospodarcze, ale mają one dotychczas bardziej 

charakter jednostkowy aniżeli zinstytucjonalizowany.  
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Podjęta charakterystyka misji specjalnych reprezentowanych przez kraje 

Afryki Zachodniej w stosunku do partnera polskiego przedstawiała się z kolei, 

jak w poniższym zestawieniu. 

 

Tabela 2: Misje specjalne z krajów Afryki Zachodniej kierowane do Polski 

w układzie chronologicznym. 
Kraj 

Afryki 

Zachodniej 

Misje 

kierowane 

przez 

głowę 

państwa17 

Misje 

kierowane 

przez 

szefa 

rządu18 

Misje 

kierowane 

przez 

wicepre- 

mierów19 

Misje 

kierowane 

przez resorty  

ministerialne20 

Misje 

parla- 

men- 

tarne21 

Misje 

par- 

tyj- 

ne22 

Benin 11-14 VI 

1962 

- - 20-23 IX 1978 

19-20 VIII 1987 

- 19-20 

VIII 

198723 

Burkina 

Faso 

- - - 10-15 VI 1968 

14-16 IX 2004 

- - 

Gambia - - - - - - 

Ghana 25-28 VII 

1961 

25-28 VII 

196124 

 24-27 X 1961 

14-16 III 1970 

31 VIII-5 IX 

1972 

12 IX 1973 

13-17 VI 1974 

26-29 IV 1978 

12-13 IX 1979 

  

Gwinea - - - 15-18 II 1959 

16-20 VI 1960 

14-20 XII 1961 

4-6 IX 1965 

20-23 VII 1968 

- 13-15 

X 

196925 

11-16 

XII 

                                                           
17 Za głowę państwa uznano osoby pełniące najwyższe godności w państwie i będące rzeczywi-

stym składnikiem egzekutywy oraz ich zastępców. 
18 Za szefa rządu uznano premiera bądź osoby stojące na czele rządu. 
19 Za osoby występujące w charakterze wicepremierów uznano zastępujące realnego szefa rządu 

bądź posiadające listy uwierzytelniające do zajmowania określonego stanowiska. 
20 W zestawieniu za misje ministerialne uznano te, na których czele stali ministrowie i wicemini-

strowie bądź urzędnicy odpowiadający za prowadzenie konkretnych resortów oraz ich zastępcy. 
21 Za misje tego typu uznano przedstawicieli delegacji parlamentów zachodnioafrykańskich re-

prezentujących określone komisje i grupy parlamentarne. Nie zaliczono indywidualnych podróży 

parlamentarzystów, którzy przy okazji swego pobytu mogli odbywać spotkania o charakterze 

politycznym. 
22 Do delegacji tego typu zaliczono oficjalne przedstawicielstwa legalnie uczestniczące w syste-

mie partyjnym konkretnego państwa. 
23 Misja miała charakter partyjno-ministerialny. 
24 W związku z prezydenckim systemem rządów głowa państwa wypełniała jednocześnie obo-

wiązki szefa rządu.  
25 Misja miała charakter partyjno-ministerialny. 
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13-15 X 1969 

19-23 IX 1972 

11-16 XII 1972 

21-28 XI 1975 

197226 

Gwinea 

Bissau 

- - - - - - 

Liberia - - - - - - 

Mali 25-30 IX 

1999 

- - 1-6 III 1961 

27-31 I 1962 

10-13 X 1966 

2-4 VI 1974 

28 I-1 II 1977 

11 IX 1979 

27-29 III 2003 

- 19-23 

VII 

1962 

Mauretania - - - - - - 

Niger - - - 5-8 IX 1961 

5-11 V 1973 

- - 

Nigeria 13-16 XII 

199427 

17-21 IX 

199728 

7-9 III 

2001 

- - 10-13 VI 1961 

19-23 IX 1961 

23-26 VI 1963 

20-23 VIII 1963 

21-26 IX 1964 

6-8 XII 1965 

20-24 VII 1968 

27-31 VII 1968 

30 VII-2 VIII 

1968 

16-18 VI 1969 

23-30 IX 1969 

14-18 VI 1971 

27 VII-3 VIII 

1972 

14-18 VI 1973 

22-28 XI 1977 

7-9 VI 1978 

23-27 IX 1978 

22-25 IV 1979 

23-27 IX 1980 

28-30 IV 1981 

2-4 VII 1981 

4-6 VIII 1986 

8 IV 1992 

11-12 X 1995 

1-8 IX 1996 

15 IX 1997 

29 V-2 

VI 

1983 

- 

Senegal - 15-18 VI - 15-18 VI 196229 1-3 IX - 

                                                           
26 Misja miała charakter partyjno-ministerialny. 
27 Wizyta oficjalna żony prezydenta republiki. 
28 Wizyta oficjalna żony prezydenta republiki. 
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1962 18-20 XII 1967 

8-11 VIII 1978 

14-16 X 1979 

17 IV 1996 

26-29 IX 2004 

1964 

X 1992 

Sierra Leone - - - - - - 

Togo - - - - - - 

Wybrzeże 

Kości Sło-

niowej 

- - - 17-18 X 1999 - - 

Zielony 

Przylądek 

- 9-11 II 

1976 

- - - - 

Ogółem 6 3 0 62 3 4 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów zdeponowanych w archiwum Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych w Warszawie, archiwum „Dokumentacji Prasowej” i „Kroniki”, kronik 

zawartych w czasopismach „Przegląd Orientalistyczny” i „Polski Przegląd Dyplomatyczny” oraz 

publikacji: Stosunki Polski z Afryką 1945-1970. Chronologia ważniejszych wydarzeń politycz-

nych, gospodarczych i kulturalnych, oprac. T. Łętocha i in., Warszawa 1972; Stosunki dyploma-

tyczne Polski 1944-1979 r. Informator, oprac. J. Patryas i in., Warszawa 1982, t. 5: Afryka i Bliski 

Wschód; Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, red. K. Szczepanik, A. Herman-Łukasik i B. 

Janicka, Warszawa 2010, t. 4: Afryka i Bliski Wschód 1918-2009. 

 
W analizowanym okresie udało się z Afryki Zachodniej do Warszawy 78 

misji specjalnych. Pod względem ilościowym o 243% stanowiły one wyższy 

współczynnik od podjętych akcji przez stronę polską. Tylko w pewnym stopniu 

były one odpowiedzią na wizyty i spotkania inicjowane przez czynnik polski. 

Po dokładnej weryfikacji tabeli można dostrzec, że niejednokrotnie delegacje 

zachodnioafrykańskie same inicjowały takie wizyty i udawały się do Warszawy 

nie czekając nawet na rewizytę. Podtrzymaniem tego typu relacji bezpośrednich 

było 10 państw regionu (62%), gdyż pozostałe dotychczas nie anonsowały 

swych wizyt nad Wisłą. Także i w tym zestawieniu dostrzec można, w stosunku 

65 do 13, przewagę misji specjalnych kierowanych przed 1989 r. aniżeli po 

demontażu Układu Warszawskiego i RWPG. Świadczy to także o dużo więk-

szej dynamice w zakresie podejmowanych działań politycznych w pierwszych 

latach od uzyskania niepodległości i poszukiwaniu alternatywnych dróg rozwo-

ju w środowisku międzynarodowym. Do końca lat 70. XX w. przedsięwzięto 

73%, czyli niemal 3/4, wszystkich misji kierowanych z regionu zachodnioafry-

kańskiego na grunt polski. W przypadku niektórych państw misje takie propa-

gowano jedynie do ogłoszenia stanu wojennego w warunkach polskich. Miało 

to jednak związek nie tyle z kryzysem polskiego systemu politycznego, co 

z częstymi zmianami politycznymi występującymi w poszczególnych krajach 

regionu, a to wiązało się często z reorientacją ich polityki zagranicznej. Należy 

                                                                                                                                              
29 Delegacja z premierem stojącym równocześnie na czele ministerstwa. 
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także zwrócić uwagę, iż misje zachodnioafrykańskie miały dużo bardziej zróż-

nicowany charakter, gdyż poza wizytami wicepremierów
30

, można wyróżnić 

wśród nich wszystkie pozostałe poddane analizie. Podstawę jednak stanowiły 

misje ministerialne, co także potwierdza tezę o roboczym ich charakterze. 

W odniesieniu do misji kształtowanych na najwyższym szczeblu, czyli głowy 

państwa, wyróżnić też można wizyty, które miały typowo charakter sentymen-

talny
31

. Niemniej jednak i w takim przypadku można było wykorzystać je do 

zbliżenia politycznego. 

Zarówno w dyplomacji międzynarodowej, jak i w zakresie stosun-

ków polsko-zachodnioafrykańskich, misje wyższej i najwyższej rangi stały się 

możliwością do wzajemnego poznania, prowadziły do nawiązania określonych 

relacji, czy umożliwiały podsumowanie określonego etapu konwersacji. 

W sprawach określanych jako trudne bądź newralgiczne dawały możliwość 

nowego spojrzenia na problemy i tym samym nadawały nowy impuls do do-

tychczasowych działań, bądź umożliwiały ich ponowne podjęcie w przypadku 

pojawienia się impasu w rokowaniach. Misje takie kierowane przez organy 

państwowe i towarzyszący im aparat dawały nadto możliwość do podejmowa-

nia decyzji na wyższym szczeblu. To z kolei powodowało, że mogły one mieć 

charakter taktyczny bądź operacyjny, a w konsekwencji doprowadzić mogły do 

współdziałania i oddziaływania na relacje dwustronne i wielostronne. Polska, 

podobnie jak i inne powojenne podmioty międzynarodowe, chętnie odnosiła się 

do tego typu dyplomacji
32

. Spośród setek i tysięcy takich wizyt jedynie kilka-

dziesiąt udało się do krajów Afryki Zachodniej, co stanowiło niewielki, raczej 

marginalny, ich odsetek. Niemal połowę z nich (47%) kierowano do Federalnej 

Republiki Nigerii, co podkreślało rangę tego państwa wśród innych podmiotów 

regionu. Pod względem ilości kontaktów ze środowiskiem międzynarodowym 

państwo to i tak nie było zaliczane do grupy krajów, z którymi Polska utrzy-

mywałaby najbliższe stosunki. 

