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K a r o l i n a  M a r c h l e w s k a
C z e s ł a w  M a j

Wstęp

Studia i analizy europejskie poświęcone priorytetom komunikacyjnym Ko-
misji Europejskiej na 2008 rok, to drugi numer cyklu wydawniczego Punktu 

Informacji Europejskiej Europe Direct i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgosz-
czy. Głównym celem, dla którego został on powołany, stało się przedstawianie 
różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur 
i mechanizmów funkcjonowania Wspólnoty, jej systemu prawnego i podejmowania 
decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz 
praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach. Ważnym zadaniem 
tego wydawnictwa, kierowanego do szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym 
uwzględnieniem środowisk akademickich oraz ośrodków zaangażowanych w pro-
pagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, jest także próba oceny jakości 
dokonujących się w Unii Europejskiej przeobrażeń oraz skłonienie Czytelników do 
refl eksji nad przyszłością Wspólnoty. 

Mając na uwadze priorytety polityczne, a także wyniki badań opinii publicznej, 
Komisja Europejska postanowiła skoncentrować w roku 2008 zakres swojej aktyw-
ności komunikacyjnej na kilku priorytetowych obszarach. Otwierają je zagadnienia 
związane z „Przeglądem budżetu” i „Oceną realiów społecznych”. W dalszej 
kolejności zaakcentowano potrzebę przeprowadzenia „Przeglądu jednolitego 
rynku” i odniesienia się do problemów związanych ze „Sprawiedliwością, wol-
nością i bezpieczeństwem – migracją”. Obszar ten zamyka „Porozumienie in-
stytucjonalne” i podejście państw członkowskich Wspólnoty do takich zagadnień, 
jak „Energia i zmiany klimatyczne” czy „Polityka sąsiedztwa”.

Zebrane w II tomie Studiów i analiz europejskich artykuły, odnoszące się do 
wymienionych obszarów priorytetowych Komisji Europejskiej, stanowią próbę 
zajęcia przez nas stanowiska w toczącej się dyskusji na temat obecnego stanu 
Wspólnoty i kierunków jej rozwoju. 



— 12 —

WSTĘP

„Budżet Unii Europejskiej, czyli cena zjednoczonej Europy” to tekst, który 
podejmuje się odzwierciedlenia zmian, jakim podlegała UE na przestrzeni dziesię-
cioleci, a których podstawą był właśnie budżet. Jakość tych przeobrażeń, począwszy 
od wymiaru prawnego określającego zasady jego uchwalania, poprzez funkcje 
budżetowe, a na strukturze i celach skończywszy, przekładał się bezpośrednio na 
życie i pomyślność UE. Najważniejsze znaczenie w tym zakresie odgrywają jednak 
pytania o przyszłość i o to, jakie kryteria należy spełnić, aby skutecznie realizować 
cele i wartości europejskie. Nieustannie aktualna jest także kwestia poprawy jego 
przejrzystości i tego, co zrobić, aby właściwie kształtować dochody, a następnie 
przełożyć je na realizację systemu zasobów własnych. Umieszczony w zbiorze 
artykuł traktujemy jako próbę odpowiedzi na wystosowane przez Komisję Euro-
pejską zaproszenie do udziału w debacie na temat reform budżetu UE, co stanowi 
tym samym nasz niewielki wkład w zmianę Europy i lepsze jej jutro. 

Właściwa ocena realiów społecznych to kolejna ważna sfera aktywności Unii 
w 2008 r. W społeczeństwach poszczególnych państw w Europie zachodzą radykalne 
zmiany, które mają istotny wpływ na charakter pracy, strukturę i życie rodzinne, 
tendencje demografi czne, pozycję kobiety w społeczeństwie, mobilność społeczną 
czy zasięg ubóstwa i nierówności. „Rynek pracy jako obszar budowy europejskiego 
układu socjalnego” to artykuł, który stanowi próbę odniesienia się do nich, czego 
jednym z najlepszych sposobów ma być nowa „unijna” propozycja ujęta w formule 
e u r o p e j s k i e g o  m o d e l u  s o c j a l n e g o . Projekt ten, oparty na w s p ó l -
n y m ,  e u r o p e j s k i m  r y n k u  p r a c y , oznaczać ma nowe prawo pracy 
w wymiarze unijnym, budowę partnerstwa społecznego i właściwe ramy otwartej 
metody koordynacji oraz europejską strategię zatrudnienia i benchmarking. Pierwsze 
tego efekty zaobserwować dają się już dziś, o czym świadczyć może chociażby 
promowana w ostatnich latach duńska koncepcja fl exicurity. Ważnym głosem w tej 
kwestii jest także artykuł „Mobilność młodych ludzi jako czynnik głębokiej inte-
gracji europejskiej”, wskazujący na potrzebę wykształcenia się wśród obywateli 
UE poczucia tożsamości obejmującej zarówno wymiar lokalny, jak i europejski. 

Z kolei p r z e g l ą d  j e d n o l i t e g o  r y n k u  to ten obszar stanowiący prio-
rytet Komisji Europejskiej w 2008 r., którego zasadniczym celem jest dokonanie 
oceny zmian, jakim ulegał rynek wewnętrzny w ostatnich latach, a także wskaza-
nie sukcesów oraz istniejących przeszkód w dalszym jego rozwoju. Powinno to 
skłaniać do zastanowienia się nad działaniami, które należy podjąć, aby jednolity 
rynek spełniał pokładane w nim nadzieje ekonomiczne. Artykuł „Szanse rozwoju 
kujawsko-pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku 
Europejskim” to próba uzyskania przejrzystej i spójnej wizji jednolitego rynku 
wewnętrznego, którego podstawą są przedsiębiorstwa stanowiące w kontekście 
wyzwań globalizacyjnych oparcie lokalnej gospodarki. 
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Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo – imigracja to ten wymiar polityki 
komunikacyjnej Unii, który w sposób bezpośredni warunkuje właściwą realizację 
zakładanych celów i funkcji wspólnotowych. Poprzez artykuł „Migracje czy mo-
bilność naukowców w Europie – casus Polski”, w którym swoboda przepływu 
pracowników, Proces Boloński i Strategia Lizbońska stanowią podstawy unijnej 
polityki bezpośrednio oddziałującej na sytuację ludzi nauki, postanowiliśmy włączyć 
do szeroko zakrojonej dyskusji na ten temat. Wskazujemy tutaj, że choć w polityce 
europejskiej pozytywnie wartościuje się karierę naukową, szczególnie zaś mobil-
ność naukowców, to jednak analizy pokazują słaby zakres mobilności w skali całej 
Europy. Sytuacja polskich naukowców nakazuje wręcz zastanowić nie tyle nad 
mobilnością, co nad odchodzeniem z nauki, czyli zakresem migracji. 

Z kolei artykuł „Wymiar prawny deportacji i nielegalnej reimigracji” podejmuje 
istotne problemy związane z nielegalną migracją, a w szczególności z tworzącymi 
się regulacjami wspólnotowymi związanymi z powrotem do kraju pochodzenia nie-
legalnych imigrantów. Prawo wspólnotowe dopiero rozpoczyna tworzenie regulacji 
w tej jakże złożonej i pełnej trudnych, a nieraz i tragicznych sytuacji dziedzinie. 
W artykule starano się wykazać, iż tworzenie tych regulacji nie jest działaniem 
ad hoc, a jego fundamenty powinny zostać oparte na solidnej podstawie z dziedziny 
prawa międzynarodowego, a zwłaszcza praw człowieka. 

Istotną częścią Studiów i analiz europejskich jest z pewnością artykuł „Traktat 
Lizboński – Europa na miarę XXI wieku?”. O jego aktualności nie trzeba nikogo 
przekonywać, jednak przy braku dostępu do jasnych informacji w tym zakresie 
każdy głos w debacie uważany jest za cenny. W związku z tym naszym zadaniem 
było wyraźne podkreślenie, że głównym celem Traktatu Lizbońskiego jest przepro-
wadzenie zmian systemowych i dostosowanie Unii Europejskiej do nowej sytuacji 
i wyzwań przyszłości.

Nieco inny wymiar w ramach obszarów priorytetowych Komisji Europejskiej 
w 2008 r. przybrały zagadnienia związane z e n e r g i ą  i  z m i a n a m i  k l i -
m a t y c z n y m i . Artykuł „Przebieg procesu ograniczania wpływu lotnictwa na 
zmiany klimatyczne w Unii Europejskiej” akcentuje rozmiar przeobrażeń, jakie 
dokonały się w ramach transportu lotniczego na świecie, co nie pozostało bez 
znaczenia na postępujące w szybkim tempie zmiany klimatyczne. Choć wpływ ten 
w skali globalnej nie jest znaczący, to bez wdrożenia odpowiednich instrumentów 
lotnictwo może być głównym generatorem gazów cieplarnianych. Szczególnie 
dużo uwagi poświęcono tutaj kwestiom wypełniania zobowiązań wynikających 
z protokołu z Kioto oraz wskazano na zasadność włączenia tej gałęzi transportu 
do europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji. 

P o l i t y k a  s ą s i e d z t w a  to kolejny z priorytetów komunikacyjnych UE na 
2008 r., rozpatrywany przez nas z punktu widzenia roli właściwego komunikowania 
w zjednoczonej Europie i globalnym świecie. Artykuł „Skuteczna komunikacja 
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w rozszerzonej UE – kilka uwag o przekładzie dokumentów urzędowych w triadzie 
językowej polski – angielski – rosyjski”, zawiera refl eksje na temat roli tłumacza 
zawodowego narodowości polskiej, pracującego z dwoma językami obcymi: ro-
syjskim i angielskim. Przedstawiono w nim problemy, z jakimi boryka się tłumacz, 
dokonujący tłumaczenia z języka obcego na obcy oraz podano przykłady konkret-
nych rozwiązań translatorskich.

W ocenie redaktorów publikacji praca podejmuje tematy aktualne i uniwersalne. 
Stąd też kwestie najistotniejsze, które w 2008 r. podjęte zostały nie tylko przez 
Komisję Europejską, ale które w naszym rozumieniu warunkują przyszłość i roz-
wój UE. Chcieliśmy wskazać te obszary priorytetowe Komisji, które w naszym 
i unijnym rozumieniu decydują o jej kształcie i przyszłej formule. Dlatego nie 
mogło zabraknąć zagadnień związanych z rynkiem pracy i potrzebą stworzenia 
europejskiego układu socjalnego na miarę XXI w. Wraz z rozwojem Wspólnoty 
i zwiększającą się liczbą jej obywateli jednym z problemów, które wymagać będą 
szybkiej reakcji, stały się kwestie związane z mobilnością zawodową czy prawami 
imigrantów. Wszystko to wymaga z kolei odniesienia i umocowania traktatowego, 
ustalającego ściśle określone reguły postępowania i potwierdzającego słuszność 
podjętych procesów integracyjnych. Ważne znaczenie w tym układzie zajmują także 
decyzje Unii Europejskiej związane z rozwojem jednolitego rynku europejskiego 
i rozwiązaniami budżetowymi, określającymi zasady fi nansowego funkcjonowania 
UE. Transport i klimat to kolejne sfery, które stanowią istotną płaszczyznę prze-
kładającą się na jakość funkcjonowania Wspólnoty, podobnie zresztą jak polityka 
sąsiedztwa i kontakty międzynarodowe. 

Oddajemy do rąk Czytelników zbiór naszych przemyśleń i obserwacji na temat 
ważnych spraw odzwierciedlających priorytety komunikacyjne Komisji Europejskiej 
w 2008 r. i wpływających na życie i pomyślność Wspólnoty w kolejnych latach. 



K a r o l i n a  M a r c h l e w s k a
C z e s ł a w  M a j

Introduction

This ‘European Studies and Analyses’, dedicated to the European Commission 
Communication Priorities for 2008, is already a second volume of common 

publication cycle of the European Information Relay Europe Direct and the Univer-
sity of Economy in Bydgoszcz. The main aim of this cycle, which is also the reason 
why it has been initiated, is a continuous need for representing various aspects of 
functioning of the European Union. In particular, attention is given to such issues 
as: procedures and mechanisms of the Community, its legal and decision-making 
systems, socio-economic dimension of the European integration and practical 
aspects of Polish presence in EU structures. A signifi cant aspect of this European 
publication directed to a wide audience, (particularly to academic environments and 
centres involved in popularisation of knowledge about EU), is an attempt to asses 
the quality of changes taking place in the European Union, as well as to provoke 
refl ection on the future of the Community. 

Considering political priorities and results of public opinion surveys, the European 
Commission determined a few priority areas of communication activity for 2008. 
The most important issues on the list of Communication Priorities were: the Budget 
Review and the Social Reality Stocktaking. The other areas of activity considered 
also: the Single Market Review, the ideas related to the Justice, Freedom and 
Security – Migrations, the Institutional Settlements, as well as such issues as: 
common stand of the Member States concerning Energy and Climate Change and 
the Neighbourhood Policy.

The articles collected in this very volume of ‘European Studies and Analyses’ are 
related to the aforementioned priority areas and may be considered our position in 
the discussion on the present state of EU and the directions of its development.

The article ‘European Union Budget – Price for the Integrated Europe’ sees 
into the issue of transformations particularly connected with budgetary matters 
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that have been taking place in the European Union for decades. A character of 
these transformations, including their legal dimension, structure and aims, has had 
a direct effect on life and propitiousness of EU. Taking into consideration the EU 
fi nances, the author emphasizes how important it is now to focus on a future shape 
of the budget and on criteria that should be fulfi lled to maintain European values 
and goals whilst making budgetary decisions. Apart from that, the article refers to 
the problems of improving budget clarity and of income shaping and management. 
Therefore, this text may be considered a response to the invitation to the debate on EU 
budget matters, issued by the European Commission. Thus, it may be considered our 
contribution to the process of EU transformation and creation of its better future.

Another important fi eld of activity of the European Union in 2008 is proper 
estimation of social realities. Radical changes that take place in societies of individual 
countries in Europe have a considerable effect on work character, structure of family 
and family life, demographic tendencies, status of a woman, social mobility or 
scope of poverty and inequalities. The article: ‘Labour Market as an Area for the 
European Social System’ is an attempt to refer to these issues. The author discusses 
a new EU proposal of the European Social Model. This project, based on a common, 
European Labour Market means: new, EU dimension of Labour Law, construction 
of social partnership, preparation of new frames for an open method of coordination, 
European Employment Strategy and benchmarking. The fi rst effects of the project 
may be already observed, e.g. in a Danish model of fl exicurity. Another comment 
in this area is the article ‘Mobility of Young People as a Factor of Deep European 
Integration’. The paper emphasizes the need for developing the feeling of local 
and European identity among the EU citizens.

An overview of the Single European Market is this area of EC priorities for 2008 
the principal aim of which is to evaluate changes that the internal market has been 
subject to for the last years, as well as to point out the successes it has achieved and 
potential obstacles to its further development. This, in turn, shall induce a review of 
activities needed to shape the Single Market, in line with economic expectations. 
A related article - ‘Development Chances of Small and Medium Enterprises of 
Kuyavia and Pomerania on the Single European Market’ attempts to present a 
clear and coherent concept of the Single European Market based on the enterprises, 
being – in the context of challenges related to globalization, – the foundations of 
local economy.   

‘Justice, freedom and security – migration’ – constitutes this part of EU 
communication policy that determines the right realisation of Community aims and 
functions. By the article ‘Migrations or Mobility of Scientists in Europe – case 
of Poland’ (where the freedom of movement of workers, Bologna Process and 
Lisbon Strategy are considered the fundamentals of the European policy directly 
affecting people of science), we have decided to take part in a large-scale discussion 
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on this matter. Herein we indicate that, although scientifi c career and mobility of 
scientists have been favourably estimated in EU policy, yet the analyses prove a 
weak scope of mobility in whole Europe. Moreover, situation of Polish scientists 
compels to think not of mobility but rather of science abandoning, that is – of 
the scope of migration. Another article: ‘Legal Dimension of Deportation and 
Illegal Re-Immigration’ presents the actual problems related to illegal migration, 
particularly to EU regulations in construction concerning illegal immigrants and 
their return to the country of origin. The works on this diffi cult and complicated 
matter has only just begun in the Community Law. The article intends to prove 
that the said regulations cannot be created ad hoc, and that they should be solidly 
based on international legal regulations and regulations concerning human rights. 
Undeniably, a signifi cant part of this volume of ‘European Studies and Analyses’ 
is an article: ‘Treaty of Lisbon – Europe up to the 21st century standards?’ Its 
validity cannot be contradicted, because each single opinion in the debate is equally 
precious, especially when the access to clear information within this matter is so 
scarce. In relation to this, our aim was to emphasize, that the main goal of the Treaty 
of Lisbon is the introduction of systemic changes and adaptation of EU to the new 
situation and future challenges.

The issues related to energy and climate changes have constituted another area of 
EC priorities for 2008.  In relation to this subject, the article ‘Limitation of Aviation 
Infl uence on Climate Changes in EU – Course of the Process’ underlines the range 
of transformations within the world air transport which did not remain without any 
infl uence on progression of climate changes. Although this infl uence is not very 
signifi cant in a global scale, yet, without implementation of proper solutions the 
aviation may become the world main producer of greenhouse gases. Therefore, 
the article draws our attention particularly to obligations resulting form the Kyoto 
Protocols and their fulfi lment process, as well as to the validity of including the 
analysed area of transport industry in the EU Emission Trading Scheme. 

The European Neighbourhood Policy – another EC Communication Priority 
for 2008 is in this volume analysed in the context of the importance of proper 
communication within the European Union and Global World. The paper ‘Effective 
Communication in Enlarged EU – Some Remarks on Translation of Offi cial 
Documents in the Polish-English-Russian Triad of Languages’ concentrates on 
a case of a professional translator of Polish nationality who works with two foreign 
languages: English and Russian. The author focuses on some general communication 
problems that the professional translator faces when translating from one foreign 
language into another non-native tongue. In relation to this, some basic translation 
solutions have been presented.

At the end of this introduction, editors of the volume would like to emphasize 
above all the topicality of the analysed issues, and also their universal character. 
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The important matters which are presented herein have been raised in 2008 not 
only by the European Commission and therefore are signifi cant for the future and 
development of the European Union. With no doubt this publication does not exhaust 
the multiplicity of subjects; actually this was not our intention. Nevertheless, we 
hope to have succeeded in presentation of these EC priority areas that (in our and 
European understanding) will affect the future shape and state of EU. Thus, there are 
problems related to the labour market and the need for the European Social System 
of a truly 21st century standard. Moreover, the volume concentrates on the issue of 
mobility - the problem resulting from the development of the Community itself and 
of the increasing number of its citizens. The area related to professional mobility 
and rights of immigrants will particularly require some decisive steps. Moreover, it 
will demand authorisation and establishment in the form of treaties that determine 
norms of conduct and prove the rightness of the undertaken integration processes. 
Other valid issues presented herein are related to the EU decisions concerning the 
Single European Market and budgetary solutions, i.e. related to the fi nancial future 
of EU. Apart from the above mentioned, there are transport and climate problems 
analysed here, as they are the areas directly affecting the quality of functioning 
of the Community. The same may be said about the Neighbourhood Policy and 
international relations.

Summarizing the above, we can state that this publication has been a result of our 
observations and analyses. Moreover, this is our voice in an important discussion on 
the matters related to the Communication Priorities of the European Commission 
for 2008, which have the impact on the future state and prosperity of the whole 
Community.



K a r o l i n a  M a r c h l e w s k a
C z e s ł a w  M a j

Préface

Etudes et analyses européennes »  consacrées aux priorités en matière de com-
munication de la Commission européenne pour l’année 2008 est la deuxième 

publication du Point d’Information Européen Europe Direct et de l’Ecole Supérieure 
d’Economie de Bydgoszcz. L’objectif principal de ce cycle d’édition est un besoin 
constant de présenter de différents aspects de l’Union européenne, surtout les 
procédures et les mécanismes de fonctionnement de la Communauté, son système 
juridique et celui de la prise de décision, et aussi la dimension socio-économique de 
l’intégration européenne et les aspects pratiques de la présence de la Pologne dans 
ses structures. Un aspect éminent de la publication européenne destinée à un large 
public, notamment celui des milieux académiques et des centres engagés dans la 
promotion de l’intégration européenne, est aussi un essai d’estimer la qualité des 
transformations qui s’effectuent dans l’Union européenne et d’inviter les lecteurs 
à une refl éxion sur l’avenir de la Communauté.

Tout en tenant compte des priorités politiques et des résultats des sondages de 
l’opinion publique, la Commission européenne  a décidé en 2008 de concentrer 
son activité de communication sur quelques priorités. Ce sont les questions liées à 
la « revue du budget » et au « bilan de la réalité sociale ». Dans la partie suivante 
on a accentué le besoin de faire le « réexamen du marché unique » et d’analyser 
les problèmes liés à la « justice, liberté et sécurité – immigration ». Les dernières 
priorités constituent l’« accord institutionnel » et l’attitude des pays membres de 
la Communauté face aux questions telles que l’« énergie et les changements cli-
matiques » ou la  « politique de voisinage ».

Les articles recueillis dans le second volume de « Etudes et analyses européen-
nes » se reférant à des questions prioritaires de la Commission européenne citées 
ci-dessus, sont une preuve de l’intervention dans la discussion sur l’état actuel de 
la Communauté et les directions de son développement. 

«
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« Budget de l’Union européenne ou le prix de l’Europe Unie » est un texte 
qui présente l’évolution budgétaire de l’UE durant la dernière décennie. La qualité 
de ces transformations, à partir de l’état légal formulant les règles d’adoption du 
budget dans les fonctions budgétaires jusqu’à sa structure et ses buts, infl uençaient 
directement la vie de l’UE. Néanmoins les plus importantes sont les questions sur 
l’avenir et les critères auxquels il faut satisfaire pour réaliser avec succès les objectifs 
et les valeurs européennes. Une autre question toujours actuelle est celle d’améliorer 
la transparence du budget et de recevoir les revenus pour bien réaliser le système 
de réserves propres. Nous traitons cet article inséré dans le recueil comme réponse 
à l’invitation de la Commision européenne à participer dans une discussion sur les 
réformes budgétaires de l’UE, qui constitue notre petit apport dans le processus de 
changement de l’Europe vers un avenir meilleur. 

Le bilan de la réalité sociale est une sphère d’activité importante de l’Union 
européenne en 2008. Les sociétés de l’Europe subissent des changements radicaux 
qui infl uencent réellement le caractère du travail, la structure et la vie familiale, 
les tendances démographiques, la position de la femme dans la société, la mobilité 
sociale ou l’étendue de la pauvrété et l’inegalité.

L’article « Marché du travail comme espace de la construction du système 
social européen » est un essai qui se réfère à ces changements dont la meilleure 
méthode doit être une nouvelle proposition de l’Union inscrite dans une formule 
de modèle social européen. Ce projet, fondé sur le marché commun européen, va 
signifi er un nouveau droit du travail dans l’Union européenne, une construction du 
partenariat social, une nouvelle méthode de coordination, une stratégie européenne 
pour l’emploi et le benchmarking. Aujourd’hui on voit déjà ses premiers résultats 
dont le témoin est, par exemple, le concept de fl exicurité danoise.

L’article « Mobilité des jeunes comme facteur d’une profonde intégration 
européenne » montre le besoin de former chez les citoyens de l’UE une identité à 
la portée locale et européenne.

Par contre la revue du budget est une priorité de la Commision européenne en 
2008 dont le but est d’estimer les changements subis par le marché intérieur dans 
les dernières années et de démontrer les succès et les obstacles dans son développe-
ment. Elle va encourager à la refl éxion sur les démarches qu’il faut effectuer pour 
que le marché unique réponde à des espérances économiques mises sur celui-ci. 
L’article « Perspectives du développement de petites et moyennes entreprises de 
la voïvodie de Cujavie et de Poméranie sur le Marché unique européen » est un 
essai qui présente une vison transparente et homogène du marché intérieur dont le 
fondement sont les entreprises qui, dans un contexte des défi s de la globalisation, 
constituent une base de l’économie locale.
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«Justice, liberté et sécurité – immigration» c’est une politique de communication 
de l’Union européenne qui déterminent directement une réalisation convenable des 
objectifs fi xés et des fonctions communautaires.

Dans l’article « Migration ou mobilité des hommes de science en Europe – le 
cas de la Pologne » où la libre circulation des travailleurs, le processus de Bolo-
gne et la stratégie de Lisbonne constituent des éléments de la politique de l’Union 
européenne qui infl uencent directement la situation des hommes de science, nous 
avons voulu participer à la discussion sur ces questions.

Quoique dans la politique européenne on apprécie bien une carrière scientifi que, 
et surtout une mobilité des hommes de sciences, les analyses montrent un faible 
degré de celle-ci tant à l’échelle de toute l’Europe que de la Pologne. La situation 
des hommes de science polonais fait refl échir non seulement sur la mobilité mais 
surtout sur l’abandon de la science, donc la migration.

Par contre l’article « Etat légal de la déportation et de la réémigration illicite » 
aborde des problèmes liés à la migration illégale et surtout aux régulations commu-
nautaires qui sont en train d’être élaborées et qui concernent le retour au pays des 
immigrants illégaux. Le droit communautaire commence à formuler des régulations 
dans ce domaine qui connait de nombreuses situations compliquées, diffi ciles et 
souvent tragiques. Dans l’article on a essayé de montrer que ces régulations ne 
sont pas rédigées ad hoc, mais qu’elles s’appuyent sur un fondement solide des 
dispositions du droit international et des droits de l’homme.

Un texte important dans les « Etudes et analyses européennes » est certainement 
l’article « Traité de Lisbonne – Europe à la mesure du XXI siècle ? » Il aborde un 
sujet sans doute très actuel. Vu le manque d’accès aux informations claires, toute 
voix dans le débat sur ce traité est précieuse. Nous avons voulu accentuer le fait que 
l’objectif principal du Traité de Lisbonne est de réaliser des changements de système 
et d’adapter l’Union européenne à une nouvelle situation et des défi s de l’avenir.

Une autre priorité de la Commission européenne en 2008 concerne les questions 
liée à l’énergie et aux changements climatiques. L’article « Déroulement du proces-
sus de réduction des émissions de l’aviation sur le changement climatique dans 
l’Union européenne » fait ressortir les dimensions des transformations qui se sont 
effectuées dans le cadre du transport aérien dans le monde, ce qui n’est pas sans 
importance en ce qui concerne les changements climatiques. Bien que cette infl u-
ence ne soit pas signifi cative, sans intenter des instruments convenables, l’aviation 
deviendra bientôt un générateur des émissions de gaz à effet de serre. Dans l’article 
on a mis l’accent sur les engagements résultant du Protocole de Kyoto concernant 
l’aviation et on a justifi é l’inclusion de la branche du transport aérien au système 
européen de commerce des droits d’émission.
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La politique de voisinage est une autre priorité en matière de communication de 
l’UE pour l’année 2008, analysée ici du point de vue du rôle de la communication 
opportune de l’Europe unie et du monde entier. L’article « Une communication 
effi cace dans l’Union européenne élargie – quelques remarques sur la traduction 
des documents offi ciels dans la triade linguistique: polonais-anglais-russe » con-
tient des remarques sur le rôle du traducteur professionnel de nationalité polonaise 
qui travaille avec deux langues étrangères : russe et anglaise. On y a présenté d’une 
façon générale des problèmes rencontrés par le traducteur qui fait de la traduction 
d’une langue étrangère vers une autre langue étrangère et on a fourni des exemples 
des solutions translatoires.

L’atout de cette publication est l’actualité des sujets discutés et leur universalisme. 
Nous avons présenté les questions éminentes non seulement parce que la Commis-
sion européenne les a énumérées parmi ses priorités, mais parce qu’elles déterminent 
l’avenir et le développement de l’UE. C’est pourquoi nous n’avons pas pu omettre 
les questions liées au marché du travail et le besoin d’établir un système social à la 
mesure du XXI siècle. Avec le développement de la Communauté et la croissance du 
nombre de leurs citoyens, l’un des problèmes qui est à résoudre, est la mobilité pro-
fessionnelle et les droits des immigrés. Cela exige des pleins pouvoirs conférés par 
les traités précisant les règles de conduite et confi rmant que le processus d’intégration 
est bien fondé. Un autre rôle important se joue également des décisions de l’Union 
européenne concernant le marché unique européen et les solutions budgétaires 
précisant le fonctionnement fi nancier de l’UE. Le transport et le climat sont des 
sphères déterminant la qualité du fonctionnement de la Communauté, de même que 
la politique de voisinage et les contacts internationaux.

Vu cela, nous transmettons aux mains des lecteurs le recueil de nos réfl exions 
et observations qui constitue notre apport dans une discussion importante sur les 
priorités en matière de communication de la Commission européenne en 2008 et qui 
détermine la vie et la prospérité de la Communauté dans les années prochaines.

 



T e r e s a  M ą d r z a k

Budżet Unii Europejskiej, 
czyli cena zjednoczonej Europy 

Unia Europejska posiada własne środki fi nansowe zwane zasobami własnymi 
i inne dochody, za pomocą których prowadzi wspólną politykę w dziedzinach 

przewidzianych prawem traktatowym. W ramach działań priorytetowych wspiera 
ona także badania i rozwój, fi nansuje działania integracyjne, oraz fi nansuje współ-
pracę z państwami trzecimi. Największymi benefi cjentami spośród nich są państwa 
Afryki, Karaibów i Pacyfi ku.

Najważniejszym elementem fi nansowym, na który składają się wszystkie dochody 
i wydatki, jest budżet ogólny zatwierdzany przez Radę oraz Parlament Europejski, 
a zarządzany przez Komisję. 

Zasoby własne Unii Europejskiej dzielą się na:
♦ tradycyjne zasoby własne pochodzące z opłat celnych, które pobierane 

są od towarów sprowadzanych z państw nienależących do UE;
♦ środki pochodzące z podatku od wartości dodanej (VAT) w postaci jed-

nakowej stawki procentowej, stosowanej do ujednoliconej wartości do-
chodów z tytułu VAT osiąganych przez każde państwo członkowskie;

♦ środki uzależnione od dochodu narodowego brutto (DNB) to jednolita 
stawka procentowa stosowana do DNB każdego państwa członkow-
skiego.

Z a r y s  t r e ś c i : Budżet Unii Europejskiej jest niejednokrotnie źle oceniany, że za duży 
gdy chodzi o wartości bezwzględne ponad 112 mld euro rocznie bądź za mały, gdy dotyczy 
udziału ogółu wydatków UE. Należy jednak podkreślić, że dzięki środkom fi nansowym Unia 
może prowadzić skuteczną politykę przewidzianą prawem traktatowym. Dzięki budżetowi 
w sposób odczuwalny poprawia się jakość życia a poprzez polityki m.in. zrównoważonego 
rozwoju i spójności zacierają się różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Na przestrzeni 
dziesięcioleci Unia Europejska ulegała zmianom, a budżet ewaluował i odzwierciedlał te 
zmiany, w czym tkwi jego jedna z najistotniejszych cech. 
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Do budżetu wpływają też inne dochody, jak podatki od wynagrodzeń pracowni-
ków Wspólnoty, składki wpłacane przez państwa spoza UE na programy unijne czy 
kary fi nansowe nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa konkurencji.

Za pomocą budżetu Unia realizuje politykę wspólnotową. Najwięcej środków 
przeznacza na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności na działania 
wynikające z interwencji na rynkach rolnych w celu zagwarantowania stabilności 
cen produktów rolnych. Drugie miejsce pod względem wydatkowanych środków 
zajmują wydatki na fi nansowanie przemian strukturalnych, które są realizowane 
z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Na ich realizację przeznaczane 
jest ponad 80% środków. Ponadto dla poprawienia poziomu konkurencyjności go-
spodarki inwestuje się w badania naukowe i edukację, na co Wspólnota przeznacza 
z każdym okresem coraz więcej środków. Unia Europejska oddziałuje także za 
pośrednictwem funduszy unijnych, udzielając pomocy kryzysowej po klęskach 
żywiołowych, a także wspiera długoterminowo 77 rozwijających się państw Afryki, 
regionu Karaibów i Pacyfi ku.

W miejscu tym należy podkreślić, że wielkość budżetu i wydatków ograniczana 
jest jednak przez takie mechanizmy, jak t r a k t a t y , które nie zezwalają na defi cyt 
w budżecie Unii. Oznacza to, że wszystkie wydatki należy pokryć z dochodów, 
a także l i m i t  m a k s y m a l n y c h  w y d a t k ó w  uwzględnionych przez rządy 
i parlamenty państw członkowskich, ustalony na poziomie 1,27% dochodu naro-
dowego brutto (DNBUE), który odpowiada, ok. 293 EUR na jednego mieszkańca 
Unii. W obszarze tym wymienia się także r a m y  f i n a n s o w e  uzgodnione przez 
Parlament Europejski, Radę Ministrów i Komisję Europejską, która kontroluje 
sytuację budżetową w perspektywie czasowej.

Z tego też względu fi nansowanie działalności Unii Europejskiej wzbudza zro-
zumiałe zainteresowanie, a czasem także liczne kontrowersje. Proces uchwalania 
budżetu jest jednym z najważniejszych wydarzeń, gdyż z powodu alokacji i podziału 
środków pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi stanowi on istotny 
aspekt polityczny. Prawo budżetowe Unii opiera się na zasadach podobnych do 
tych, które występują w narodowych prawach budżetowych. Pomimo iż mecha-
nizm fi nansowania budżetu zapewnia odpowiednie fi nansowanie polityki UE, która 
realizuje przyjęte zasady, takie, jak: wydajność gospodarcza, równość, stabilność, 
przejrzystość, prostota, wydajność pod względem kosztów administracji, fi nansowa 
autonomia i wystarczalność, to jednak przez cały czas toczy się debata, jak poprawić 
źródła fi nansowania, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi zasadami fi nanso-
wania. Wszystko to wpływa na fakt, iż ogólna struktura zasobów własnych Unii 
stanowi ważny element analizy w ramach publicznych konsultacji, prowadzonej 
na poziomach lokalnych, regionalnych, krajowych oraz europejskim. 
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Budżet Unii Europejskiej – podstawy prawne i zasady funkcjo-
nowania 

Podstawy prawne fi nansów UE określone zostały w art. 268-280 Traktatu usta-
nawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), który został przyjęty 25 marca 1957, 
a wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.1 Postanowienia fi nansowe znalazły się także 
w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM) 
z dnia 25 marca 1957 r., który wszedł w życie 1 stycznia 1958 r. oraz w Traktacie 
ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS) podpisanym na 50 
lat 18 kwietnia 1951 r., który wszedł w życie 25 lipca 1952 r. 