                                                           
30 Niektóre z państw zachodnioafrykańskich przyjmowały system rządów prezydenckich i pseu-

doprezydenckich, jako podstawę organizacyjną władzy wykonawczej, co wiązało się z brakiem 

instytucji zarówno premiera, jak i wicepremierów. 
31 Kiedy w Polsce wizytę złożył prezydent Republiki Mali Alpha Oumar Konaré, podkreślał on 

w wywiadach, że w kraju tym uzyskał akademickie wykształcenie oraz stopień naukowy doktora, 

ponadto nad Wisłą urodziła się jego córka. Spotkanie z prezydentem Mali, Alphą Omarem Kona-

re, „Afryka” 1999, nr 10, s. 99-101. 
32 Tylko w dekadzie lat 70. XX w. z Polski wyjechało 1125 misji specjalnych, a takich samych 

przybyło nad Wisłę 1063. Wskazując na terytorialny zakres kontaktów należy zaznaczyć, że 50% 

wizyt skierowanych zostało do krajów socjalistycznych, 35% do kapitalistycznych, a 15% do 

rozwijających się. „W przypadku tej ostatniej grupy państw udział tych stosunków politycznych 

w całości stosunków politycznych Polski z innymi państwami jest i tak dwukrotnie wyższy od 

udziału stosunków gospodarczych Polski z tymi państwami w stosunku do całości stosunków 

gospodarczych Polski z innymi państwami”. Z.J. Pietraś, Misje specjalne w polskiej…dz.cyt., s. 

154. 
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STRESZCZENIE 
 
W artykule wskazuje się na szczególny rodzaj stosunków międzypaństwowych, 

jakimi stały się misje specjalne, realizowane przez głowę państwa, premiera, 

ministrów oraz ich odpowiedników. Analizie poddano misje realizowane przez 

polskie czynniki rządowe względem państw Afryki Zachodniej oraz misje kra-

jów zachodnioafrykańskich odbywających podróże polityczne do Polski. W 

toku podjętych analiz okazało się, że ta forma kontaktów międzypaństwowych 

była bardziej atrakcyjna między państwami przed 1989 r. Niemal nieobecna 

stała się ona w ostatnim ćwierćwieczu. Zdecydowaną przewagę w organizowa-

niu takich misji miały państwa zachodnioafrykańskie, które częściej odwiedzały 

Warszawę. W stosunkach międzypaństwowych najsilniejsze związki łączyły 

Polskę z Federacyjną Republiką Nigerii. 

 
SŁOWA KLUCZOWE 

 

Polska, Afryka Zachodnia, misje specjalne. 

 

SUMMARY 
 

The article presents special kind of international relations, namely - special mis-

sions realised by the head of state, prime minister, ministers and their counter-

parts. The article analyzes Polish missions to West Africa and west African 

missions coming to Poland on political journeys. It turns out that this form of 

international relations was more attractive before 1989. In the last 25 years it is 

almost non-existant. It was the western African countries organising such mis-

sions that visited Warsaw more often. As far as the international relations go, 

Poland has the closest ties with the Federation Republic of Nigeria. 
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Wojciech STANKIEWICZ 
 

 

Rola Kościoła katolickiego  

w kształtowaniu się Unii Europejskiej 
 

 

 
 
Przymiotnik „katolicki” wywodzi się od greckiego kath’holou – „odnoszący się 

do całości”. Początkowo określano nim Kościół rozumiany jako „cały” lub 

„uniwersalny” – tak rozumiał to Ignacy z Antiochii około roku 115. Pierwszy 

Sobór w Konstantynopolu (381 r.) wprowadził to określenie do swojego 

wyznania wiary, opisując Kościół jako „jeden, święty, katolicki i apostolski”. Po 

podziale chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie w 1054 r., Kościoły 

wschodnie zaczęły określać się mianem „prawosławnych”, zaś Kościół 

zachodni pozostał przy określeniu „Kościół katolicki”. Od czasu reformacji 

w XVI w. coraz częściej do nazwy „katolicki” zaczęto dodawać „rzymski”. 

Kościół dla katolików jest nie tylko widzialną instytucją, ale przede wszystkim 

posiada głęboki, mistyczny i sakramentalny wymiar; dzięki jego posłannictwu 

członkowie Kościoła uczestniczą w boskim życiu.   

Unia Europejska jest oryginalnym związkiem państw ukształtowanych 

w procesie integracji w oparciu o wielostronne traktaty międzynarodowe w celu 

zapewnienia pokoju i dobrobytu narodom europejskim. Członkami Unii 

Europejskiej mogą być tylko i wyłącznie państwa. Kościoły, jak również inne 

wspólnoty religijne nie mogą być jej uczestnikami, jednakże pełnią swoistą 

misję względem obywateli znajdujących się na terytorium tego państwa. 

Kościół katolicki, do którego należy znaczna część obywateli Unii 

Europejskiej, od samego początku uważnie obserwował i wspierał proces 

integracji europejskiej. W swoich wystąpieniach papież Pius XII postulował 

silniejszą współpracę międzynarodową i tworzenie wspólnych instytucji 

ponadnarodowych, zdolnych podnieść z upadku zniszczoną wojną Europę 

i stworzyć warunki, w których można będzie zapobiec nowym zagrożeniom 

pokoju. Do procesów integracyjnych odnosił się w nauczaniu również papież 

Paweł VI. Często wspominał też o nich Jan Paweł II. 
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Idee pokoju, sprawiedliwości i wolności, wyrosłe z chrześcijańskich 

korzeni, były inspiracją dla działań „ojców" wspólnej Europy: Konrada 

Adenauera, Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana, otwarcie deklarujących 

przywiązanie do katolicyzmu. Wkład Kościoła, a zwłaszcza dyplomacji 

watykańskiej, w tworzenie Wspólnot Europejskich był tak duży, że w kręgach 

nieprzychylnych Kościołowi mówiono nawet o „Europie Watykańskiej" jako 

instytucji będącej wyrazem imperialnych dążeń papieży. 

Celem niniejszej pracy jest nie tylko ukazanie wpływu Kościoła 

katolickiego na kształtowanie się Unii Europejskiej, ale również przybliżenie 

pozycji Kościoła z prawnego i politycznego punktu widzenia. 

Hipotezą badawczą niniejszej pracy jest przypuszczenie, iż pomimo 

niewielkiego oddziaływania czynników religijnych czy etycznych na przebieg 

procesu integracji europejskiej to inicjatorzy integracji dążyli do zbudowana 

zjednoczonej Europy, opartej na chrześcijańskich wartościach, tj.: idei 

sprawiedliwości, wolności, moralności. Kościół nie proponuje konkretnych 

politycznych czy ekonomicznych modeli Unii Europejskiej. Jednak 

wyposażony w bogatą kanwę znaczeń i czynną pamięć głębszych kulturalnych, 

religijnych i etycznych korzeni kultury europejskiej Kościół katolicki we 

współpracy z innymi Kościołami dysponuje potencjałem, który może ożywić 

projekt europejski, dzięki swym etycznym inspiracjom i praktyce, kierując ten 

projekt na drogę stałej i pewnej humanizacji, do kształtowania prawdziwie 

sprawiedliwego społeczeństwa. 

W celu rozwinięcia problemu badawczego, postawiono następujące pytania: 

1. Jakimi wartościami kierowali się ojcowie założyciele Unii 

Europejskiej? 

2. Jak wielki wpływ na kształt Unii Europejskiej wywarły Kościoły 

i inne związki wyznaniowe? 

3. W jakim celu powstawały katolickie instytucje kościelne? 

4. Jak w prawie Unii Europejskiej postrzegana jest religia i Kościół? 

5. Jaką rolę w kształtowaniu się UE odegrała Stolica Apostolska? 

6. Jaką rolę odgrywał Kościół w Polsce wobec procesów 

integracyjnych? 

7. Jaki stosunek do integracji europejskiej miał Jan Paweł II?  

8. Jaką postawę powinni przyjąć chrześcijanie w sytuacjach 

kryzysowych Unii Europejskiej? 

W analizie posłużono się czynnikową metodą badawczą a pomocniczo 

odwołano się do metody historycznej w celu zachowania ścisłego porządku 

chronologicznego w opisywaniu poszczególnych wydarzeń. 
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Kościół katolicki a założenia Unii Europejskiej 

 

W początkowych etapach, proces integracji europejskiej miał charakter 

zarówno polityczny jak i ekonomiczny. Jak wynika z Deklaracji Schumana czy 

preambuły Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, 

proces ten został potraktowany jako sposób na zapewnienie trwałego pokoju 

w podzielonej ideologicznie, wojskowo i gospodarczo Europie. Sposobem 

osiągnięcia trwałego pokoju stała się integracja gospodarcza suwerennych 

państw, która dopiero w niedokładnie określonej przyszłości miała objąć 

również integrację polityczną. Aspekt religijny nie odegrał bezpośrednio 

znaczącej roli w powstaniu Wspólnot Europejskich. Jednakże należy pamiętać, 

iż wartości, które w procesie historycznym ukształtowały Europę, a także idee 

głównych pomysłodawców powstania Wspólnot Europejskich (De Gasperi, 

Robert Schuman, Konrad Adenauer) czerpały wyraźnie z inspiracji 

chrześcijańskich
1
. W tym miejscu warto dodać, że wszystkie państwa (Francja, 

RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg), które najpierw współtworzyły 

Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a wkrótce potem Europejską Wspólnotę 

Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, były państwami 

z silnymi korzeniami chrześcijańskimi.   

Jednym z przykładów pośredniego wpływu na regulacje integracyjne 

aspektu religijnego jest zasada pomocniczości. Zasada ta jest najpełniejszym 

wyrazem filozofii pomocniczości, rozwijanej m.in. w katolickiej nauce 

społecznej, zwłaszcza od czasów encykliki Piusa XI Quadragesimo anno. Od 

Traktatu z Maastricht subsydiarność jest uznana oficjalnie za zasadę polityki 

Unii Europejskiej. Wykorzystywana jest do tego, by określić odpowiednią rolę 

politycznych instytucji Unii w celu ochrony szczególnych politycznych zadań 

państw członkowskich. 

Jeśli proces jednoczenia się Europy ma być trwały, to nie może być on 

pojmowany tylko i wyłącznie w kategoriach gospodarczych i politycznych. 

Szczególną uwagę zwrócił na to Jan Paweł II, który przestrzegał, przed 

redukowaniem wizji zjednoczonej Europy wyłącznie do aspektów 

ekonomicznych i politycznych oraz przed bezkrytycznym stosunkiem do 

konsumpcyjnego stylu życia. Nową jedność Europy, jeżeli chcemy, by była ona 

trwała, powinno się budować na duchowych wartościach, które ją kiedyś 

ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji 

poszczególnych narodów. Ma to być bowiem wielka Europejska Wspólnota 

Ducha”
2
. 