Postanowienia fi nansowe zostały wprowadzone do traktatów założycielskich 
przez dwa traktaty budżetowe, którymi są Traktat Luksemburski z 22 kwietnia 
1970 r. oraz Traktat Brukselski z dnia 22 lipca 1975 r. Na szczególną uwagę zasłu-
guje art. 268-280 TWE, w którym znajdują się zapisy dotyczące: istoty systemu 
środków, zasad prawa budżetowego, procedury budżetowej, wykonywania i kontroli 
budżetu, pozostałych zagadnień. 

Późniejsze traktaty jedynie w niewielkim stopniu zmodyfi kowały pierwotne za-
pisy w zakresie systemu fi nansowego Wspólnoty. Dopiero Traktat o UE podpisany 
7 lutego 1992 r., który wszedł w życie 1 listopada 1993 r., określił fi nansowanie 
współpracy w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, przyczyniając się tym samym 
do wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami Unii. Kolejne przeobrażenia 
w zakresie systemu fi nansowego wiązały się z postanowieniami Rady odnoszącymi 
się do środków własnych, gdzie oprócz decyzji za źródło prawa w tym zakresie 
przyjęto dorobek prawny z dziedziny fi nansów UE, który tworzą rozporządzenia 
i dyrektywy uszczegóławiające obowiązujące przepisy.

Na najważniejsze dokumenty fi nansowe w tym zakresie złożyły się obowiązujące 
rozporządzenia:

♦ rozporządzenie fi nansowe 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. opubli-
kowane w Dz. Urz. UE. L 248 z dnia 16.09.2002 r.,

♦ rozporządzenie w sprawie dyscypliny budżetowej 2040/2000 z dnia 
29 września 2000 r. opublikowane w Dz. Urz. UE. L 244 z dnia 
29.09.2000 r.

Kolejnymi istotnymi źródłami prawa w tym zakresie są porozumienia zawierane 
pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w procesie stanowienia budżetu: Radą, 
Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. W latach 70. takich porozumień 

1 Wszystkie odniesienia do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczą tekstu skonsolidowa-
nego, uwzględniającego zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei dostępnym na stronie www.ukie.gov.pl.
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przyjęto kilkanaście. Trybunał Sprawiedliwości, badając zgodność prawną tych 
dokumentów, stwierdził, że choć nie są one źródłem prawa, to są użyteczne i mają 
politycznie wiążący charakter2. 

Ważną częścią budżetu Unii Europejskiej są jego zasady, które zapisane zostały 
w TWE i skonkretyzowane w prawie wtórnym. Pierwszą z nich jest z a s a d a 
j e d n o ś c i  budżetu polegająca na tym, że wszystkie dochody i wydatki wspólnoty 
powinny być ujęte w jednym dokumencie, którym jest budżet ogólny UE. Najważ-
niejszy wyjątek od tej zasady stanowi Europejski Fundusz Rozwoju (EFR), który 
reguluje współpracę pomiędzy Unią Europejską a państwami Afryki, Karaibami 
i Pacyfi kiem (AKP). Budżet EFR na lata 2000–2007 wyniósł 25 mld EUR. Komisja 
Europejska w celu zwiększenia przejrzystości systemu fi nansowego opowiada się za 
włączeniem EFR-u do budżetu ogólnego, jednak Rada prezentuje zdanie odmienne, 
gdyż nadal pragnie zachować wyłączną kontrolę nad budżetem EFR. 

Drugą zasadą jest z a s a d a  u n i w e r s a l n o ś c i , oznaczająca, że dochody 
budżetowe nie mogą być przypisywane do określonych celów. Wyjątek stanowią 
niektóre programy badawcze, a także składki państw Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego dotyczące uczestnictwa w pewnych przedsięwzięciach wspólnotowych. 
Zasada uniwersalności oznacza, że wszystkie dochody i wydatki mają być ujęte 
w pełnej wysokości bez uprzedniego ich rozliczania. 

Za trzecią zasadę uznano z a s a d ę  j e d n o r o c z n o ś c i , mówiącą o tym, 
że prace nad budżetem związane są z rokiem budżetowym, który obejmuje okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia, dlatego w budżecie muszą być zapisane wszystkie 
wydatki i dochody przewidziane na dany rok. W Unii, podobnie jak w państwach 
członkowskich, zezwala się na operacje fi nansowe, które obejmują kilka lat obra-
chunkowych. W związku z tym w systemie fi nansowym występuje rozróżnienie 
na „środki na zobowiązania” (commitment appropriations) i „środki na płatności” 
(payment appropriations)3. 

Z a s a d a  s p e c j a l i z a c j i  wydatków, która uznawana jest za czwartą regułę 
w tym zakresie, podkreśla, że wydatki powinny mieć przypisane określone cele 
i kwalifi kuje je według ich charakteru i przeznaczenia. Procedura dokonywania 
wydatków pozwala na pewną elastyczność, gdyż zarówno Parlament, jak i Rada 
mogą przesuwać środki według sekcji oraz w podziale na tytuły, rozdziały, artykuły 
i pozycje. 

Piątą regułą budżetową jest z a s a d a  r ó w n o w a g i  oznaczająca, że plano-
wane wydatki nie mogą przekraczać planowanych dochodów. TWE zawiera zapis 
traktujący o tym, że defi cyt budżetowy nie może być fi nansowany ze środków 

2 European Commission, European Union Public Finance, Luxembourg, Offi ce for Offi cial Publica-
tions of the European Communities 2002, s. 99.

3 M. Czernielewska-Rutkowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy, 
Warszawa 2007, s. 12. 
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kredytowych. Są okoliczności usprawiedliwiające pojawienie się defi cytu, w któ-
rych faktyczne dochody są niższe od zakładanych, ale w takich okolicznościach 
konieczne staje się uchwalenie budżetu korygującego i uzupełniającego. Zasada 
dotyczy jednostki rozrachunkowej, w której sporządzany jest budżet. Z rozpo-
rządzenia fi nansowego wynika także, że budżet oraz inne rozliczenia fi nansowe 
sporządzane są w EUR. Nie zawsze tak jednak było. Warte podkreślenia jest to, 
że w latach 1951–1958 budżet EWWIS sporządzony był w dolarach, a w latach 
1958–1977 wykorzystywano standard złota (gold parity) – jednostka odpowiada-
jącą 0,88867088 gramom kruszcu. W roku 1980 posługiwano się zaś Europejską 
Jednostką Rozliczeniową EUA (European Unit of Account), która była walutą ko-
szykową, a od 1981 do końca 1998 r. w rozliczeniach stosowano ECU (European 
Currency Unit) – Europejska Jednostka Walutowa4.

Funkcje budżetowe 

Budżet Unii Europejskiej spełnia trzy podstawowe funkcje: 
♦ fi nansuje wspólnotowe polityki,
♦ jest narzędziem osiągnięcia spójności społeczno-ekonomicznej, 
♦ wyrównuje bilans korzyści i kosztów integracji europejskiej5. 

Wymienione funkcje są niebywale istotne i wpisują się w cele i założenia Wspól-
noty. Redystrybucja w postaci funduszy strukturalnych pozwala osiągać państwom 
członkowskim wzrost społeczno-ekonomiczny. Za pośrednictwem budżetu wyrów-
nuje się bilans korzyści i kosztów integracji dla państw, które zamierzają wstąpić 
do Unii. Docelowo przewiduje się wzmocnienie Unii Europejskiej w świecie.

Na tym tle ciekawie przedstawiają się różnice występujące między budżetem 
Wspólnotowym a budżetami państw członkowskich. Pierwszą z nich jest wielkość. 
Obecnie budżet UE to ok. 112 mld EUR6. Zgodnie z obowiązującą decyzją Rady 
w sprawie środków własnych7 środki na zobowiązania nie mogą przekroczyć w ciągu 
roku budżetowego maksymalnego pułapu 1,335% PNB wszystkich państw człon-
kowskich, zaś środki na płatności nie mogą być wyższe niż 1,27% PNBUE. Budżet 
Unii Europejskiej różni się od budżetów narodowych także tym, że nie spełnia 
roli narzędzia polityki makroekonomicznej, gdyż jego bieżące dochody muszą się 

4 Ibidem, s. 14. 
5 I. Begg, Reshaping the EU: Yet Another Missed Opportunity, “European Urban and Regional 

Studies”, 7 (1), 2000, ss. 51-53.
6 European Commission, General Budget of the European Union for the Financial Year 2006. The 

Figures, Offi ce for Offi cial Publications of the European Communities, Luxembourg, January 2006.
7 Dz. Urz. UE L 253, 07.10.2000.
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równoważyć. Oznacza to, że z uwagi na niemożność wykorzystania defi cytu nie 
może pełnić funkcji stabilizacyjnej w gospodarce.

Struktura budżetu ogólnego UE

Budżet składa się z zestawienia dochodów i wydatków oraz odrębnych działów po-
dzielonych na zestawienia dochodów i wydatków każdej instytucji. Odpowiedzialne 
za budżet Parlament Europejski i Rada klasyfi kują dochody i wydatki zgodnie z ich 
rodzajem i przeznaczeniem w ramach tytułów, rozdziałów, artykułów i pozycji. 
Zestawienie dochodów i wydatków instytucji składa się z ośmiu działów: Parla-
ment Europejski, Rada, Komisja, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał 
Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Rzecznik 
Praw Obywatelskich.

Budżet zawiera także plany dotyczące wszystkich rodzajów etatów w europej-
skich instytucjach8.

Dochody budżetu ogólnego UE pochodzą z czterech źródeł, wśród których 
znalazły się: 

♦ cła na artykuły przemysłowe pobierane od importu z państw trzecich, 
♦ cła na artykuły rolne,
♦ opłaty rolne, 
♦ środki własne z tytułu podatku od wartości dodatniej (VAT), środki własne 

z tytułu DNB.
We wspólnym budżecie coraz mniejszą rolę odgrywają cła na artykuły przemy-

słowe. O ile w latach 70. XX w. ich udział w budżecie kształtował się na poziomie 
65% wpływów, to obecnie ich wielkość wynosi ok. 10%. Należy także podkreślić, 
że maleją znacznie wpływy z podatku VAT. W latach 80. XX w. udział dochodów 
z podatku od wartości dodanej stanowił 60%, a w budżecie za rok 2006 przewidziano 
wpływy na poziomie 15%. Źródło czwarte budżetu UE – środek własny z tytułu DNB 
– wprowadzone zostało w 1988 r. jako źródło równoważące i domykające budżet, 
a wyznaczanie środka własnego z tytułu DNB odbywa się w dwóch etapach: 

♦ ustalona jest jednolita stawka DNB, która powstaje przez podzielenie 
różnicy pomiędzy wielkością prognozowanych wydatków a planowanymi 
dochodami z tradycyjnych środków własnych przez DNB wspólnoty;

♦ otrzymana stawka DNB jest następnie mnożona przez DNB każdego 
państwa członkowskiego, a wyznaczona wielkość stanowi wpłatę do 
budżetu ogólnego z tytułu środka własnego państwa członkowskiego 
DNB.

8 M. Czernielewska-Rutkowska, op. cit., s. 23.
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Cele budżetowe 

W myśl zasady specjalizacji wydatki budżetowe powinny mieć określone cele9. 
W budżecie wyróżnionych jest osiem kategorii. Ponad 80% środków Unia prze-
znacza na fi nansowanie: polityki rolnej; (ok. 45% budżetu), polityki zwiększania 
spójności społeczno-ekonomicznej. Instrumentami na fundusze strukturalne (32%), 
których wydatki charakteryzują się tendencją wzrostową. Ponadto ok. 8% prawie 
9 mld EUR wydaje UE na polityki wewnętrzne, z czego ponad 60% – ok. 5 mld 
EUR – są to wydatki na badania i rozwój. Budżet fi nansuje także współpracę z pań-
stwami trzecimi. Nakładany na politykę energetyczną i transportową ok. 1,2 mld 
EUR i politykę kulturalno-oświatową 0,8 mld euro. Bardzo ważne pozycje stanowią 
wydatki na tzw. działania zewnętrzne, które wynoszą ok. 5% wydatków ogółem, 
a dotyczą współpracy UE z państwami trzecimi. Największymi benefi cjentami tych 
funduszy są państwa Afryki, Karaibów i Pacyfi ku, z którymi Unia współpracuje. 
Ponadto zaplanowane zostały wydatki wynikające z polityki przedakcesyjnej dla 
państw ubiegających się o członkostwo w UE z Europy Środkowo-Wschodniej 
i Turcji, co stanowi ok. 2,6% wydatków ogółem. Ostatnia pozycja w budżecie 
europejskim to wydatki administracyjne przeznaczone na utrzymanie instytucji 
wspólnoty i płace dla pracowników.

Płatnicy i benefi cjenci netto

Na budżet Unii składają się wpłaty i wypłaty poszczególnych państw członkow-
skich. Struktura dochodów i wydatków to także zasada uniwersalizmu, w myśl 
której dochody nie mogą mieć z góry ustalonego przeznaczenia, a to powoduje, 
że niektóre państwa członkowskie więcej wpłacają do budżetu UE niż otrzymują 
(są to tzw. płatnicy netto) albo więcej otrzymują niż wpłacają (są to benefi cjenci 
netto)10. Państwa członkowskie uważają bilans transferów netto korzyści i kosztów 
członkostwa za najważniejszy efekt integracji, lecz mimo to problemy z rozlicze-
niami fi nansowymi budzą różnego rodzaju kontrowersje wynikające z metodologii 
liczenia. Zdefi niowanie pojęcia płatnika i benefi cjenta nie jest bowiem łatwe.

Trudności metodologiczne wynikają z przypisania określonych wydatków i do-
chodów danemu państwu członkowskiemu. 

  9 Art. 271 TWE.
10 M. Czernielewska-Rutkowska, op. cit., s. 34.
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Przykład
Belgia i Luksemburg mają największy udział – 76% – w wydatkach admini-

stracyjnych, a najbogatszy Luksemburg jest największym benefi cjentem systemu 
środków własnych UE, tak więc na terytorium Beneluxu mają swe siedziby unijne 
instytucje obsługujące wszystkich członków UE. 

Ponadto wiele wydatków z budżetu ma charakter ponadnarodowy, szczególnie 
dotyczy to realizacji projektów współfi nansowanych z funduszy strukturalnych, 
w których uczestniczą fi rmy z wielu państw członkowskich11. 

Zdaniem Komisji Europejskiej, szacunki z członkostwa w UE osiągane przez 
poszczególne państwa powinny być uwzględniane przy kalkulowaniu „składki” 
danego państwa do budżetu12. Byłby to swoistego rodzaju „podatek europejski” 
dyskontujący pozytywne efekty integracji. Zdaniem pomysłodawcy K. Gretsche-
manna, jego uwzględnienie radykalnie zmieniłoby podejście do kwestii redystry-
bucji na szczeblu UE13, choć wyliczenie takiego podatku w praktyce okazałoby się 
niebywale trudne.

Kontynuując kwestie solidarności w fi nansowaniu Unii, należy przybliżyć po-
stulat zredukowania nakładanych obciążeń z tytułu wpłat do wspólnego budżetu, 
co miało miejsce w drugiej połowie lat 70. XX w. za sprawą premier Wielkiej Bry-
tanii Margaret Thatcher i jej hasła: I want my money back14. W 1975 r., a następnie 
w 1979 r. i 1984 r., zbudowano mechanizm korekcyjny, którego celem było prze-
ciwdziałanie zbyt gwałtownemu wzrostowi udziału danego państwa w fi nansowaniu 
wspólnego budżetu. Mechanizm ten przewidywał zwrot części wkładu wniesionego 
przez któreś z państw członkowskich, gdy nie odpowiadał on jego rozdziałowi 
w łącznym PKB UE. Kompensatę przyznano jedynie Wielkiej Brytanii, wskutek 
czego powstał niebezpieczny precedens, gdyż inni płatnicy netto również zaczęli 
domagać się analogicznych rozwiązań.

Na szczycie w Fontainebleau Rada Europejska przyznała Niemcom redukcję 
w fi nansowaniu rabatu do 2/3 przypadającej na ten kraj kwoty, a od 2000 r. inni 
płatnicy – Austria, Holandia, Szwecja oraz Niemcy – płacą zaledwie 25% swojego 
udziału w fi nansowaniu rabatu. Oznacza to wzrost obciążeń fi nansowych pozo-
stałych państw, w tym także słabszych ekonomicznie, co jest sprzeczne z zasadą 
solidarności fi nansowej15.

11 Ibidem, s. 39.
12 K. Gretschemann, Reform of the Own Resources System and Net Positions in the EU Budget, 

European Parliament, Directorate-General for Research Working Document Budget Series, 100.
13 Ibidem, s. 40.
14 A. Mayhew, The Negotiating Position of the European Union on Agriculture, the Structural Funds 

and the EU Budget, Sussex European Institute, „SEI Working Paper”, nr 52/2002, s. 19.
15 M. Czernielewska-Rutkowska, op. cit., s. 37.
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Procedura uchwalania budżetu 

Procedura uchwalania budżetu jest wieloetapowa i rozbudowana. Ponadto kompli-
kuje ona przestarzały i często sztuczny podział wydatków na obligatoryjne i nieobli-
gatoryjne bądź obowiązkowe i nieobowiązkowe. W y d a t k i  o b l i g a t o r y j n e 
– obowiązkowe obejmują środki, które powinny być uwzględnione w budżecie, 
by umożliwić UE wywiązywanie się z jej prawnych zobowiązań16. W y d a t k i 
n i e o b o w i ą z k o w e  nie wynikają z dorobku prawnego UE, a służą pokryciu 
kosztów administracyjnych i operacyjnych. Podział ten funkcjonuje w niektórych 
systemach fi nansów publicznych państw członkowskich17. Rozdzielenie tych wydat-
ków w przypadku budżetu europejskiego ma charakter polityczny, a ich celem jest 
podział kompetencji między władzą budżetową na Parlament i Radę. Obie kategorie 
stanowią ok. 50% wydatków ogółem18. Do wydatków nieobligatoryjnych zalicza się 
np. wydatki na fundusze strukturalne bądź pomoc przedakcesyjną, choć wydatki te 
mają podstawy traktatowe19. Przypisanie określonych środków fi nansowych do jed-
nej z dwóch kategorii bywa często bardzo skomplikowane. Zdarza się, że nie bierze 
się pod uwagę uzasadnień merytorycznych, lecz nadaje się działaniom charakter 
uznaniowy. Jest to widoczne w procesie uchwalania budżetu. Zanim rozpoczyna 
się jego „właściwa” procedura, Parlament i Rada wspomagane przez Komisję 
(tzw. procedura trialogu)20 muszą podjąć decyzję, co do klasyfi kacji i wysokości 
wydatków nieobligatoryjnych w danym roku budżetowym21. Właściwa procedura 
rozpoczyna się najpóźniej do 1 września, a pierwszy etap to przedstawienie Radzie 
przez Komisję wstępnego projektu budżetu. W Radzie i Parlamencie odbywają 
się po dwa czytania projektu ustawy budżetowej; przy czym Rada ostatecznie 
przesądza w sprawie wydatków obligatoryjnych, natomiast Parlament w kwestii 
wydatków nieobowiązkowych jest ograniczony, gdyż TWE zobowiązuje Komisję 
do określenia maksymalnej stopy ich wzrostu22. Po przeprowadzeniu drugiego 
czytania projektu budżetu w odniesieniu do wydatków nieobligatoryjnych Parla-
ment może przyjąć poprawki zgłoszone przez Radę projektu budżetu, który może 
zostać przyjęty zwykłą większością głosów. W sytuacji, gdy Parlament Europejski 

16 Art. 272 TWE oraz art. 1 Wspólnej deklaracji Parlamentu, Rady i Komisji w sprawie działań dla 
usprawnienia procedury budżetowej (Dz. Urz. UE C 194, 28.07.1982).

17 European Commission, European Union Public Finance, s. 22.
18 E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do 

członkostwa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001, s. 456.
19 Ibidem, s. 42.
20 Procedura ta w odniesieniu do wydatków obligatoryjnych i nieobligatoryjnych została wprowa-

dzona przez Wspólną Deklarację podpisaną w 1982 r. Por. Dz. Urz. UE C 194, 28.07.1982.
21 M. Czernielewska-Rutkowska, op. cit., s. 55.
22 Art. 272 TWE.
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dokonuje zmian lub odrzuca poprawki Rady, przyjęcie projektu budżetu wymaga 
zgody większości członków, tj. trzech piątych oddanych głosów. Gdy Parlament 
Europejski nie podejmie działań, budżet uważa się za ostatecznie przyjęty, a Prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego zatwierdza budżet swoim podpisem oraz 
ogłasza, że jest ostatecznie przyjęty. Budżet jest publikowany w Dzienniku Urzę-
dowym Wspólnot Europejskich. Parlament Europejski większością głosów swoich 
członków i dwóch trzecich oddanych głosów może z ważnych powodów odrzucić 
projekt budżetu. Traktat przewiduje, że jednocześnie Parlament ma prawo żądać, 
aby został przedłożony nowy projekt budżetu. Uchwalanie budżetu po procedurze 
odrzucenia może na dzień 1 stycznia okazać się niemożliwe, wówczas traktat 
przewiduje, że wydatki mogą być dokonywane miesięcznie na rozdział bądź inną 
jednostkę podziału w granicach jednej dwunastej środków przyznanych w budżecie 
w poprzednim roku budżetowym na każdą pozycję budżetu. TWE przewiduje, że 
Rada może upoważnić Komisję Europejską do dokonywania wydatków przekracza-
jących jedną dwunastą, gdy decyzja dotyczy wydatków nieobligatoryjnych. Rada 
przekazuje je niezwłocznie do Parlamentu Europejskiego w terminie 30 dni. Parla-
ment Europejski, stanowiąc większością głosów swoich członków i trzech piątych 
oddanych głosów, może podjąć inną decyzję w sprawie wydatków przekraczających 
jedną dwunastą określonej kwoty23. Ważnym elementem konstruowania budżetu 
jest planowanie wieloletnie, a więc perspektywy fi nansowe zawierające wskaźnik 
i zestawienie wydatków na nadchodzące lata. Perspektywy dotyczące kierunku 
rozwoju fi nansów publicznych UE na kolejne lata przyjmowane są jednomyślnie 
przez państwa członkowskie. Komisja przy wykonywaniu budżetu jest ograniczona, 
gdyż jej kompetencje nie rozciągają się na inne sekcje budżetu, które należą do 
innych instytucji. Komisję ograniczają bowiem prerogatywy budżetowe, których 
źródłem jest komitologia24. Ogólnie można stwierdzić, iż zarządzanie wydatkami 
i dochodami Unii Europejskiej jest zdecentralizowane. Pobór środków własnych 
został delegowany na państwa członkowskie, natomiast zarządzanie wydatkami 
leży w gestii Komisji bądź władz danego państwa, bądź zostało delegowane na 
zewnątrz do wybranych organizacji lub agencji. Pomimo udzielonych delegacji, 
ostateczną odpowiedzialność za wykonanie budżetu ponosi Komisja. Wykonanie 
budżetu jest realizowane poprzez inkasenta i księgowego. Inkasent odpowiada za 
realizację dochodów i wydatków, sporządza preliminarz należności, a w celu reali-
zowania wydatków zaciąga zobowiązania budżetowe i prawne, sprawdza wydatki, 
zatwierdza płatności i przygotowuje preliminarz wykonania środków. Księgowy 
wykonuje płatności, a także sporządza sprawozdania dotyczące rachunkowości, 

23 Ibidem, s. 59.
24 Komitologia to procedura, w której Komisja wykonuje swoje kompetencje wykonawcze nakazane 

przez Parlament Europejski i Radę z wykorzystaniem Komitetów składających się z przedstawicieli 
państw członkowskich.
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określa metody, zasady rachunkowości, plany kont, prowadzi księgi rachunkowe, 
przygotowuje i prezentuje sprawozdania fi nansowe. Ważną rolę pełni instytucja 
audytora wewnętrznego, który uczestniczy w wykonaniu budżetu na skutek nie-
ograniczonego dostępu do wszystkich niezbędnych informacji tak na miejscu, jak 
i w państwach członkowskich oraz w państwach trzecich. Audytor odpowiada za 
procedury wykonania budżetu w zakresie prawidłowego działania systemów, wydaje 
niezależne opinie w zakresie zarządzania i kontroli. Audytor składa sprawozdanie 
z wyników swoich badań, kontroli i podjętych zaleceń.

Sprawozdanie fi nansowe Wspólnot obejmuje bilans i rachunek wyników, tabele 
przepływów środków oraz sprawozdania zmian w kapitale. Bilans i rachunek wyni-
ków przedstawiają aktywa i pasywa, sytuację fi nansową oraz wynik ekonomiczny 
na koniec roku. Tabele przepływu środków wskazują kwoty otrzymane i wydatko-
wane w ciągu roku oraz końcową sytuację fi nansową. Sprawozdania z wykonania 
budżetu zawierają budżetowy rachunek wyniku, który przedstawia wszystkie 
operacje budżetowe po stronie dochodów i wydatków w danym roku oraz zawiera 
wszystkie uzupełniające i objaśniające informacje25. Dokumenty badane są przez 
Trybunał Obrachunkowy, który publikuje końcowe sprawozdanie w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej. Zasadnicze uprawnienia Trybunału Obrachunkowego 
to kontrola rachunków, badanie legalności, jak i zasadności wszystkich dochodów 
i wydatków wspólnoty i ich instytucji. Kontrole mogą być zewnętrzne w pań-
stwach członkowskich i państwach trzecich, jak też wewnętrzne w instytucjach, 
biurach jednostkach wspólnotowych. Rola Trybunału Obrachunkowego wzrasta, 
gdyż Traktat Amsterdamski przyznał Trybunałowi Obrachunkowemu dodatkowe 
uprawnienia polegające na możliwości dokonywania kontroli u wszystkich osób 
fi zycznych i prawnych, które otrzymały środki fi nansowe z budżetu ogólnego UE. 
Aby było możliwe udzielenie absolutorium, Rada i Parlament badają rozliczenia 
fi nansowe i bilans przedstawiony przez Komisję Europejską, a także sprawozdanie 
Trybunału Obrachunkowego. Procedura udzielania absolutorium po zakończeniu 
roku obrachunkowego trwa w terminie do 30 kwietnia roku n+2, tak więc dość 
długo, bo ponad dwa lata od zakończenia roku, którego budżet dotyczył. Należy 
dodać, iż w czerwcu 1999 r. powstała nowa instytucja odpowiedzialna za kontrolę 
fi nansową – Europejskie Biuro ds. Przeciwdziałania Oszustwom Finansowym 
OLAF. Biuro pełni rolę kontrolno-dochodzeniową, a wypełnia swoje obowiązki 
poprzez: prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych dochodzeń administracyjnych, 
udzielanie wsparcia Komisji w dziedzinie zwalczania oszustw i nieprawidłowości 
we współpracy z państwami członkowskimi, gromadzenie i analizowanie informa-
cji o niepożądanych zjawiskach w celu przeciwdziałania im, udzielanie wsparcia 
technicznego instytucjom państw członkowskich, przygotowanie propozycji legi-

25 M. Czernielewska-Rutkowska, op. cit., s. 67.
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slacyjnych, utrzymywanie stałego kontaktu ze służbami policyjnymi i organami 
sądowymi państw członkowskich, reprezentowanie Komisji26.

Najwięcej podejrzeń o korupcję (65%) to nieprawidłowe procedury przetargowe 
i niewłaściwe udzielenie zamówień, a także nierzetelne zarządzanie funduszami 
europejskimi27. Od utworzenia w czerwcu 1999 r do 2004 r. OLAF rozpatrzył 4 366 
zgłoszeń nieprawidłowości28. Liczba spraw, które trafi ają do biura rośnie, dlatego 
OLAF odgrywa coraz większą rolę w zwalczaniu nadużyć fi nansowych w UE. 
Ogólna kwota szacowanych strat z badanych spraw to ok. 5,8 mld EUR. 

Wprowadzenie do budżetu ogólnego UE na lata 2007–2013

Komisja Europejska, poszukując nowych źródeł dochodów, wskazywała dwa 
możliwe kierunki rozwoju środków własnych UE29. Pierwszy z nich polegałby 
na zastąpieniu źródeł fi nansowania jednym opartym na DNB, druga z propozycji 
polegałaby na stworzeniu nowych źródeł fi nansowania UE poprzez zwiększenie 
bazy podatkowej30. Jednak – jak uczy doświadczenie – uzyskanie zgody wszystkich 
państw członkowskich jest niebywale trudne, dlatego dyskusje nad przebudową 
struktury dochodów odłożono w czasie, tj. po 2013 r., a założenia na lata 2007–2013 
w zakresie struktury dochodów budżetu ogólnego utrzymano. Ponieważ zasoby 
są ograniczone, postanowiono zaproponować wydatki w 3 priorytetach: rozwoju 
zrównoważonego, stworzeniu obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, 
wzmocnieniu roli UE w świecie.

Cele są niebywale pojemne i zakładają wiele działań, których w niniejszej pu-
blikacji nie będę uszczegółowiała, a przedstawię jedynie ramy fi nansowe na lata 
2007–2013. Należy jednak obiektywnie ocenić, iż zaproponowano ambitne deklara-
cje, co stanowi efekt porozumienia pomiędzy państwami, które mają przeciwstawne 
oczekiwania i interesy w zakresie alokacji środków fi nansowych UE. 

Należy podkreślić, że istnieje jednak bardzo poważny problem faktycznego 
wykonania zaplanowanego budżetu. Wynika on przede wszystkim z tego, iż gdyż 
6 największych państw płatników – Austria, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja 
i Wielka Brytania – zamierza poważnie ograniczyć wydatki budżetowe o 1% DNB 

26 Ochrona interesów fi nansowych UE w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
27 OLAF, Report of the Europeen Anti-Fraud Offi ce. Activity report for the year 2004, ss. 31-32, 

[Online], dostępne: www.europa.eu.int/olaf, 30.03.2008. 
28 OLAF, Report of the Europeen Anti-Fraud Offi ce. Supplementary activity report for the year 

2004, s. 6. [Online], dostępne: www.europa.eu.int/olaf, 30.03.2008. 
29 European Commission, Financing the European Union. Commission Report on the Operation of 

the Own Resources System, Brussels 14 July 2004, COM (2004) 505 fi nal, ss. 8-13.
30 Ibidem, ss. 8-9.
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UE, oznaczałoby to zmniejszenie wydatków o ok. 10 mld EUR w 2007 r. w porów-
naniu do 2006 r. Ostatecznie, w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, podpisanym 
zarówno przez Komisję, Parlament Europejski, jak i Radę, przyjęto, że maksymalna 
wielkość budżetu w latach 2007–2013 będzie wynosiła średnio 1,048% DNB dla 
środków na zobowiązania i 1% DNB w przypadku środków na płatności. Poziom 
środków własnych został ustalony na poziomie 1,24 DNB31.

Po podpisaniu przez przywódców państw członkowskich 13 grudnia 2007 r. 
Traktatu Lizbońskiego, każde z państw członkowskich musi go ratyfi kować, aby 
wszedł w życie. Odrzucenie Traktatu przez Irlandię postawiło jego przyszłość pod 
znakiem zapytania, choć trudno przesądzać o jego całkowitym odrzuceniu, gdyż me-
diacje nadal trwają. W kwestii procedury budżetowej Traktat Lizboński wprowadza 
podstawę prawną dla wieloletnich ram fi nansowych. Traktat stanowi, iż Parlament 
i Rada wspólnie będą ustalać wszystkie wydatki, znosząc rozróżnienie na wydatki 
obowiązkowe i nieobowiązkowe. Zmiany te przywracają równowagę na poziomie 
obu instytucji w procedurze zatwierdzania budżetu unijnego. 

Podsumowanie

Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego wzmocniłoby przejrzystość fi nansów, ale także 
zmieniłoby zasady głosowania, z głosowania jednomyślnego na większością 
kwalifi kowaną. W obliczu nowych założeń decyzyjność powinna być szybsza 
i sprawniejsza, gdyż aktualnie pozyskanie zgody wszystkich państw członkowskich 
dla propozycji wydaje się niebywale trudne. Może się także okazać, że interesy nie-
których państw mogą zostać naruszone na skutek różnic wynikających z interesów 
innych państw członkowskich. W perspektywie planowanych ram fi nansowych 
na kolejne lata do rozwiązania pozostaną procenty wydatków budżetowych DNB 
państw członkowskich, szczególnie w kontekście solidarności w fi nansowaniu, jak 
też poprzez uporządkowanie, a także przypisane określonych wydatków i dochodów 
poszczególnym państwom członkowskim. Powinno to wyeliminować znaczące róż-
nice w fi nansowaniu budżetu UE. Ponadto konieczne staje się dodatkowe wsparcie 
instytucji, które wzmacniają interesy fi nansowe i zwalczają oszustwa, co w wyniku 
rozszerzania Unii staje się niezbędne. W okresie dłuższym należałoby przyjąć 
określone założenia i priorytety wspólne łączące interesy państw członkowskich. 
Należy także zauważyć i uznać założenia wspierające poszczególne państwa w ich 
rozwoju. Preferuje się pogląd, iż poszczególne państwa członkowskie powinny 
decydować i określać priorytety wykorzystywania przyznanych środków z budżetu 
UE. Nie zawsze przyznane środki są zgodne z potrzebami i oczekiwaniami społe-

31 Porozumienie międzyinstytucjonalne z 17 maja 2006 r.
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czeństwa danego państwa. Aktualne konsultacje przed planowaniem budżetu nie 
są opiniodawcze ze względu na niereprezentatywność społeczeństwa. Dylematem 
pozostaje więc kto – czy urzędnicy w Brukseli, czy rząd danego państwa – czy sami 
obywatele – mają decydować o faktycznym wykorzystaniu środków fi nansowych 
budżetu UE? Im większa będzie zgodność w kwestii wykorzystania środków fi nan-
sowych, tym większy będzie potencjał i oddziaływanie wspólnoty. W przeciwnym 
razie wspólna polityka może okazać się międzynarodowym problemem.