  

                                                           
1 H.J. Muszyński, Europa ducha. Chrześcijańska wizja fundamentów jedności europejskiej, 

Gniezno 2002, s. 153. 
2 Jan Paweł II, Przemówienie w Parlamencie, Warszawa, 11.06.1999. 
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Inicjatorzy, tzw., „ojcowie założyciele”, dążyli do zbudowana zjednoczonej 

Europy, opartej na chrześcijańskich wartościach. Jedynym z nich był Robert 

Schuman, był on osobą głęboko religijną. Zarówno w życiu, jak i w wieloletniej 

działalności kierował się zasadami chrześcijańskimi i naukami Kościoła 

katolickiego. Wiara, której nigdy się nie wstydził, zawsze umacniała i dodawała 

mu sił we wszystkim co czynił. Był niezłomnym orędownikiem pojednania 

między narodami i zjednoczenia Starego Kontynentu w oparciu o tradycje 

i zasady chrześcijańskie
3
. Według niego chrześcijańskie zasady powinny być 

podstawą polityki europejskiej
4
. Jak napisał Schuman: „Chrześcijaństwo uczy 

równości z natury wszystkich ludzi, bez względu na rasę, kolor skóry, klasę 

i zawód. Przyczyniło się do przyznania pierwszeństwa wartościom 

wewnętrznym, jedynym wartościom uszlachetniającym człowieka. Uniwersalne 

prawo miłości i miłosierdzia uczyniło każdego człowieka naszym bliźnim. 

Właśnie na tym prawie powinny opierać się stosunki społeczne w Europie 

i w świecie. Gorzkie doświadczenia brutalnej władzy Hitlera i Stalina muszą 

nas skłonić do refleksji nad chrześcijańskimi podstawami Europy, tak abyśmy 

mogli zbudować demokratyczny model władzy osadzony na tych wartościach. 

Tylko z pojednania wyłoni się wspólnota ludów solidarnych i wolnych”
5
. 

Polityk ten stał na stanowisku, że wiara chrześcijańska musi mieć odbicie 

w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych, także w sprawach integracji 

europejskiej. Należy jednak oddzielić władzę świecką od władzy kościelnej, 

ponieważ mają one zupełnie inne zakresy odpowiedzialności. Zdaniem 

francuskiego ministra Kościół katolicki powinien być podmiotem na wzór 

autorytetu moralnego, który będzie uznawany przez większość obywateli 

Europy i będzie propagował solidarność wierzących wszystkich państw
6
. Mimo 

tak zdecydowanej postawy twórców europejskiej integracji, Kościoły nie były 

włączone w procesy zjednoczeniowe. 

Gospodarcza natura zasadniczego nurtu integracji, wyrażonego 

w postanowieniach Traktatów Założycielskich WE, powoduje, że 

oddziaływania czynnika religijnego czy etycznego na przebieg procesu 

integracji europejskiej i poszczególne instytucje prawne jest niewielkie. 

Ograniczenie roli, jaką odgrywać miały Kościoły, spowodowane intensywnie 

postępującą laicyzacją społeczeństw państw członkowskich (Francja), a także 

coraz większym pluralizmem religijnym UE związanym z przyjmowaniem do 

unijnych struktur nowych państw z różnymi dominującymi religiami 

(prawosławna Grecja, anglikańskie jednoczone Królestwo czy luterańskie 

państwa skandynawskie). 

                                                           
3 Robert Schuman, Sługa Boży, www.wiking.edu.pl [11.11.2013]. 
4 J. Wahl, Rober Schuman. Ojciec Europy, Gliwice 1999, s. 32. 
5 R. Schuman, Dla Europy, Kraków 2009, s. 34-35. 
6 Tamże, s. 36, 40. 
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Jednak Kościoły, zwłaszcza Kościół katolicki, nie chciały być tylko 

i wyłącznie obserwatorami procesu integracyjnego. Gdy zjednoczenie 

kontynentu nabrało tempa, zaczęły powstawać katolickie instytucje kościelne, 

których celem było monitorowanie kierunków rozwoju polityki unijnej. 

W marcu 1971 r. powstała Rada Konferencji Episkopatów Europy, a w marcu 

1980 r. została stworzona Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej
7
. Obie 

te instytucje są formą komunikowania się Kościoła ze strukturami Unii 

Europejskiej
8
. Rada Konferencji Episkopatów Europy jest organem łączącym 

Episkopaty krajów europejskich. Cele CCEE zostały określone przez statut
9
 

w jego pierwszym artykule. Rada jest powołana, aby promować i ochraniać 

dobra Kościoła. Przed rokiem 1989 główną rolą Rady było upowszechnianie 

przestrzegania praw człowieka i wolności religijnej w Europie, podzielonej 

wtedy na dwa bloki polityczne. Po upadku muru berlińskiego zadania CCEE są 

związane z ewangelizacją narodów kontynentu i wynikają z nowej sytuacji 

Kościoła w Europie. Rada Konferencji Episkopatów Europy jest konkretną 

formą zaangażowania Kościoła na rzecz procesów integracji. Działalność Rady 

pozwala bowiem Kościołowi katolickiemu obserwować procesy integracyjne  

i oceniać je przez pryzmat nauczania społecznego. CCEE poddaje również 

ocenie opracowywane przez UE akty prawne
10

. 

Jeśli chodzi o Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, to wydaje ona 

głównie opinie dotyczące kwestii ekonomicznych, politycznych i kulturowych 

integrującej się Europy. Jest to stanowisko lub ocena działań UE z punktu 

widzenia katolickiej nauki społecznej czy chrześcijańskiej antropologii. 

COMECE jest informowane o wszystkich projektach prawnych, które mają 

powstać w Unii Europejskiej. W skład COMECE wchodzą wydelegowani przez 

poszczególne Episkopaty biskupi. Komisja nie jest połączona formalnymi 

więzami z Unią, aczkolwiek istnieją między nimi liczne związki, przede 

wszystkim z Komórką Perspektyw i Rozwoju Komisji Europejskiej. Bardzo 

istotnym polem działania dla COMECE jest kształtowanie świadomości 

europejskiej w Kościołach lokalnych. Jak pisze Stefan Ewertowski, Kościół, 

przy wsparciu Komisji, towarzyszy budowie zjednoczonej Europy, domagając 

się w niej miejsca dla wartości duchowych i moralnych, ponieważ w państwach 

                                                           
7 Por: S. Kaniewski, Instytucja Kościoła katolickiego przy Unii Europejskiej. Działalność, rola 

i wizja zjednoczonej Europy, [w:] Wizje Unii Europejskiej, Przyszłość wspólnej Europy, M. Żurek 

(red.), Szczecin 2003, s. 147-157. 
8 N. Treanor, Kościoły i proces konsultacyjny w Unii Europejskiej, [w:] Jedna czy dwie Europy? 

Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej. Materiały pokonferencyjne, R. 

Budnik, M. Góra (red.), Gliwice 2003, s. 119. 
9 Pierwszy statut CCEE podpisał Paweł VI w 1977 r.. Obecny został zatwierdzony przez Jana 

Pawła II 2 grudnia 1995 r. 
10 M. Stępniak, Europa osób i narodów. Problemy integracji europejskiej w nauczaniu społecznym 

Kościoła( od Leona XIII do Jana Pawła II), Łódź 2002, s.161, 165. 
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demokratycznych powinien być możliwy i uznawany dyskurs religijno-

polityczny jako integralne zjawisko społeczne
11

. Po wielu latach aktywnych 

działań instytucji kościelnych na rzecz procesów zjednoczeniowych zaczęła 

kształtować się wola polityczna zarówno ze strony UE, jak i Kościołów, aby 

wspólne sprawy rozwiązywać na gruncie jasno określonego stanu prawnego. 

Pierwsze propozycje wysunęła Stolica Apostolska. Wnioskowała ona, aby do 

Traktatu z Maastricht dodać artykuł F ustęp 3 o brzmieniu – „Unia Europejska 

uznaje znaczenie kościołów i innych wspólnot religijnych dla tożsamości 

i kultur państw członkowskich i dla wspólnego dziedzictwa kulturowego 

narodów Europy”
12

; a z kolei w Traktacie o Wspólnocie Europejskiej chciano 

umieścić jako artykuł 236 następujący przepis – „Wspólnota Europejska 

przestrzega właściwej kościołom i innym wspólnotom religijnym pozycji 

prawnej w państwach członkowskich oraz odrębność ich wewnętrznych 

struktur”
13

. 

W prace nad przygotowywaniem „artykułu kościelnego” zaangażował się 

nie tylko Kościół katolicki, ale i COMECE, chrześcijańskie organizacje 

ekumeniczne, w szczególności Europejska Komisja Ekumeniczna do spraw 

Kościoła i Społeczeństwa, a także Kościoły w Niemczech – Niemiecka 

Konferencja Biskupów oraz Kościół Ewangelicki w Niemczech
14

. Jednak 

w Traktatacie z Maastricht nie określono prawnego statusu Kościołów 

i wspólnot religijnych. Uzasadniano to faktem, że kwestia indywidualnej 

wolności religijnej została zawarta w artykule 9 Europejskiej Konwencji 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz że na ten temat 

wypowiadał się też Europejski Trybunał Praw Człowieka i Europejska Komisja 

Praw Człowieka. Był to jednak chybiony argument, ponieważ instytucje te nie 

zajmowały się prawami Kościołów i wspólnot religijnych, powstrzymując się 

od nadania podmiotom religijnym zbiorowego prawa wolności religijnej 

i uznania ich osobowości prawnej. W praktyce oznaczało to, że istniały pewne 

gwarancje wolności religii dla obywateli, przy braku regulacji dotyczących 

Kościołów i związków wyznaniowych w aspekcie swobody prowadzenia 

posługi duszpasterskiej. Zdaniem Jana Jackowskiego Unia nie do końca 

rozumiała więc specyfikę Kościołów, ich potrzeby i znaczenie
15

. 