Teresa Mądrzak

European Union budget – price for the integrated Europe

Summary

The EU Budget has been many times disapproved of. It has been considered too big, in the 
context of absolute fi gures of over € 112 billion per year, or too small – when analysing EU 
general expenses. However, one must not forget that, thanks to the fi nancial resources, the 
European Union is able to conduct successful policy resulting from the Treaties. Moreover, 
thanks to the Budget, the quality of life has been signifi cantly improved and through the 
policies, such as the policy of sustainable development and coherence, the discrepancies 
between individual countries have been decreasing. For the decades the European Union has 
been changing and the Budget itself has evolved and refl ected these changes. This, in turn, 
constitutes one of its main features.

Teresa Madrzak

Budget de l’Union Europeenne ou le prix de l’Europe Unie 

Résumés

Le budget de l’Union européenne est maintes fois mal apprécié. Soit qu’il est trop grand 
pour ce qui est des valeurs absolues de plus de 112 milliards d’euros, soit trop petit en ce 
qui concerne la participation aux dépenses genérales de l’UE. Il est à noter que grâce à des 
moyens fi nanciers, L’Union européenne peut poursuivre une politique effi cace, prévue par 
le droit conventionnel. C’est grâce à ce budget que la qualité de la vie est amélioré et par la 
politique du dévéloppement équilibré et continu, les différences entre des pays particuliers 
s‘effacent. Durant des décennies, l’Union européenne subissait des changements et le budget 
évoluait et réfl etait ces changements, ce qui est son trait caractéristique le plus important.





K a r o l i n a  M a r c h l e w s k a

Rynek pracy jako obszar budowy europejskiego 
układu socjalnego

Dokonujące się w społeczeństwach państw tworzących Unię Europejską prze-
obrażenia mają istotny wpływ na charakter pracy, strukturę i życie rodzinne, 

zmiany demografi czne, znaczenie i rolę kobiety w społeczeństwie, mobilność spo-
łeczną, a także zasięg ubóstwa i nierówności. Wraz ze zmianą wartości przeobrażeniu 
ulega społeczeństwo, stając się coraz bardziej wielokulturowym tworem1. Z całą 
stanowczością należy jednak podkreślić, że dokonujące się przemiany społeczne 
rodzą nowe wyzwania i wątpliwości, przede wszystkim pod względem kierunków 
rozwoju Wspólnoty. 

Odpowiedzią na zaistniałą sytuację i postępujące społeczno-ekonomiczne prze-
obrażenia ma być nowa, „unijna” propozycja ujęta w formule e u r o p e j s k i e g o 
m o d e l u  s o c j a l n e g o . Zgodnie z przewidywaniami, projekt ten oparty zo-
stanie na w s p ó l n y m ,  e u r o p e j s k i m  r y n k u  p r a c y , uwzględniającym 
prawo pracy w wymiarze unijnym, budowę partnerstwa społecznego i właściwe 
ramy otwartej metody koordynacji oraz europejską strategię zatrudnienia i bench-
marking. 

1 Ocena realiów społecznych w Europie; [Online], dostępne: http://ec.europa.eu/citizens_agenda/
social_reality_stocktaking/index_pl.htm, 10.07.2008. 

Z a r y s  t r e ś c i : Europejska polityka społeczna to ważny obszar aktywności Unii 
Europejskiej, nie tylko w 2008 r., ale także w następnych latach. Artykuł stanowi próbą 
odniesienia się do wyzwań w tym zakresie, czego jednym z najlepszych sposób ma być 
nowa „unijna” propozycja ujęta w formule europejskiego modelu socjalnego. Projekt ten 
oparty na wspólnym, europejskim rynku pracy oznaczać ma nowe prawo pracy w wymiarze 
unijnym, budowę partnerstwa społecznego i właściwe ramy otwartej metody koordynacji 
oraz europejską strategię zatrudnienia i benchmarking. Pierwsze tego efekty zaobserwować 
dają się już dziś, o czym świadczyć może chociażby promowana w ostatnich latach duńska 
koncepcja fl exicurity.
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Działania mające na celu zreformowanie, a jak się później okazało, także okre-
ślenie na nowo podstaw mającego europejski wymiar rynku pracy, zostały tak 
naprawdę podjęte w roku 1996, kiedy Komisja Europejska przyjęła tzw. „Pakt 
zaufania na rzecz zatrudnienia” (Action for Employment in Europe: a Confi dence 
Pact)2. Głównym celem tego dokumentu było pobudzenie aktywności takich pod-
miotów, jak samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni, 
przyczyniających się do stworzenia nowych miejsc pracy3. W ramach tych działań 
Komisja Europejska zapowiedziała także rewizję zaproponowanych przez siebie 
priorytetów, tak aby w większym stopniu odpowiadały one obszarom problemo-
wym w zakresie bezrobocia4. Istotne znaczenie w procesie budowania podstaw 
europejskiego rynku pracy odegrało przyjęcie Traktatu Amsterdamskiego. Zanim to 
jednak nastąpiło, tuż po jego podpisaniu, ale jeszcze przed wejściem w życie, odbył 
się szczyt Rady Europejskiej w Luksemburgu, podczas którego podjęto decyzję 
o rozpoczęciu realizacji kompleksowej strategii w zakresie zatrudnienia. Działania 
te, określone mianem „procesu luksemburskiego”5, przyczyniły się do opracowania 
Europejskiej Strategii Zatrudnienia (European Employment Strategy – EES)6, dla 
której zarówno ideologiczną, polityczną, jak i analityczną podstawą była Biała 
Księga J. Delorsa: Growth, Competitiveness and Employment z 1993 r.7 Strategię tę 
budowały cztery fi lary, z których pierwszy – „Zdolność do uzyskania zatrudnienia” 
wynikał z konieczności przeciwdziałania najpoważniejszym w skutkach formom 
bezrobocia, do których zaliczone zostało bezrobocie długotrwałe, strukturalne i to, 
którym zagrożeni są ludzie młodzi. W ramach tego priorytetu postanowiono opra-
cować pakiet o nazwie „Nowy start”, który przewidywał przejście od pasywnych 
do aktywnych form walki z bezrobociem, co miało odbyć się przy współpracy 
i pomocy partnerów społecznych i instytucji rządowych. Istotną częścią tego punktu 
było także założenie, że poprawa sytuacji w obszarze zatrudnienia i skuteczna 
walka ze zjawiskiem bezrobocia nie są możliwe bez przeprowadzenia gruntownych 
przeobrażeń systemu kształcenia, co miało oznaczać dostosowywanie programów 

2 Action for Employment in Europe. A Confi dence Pact. CSE (96) 1 fi nal, 05.06.1996. 
3 Second Interim Progress Report on the Territorial Employment Pacts, Commission staff working 

paper, November 1999, s. 1.
4 Communication from the Commission. Community structural assistance and employment, Brussels, 

20.03.2996 COM(96) 109 fi nal. 
5 S. Golinowska, Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej oraz polityki rynku 

pracy, „Polityka Społeczna”, nr 10, październik 1999, s. 21. 
6 The European Employment Strategy, Towards the Helsinki Summit ‘putting Europe to work’, 

Director General Employment and Social Affairs European Commission, Eskilstuna, 9 December 1999, 
[Online], dostępne: http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/speeches/991209al.pdf, 24.11.2007. 

7 Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward in the 21st Century, 
White Paper, European Commission, Brussels 1994. 
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nauczania do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Drugim istotnym obszarem 
w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia była „ P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć ”, 
która została uznana za najskuteczniejsze narzędzie walki z bezrobociem. Poprzez 
zastosowanie zmian w systemie podatkowym, połączonych z istotnymi ulgami 
w stosunku do osób, które rozpoczynają własną działalność oraz wprowadzeniem 
uproszczeń administracyjnych i specjalnych kredytów na ich rozwój, rozpoczęto 
realizację polityki zmierzającej do promocji przedsiębiorczości i pobudzanie wśród 
ludzi ich własnej inicjatywy. Z kolei użycie instrumentów umożliwiających dosto-
sowanie nabytych kwalifi kacji do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz dążenie do 
osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy przepisami prawa pracy a bezpieczeństwem 
i stabilnością pracowników, złożyły się na trzeci fi lar Procesu Luksemburskiego, 
który Strategia określiła mianem: „ Z d o l n o ś c i  a d a p t a c y j n e ”. Właściwa 
realizacja europejskiego programu w obszarze zatrudnienia nie byłaby również 
możliwa bez zastosowania polityki „ R ó w n o ś c i  s z a n s ”. Jej priorytet oparty 
został na potrzebie walki z wszelkiego rodzaju dyskryminacjami, szczególnie ze 
względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię i przekonania, kalectwo, wiek czy 
orientację seksualną. Działania te połączono z koniecznością wyrównywania szans 
kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia, co wiązało się z potrzebą rozwoju 
inicjatyw aktywizujących kobiety zawodowo, szczególnie jeżeli chodziło o ich 
powrót na rynek pracy po dłuższej przerwie. Nie pominięto także kwestii integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych, co miało odbyć się poprzez systematyczny 
wzrost ich aktywności w ramach sfery pracy.

W obszarze tym Traktat Amsterdamski stanowił ukoronowanie i potwierdzenie 
procesu przeobrażeń. Wyraźnie podkreślił, że problem bezrobocia to kwestia, która 
stanowi jeden z najistotniejszych czynników warunkujących rozwój i powodzenie 
Unii Europejskiej w kolejnych latach. Podejście to ujawniło się przede wszystkim 
poprzez umieszczenie w dokumencie tym nowego tytułu „Zatrudnienie”, składa-
jącego się z pięciu artykułów. W ramach postanowień amsterdamskich państwa 
członkowskie Wspólnoty zobowiązane zostały także do podjęcia kroków zmie-
rzających do koordynacji i stałego monitoringu rynków pracy8. Od tego momentu 
Wspólnota mogła w zdecydowanie większym stopniu niż pozwalał na to Traktat 
z Maastricht angażować się w obszar socjalny kontynentu, co należy zaliczyć do 
zdecydowanych sukcesów tego przedsięwzięcia9. 

Kolejne szczyty Unii Europejskiej w Cardiff (czerwcu 1998 r.), w Wiedniu (gru-
dzień 1998 r.) oraz w Kolonii (czerwiec 1999 r.) potwierdzały słuszność podjętych 
wcześniej działań i pogłębiały rozpoczętą współpracę w ramach „unijnej” walki ze 

8 Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, Przejściowe rynki pracy jako nowa koncepcja Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia, „Polityka Społeczna”, nr 4, kwiecień 2005, s. 14.

9 Traktat Amsterdamski co się zmieniło w Europie, [Online], dostępne: http://www.rcie.lodz.pl/info/
dokumenty/01_abc/publikacje/amsterdam.pdf, 24.11.2007, s. 11. 
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zjawiskiem bezrobocia oraz proces budowy podstaw europejskiego rynku pracy. 
Podczas pierwszego z tych szczytów postanowiono, że każde z państw członkow-
skich zobligowane zostanie do opracowania narodowych programów na rzecz 
zatrudnienia, które następnie skonsultowane zostaną przez Komisję Europejską. 
Z kolei szczyt wiedeński zakończył się stwierdzeniem, że wprowadzenie wspólnej 
waluty euro stanowić będzie jeden z najskuteczniejszych instrumentów walki ze 
zjawiskiem bezrobocia. Wyznaczono również priorytety, do których przywiązywano 
szczególną uwagę w ramach narodowych programów na rzecz zwiększenia miejsc 
pracy, a na które oprócz potrzeby reagowania na przejawy dyskryminacji na rynku 
pracy, złożyła się również konieczność tworzenia klimatu dla rozwoju small-bussi-
nesu i sektora usług oraz potrzeba gruntownej przebudowy systemu podatkowego 
wychodzącego naprzeciw możliwościom tworzenia nowych stanowisk pracy10. 
Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kolonii, które stanowiło ostatnie, istotne 
wydarzenie przed spotkaniem w Lizbonie, zapadła decyzja o uchwaleniu „Europej-
skiego paktu o zatrudnieniu”, który stanowić miał platformę wymiany poglądów 
i miejsce prowadzenia dialogu pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przeła-
manie barier uniemożliwiających rozwój polityki zatrudnienia. W dokumencie tym 
bardzo wyraźnie podkreślono, że w procesie budowy europejskiego rynku pracy 
konieczne jest myślenie makroekonomiczne, które musi uwzględniać założenia 
polityki fi nansowej oraz zasady Unii Gospodarczo-Walutowej. Zwrócono także 
uwagę na konieczność prowadzenia nieustannej dyskusji na temat modernizacji 
instrumentów aktywnej polityki rynku pracy oraz zasad funkcjonowania polityki 
fi skalnej i pieniężnej, szczególnie w relacjach pomiędzy partnerami społecznymi 
a władzami11. 

Podsumowaniem wcześniejszych zabiegów modernizacyjnych europejskiej 
polityki zatrudnienia i efektów walki z bezrobociem miały okazać się decyzje 
z marca 2000 r. Podczas szczytu Unii Europejskiej opracowany został dokument, 
którego głównym celem było wyznaczenie kierunków rozwoju państw Wspólnoty 
i sprostanie wyzwaniom, jakie niósł ze sobą XXI wiek12. Strategia Lizbońska, bo 
o niej mowa, miała rozpocząć okres transformacji ze szczególnym uwzględnieniem 
sfery gospodarczej oraz systemu społecznego i edukacji13, co stanowiło bezpośrednią 

10 K. Głąbicka, Rynek pracy w jednoczącej się Europie. Wybrane zagadnienia do studiowania, 
Warszawa 2005, s. 126. 

11 Europejski Fundusz Społeczny jako instrument polityki społecznej, [Online], dostępne: http://
www.bialystok.roefs.pl/media/materialy/bialystok/szkolenia%20basi/Europejski%20Fundusz%20Spo-
%C5%82eczny%20jako%20instrument%20polityki%20spo%C5%82ecznej.doc, 24.11.2007, s. 5.

12 L. Pawłowicz, Strategia Lizbońska – założenia i ich realizacja, „Gazeta Wyborcza”, nr 50, 
24.01.2005, s. 27. 

13 Zob. Posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie, 23 i 24 marca 2000, [Online], dostępne: http://
www.ine-isd.org.pl/access/lizbonska.pdf, 15.03.2006, s. 76. 



— 43 —

RYNEK PRACY JAKO OBSZAR BUDOWY EUROPEJSKIEGO UKŁADU SOCJALNEGO

konsekwencję identyfi kacji źródeł słabości UE. Przedstawiony program reform, 
zapisany w postaci nowego dokumentu, podkreślał potrzebę zbudowania gospodarki 
opartej na wiedzy, a zarazem najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej na świe-
cie, zmierzającej do zapewnienia większej spójności społecznej. Plan przeobrażeń 
oparty został na trzech fi larach, z których pierwszy wiązał się z potrzebą podjęcia 
działań gwarantujących przejście do gospodarki opartej na wiedzy, opierającej się 
na dyfuzji technologii informacyjnych, Internetu oraz powstaniu społeczeństwa 
informacyjnego. Z kolei drugi punkt programu przeobrażeń podkreślił konieczność 
podjęcia działań w ramach badań naukowych, natomiast kolejny nawiązał do reform 
strukturalnych zapewniających konkurencyjność i innowacyjność. Podczas prac 
nad planem reform lizbońskich podkreślono także potrzebę liberalizacji rynków 
telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków fi nansowych, co miało zostać 
połączone z promocją przedsiębiorczości ukierunkowanej na likwidowanie barier 
w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej14. Szczególne znaczenie 
w nowym programie odnowy Wspólnoty Europejskiej zajmowały także działania 
nastawione na zapewnienie spójności społecznej, co ujawnić się miało w podjęciu 
kroków zmierzających do ukształtowania nowego, aktywnego państwa opiekuń-
czego15. Strategia Lizbońska podkreśliła również potrzebę wypracowania przez 
społeczeństwa Unii nowego punktu równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym 
a bezpieczeństwem socjalnym i zróżnicowaniem społecznym, co z kolei było po-
dyktowane brakiem możliwości kontynuowania dotychczasowego modelu państwa 
dobrobytu16. Kluczem do sukcesu w tym obszarze miały okazać się przeobrażenia 
struktury rynku pracy, które miały się dokonywać przy wykorzystaniu efektów za-
chodzących zmian technologicznych. Podejście takie wynikało w głównej mierze 
z wysokiego poziomu bezrobocia, które – pomimo wcześniejszych prób naprawy 
sytuacji – w latach 90. XX w. ponownie przybrało na sile i przyczyniło się do tego, 
że Unia Europejska została wyraźnie zdystansowana przez Japonię i USA (zob. 
wykres). Od tej pory działania zmierzające do rozwoju społeczeństwa opartego na 
wiedzy, jednolitego rynku europejskiego oraz przedsiębiorczości stały się priory-
tetami programu zmierzającego do zapewnienia spójności społeczno-gospodarczej 
Unii Europejskiej. 

Po kilku latach od momentu ogłoszenia programu unijnych przeobrażeń 
w ramach Strategii Lizbońskiej Wspólnota Europejska jest daleka od realizacji 
wyznaczonych pierwotnie zamierzeń. Powszechne jest przekonanie, że Unia nie 

14 J. Szomburg, Strategia Lizbońska szansą dla Europy, [Online], dostępne: http://www.pfsl.pl/
news.php?id=173, 16.06.2006. 

15 Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, [Online], dostępne: http://www2.
ukie.gov.pl/sl/index.html, 15.05.2006. 

16 I. Białecki, Z. Czepulis-Rutkowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Biała Księga 2003: Nowy 
Model Społeczny, Gdańsk-Warszawa 2003, s. 9. 
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rozwija się w wystarczająco szybkim tempie, ryzykując w ten sposób wyprze-
dzenie przez inne systemy gospodarcze. Ustępujący Przewodniczący Komisji 
Europejskiej i twórca Strategii Lizbońskiej Romano Prodi podkreślił, że projekt 
ten okazał się wielką klęską Unii, niespełniającą pokładanych w nim oczekiwań17. 
Jakie przyczyny spowodowały taki stan rzeczy? Wydaje się, że krytyczne oceny 
agendy są wyrazem frustracji będących skutkiem kontrastu między zbyt wysokimi 
oczekiwaniami a zastaną rzeczywistością. W dziedzinie konkurencyjności z każdym 
rokiem zwiększa się przepaść między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, 
natomiast gospodarki konkurencyjnych Chin czy Indii rozwijają się cztero- lub 
nawet pięciokrotnie szybciej niż kraje kontynentu europejskiego18. W Europie, 
w przeciwieństwie do USA, zatrudnienie i wydajność pracy nie przyczyniają 
się wystarczająco do osiągnięcia odpowiedniego tempa rozwoju gospodarczego, 
a zbyt powolny wzrost ogólnej wydajności pracy w Unii wynika ze zbyt niskiego 
udziału technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz niewystarczającego 
poziomu inwestycji. W tych warunkach zapisany pochopnie w Strategii Lizbońskiej 
3-procentowy wzrost gospodarczy w skali rocznej jest niemożliwy do osiągnięcia. 
Należy jednak zauważyć, że na taki stan rzeczy, oprócz czynników wewnętrznych 
w postaci braku determinacji państw członkowskich w realizacji reform, przemożny 
wpływ miały także niesprzyjające warunki zewnętrzne. Podobnie jak w latach 80. 
XX w., także i w późniejszym okresie początek dekady przyniósł spowolnienie go-
spodarki. Dodatkową przeszkodą była seria niekorzystnych szoków gospodarczych, 
kurczenia się inwestycji, ataków terrorystycznych, skandali w wielkich korporacjach 
i wzrostu cen ropy19. Jednak negatywne zdarzenia nie tłumaczą wszystkiego. Nie 
da się ukryć, że większość państw świata poza Europą również borykała się z tymi 
problemami, osiągając w efekcie lepsze wyniki gospodarcze. 

Benchmarking, czyli proces wzajemnego porównywania zjawisk 
w zakresie zatrudnienia

W związku z tym, że wyznaczone w obszarze polityki zatrudnienia priorytety nie do 
końca odzwierciedlają osiągane wyniki, na terenie Wspólnoty coraz częściej zaczęto 
mówić o potrzebie wypracowania nowych narzędzi, które przyczyniłyby się do po-

17 J. Szomburg, Dobrze, że Strategia Lizbońska w ogóle jest, „Rzeczpospolita”, 05-06.03.2005, 
[Online], dostępne: http://www.pfsl.pl/news.php?id=258, 15.06.2006. 

18 Szerzej na ten temat: Strategia Lizbońska: Zwiększenie konkurencyjności Europy, więcej lep-
szych miejsc pracy, [Online], dostępne: http://www.elections2004.eu.int/highlights/pl/1001.html, 
09.01.2006. 

19 P. Lenain, U. Bützow Mogensen, V. Royuela-Mora, Strategia Lizbońska na półmetku: oczekiwania 
a rzeczywistość, CASE Raport, nr 58, s. 11. 
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prawy sytuacji w tym obszarze. Dla lepszego ukierunkowania działań Europejskiej 
Strategii Zatrudnienia zaczęto wykorzystywać b e n c h m a r k i n g , który Komisja 
Europejska defi niowała jako „sformalizowany proces wzajemnego porównywania 
zjawisk zatrudnieniowych w różnych krajach, w celu wyłonienia najlepszego kraju 
i ustanowienia globalnych celów postępu w dziedzinie zatrudnienia w długim 
i średnim okresie i zidentyfi kowania najefektywniejszych polityk podnoszących po-
ziom działań”20. Zdaniem Z. Wiśniewskiego, benchmarking w unijnym rozumieniu 
budowany jest przez trzy najważniejsze czynniki, na które składają się: defi nicje 
wskaźników, ustanowienie celów identyfi kujących pożądane procesy oraz plan 
wymiany informacji i analiz, zmierzających do wypracowania najefektywniejszej 
praktyki, dającej szansę na skuteczne rywalizowanie z konkurencją21. W przypadku 
polityki zatrudnienia skupia się on na obszarze ewaluacji i wykorzystywany jest 
jako narzędzie do jej realizacji. Oznacza to, że sens benchmarkingu opiera się na 
uczeniu i jednoczesnym współdziałaniu ze sobą. Występujące w ramach tej metody 
różnego rodzaju typy i warianty wyraźnie pokazują, że zarówno skuteczność, jak 
i możliwości benchmarkingu są bardzo różne. Najlepiej sprawdza się on na pozio-
mie państwa przy realizacji wewnętrznych procesów, w postaci oceny skuteczności 
programów i strategii zatrudnienia czy poszczególnych instrumentów. W przypadku 
poziomu zewnętrznego wykorzystywany jest on przede wszystkim przy okazji 
przygotowywania analiz dotyczących długookresowych celów polityki rynku pracy 
i narzędzi niezbędnych do ich realizacji, gdzie jego skuteczność jest zdecydowanie 
mniejsza. Zdaniem ekspertów, wszystko to prowadzi do stwierdzenia, że Europej-
ska Strategia Zatrudnienia sama w sobie stanowi procedurę benchmarkingu, co 
oznacza, że propozycje poszczególnych krajów w zakresie zatrudnienia powinny 
być właśnie przez nią oceniane. Należy jednak podkreślić, że podejście to nie do 
końca jest skuteczne, szczególnie jeżeli zwrócimy uwagę na sposoby realizacji za-
sad konwergencji. Wszystko to prowadzi do wniosku, że benchmarking może być 
skutecznym narzędziem operacyjnym procesu implementacji Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia, realizowanym na poziomie europejskim i krajowym. Jednocześnie 
jest sposobem umożliwiającym właściwą alokację wspólnotowych zasobów22. 

Przeglądy ujęte w przedstawionych traktatach, strategiach i programach wyraźnie 
wskazały, że kolejny z czynników warunkujących powstanie europejskiego modelu 
welfare state został już osiągnięty. Mamy więc wspólnotowe wartości, za którymi 

20 Joint Employment Report, European Commission, Directorate–General for Employment, 1997, 
[Online], dostępne: http://www.itcilo.it/actrav/actrav-english/telearn/global/ilo/seura/eujoint2.htm, 
02.12.2007. 

21 Z. Wiśniewski, Strategia zatrudnienia w Unii Europejskiej – podstawy, cele publicznych służb za-
trudnienia i benchmarking, [Online], dostępne: http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/konferencja2002/
wisniewski.doc, 02.12.2007, ss. 10-11. 

22 Ibidem, s. 13. 
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podąża prawo, rozporządzenia i zalecenia zapewniające spójność społeczno-go-
spodarczą w wymiarze europejskim. Przedstawiony opis należy jednak uzupełnić. 
Oprócz podstaw dających szansę na pogłębienie procesu budowy wspólnotowej 
przestrzeni socjalnej, spotkać możemy także liczne przeszkody. Pierwszą z nich jest 
brak wspólnotowych instytucji, na których układ ten mógłby się oprzeć. Na kolejnej, 
którą jest potrzeba „europeizacji” prawa pracy, chciałabym się skupić dłużej. 

Fakt, że sfera socjalna Unii Europejskiej wykształciła się zdecydowanie później 
niż obszar gospodarczy nie jest wielkim odkryciem. Można byłoby nawet pokusić 
się o stwierdzenie, że powstała ona dopiero wtedy, gdy nie można było już dłużej 
lekceważyć problemów socjalnych i bardzo długo była traktowana po macoszemu23. 
Decyzja o pogłębieniu procesu rozszerzania Wspólnoty, szczególnie o państwa 
Europy Środkowo-Wschodniej, nie przyczyniła się do rozwiązania tego problemu, 
co tłumaczone było zbyt dużymi rozbieżnościami w poziomie rozwoju gospodar-
czego i podejściu do kwestii socjalnych. Należy także zauważyć, że przy takim 
podejściu Unia Europejska nie zrezygnowała z priorytetów Strategii Lizbońskiej 
i nadal forsuje główny cel, jakim ma być stworzenie najbardziej konkurencyjnej 
gospodarki na świecie. Zgodnie z założeniami podejście to będzie uzupełnione 
o wspólnotową przestrzeń socjalną, której jednym z głównych wyznaczników 
ma być „europeizacja” prawa pracy. Zdaniem A.M. Świątkowskiego, proces ten 
odbywać może się albo „od góry”, albo „od dołu”24. Pierwszy sposób został już 
zastosowany. Rada Europejska podjęła się przygotowania dyrektyw, do których 
państwa Wspólnoty miały się dostosować. Na tym tle bardzo szybko pojawiły się 
jednak rozbieżności, które w pierwszej kolejności ujawniły się między Wielką Bry-
tanią i resztą państw członkowskich. Doprowadziło to do sytuacji, w której zamiast 
norm określanych przez instytucje UE zaczęto promować regulacje forsowane 
przez partnerów społecznych25. Do tego stanu dochodzi bardzo duża rozbieżność 
pomiędzy celami wspólnotowymi a metodami, za pomocą których instytucje za-
mierzają cele te realizować. W tych okolicznościach pierwotne regulacje w ramach 
prawa wspólnotowego zostały znowelizowane w taki sposób, że zasady legisla-
cyjne funkcjonujące na zasadzie jednomyślności zastąpiono w zakresie ochrony 
pracy decyzjami legislacyjnymi na poziomie ponadnarodowym26. Unia, przy 
wparciu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zaproponowała rozwiązanie 
polegające na tym, że ujednolicenie krajowych przepisów prawa pracy powinno 

23 A.M. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, w: Specyfi ka, stanowienie i stosowanie europej-
skiego prawa socjalnego, t. I, Warszawa 1998, s. 64. 

24 A.M. Świątkowski, Europejska przestrzeń społeczna, w: K. Gerlach, M. Niezgoda, Z. Seruga 
(red.), Władza, naród, tożsamość, Kraków 2005, s. 381. 

25 A.M. Świątkowski, Implementacja wspólnotowego prawa pracy przez partnerów społecznych, 
w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku, Warszawa 2002, s. 116. 

26 V.: A.M. Świątkowski, Europejska przestrzeń. 
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nastąpić na poziomie ponadnarodowym, zgodnie z zasadami rozwoju. Niestety, 
nie skutkowało to określeniem sposobów tej harmonizacji. Pierwotnie odbywało 
się to poprzez koordynowanie przez Radę, Parlament Europejski lub Komisję Eu-
ropejską odpowiednich instytucji europejskiego prawa pracy, co określone zostało 
mianem „konwergencja systemów prawa pracy z góry do dołu” (convergence from 
the top downe)27. Takie podejście umożliwiło utrzymanie standardów w obszarze 
ochrony pracy oraz w sferze bezpieczeństwa socjalnego na minimalnym poziomie, 
jednak w miejscu tym należy podkreślić, że Wspólnota nadal jest zainteresowana 
rozszerzeniem swoich kompetencji w tym zakresie. Co prawda zabiegi związane 
z zastosowaniem zasady jednomyślności do końca nie powiodły się, ale impas 
w procesie budowania europejskiej przestrzeni społecznej zaczęto przezwyciężać 
poprzez przekazanie tej sprawy w ręce partnerów społecznych. Ta właśnie decyzja 
określona została jako najbardziej charakterystyczna cecha procesu europeizacji 
prawa pracy. Wynikała ona przede wszystkim z tego, że relacje między partnerami 
społecznymi, do których Unia Europejska zalicza związki zawodowe i organizacje 
pracownicze, układają się na bardzo dobrym poziomie. Zarówno pracobiorcy, jak 
i organizacje związkowe włączone są w proces podejmowania decyzji przez pra-
codawców, czego konsekwencją jest chociażby spadek liczny strajków i skrócenie 
listy żądań płacowych formułowanych przez związki zawodowe. W obszarze tym 
A.M. Świątkowski zwraca uwagę na jeszcze jeden ciekawy fakt. 

Mimo że w Unii Europejskiej występują trzy rodzaje porozumień o charakterze 
normatywnym, na które oprócz regulacji dotyczącej rodzicielskich urlopów wy-
chowawczych, zatrudniania w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracy na czas 
określony, o kształcie i powodzeniu procesu kształtowania europejskiego prawa 
pracy decyduje ok. 600 europejskich rad zakładowych funkcjonujących w wielo-
narodowych, europejskich zakładach pracy. Na tym tle można zauważyć pewne 
sukcesy. Instytucje wspólnotowe, przy wsparciu partnerów społecznych, zachęco-
nych zawarciem wymienionych wcześniej porozumień normatywnych, opracowały 
Dyrektywę nr 45 z 1994 r. o Europejskich Radach Zakładowych28. Zgodnie z nią, 
podmioty społeczne, realizujące porozumienia normatywne, zostają zwolnione 
z konieczności stosowania się do postanowień umieszczonych w aneksie. Proce-
sowi temu przyświeca jednak zasada przyznająca pierwszeństwo uczestniczącym 
w procesie tworzenia norm partnerom społecznym przed regulacjami odpowied-
nich władz29, co doskonale wpisuje się w wyznawaną przez T. Jeffersona zasadę: 

27 Ibidem. 
28 Council Directive 94.45/Ec of September 22nd, 1994 on the establishment of a European Works 

Council or a procedure in community-scale undertakings and community-scale groups of undertakings 
from the purpose of informing and consulting employees, Offi cial Journal L.254, 30.09.1994, 
p. 0064. 

29 A.M. Świątkowski, Europejska przestrzeń, s. 383. 
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„Im mniej państwa, tym lepiej w stosunkach pracy”30. Należy jednak podkreślić, 
że coraz częściej możemy spotkać się z krytycznymi głosami, które wskazują na 
liczne niedociągnięcia w tworzeniu europejskiego prawa pracy za pomocą norm 
negocjowanych. Wszystko to wpłynęło na fakt, że zaczęto promować hasło bu-
dowy europejskiej przestrzeni socjalnej przy wykorzystaniu bardziej skutecznego 
narzędzia, za które uznano „otwartą metodę koordynacji”. 

Otwarta metoda koordynacji – narzędzie europejskiej prze-
strzeni socjalnej

Istotną częścią i jednym z głównych determinantów europejskiej przestrzeni 
socjalnej jest właśnie o t w a r t a  m e t o d a  k o o r d y n a c j i  (Open Metod of 
Coordination – OMC)31, opierająca swoje funkcjonowanie na celach społecznych. 
Podczas szczytu Unii Europejskiej w marcu 2001 r. padła propozycja, żeby politykę 
społeczną Wspólnoty uzależnić od metody stosowanej od 1997 r. przy realizacji 
unijnej strategii zatrudnienia. Podejście to, stanowiące nowość w tworzeniu prawa 
europejskiego, oparte zostało przede wszystkim na wspólnym wyznaczaniu celów 
i konstruowaniu wskaźników społecznych, które w sposób wymierny umożliwiłyby 
określanie od nowa priorytetów. Związane było także z przesunięciem punktu cięż-
kości w obszarze socjalnym ze szczebla europejskiego na krajowy. W efekcie miało 
to doprowadzić do podsumowania prowadzonej przez cały okres obserwacji i badań 
oraz oceny osiągniętych rezultatów32. Co ciekawe, koncepcja ta, będąca w zgodzie 
z zasadą rządzenia za pośrednictwem zadań, nie przewidywała wprowadzenia 
środków motywujących czy sankcji w przypadku braku efektów przy jej realizacji. 
Ze względu jednak na wymogi leżące u podstaw otwartej metody koordynacji, 
„twardy” wymiar prawa europejskiego wraz z dyrektywami i rozporządzeniami 
został zastąpiony na rzecz regulacji „miękkich”. Istotną kwestią w tym zakresie 
okazało się również to, że zadania określone w tym obszarze przez Unię Europejską 
przekazane zostały państwom członkowskim, które od tej pory miały prawo ustalać 
i kształtować instytucje w obszarze prawa pracy lub scedować odpowiedzialność 
w tym zakresie na partnerów społecznych. Wszystko to miało się przełożyć na fakt, 
że polityka społeczna państw członkowskich miała samodzielnie wyznaczać swoje 
cele, ale w ściśle określonym wspólnotowym kierunku. 