 

                                                           
11 S. Ewertowski, Jan Paweł II o integracji europejskiej, Olsztyn 2002, s. 141-150. 
12  J. Czaja, Stolica Apostolska wobec procesów integracyjnych w Europie, „Studia Europejskie” 

2000, nr 1, s. 81-100. 
13 G. Robbers, W sprawie „artykułu kościelnego” w Traktacie Amsterdamskim, [w:] Europa, 

Fundamenty jedności, A. Dylus (red.), Warszawa 1999, s. 158. 
14 M. Rynkowski, Status prawny Kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, 

Warszawa 2004, s. 64. 
15 J.M. Jackowski, Religia w Unii Europejskiej, [w:] Prawo naturalne. W poszukiwaniu 

fundamentu jedności europejskiej, J. Nadgórny, J. Gocko (red.), Lublin 2002, s. 174. 
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Ostatecznie po wieloletnich rozmowach Kościołów z przedstawicielami UE, 

18 czerwca 1997 r. w Amsterdamie Rada Europejska uchwaliła klauzulę 

o Kościołach i wspólnotach religijnych. Weszła ona do Traktatu z Maastricht 

jako część składowa aktu Końcowego Układu Amsterdamskiego, choć 

stanowiła tylko jego dodatkowe oświadczenie. Klauzula uznawała osobowość 

prawną Kościołów oraz wspólnotowy wymiar religii, rozciągała też ochronę 

prawną na Kościoły i wspólnoty religijne. Zapis ten miał również gwarantować 

Kościołom pełną autonomię względem państwa. Nie wykluczało to jednak 

współpracy z instytucjami kościelnymi w pewnych dziedzinach na rzecz dobra 

wspólnego oraz szczególnego traktowania Kościoła przez państwo ze względu 

na krajowe uwarunkowania historyczne i kulturowe. Po uchwaleniu klauzuli 

wspólnoty wyznaniowe mogły występować wobec UE na gruncie prawa 

europejskiego
16

. Poprzez klauzulę Unia zaakceptowała fakt, że 

w poszczególnych państwach członkowskich ukształtowały się różne modele 

stosunków między Kościołem a państwem. Tekst klauzuli był dość ogólny, ale 

dzięki takiemu sformułowaniu została ona zaakceptowana przez wszystkich 

sygnatariuszy Układu. Zdaniem Helmuta Jurosa ogólność klauzuli 

zabezpieczała także jej obszerną pojemność treściową. Znaczeniowo 

obejmowała ona wszystkie istniejące już regulacje prawne określające pozycję 

Kościołów i wspólnot religijnych w społeczeństwie cywilnym w stosunku do 

państwa. Uwzględniała też zróżnicowania historyczne i kulturowe państw 

prawa, jakie tworzą państwa członkowskie
17

. Przedstawiciele instytucji 

unijnych, interpretując klauzule, podkreślali, że stanowiła ona wyraz 

kompromisu. Wyrażała stanowisko państw członkowskich i wskazywała, że UE 

jest wspólnotą światopoglądowo i religijnie neutralną
18

. Co nie znaczy, że Unia 

jest strukturą neutralną aksjologicznie, jej porządek prawny opiera się bowiem 

na takich wartościach, jak wolność i godność człowieka, szacunek dla 

tożsamości poszczególnych narodów i przestrzeganie reguł demokratycznego 

państwa prawa
19

. Choć klauzula ta nie weszła do tekstu podstawowego Traktatu 

Amsterdamskiego, co spotkało się z krytyką przedstawicieli Kościoła 

katolickiego i ewangelickiego, to i tak była przełomem w stosunkach Unia – 

Kościół. 

W następnych latach kwestią relacji między Kościołami a UE zajęto się, 

tworząc Kartę Praw Podstawowych. Komisja Episkopatów Wspólnot 

                                                           
16 H. Juros, Klauzula o Kościołach w Traktacie Amsterdamskim, [w:] Europa. 

Fundamenty…dz.cyt., s. 162, 165, 172. 
17 H. Juros, W sprawie „artykułu kościelnego'' w Układzie Europejskim – Maastricht II, [w:] 

Europa i Kościół, H. Juros (red.), Warszawa 1997, s. 123. 
18 J. Życiński, Europejska wspólnota ducha, Warszawa 1998, s. 156. 
19 P. Deskur, Kościół w ustawodawstwie Unii Europejskiej, [w:] Europa consecranda, K. 

Wójtowicz (red.), Kraków 2004, s. 100. 



Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu się Unii Europejskiej 

140 

 

Europejskich zgłosiła propozycję projektu KPP, w którym w tytule o wolności 

myśli, sumienia i wyznania zapisano: „Każda osoba ma prawo do wolności 

myśli, sumienia i wyznania, prawo to implikuje wolność zmiany wyznania czy 

przekonań, a także wolność do manifestowania swego wyznania czy przekonań 

indywidualnie bądź kolektywnie, publicznie bądź prywatnie, przez kult, 

nauczanie, praktykowanie, spełnianie rytów. Wolność wyznania zawiera 

również prawo Kościołów i stowarzyszeń lub wspólnot religijnych w krajach 

członkowskich do spełniania wszystkich czynności praktycznych lub prawnych 

o charakterze religijnym”
20

.  

Uzasadniając treść tego artykułu, COMECE podkreślało, że choć prawo 

wolności myśli, sumienia i wyznania zostało uwzględnione w Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, to jest ono 

postrzegane pod kątem prawa indywidualnego, a wolności te nie będą 

kompletne, jeśli nie uwzględni się ich wymiaru kolektywnego. Należy 

oczekiwać, że Kościoły, stowarzyszenia czy wspólnoty religijne będą mogły 

wykonywać czynności, które są konkretnym wyrazem tej wolności, i że 

czynności te otrzymają uznanie prawne
21

. Zupełnie inną kwestią było zawarcie 

w tekście preambuły KPP nawiązania do dziedzictwa chrześcijańskiego Europy. 

W ostatniej fazie prac nad projektem Karty toczyła się burzliwa dyskusja na 

temat wyrażenia „dziedzictwo religijne”, mającego się znaleźć w preambule 

dokumentu. Zaprotestowała przeciwko temu Francja, która odwoływała się do 

konstytucyjnych założeń laicyzmu. Kompromis, który wypracowano, polegał na 

tym, że powstały dwie wersje tekstu Karty – francuska i angielska oraz 

niemiecka. W pierwszej stwierdza się, że Unia jest „świadoma swego 

duchowego i moralnego dziedzictwa”, a w drugiej, że dziedzictwo to jest 

„duchowo-religijne i moralne”. KPP miała być w zamyśle europejskim 

fundamentem aksjologicznym, widać jednak, że członkowie Unii są nadal 

podzieleni w tej kwestii, a kompromis mógł zostać osiągnięty tylko dzięki 

wybiegom formalnym
22

. Według Helmuta Jurosa „ideologia nowego laicyzmu 

zawarta w Karcie (…) nie dopuszcza religii do sfery publicznej, milcząco 

zakładając istnienie staroświeckiego klerykalizmu”. Zdaniem duchownego 

tożsamość kulturowa zawarta w preambule jest pozbawiona religii i Boga. 

Sama Karta natomiast promuje „gwarancje wolności od religii”
23

. Jacek 

                                                           
20 Zob. www.ekai.pl [12.11.2013]. 
21 K. Orzeszyna, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a wartości religijne, „Prawo – 

Administracja – Kościół” 2002, nr 2-3, s.184; zob. też: Tekst projektu Karty Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej z komentarzem zgłoszonym przez COMECE, „Wokół Współczesności'' 2000, nr 

8, s. 6-10. 
22 M. Cichocki, Ile Boga w Unii?, „Więź'' 2002, nr 8-9, s. 72. 
23 H. Juros, Unia Europejska a religia: gra toczy się fundamenty, „Prawo Kanoniczne'' 2000, nr 3-

4, s. 406. 
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Dziedzina stwierdził natomiast, że umieszczenie w KPP sformułowania 

o religijnym, duchowym i moralnym dziedzictwie Europy jest świadectwem 

„miotania się kontynentu, pozbawionego kręgosłupa i braku jasnego, moralnego 

punktu odniesienia”
24

. W ostatecznym tekście KPP nie znajdziemy żadnej 

deklaracji opowiadającej się na rzecz konkretnej religii lub grupy wyznaniowej, 

nie zawiera też odwołania do Boga. Aspekty religijne praw jednostek (wolność 

religijna, poszanowania praw rodziców w zakresie wychowania i nauczania 

religijnego dzieci, zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania) 

zostały zawarte w innych artykułach. Najważniejszy artykuł 10 Karty stanowi, 

że „Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje 

wolności zmiany religii lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania 

indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub 

przekonań poprzez uprawianie kultu, nauczania, praktykowania i uczestniczenie 

w obrzędach”
25

. 

Nie do końca precyzyjne jest jednak, czy w aspekcie podmiotowym ochroną 

wolności religijnej w KPP objęto tylko osoby fizyczne, czy także wspólnoty 

religijne, czyli Kościoły i inne związki wyznaniowe. Interpretatorzy KPP 

twierdzą, że w sformułowaniu „wspólnie z innymi” można dopatrzeć się 

ochrony prawnej Kościołów. Na takim stanowisku stanął również Trybunał 

Praw Człowieka w Strasburgu, uznając zdolność prawną Kościołów do 

występowania wobec organów europejskich w imieniu swoich członków. 

Przedstawiciele Zgromadzenia Ogólnego Rady Konferencji Episkopatów 

Europy oraz Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej podczas debaty nad 

projektem Karty stwierdzili, że „Karta nie chroni Kościołów”, ponieważ 

brakuje uznania prawa Kościołów do realizowania celów religijnych 

i poszanowaniu ich autonomii w zakresie regulacji spraw zgodnie z prawem 

krajowym państw członkowskich
26

. Jeśli chodzi o samą wolność religijną, to 

traktowana jest ona w Unii Europejskiej nie tylko w sposób negatywny, jako 

prawo do skrywania swych przekonań i światopoglądu przed państwem 

i innymi obywatelami, ale także w takiej samej mierze na sposób pozytywny, 

jako prawo do indywidualnego i zbiorowego, jak również instytucjonalnego 

uzewnętrzniania swych przekonań, zarówno w wymiarze prywatnym, 

sakralnym, jak i publicznym. Tak rozumiana wolność dotyczy wszystkich 

obywateli bez wyjątku, niezależnie od tego, do jakiego Kościoła, religii bądź 

światopoglądu się przyznają
27

. 

                                                           
24 J. Dziedzina, Składanie Europy, „Gość Niedzielny'' 2007, nr 49, s. 23. 
25 S. Hambura, M. Muszyński, Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001, s. 

17. 
26 Tenże, Religia i wolność religijna w prawie Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, 

[w:] Religia i wolność religijna…dz.cyt., s. 228. 
27 S. Sowiński, Kościelna wieża w nowoczesnym mieście. Spór o Kościół, czyli o przestrzeń 
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Kolejny raz zagadnienie stosunku UE do Kościołów znalazło odbicie 

w ogłoszonej w 2001 r. przez Komisję Europejską Białej Księdze na temat 

rządzenia Europą. W dokumencie uznano, że Kościoły i inne związki 

wyznaniowe, odgrywają istotną rolę w budowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego w sferze wyrażania poglądów obywateli oraz zaspokajania 

potrzeb ludzi i mają prawo do wniesienia wkładu w proces rządzenia UE. Mogą 

dostarczać usług w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich w zakresie pomocy 

społecznej, ochrony zdrowia, życia, pomocy ofiarom przestępstw, edukacji czy 

pomocy osobom dyskryminowanym
28

. 

Problematyka statusu Kościołów w prawie pierwotnym Unii Europejskiej 

podniesiona została również podczas prac nad Traktatem Konstytucyjnym. We 

wrześniu 2002 r. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej i Konferencja 

Kościołów Europejskich zaprezentowały Konwentowi Europy ekumenicznie 

uzgodnioną wspólną propozycję legislacyjną, która stanowiła o poszanowaniu 

dla przewidzianego prawem krajowym statusu Kościołów, uznaniu specyficznej 

tożsamości Kościołów i wspólnot religijnych oraz zagwarantowanie 

poszanowania wolności religijnej we wszystkich jej wymiarach. Prawne 

gwarancje statusu związków wyznaniowych w UE powinny być oparte na 

zasadzie przyjaznej separacji, nie dopuszczając zarówno do powrotu państwa 

wyznaniowego, jak również promowania ideologicznego laicyzmu. Status 

prawny Kościołów winien respektować prawodawstwo państw członkowskich 

Unii, same zaś instytucje europejskie oprócz poszanowania autonomii wspólnot 

religijnych powinny zobowiązać się do prowadzenia z nimi strukturalnego 

dialogu
29

.  

28 lutego 2003 r. Konwent włączył gwarancje prawnego statusu Kościołów 

do projektu przyszłego Traktatu. Przedstawiciele Europejskiej Partii 

Obywatelskiej zaproponowali też rozszerzenie art. 1 ust. 2, który miałby 

brzmieć: „Unia powinna respektować tożsamości narodowe państw 

członkowskich”, o następujący zapis: „jak również ich polityczną 

i konstytucyjną strukturę, włączając regionalne i lokalne samorządy, ich wybór 

dotyczący języka oraz statusu prawnego Kościołów i wspólnot religijnych”
30

. 

Sformułowanie to zostało przyjęte bez oporów i tym samym wprowadzono do 

projektu jeden z głównym postulatów zgłaszanych zarówno przez Kościół 

katolicki, jak i Kościoły protestanckie. Ostateczny projekt Traktatu zawierał 

                                                                                                                                              
publiczną, „Więź'' 2010, nr 11-12, s. 14-15. 
28 A. Bielawska, J. Wiśniewski, Wartości i stosunek do religii i Kościołów Wspólnot Europejskich, 

Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, Poznań 2009, s. 294. 
29 P. Stachowiak,  Ku deprywatyzacji religijności europejskiej. Kościół katolicki w debacie o 

aksjologicznych założeniach projektu Konstytucji Europejskiej, [w:] 50 lat i co dalej? Europa i 

Unia Europejska między integracją a atomizacją, Z. Czachór (red.), Poznań 2007, s. 131. 
30 Zob. www.tygodnik.com.pl [11.11.2013]. 
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przepis będący efektem licznych debat i kompromisów pomiędzy członkami 

Konwentu i odpowiadał on w pewnym sensie na sugestie Kościołów. Artykuł 

52, złożony z 3 ustępów i dotyczący statusu Kościołów i związków 

wyznaniowych, został włączony do Części I i stanowił: „1. Unia szanuje status 

przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub 

wspólnotom religijnym w państwach członkowskich i nie narusza tego statusu. 

2. Unia szanuje na równi status organizacji filozoficznych i niewyznaniowych 

przyznany na mocy prawa krajowego. 3. Uznając tożsamość i szczególny wkład 

tych kościołów i organizacji, Unia utrzymuje z nimi otwarty, przejrzysty 

i regularny dialog”. Oczywiście, dwa pierwsze paragrafy były tożsame 

z deklaracją amsterdamską, choć ich znaczenie polityczne zostało wzmocnione, 

ponieważ nie była to już klauzula dołączona do traktatu, a autonomiczny artykuł 

usytuowany w głównej części konstytucji
31

. 

Najwięcej kontrowersji wzbudziła jednak Preambuła dokumentu. Ze 

względu na swój ogólny charakter nie zawiera ona żadnych szczegółowych 

sformułowań, a więc nie było w niej także zapisów dotyczących podstaw 

prawnych funkcjonowania Kościołów i związków wyznaniowych. Najwięcej 

emocji wzbudziły określenia zawarte w drugim akapicie, gdzie w ostatecznej 

wersji dokumentu został zawarty zapis, że Europa czerpie inspirację 

z „kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa”. Sformułowanie to 

wywołało wiele dyskusji przede wszystkim dlatego, że zabrakło precyzyjnego 

określenia, o jakie religijne dziedzictwo chodzi. Obrońcy Traktatu twierdzili, że 

chociaż nie ma w nim wyraźnego nawiązania do wartości chrześcijańskich, to 

odniesienie takie jest wyrażone implicite przez odwołanie do uniwersalnych 

wartości ogólnoludzkich, jakimi są przyrodzona godność osoby ludzkiej 

i wynikające z niej prawa i wolności człowieka. Świadomość tych wartości jest 

istotnym elementem kultury chrześcijańskiej, a jednocześnie elementem 

decydującym o tożsamości kultury europejskiej
32

.     

W Polsce brak odniesienia do Boga w Konstytucji Europejskiej wywołało 

wiele kontrowersji. Swoje niezadowolenie wyrazili polscy biskupi, którzy 

w dokumencie na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej napisali, że: 

„Jesteśmy świadkami postępującej laicyzacji. Brak miejsca dla Boga 

i chrześcijaństwa w przyszłym Traktacie Konstytucyjnym – budzi obawy, że 

tego miejsca zabraknie także w życiu publicznym. W społeczeństwach 

ulegających procesowi sekularyzmu, religię traktuje się, jako sprawę czysto 

prywatną, bez jakiegokolwiek odniesienia do życia publicznego. Takie 

potraktowanie religii chrześcijańskiej świadczy o niezrozumieniu jej najgłębszej 

                                                           
31 K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw 

członkowskich i Traktatach Unii Europejskiej – studium prawnoporównawcze, Lublin 2007, s. 

261-262. 
32 K. Orzeszyna, dz.cyt., s. 261. 
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istoty”
33

. 

Po odrzuceniu Traktatu Konstytucyjnego we Francji i Holandii, Rada 

Europejska w 2005 r. podjęła decyzję o rozpoczęciu okresu refleksji 

i ogólnoeuropejskiej dyskusji o przyszłości Europy. Wynikiem rozmów i debat 

przywódców europejskich był kolejny Traktat, który został podpisany 13 

grudnia 2007 r. w Lizbonie
34

. W dokumencie znalazł się także tzw. artykuł 

kościelny, w którym potwierdzono status Kościołów oraz ich tożsamość. Unia 

zobowiązała się także do regularnego dialogu ze wspólnotami wyznaniowymi. 

W stosunku do traktatu konstytucyjnego zapis artykułu nie został w żadem 

sposób zmieniony. Według Agnieszki Bielawskiej i Janusza Wiśniewskiego: 

„Traktat z Lizbony traktuje człowieka jako najwyższą wartość i gwarantuje mu 

zgodne współistnienie w wymiarze indywidualnym i kolektywnym”
35

. 

Zagwarantowanie takich praw, dzięki którym realizowane są zarówno prawa 

jednostki, jak i społeczeństwa w obszarze wyznania i religii, ma tę najwyższą 

wartość człowieka podkreślić. W wymiarach aksjologicznym i teoretycznym 

Traktat ma neutralny charakter wobec religii i światopoglądu, co ma być 

podstawą do równego traktowania Kościołów i organizacji niewyznaniowych
36

. 

W zapisie o statusie Kościołów, który znalazł się w Traktacie Lizbońskim, 

wskazujący, że Unia nie będzie dążyć do ujednolicenia relacji państwo– Kościół 

w krajach członkowskich. Jest to zapewne spowodowane tym, że 

w europejskich państwach ukształtowały się historycznie różne systemy tych 

stosunków. Według sekretarza COMECE, księdza Piotra Mazurkiewicza artykuł 

ten daje również możliwość dialogu między Kościołami a instytucjami 

unijnymi, w którym Kościół będzie traktowany partnersko i poszanowana 

zostanie jego specyfika. Jednak zdaniem duchownego artykuł kościelny ma 

również „pewną słabość”. Z jednej strony Unia uznaje bowiem, że „rozmawia 

z Kościołami jako z Kościołami, a zatem instytucjami o charakterze religijnym, 

a w następnym akapicie uznaje, że dokładnie tak samo będzie traktować 

organizacje humanistyczne, które nie mają charakteru religijnego”
37

. 

Oczywiście, Unia ma prawo do regularnego dialogu także z tymi organizacjami, 

ale powinno to być zamieszczone w odrębnym artykule
38

. Podobny zarzut 

wysunął również ksiądz Józef Krukowski, który stwierdził, że dodanie zapisu  

                                                           
33 Słowo Biskupów Polskich w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej,  „Akta Konferencji 

Episkopatu Polski'' 2003, nr 8, s. 17-18. 
34 Z. Gniatkowski, Komunikacja społeczna w Unii Europejskiej- refleksja po odrzuceniu Traktatu 

Konstytucyjnego, „Studia Europejskie'' 2007, nr 2, s. 58. 
35 A. Bielawska, J. Wiśniewski, Wartości i stosunek do religii i Kościołów Wspólnot Europejskich, 

Unia Europejska oraz jej państw członkowskich, Poznań 2009, s. 294. 
36 A. Bielawska, J. Wiśniewski, Wartości i stosunek do religii...dz.cyt., s. 296. 
37 Zob. www.ekai.pl [ 12.11.2013]. 
38 M. Przeciszewski, Traktat budzi nadzieje i wątpliwości. Rozmowa z ks. prof. Piotrem 

Mazurkiewiczem, „Wiadomości KAI” 2007, nr 51, s. 8-9. 
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o  „poszanowaniu statusu organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych” 

jest zrównywaniem do jednego poziomu Kościołów mających wielowiekową 

tradycję, zakorzenionych w tożsamości europejskiej ze związkami 

wyznaniowymi oraz innymi organizacjami, do których należą choćby grupy 

masońskie. Jak podkreślał duchowny, potrzeba tu czujności ze strony 

Kościołów i związków wyznaniowych. Oceniając ten artykuł Traktatu 

Lizbońskiego, ks. Krukowski zwracał uwagę na fakt, że mimo pozytywnych 

treści w nim zawartych wiele kwestii jest niejasnych i nie zabezpiecza 

w praktyce praw Kościołów i związków wyznaniowych
39

. 

Takich obaw nie mieli jednak przedstawiciele innych europejskich państw. 