30 Ibidem. 
31 C.M. Radaelli, The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the 

European Union?, [Online], dostępne: http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/doc/1168434892_cr20031.
pdf, 27.11.2007, ss. 6-7.

32 S. Golinowska, op. cit. 
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Zwolennicy metody otwartej koordynacji podkreślają, że podejście to ma wiele 
istotnych aspektów, które w pierwszej kolejności powinny być dostrzegane przez 
nowych członków Wspólnoty. Bez wątpienia jako jeden z najważniejszych należy 
wymienić potrzebę uwzględnienia kwestii społecznych w obszarze zainteresowań 
polityków, a tym samym zapisanie ich w długoterminowych planach i procesach 
rządzenia. Eksperci zwracają również uwagę na to, że metoda ta ułatwia wyzna-
czanie celów do osiągnięcia w określonym czasie oraz umożliwia opracowanie 
mechanizmów uczenia się zarówno przez polityków, urzędników, jak i partnerów 
społecznych nowych narzędzi dających możliwość skutecznego radzenia sobie 
z problemami socjalnymi mającymi wymiar europejski. Na tym jednak nie koniec. 
Metoda koordynacji umożliwia także identyfi kację problemów społecznych, z ja-
kimi mamy do czynienia w poszczególnych krajach Unii, a tym samym daje szansę 
na rewizję wytycznych unijnych w tym obszarze. Prowadzi to do uspołecznienia 
decyzji w sprawach społecznych oraz rozwoju zorientowanych badań i statystyk 
w obszarach stanowiących przedmiot metody otwartej koordynacji33. W dyskusji 
na temat metody należy również zwrócić szczególną uwagę na pojawiające się 
kwestie problemowe. Mamy tutaj do czynienia z zagrożeniem rozmijania się 
priorytetów unijnych z krajowymi, a tym samym braku spójnych wspólnotowych 
wytycznych i wskaźników. Konieczne okazało się również określenie regulacji 
prawnych w najistotniejszych kwestiach społecznych poziomu narodowego, od 
których w dużym stopniu uzależnione zostało powodzenie metody koordynacji na 
szczeblu europejskim. Poza tym konsekwencją niewyznaczenia sankcji w ramach 
metody koordynacji, o której wspomniałam wcześniej, może być fakt, że stanie się 
ona jedynie etapem, a nie jednym z najpoważniejszych instrumentów decydujących 
o rozwiązaniu problemów społecznych Europy. Nie bez znaczenia są także koszty 
wynikające z potrzeby wyrównywania standardów, co może się wiązać z ogra-
niczeniem konkurencyjności w obszarze kosztów pracy34. Z całą stanowczością 
należy stwierdzić, że właściwe spojrzenie na wymienione czynniki warunkować 
będzie realizację polityki otwartej koordynacji, a tym samym przyszłość socjalnego 
oblicza Unii Europejskiej. Wydaje się, że zarówno Wspólnota, jak i poszczególne 
państwa wchodzące w jej skład dostrzegają te kwestie i próbują odpowiedzieć na 
pojawiające się niedociągnięcia w poszczególnych obszarach. Świadczyć może 
o tym chociażby podejście do problemu tuż po rewizji otwartej metody koordyna-
cji, która odbywała się przy okazji przeglądu Strategii Lizbońskiej wiosną 2005 r. 
W trakcie jej trwania stwierdzono, że należy podjąć zdecydowane kroki zmierzające 
do całkowitej likwidacji luki, jaka pojawiła się między priorytetami na poziomie 

33 S. Golinowska, Otwarta koordynacja polityki społecznej UE, [Online], dostępne: http://www.
case.com.pl/dyn/servFile.php?plik_id=470930, 01.12.2007, s. 2. 

34 Ibidem. 
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wspólnotowym a polityką poszczególnych państw członkowskich realizujących 
założenia metody. W związku z tym postanowiono, że proces ten należy pogłębić, 
ale poprzez kontrolowanie skuteczności wyznaczonych celów, a nie tylko po-
przez ich określanie. Uznano również, że jedynym z najistotniejszych czynników 
gwarantujących wzrost gospodarczy i stworzenie większej liczby nowych miejsc 
pracy jest zharmonizowanie metody otwartej koordynacji w obszarze ochrony 
socjalnej i integracji społecznej z polityką zatrudnienia i rynkiem pracy35. Nowe 
ramy dokumentu wiązały się więc z potrzebą promowania spójności i działaniami 
na rzecz zapewnienia równości szans. W tym obszarze mieściły się m.in. działania 
na rzecz przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, które oznaczały 
potrzebę opracowania reform ochrony socjalnej opartych na regułach dostępności, 
adekwatności, jakości czy modernizacji i stabilności36. Zwrócono także uwagę na 
zharmonizowanie działań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz 
zrównoważonego rozwoju, które uzupełniono zapisami związanymi z potrzebą 
wzmocnienia ładu i przejrzystości podmiotów zainteresowanych wdrażaniem 
i monitoringiem sytuacji społecznej Unii37. 

Podsumowanie 

Społeczeństwa europejskie podlegają nieustannym i postępującym w szybkim 
tempie przeobrażeniom: Europejczycy żyją dłużej, w strukturze rodziny dokonują 
się bezprecedensowe zmiany, wzrasta równouprawnienie płci, a nowe modele 
mobilności i różnorodności wymagają przystosowania38. Nie bez znaczenia są 
także zjawiska związane z globalizacją, postępującym rozwojem nowoczesnych 
technologii i procesami gospodarczymi wpływającymi bezpośrednio na to, jak ży-
jemy i pracujemy. Na tym tle pojawiają się ciekawe możliwości pracy, co wpływa 
z kolei na wzrost zapotrzebowania na nowe umiejętności i postępujące tempo zmian. 

35 Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, Council of the European Union, 7294/06, 
Brussels, 13 March 2006, [Online], dostępne: http://www.ec.europa.eu/employment_social/social_
inclusion/docs/2006/cs2006_7294_en.pdf, 01.12.2007, s. 1. 

36 Modernising social protection for greater social justice and economic cohesion: taking forward the 
active inclusion of people furthest from the labour market, Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions, Brussels, 17.10.2007, COM(2007) 620 fi nal, [Online], dostępne: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0620en01.pdf, 01.12.2007, s. 5. 

37 Joint Report, ed. cit., ss. 3-6. 
38 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Opportunities, access and solidarity: 
towards a new social vision for 21st century Europe, [Online], dostępne: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0726:FIN:en:PDF, 07.07.2008. 
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W miejscu tym należy jednak podkreślić, że związane z tym korzyści i pojawiające 
się zagrożenia nie są równomiernie rozłożone. Wynika to przede wszystkim z tego, 
że pewna część ludności z trudem przystosowuje się do przeobrażeń, narażając się 
m.in. na bezrobocie i wykluczenie społeczne. 

Wszystko to wpływa na fakt, że rynek pracy stanowi doskonałe odzwierciedlenie 
sytuacji społeczno-ekonomicznej, z jaką mamy do czynienia w Unii Europejskiej. 
Stąd też nie powinno nikogo dziwić, że w Brukseli od wielu lat podejmuje się dzia-
łania na rzecz stworzenia jednolitego i spójnego europejskiego modelu społecznego, 
będącego obszarem ścierania się różnych poglądów, zjawisk i procesów społecz-
nych. Jedną z odpowiedzi w tej sferze jest polityka fl exicurity, czyli elastyczny 
rynek pracy, na którym co prawda ochrona przed zwolnieniem jest mała, ale za to 
system socjalny gwarantuje dobrą opieką i wysokie zasiłki dla osób pozostających 
bez zatrudnienia oraz zapewnienie mniej bolesnego okresu oczekiwania na nowe 
zatrudnienie. Duńskie sukcesy w obszarze walki z bezrobociem przyczyniły się do 
tego, że takie państwa, jak Austria, Szwecja, Finlandia czy Francja postanowiły 
wprowadzić, opierając się na reformach podobny do fl exicurity, system socjalny, 
który w obliczu wyzwań lizbońskich stanowi istotny punkt europejskiego programu 
przeobrażeń społecznych na miarę XXI w. 

Ryc. 1. Średnia stopa bezrobocia w latach 1996–2006 w Japonii, USA i Unii Europejskiej (%)
Źródło: Opracowanie na podstawie: A. Borowski, Walka z bezrobociem w ramach Europejskiej 

Strategii Zatrudnienia, [Online], dostępne: http://www.kul.lublin.pl/fi les/56/UE%20kon-
ferencja/borowski.ppt, 23.11.2007.
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European Employment Strategy and benchmarking. Preliminary effects of the aforementioned 
strategies are already refl ected for instance in the model of Danish fl exicurity.

Karol ina Marchlewska

Marche du travail comme espace de la construction du systeme social 
europeen

Résumés

La politique sociale européenne est un espace important dans l’activité de l’Union européenne 
non seulement en 2008, mais aussi dans les années prochaines. Cet article est un essai qui 
se réfère à des défi s dans ce domaine dont la meilleure méthode devra être une nouvelle 
proposition de l’Union inscrite dans une formule de modèle social européen. Ce projet, 
fondé sur le marché commun européen, va signifi er un nouveau droit du travail dans l’Union 
européenne, une construction du partenariat social, une stratégie européenne pour l’emploi et 
benchmarking. Aujourd’hui on voit déjà ses premiers résultats, ce qui témoigne par exemple 
le concept de fl exicurité danoise.
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Mobilność młodych ludzi 
jako czynnik głębokiej integracji europejskiej

Znaczenie czynnika subiektywnego 
w procesie integracji europejskiej 

Integracja europejska jest procesem, który choć rozpoczął się w latach 50. 
ubiegłego wieku, wciąż pozostaje procesem niedokończonym, będąc jednym 

z głównych wyzwań państwa Starego Kontynentu. Jest to bowiem ten rodzaj szero-
kiego projektu cywilizacyjnego, który ze swojej defi nicji, szczególnie w wymiarze 
społeczno-politycznym, dokończony prawdopodobnie być nie może. Dzieje się tak 
dlatego, że integracja europejska realizuje się w nieustannym procesie uzgadniania 
wspólnych stanowisk i interesów z uwzględnieniem czynnika europejskiego wobec 
coraz to nowych wyzwań, jakie przynosi rzeczywistość XXI w. Można więc zary-
zykować stwierdzenie, że dopóki ów proces pozostaje otwarty, jest on jednocześnie 
procesem żywym, zaś jego dokończenie równoznaczne byłoby w gruncie rzeczy 
z jego wygaśnięciem. Dlatego tak istotne wydaje się rozmawianie i debatowanie 
o Europie, gdyż choć temat wydaje się być wyeksploatowany do granic możliwości, 
dyskusja o Europie tworzy przestrzeń symboliczną, w której Europa nieustannie 
konstruuje swój byt. 

Z a r y s  t r e ś c i : Autor artykułu wskazuje na znaczenie czynnika subiektywnego w procesie 
integracji europejskiej, zwracając uwagę na częste pomijanie wymiaru obywatelskiego 
i tożsamościowego integracji, która sprowadzana jest do instytucjonalnej gry i tworzenia 
nowych traktatów. Tymczasem znaczącym wskaźnikiem integracji europejskiej jest 
wykształcanie się w obywatelach UE tożsamości uwzględniającej zarówno wymiar lokalny, 
jaki i ten europejski. Istotnym czynnikiem sprzyjającym wytwarzaniu się tak pojmowanej 
tożsamości europejskiej jest mobilność obywateli UE. Wchodząc we wzajemne interakcje, 
obywatele krajów członkowskich tworzą wspólny świat społeczny, niszcząc narosłe 
stereotypy.
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Głęboka integracja europejska jest często rozumiana w sposób zawężony 
w kategorii silnych powiązań ekonomicznych czy wreszcie pewnych deklaracji 
i faktów politycznych w postaci nowych traktatów, które mają odzwierciedlać wolę 
i wizjonerstwo decydentów politycznych. Nagminnie jednak podczas tzw. dyskusji 
na szczycie zapomina się o jej najbardziej żywym i podstawowym wymiarze, jaki 
stanowi integracja na poziomie obywateli Unii Europejskiej, której przejawem 
może być tworzenie się tożsamości europejskiej idącej w parze ze wzajemnym 
poznawaniem się i rozbijaniem narosłych stereotypów we wzajemnym postrze-
ganiu się mieszkańców Starego Kontynentu. Tożsamość europejska obywateli 
Unii Europejskiej stanowi rodzaj wskaźnika w zakresie tego, na ile integracja na 
poziomie makrospołecznym w wymiarze obiektywnym przekłada się na integrację 
w skali mikrospołecznej, a więc subiektywną rzeczywistość odczuwaną jako własną 
przez przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej. Kształtowanie się tożsamości 
europejskiej ma w związku z tym pierwszorzędne znaczenie dla realizacji procesu 
integracji i może świadczyć o jego aktywności i dynamice. 

Pytanie, jakie można w tym kontekście postawić, dotyczy tego, jak owa toż-
samość europejska winna być skonstruowana i jakie czynniki mogą sprzyjać jej 
wzmacnianiu?

Rozpocząć należy więc od wyjaśnienia samego pojęcia tożsamości. W literaturze 
przedmiotu można trafi ć m.in. na następujące dwa sposoby jego defi niowania. Po 
pierwsze, tożsamość można określić mianem jednakowości, identyczności w sto-
sunku do czegoś lub kogoś. W tym wypadku jednak nacisk kładziony jest na naszą 
autodefi nicję powstającą w zależności od podmiotu lub obiektu zewnętrznego, 
który nas określa. Zatraca się w takim rozumieniu tożsamości nasza autonomia, 
której pojęcie tożsamości winno także być odbiciem, bo przecież mieć własną 
tożsamość to być niezależnym i wyjątkowym, zarówno w wymiarze grupowym, 
jak i jednostkowym. Dlatego innym ciekawym rozumieniem pojęcia tożsamości 
jest to odnoszące się do rozbicia owego pojęcia na dwa człony: „toż”, związane 
z „ten”, „taki” oraz, co najistotniejsze „samość”, która oznacza posiadanie w sa-
mym sobie podstawy egzystencjalno-bytowej, bez odwoływania się do innych, 
związanej z esencją, istotą naszej osoby lub grupy. Pojęcie tożsamości wiąże się 
ze stwierdzeniem: „Ja jestem”, które odwołuje się do niepowtarzalnego i w pełni 
autonomicznego podmiotu1. Próbując dokonać syntezy obu sposobów rozumienia 
pojęcia tożsamości, można by powiedzieć, że łączy ono w sobie wskazanie na 
identyfi kację z pewnymi elementami naszego środowiska społecznego, od którego 
w ten sposób się uzależniamy. Jednocześnie wskazuje na naszą wyjątkowość i au-
tonomię w stosunku do szerszego otoczenia, od którego próbujemy się odróżnić, 
zachowując niezależność, a tym samym własną tożsamość. 

1 F. Gołembski (red.), Tożsamość europejska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005, ss. 14-17. 
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Jeszcze kilka lat temu przed naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej można 
było napotkać głosy odzwierciedlające lęk, że przystąpienie Polski do UE, jak i sama 
UE mogą stanowić zagrożenie dla tożsamości narodowej. I choć z pewnością, 
podobnie jak w 2002 r., identyfi kacja lokalna, regionalna i narodowa w dalszym 
ciągu górują nad identyfi kacją europejską, dziś obawy te znacznie osłabły. Najlep-
szym tego wskaźnikiem jest utrzymujący się trend wzrostowy dotyczący poparcia 
Polaków dla naszego członkostwa w Unii (ryc. 1 i 2).
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Ryc. 1. Z kim lub z czym czuje się Pan(i) najbardziej związany(a)?
Źródło: O tożsamości Polaków, Komunikat z badań CBOS, BS/62/2002, Warszawa, kwiecień 

2002, www.cbos.pl

Ryc. 2. Stosunek do integracji wśród ogółu badanych
Źródło: Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w UE, Komunikat z badań CBOS, 

BS/174/2006, Warszawa, listopad 2006, www.cbos.pl
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Społeczne konstruowanie rzeczywistości europejskiej 

Do zastanowienia się nad kształtem, jaki winna przybrać tożsamość europejska 
Polaków, odzwierciedlająca z jednej strony silne przywiązanie do wspólnot lokal-
nych i regionalnych, z drugiej zaś entuzjastyczne podejście do uczestnictwa we 
wspólnocie, jaką stanowi Unia Europejska, konieczne jest szersze spojrzenie na 
współczesną rzeczywistość. 

Nasz dzisiejszy świat określają dwa pozornie tylko sprzeczne zjawiska. Jest 
to, z jednej strony, zjawisko szeroko pojętej integracji, globalizacji, uniformiza-
cji przejawiającej się m.in. w kulturze masowej. Drugie zjawisko, choć stanowi 
proces, którego wektor zwrócony jest w przeciwnym kierunku, to wynik procesu 
pierwszego. Chodzi oczywiście o lokalizm, regionalizm, a więc te zjawiska, które 
oznaczają poszukiwanie miejsca swojego zakorzenienia, tożsamości wynikającej 
ze stosunku do określonej przestrzeni fi zycznej traktowanej jako własna. 

Pozorną sprzeczność tych dwóch rodzajów dynamiki tłumaczy najlepiej pojęcie 
glokalizacji, które łączy w sobie globalizację i lokalizm, wskazując, że są one ściśle 
ze sobą powiązane, że jedno jest efektem drugiego i że wzajemnie się uzupełniają2. 
Rozszerzenie perspektywy przestrzennej człowieka w sensie mentalnym i spo-
łecznym, coraz częstsze funkcjonowanie w przestrzeni pozbawionej miejsc, jak 
mówi Manuel Castells3, w przestrzeni przepływów właściwej dla społeczeństwa 
sieciowego opartego na Internecie, budzi w nim potrzebę ściślejszego osadzenia 
w danym miejscu, które można by określić punktem startu i metą czy też po prostu 
domem. 

Prawdziwa i pełna tożsamość europejska, będąca przedmiotem obecnych refl eksji, 
którą można traktować jako wskaźnik głębokiej integracji europejskiej w sensie 
społecznym, powinna mieć także właśnie ów dualistyczny charakter. Owa dwu-
wymiarowość, oznaczająca koegzystencję, a raczej symbiozę wymiaru makro, jaki 
winien stanowić poziom europejski, z wymiarem mikro w postaci identyfi kacji na 
szczeblu lokalnym wspomaganym wymiarem pośrednim w postaci państwa naro-
dowego, to swego rodzaju typ idealny identyfi kacji europejskiej w sensie ogólnym. 
Jednym z istotnych czynników budowy tak rozumianej tożsamości europejskiej, 
co zostanie wykazane w dalszej części tekstu, jest mobilność społeczna, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem mobilności młodych ludzi, która sprzyja wytwarzaniu 
się specyfi cznego „europejskiego uniwersum symbolicznego”, wzbogacającego 
rzeczywistość społeczną mieszkańców Starego Kontynentu o kolejny wymiar 
wspólnej identyfi kacji. 

2 Patrz także: Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000, s. 85. 
3 Por. M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2007.
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Wymiar makro tożsamości europejskiej oznacza poczucie bycia częścią, ale 
także wolę przynależności do pewnej wspólnoty, która nas i nasz naród przekracza. 
Może ona wynikać, ale tylko w ograniczonym stopniu, z poczucia wspólnego losu 
historycznego czy innych czynników, które można by określić mianem „volki-
stowskich”, odnoszących się do wspólnego pochodzenia czy wspólnoty etnicznej. 
Tożsamość europejska w skali makro powinna się przede wszystkim opierać na 
fakcie dzielenia tych samych wartości odnoszących się do demokracji, państwa 
prawa, praw człowieka czy wreszcie, co może budzić pewne wątpliwości, wspólnego 
modelu społecznego. Wydaje się, że w znacznym stopniu winna ona mieć obecnie 
charakter, który nadałby jej kształt, czegoś, co Habermas określa mianem „narodu 
obywatelskiego” opartego na demokratycznej wspólnocie woli czy „patriotyzmie 
konstytucyjnym”4. „Naród obywatelski odnajduje swoją tożsamość nie w jedności 
etniczno-kulturowej, lecz w działaniu swoich członków, którzy w aktywny sposób 
wykorzystują swe demokratyczne prawa do udziału i komunikacji”5. Odwoływanie 
się do elementów etniczno-historycznych w Europie odznaczającej się migracjami 
i mobilnością nie ma większego sensu. 

„Od przybyszów oczekuje się jedynie gotowości dostosowania się do politycznej kul-
tury nowej ojczyzny, bez rezygnacji z rodzimej, kulturowo określonej formy życia. 
Pożądana akulturacja polityczna nie dotyczy całości procesów ich socjalizacji”6.

Tożsamość europejska oznacza więc konieczność wyodrębnienia z różnych kultur 
narodowych wspólnej kultury politycznej stanowiącej świadomość zobowiązania 
wobec wspólnego europejskiego dobra. Jest to rodzaj politycznej samowiedzy 
dotyczącej roli Europy w XXI w., będącej swego rodzaju drugą szansą dla państw 
tego kontynentu, których narodowe potęgi (Francja, Portugalia, Hiszpania) dawno 
przeminęły, aby wspólnie utrzymać jedną z czołowych pozycji na globalnej scenie 
stosunków międzynarodowych7.

Drugi człon owej dualistycznej, trochę schizofrenicznej tożsamości europejskiej 
stanowi właśnie wymiar regionalny i lokalny, który przez proces integracji został 
wzmocniony. Jest to poczucie zakorzenienia, posiadania swojego miejsca na ziemi, 
ojczyzny małej, ojczyzny najbliższej, miasta, domu, podwórka, miejsca, do którego 
chce się wracać i gdzie czujemy się „u siebie”. 

Okazuje się bowiem, że współcześnie 
„wcale nie znika zapotrzebowanie na jakże odmienny sposób doświadczania, 
w którym wartościowe staje się to, co odmienne i indywidualne, to, co wynika 

4 W przypadku Unii Europejskiej po fi asku Konstytucji powinno się raczej powiedzieć o patrioty-
zmie traktatowym.

5 J. Habermas, Obywatelstwo tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Wydaw-
nictwo IFiS PAN, Warszawa 1993, ss. 9-10.

6 Ibidem, s. 34.
7 Ibidem, s. 26.
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z wielowiekowej tradycji oraz wspólnej przeszłości ograniczonych terytorialnie 
obszarów i zamieszkujących je społeczności. Mówiąc inaczej, regionalizm (i po-
krewne mu zjawisko lokalizmu) okazał się dostępną alternatywą dla globalizmu, 
a może raczej godnym uwagi jego uzupełnieniem”8.

Regionalizm jest rozumiany również jako ruch społeczny obejmujący działania 
mające na celu odkrywanie, utrzymywanie i rozwijanie wartości przyrodniczych, 
materialnych i kulturowych danej miejscowości, małego czy wielkiego regionu. 
Jest to nowa orientacja, nowa fi lozofi a życia, poszanowania natury, przeszłości 
i budowania przyszłości9. Inaczej mówiąc, regionalizm to zjawisko poszukiwania 
przez zbiorowość terytorialną, wewnątrz większego systemu państwowego, własnej 
tożsamości. Tożsamość regionalna może być efektem wielu zjawisk: etnicznych, 
religijnych, językowych, kulturowych, gospodarczych. W większości przypadków 
czynniki te występują razem, potęgując poczucie bycia różnym od innych10.

Owe dwa procesy, tj. szeroko pojęte zjawisko integracji czy to w wymiarze glo-
balnym, czy europejskim oraz zjawisko regionalizmu i lokalizmu, tylko pozornie 
są ze sobą sprzeczne, w rzeczywistości wzajemnie się uzupełniają. To świadomość 
europejska wzmacnia często świadomość regionalną i lokalną. 

Dzieje się tak dlatego, że specyfi kę i swoistość jesteśmy w stanie rozpoznać 
wyłącznie w toku konfrontacji z innym i nowym. Dopóki do takiej konfrontacji nie 
dojdzie nasz świat, nie tyle jest naszym światem, co światem w ogóle – projektujemy 
go na innych, sądząc, że jest on uniwersalny, a przez to jedyny i właściwy. Dopiero 
podróżując, przekonując się, jak żyją inni, jesteśmy w stanie odkryć to, co nasze, 
specyfi czne, co stanowi nasz świat i zrozumieć zarazem, że jest on jednym z wielu, 
równie pięknych, choć nie naszych. Jeśli znamy tylko własne otoczenie, uderza nas 
ono swoją banalnością, niemal go nie zauważamy. Podróże wyostrzają nasz sposób 
patrzenia na rzeczywistość. Powracając do domu, odkrywamy go na nowo.

Ktoś mógłby zapytać, czy wyjazdy i podróże są współcześnie zasadne, przecież 
te inne światy można poznać na ekranie telewizora czy w Internecie. Jednak, aby 
zrozumieć czyjś świat społeczny, trzeba wejść w interakcje z ludźmi, którzy w nim 
żyją, trzeba się w nim zanurzyć i spróbować zrozumieć znaczenia i wartości w nim 
funkcjonujące. Chodzi bowiem o autentyczną podróż, której towarzyszy postawa 
właściwa dla podróżnika, tj. otwartość, ciekawość oraz chęć i gotowość zrozu-
mienia innych. W tym sensie można powiedzieć, że nie tylko telewizor i Internet 
nie wystarczą, czasem bowiem nie wystarcza samo przemieszczenie się w sensie 

  8 P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa (red.), Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, Poznań 
1998, ss. 165-166.

  9 Czym jest regionalizm, praca zbiorowa, Wrocław-Ciechanów 1998, s. 104.
10 G. Gorzelok, B. Jałowiecki (red.), Czy Polska będzie państwem regionalnym, Warszawa 1993, 

ss. 45-46.
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fi zycznym, można bowiem podróżować, tak naprawdę mentalnie, nie ruszając się 
z miejsca. 

Tak więc nie można budować świadomości europejskiej, która jest jednym z pod-
stawowych składników procesu integracji na jednym tylko z dwóch wskazanych 
wymiarów, np. opierając się wyłącznie na wymiarze lokalnym. Pełna świadomość 
europejska wymaga tego paradoksalnego dualizmu, pozornej schizofreniczności, 
tj. zestawienia szczebla europejskiego z lokalnym. 

Istotny wpływ na budowę tak rozumianej tożsamości europejskiej mają m.in. 
podróże i mobilność, do których w Unii Europejskiej przywiązuje się tak dużą 
wagę, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności ludzi młodych. Wystarczy 
przypomnieć, że jedną z podstawowych swobód, na których Unia Europejska 
opiera swoje funkcjonowanie, jest zasada swobodnego przepływu osób, która 
weszła w życie w 1993 r. 

„Oznacza to nieograniczone prawo do podejmowania pracy, działalności gospo-
darczej i korzystania ze wszystkich przywilejów socjalnych w każdym państwie 
członkowskim UE, bez względu na przynależność państwową.”11

Zwieńczeniem realizacji zasady o swobodnym przepływie osób w obrębie Unii 
Europejskiej są kolejne rozszerzenia strefy Schengen, której Polska stała się człon-
kiem z dniem 21 grudnia 2007 r. 

„Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna 
na wspólnych granicach i zapewniona została swoboda przepływu osób. Swoboda 
przepływu osób wewnątrz dotyczy nie tylko obywateli państw-sygnatariuszy, ale 
wszystkich osób dowolnej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które prze-
kraczają granice wewnętrzne na obszarze objętym układem.”12

W kwestii budowy tożsamości europejskiej najistotniejsza jest jednak mobilność 
ludzi młodych, których perspektywa oglądu rzeczywistości, subiektywny świat 
społeczny, nie będąc jeszcze do końca uformowanym, może zostać wzbogacony 
o pierwiastek europejski. Jest to rodzaj „europejskiej wrażliwości”, której wykształ-
cenie się w młodym człowieku może przesądzić w przyszłości o dalszych etapach 
integracji. Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego mobilność młodych ludzi, 
studentów i absolwentów ma tak istotne i wyjątkowe znaczenie.

Mianowicie podróże studenckie należą najczęściej do tych najbardziej autentycz-
nych, podczas których młodzi ludzie mają faktyczną okazję poznać i poczuć świat 
społeczny swoich zagranicznych kolegów, stając się na chwilę jego częścią. Nauka 
języka odzwierciedlającego strukturę świata ludzi, którzy się nim posługują, jest 
jednym z gwarantów takiego poznania. Pozwala to na niesłychane rozszerzenie per-
spektywy umysłu, umożliwia nowe spojrzenie na samego siebie i swoje otoczenie, 

11 Swobodny przepływ osób, [Online], dostępne: www.ukie.gov.pl, 26 marzec 2008.
12 Polska w Schengen, Biuletyn informacyjny, [Online], dostępne: www.wwpe.gov.pl, 26 marzec 

2008. 
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wolne od etnocentryzmu i uprzedzeń, tworzy postawę otwartości, bez której trudno 
sobie wyobrazić obywatela Unii Europejskiej. Europę można bowiem zdefi niować 
w sensie naturalnym, geografi cznym, lecz w tym wypadku mowa o Europie jako 
idei, a łącząc te dwa ujęcia, jako o miejscu gdzie tworzy się idee, w tym te Europy 
dotyczące, a więc idee europejskie, konstruujące ją w sensie idealnym13. Podróże 
młodych ludzi, ich spotkania z rówieśnikami z innych krajów członkowskich, 
są najlepszą okazją do rozmawiania o Europie, tematu tego nie sposób wówczas 
uniknąć. Takie rozmowy wytwarzają wspólny świat symboliczny, dzięki któremu 
Europa zyskuje społeczny byt, stając się faktem społecznym w rozumieniu dur-
kheimowskim. 

Winno się zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną sprawę. Nie należy oczekiwać, 
że w wyniku podróży i mobilności wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej, których 
mobilność stała się udziałem, przestaną być sobie nawzajem obcy. Oni właśnie 
dopiero takimi się staną, ale w zupełnie nowym, pozytywnym sensie. 

Po pierwsze, człowiek nie będąc już zamkniętym wyłącznie we własnym świecie, 
przestaje projektować siebie i swój świat na innych, ale – dostrzegając różnice i od-
mienności – jest w stanie uznać innych, ich obcość i zrozumieć własną specyfi kę. 
Pojawiające się tu pojęcie obcości używane jest w sensie, w jakim posługiwał się 
nim niemiecki socjolog Georg Simmel.

„Jako członek grupy obcy jest jednocześnie daleki i bliski w sposób charaktery-
styczny dla stosunków opartych tylko na podobieństwie ogólnoludzkim. Między 
tymi obydwoma elementami – bliskością i dystansem – utrzymuje się szczególne 
napięcie, gdyż w świadomości, dla której wspólne jest to, co powszechne, ze szcze-
gólną wyrazistością rysuje się to, co odrębne i swoiste.”14

Obcym dla pewnej grupy ludzi nie jest ktoś, kogo ludzie ci nigdy nie spotkali i kogo 
spotkać prawdopodobnie nigdy nie będą mieli okazji. Taka osoba nie jest obca, ona 
po prostu dla tych ludzi nie istnieje – jest abstrakcją i to z tej abstrakcji rodzą się 
stereotypy, schematy i przesądy. Dopiero, kiedy owych innych ludzi spotyka się, 
mija na ulicy, widząc, jak się ubierają, zachowują, reagują na innych, można wów-
czas pojąć, że są obcy, ale są to już „nasi obcy”, znajdujący się w naszej przestrzeni 
społecznej, naszej bliskości. Można by ich określić mianem „obcych oswojonych”. 
Obcy to ktoś, kto przychodzi i odchodzi, kogo spotykamy, mijamy. Ci obcy nie są już 
abstrakcją rodzącą irracjonalne lęki, ale są częścią naszej przestrzeni społecznej. 

W związku z tym można uznać, że mobilność w ramach Unii Europejskiej ma 
ogromne znaczenie dla weryfi kacji i relatywizacji narosłych w ciągu dziesięcioleci 
(kiedy swobodny przepływ osób był tylko marzeniem) stereotypów i uprzedzeń 
między narodami zamieszkującymi Stary, jednoczący się obecnie Kontynent. Trudno 

13 F. Gołembski (red.), Tożsamość europejska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005, ss. 33-46.
14 G. Simmel, Socjologia, PWN, Warszawa 2005, s. 304. 
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wyobrazić sobie głęboką integrację europejską opartą na tożsamości europejskiej 
bez wzajemnego poznania się i uznania swojej odmienności. 

Pozytywne zmiany w kierunku budowy tak rozumianej tożsamości europejskiej, 
łączącej wymiar europejski z wymiarem lokalnym, której towarzyszy weryfi kacja 
narosłych stereotypów i wzajemne odkrywanie swojej różnorodności, nabrały 
niewątpliwie dynamiki po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, która była 
impulsem do niespotykanej dotąd mobilności, najczęściej niestety zarobkowej. 