Joseph Maila, szef sekcji ds. wyznaniowych Biura Planowania Politycznego 

francuskiego MSZ, stwierdził, że dzięki zapisom Traktatu kraje, w których 

istnieje ścisły rozdział Kościoła i państwa (jak właśnie Francja), będą bardziej 

otwarte na religie. Z kolei możliwość instytucjonalnego dialogu Unii ze 

wspólnotami religijnymi zmobilizuje te ostatnie do większego zaangażowania 

w sferze publicznej i do współpracy między sobą. Trzeba dodać, że Traktat 

z Lizbony stworzył podstawę prawną dla przystąpienia UE do Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
40

. Dzięki 

temu obywatele państw członkowskich zyskują większą ochronę swych praw, 

w tym w sferze religijnej. Artykuł 9 EKPC gwarantuje każdemu prawo do 

wolności myśli, sumienia i wyznania, a także wolność uzewnętrzniania 

indywidualnie lub wspólnie z innymi swojej religii lub przekonań. Konwencja 

swym zakresem ochrony obejmuje tylko osoby fizyczne, występujące 

pojedynczo lub zbiorowo, ale w orzecznictwie interpretacja formuły 

„indywidualnie lub wspólnie z innymi” uległa rozszerzeniu na Kościoły. 

Oznacza to, że ofiarą naruszania Konwencji może być także wspólnota 

religijna
41

. Uzasadniając zmianę linii interpretacyjnej, również rozróżnienie 

między Kościołem a jego członkiem za sztuczne, Kościół bowiem, wnosząc 

powództwo, czyni to w imieniu swoich członków. Dlatego wspólnoty religijne 

są w stanie samodzielnie posiadać prawa i korzystać z praw gwarantowanych 

przez artykuł 9 i traktować uprawnienia z niego wypływające jako swoje 

własne
42

. 

 

 

 

                                                           
39 M. Popielewicz, Jest dialog, nie ma współpracy, „Nasz Dziennik” z 08.12.2009. 
40 J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010, 

s. 41-43. 
41 S. Hambura, M. Muszyński, dz.cyt., s. 77. 
42 K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka i podstawowych Wolności, Lublin 2004, s. 69. 
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Aktywność Stolicy Apostolskiej 

 

W aktywności międzynarodowej Stolicy Apostolskiej szczególne miejsce 

zajmuje polityka europejska. Swoistość tej polityki znajduje uwarunkowania 

zarówno historyczne, jak i doktrynalne, wpisane w misje Kościoła na starym 

kontynencie. Żadna inna część świata nie odczuła bowiem tak silnego wpływu 

Kościoła na rozwój, kulturę i historię jak Europa. 

Stolica Apostolska od dawna zaangażowana jest w projekt politycznej 

jedności Europy. Od czasów papieża Piusa XII, a więc od pierwszych kroków 

ku wspólnej Europie, Stolica Apostolska jest aktywnie obecna w procesach 

unifikacyjnych. Formalnie Stolica Apostolska nie jest członkiem Unii 

Europejskiej, jest jednak ważnym aktorem przemian europejskich. Ludwig 

Ring-Eifel wskazuje na cztery elementy tego zaangażowania: aktywne poparcie 

poszerzania Unii o państwa Europy Środkowej i Wschodniej; propagowanie 

wartości i tradycji chrześcijańskiej w kontekście tożsamości Europy; 

umocnienie pozycji Kościoła jako partnera społecznego; kreowanie 

pokojowego oblicza Europy jako konstruktywnej siły w budowaniu pokoju na 

świecie
43

. 

Działania Stolicy Apostolskiej przebiegają dwupłaszczyznowo: 

bezpośrednia dyplomacja Stolicy Apostolskiej  oraz pośrednie oddziaływanie 

poprzez instytucje kościelne działające przy strukturach Unii Europejskiej. 

Głównymi motywami jakimi kieruje się Stolica Apostolska są: propagowanie 

wartości i tradycji chrześcijańskiej w kontekście tożsamości Europy, 

umocnienie pozycji Kościoła jako partnera społecznego, kreowanie pokojowego 

oblicza Europy jako konstruktywnej siły w budowaniu pokoju na świecie, 

aktywne poparcie poszerzania Unii o państwa Europy Środkowej i Wschodniej. 

Stolica Apostolska koncentruje się na aspektach etycznych i prawnych. Wynika 

to z szeroko pojętej nauki społecznej Kościoła katolickiego, w której 

uniwersalny zręb prawdy i kryterium oceny tworzą zasady społeczne: 

personalistyczną, dobra wspólnego, solidarności, sprawiedliwości, 

pomocniczości (subsydiarności) i uczestnictwa. Kompendium nauki społecznej 

Kościoła stwierdza, że:, „(...) wartości społeczne są nieodłącznie związane 

z godnością osoby ludzkiej, sprzyjając jej autentycznemu rozwojowi, a są to 

przede wszystkim: prawda, wolność, sprawiedliwość, miłość. Ich 

praktykowanie jest pewną i konieczną drogą do osobistego udoskonalenia 

i bardziej ludzkiego społecznego współistnienia (...)”
44

. 

Obecność Stolicy Apostolskiej jest stała i aktywna, aczkolwiek dyskretna – 

jak powiedział to jeden z dyplomatów watykańskich, dodając: „Stała ponieważ 

                                                           
43 L.R. Eifel, Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży, Warszawa 2006, s. 

240. 
44 Zob. „Kompendium nauki społecznej Kościoła” 2005, nr 197, s. 132. 
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staramy się uczestniczyć we wszystkich pracach licznych instytucji (...). 

Aktywna, bo nie ograniczamy naszej roli do uważnego obserwowania, ale 

korzystamy ze wszystkich możliwych okazji do nawiązania kontaktów 

osobistych oraz do podkreślenia naszego stanowiska. Staramy się zawsze 

ukazywać nasz pogląd na naukę społeczną i moralną Kościoła w takich 

sprawach, jak: obrona praw człowieka, rozbrojenie, rozwój nowego ładu 

ekonomicznego itp. Dyskretna, ponieważ nie szukamy korzyści materialnych 

i nie należymy do żadnej z grup nacisku ekonomicznego czy politycznego”
45

. 

Głównym elementem polityki europejskiej Stolicy Apostolskiej jest 

promowanie wartości chrześcijańskich. Nic w tym dziwnego, gdyż humanizm 

chrześcijański jest wkomponowany w humanizm ogólnoludzki, powszechny. 

Dla Stolicy Apostolskiej Europa bez chrześcijaństwa nie jest prawdziwą 

Europą. Tymczasem, jak stwierdza Leonard Juros, organy Unii Europejskiej 

zachowują się często tak, „jak gdyby proces europejskiej integracji przebiegał 

na jakiejś części kuli ziemskiej religijnie nie zamieszkałej”
46

. Stąd stwierdzenie 

Benedykta XVI, że cywilizacja zachodnia zdradziła chrześcijaństwo
47

. Stolica 

Apostolska opowiada się za wizją pluralistycznej Europy, w nawiązaniu do 

chrześcijańskiego dziedzictwa, a więc do europejskiej wielości, wskazując na 

historyczno-kulturową drogę do zjednoczenia i na rolę, jaką w tym procesie 

odgrywały i odgrywają nadal podstawowe wartości. 

1. Współczesna, bezpośrednia i pośrednia obecność Stolicy Apostolskiej 

w strukturach Unii Europejskiej – według oficjalnego informatora 

o Kościołach – przedstawia się następująco
48

: 

a. Nuncjatura Apostolska. Delegat Stolicy Apostolskiej przy 

strukturach UE jest obecny od grudnia 1970 r.; od stycznia 1999 

r. ma rangę Nuncjusza Apostolskiego. Jego zadaniem jest 

reprezentowanie Stolicy Apostolskiej, utrzymanie 

bezpośredniego kontaktu z Komisją Europejską reprezentującą 

Unię, prezentowanie stanowiska Kościoła katolickiego wobec 

podejmowanych przez nią problemów i informowanie Stolicy 

Apostolskiej o działalności Unii Europejskiej. Nuncjusz jest 

najwyższym rangą dyplomatą Stolicy Apostolskiej przy Unii 

Europejskiej. 

2. COMECE jest oficjalnym przedstawicielstwem konferencji 

episkopatów Kościoła katolickiego z państw członkowskich Unii 

                                                           
45 Cyt. za T. Pieronek, Stolica Apostolska a Unia Europejska, [w:] Europa i Kościół, H. Juros 

(red.), Warszawa 199, s. 110. 
46 H. Juros, Kościół, Kultura, Europa, Lublin-Warszawa 1997, s. 127. 
47 Zob. www.info.wiara.pl [16.11.2013]. 
48 Komitet Integracji Europejskiej, Unia Europejska. Informator o Kościołach, oprac. Studium 

Generale Europa UKSW w Warszawie, Warszawa 1999, s. 30-39. 
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Europejskiej. 

3. CCEE skupia przedstawicieli konferencji episkopatów Kościoła 

katolickiego z państw europejskich, także spoza Unii Europejskiej. 

Głównym zadaniem Rady jest rozwijanie kolegialnej współpracy 

biskupów katolickich w Europie. 

4. Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE) – 

katolicka organizacja założona w 1956 r. z inicjatywy świeckich 

katolików. W Polsce działa od 1 września 1992 r. w Warszawie. 

Pozostałe biura znajdują się w Budapeszcie i Strasburgu. Organizuje 

konferencje, kolokwia i seminaria we współpracy z europejskimi 

instytucjami do spraw społecznych i kultury. Publikuje miesięcznik 

„Kościół w Europie”, książki oraz opracowania. Stanowi forum 

dyskusyjne dla ludzi kultury i nauki, zaangażowanych w procesy 

integracyjne. 

5. ESPACES – ośrodek duszpasterski i kulturalny, wspierający duchowe 

i kulturowe impulsy jedności europejskiej poprzez publikacje 

i organizowanie spotkań. Jego biura znajdują się w Brukseli, Berlinie, 

Valladolid i Krakowie. 

6. Foyer Catholique Europeen – centrum duszpasterskie dla 

pracowników instytucji europejskich, placówek dyplomatycznych 

i przedstawicielstw gospodarczych w Brukseli oraz ich rodzin. 

Istnieje tam również sekcja polska. 

 

Stosunek Jana Pawła II do integracji europejskiej 

 

Jan Paweł II twierdził, iż do prawdziwego zjednoczenia kontynentu 

europejskiego droga jest jeszcze daleka. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie 

będzie ona wspólnotą ducha”
49

. Bynajmniej nie chodzi tu Stolicy Apostolskiej 

o chrześcijańskie oflagowanie procesów unijnych, ale o świadomość 

chrześcijańskich fundamentów starego kontynentu. „Gdyby religijne 

i chrześcijańskie podłoże kultury tego kontynentu zostało pozbawione wpływu 

na etykę i kształt społeczeństw, oznaczałoby to nie tylko zaprzeczenie całego 

dziedzictwa europejskiej przeszłości, ale i poważne zagrożenie dla godnej 

przeszłości mieszkańców Europy. I to wszystkich – wierzących 

i niewierzących” – mówił Papież w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
50

. 

W polityce liczy się przede wszystkim skuteczność. Stąd umocnienie 

pozycji Kościoła jako partnera społecznego. Mówiąc do dyplomatów, 

akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej, Jan Paweł II powiedział „należy 

                                                           
49 Zob. www.orrk.pl [16.11.2013]. 
50 Zob. www.opoka.org.pl [16.11.2013]. 
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sobie bowiem życzyć, aby przy pełnym poszanowaniu świeckości, uznane 

zostały trzy elementy komplementarne: wolność religijna nie tylko w wymiarze 

indywidualnym i kultowym, lecz także społecznym i wspólnotowym; 

możliwość dialogu i strukturalnych konsultacji między rządami i wspólnotami 

wierzących; poszanowanie statusu prawnego, jaki Kościoły i instytucje religijne 

mają w krajach członkowskich Unii”
51

. Współczesna Europa jest 

wielokulturowa i wieloreligijna. Obok zdecydowanej większości chrześcijan, 

żyją w niej także muzułmanie, buddyści, hinduiści. 

Jan Paweł II niejednokrotnie wypowiadał się na temat zjednoczenia Polski 

z Unią Europejską. Wypowiedzi jego zawsze wyrażały troskę o duchowe 

i kulturowe dziedzictwo narodu polskiego, który od ponad tysiąca lat trwa 

nieustannie w wierze Chrystusowej. 

Ojciec Święty przypominał, aby budując nowy porządek ustrojowy nie 

można zapomnieć o duchowym i kulturowym dorobku narodu polskiego. 

Przypominał o wartości odkupienia, które określił jako przywrócenie wartości 

człowiekowi
52

. 

Papież zauważa, ze Polska nie musi wchodzić do Europy, gdyż w niej jest 

i zawsze była. Polska rozwijając własne obyczaje miała wpływ na rozwój 

kultury europejskiej. Tworzyła ją w wielkim trudzie, który wyraził się 

w cierpieniach i męczeństwie za wiarę wielu Polaków. 

W 1999 r. papież Jan Paweł II, w czasie kolejnej pielgrzymki do Polski, 

przemawiając do parlamentarzystów Rzeczpospolitej Polskiej dał wyraz trosce 

o przyszłość polskiego narodu. Wskazał na trudności związane z okresem 

transformacji ustrojowej, z jakimi styka się polskie społeczeństwo: „Zdaje sobie 

sprawę, że po długich latach braku pełnej suwerenności państwa 

i autentycznego życia publicznego, nie jest rzeczą łatwą tworzenie nowego, 

demokratycznego ładu i porządku instytucjonalnego”
53

. Przestrzegał jednak 

przed niebezpieczeństwem, jakie istnieje, gdy w działalności politycznej pomija 

się wartości ostatecznej i jedynej prawdy. Mówił, że łatwo o instrumentalizację 

idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza, jeśli „nie istnieje żadna 

ostateczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej 

i nadająca jej kierunek. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo 

przemienia się w jawny totalitaryzm”
54

. 

                                                           
51 Przemówienie do korpusu dyplomatycznego – Watykan w dniu 13.01.2003, Europa przykładem 

pokojowej współpracy, „Wiadomości KAI” 2003, nr 3, s. 26. 
52 Jan Paweł II – papież, Jaka wolność? Taka Europa?, homilia wygłoszona podczas Mszy świętej 

odprawionej na lotnisku w Masłowie, Kielce 1991, s. 191. 
53 Jan Paweł II, papież, Przemówienie w Parlamencie polskim, Warszawa, 11 czerwca 1999, [w:] 

Bóg jest miłością, tekst homilii i przemówień papieskich wygłoszonych w czasie szóstej 

pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny (5-17.06.99). Tekst na podst. mat. KAI, s. 81. 
54 Tamże, s. 84. 
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Wydarzenia lat 1988-1989 stworzyły historyczną szansę, aby kontynent 

europejski mógł ostatecznie porzucić ideologiczne podziały i odnaleźć drogę do 

jedności. Ojciec Święty mówił o tym niejednokrotnie, rozwijając metaforę,  

dwóch płuc”, którymi winna oddychać Europa, łącząca w sobie tradycje 

Wschodu i Zachodu. Piętnował w wypowiedziach tworzące się podziały 

i konflikty, które winny stanowić dla polityków, ludzi nauki i kultury oraz dla 

wszystkich chrześcijan pilną potrzebę działań służących integracji Europy. 

Nową jedność Europy, mówił Jan Paweł II w parlamencie polskim, „jeżeli 

chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych 

wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa 

różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów”
55

. 

Papież Jan Paweł II przypominał o podstawach chrześcijańskich, na których 

wyrosła i rozwinęła się Europa. „Europa, jaką pragniemy zbudować, nie spełni 

oczekiwań zamieszkałych ją ludów, jeśli jej fundamentem nie będzie owa 

ewangeliczna, <skała>, na której niegdyś wznieśli ją nasi przodkowie”
56

. 

Wskazał na konieczność zaistnienia wymiaru etyczno-moralnego w tworzeniu 

wspólnego dobra, jakim jest Europa. Nowa Europa musi żyć w prawdzie 

i wolności, a człowiek ma być podmiotem każdego działania ze względu na 

wywyższającą go wartość Odkupienia, którego dokonał Jezus Chrystus: „Do 

Europy nie można <wejść> z programem wymierzonym przeciw 

człowiekowi”
57

. 

Ojciec Święty podejmując kwestię integracji kontynentu europejskiego 

wskazał na uniwersalizm koncepcji chrześcijańskiej jedności Europy, gdzie 

przedsięwzięcia integracyjne w ostatecznym rozrachunku będą miały na uwadze 

poszanowanie godności osoby ludzkiej i jej praw. 

 

Kościół w Polsce wobec procesów integracyjnych 

 

Kościół w Polsce stanął w obliczu wielkich dylematów w związku z coraz 

bardziej urzeczywistniającą się perspektywą włączania Polski w struktury 

europejskie. Kościół stanowi część lokalnej wspólnoty narodowej. Został 

zanurzony w historię narodu polskiego na równi z innymi instytucjami 

społecznymi czy też pojedynczymi osobami, również ze względu na swą misję 

uniwersalną
58

. 

                                                           
55 Tamże, s. 85. 
56 Jan Paweł II, papież, List Ojca Świętego do biskupów Europy, Watykan, 9 października 1991, 

„L'Osservatore Romano” 1991, nr 9-10, s. 67. 
57 Jan Paweł II, papież, Nowa Europa musi żyć w prawdzie i wolności, czwarta podróż Jana 

Pawła II do Polski, „L'Osservatore Romano” 1991, nr 6, s. 49. 
58 E. Wnuk-Lipiński, Transformacja i integracja Europy a wyzwania dla Kościoła, [w:] H. Juros, 

Europa i Kościół, Warszawa 1997, s. 68. 
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Wskazują na to fakty i wydarzenia zaistniałe na przestrzeni wieków. Nie 

można zapomnieć roli, jaką odegrał Kościół katolicki w ponadtysiącletniej 

historii Polski i jaką odegrał po czasy współczesne. Dzięki Kościołowi 

katolickiemu Polska poprzez chrzest w 966 r. stała się znaczącym 

i nowoczesnym narodem. Właśnie Kościół w okresie rozbicia dzielnicowego 

uchronił przed zaprzepaszczeniem dzieła Piastów, był wtedy główną siłą dążącą 

do ponownego zjednoczenia państwa. Stanowił oparcie dla narodu polskiego w 

chwilach klęski. W czasie rozbiorów przyczynił się podtrzymania świadomości 

i ochrony tożsamości narodowej. W latach okupacji hitlerowskiej, a później 

dominacji radzieckiej pomagał przetrwać w tym trudnym dla narodu polskiego 

okresie
59

. 

Dokładnie tysiąc lat temu zaistniała tak korzystna koniunktura w stosunkach 

polsko-niemieckich, która sprawiła, że tworząca się państwowość polska została 

uznana przez Niemcy i całą chrześcijańską Europę. W konsekwencji państwo 

polskie mogło zaistnieć na europejskiej arenie międzynarodowej jako 

pełnoprawne państwo chrześcijańskie. 

Rola Kościoła katolickiego była niezwykle ważna tysiąc lat temu i jest nie 

mniej ważna dzisiaj. Tysiąc lat wstecz Kościół był czynnikiem sprzyjającym 

pojednaniu i integracji. Dzisiaj również spełnia podobną rolę, a nawet więcej, 

wskazuje właściwą drogę, na której ma odbyć się zjednoczenie Europy, głosząc 

od początku tę samą i niezmienną prawdę, która jednoczy i wyzwala. 

Integrująca się Europa stawia przed kościołem w Polsce nowe i wymagające 

wyzwania. Kościół w Polsce po II wojnie światowej niemal bez przerwy stawał 

wobec ogromnych wyzwań narzuconych przez umowę w Jałcie. Do roku 1980 

– kiedy władze komunistyczne zalegalizowały związki zawodowe Solidarność, 

jednym wielkim wyzwaniem dla Kościoła był monocentryczny system 

komunistyczny, który był systemem wrogim religii, a w szczególności 

Kościołowi katolickiemu
60

. 

Przełom 1980 r. i zaistnienie Solidarności skutkowało obecnością Kościoła 

w robotniczym środowisku pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 

grudnia 1981 r. Kościół stanął w obronie praw człowieka, kategorycznie 

sprzeciwiając się ich łamaniu oraz szerzeniu przemocy przez ówczesne władze. 

W 1989 r. Kościół uczestniczył w zwieraniu umów Okrągłego Stołu. 

Sytuacja ta układającym się stanom: partyjno-rządowej i opozycyjno-

solidarnościowej, wydawała się wówczas nie tylko naturalna, ale i pożądana. 

Obecność Kościoła w życiu naszego narodu wskazywała na istnienie oraz 

poczucie jego autorytetu w Polsce. Początkowo Episkopat Polski nie zabierał 

                                                           
59 N. Tomczyk, Wstęp, [w:] R. Dmowski, Kościół, Naród, Państwo, Wrocław 1993, s. 3. 
60 E. Wnuk-Lipiński, dz.cyt., s. 63. 
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głosu w tej sprawie, od lat jednak wiadomo, że nie było żadnych oświadczeń, 

które wskazywałyby na niechęć Kościoła w Polsce w stosunku do zjednoczenia 

Polski ze strukturami europejskimi. Kościół w Polsce pragnie w ramach 

integracji współpracować z Kościołami zachodniej Europy, korzystając z ich 

doświadczeń i rozwiązań. 