Zmiany te są widoczne w badaniach socjologicznych. Przywołać można chociażby 
badania zrealizowane przez CBOS, których wyniki opublikowano w lipcu 2007 r. 
Były to badania przeprowadzone na Polakach, a dotyczyły percepcji ich samych 
na tle Europejczyków. Jednym z podstawowych wniosków, jaki z nich wypływa, 
jest rosnące przekonanie naszych rodaków o ich podobieństwie do pozostałych 
mieszkańców Unii Europejskiej. Poprawiły się oceny materialnego poziomu życia 
Polaków na tle mieszkańców Unii Europejskiej. Znikają wyobrażenia dotyczące 
niezmiernego bogactwa, jakim cieszą się mieszkańcy „starej Unii”. Inną istotną 
sprawą, stanowiącą grunt do wytworzenia się świadomości europejskiej, jest fakt, 
iż Polacy po trzech latach obecności w UE uwierzyli w siebie i swoje możliwości, 
czują się mniej zagubieni i mniej bezradni (ryc. 3).

Ryc. 3. Opinie o typowym Polaku i typowym Europejczyku (I)
Źródło: Zmiany w wizerunku Polaka i Europejczyka po trzech latach członkostwa Polski w UE, 

Komunikat z badań CBOS, BS/118/2007, Warszawa, lipiec 2007, www.cbos.pl

O ile wcześniej dominowało wśród Polaków przekonanie, że przeciętny Euro-
pejczyk jest od nich lepiej wykształcony i bardziej kulturalny, o tyle w badaniach 
przeprowadzonych w roku 2007 okazuje się, że we własnej ocenie niemal dorów-
nujemy pod tym względem innym obywatelom Unii Europejskiej (ryc. 4 i 5).

Polacy zaczynają postrzegać siebie jako równie ambitnych i dążących do suk-
cesu jak typowi Europejczycy. W niektórych wypadkach Polacy wręcz przerośli 
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Ryc. 5. Opinie o typowym Polaku i typowym Europejczyku (III)
Źródło: Zmiany w wizerunku Polaka i Europejczyka po trzech latach członkostwa Polski w UE, 

Komunikat z badań CBOS, BS/118/2007, Warszawa, lipiec 2007, www.cbos.pl

Ryc. 4. Opinie o typowym Polaku i typowym Europejczyku (II)
Źródło: Zmiany w wizerunku Polaka i Europejczyka po trzech latach członkostwa w UE. Ko-

munikat z badań CBOS, BS/118/2007, Warszawa, lipiec 2007, www.cbos.pl
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Europejczyków w swoich ocenach – jest tak w wypadku stosunku do pracy. Wyniki 
badań wskazują, iż Polacy są przekonani o tym, że nie tylko potrafi ą lepiej praco-
wać, ale też bardziej pracę sobie cenią. Coraz lepiej oceniają także swoją zaradność, 
choć jeszcze kilka lat temu na tle Europejczyków widzieli siebie raczej jako mniej 
zaradnych (ryc. 6 i 7).
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Ryc. 6. Opinie o typowym Polaku i typowym Europejczyku (IV)
Źródło: Zmiany w wizerunku Polaka i Europejczyka po trzech latach członkostwa Polski w UE, 

Komunikat z badań CBOS, BS/118/2007, Warszawa, lipiec 2007, www.cbos.pl

Ryc. 7. Opinie o typowym Polaku i typowym Europejczyku (V)
Źródło: Zmiany w wizerunku Polaka i Europejczyka po trzech latach członkostwa Polski w UE, 

Komunikat z badań CBOS, BS/118/2007, Warszawa, lipiec 2007, www.cbos.pl
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I na koniec, co chyba najważniejsze, pod względem uczciwości i otwartości Po-
lacy nie różnią się już w swoich odczuciach od mieszkańców Europy Zachodniej, 
bowiem coraz częściej uznają siebie za osoby uczciwe (ryc. 8).
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Zaprezentowane wyniki badań wykazują, że Polacy czują się coraz bardziej 
pełnoprawnymi Europejczykami. Ich mobilność i liczne okazje do tego, aby poznać 
i „oswoić” mieszkańców Zachodniej Europy, spowodowały, że abstrakcyjne wy-
obrażenia na ich temat, stereotypy i uprzedzenia zostały w większości wypadków 
poddane falsyfi kacji. Polacy powoli wyzbywają się swoich kompleksów, dzięki 
czemu Europa staje się źródłem pozytywnej identyfi kacji, a nie wyłącznie powodem 
zaniżonej samooceny. W ocenie autorów badań: 

„Czujemy się bardziej Europejczykami, jednocześnie zachowując, a nawet wzmac-
niając swoją tożsamość kulturową i narodową. Pozostajemy osobami religijnymi, 
patriotycznymi, przywiązanymi do rodziny”15 (ryc. 9).

Wnioski

Podsumowując, mobilność młodych ludzi w Europie ma pierwszorzędne znaczenie 
dla budowy prawdziwej tożsamości europejskiej i głębokiej integracji. Tożsamość 
europejska winna bowiem mieć ów dwustopniowy charakter, a nad identyfi kacją 
lokalną, regionalną czy państwowo-narodową winna się wykształcić tożsamość 

15 Zmiany w wizerunku Polaka i Europejczyka po trzech latach członkostwa Polski w UE, Ko-
munikat z badań CBOS, BS/118/2007, Warszawa, lipiec 2007, [Online], dostępne: www.cbos.pl, 26 
marzec 2008. 

Ryc. 8. Opinie o typowym Polaku i typowym Europejczyku (VI)
Źródło: Zmiany w wizerunku Polaka i Europejczyka po trzech latach członkostwa Polski w UE, 

Komunikat z badań CBOS, BS/118/2007, Warszawa, lipiec 2007, www.cbos.pl
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europejska. Ta ostatnia może powstać w sposób naturalny w wyniku konfrontacji 
naszego świata społecznego ze światem innych Europejczyków, do czego najlepszą 
okazją są podróże i mobilność, podczas których europejskość, tj. świadomość bycia 
częścią szerszej wspólnoty powstałej wokół europejskich wartości, możemy odczuć 
na przysłowiowej „własnej skórze”.

Ryc. 9. Opinie o typowym Polaku i typowym Europejczyku (VII)
Źródło: Zmiany w wizerunku Polaka i Europejczyka po trzech latach członkostwa Polski w UE, 

Komunikat z badań CBOS, BS/118/2007, Warszawa, lipiec 2007, www.cbos.pl
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Robert  Pyka

Mobility of young people as a factor of deep european integration

Summary

The author points out the importance of subjective factor in the process of the European 
Integration. He takes into consideration a frequently omitted issue of citizenship dimension 
and identity of integration, which are often nothing but institutional game and a process 
of preparation of new treaties. Meanwhile, a very important indicator of the European 
Integration is creation of the feeling of local and European identity among the EU citizens. 
Here an important role plays citizens’ mobility, since by entering into mutual relations the 
EU citizens form a common social world and break the stereotypes.
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Mobilite des jeunes comme facteur d’une profonde integration 
europeenne

Résumés

L’auteur de l’article indique l’importance du facteur subjectif dans le processus de l’intégration 
européenne tout en accentuant le civisme et l’indentité de l’intégration qui sont souvent omis 
et réduits à un jeu institutionnel et à une création de nouveaux traités. Cependant un facteur 
éminent de l’intégration européenne est une formation chez les citoyens de l’UE d’une identité 
à la portée locale et européenne. La mobilité des ceux-ci favorise la formation de telle identité 
européenne. Les citoyens des pays membres entrent dans des interactions et ainsi, créent un 
monde social commun, tout en mettant fi n à des idées préconçues.
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Migracje czy mobilność naukowców w Europie 
– casus Polski

Swoboda przepływu pracowników, Proces Boloński i Strategia Lizbońska to 
trzy elementy polityki i praktyki Unii Europejskiej bezpośrednio oddziałujące 

na sytuację ludzi nauki w Europie. Specyfi czna sytuacja tej grupy zawodowej 
wiąże się z unikalnymi warunkami na rynku pracy (stosunkowo niewielka liczba 
potencjalnych pracodawców, dyktowany przez semestralność kształcenia cykl za-
trudnienia, ściśle określone przez przepisy krajowe wymagania co do kompetencji), 
długotrwałością zdobywania wykształcenia oraz oczekiwaniami wkładu w rozwój 
gospodarczy poprzez zwiększanie innowacyjności gospodarki europejskiej. Wy-
mienione czynniki w połączeniu z polityką unijną sprawiają, że wyraźnie widoczna 
jest potrzeba działań zwiększających liczbę naukowców w ogóle, a naukowców 
mobilnych w szczególności. ERASMUS, program PEOPLE1 w ramach 7.PR czy 
fundowane przez różne organizacje stypendia wyjazdowe są przejawem realiza-
cji tej potrzeby. Jednak należy zwrócić uwagę na czynniki ograniczające zakres 
wybierania ścieżki kariery naukowej przez absolwentów studiów wyższych, jak 
i późniejszą mobilność młodych naukowców. Istotne w tym świetle jest pytanie, 
czy – przynajmniej w przypadku Polski – można mówić o mobilności czy raczej 
o migracjach? Ujmując to inaczej – czy w Europie są szanse na cyrkulację mózgów 
czy też raczej należy dostrzegać ryzyko ich marnotrawstwa?

1 Jak podają ofi cjalne dokumenty, celem programu PEOPLE jest m.in. „zachęcanie do mobilności 
międzynarodowej i międzysektorowej” [Online], dostępne: http://www.kpk.gov.pl/7pr /podstawy/
cele_i_budzet.html, 20.07.2008. 

Z a r y s  t r e ś c i : Swoboda przepływu pracowników, Proces Boloński i Strategia Lizbońska 
to elementy polityki Unii Europejskiej bezpośrednio oddziałujące na sytuację ludzi nauki. 
Analizując czynniki wpływające na wybór kariery w nauce i mobilność, należy wziąć pod 
uwagę udział naukowców w podziale dóbr społecznych (zarobki, władza i prestiż), jak 
i formalne uwarunkowania kariery. W polityce europejskiej pozytywnie wartościuje się 
karierę naukową, szczególnie zaś mobilność naukowców, jednak analizy wskazują na słaby 
zakres mobilności - tak w skali całej Europy, jak i Polski. Sytuacja polskich naukowców 
każe się wręcz zastanawiać nie tyle nad mobilnością, co nad odchodzeniem z nauki czyli 
zakresem migracji
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Migracje pracowników w Europie

W ramach wspólnego rynku europejskiego jedną z najistotniejszych zasad pozo-
staje swoboda poruszania się i pobytu. Ma ona wprawdzie ściśle ekonomiczny 
charakter, dotyczy bowiem przemieszczania się i zamieszkiwania pracowników 
i ich rodzin, jednak jest uważana za jedno z najistotniejszych praw obywateli Unii 
Europejskiej2. Jako jedno z uprawnień obywatelskich swoboda przemieszczania 
się, pobytu i pracy w dowolnym kraju Unii Europejskiej jest przedmiotem licznych 
szczegółowych regulacji, które pozwalają na jej rzeczywistą realizację. Jednak jako 
realizacja przysługującej obywatelom Unii swobody migracje pomiędzy państwami 
UE nie podlegają tak ścisłym regulacjom, jak migracje zewnętrzne (zwłaszcza 
imigracje)3.

Migracje pracowników i ich rodzin przyczyniają się nie tylko do wyrównywania 
sytuacji na rynkach pracy poszczególnych krajów, ale i do wymiany kulturowej, 
a zapewne także do tworzenia poczucia wspólnoty wśród obywateli Unii. Jak 
podają statystyki, 

„2% obywateli liczącej 495 mln osób Unii Europejskiej żyje i pracuje w państwie 
członkowskim innym niż kraj ich pochodzenia. Każdego roku średnio 7,2% oby-
wateli Unii Europejskiej zmienia miejsce swojego pobytu, a dla 15% z nich główną 
przyczyną jest zmiana miejsca zatrudnienia”4. 

Analizy skutków migracji owych niebagatelnych grup pracowników (ponad 5,3 
mln) w obrębie Unii Europejskiej prowadzone są zazwyczaj w perspektywie skut-
ków dla gospodarki wybranego kraju, w ujęciu albo makroekonomicznym, albo 
demografi cznym5. Szczególnie intensywna emigracja zarobkowa z Polski, zwłaszcza 
w kontekście niedługiego w istocie „stażu” Polski w Unii Europejskiej, owocuje 
licznymi publikacjami, ekspertyzami i opracowaniami. 

W praktyce swobodna migracja zarobkowa wymaga nie tylko deklarowanej 
możliwości przemieszczania się, poszukiwania pracy i zamieszkiwania, ale przede 
wszystkim uregulowania zasad uznawania kwalifi kacji przemieszczających się 

2 A. Cieleń, A. Szymański, Obywatelstwo Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 57.
3 M. Okólski, Czy możliwy jest new deal w europejskich migracjach pracowniczych?, w: Polska 

wobec redefi nicji Strategii Lizbońskiej, Warszawa-Gdańsk 2005, s. 208.
4 E. Garbicz, Równość w zakresie zatrudnienia i pracy w obrębie unijnego rynku pracy – swobo-

da przepływu osób, w: W. Bokajło, A. Pacześniak, Równość w Unii Europejskiej: teoria i praktyka, 
Wrocław 2008, s. 263.

5 Por. chociażby: J. Salt, Wpływ emigracji na społeczeństwo i politykę. Typy migracji w Europie: 
implikacje i kwestie polityki, „Rządowa Rada Ludnościowa, Biuletyn”, nr 51, 2006; M. Greta, K. Le-
wandowski, Ekonomiczne skutki migracji (na przykładzie krajów wspólnoty europejskiej), „Gospodarka 
w Praktyce i Teorii”, nr 1, 2007; Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Warszawa, luty 
2007, [Online], dostępne: http://www.msz.gov.pl/fi les/docs/DKiP/Material_nr3-Analiza_Minister-
stwa_Gospodarki.pdf, 01.02.2008.
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pracowników – zarówno ich formalnego wykształcenia (a więc uznawalności dy-
plomów), jak i doświadczeń zawodowych. 

Sytuacja pracowników naukowych w Polsce

Sytuacja pracowników naukowych – jako grupy zawodowej – jest niezwykle spe-
cyfi czna. Reguluje ją z jednej strony tradycja i zwyczaje instytucji kształcenia na 
poziomie wyższym oraz instytucji naukowych o charakterze badawczym, z drugiej 
ustawodawstwo (głównie krajowe) dotyczące wymogów kompetencyjnych, wa-
runków prowadzenia zajęć dydaktycznych i wysokości wynagrodzeń (w Polsce 
tylko w przypadku pracy w jednostkach państwowych). Warte podkreślenia jest 
również to, że ze względu na fakt, iż obok jednostek dydaktycznych i badawczych, 
które określić można jako państwowe, funkcjonują podmioty o charakterze niepu-
blicznym (prywatnym). Wszystko to sprawia, że mówić można o rynku pracy jako 
miejscu występowania popytu na pracowników naukowych z określonych dyscyplin 
i o różnych stopniach naukowych oraz o ich podaży. Dlatego rynkowo rozumianą 
sytuację pracowników naukowych analizować można z dwóch punktów widzenia. 
Jeden z nich ma c h a r a k t e r  j e d n o s t k o w y  – jest więc oparty na cechach 
i uwarunkowaniach indywidualnie ujmowanych motywacji i kariery zawodowej. 
Drugi natomiast można określić jako s y s t e m o w y  – wiąże się przede wszystkim 
z regulacjami o charakterze formalnoprawnym, które wyznaczają warunki brzegowe 
indywidualnie rozumianej kariery pracownika naukowego. Obok ustawodawstwa 
i innych regulacji istotne jest także zwrócenie uwagi na tradycję i normy kulturowe, 
wyznaczające funkcjonowanie hierarchii naukowej.

Rozpoczynając analizę z jednostkowego punktu widzenia, należy wskazać przede 
wszystkim na długotrwałość zdobywania niezbędnych kwalifi kacji. W przypadku 
wielu (jeśli nie większości) zawodów wykształcony, gotowy do wejścia na rynek pracy 
jest absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, wyższej pierwszego stopnia (zawodowej 
– z tytułem licencjata) lub wyższej drugiego stopnia (magisterskiej – z tytułem magi-
stra). Nawet uwzględniając konieczność nieustannego dokształcania lub ewentualne 
późniejsze zmiany zawodu, możliwe jest wejście na rynek pracy absolwenta w wieku 
19 (jeśli po maturze), 22 (jeśli z tytułem licencjata) lub 24 (jeśli z tytułem magistra) lat. 
Nakładanie się okresów zdobywania wykształcenia formalnego i aktywności zawodo-
wej (a więc łączenie nauki i pracy) sprawia, że możliwa jest bardzo wczesna aktywność 
zawodowa i w związku z tym za dolną granicę rozpoczęcia pracy w pełnym wymiarze 
można uznać pełnoletniość. Badania aktywności zawodowej absolwentów pokazują, 
jak niezwykle wyraziste, skokowe wręcz, są zmiany proporcji aktywnych i biernych 
zawodowo w poszczególnych grupach wiekowych. O ile w grupach wiekowych od 
15 do 19 lat dominują bierni zawodowo, o tyle w grupie absolwentów w wieku 20–24 
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lata zaczyna już przeważać aktywność zawodowa (57,1%), a w zamykającej badanie 
grupie wiekowej 25–29 lat bierni zawodowo stanowili już tylko 16,1%6.

Coraz powszechniejsze jest przy tym podejmowanie pracy już w trakcie nauki, 
tak że zakończenie edukacji nie musi wiązać się z okresem poszukiwania pracy, co 
powoduje, że nie powstaje luka pomiędzy okresami edukacji i zatrudnienia. Przywo-
ływane badanie wskazało, że niemal 20% absolwentów w dniu zakończenia nauki 
pracuje (w latach 1994–1997 było to 8%)7. P. Wójcik, podsumowując wspomniane 
wyniki, uważa to za przejaw zapobiegliwości.

Jednak plany podejmowania pracy naukowej zdecydowanie zmieniają ten obraz. 
Wciąż jeszcze studia doktoranckie otwarte są (chociaż nieformalnie) przede wszyst-
kim dla absolwentów studiów magisterskich stacjonarnych. Jednocześnie formalne 
wymogi aktywności naukowej w czasie studiów I i II stopnia, a przynajmniej jakości 
zdobytego wykształcenia (mierzonej zwykle poziomem ocen) dodatkowo utrudniają 
podejmowanie pracy równolegle ze studiami. Także w trakcie studiów doktoranckich, 
które trwają niemal tyle, co wcześniejsze studia I i II stopnia łącznie, niewiele zwykle 
pozostaje czasu na pracę zawodową. Kreatywność naukowa (badania, konferencje, 
pisanie tekstów, zabieganie o fundusze) i działalność dydaktyczna, nawet jeśli przyno-
szą środki utrzymania, nie pozwalają na podejmowanie innej działalności zawodowej, 
a przecież stopień naukowy doktora to minimum pozwalające na przejście do grupy 
pełnoprawnych pracowników nauki (choć nie jest gwarancją tego przejścia). 

W zależności od dyscypliny naukowej zauważalne są jednak istotne różnice. 
W naukach społecznych możliwe jest podejmowanie studiów doktoranckich w trybie 
indywidualnym – niezbędny jest kontakt z promotorem, dostęp do literatury i do-
bra samoorganizacja, ale można wówczas połączyć pracę nad rozprawą doktorską 
z aktywnością zawodową. Jednak w naukach przyrodniczych, w sytuacji, gdy 
niezbędne są np. badania laboratoryjne, projektowe lub terenowe, nie jest to już 
możliwe. Gdy zdobywanie stopnia naukowego łączy się ze studiami stacjonarnymi, 
które są wymagające nie tylko pod względem kreatywności, ale i czasu, absolwent 
studiów doktoranckich, zdobywając stopień doktora, ma ok. 30 lat. Jego jedyne 
doświadczenie zawodowe sprowadza się do dydaktyki i badań, z dużym prawdo-
podobieństwem wciąż jeszcze nie jest pełnoprawnym konsumentem (nigdy nie brał 
kredytu, może poza studenckim), nie zapłacił ani jednej składki na ubezpieczenie 
społeczne (więc nie zaczął jeszcze zbierać na swoją emeryturę) i kiedy wreszcie 
podpisze umowę o pracę, będzie to jego pierwsza umowa. Jego rówieśnicy są od 
przynajmniej czterech lat, a może i dwukrotnie dłużej, obecni na rynku pracy – bu-
dują swoje kariery, zmieniają miejsca pracy, modyfi kują swoje kwalifi kacje. Jak 
bardzo istotny jest staż pracy, pokazują badania zarobków absolwentów. Zgodnie 

6 M. Kołaska, Młodzież i absolwenci na rynku pracy, w: Badanie aktywności zawodowej absolwentów 
w kontekście realizacji programu „Pierwsza praca”. Analiza wyników badania, Kutno 2007, s. 41.

7 P. Wójcik, Analiza ścieżek karier absolwentów, w: Badanie aktywności, s. 320.
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z nimi dynamika wynagrodzeń – porównanie pierwszego i ostatniego wynagrodzenia 
absolwentów z wyższym wykształceniem w pierwszym miejscu pracy – wykazuje 
około 45-procentowy wzrost8. 

Dla kontrastu można przedstawić wypowiedzi doktorantów dotyczące ich 
sytuacji materialnej. W styczniu 2006 r. w ramach forum pojawia się taka oto 
wypowiedź: „Jestem na 4 roku studiów doktoranckich, przez pierwsze dwa lata 
otrzymywałem 550 złotych miesięcznie, później 650, a teraz to istne szaleństwo 
1040. Mam prawie trzydziechę na karku, żadnych świadczeń socjalnych, żadnych 
praw pracowniczych”9. Zmiana statusu doktorantów związana z wprowadzeniem 
studiów doktoranckich jako studiów trzeciego stopnia, z obowiązkowymi prakty-
kami dydaktycznymi, koniecznością uczęszczania na zajęcia i zrównaniem statusu 
z pozostałymi studentami, nie poprawia fi nansowej i rynkowej sytuacji doktorantów. 
Jednocześnie „przetrwanie” okresu studiów doktoranckich wcale nie gwarantuje 
przecież uzyskania potem wysokich zarobków.

Pewne przesunięcie w cyklu życia momentu rozpoczęcia kariery zawodowej nie 
jest jedynym elementem określającym wyjątkowość sytuacji zawodowej pracownika 
naukowego. Jak to dosyć bezpośrednio ujmuje R. Tadeusiewicz: 

„W normalnej pracy, nie mającej nic wspólnego z pracą naukową, motywatorami, 
czyli czynnikami, które powodują, że ludzie wkładają wysiłek, aby osiągać kolejne 
szczeble awansu, są przede wszystkim pieniądze. Na drugim miejscu są ambicje 
związane z hierarchicznym sprawowaniem władzy”10. 

Obok pieniędzy i władzy należałoby jeszcze wymienić prestiż związany z wykony-
wanym zawodem, miejscem pracy i stanowiskiem. Jednak wszystkie te motywatory 
okazują się dosyć słabo wypełniać swoją rolę w przypadku pracowników nauko-
wych, zwłaszcza młodych. W obrębie szkolnictwa wyższego i szerzej ujmowanej 
nauki zauważane są istotne problemy – nieadekwatne pensje, skostniała struktura, 
blokowanie awansu młodych pracowników11.

Wypadałoby zatem zadać trudne pytanie: jakie są motywacje ludzi, którzy na 
pracę naukową jednak się decydują, skoro nie są to najwyraźniej, przynajmniej 
w Polsce, ani pieniądze, ani władza, ani prestiż. Pozostaje odwołać się do realizacji 
potrzeby wyższych w hierarchii potrzeb (w ujęciu Maslowa), a przede wszystkim 
do samorealizacji. Nie bez znaczenia jest też zapewne ciekawość świata, fascynacja 
odkryciami czy samorozwój. 

 8 L. Wincenciak, Zachowania na rynku pracy, w tym podejmowanie i charakterystyka pierwszej 
pracy, w: Badanie aktywności, s. 150.

 9 Wypowiedź z forum, wątek: Kariera młodych - ich stan ducha i porta, (A, 2006.01.14) [Online], 
dostępne: http://forumakad.pl/forum/topic.asp?tid =68&show_all=1, 02.02.2008

10 R. Tadeusiewicz, Kariera jako cel czy jako skutek pracy naukowej, w: F. Ziejka (red.), Model 
awansu naukowego w Polsce, Kraków-Warszawa 2006, s. 30.

11 A. Kolczyńska, Główne słabości nauki polskiej, w: Nauka polska. Autodiagnoza polskiego śro-
dowiska naukowego, Warszawa, listopad 2007, ss. 6-8.
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Ujmując kwestię kariery naukowej systemowo, należy stwierdzić, że formalnymi 
wyznacznikami przydatności pracownika w zakresie obowiązków dydaktycznych są 
różnego rodzaju regulacje określające minimalne wymagania pozwalające prowadzić 
nauczanie na określonym poziomie kształcenia. Przywołać można chociażby ustawę 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia i wskazania Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
(Ocena minimum kadrowego – załącznik do uchwały nr 617/2007 z dnia 5 lipca 
2007 r., Uchwała nr 95/2007 Prezydium PKA z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie 
kryteriów oceny planów studiów i programów nauczania z załącznikami). Określają 
one bardzo wyraźnie wymagania co do posiadanego stopnia lub tytułu naukowego, 
aktywności publikacyjnej i liczby miejsc pracy (ograniczenia wieloetatowości). 
Jednak charakter tych wymagań sprawia, że sytuacja samodzielnych pracowników 
nauki (doktorów habilitowanych i profesorów) jest, w sensie siły przetargowej 
na rynku pracy, nieporównanie lepsza niż doktorów i magistrów (doktorantów). 
W większości dyscyplin naukowych (choć należy brać pod uwagę zróżnicowanie 
regionalne) utrzymuje się nierównowaga związana z niezaspokojonym popytem na 
samodzielnych pracowników nauki. Jest ona oczywiście bezpośrednio związana 
z boomem edukacyjnym12, a dodatkowo wzmacniana przez procedury zapewniania 
jakości kształcenia (które bardzo wyraźnie ograniczają możliwości wliczania do 
minimum kadrowego kierunku studiów do dwóch kierunków studiów na poziomie 
licencjackim, a tylko jednego na poziomie studiów magisterskich). Z jednej strony 
widoczne jest zatem zapotrzebowanie na pracowników nauki, szczególnie samo-
dzielnych, z drugiej jednak brakuje wyraźnych ram systemowych stwarzających 
możliwości dochodzenia do owej samodzielności (czyli habilitacji).

Inicjatywy Unii Europejskiej 
wpływające na sytuację naukowców

Przemiany europejskiego szkolnictwa wyższego, w zakresie legislacyjnym określane 
jako Proces Boloński, od 1999 r. (kiedy to ministrowie edukacji 29 krajów Unii 
Europejskiej podpisali porozumienie o tworzeniu wspólnej przestrzeni edukacyjnej 
w zakresie szkolnictwa wyższego) wyznaczają charakter modyfi kacji całej tradycji 

12 Z.P. Kruszewski, Odbudowa wyższych szkół niepaństwowych w Polsce i ich nowe funkcje spo-
łeczno-edukacyjne, Płock 2000, s. 57 i n.; M. Kaba j, Optymalizacja struktur kształcenia zawodowego 
i popytu na pracę. Czy grozi nam masowe bezrobocie absolwentów szkół wyższych?, w: U. Jeruszka 
(red.), Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa 
2002.
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i systemu kształcenia na poziomie wyższym. Cele tego procesu podporządkowane są 
przede wszystkim idei dostosowywania absolwentów do wymogów rynku pracy.

Proces Boloński ma jednak nie tylko przyczyniać się do owego dostosowywania 
kompetencji, ale i ułatwiać ich wzajemne uznawanie w obrębie Unii Europejskiej. 
Politykę edukacyjną Unii można w tym zakresie uznać za realizację swobody 
przepływu pracowników13. Skoro bowiem migracje pracowników w oczywisty 
sposób obejmują kwestię uznawania, chociażby dyplomów i innych dokumentów 
potwierdzających kompetencje i wykształcenie formalne pracowników, to rozsąd-
nym rozwiązaniem jest ustalenie łatwego sposobu ich określania i porównywania, 
bez wymagania indywidualnych, złożonych działań ze strony (przyszłego/poten-
cjalnego) pracownika w rodzaju tłumaczeń czy nostryfi kacji. Odpowiedzią na takie 
zapotrzebowanie jest postulowane w ramach Procesu Bolońskiego wprowadzanie 
systemu stopni i dyplomów spełniających kryterium łatwej porównywalności, ale 
przy podtrzymywaniu różnorodności programów. Ostatecznym celem jest utworze-
nie do 2010 r. E u r o p e j s k i e g o  O b s z a r u  S z k o l n i c t w a  W y ż s z e g o . 
Sama inicjatywa ma charakter przede wszystkim polityczny, a służy wypracowaniu 
„wspólnej «europejskiej» reakcji na problemy występujące w większości krajów”14, 
przede wszystkim malejącej innowacyjności i wydajności gospodarczej, bezrobocia 
i starzenia się społeczeństw europejskich15.

Jednym z czynników sprzyjających innowacyjności, a także elastyczności 
i mobilności późniejszych pracowników, jest mobilność studentów. Procesowi 
Bolońskiemu, który ma ułatwić uznawanie dyplomów, towarzyszy wspieranie 
mobilności studentów – różnego rodzaju wymiany, odbywanie części studiów poza 
macierzystą uczelnią, często w innym kraju. Wyróżnia się zresztą w przypadku 
mobilności studenckiej dwa jej rodzaje – pionową i poziomą16. Pozioma jest zwią-
zana z odbywaniem części studiów na innej uczelni, bez zmiany kierunku studiów. 
Natomiast pionową umożliwia dwustopniowy system studiów, który pozwala na 
zmianę kierunku studiów po uzyskaniu dyplomu studiów I stopnia. Możliwe jest 
oczywiście łączenie obu rodzajów mobilności.

Kolejnym istotnym procesem jest wdrażanie Strategii Lizbońskiej, które miałoby 
uczynić gospodarkę Unii bardziej konkurencyjną. Uchwalona w 2000 r. Strategia 
Lizbońska była jednak bardziej „próbą uświadomienia urzędnikom i społeczeń-

13 Por. S.M. Grochalski, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej jako realizacja zasady swobodne-
go przemieszczania się osób, w: S. Senft, A. Trzcielińska-Polus (red.), Kształcenie + wykształcenie 
= praca?, Opole 2005.

14 A. Kraśniewski, Proces boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe, MEiN, War-
szawa 2006, s. 3.

15 Por. chociażby: M.-J. Radło, Strategia Lizbońska. Konkluzje dla Polski, Instytut Spraw Publicz-
nych, Warszawa 2002, ss. 7-13.

16 A. Kraśniewski, op. cit., s. 14.
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stwom zintegrowanej Europy, pozostającej coraz bardziej w tyle za innowacyjnymi 
liderami świata, konsekwencji odrzucenia tej [społeczeństwa wiedzy] logiki”17. Jak 
bardzo życzeniowa i niespójna była Strategia, okazało się przy próbach jej wdraża-
nia. W 2004 r. określono Strategię jako świadectwo „ambicji (jak dziś się podkreśla 
„przestrzelonych”, nadmiernych), optymizmu i wiary”18. Z modyfi kacjami i uści-
śleniami Strategia Lizbońska pozostała jednak obowiązującym dokumentem.

W odniesieniu do sfery edukacji znaczenie Strategii Lizbońskiej i jej wdrażania 
jest niezwykle istotne. Innowacyjna, konkurencyjna gospodarka oparta na wiedzy 
może powstać i funkcjonować w Europie tylko wówczas, gdy wystarczający będzie 
zasób pracowników wiedzy. Niezbędne są zatem odpowiednie, tzn. elastyczne 
i dobrze przygotowane kadry. To właśnie jest jedno z podstawowych zadań Procesu 
Bolońskiego. 

Deklaracje i działania struktur europejskich, przede wszystkim związane z funk-
cjonowaniem Europejskiej Sfery Badawczej i Europejskiej Karty Naukowca, ale 
także z Procesem Bolońskim i Strategią Lizbońską wspierają więc (przynajmniej 
na poziomie deklaracji) mobilność. Strategia Lizbońska za priorytet dla całej Unii 
Europejskiej uznaje zwiększanie innowacyjności gospodarki europejskiej, zaś wy-
mianę myśli naukowej za niezbędny jej element. Dlatego wszelkie oparte na niej 
kolejne projekty, działania i programy wspierają mobilność, szczególnie „długo-
dystansową” w sensie geografi cznym (związaną z czasowym opuszczeniem kraju 
pochodzenia) i szczególnie młodych pracowników nauki.

Należy jednak wyróżnić kilka rodzajów mobilności naukowców. Przede wszyst-
kim należy odróżnić mobilność i migracje19. Mobilność uczonych ujmowana jest 
w kategoriach ruchliwości przestrzennej przy jednoczesnym pozostawaniu w zakre-
sie podejmowanych prac w obrębie pracy naukowej. Jest więc mobilnością zmiana 
ośrodka naukowego czy uczelni w ramach tego samego ośrodka, jest nią wyjazd 
na staż czy stypendium zagraniczne. Natomiast migracje związane są z trwałym 
przechodzeniem poza obszar działalności naukowej. Migrację stanowi zatem zmiana 
zatrudnienia ze szkoły wyższej w innym przedsiębiorstwie, które nie zajmuje się 
dydaktyką na poziomie wyższym i/albo badaniami naukowymi. Migracja taka może 
łączyć się z opuszczeniem kraju, jednak może przebiegać także w jego granicach.

W wypadku migracji pracowników naukowych tradycyjnie mówiło się o „dre-
nażu mózgów”, defi niowanym jako przemieszczanie się jednostek o wysokich 
kwalifi kacjach, przede wszystkim naukowców, z krajów rozwijających się do roz-
winiętych. W nowych miejscach migranci wykorzystywali swoje kompetencje (za 

17 E. Okoń-Horodyńska, Strategia Lizbońska a tworzenie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–
2013, w: Strategia Lizbońska – nowe wyzwania dla Polski, Kancelaria Senatu, Warszawa 2005, s. 148.

18 Ibidem.
19 Por. M. Dąbrowa-Szefl er, System nauki i szkolnictwa wyższego. Funkcjonowanie i elementy 

zarządzania, Warszawa 2003, s. 48.
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których zdobycie zapłacił kraj wysyłający) i dzięki zwiększonym możliwościom 
(np. laboratoriom, swobodnej wymianie myśli, odciążeniu od zadań niekreatywnych) 
wzbogacali nie tylko siebie, ale i kraj przyjmujący. Tego rodzaju migracje uważa 
się za niezwykle znaczące dla innowacyjności Stanów Zjednoczonych w XX w. 
Natomiast współcześnie, ponieważ pojęcie drenażu samo w sobie zakłada nierów-
ność co do efektów dla krajów wysyłającego i przyjmującego, używa się raczej 
określenia „cyrkulacja mózgów” i właśnie taką cyrkulację (zwaną mobilnością) 
propaguje obecnie Unia Europejska.

Stan mobilności polskich naukowców w Europie

Okazuje się jednak, że w Europie z mobilnością młodych naukowców wcale nie jest 
tak dobrze, jak można było oczekiwać. Już w 2001 r. „eksperci zwrócili uwagę na 
to, że istniejące bariery w głównej mierze dotykają tych pracowników ze stopniem 
naukowym doktora, którzy wyjeżdżają na pobyty o średnim okresie trwania, tj. od 2 
do 5 lat”20. Wskazywane bariery miały charakter zarówno prawno-administracyjny, 
jak i społeczny, kulturowy czy też czysto praktyczny (wynikający z braku pomocy 
dla przybywających naukowców w organizacji ich życia w obcym kraju). Zwiększa-
niu mobilności i likwidacji wspomnianych barier służyć miało chociażby utworzenie 
Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców (otwarty w lipcu 2003 r.) oraz 
europejskiej sieci Centrów Informacji dla Naukowców ERA-MORE (od 2004 r.)21, 
których zadaniem jest dostarczanie wszechstronnych informacji o stypendiach 
i dotacjach badawczych, propozycjach pracy ze strony różnych podmiotów nauko-
wo-badawczych oraz praktycznych zagadnieniach administracyjnych, prawnych, 
społecznych i kulturowych związanych z przyjazdem do wybranego kraju22. Także 
unijny program stypendialny MARIE CURIE, funkcjonujący również w obecnym – 
7. Programie Ramowym – jest jedną z inicjatyw wzmacniających mobilność przede 
wszystkim młodych naukowców, ponieważ oferuje stypendia instytucjonalne. W 6. 
PR ocenie, w ramach projektów Intra-European Fellowships, International Outgoing 
Fellowship oraz European Reintegration Grants, poddano analizie 650 projektów 
naukowców z Polski, z czego zaakceptowano 126 (czyli ok. 20%)23. Z kolei według 
danych programu ERASMUS z 217 uczelni z Polski, które w roku akademickim 

20 Mobilność naukowców w Polsce. Raport opracowany przez Zespół Interdyscyplinarny ds. mo-
bilności i karier naukowych, Warszawa, październik 2007, s. 6.

21 Przegląd stypendiów znaleźć można w raporcie: Mobilność naukowców, ss. 24-37.
22 J. Dańko, Komisja Europejska dla młodych naukowców, [Online], dostępne: http://www.biuletyn.

agh.edu.pl/ archiwum_bip/_2005/_137/14_137.html, 20.03.2007
23 M. Polińska, Program PEOPLE – Stypendia dla naukowców w 7.PR, [Online], dostępne: http://

www.bnwz.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Stypendia_Opole_ 14_06_07.pdf, 19.03.2008
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2007/2008 były benefi cjentami programu ERASMUS w działaniu „Mobilność”, 
zdecydowana większość korzystała nie tylko z dofi nansowania wyjazdów studentów, 
ale i nauczycieli akademickich (tylko 6% z 217 uczelni nie korzystało ze środków 
fi nansowych przyznawanych na ten cel)24. Interesująca jest skala wyjazdów w od-
niesieniu do całej Europy i Polski. Dane nieco wcześniejsze, bo z roku 2005/2006, 
pozwalają określić liczbę wyjazdów nauczycieli akademickich z poszczególnych 
krajów Europy na niemal 23,5 tys. Wśród nich udział nauczycieli akademickich 
z Polski stanowił 7,5% (1 740 wyjazdów)25.

Zanim jednak wskazania te będzie można zinterpretować, warto porównać 
je z liczbą pracowników naukowych w Polsce wynoszącą w roku akademickim 
2006/2007 ok. 96,5 tys.26 oraz określić specyfi czne dla polskich uwarunkowań 
i wskazywane przez samych naukowców problemy. Źródłem ich może być chociażby 
autodiagnoza polskiego środowiska naukowego, w której wskazuje się na nieustanny 
administracyjny problem przyjmowania obcokrajowców i wyjazdów27. Jeszcze 
istotniejsze jest jednak to, że wyjazd – choć będzie wiązał się z osobistym rozwojem 
naukowym – może doprowadzić do utraty pracy w Polsce, gdyż zwyczajnie pracow-
nik naukowy nie będzie miał do czego wracać. Jego zajęcia dydaktyczne i etat zajmie 
zatrudniona nowa osoba, a jeśli chce się tego uniknąć, to „należy ograniczać czas 
pobytu za granicą, pod groźbą utraty etatu”28, zaś w wielu przypadkach konieczne 
jest zorganizowanie we własnym zakresie zastępstwa w prowadzeniu zajęć. Istnie-
jące przeszkody nie są przy tym wyłącznie efektem braku elastyczności instytucji 
wysyłających, ale często wynikają z przepisów prawa, określających obowiązki 
pracowników naukowych (chociażby konieczność przeprowadzenia wymaganej 
liczby godzin dydaktycznych w ciągu roku akademickiego – jeśli pracownik jest 
wliczany do minimum kadrowego danego kierunku studiów). 

Wzrost liczby studentów i absolwentów z wyższym wykształceniem, doktoran-
tów i doktorów można uznać za szansę dla polskiej nauki. W Europie, jak podaje 
A. Siemaszko, brakuje 700 tys. młodych naukowców29. Ujmując kwestię nieco 
szerzej, jako proporcję badaczy do pracowników, można stwierdzić, że „liczba ba-
daczy w Unii Europejskiej nieznacznie wzrosła z 5,4 na 1000 pracowników w roku 
1999 do 5,7 w 2001 r.”30, ale jednocześnie w USA wynosi 8,1, zaś w Japonii 9,1. 

24 ERASMUS w roku 2005/2006 – podstawowe dane statystyczne, [Online:], dostępne: http://
erasmus.org.pl/s/p/artykuly/54/54/Erasmus_2005-06_STUD_i_NAUCZ.pdf, 20.03.2008

25 Ibidem.
26 GUS, Szkoły wyższe i ich fi nanse w 2006 r., Warszawa 2007, s. 254.
27 A. Gruszecka, Współpraca z zagranicą, w: Nauka polska, s. 35.
28 Ibidem, s. 40.
29 A. Siemaszko, Europejska Przestrzeń Badawcza – szanse i zagrożenia dla Polski, w: Polska 

wobec redefi nicji Strategii Lizbońskiej, Warszawa-Gdańsk 2005.
30 E. Okoń-Horodyńska, op. cit., s. 152.
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Kilkakrotny przyrost liczby doktorantów i stały wzrost liczby bronionych co roku 
doktoratów można by więc uznać za szansę dla Polski.

Podsumowanie

Proces Boloński i Strategia Lizbońska wyraźnie wspierają i preferują działania 
sprzyjające wzrostowi liczby doktorantów i doktorów – kadr niezbędnych dla zwięk-
szania poziomu wykształcenia europejskich pracowników, jako siły niezbędnej dla 
realizacji modelu kształcenia ustawicznego i jako kreatorów innowacji niezbędnych 
gospodarce Europy. Wspierana jest mobilność, zarówno w wymiarze geografi cz-
nym – pomiędzy ośrodkami naukowymi, jak i dziedzinowa – pomiędzy dyscypli-
nami nauki. Jak jednak pokazują przywoływane dane, z mobilnością naukowców 
w Europie nie jest tak dobrze, jak można by mieć nadzieję w świetle deklaracji, 
tworzonych możliwości i wydatkowanych (np. w ramach 7. PR) sum. 

W przypadku Polski szczegółowe analizy emigracji pracowników naukowych 
z Polski w latach 80. i 90. XX w. wskazywały na ubytek 25% polskich kadr nauko-
wych w latach 1981–1991 (ściślej, gdyby nie odejścia z nauki i wyjazdy zagraniczne, 
zatrudnienie pracowników naukowych byłoby o owe 25% większe), jednak istotniej-
sze od wyjazdów zagranicznych było odchodzenie do pracy poza nauką (15% wobec 
10%)31. Podsumowując odpływy z pracy w sferze nauki w okresie pomiędzy 1978 
a 2004 r., L. Koszalka i J. Sobieszczański podają, że w okresie 1978–1995 odpływ 
ten wynosił łącznie 30% (z czego 10% za granicę), zaś w okresie późniejszym, do 
2004 r. 18% (z czego za granicę 2%)32.

Wydaje się, że najistotniejszym problemem jest nie kwestia „drenażu mózgów” 
– czy to poza Europę, czy też w obrębie Europy jako cyrkulacja czy mobilność – 
ale ich marnotrawstwo (brain waste), związane z migracjami pracowników nauki 
poza sferę szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Drenaż, cyrkulacja czy nawet 
ucieczka zakładają bowiem, że jeśli nawet w skali makro dokonuje się przeniesienie 
inwestycji (zainwestował w wykształcenie migranta kraj wysyłający, zaś korzyści 
z tej inwestycji odnosi kraj przyjmujący), to przecież nie zostaje ona utracona, 
a rozpatrywana z punktu widzenia jednostki okazuje się faktycznie inwestycją, 
a nie stratą. Jednak wypromowany doktor czy nawet doktorant, który – kierując się 
względami fi nansowymi – emigruje poza naukę i podejmuje pracę (często poniżej 
swoich kwalifi kacji, ale lepiej niż w nauce płatną) tak w skali mikro, jak i w skali 

31 Ibidem, s. 47 i n.
32 L. Koszalka, J. Sobieszczański, Brain Drain – Brain Gain. Introduction and Short Overview of the 

Situation in Eastern Europe, [Online], dostępne: http:// www.eie.org.hiednet/english/Downloads/2003_
hied Dakar_papernsZZ.pdf, 05.02.2008
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makro, jest nietrafi oną inwestycją. Jego własny wysiłek i nakłady podmiotu łożącego 
na jego edukację (najczęściej państwa) jest zmarnotrawiony33.

Można zatem zastanawiać się, jak bardzo w przypadku sytuacji naukowców 
w Europie, a w Polsce w szczególności, możliwe jest przekształcenie migracji w mo-
bilność. Prowadzone w skali Europy badania ścieżek kariery ludzi nauki pozwolą 
zapewne pełniej odpowiedzieć na to pytanie. Dopóki jednak w polskich warunkach 
oddawanie się pracy naukowej będzie wymagało wieloletnich wyrzeczeń i podej-
mowania wysokiego ryzyka osobistego i dopóki mobilność będzie sprowadzała się 
do gościnnych tygodniowych pobytów z wykładami, trudno spodziewać się auten-
tycznej, przynoszącej innowacje i rozwój naukowy, mobilności naukowców.

33 Por. J. Wiśniewski, M. Duszczyk, Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 roku, Warszawa 
2006, s. 33.

Agnieszka Jeran

Migrations or mobility of scientists in Europe – case of Poland

Summary

Freedom of movement of workers, the Bologna Process and Lisbon Strategy are these 
elements of the EU policy that directly infl uence the situation of scientists. When analysing 
the factors which determine the choice of career in science and mobility of scientists, one 
should take into consideration the scientists’ participation in the division of social goods 
(earnings, power and prestige) as well as formal determinants of a career. The analyses show 
that scientifi c career and particularly mobility of scientists have been favourably estimated 
in EU policy. However, they point out the small scale of this mobility both in whole Europe 
and in Poland. Such is situation of Polish scientists that we may rather speak of science 
abandoning or migrations, than of mobility itself.

Agnieszka Jeran

Migration ou mobilite des hommes de science en Europe 
– le cas de la Pologne

Résumés

La libre circulation des travailleurs, le processus de Bologne et la stratégie de Lisbonne 
sont des éléments de la politique de l’Union européenne qui infl uencent directement la 
situation des hommes de science. Tout en analysant des facteurs qui déterminent le choix 
de la carrière dans la science et la mobilité, il faut prendre en considération la participation 
des hommes de science dans le partage des biens sociaux (salaires, pouvoir, prestige) et les 
conditionnements formels de la carrière. Quoique dans la politique européenne on apprécie 
bien une carrière scientifi que, et surtout une mobilité des hommes de sciences, les analyses 
montrent un faible degré de celle-ci tant à l’échelle de toute l’Europe que de la Pologne. La 
situation des hommes de science polonais fait refl échir non seulement sur la mobilité mais 
surtout sur l’abandon de la science, donc la migration.
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Szanse rozwoju kujawsko-pomorskich małych 
i średnich przedsiębiorstw* 

na Jednolitym Rynku Europejskim**

     Musimy być lepsi, ponieważ nie możemy być tańsi.

       Danuta Hübner

Z a r y s  t r e ś c i : małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być traktowane jako podstawa 
lokalnej gospodarki w województwie kujawsko-pomorskim. W kontekście wyzwań 
globalizacyjnych warto zastanowić się czy mogą one być konkurencyjne na rynkach 
światowych, a głównie na jednolitym rynku europejskim. W tym celu przeanalizowano 
różnego typu dane udostępnione przez podmioty zajmujące się problematyką sektora. Na 
podstawie wskaźników społeczno-ekonomicznych (m.in.: udział w eksporcie, zdolność 
do wykreowania rozpoznawalnych marek, ilość przeprowadzanych szkoleń i inwestycji, 
sprawność innowacyjna, instytucjonalne otoczenie biznesu, ogólny klimat przedsiębiorczości) 
stwierdzono, że małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie mogą tylko w niewielkim stopniu 
sprostać wymogom rynków globalnych.

Celem niniejszej pracy jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy re-
gionalne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)1 mają szansę rozwinąć się 

– w szerszej niż dotąd skali – na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE). W szcze-
gólności interesować nas będzie, czy obecny stan sektora pozwoli na wzrost ich 
konkurencyjności. Wysoka jakość kapitału ludzkiego oraz określone właściwości 
fi rmy są niezbędnymi warunkami zakorzenienia się wszelkich pozytywnych dzia-
łań. Bez tych elementów nawet ogromne środki unijne albo nie zostaną w pełni 
wykorzystane, albo nie wywołają spodziewanego efektu mnożnikowego. 

 * Według defi nicji, małymi przedsiębiorstwami określa się te, które zatrudniają do 49 osób, a śred-
nimi – od 50 do 249 osób.

 ** Artykuł ten powstał na podstawie analizy sektora MŚP opublikowanej w ramach prac nad pro-
jektem badawczym „Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy – Monitoring Plus”.

1 Mamy tu na myśli te przedsiębiorstwa, które powstały według polskiego prawa, mają swoją siedzibę 
oraz prowadzą działalność na terytorium Polski. W odróżnieniu od przedsiębiorstw, które powstały na 
zasadach prawa wspólnotowego. 
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Realizacja celu głównego wymaga spełnienia następujących celów szczegóło-
wych:

♦ krótkiej prezentacji defi nicji JRE;
♦ określenia właściwości konkurencyjnych fi rm oraz cech przedsiębiorców 

decydujących o umiejętności rozpoczęcia działalności i utrzymania się 
na JRE; 

♦ ustalenia, na podstawie szeregu wskaźników, kondycji sektora MŚP 
w regionie;

♦ nakreślenia uwarunkowań rozwoju (w tym i barier) tychże przedsię-
biorstw.

Prezentowany tekst powstał w wyniku tzw. wtórnej analizy danych – zarówno 
ilościowych, jak i jakościowych. Zgodnie z jego problematyką, niniejsza praca opiera 
się przede wszystkim na dokumentach udostępnianych przez podmioty i instytucje 
podejmujące się badań dotyczących sektora MŚP. Należy podkreślić, że dostępne na 
ten temat informacje zawierają głównie ilościowe dane statystyczno-ekonomiczne, 
które zazwyczaj nie są interpretowane w określonym kontekście regionalnym 
(system informacji statystycznych nastawiony jest na decydenta centralnego)2 czy 
szerzej kulturowym. Niewątpliwą zaletą takiego ujęcia jest porównywalność danych 
i możliwość zastosowania precyzyjnych technik pomiaru, jednak bez uzupełnienia 
go o zmienne o charakterze społecznym (co spróbujemy tu zrobić) nie uzyskamy 
pełnego obrazu badanego przedmiotu. 

Defi nicja jednolitego rynku europejskiego oraz właściwości 
fi rm konkurencyjnych w ramach jednolitego rynku

W literaturze przedmiotu JRE najczęściej rozumiany jest jako: „Rynek wewnętrzny 
[…] zdefi niowany jako obszar bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapew-
niony swobodny przepływ towarów, osób, usługi kapitału”3. Dodaje się również, że 

„[…] Idealne funkcjonowanie Jednolitego Rynku to osiągniecie takiego stanu, gdzie 
europejski rynek wewnętrzny, przypomina rynek państwa narodowego, na którym 
nie istnieją żadne wewnętrzne bariery.”4 

2 Dostępne dane z powiatowych czy wojewódzkich urzędów pracy i Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości często nie są wystarczające dla zrozumienia problemów lokalnego rynku pracy. 
Związane jest to ze specyfi ką polskiej sprawozdawczości statystycznej (większość badań pomija pod-
mioty zatrudniające mniej niż 10 pracowników), a także z szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem 
szarej strefy.

3 http://64.233.183.104/search?q=cache:Ou3NH8wFdDUJ:eupolicy-jeanmonnet.sggw.waw.pl/
publikacja/3.2.pdf+jednolity+rynek+europejski&hl=pl&ct=clnk&cd=2&gl=pl&client=firefox-a 
[dostęp: 20.07.2008].

4 Ibidem, s. 3.
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W pierwotnym założeniu ma więc on na celu ułatwienie kontaktów między przed-
siębiorcami oraz umożliwia stały przepływ towarów i gotówki ponad granicami. 
Niemniej jedni badacze widzą w nim szansę dla krajów takich jak Polska, dla innych 
stanowi on swoiste zagrożenie. W tekście tym nie będziemy rozstrzygać, która ze 
stron sporu ma więcej racji. Wystarczy stwierdzić, że polscy przedsiębiorcy stoją 
przed możliwością skorzystania z udogodnień jednolitego rynku, by poprawić swoje 
wyniki gospodarcze poprzez np. lepszą alokację czynników produkcji, zwiększenie 
skali produkcji i osiągnięciu płynących z tego korzyści. 

W czasach, gdy „konkurencja nie śpi”, wejście na JRE i utrzymanie się na nim 
wcale nie jest proste. Warto więc krótko zastanowić się, jakimi właściwościami 
musi odznaczać się przedsiębiorstwo, które na tego typu rynku chce mieć jakiekol-
wiek szanse przetrwania oraz jakimi cechami powinien charakteryzować się jego 
właściciel, by móc efektywnie nim zarządzać. To krótkie zestawienie cech ułatwi 
nam w dalszej części artykułu refl eksję (połączoną z porównaniem) nad przedsię-
biorcami oraz fi rmami z regionu kujawsko-pomorskiego. W konsekwencji pomoże 
nam również w próbie skonstruowania odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie.

Na podstawie materiałów przygotowanych m.in. przez Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej oraz Uniwersytet Wrocławski przy okazji konferencji „Innowacyjny 
jednolity rynek – wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej”5 mo-
żemy wywnioskować, że wśród podstawowych determinantów konkurencyjności 
fi rmy na rynku należy wymienić: jej innowacyjność, konkurencyjność (rozumianą 
nie tylko jako dobrą cenę, ale również umiejętność wykreowania rozpoznawalnej 
przez klientów marki), potencjał badawczo-rozwojowy oraz przeprowadzone 
inwestycje. 

Jeśli zaś chodzi o jakość kadry zarządzającej, to wskazać by należało: otwartość 
na nowości i dokształcanie się (m.in. udział w szkoleniach), umiejętność oceny 
pozycji konkurencyjnej fi rmy, umiejętność planowania strategicznego, kompetencje 
komunikacyjne (w tym znajomość języków obcych)6, poziom zaufania społecznego7 
i optymizmu. 

5 Innowacyjny jednolity rynek – wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej. Mate-
riały z konferencji zorganizowanej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Uniwersytet 
Wrocławski. Wrocław, 30 listopada 2006 roku, Warszawa 2007, ss. 12-15.

6 Wpływ niewystarczającej znajomości języków obcych w przedsiębiorstwach na gospodarkę eu-
ropejską [Online] dostępny: 

http://64.233.183.104/search?q=cache:M9G79iZ0DQIJ:ec.europa.eu/commission_barroso/orban/
news/docs/press_release/070223_Memo_07_79/070223_Memo_07_79_pl.pdf+msp+europa+szko-
lenia+pracownik%C3%B3w+wyniki+bada%C5%84&hl=pl&ct=clnk&cd=2&gl=pl&client=fi refox-a, 
25.07.2008.

7 Jak zauważa Francis Fukuyama: „prawo, umowa i gospodarczy racjonalizm są solidną, ale nie-
wystarczającą podbudową stabilności i dostatku społeczeństwa postindustrialnego; należy wzmocnić 
je powszechną aprobatą obopólności interesów, moralnego obowiązku, służby bezpieczeństwu oraz 
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Kondycja sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim

Z uwagi na konieczność skrócenia tak obszernego tematu przegląd sektora MŚP 
dokonany zostanie na podstawie tylko kilku najważniejszych tylko wskaźników. 
Są to: 

♦ Udział MŚP w eksporcie; 
♦ Zdolność do wykreowania rozpoznawalnych marek; 
♦ Ilość przeprowadzanych szkoleń i inwestycji; 
♦ Ocena ich konkurencyjności na różnych rynkach (krajowym i europej-

skim); 
♦ Sprawność innowacyjna. 

MŚP stanowią podstawę lokalnej gospodarki. W 2005 r. było ich ogółem 79 632 
(stanowi to 4,7% udziału w Polsce), co daje 9. pozycję województwu w rankin-
gach przedsiębiorczości i klasyfi kuje region do kategorii Polski „B”8. Sektor MŚP 
w województwie, jak i w całej Polsce charakteryzuje znacznie wyższe od średniej 
europejskiej rozdrobnienie, przejawiające się bardzo wysokim udziałem mikro-
przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób (ok. 95% z ogółu MŚP). 

Jednym z przejawów umiędzynarodowienia gospodarki czy fi rmy jest eksport9. 
Dla przedsiębiorcy z sektora MŚP decyzja o eksporcie jest strategiczna i może 
zaważyć o rozwinięciu lub upadku fi rmy. Powszechnie sądzi się, że eksportują 
głównie duże przedsiębiorstwa, jednak dane temu przeczą. Wskazywać to może na 
fakt, że kluczem do sukcesu jest umiejętne gospodarowanie posiadanymi środkami 
i wiedzą, nie zaś wielkie nakłady fi nansowe. W regionie kujawsko-pomorskim 
większość eksporterów, bo ok. 86%, stanowią przedsiębiorstwa z sektora MŚP10. Od 

zaufania – czyli wartości opartych raczej na zwyczaju niż na chłodnej kalkulacji”. Jednym z wymiarów 
tego związku jest fakt, iż wzajemne zaufanie między partnerami transakcji, np. wiążące się z uznaniem 
uczciwości jako ważnej normy, obniża koszty działania. Partnerzy nie muszą więc zabezpieczać się 
poprzez kosztowne i wyrafi nowane formuły prawne, wystarczy im w dużym stopniu ustne zobowią-
zanie. Reasumując: 

♦ wysoki kapitał społeczny w postaci zaufania sprzyja rozwojowi gospodarczemu poprzez 
obniżanie kosztów transakcji; 

♦ wysoki kapitał społeczny sprzyja rozwojowi gospodarczemu dzięki możliwości wdrażania 
nowoczesnych form zarządzania i współpracy między podmiotami gospodarczymi. 

Zob. F. Fukuyama, Zaufanie, Warszawa-Wrocław 1997, s. 56.
  8 Szerzej na ten temat: M. Stachowiak, W. Dzierżanowski (red.), Raport o stanie sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw w latach 1999–2000, Warszawa 2002. 
  9 B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw w krajach UE [On-

line] dostępny: http://64.233.183.104/search?q=cache:s_GQsujqE4J:www.studiaeuropejskie.pl/save.
php%3Fid%3D368+msp+liczba+aktywnych+w+europie&hl=pl&ct=clnk&cd=2&gl=pl&client=fi re-
fox-a,16.07.2008.

10 Badania przeprowadzone przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu jako część składowa 
projektu: „I Faza Budowy Regionalnego Centrum Eksportu – Identyfi kacja eksporterów”, s. 12. [Online] 
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2002 r. w województwie kujawsko-pomorskim zauważamy ciągły wzrost wartości 
eksportu11 w stosunku do lat poprzednich, natomiast w 2006 r. dość istotnie wzrósł 
odsetek MŚP niezainteresowanych eksportem. Natomiast w porównaniu z czołówką 
europejskich eksporterów (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, Wielka Brytania) 
wypadamy bardzo słabo.

Do najważniejszych rynków eksportowych dla regionu należą przede wszyst-
kim Niemcy, Rosja, a także: Litwa, Ukraina, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania, 
Czechy, Łotwa, Francja, Dania, Białoruś. Małe zróżnicowanie kierunków eksportu 
i uzależnienie od rynku niemieckiego może niekorzystnie wpływać na dalszy roz-
wój eksportu MŚP. Warto tutaj dodać, że najczęściej wykorzystywanym źródłem 
informacji o rynkach zagranicznych przez fi rmy są kontakty osobiste, następnie 
klienci zagraniczni, bazy danych w sieci Internet oraz wystawy międzynarodowe; 
najrzadziej – Ministerstwo Gospodarki, samorządy terytorialne i Centrum Informacji 
Rynkowej. Najprawdopodobniej dlatego główną barierą wzrostu eksportu w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim jest – według przedsiębiorców – niewystarczająca 
aktywność polityki proeksportowej organów państwowych i samorządowych. Ba-
rierą w zwiększeniu eksportu jest także niedostateczny dopływ informacji o rynku, 
a także niechęć do zrzeszania się w konsorcja eksportowe (zupełnie odmiennie rzecz 
ma się w innych krajach Unii, np. w Hiszpanii, gdzie ta forma współpracy nie jest 
traktowana z tak dużą rezerwą). 

Kolejną kwestią, którą należy omówić, jest zdolność lokalnych przedsię-
biorstw do wykreowania rozpoznawalnej marki. Przegląd wyników z trzech 
wybranych rankingów przeprowadzanych na skalę krajową (100 Najcenniej-
szych Polskich Marek, Gazele Biznesu oraz Liderzy Marki) wskazuje, że drobne 
przedsiębiorstwa w województwie potrafią zaledwie w niewielkim stopniu 
wykreować markę rozpoznawalną w kraju, a cóż dopiero na rynku europej-
skim. Warto zauważyć, że zwiększająca się z roku na rok ilość prezentowanych 
w rankingach marek budzi nadzieję. Natomiast w porównaniu z fi rmami europej-
skimi jeszcze niewiele kujawsko-pomorskich fi rm zdaje sobie sprawę z kapitału, 
jakim jest posiadanie marki. Przedsiębiorcy żywią bowiem przekonanie, że marka 
to, co najwyżej, bezpłatna reklama. Specjaliści przekonują, że „mimo iż jest ona 
wartością niematerialną, wyceniona, ma swoje odbicie w bilansie spółki i powinna 
być traktowana tak samo, jak wszystkie inne aktywa”12. 

dostępny: http://72.14.203.104/search?q=cache:Em4KM6WM6QoJ:test.eksport.kujpom.info/fi les/File/
export_w_regionie/eksport.doc+I+Faza+Budowy+Regionalnego+Centrum+Eksportu+%E2%80%93+I-
dentyfi kacja+eksporter%C3%B3w&hl=pl&gl=pl&ct=clnk&cd=4,11.06.2008. 

11 Ibidem, s. 13. 
12 A. Gołębicka, Marka lokalna nie sprzeda się sama, [Online] dostępny: http://www.opoka.org.pl 

/biblioteka/X/XB/markalokalna.html, 23.09.2006.
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Bardzo ważnym wskaźnikiem kondycji sektora MŚP jest partycypacja właści-
cieli fi rm i ich pracowników w szkoleniach. Europejskie doświadczenia wskazują, 
że szkolenia przynoszą pożytek w postaci innowacyjności kadry, co bezpośrednio 
przekłada się na wprowadzanie zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie czy 
w wytwarzaniu nowych ulepszonych produktów, usług, technologii. Niestety, 
według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju13, tylko co ósmy 
pracujący Polak uczestniczy w szkoleniach14, w porównaniu np. z Danią, gdzie do-
kształca się co drugi pracownik, wskaźnik ten jest bardzo niski (jeden z najniższych 
w zjednoczonej Europie). Charakterystyczne jest również to, że w Polsce sektor 
MŚP pod względem edukacji pracowników był zawsze bardziej zaniedbany niż duże 
przedsiębiorstwa. Na przykład w 2003 r. szkolenia w fi rmach zatrudniających co 
najmniej 250 pracowników przeprowadzano ponaddwukrotnie częściej niż w zatrud-
niających do 50 pracowników (78% wobec 36%). Dane z Badania Ustawicznego 
Szkolenia Zawodowego w Przedsiębiorstwach15 wskazują, że najczęściej szkoli 
się pracowników w wieku od 25 do 44 lat, wykształconych i zajmujących wysokie 
stanowiska, znacznie rzadziej: młodych, słabiej wykwalifi kowanych, zajmujących 
się bezpośrednio produkcją czy usługami. Większe znaczenie dla polskich przed-
siębiorców mają też szkolenia tzw. zewnętrzne niż wewnętrzne, co oznacza, że nie 
korzysta się z zasobów własnych przedsiębiorstwa, czyli z wiedzy i umiejętności 
doświadczonych pracowników.

W województwie kujawsko-pomorskim w 2005 r. pracodawcy16, którzy nie 
szkolili siebie i swoich pracowników, wybór ten uzasadniali brakiem takiej po-
trzeby. Przyczyną jest przeświadczenie, że po pierwsze, ich pracownicy mają już 
odpowiednie kwalifi kacje, a po drugie, nie mieliby problemów ze znalezieniem 
nowych, już wyszkolonych, pracowników (w ciągu ostatnich 2 lat sytuacja ta ulega 
zmianie, przedsiębiorcy zaczynają zmagać się z problemem braku wykwalifi kowa-
nej kadry). Natomiast kolejną, ważną barierą przyczyniającą się do niekorzystania 
z oferty szkoleniowej jest już – nie brak czasu – ale wysoka cena szkoleń. Jednak 
analitycy rynku główną przyczynę nieszkolenia pracowników wiedzą w niedostrze-
ganiu potrzeby inwestowania w rozwój siły roboczej oraz niedostrzeganiu przez 
przedsiębiorców natychmiastowych korzyści szkoleń. 

13 Magazyn ekonomiczny „Plus – Minus” Tadeusza A. Mosza. TVP 1, z dn. 8.11.2005.
14 Terminem „szkolenie” określamy wiele różnorodnych działań i form doskonalenia umiejętności, 

podnoszenia wiedzy i kwalifi kacji w bardzo różnych obszarach. Chodzi tu o rozwijanie umiejętności 
u osób dorosłych, zwłaszcza rozwój w dziedzinie kompetencji związanych z wykonywaną pracą lub 
umożliwiających podjęcie nowego zajęcia. Zob. Ekspertyza, M. Boni, Rynek usług szkoleniowych dla 
przedsiębiorców. Stan obecny. Perspektywy. Rekomendacje, Warszawa 2004.

15 Niebieskie Księgi 2003, [Online] dostępny: www.mgips.gov.pl, 15.09.2005.
16 Badania dotyczące konkurencyjności sektora MŚP w 2004 roku, [Online] dostępny: www.pry-

watni.pl, 26.03.2005.
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Kolejnym wskaźnikiem kondycji przedsiębiorstw są nakłady inwestycyjne. 
W województwie kujawsko-pomorskim stanowią one istotną przyczynę zahamo-
wania poprawy konkurencyjności wyrobów regionalnych przedsiębiorstw na rynku 
krajowym i zagranicznym (są za niskie chociażby w porównaniu do pozostałych 
regionów Polski)17. Tylko 49% przedsiębiorców w województwie kujawsko-po-
morskim zdecydowało się inwestować w 2005 r. i chociaż według nich samych 
podstawową przyczyną tego stanu rzeczy były niewykorzystane moce techniczne 
(odpowiedź: nie było potrzeby – ok. 34% wskazań), to równie ważnym czynni-
kiem, zmniejszającym skłonność do inwestowania, była ciągle słaba i nietrwała 
poprawa koniunktury gospodarczej (20%), słaby popyt na rynku polskim (18%) 
i trudności w otrzymaniu kredytu na inwestycje (8%). Inwestycje dokonywane przez 
właścicieli fi rm koncentrowały się na inwestycjach zwiększających możliwości 
produkcyjne przedsiębiorstw i możliwości świadczenia usług (44%). Tylko 26% 
organizacji dokonało inwestycji w poprawę jakości oraz inwestycji związanych 
z wprowadzeniem nowych produktów i usług na rynek. W wynikach tych zwraca 
szczególną uwagę kategoria Badania i Rozwój (B+R), która otrzymała 0% wskazań! 
W regionie kujawsko-pomorskim badane przedsiębiorstwa poniosły największe 
nakłady również na rzeczowe inwestycje (wydatki te stanowiły średnio 8,8% ogółu 
nakładów), ale już 1,5% nakładów stanowiły wydatki na własne prace badawczo-
rozwojowe, a 1,12% na zakup know-how. Niżej niż w Polsce uplasowały się wydatki 
na szkolenia (1%) i doskonalenia załogi (0,96%), innowacje rynkowe (0,86%) oraz 
innowacje organizacyjne (0,63%)18. 