Kościół, mając historyczne doświadczenie i siłę wynikającą z mocnego 

zakorzenienia w społeczeństwie, może odegrać w procesie integracji 

Europejskiej ważną rolę, wskazując na potrzebę zachowania w zjednoczonej 

Europie tego, co jest jego bezkonkurencyjnym dorobkiem. Może się odwołać do 

żywej wiary i tradycji, do ścisłego związku wiernych z Kościołem, do 

masowego duszpasterstwa, do związków narodów z chrześcijaństwem, bez 

niebezpieczeństwa nacjonalizmu. Mimo, iż te cechy Kościoła w Polsce są 

przedmiotem krytyki na Zachodzie, nie zmienia to jednak faktu, że stanowią 

one dużą wartość i zasługują na to, by podjąć w stosunku do nich refleksję
61

. 

Ważnym wydarzeniem dla Kościoła katolickiego w Polsce była wizyta 

delegacji Episkopatu Polskiego w Brukseli, w dniach od 4 do 7 listopada 1997 

r.. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem podstawowych 

struktur Unii Europejskiej oraz zacieśnienie kontaktów z COMECE
62

. 

W czasie wizyty delegacji Episkopatu Polski doszło do spotkania z Jerome 

Vignonem,  który wypowiedział się na temat roli Kościoła w jednoczącej się 

Europie: jego zadaniem jest nie tylko przypomnienie o chrześcijańskich 

korzeniach Europy, ale przede wszystkim praktyczna, codzienna ocena zjawisk 

społecznych w świetle kryteriów etycznych. Wskazał też na bardzo istotną dla 

integracji kontynentu europejskiego rolę, jaką odegrała Polska po 1989 r. 

Przyznał, że zasady, o których przypomina nieustannie Polska oraz silna 

obecność Kościoła, są jednym z elementów budowy przyszłego projektu 

europejskiego
63

. 

Kościół katolicki w Polsce myśląc o Europie chce być w tej Europie obecny 

w sposób twórczy. Chce spełniać swoje zadanie, czyli głosić Ewangelię, 

wskazywać transcendentalny wymiar ludzkiego życia. 

Chrześcijanie, będąc obywatelami Unii Europejskiej, nie mogą być 

biernymi obserwatorami lekceważenia podstawowych zasad etycznych 

i uniwersalnych wartości chrześcijańskich w życiu społecznym, ale powinni 

domagać się od polityków odpowiedniej rewizji prawa unijnego, a przede 

wszystkim, aby w rozwiązywaniu problemów dotyczących kryzysu 

finansowego zaprzestali kierować się tylko zasadą swobodnej konkurencji grup 

interesów, ale respektowali elementarne wymogi zasady dobra wspólnego. 

                                                           
61 T. Pieronek,  Kościół katolicki w Polsce a integracja europejska …dz.cyt., s. 174. 
62 Kościół a Unia Europejska. Wizyta Episkopatu Polski w Brukseli, „Wiadomości KAI” 1997, nr 

45, s. 2. 
63 Tamże, s. 3. 
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Założenia katolickiej nauki społecznej 

  

Wkład katolickiej nauki w Europę nie ogranicza się do rozbudzenia 

ogólnego duchowego i etycznego powołania starego kontynentu. Oferuje ona 

pewne zasady etyczne, które mają bezpośrednie znaczenie dla etycznej 

koncepcji polityki. Najbardziej istotne złożenie katolickiej nauki społecznej 

sprowadza się do tego, że unia polityczna nie może opierać się jedynie na 

procedurach formalnych ale zasadniczych fundamentów moralnych. Według 

katolickiej nauki społecznej prawdziwe ludzkie społeczeństwo musi być oparte 

na autentycznej trosce o wspólne dobro. Ten moralny cel nie jest ani niejasnym 

interesem ogólnym, ani wynikiem nacisku negocjacji i kompromisów pomiędzy 

poszczególnymi grupami interesów. 

Na podstawie analizy roli Kościoła katolickiego w kształtowaniu się Unii 

Europejskiej można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Kościół katolicki, nie chciał być tylko i wyłącznie obserwatorem 

procesu integracyjnego. Gdy zjednoczenie kontynentu nabrało 

tempa, zaczęły powstawać katolickie instytucje kościelne, których 

celem było monitorowanie kierunków rozwoju polityki unijnej. 

2. Z racji, iż relacje między państwem a Kościołem w krajach 

członkowskich są zróżnicowane, Unia Europejska powinna pozostać 

w tej kwestii neutralna. Brak wyraźnego uznania w traktatach 

unijnych obecności religii jako elementu kultury narodowej, 

podmiotowości Kościołów oraz ich tożsamości budził lęk 

przedstawicieli wspólnot religijnych. Obawiano się, że UE dąży do 

zredukowania religii do sfery życia prywatnego jednostki i zmierza 

do zepchnięcia Kościołów na margines życia społecznego. Dobrze 

się więc stało, że doszło do kompromisu i stworzono klauzulę 

o Kościołach, która nie ingeruje w status grup wyznaniowych 

w państwach unijnych i pozwala zachować różnorodność 

istniejących rozwiązań w stosunkach państwo – Kościół, które 

odzwierciedlają historyczne uwarunkowania i poszczególne tradycje 

narodowe. 

3. Stolica Apostolska wykazuje żywe zainteresowanie procesami 

integracyjnymi w Europie. Zainteresowanie to sprawia, że o Stolicy 

Apostolskiej można mówić jako o aktywnym aktorze sceny 

europejskiej w kwestiach etycznych i prawnych. 

4. Podstawą zjednoczenia Europy jest chrześcijaństwo. 

Chrześcijaństwo, jeśli chodzi o jego korzenie i treści, jest 

ponadnarodowe i żywe we wszystkich państwach europejskich. 

Religie bardziej przyczyniają się do jedności. Nie tylko wspólne 
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interesy są tym, co łączy ludzi, ale bowiem łączy ich również 

wspólna religia. Punktem wyjścia integracji powinna być duchowa 

jedność, gdyż stawia ona człowieka w obliczu refleksji nad sensem 

i celem wszelkich działań. 

5. Ojciec Święty Jan Paweł II w swej koncepcji upatruje jedność 

kontynentu w Europie Ojczyzn, z zachowaniem szacunku dla innych 

religii, kultur, a przede wszystkim poszanowania godności osoby 

ludzkiej, z której nauka społeczna Kościoła wprowadza niezbywalne 

prawa człowieka. 

6. Kościół katolicki w Polsce pełnił poważną rolę opiniotwórczą. 

Swoim głosem wpływał na kształtowanie się procesu integracji 

Polski ze strukturami zjednoczonej Europy. 
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STRESZCZENIE 
 

W artykule podkreśla się, że relacje między państwem a Kościołem w pań-

stwach członkowskich są zróżnicowane, Unia Europejska powinna pozostać 

w tej kwestii neutralna. Brak wyraźnego uznania w traktatach unijnych obecno-

ści religii jako elementu kultury narodowej, podmiotowości Kościołów oraz ich 

tożsamości budził lęk przedstawicieli wspólnot religijnych. Obawiano się, że 

UE dąży do zredukowania religii do sfery życia prywatnego jednostki i zmierza 

do zepchnięcia Kościołów na margines życia społecznego. Dobrze się więc 

stało, że doszło do kompromisu i stworzono klauzulę o Kościołach, która nie 

ingeruje w status grup wyznaniowych w państwach unijnych i pozwala zacho-

wać różnorodność istniejących rozwiązań w stosunkach państwo – Kościół, 

które odzwierciedlają historyczne uwarunkowania i poszczególne tradycje na-

rodowe. Stolica Apostolska wykazuje żywe zainteresowanie procesami integra-

cyjnymi w Europie. Zainteresowanie to sprawia, że o Stolicy Apostolskiej moż-

na mówić jako o aktywnym aktorze sceny europejskiej w kwestiach etycznych i 

prawnych. 
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Kościół katolicki, Unia Europejska, Stolica Apostolska, Jan Paweł II a Unia 

Europejska. 

 

SUMMARY 
 

It shall be stated in the article that because the relations between a country and 

the Church, in member countries, are varied European Union should stay neu-

tral in this matter. In the absence of the clear recognition in union treaty the 

presence of religion as an element of national culture, subjectivity of Churches 

and their identity frightens representatives of religious communities. There was 

a concern that UE tend to reduction of religion to private life sphere of a unit 

and aims to push Churches into margine of social life. It is good that there was 

an compromise and clause about Churches was made which doesn't interfere in 

status of religious groups in union countries and lets keep the variety of existing  

solutions in relations country-Church, which shows historical conditions and 

particular national traditions. Holy See shows vivid interest in integration pro-

cesses in Europe. This interest makes Holy See an active actor of European 

stage in legal and ethic issues. 
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polskiego w Wielkiej Brytanii 1940-1990; dzieje PSZ na Zachodzie 1940-1946.  

 

REWIZORSKI MAREK – doktor nauk humanistycznych w zakresie 

nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej i Stosunków Między-

narodowych Politechniki Koszalińskiej. Autor sześciu książek, w tym dwóch w 

j. angielskim, oraz licznych studiów z zakresu polityki i bezpieczeństwa mię-

dzynarodowego. Obecnie realizuje projekt badawczy pt.: „G20 i triada instytu-

cjonalna w systemie global governance” finansowany ze środków Narodowego 

Centrum Nauki w ramach programu SONATA oraz monografie i prace zbioro-

we dla wydawnictw Springer, Logos Verlag Berlin, Difin i Elipsa. 

 

STANKIEWICZ WOJCIECH – prawnik i skandynawista, pracow-

nik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodo-

wych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stopień naukowy 

doktora uzyskał w 1999 r., broniąc rozprawę pod tytułem: Problem przeciw-

działania terroryzmowi międzynarodowemu jako zjawisku cywilizacji współcze-

snej (w komunikacji powietrznej i morskiej) na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem ponad 170 publikacji, w tym 2 mono-

grafii, 144 studiów i artykułów, 27 recenzji, 2 ekspertyz. Wykłada prawo  

międzynarodowe publiczne, prawo wspólnotowe i integrację europejską, orga-

nizacje międzynarodowe. Zajmuje się międzynarodowymi stosunkami politycz-

nymi i prawnymi. Szczególnie wiele miejsca w swoich badaniach naukowych, 

poświęca zagadnieniom konfliktów i patologii międzynarodowych ze szczegól-

nym uwzględnieniem terroryzmu międzynarodowego. 
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ZAKRZEWSKA SYLWIA MARIA – doktorantka na Uniwersyte-

cie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze skupione wokół 

polskiej polityki zagranicznej wobec wschodnich sąsiadów ze szczególnym 

uwzględnieniem Republiki Białoruś, a także polityki wschodniej Unii Europej-

skiej. 
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