W Polsce głównym czynnikiem decydującym o konkurencyjności sektora MŚP, 
jak wynika z badań Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan19, jest 
cena produktów i usług (57,6% wskazań, znaczenie tego czynnika wzrosło w stosunku 
do 2003 r. o 5,7%). Na drugim miejscu jest jakość produktów (18,57%), a na trzecim 
jakość obsługi klientów i budowanie dobrych relacji z nimi (9,6%). Innowacyjny 
charakter produktu czy usługi właściwie nie ma znaczenia (1%). Przedsiębiorstwa 
w województwie kujawsko-pomorskim wpisują się w ten ogólnopolski trend. 

Poziom konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw sektora zbadano w roku 
200420. Okazało się, że na rynku regionalnym większość fi rm jest konkurencyjna. 

17 Ibidem, s. 3 oraz statystyki PARP: Stan sektora MŚP w 2002 r.; Tendencje rozwojowe w latach 
1994–2003; [Online] dostępny: www.parp.gov.pl, 26.03.2005.

18 M. Haffer, Badanie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP w regionie kujawsko-
-pomorskim, Toruń 2004, s. 19.

19 Badania dotyczące konkurencyjności sektora MŚP w 2005 roku, [Online] dostępne: www.prywatni.
pl, 26.03.2005 oraz statystyki PARP; Stan sektora MŚP w 2002 roku; Tendencje rozwojowe w latach 
1994–2003, [Online] dostępne: www.parp.gov.pl, 26.03.2005.

20 M. Haffer, Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP w regio-
nie kujawsko-pomorskim, [Online] dostępne: http://www.ris.kujawsko-pomorskie.pl/dokumenty/, 
26.03.2006.
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Tylko ok. 6% przedsiębiorstw nie daje sobie na nim rady. Dane dotyczące rynku 
krajowego zasadniczo nie zmieniają tego stanu rzeczy, gdyż większa część przed-
siębiorstw, bo ponad 75%, uważa się za konkurencyjne. Natomiast jednolity rynek 
UE jest wciąż dla nich trudny, gdyż – jak wskazują wyniki – tylko 35,3% przed-
siębiorstw jest w stanie podjąć na nim walkę konkurencyjną, 4,5% jest w pierwszej 
trójce, a jedynie 2,9% jest liderami.

W województwie kujawsko-pomorskim poziom innowacyjności przedsiębiorstw 
jest podobny do poziomu w innych województwach, czyli niski (nakłady na ten 
rodzaj działalności to niewielki odsetek we wszystkich kosztach ponoszonych przez 
przedsiębiorców – ok. 2,3%21). W latach 2001–2003 z regionalnych przedsiębiorstw, 
które zdecydowały się w tych latach wprowadzać jakiekolwiek innowacje, 60% 
wprowadziło innowacje produktowe, 48% technologiczne, 42% organizacyjne oraz 
50% rynkowe. Z tego prawie 75% badanych przedsiębiorstw opiera się na wyni-
kach badań własnych oraz kopiowaniu rozwiązań konkurentów. Tylko nieliczne 
przedsiębiorstwa korzystają z zakupu nowych technologii, licencji i rozwiązań 
wniesionych przez kooperantów. W analizowanych latach przedsiębiorstwa te nie 
wdrożyły żadnej innowacji produktowej będącej rezultatem współpracy z insty-
tucjami B+R. Oznacza to, że współpraca z placówkami naukowo-badawczymi 
jest znikoma (we wdrażaniu w przedsiębiorstwach nowych technologii – ok. 4%, 
innowacji rynkowych – 2% i organizacyjnych – ok. 3%), co dziwi, zwłaszcza gdy 
weźmiemy pod uwagę fakt, że województwo dysponuje rozbudowanym zapleczem 
naukowo-badawczym (wiele uczelni wyższych). Porównując nakłady na B+R, mo-
żemy zauważyć, że Polska wypada bardzo słabo (0,56% PKB). W UE przeciętne 
wydatki wynoszą 1,95% PKB i ustępują tym, które występują w USA i w Japonii 
(odpowiednio 2,77%; 3,54%).

Podsumowując, należy stwierdzić, że ogólna ocena stanu sektora wypada nega-
tywnie. Nasze województwo charakteryzuje bowiem słaby wskaźnik udziału przed-
siębiorstw w eksporcie, niskie nakłady na inwestycje, w tym także na innowacje. 
Konkurencyjność MŚP na JRE jest więc niewielka. 

Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
w województwie kujawsko-pomorskim

Literatura przedmiotu dotycząca uwarunkowań rozwoju MŚP wskazuje, że zależy 
on od wielu czynników, co ciekawe, najczęściej przedstawia je w postaci barier czy 
pól problemowych. Z badań przeprowadzonych w latach 2005 i 2007, przez PKPP 

21 Jest to średnia wartość. V.: M. Haffer, Badanie potrzeb, s. 35. 
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Lewiatan22, na reprezentatywnej grupie przedstawicieli MŚP, dotyczących konku-
rencyjności sektora, wynika, że największymi problemami są: fi skalizacja państwa 
(wysokie koszty pracy, ciągle zbyt wysokie podatki), biurokracja (nieprzyjazne 
procedury administracyjne) oraz złe, nieelastyczne i niespójne prawo. Likwidacja 
tych właśnie barier może faktycznie być impulsem do przyspieszonego rozwoju 
sektora. Jednak ich specyfi ka wymaga rozwiązań systemowych, które (zasadniczo) 
mogą być inicjowane na poziomie centralnym, nie zaś lokalnym. Działania takie 
są prowadzone poprzez zmiany w prawie lub odpowiednie programy naprawcze 
i pomocowe. Przykładem tego typu rozwiązań była Ustawa o swobodzie działal-
ności gospodarczej, CIT i PIT od działalności gospodarczej czy liberalizacja prawa 
pracy.

Siła oddziaływania czynników determinujących rozwój MŚP jest zróżnicowana. 
Za najważniejsze dla rozwoju fi rm właściciele uznają czynniki ekonomiczne. Jed-
nak znaczenie uwarunkowań społecznych jest również coraz częściej dostrzegane. 
Spośród wielu kwestii socjokulturowych w niniejszej pracy zajmiemy się tylko 
dwiema: 

♦ jakością obsługi instytucjonalnej small businessu w regionie;
♦ niesprzyjającym klimatem rozwoju przedsiębiorczości, który przejawia 

się najczęściej w dwóch wymiarach. Po pierwsze, w negatywnym, pełnym 
podejrzeń traktowaniu przedstawicieli sektora MŚP przez państwo i jego 
instytucje23. Po drugie, w b r a k u  a k c e p t a c j i  r o z w a r s t w i e n i a 
s p o ł e c z n e g o  w społeczeństwie polskim.

Rozpatrując wpływ infrastruktury otoczenia biznesu na funkcjonowanie MŚP, 
należy zwrócić uwagę na fakt, że rola organizacji wspierających powinna być naj-
ważniejsza. Rozwój podmiotów gospodarczych w regionie należałoby wspomagać 
poprzez działalność następujących wyspecjalizowanych instytucji: 

♦ Banki, fundusze inwestycyjne, instytucje kredytowo-pożyczkowe i gwa-
rancyjne, instytucje ubezpieczeniowe; 

♦ Centra targowe i wystawienniczo-promocyjne; 
♦ Organizacje przedsiębiorców aktywnie uczestniczące w kształtowaniu 

polityki gospodarczej w regionie i środowiskach lokalnych; agencje 
szkoleniowo-konsultingowe, ośrodki upowszechniania innowacji techno-
logiczno-organizacyjnych, ośrodki informacji gospodarczej i in.

Banki stanowiące podstawowy element otoczenia biznesu są ważnym wskaź-
nikiem klimatu inwestycyjnego/potencjału rozwojowego regionu24. Ilość banków 

22 Badanie sektora MŚP, [Online] dostępne: www.prywatni.pl, 15.03.2005, 25.06.2008.
23 Raport Otwarcia w 2005 r. przedstawiony przez premiera Marcinkiewicza wskazuje na to, że 

rośnie liczba instytucji kontrolujących działalność przedsiębiorstw prywatnych, jest ona najwyższa 
w Europie.

24 R.-L. Bianchini, Książęca spółka z o.o., Forum nr 16/2005.
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w poszczególnych województwach zestawiona z ilością aktywnych MŚP wskazuje, 
że najmniej tego typu instytucji na jednego przedsiębiorcę przypada na regiony 
zacofane gospodarczo, czyli m.in. Pomorze i Kujawy. Podobnie liczba punktów 
pośrednictwa fi nansowego (z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych) 
wskazuje na zapóźnienie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Jak wynika z opracowania Jana Wrana Wystawiennictwo – strukturalne ogniwo roz-
woju miasta25, centra wystawiennicze wpływają nie tylko na strukturę przestrzenną (urba-
nistyczno-architektoniczną) danego obszaru, ale także (być może w decydujący sposób, 
np. casus Włoch) na jego rozwój społeczno-gospodarczy. Oznacza to, że pewne decyzje
o charakterze infrastrukturalnym, np. o budowie nawet niewielkiego obiektu kon-
gresowo-wystawienniczego, mogą (przy odpowiednim marketingu) przyczynić się 
do rozkwitu gospodarczego MŚP. Badania przeprowadzone w 2003 r. przez Instytut 
Turystyki w Warszawie26 wskazują, że nasze województwo cierpi na defi cyt tego 
typu miejsc (14 obiektów, co daje 2,7% udziału we wszystkich analizowanych 
obiektach w Polsce). Poza tym liczba imprez typu: targi, wystawy, kongresy również 
pozostawia wiele do życzenia. 

W regionie działa ok. 100 zarejestrowanych stowarzyszeń przedsiębiorców, m.in. 
izby przemysłowe i przemysłowo-handlowe (m.in. Izba Gospodarcza „Wodociągi 
Polskie” w Bydgoszczy), organizacje rzemiosła (39 organizacji, np. Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Toruniu). Organizacja usług wspierających MŚP leży także w gestii 
III sektora (organizacje pozarządowe). W województwie kujawsko-pomorskim 
działa m.in. Stowarzyszenie Lokalnej Przedsiębiorczości. Niektóre z wymienionych 
organizacji wchodzą w skład Krajowego Systemu Usług (KSU). 

KSU jest to sieć organizacji niekomercyjnych (czyli tych, które nie generują 
zysku), świadczących różnego rodzaju usługi dla sektora MŚP dla podniesienia 
jego konkurencyjności na rynku europejskim. Warto również zwrócić uwagę na 
grupę ośrodków (podsieć KSU) świadczących usługi o typowo innowacyjnym 
charakterze – tworzących Krajową Sieć Innowacji (KSI). Do ich zadań należy 
„pomoc w tworzeniu warunków do transferu i komercjalizacji nowych rozwiązań 
technologicznych oraz realizacji przedsięwzięć innowacyjnych”27 w sektorze small 
businessu. W województwie kujawsko-pomorskim jest kilka ośrodków szkole-
niowo-doradczych, m.in.: w Tucholi, Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu oraz 
w Płużnicy. Ważną rolę w systemie KSI odgrywają (dodatkowo, niewymienione 
wcześniej) parki technologiczne, szkoły wyższe oraz lokalne fundusze pożyczkowe 

25 J. Wrana, Wystawiennictwo-strukturalne ogniwo rozwoju miasta, Kraków 2002.
26 Metodologia badań i badanie pilotażowe turystyki biznesowej, Warszawa 2003. [Online] dostępny: 

http://www.mgip.gov.pl/Turystyka/Badania+rynku+turystycznego/Prace+badawcze/biznesowa-meto-
dologia.htm, 30.08.2005.

27 Informacje ogólne na temat funkcjonowania KSU [Online] dostęp: http://ksu.parp.gov.pl/oksu.
html, 28.09.2005.



— 89 —

SZANSE ROZWOJU KUJAWSKO-POMORSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

i poręczeniowe. Natomiast z analizy danych dotyczących tego typu ośrodków płynie 
wniosek o słabym uposażeniu województwa kujawsko-pomorskiego w organizacje, 
które statutowo mają wspierać biznes. Poza tym należy dodać, że siedziby tych in-
stytucji zlokalizowane są tylko w największych miastach województwa. Z analizy 
listy teleadresowej lokalizacji ośrodków KSU wynika, że większość ośrodków 
znajduje się w Bydgoszczy i w Toruniu. Ich obecność byłaby więc pożądana przede 
wszystkim w małych i średnich miastach regionu. Jeśli dodamy do tego informację 
o nietrwałej współpracy przedsiębiorców z instytucjami rządowymi, choćby dla 
uzyskania efektów innowacyjnych – to w dłuższej perspektywie, mimo sporej 
grupy klientów z tego sektora korzystających z rządowej pomocy, może się okazać 
to mało rozwojowe. 

Według informacji zebranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) z działalności KSU, ponad połowa wszystkich usług wykonywanych przez 
akredytowanych doradców to usługi informacyjne. Kolejną charakterystyczną 
cechą, która zwraca uwagę, jest niewielkie zainteresowanie doradztwem o charak-
terze innowacyjnym. W naszym województwie w roku 2003 nie wykonano żadnej 
tego typu usługi – podobnie jest z usługami fi nansowymi, na które powinien być 
największy popyt! Być może przedsiębiorcy nie korzystają z tych instrumentów 
wspierania innowacyjności, gdyż ich nie znają. Badania Mirosława Haffera oraz 
badania przeprowadzone przez PARP28 zdają się również potwierdzać tę tezę, 
ponieważ stwierdzono w nich, że respondenci słabo lub wcale nie znali ofert czy 
instrumentów pomocy przeznaczonych dla nich oraz wykazywali małą znajomość 
funkcjonowania instytucji wsparcia. Właśnie poprawa komunikacji między ośrod-
kami KSU i przedstawicielami MŚP może znacząco wpłynąć na rozwój drobnego 
biznesu na rynkach europejskich.

Przyczyn braku aktywności przedsiębiorców w korzystaniu z oferowanej im 
pomocy może być kilka. Z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami 
drobnej przedsiębiorczości wynika29, że nakładają się tu następujące problemy. 
Pierwszy, nie zawsze uświadamiany przez samych zainteresowanych, wskazuje na 
obciążenia bagażem minionej epoki. Objawia się w braku zaufania czy ogólnie ne-
gatywnym nastawieniu do instytucji rządowych, których KSU jest przedstawicielem. 
W konsekwencji prowadzi to do pasywności i niepodejmowania prób współpracy. 
W okresie komunizmu inicjowane przez władze działania pomocowe miały na 
celu ukazanie władz w korzystnym świetle i nie wiązały się z realną pomocą dla 
zainteresowanych.

28 Usługi wspierające mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i samozatrudnionych 
– raport kujawsko-pomorski, [Online] dostępny: http://www.parp.gov.pl/raporty/raport10_02.pdf , 
03.11.2005.

29 R. Sojak (red.), Przestrzenie ukrytego potencjału rynku pracy. Budowa kapitału społecznego 
w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2005.



— 90 —

KAROLINA GRABOWSKA-GARCZYŃSKA

Kolejnym powodem, dla którego rodzimi przedsiębiorcy nie współpracują 
z doradcami KSU w stopniu satysfakcjonującym, jest fakt, że za przyczynę proble-
mów związanych z ich działalnością przedsiębiorcy uważają nie brak sprawności 
w prowadzonej przez siebie fi rmie czy jej nieznaczną innowacyjność, ale problemy 
z popytem na rynku czy brak zasobów fi nansowych u potencjalnych lub obecnych 
klientów.

Inną, poważną barierą w rozwoju przedsiębiorczości, o której należy wspomnieć, 
jest niesprzyjający jej klimat społeczny (mimo iż na poziomie ofi cjalnego dyskursu 
przedsiębiorczość jest postrzegana jako cecha akceptowana albo wręcz pożądana;  
jako przedmiot nauki pojawia się w szkołach, na kursach; mówi się o niej w środ-
kach masowego przekazu; zachęca się do niej itp.). Ów klimat przejawia się na 
dwa sposoby. 

Bardzo dotkliwe dla działalności fi rmy jest nieprzychylne, często pełne podejrzeń 
traktowanie przedsiębiorców przez państwo i jego instytucje (najczęściej przez 
przedstawicieli Urzędu Skarbowego). Te negatywnie nacechowane zachowania 
potęgowane są skomplikowanymi procedurami, formalizmem30, grożeniem karami, 
zabieraniem czasu, który należałoby wykorzystać na kontakty z klientem czy prace 
związane z rozpoznawaniem rynku.

Wyniki z badań, przeprowadzonych w 2005 r. przez PKPP Lewiatan na temat 
kontaktów przedstawicieli MŚP z różnymi typami instytucji administracji publicznej, 
pokazują, że procedury związane z dopełnieniem różnych formalności urzędniczych 
zajmują kierownictwu fi rmy dużo czasu31. Odczuwają to bardzo mocno przede 
wszystkim małe fi rmy, ponieważ wszystkie czynności administracyjne, np. doko-
nywanie opłat itp. mają tradycyjną formę, a więc wiążą się z osobistą wizytą w kon-
kretnym urzędzie. Jakość obsługi w poszczególnych instytucjach we wszystkich 
regionach kraju wskazuje, że w naszym województwie najlepiej ocenione zostało 
działanie urzędów pracy, (które zebrały od 51,2% badanych – oceny bardzo dobre 
i dobre, może to być wynikiem rzadszych kontaktów). Znacznie gorzej oceniono 
instytucję, z którą w swej działalności przedsiębiorcy stykają się częściej, a więc 
Urząd Skarbowy, najgorzej zaś wypadł ZUS. 

Podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej nie sprzyja 
brak akceptacji rozwarstwienia społecznego w społeczeństwie polskim. Prywatni 
przedsiębiorcy są kategorią społeczną, do której przedstawiciele innych grup spo-
łeczno-zawodowych przemieszczają się łatwiej niż np. do kategorii specjalistów, 
jest więc to względnie otwarty kanał awansu. MB SMG/KRC Laboratorium Badań 

30 D. Galligan, M. Matczak, Niebezpieczny formalizm w sądach, „Gazeta Wyborcza” 28/11/05, 
s. 34.

31 Tego typu zajęcia pochłaniają im aż 17% czasu, podczas gdy uczestnictwo w spotkaniach bran-
żowych tylko 4,3%, a lektura bieżącej prasy i czasopism branżowych 6,3%, analizowanie otoczenia 
konkurencyjnego tylko 11,6%.
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Jakościowych32 przeprowadziło badania, z których wynika, że w oczach responden-
tów przedsiębiorca w pierwszej kolejności jest pracowity, wykształcony i sprytny, ale 
także przebiegły, nieuczciwy i wyrachowany. Opinie takie pokrywają się poniekąd 
z wizerunkiem przedsiębiorców kreowanym w mediach, gdzie przybiera on postać 
nuworysza prowadzącego działalność na granicy prawa. Dlatego warto podkreślić, że 
interpretacja własnej sytuacji zawodowej przez przedsiębiorców czy ich subiektywna 
ocena szans funkcjonowania fi rmy wpływa na charakter podejmowanych przez 
nich dalszych działań na rynku. Na przykład na chęć przeniesienia działalności do 
innego kraju UE – myśli o tym 4,8% przedsiębiorców w Polsce. Wskazywać by to 
mogło, że Polska jest krajem ludzi przedsiębiorczych, ale nie jest krajem dla ludzi 
przedsiębiorczych33.

Oprócz barier należy również wskazać na potencjał tkwiący w regionie, który 
może przyczynić się do rozwoju MŚP na JRE. Województwo kujawsko-pomorskie 
ma następujące atuty: po pierwsze, jest korzystnie położone na osi transportowej 
północ – południe (przez województwo przechodzą ważne arterie komunikacyjne 
łączące kraje Europy Zachodniej ze wschodnią częścią kontynentu34, choć ogólnie 
infrastruktura drogowa w województwie jest słabo rozwinięta. Z punktu widzenia 
wspomagania w rozwoju przedsiębiorczości tego typu inwestycje są niezwykle 
ważne). Po drugie, region charakteryzuje rozwinięte szkolnictwo wyższe, a więc 
potencjał naukowy i zaplecze instytucjonalne, co może dać podstawy do rozwinięcia 
współpracy w zakresie innowacyjności z MŚP. 

Kolejnym elementem niewątpliwie wzmacniającym potencjał sektora jest me-
tropolizacja trzech miast (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek), która wpływa na wzrost 
jakości kapitału ludzkiego35. Ostatnim atutem, ale nie najmniej ważnym, jest lotnisko 
w Bydgoszczy (łączy region z najważniejszymi ośrodkami w kraju, a także coraz 
częściej również z międzynarodowymi). Może ono w znacznym stopniu przyczynić 
się do rozwoju biznesu (np. zwiększyć zdolności eksportowe przedsiębiorstw). 
Warto również podkreślić, że bydgoskie lotnisko ma niewątpliwą zaletę, jaką jest 
bliskie sąsiedztwo z centrum miasta (3,5 km). Ta niewielka odległość wpływa na 
koszty i czas dojazdu, czyniąc port lotniczy bardziej konkurencyjnym.

32 Raport: Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre przykłady. [Online] dostępny: http://www.
msg.org.pl/,MB+SMG/KRC+LABORATORIUM+BADA%C5%83+JAKO%C5%9ACIOWYCH-
M54,L13,B65,S7,F93090_MSG.html, 02.02.2005.

33 Badania sektora MŚP [Online] dostępny: http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=91238&artic-
le_id=189972, 20.07.2008.

34 Rozbudowywana jest trasa A1, która połączy kraje z północy Europy z częścią południową. 
Przecinają się tu również drogi łączące północ kraju z południem, międzynarodowa droga E 75 
Gdańsk -Cieszyn, E 10 Szczecin-Warszawa, E 261 Świecie-Wrocław.

35 G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Opracowanie wykonane w 1998 r. na zlecenie Komitetu Integracji 
Europejskiej i fi nansowanie z funduszy PHARE, w: B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Rozwój lokalny 
i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy 2002, s. 113.
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Mimo iż MŚP odgrywają zasadniczą rolę na lokalnym rynku, wydaje się, że nie 
potrafi ą jeszcze (z powodzeniem) konkurować na rynkach międzynarodowych. Na 
podstawie zaprezentowanych wskaźników, np. eksportu, poziomu innowacyjności, 
niewystarczających zasobów kapitału intelektualnego, możemy wnioskować, że 
przedsiębiorstwa te mają również niewielkie szanse (przynajmniej w najbliższym 
czasie) na wniesienie poważnego wkładu w procesy globalizacji i rozwinięcia 
swej działalności na JRE. Porównując je z przedsiębiorstwami z Europy, możemy 
stwierdzić, że nie są wystarczająco elastyczne i nie dostosowują się do zmiennych 
rynkowych. Jednak myślenie tylko w kategoriach wskaźników jest nieco życzeniowe 
(np. wskaźnik 3% na B+R). Wartości te mogą być interesujące – jak zapewnia 
Witold Kwaśnicki – z naukowego punktu widzenia, ale dla biznesmena odgrywają 
rolę drugorzędną i nie są celem, a wynikiem jego codziennych decyzji36. 

Remedium na bolączki MŚP jest z pewnością likwidacja głównych barier ha-
mujących ich rozwój: nadmiernego fi skalizmu państwa, złego prawa, uciążliwej 
biurokracji, ale także słabej jakości kapitału ludzkiego i klimatu społecznego 
w regionie oraz nierozwiniętej infrastruktury instytucjonalnej. W tym celu należy 
zintensyfi kować pomoc władz centralnych i lokalnych kierowaną do przedstawicieli 
sektora MŚP oraz czerpać z doświadczeń innych aktorów sceny europejskiej. 

Szansą dla sektora jest również polityka Unii Europejskiej, ponieważ kwestie 
MŚP pojawiają się w wielu unijnych dokumentach oraz programach pomocowych 
(związanych z użyciem instrumentów fi nansowych). Trzeba jednak pamiętać, iż 
środki fi nansowe powinny być inwestowane nie tylko w dobra materialne, ale 
również, a może przede wszystkim, w zmianę mentalną – przełamania utartych 
schematów myślenia czy barier społecznych, np. wiążących się ze słabą współpracą 
między środowiskami biznesowymi i akademickimi. Brak zmian w warunkach 
funkcjonowania MŚP może na dłużej wykluczyć lokalne przedsiębiorstwa z kon-
kurencji na rynkach globalnych.

36 Innowacyjny jednolity rynek, s. 49.
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Development chances of small and medium enterprises of kuyavia 
and pomerania on the Single European Market

Summary

Small and medium enterprises may constitute the basis for local economy in the Kuyavia 
and Pomerania Region. However, in the context of global challenges, it is necessary to verify 
whether they will be competitive in the world markets and particularly in the Single European 
Market. In order to do so, various data obtained from subject dealing with this fi eld of interest 
have been analysed. On the basis of the analysis of socio-economic indicators (among others: 
participation in export, ability to create recognizable brands, legal aspect of business and 
general entrepreneurship climate) it has been proved that small and medium enterprises from 
the Region can respond to the global markets only in a limited extent.

Karol ina Grabowska-Garczynska

Perspectives du developpement de petites et moyennes entreprises 
de la voïvodie de cujavie et de pomeranie sur le Marche Unique 

Europeen 

Résumés

De petites et moyennes enterprises peuvent être traitées comme un fondement de l’économie 
locale dans la voïvodie de Cujavie et de Poméranie. Dans le contexte des défi s de globalisation, 
il convient de refl échir si elles peuvent être concurrentes sur les marchés mondiaux et surtout 
sur le Marché unique européen. Dans cet objectif on a analysé différentes données fournies 
sur des sujets qui s’occupent de la problématique du secteur. En s’appuyant sur des indices 
sociaux-économiques (entre autres: participation à l’exportation, une capacité de créer des 
marques connues, nombre des cours de formation et d’investissements exécutés, effi cacité 
d’innovation, environnement institutionnel et climat des affaires) on a constaté que de petites 
et moyennes entreprises dans cette région sont peu capables de répondre aux exigences des 
marchés globales.





A g n i e s z k a  W e d e ł - D o m a r a d z k a

Wymiar prawny deportacji i nielegalnej reimigracji

Nielegalna migracja jest zjawiskiem tak starym, jak istnienie suwerennych 
państw. Kontynent europejski borykał się z tym problemem już od czasów 

starożytnych i dopiero XX w. zmienił postrzeganie polityki migracyjnej. Europa 
z obszaru emigracyjnego stała się terytorium imigracyjnym i to okresowo o wiel-
kim nasileniu. 

Początkowo ochrona osób migrujących była domeną prawa międzynarodowego. 
Z uwagi jednak na jego ogólny charakter nie wszystkie regulacje można uznać 
za wystarczające, co więcej, prawo międzynarodowe zawsze podkreślało wagę 
krajowych regulacji w tej kwestii. Tym samym konieczne stało się stworzenie 
bardziej efektywnego systemu ochrony. Lex specialis stało się więc międzyna-
rodowe prawo praw człowieka wraz z zapisami tworzącej jego trzon na gruncie 
europejskim Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności1. 
Nastanie porządku prawnego w ramach wspólnot można uznać za kolejny krok – 
zaczęto wtedy zastanawiać się także nad możliwościami wprowadzenia wspólnych 
regulacji unijnych, rozwiązujących coraz liczniejsze problemy migracji. Wszystkie 
te porządki prawne współistnieją ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Prawa 
międzynarodowe i prawa człowieka starają się wprowadzić minimalny standard 
ochrony imigrantów, także tych nielegalnych. Prawo wspólnotowe poza ochroną 

1 Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, za: Prawa człowieka. Doku-
menty międzynarodowe, oprac. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1993, s. 53. 

Z a r y s  t r e ś c i : Artykuł podejmuje istotne problemy związane z nielegalna migracją, 
a w szczególności z tworzącymi się regulacjami wspólnotowym z zakresu powrotu do kraju 
pochodzenia nielegalnych imigrantów. Prawo wspólnotowe dopiero rozpoczyna tworzenie 
regulacji w tej jakże złożonej i pełnej trudnych a nieraz i tragicznych sytuacji dziedzinie. 
W artykule starano się wykazać, iż tworzenie tych regulacji nie jest działaniem ad hoc 
a budowane jest na solidnej podstawie regulacji z zakresu prawa międzynarodowego oraz 
praw człowieka, które jako pierwsze określiły minimalne wymagania, jakie musza zostać 
spełnione wobec imigranta nawet, jeśli jego pobyt na danym terytorium ma charakter 
nielegalny. Poddane analizie i tworzone w ramach prawa wspólnotowego regulacje w pełni 
wyczerpują standardy międzynarodowe i pozwalają wysunąć wniosek, iż działania UE nie 
są pozbawione fundamentu, jakim jest przestrzeganie praw człowieka.
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stara się sformułować także wytyczne dla swoich państw członkowskich tak, by 
z jednej strony dbać o ich interesy szczególnie gospodarcze, a z drugiej strony 
zapewnić przestrzeganie standardów międzynarodowych.

Przyczyn migracji poszukiwać należy w naturalnych różnicach w poziomie 
rozwoju państw. Na różnice te należy spoglądać w bardzo szerokiej perspektywie, 
począwszy od różnic ekonomicznych aż po różnice w stopniu demokratyzacji 
i poziomie przestrzegania praw człowieka. 

Zgodnie z uregulowaniami prawnomiędzynarodowymi, poza obywatelami na 
terytorium państwa, mogą przebywać także osoby mające obywatelstwo innych 
państw bądź apatrydzi. Wynika stąd, iż każda osoba migrująca z państwa, którego 
była obywatelem, do innego państwa staje się cudzoziemcem. Żadne z państw nie 
jest i nie może być przez społeczność międzynarodową zmuszane do przyjmowania 
cudzoziemców. Dzięki suwerenności ma ono możliwość zakazania wstępu na własne 
terytorium bądź też uzależnienia go od spełnienia mniej bądź bardziej rozbudowanych 
warunków. Warunki te skupiają się przede wszystkim na możliwości wymagania 
specjalnych dokumentów od wjeżdżających. Najczęściej są to paszporty – używane 
jako dokumenty podróży oraz wizy – stanowiące rodzaj specjalnego pozwolenia na 
wjazd na określone terytorium, przebywanie na nim bądź przejazd przez nie. 

O sytuacji prawnej cudzoziemców decyduje prawo krajowe bądź umowy 
międzynarodowe między państwami. Początkowo prawo międzynarodowe nie 
zawierało w tej kwestii żadnych ograniczeń, a tym samym zakres dowolności po-
stępowania państwa był bardzo szeroki. Dopiero od XVII w. państwa rozpoczęły 
wprowadzanie regulacji prawnych dotyczących tego zakresu w swoje wewnętrzne 
systemy prawne2. Pod koniec XIX w. dyskusja nad problemem wydalania cudzo-
ziemców była podejmowana podczas sesji Instytutu Prawa Międzynarodowego. 
Sformułowano wówczas cztery podstawowe zasady, jakimi powinno się kierować 
państwo wydalające. Po pierwsze, wydalenie nie może być traktowane jako kara i w 
związku z tym podczas jego realizacji należy uwzględniać sytuację wydalanego. Po 
drugie, informacja o wydaleniu powinna być zakomunikowana państwu, którego 
obywatelem jest wydalana osoba. Po trzecie, decyzja o wydaleniu powinna zostać 
przedłożona cudzoziemcowi i wreszcie po czwarte, decyzja powinna być oparta na 
obowiązującym w danym czasie prawie i wydana zgodnie z tym prawem3. 

Przybywający na terytorium danego państwa nie-obywatele zobowiązani są 
w szczególności do przestrzegania prawa wewnętrznego państwa pobytu. Szcze-
gólną regulację przewidziano dla zakazu podejmowania działań o charakterze 
antypaństwowym4. Dodać również należy, iż podstawowe przesłanki wydalenia 

2 J. Białocerkiewicz, Prawo Międzynarodowe Publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005, ss. 273-274.
3 Ibidem, s. 274.
4 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, 

Warszawa 2004, ss. 201-202.
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– takie, jak zagrażanie bezpieczeństwu czy porządkowi publicznemu państwa 
– nie zostały w prawie międzynarodowym wyraźnie zdefi niowane. Tym samym 
zachodzi uzasadniona obawa, iż mogą się one stać przyczyną nadużyć i łatwym 
narzędziem pozbycia się danej osoby z własnego terytorium państwowego bądź też 
ograniczenia jego praw – nawet, jeśli byłyby to tylko prawa nielegalnego imigranta. 
Przeprowadzona przez J. Białocerkiewicza analiza ustawodawstwa poszczególnych 
państw dowiodła, iż podstawowymi przyczynami wydalenia cudzoziemców z ob-
szaru danego państwa, są: zagrażanie bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, 
popełnienie przestępstwa na terytorium państwa przybycia, naruszenie przepisów 
krajowych o cudzoziemcach, podejmowanie działalności szpiegowskiej, terro-
rystycznej bądź innej godzącej w interesy państwa czy – ostatecznie – podjęcie 
nielegalnego zatrudnienia5. Ostatnia z przyczyn nie jest być może bezpośrednim 
działaniem o charakterze państwowym, może jednak w pewnym sensie pogarszać 
sytuację obywateli danego państwa, którzy raczej nie chcą się godzić na nielegalną 
pracę czy przekroczenia norm czasowych jej trwania, co często bywa właśnie 
domeną nielegalnie przebywających w danym państwie imigrantów. Tym samym 
zakres przesłanek zezwalających na wydalenie rozszerza się o zagadnienia związane 
z bezpieczeństwem ekonomicznym.

Zachowanie się przez cudzoziemca zgodnie z prawem międzynarodowym 
gwarantuje, iż będzie on podlegał ochronie prawnomiędzynarodowej. Standard 
tej ochrony wynika przede wszystkim z regulacji z zakresu praw człowieka. Po-
wszechna Deklaracja Praw Człowieka bardzo ogólnie, ale i szeroko sformułowała 
zakres możliwości przemieszczania się. Zgodnie z jej regulacją, każdemu przysłu-
guje wolność poruszania się oraz możliwość osiedlania w granicach każdego pań-
stwa6. Regionalny standard, jaki wyznacza Europejska Konwencja Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności (dalej: EKPCZ), został znacznie ograniczony. Przede 
wszystkim dodano tutaj wymóg legalnego przebywania na określonym terytorium7. 
Warunek legalności jest kluczowy dla realizacji pozostałych praw i wolności, 
z których dana osoba korzysta.

Kolejne istotne ograniczenie wynika z regulacji IV protokołu dodatkowego do 
EKPCZ, w którym zakazuje się zbiorowego wydalania cudzoziemców. Podkreśla 

5 J. Białocerkiewicz, op. cit., s. 275.
6 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 13: „Każdy człowiek ma prawo swobodnego poru-

szania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego państwa. Każdy człowiek ma prawo 
do opuszczania jakiegokolwiek kraju, łącznie ze swym własnym, i do powrotu do swojego kraju”. 
[Online], http://www.ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czlow_12.doc, 12.04.2008.

7 Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Protokół dodatkowy nr 4, 
art. 2: „Każdy, kto przebywa legalnie na terytorium państwa, będzie miał prawo swobodnego porusza-
nia się oraz wolności wyboru miejsca zamieszkania na tym terytorium”. Również pozostałe standardy 
regionalne przewidują zbliżone regulacje, np. Arabska Karta Praw Człowieka art. 20, Afrykańska Karta 
Praw Człowieka i Ludów, art. 12. 
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się jednocześnie w doktrynie, iż charakter zbiorowy nie wynika z liczby osób, które 
mogłyby zostać poddane wydaleniu, a faktem, iż decyzja o tym wydaleniu zapada 
bez jednostkowego ustosunkowania się do każdego przypadku8. 

Jednak należy dodać, iż prawo międzynarodowe dopuszcza również sytuacje, 
w których nawet osoby znajdujące się na terytorium danego państwa legalnie mogą 
zostać zmuszone do jego opuszczenia. Rozbudowane wymagania z zakresu podstaw 
prawnych oraz procedury wydalania cudzoziemców zawiera Pakt Praw Obywatel-
skich i Politycznych. Zgodnie z treścią Paktu, osoba przebywająca legalnie na tery-
torium danego państwa może zostać z niego wydalona jedynie na podstawie decyzji 
podjętej zgodnie z prawem. Cudzoziemiec, w stosunku do którego wydana zostanie 
taka decyzja, będzie miał również prawo do odwołania się wraz z możliwością 
przedstawienia swoich argumentów, warunkujących możliwość jego pozostania na 
danym terenie. Wyjątek od tej zasady mogą stanowić jedynie uzasadnione względy 
bezpieczeństwa państwa, które podejmuje decyzje o wydaleniu9. 

Regulacje te mają równocześnie wpływ na standardy wspólnotowe. Organy 
wspólnoty już od dłuższego czasu borykają się z problemem migracji. Obejmuje 
on także problematykę imigracji o charakterze nielegalnym, a w szczególności 
istotne gwarancje i warunki, jakie są niezbędne do spełnienia w kwestii powrotu 
nielegalnych imigrantów do kraju ich pochodzenia. W kontekście regulacji praw-
nomiędzynarodowych oraz praw człowieka prawo wspólnotowe przewiduje – albo 
lepiej planuje – wprowadzić bardziej szczegółowe regulacje z zakresu polityki 
migracyjnej. Przede wszystkim należy stwierdzić, iż państwa wspólnotowe nie są 
zdecydowane na przyjmowanie wszystkich grup imigrantów. 

W systemie wspólnotowym już niemal od 16 lat trwają prace nad stworzeniem 
wspólnych regulacji z zakresu migracji. Początkowo skupiano się przede wszyst-
kim na aspekcie nielegalnej emigracji jako źródle dochodów grup przestępczych. 
Z czasem regulacje te uległy rozszerzeniu, zwłaszcza, iż wiele państw zdecydowało 
się na zaostrzenie swoich przepisów imigracyjnych10. Szczególnym elementem 
współpracy mają być problemy, jakie powoduje wciąż rosnąca imigracja o charak-
terze nielegalnym.

Za jedno z pierwszych formalnych działań można uznać spotkanie w Sewilli 
w 2002 r., podczas którego podpisano układ będący podstawą aktywności w zwal-
czaniu nielegalnej imigracji. Działania te zgodnie z układem scalono z harmono-
gramem dochodzenia do wspólnej polityki imigracyjnej i azylowej.

 8 B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa człowieka 
i ich ochrona, Toruń 2005, s. 399.

 9 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2005, s. 262.
10 A. Konarzewska, Migracyjne problemy Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo narodowe”, [online] 

www.bbn.gov.pl/dokumenty/rap5_migracyjne_problemy.pdf, 12.04.2008, ss. 93-94.
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Dopiero jednak w roku 2005 przygotowano projekt dyrektywy wspólnej Rady 
oraz Parlamentu11, która z punktu wspólnotowego defi niuje pojęcie nielegalnego 
pobytu. Zgodnie z tą defi nicją, nielegalny pobyt oznacza taką obecność na terytorium 
państwa członkowskiego obywatela państwa trzeciego, iż nie spełnia on lub przestał 
spełniać warunki pobytu lub zamieszkiwania w tym państwie członkowskim.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z projektem dyrektywy wprowadzane regulacje 
mają mieć postać „horyzontalnego zestawu zasad mających zastosowanie do 
wszystkich nielegalnych imigrantów z państw trzecich niezależnie od przyczyny, 
dla której ich pobyt jest nielegalny”. Oznacza to, iż nielegalność pobytu może być 
spowodowana bardzo wieloma czynnikami, np.: wygaśnięciem wizy, wygaśnięciem 
dokumentu pobytowego, unieważnieniem, cofnięciem dokumentu pobytowego bądź 
też ostatecznym odrzuceniem wniosku o azyl, cofnięciem statusu uchodźcy czy po 
prostu nielegalnym wjazdem na terytorium państwa członkowskiego.

Zgodnie z postulatami dyrektywy, nakaz powrotu obywatela do państwa rodzi-
mego może mieć miejsce na podstawie dwóch rodzajów aktów: decyzji o powrocie 
emigranta lub nakazu deportacji. Pierwszy z tych rodzajów oznacza, iż w stosunku 
do danej osoby zostaje wydana decyzja administracyjna, orzeczenie sądowe bądź 
inny akt prawny, w którym stwierdza się, iż pobyt obywatela państwa trzeciego jest 
nielegalny, a także zobowiązuje się go do powrotu. Druga rodzaj również przybiera 
postać decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego bądź też innego aktu 
prawnego, w którym zawarty jest nakaz deportacji, czyli wykonanie zobowiązania 
do powrotu poprzez faktyczne wydalenie poza terytorium państwa.

Analizując regulacje wymagane w sytuacji, gdy konieczne jest wydanie decy-
zji o powrocie imigranta, należy stwierdzić, iż decyzja taka musi zostać wydana 
wraz ze wskazaniem terminu dobrowolnego opuszczenia przez imigranta państwa 
członkowskiego, na którego terytorium nielegalnie się znalazł. Z punktu widzenia 
wymagań formalnych należy podkreślić, iż decyzja ta może zostać wydana jako 
osobny akt prawny bądź też decyzja może zawierać także nakaz deportacji. 

Sytuacje, w których możliwe jest zastosowanie nakazu deportacji, dotyczą tych 
obywateli państw trzecich podlegających decyzji o powrocie imigranta, w stosunku 
do których istnieje ryzyko ucieczki lub jeśli zobowiązanie do powrotu nie zostało 
dopełnione w przyznanym terminie dobrowolnego wyjazdu. Konieczne jest, by wy-
dany nakaz deportacji zawierał dane dotyczące terminu, w ramach którego zostanie 
przeprowadzona deportacja oraz określenie państwa, do którego powraca imigrant. 
Z formalnego punktu widzenia nakaz ten może być osobnym aktem prawnym bądź 
częścią decyzji o powrocie imigranta.

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur dla Państw 
Członkowskich dotyczących powrotu nielegalnych imigrantów z państw trzecich, art. 3 pkt b., 
[online] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0391:FIN:PL:HTML, 
12.04.2008.
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Należy także zwrócić uwagę, iż imigranci są najczęściej osobami o niższym 
poziomie wykształcenia – tym samym za bardzo pozytywne należy uznać wprowa-
dzenie możliwości skorzystania przez zagrożonego wydaniem imigranta z porady 
prawnej oraz zastępstwa prawnego, a także zagwarantowania mu prowadzenia 
postępowania w taki sposób, by udzielona mu została niezbędna pomoc językowa. 
Żadna osoba nie może być traktowana przez organy państwowe w sposób arbitralny. 
Nawet jeżeli decyzje organów państwowych podejmowane są wbrew jej woli czy 
życzeniom, to przesłanki podjęcia takich działań muszą zostać jej w sposób zro-
zumiały przedstawiona. 

Nielegalni imigranci, którzy zostali usunięci z terytorium państwa członkow-
skiego na podstawie nakazu deportacji, są obligatoryjnie objęci pięcioletnim zaka-
zem wjazdu na okres maksymalnie pięciu lat. W stosunku do decyzji o powrocie 
imigranta zakaz ten może zostać ustalony fakultatywnie. Istotnym elementem tego 
zakazu jest indywidualizacja sytuacji imigranta, co oznacza, iż w stosunku do każ-
dego imigranta należy określać długość tego zakazu indywidualnie. Uwzględniając 
wprowadzenie zakazu ponownego wjazdu oraz określając jego długość, bierze się 
pod uwagę cztery podstawowe kwestie. Po pierwsze, czy wobec danego obywatela 
państwa trzeciego po raz pierwszy wydano nakaz deportacji, po drugie, czy wobec 
danego obywatela państwa trzeciego wydano już więcej niż jeden nakaz deportacji, 
po trzecie – należy zbadać, czy zdarzyło się, iż dany obywatel państwa trzeciego 
wjechał do państwa członkowskiego w czasie obowiązywania zakazu ponownego 
wjazdu. Po czwarte – wprowadza się ogólną przesłankę w postaci obowiązku zba-
dania, czy i na ile dany imigrant stanowi zagrożenie dla porządku publicznego lub 
bezpieczeństwa państwa.

Projekt dyrektywy związany z wydaniem i powrotem nielegalnych imigrantów 
zawiera także regulacje dotyczące możliwości zastosowania środków przymusu. 
Należy podkreślić, iż środki te mogą być stosowane jedynie wyjątkowo i to zgodnie 
z zasadą proporcjonalności bez przekraczania jednocześnie granic koniecznego 
użycia siły. Wszystkie działania o charakterze przymusowym muszą być także 
przeprowadzane przy poszanowaniu praw podstawowych i odpowiednim szacunku 
dla godności danego obywatela państwa trzeciego. Szczególnym przypadkiem 
zastosowania środków przymusu jest przewidziane przez projekt dyrektywy tym-
czasowe zatrzymanie. Działanie to musi być uzasadnione przekonaniem o istnieniu 
niebezpieczeństwa ucieczki i to w takim stopniu, który nie może zostać zneutrali-
zowany poprzez stosowanie innych gwarancji takich, jak przykładowo regularne 
stawiennictwo w danych urzędach, zdeponowanie gwarancji fi nansowej, złożenie 
dokumentów, zobowiązanie do przebywania w wyznaczonym miejscu. Tymczasowy 
nakaz zatrzymania może zostać wydany tylko i wyłącznie przez organy sądowe 
z możliwością zastąpienia ich decyzją organów administracyjnych wymagającą 
jednak potwierdzenia organów sądowych w ciągu 72 godz. od momentu dokonania 
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zatrzymania imigranta. Maksymalny okres przetrzymywania imigranta nie może 
przekraczać sześciu lat. Wprowadzając możliwość zastosowania tej instytucji, or-
gany wspólnotowe określiły jednocześnie bardzo szczegółowo warunki, w jakich 
następuje jej realizacja. 

Obywatele państw trzecich, wobec których zastosowano tymczasowe zatrzymanie, 
muszą być traktowani w sposób humanitarny oraz w sposób zapewniający poszanowa-
nie ich godności osobistej, a także praw podstawowych. Ponadto istnieje konieczność 
takiego traktowania, które odzwierciedlałoby standardy prawa międzynarodowego 
oraz krajowych porządków prawnych. Osoby zatrzymane, jeśli o to poproszą, mają 
prawo bezzwłocznego skontaktowania się z zastępcami prawnymi, członkami rodziny 
i odpowiednimi władzami konsularnymi, co więcej – mogą również kontaktować się 
z właściwymi organizacjami międzynarodowymi oraz organizacjami o charakterze 
pozarządowym. Za niezbędne uważa się również to, by imigranci przebywali w spe-
cjalnie do tego celu przeznaczonych obiektach. Państwo członkowskie, które nie 
byłoby w stanie zapewnić obiektów przeznaczonych specjalnie do celów zatrzymania 
tymczasowego i w związku z tym musiałoby korzystać z pomieszczeń więziennych, 
zobowiązane jest do zapewnienia fi zycznego odseparowania obywateli państwa 
trzeciego od „zwykłych” więźniów. Istnieje również obowiązek zapewnienia przez 
państwa członkowskie specjalnych gwarancji w stosunku do osób wymagających 
szczególnej opieki. Przykładem takich rozwiązań jest wymóg, by tymczasowo za-
trzymane osoby niepełnoletnie nie były umieszczane w zwykłych pomieszczeniach 
więziennych oraz fakt, iż niepełnoletni bez opiekunów powinni przebywać w po-
mieszczeniach innych niż osoby dorosłe, chyba że wynika to z wymogów najlepszego 
zabezpieczenia interesów dziecka. Monitorowaniem przestrzegania praw imigrantów 
mogą zajmować się organizacje międzynarodowe i pozarządowe, którym państwo 
członkowskie zobowiązane jest umożliwić wizytowanie obiektów zatrzymania tym-
czasowego w celu dokonania oceny warunków, w jakich przebywają osoby, wobec 
których zastosowano tymczasowe zatrzymanie. 

Istotnym elementem działań związanych z wydaleniem i powrotem imigranta są 
gwarancje praworządności. Zgodnie z nimi, państwa członkowskie zobowiązane 
są zagwarantować danemu obywatelowi państwa trzeciego prawo do wniesienia 
do sądu lub trybunału skutecznego środka zaskarżenia w celu odwołania się bądź 
spowodowania rewizji decyzji o powrocie i/lub nakazu deportacji. Ważne, by środek 
zaskarżenia dawał możliwość wytrzymania procedury deportacyjnej, tzn. gwaran-
tował, iż jego wniesienie spowoduje, iż wykonanie decyzji o powrocie imigranta 
bądź nakazu deportacji, w którym to przypadku decyzja o powrocie imigranta 
bądź nakaz deportacji nie będą podlegały wykonaniu, aż do czasu ponownego ich 
potwierdzenia w postępowaniu odwoławczym.

Regulacje wspólnotowe czerpią jednocześnie z wieloletniego dorobku prawa 
międzynarodowego praw człowieka. W szczególności chodzi tutaj o zachowania 
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regulacji w duchu zgodności z prawami wynikającymi z EKPCz. Przykładem ta-
kiego prawa może być m.in. zasada non-refoulment. Jest ona przewidywana przez 
regulacje prawno-międzynarodowe i wyrażona w art. 33 Konwencji Dotyczącej 
Statusu Uchodźców12. Zgodnie z tą zasadą żaden cudzoziemiec nie może zostać 
wydalony albo zwrócony do granicy terytoriów, na których jego życiu lub wolności 
zagrażałoby niebezpieczeństwo wynikające ze względów rasowych, religijnych, 
obywatelskich czy przynależności do określonej grupy społecznej lub posiadania 
określonych przekonań politycznych. Ograniczenia mogą także dotyczyć realizacji 
prawa do nauki oraz prawa do połączenia rodziny. Wszystkie wskazane przypadki 
powodują, iż decyzja o powrocie nie zostaje wydana, a jeśli już ją wydano, stanowić 
one mogą podstawę jej cofnięcia. 

Szczególne regulacje zostały wprowadzone w kwestii nielegalnego pobytu dzieci. 
Już w podatkowej części dyrektywy możemy przeczytać, iż na podstawie podpi-
sanej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka 
„najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka” jest tym, co stanowić powinno sprawę 
nadrzędną w działaniach państw członkowskich, które zobowiązane są do wdroże-
nia omawianej dyrektywy. Idea ta zgodna jest z ogólnie wyrażaną w dokumentach 
z zakresu praw człowieka zasadą poszanowania życia rodzinnego13. Życie rodzinne 
oraz jego jakość powinny być tym, co przyświecać ma implementacji dyrektywy 
w systemie krajowym.

Z problematyką nielegalnej migracji związane jest także zjawisko migrant 
traffi king14, czyli szeregu działań, które podejmowane są wobec bądź w związku 
z nielegalną migracją. W pierwszej kolejności należałoby tutaj wymienić fałszowanie 
dokumentów uprawniających do wjazdu na dane terytorium i przemyt ludzi. W ra-
mach tego pojęcia mieszczą się także wszelkie formy wykorzystywania imigrantów, 
takie, jak: zaniżanie stawek wynagrodzenia, zmuszanie do prostytucji czy wreszcie 
zmuszanie do przekazania organów. 

Mimo iż nie jest to główny temat tekstu, warto podkreślić, że Unia Europejska 
zaczyna postrzegać imigrantów także w kontekście społecznym. Przede wszystkim 
kładzie się nacisk na integrację imigranta ze środowiskiem, do którego przybył, 
a w szczególności na uniknięcie sytuacji wyobcowania imigrantów społeczeństwa, 
w którym funkcjonują, przez zapewnienie im dostępu do szerszej oferty pracy oraz 
edukacji.

12 Konwencja Dotycząca Statusu Uchodźców z 28.07.1951 roku, w: Prawo międzynarodowe pu-
bliczne, wyb. i wprow. A. Łazowski, Kraków 2003, s. 388.

13 Afrykańska Konwencja Praw Człowieka i Ludów, art. 19, Arabska Karta Praw Człowieka, art. 
38 b.

14 J. Brzozowski, Procesy migracyjne w krajach Unii Europejskiej – problemy teoretyczne i praktycz-
ne, „Euro–limes”, nr 1(5) – styczeń 2005, www.euro-limes.ae.krakow.pl/fi les/el1(5)2005/jb_limes1(5).
pdf, [online], 30.05.2008, s. 4.
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Podsumowując, należy stwierdzić, iż działania wspólnot opierają się na solidnym 
fundamencie regulacji, które powstawały w ramach prawa międzynarodowego oraz 
wyodrębnionego z niego z czasem działu międzynarodowego prawa praw człowieka. 
O ile regulacjom prawnomiędzynarodowym udaje się stworzyć jedynie ogólne ramy 
poszanowania praw nielegalnych imigrantów, porządek wspólnotowy, jako oparty 
na zasadzie subsydiarności, jest w stanie o wiele szerzej i niejednokrotnie pełniej 
zagwarantować katalog praw tych osób. 

Za niezwykle pozytywne należy uznać wyraźne wskazanie przesłanek wydalenia 
opartych na zasadzie legalności – tak w zakresie przyczyn stanowiących podstawę 
wydalenia, jak i regulacji całej jej procedury z postępowaniem odwoławczym 
włącznie.

Warto zwrócić uwagę, iż regulacje wspólnotowe z całą stanowczością czerpią ze 
sprawdzonych już rozwiązań prawa międzynarodowego i praw człowieka, czego 
najlepszym przykładem jest konieczność respektowania jednej z podstawowych 
zasad, mianowicie zasady non-refoulment, która stawia prawa człowieka ponad 
zobowiązania imigranta.

Na zakończenie warto podkreślić, iż ideą prawa wspólnotowego jest wezwanie 
do stworzenia wspólnych norm dotyczących wydalania osób w sposób humanitarny, 
gwarantujący pełne poszanowanie praw człowieka i jego godności osobistej15, a co 
za tym idzie – godności każdego imigranta.

15 Program haski, przyjęty przez Radę Europejską w dniach 4-5 listopada 2004, Bruksela.

Agnieszka Wedeł-Domaradzka

Legal dimension of deportation and illegal re-immigration

Summary

The paper sees into the problem of illegal migration in relation to the Community regulations 
concerning illegal immigrants and their returns to the country of origin. The Community only 
now starts to form new regulations in this area that have proved quite complex, diffi cult, and 
sometimes of a tragic nature. The author attempts to prove that the new regulations must 
not be prepared ad hoc, but should be solidly based on international laws and regulations 
concerning human rights, and determine the minimum obligations towards the immigrants, 
even though the illegal ones. The analysed Community regulations in construction remain in 
accordance with the international standards and therefore prove that EU actions in this fi eld 
are not deprived of foundations as pivotal as observation of human rights.
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Etat legal de la deportation et de la reemigration illicite

Résumés

L’article aborde des problèmes liés à la migration illégale et surtout aux régulations 
communautaires qui sont élaborées et qui concernent le retour au pays des immigrants illégaux. 
Le droit communautaire commence à formuler des régulations dans ce domaine qui connait de 
nombreuses situations compliquées, diffi ciles et souvent tragiques. Dans l’article on a essayé 
de montrer que ces régulations ne sont pas rédigées ad hoc, mais qu’elles s’appuyent sur un 
fondement solide des dispositions du droit international et des droits de l’homme qui comme 
les premiers ont déterminé les exigences minimales à obéir, même si le séjour de l’immigré 
est illégal. Ces régulations, analysées et rédigées en vertu du droit communautaire, répondent 
aux standards internationaux et permettent de conclure que l’activité de l’UE n’est pas privée 
de fondement qui est le respect des droits de l’homme.
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Traktat Lizboński – Europa na miarę XXI wieku?

Państwa europejskie po zakończeniu II wojny światowej miały silną motywację1 
do zbudowania modelu współpracy, który miał służyć odbudowie gospodarczej 

i jednocześnie wykluczyłby możliwość konfl iktu na naszym kontynencie2. Istot-
nym czynnikiem integracyjnym okazał się także zimnowojenny podział świata, 
w ramach którego zjednoczona Europa zdolna byłaby pełnić funkcję stabilizującą 
w regionie3. 

1 Odwołując się do Jana Fortescue, można stwierdzić, że w Europie istniało silne intentio populi 
do podjęcia takiego kroku. Intentio to rozumiane jako „chcenie” zgodne z przedświadomą wolą do 
życia we wspólnocie. Szerzej na ten temat: B. Szlachta, Monarchia prawa. Szkice z angielskiej myśli 
politycznej do końca epoki Plantagenetów, Kraków 2001, ss. 277-278. 

2 Szerzej na ten temat: G. Nevola, Nie ma demokracji bez unifi kacji Analiza procesu integracji 
europejskiej i rzeczywistości politycznej, w: Do jakiej Unii zmierzamy? – polityka i gospodarka Unii 
Europejskiej, A. Mania, B. Płonka (red.), Kraków 2001, s. 43; J. Kolasa, Unia Europejska na tle rozwoju 
prawa i społeczności międzynarodowej, w: Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, 
J. Kolasa, A. Kozłowski (red.), Wrocław 2003, ss. 170-172.

3 Patrz na ten temat: S. Konopacki, Dylematy federalizmu europejskiego, w: „Studia Europejskie” 
4 (1998), ss. 83.

Z a r y s  t r e ś c i : Historia Wspólnot, a później Unii Europejskiej to proces mierzenia się 
państw członkowskich z wyzwaniami kolejnych lat procesu integracji. Rozwiązywanie 
największych trudności niosło ze sobą zmiany systemowe, a co za tym idzie modyfi kacje 
pierwotnych traktatów. I także zadaniem Traktatu Lizbońskiego (TL) jest dostosowanie 
Unii Europejskiej do nowej sytuacji i przygotowanie tej organizacji do kolejnych zadań 
w przyszłości. Nie mniej jednak Traktat Lizboński nie jest ostatnim traktatem XXI wieku. 
Można z powodzeniem przypuszczać, że kolejne dekady rozpoczynającego się wieku 
wymuszą dalsze zmiany w sposobie funkcjonowania UE. Stąd też – oceniając przydatność 
reform TL – trzeba powiedzieć, że z jednej strony są one bezwzględnie istotne w obecnym 
czasie, podczas gdy z drugiej za 10-15 lat bezdyskusyjnym będzie dokonywanie nowych 
reform. 
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Celom tym miały służyć pierwsze traktaty integracyjne. Traktat Paryski z 18 
kwietnia 1951 r. powołujący Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), Traktat 
Rzymski z 25 marca 1957 r. powołujący Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 
(EURATOM) oraz Traktat Rzymski z 25 marca 1957 r. powołujący Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą (EWG), obecnie noszącą nazwę „Wspólnota Europejska 
(WE)” wraz z dołączonymi do nich aneksami i protokołami, które stanowią ich 
integralną część4.

Z czasem przyjęta początkowo formuła okazała się nieprzystająca do nowych 
warunków oraz wyzwań stawianych procesowi integracji w Europie. Jednym 
z powodów zmian były kolejne poszerzenia i włączanie nowych państw członkow-
skich5. Kolejnym był fakt, że wraz ze swoim postępem integracja w Europie miała 
do spełnienia nowe zadania. Konieczne stały się więc modyfi kacje pierwotnych 
zapisów stanowiących podwaliny integracji w Europie. 

Przygotowanie Wspólnot do końcowej fazy wprowadzania jednolitego rynku6, 
potrzeba powołania jednolitej polityki regionalnej, konieczność wsparcia pracy 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, były jednymi z najważniejszych po-
wodów zmian, jakie wprowadzono do uregulowań traktatowych mocą Jednolitego 
Aktu Europejskiego (JAE) podpisanego przez przedstawicieli rządów państw 
członkowskich 17 i 28 lutego 1986 r.7 

Kolejnym wyzwaniem integracji było włączenie czy też formalne ustanowienie 
wspólnej polityki zagranicznej państw członkowskich w ramach tej samej organi-
zacji, która odpowiada za integrację gospodarczą oraz współpracy policyjnej i sądo-
wej. Istotną sprawą było także przygotowanie państw członkowskich do kolejnego 
etapu integracji – unii gospodarczo-walutowej. Odpowiedzią na m.in. te wyzwania 
integracji były dwa traktaty z 7 lutego 1992 r., tj. Traktat o Unii Europejskiej (TUE)8 
oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE)9. 

Z czasem niezbędne okazało się zmodyfi kowanie polityki wizowej i azylowej, 
a także usankcjonowanie możliwości zacieśniania współpracy pomiędzy tylko nie-

4 „Protokoły załączone do niniejszego Traktatu za zgodą państw członkowskich stanowią jego inte-
gralną część”. Patrz art. 311 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Tak np. Protokół 
o Statucie Trybunału Sprawiedliwości.

 5 Umowy o przystąpieniu Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii z 1972 r., umowa o przystąpieniu Grecji 
z 1979 r., umowy o przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii z 1985 r., umowy o przystąpieniu Szwecji, 
Finlandii i Austrii z 1994 r., umowy o przystąpieniu Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, 
Słowacji, Słowenii, Węgier z 2003 r., umowy o przystąpieniu Bułgarii oraz Rumunii z 2005 r.

 6 Było to efektem opracowanego przez Komisję tzw. planu Delorsa, opublikowanego w 1985 r. jako 
Biała Księga. Według założeń tego planu do końca 1992 r. miał powstać europejski wspólny rynek 
towarów, usług, kapitału i pracowników.

 7 1987/169/WE.
 8 1992/191/WE.
 9 1992/224/WE.
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którymi członkami UE. Zadaniom tym miały sprostać regulacje zawarte w Traktacie 
Amsterdamskim z 2 października 1997 r. (TA)10.

Z kolei formalnoprawne podwaliny dla Unii 27 państw – w świetle mającego 
nadejść poszerzenia Unii 15 krajów o kolejne 12 – stworzył Traktat Nicejski z 26 
lutego 2001 r. (TN)11. Poszerzenie to stanowiło największe wyzwanie instytucjonalne 
Unii. Właśnie Traktat Nicejski – jako jedne z najważniejszych zmian – ustalił podział 
mandatów w instytucjach wspólnotowych obliczony na 27 państw członkowskich, 
a także parytet głosów ważonych obowiązujący dzisiaj w Radzie Europejskiej. 
Umowa o przystąpieniu Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowa-
cji, Słowenii, Węgier, podpisana została w 2003 r. w Atenach, a przyjęcie nowych 
państw nastąpiło 1 maja 2004 r.12 

Bez wprowadzenia każdej z tych reform proces integracji nie mógłby postępo-
wać. Trudno byłoby jednak uznać za prawdziwy pogląd, że Unia Europejska nie 
rozwija się nadal. Pierwsza dekada XXI w. stawia przed Unią kolejne wyzwania. 
Jednym z najważniejszych jest ograniczenie groźby paraliżu decyzyjnego wobec 
istniejącej już liczby członków (27), a zwłaszcza wobec perspektywy wzrostu ich 
liczby w przyszłości. Poza tym tak duży twór organizacyjny – jak Unia Europejska 
– powinien mieć możliwość podejmowania samoistnych działań na arenie między-
narodowej. Istotne jest także zbliżenie obywateli do procesu tworzenia prawa, tak, 
aby mieli poczucie więzi z prawem, które następnie kieruje ich życiem. 

Wyzwaniom tym miał – w założeniu – sprostać Traktat ustanawiający Kon-
stytucję dla Europy (TKE)13. Jednak nieudane referenda ratyfi kacyjne we Francji 
i Holandii14 zatrzymały wejście w życie zmian. Aby przeprowadzić konieczne 
reformy, przyjęto decyzję o włączeniu większości rozwiązań TKE do nowego aktu 
prawnego. Dokumentem tym jest Traktat Lizboński (TL) podpisany 13 grudnia 
2007 r. w stolicy Portugalii15. 

Aby ograniczyć – skądinąd błędną – obawę odebrania suwerenności państwom 
członkowskim poprzez ustanowienie „unijnej konstytucji”, w porównaniu z TKE 
w Traktacie Lizbońskim zrezygnowano z kilku zapisów. Dla zatarcia wrażenia two-

10 1997/340/UE.
11 2001/80/UE.
12 W poszukiwaniu komentarzy dotyczących tego wydarzenia patrz: P. Ambroziewicz, Unia, czyli 

do ut des – Wuniowstąpienie, w: „Europejski przegląd prawa” 1(2004), ss. 5-11; M. Meyer, The End of 
Europe, w: „Newsweek” z 3 maja 2004 r.; D. Moisi, Coming together in fear and trepidation, w: „Interna-
tional Herald Tribune”, z 30 kwietnia – 2 maja 2004 r.; M. Safjan, Koniec Europy?, w: „Rzeczpospolita”, 
z dnia 19 maja 2004 r. 1 stycznia 2007 r. do Unii dołączyły także Bułgaria i Rumunia. Komentarz na 
ten temat patrz: http://ec.europa.eu/news/external_relations/070101_1_pl.htm, 15 stycznia 2007 r. 

13 2004/310/UE. 
14 We Francji referendum odbyło się 29 maja 2005 r., a w Holandii 1 czerwca 2005 r. 
15 2007/306/UE.
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rzenia „unijnej ustawy zasadniczej” w TL nie używa się już słowa „konstytucja”, 
brak również zapisów mówiących o pierwszeństwie prawa unijnego w stosunku 
do prawa krajowego16. Nie wprowadzono przepisów mających ustanowić symbole 
Unii Europejskiej17 oraz nazw: „ustawa europejska” i „europejska ustawa ramowa”, 
dla aktów prawa pochodnego UE18. 

Traktat Lizboński wprowadza jednakże wiele poważnych zmian mających 
dostosować Unię Europejską do wyzwań, jakie pojawiły się na początku XXI w. 
Można – generalizując – ująć je w trzech zasadniczych grupach: 

1. Zmniejszenie tzw. efektu „defi cytu demokratycznego” w Unii; 
2. Usprawnienie funkcjonowanie Unii – zarówno w ramach polityki we-

wnętrznej, jak i działań poza Unią;
3. Zwiększenie stopnia ochrony, zarówno państw, jak i obywateli.

Zmniejszenie tzw. efektu „defi cytu demokratycznego” w Unii

„Defi cyt demokratyczny” w Unii Europejskiej nie oznacza bynajmniej, że jest to organi-
zacja o niedemokratycznym charakterze. Za pojęciem tym kryje się bardzo ograniczony 
wpływ obywateli Unii na kształt prawa wspólnotowego, które później decyduje o ich 
losie. Istotne jest zatem, aby obywatele UE zyskiwali coraz większy udział w tworze-
niu prawa wspólnotowego, czy to bezpośrednio, czy też poprzez instytucje, w których 
obywatele mają swoich reprezentantów pochodzących z wyborów powszechnych. 

Za odpowiadający standardom współczesnego społeczeństwa obywatelskiego 
należy uznać fakt, że Traktat Lizboński ustanawia instytucję obywatelskiej ini-
cjatywy prawodawczej. Milion obywateli Unii, reprezentujących znaczną liczbę 
państw członkowskich, może zwrócić się do Komisji Europejskiej z inicjatywą 
prawodawczą. Precyzując, chodzi o wniosek, na podstawie którego Komisja bę-
dzie zobowiązana przedłożyć, w ramach jej uprawnień, odpowiednią inicjatywę 
w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów 
wymaga aktu prawnego Unii19.

Kolejnym z poważnych osiągnięć, jakie mógłby przynieść – po ewentualnej 
ratyfi kacji – Traktat Lizboński w kwestii zmniejszania efektu „defi cytu demokra-
tycznego”, byłoby wprowadzenie w życie nowych uregulowań dotyczących zasady 
subsydiarności. Wprowadzenie tej zasady w stosunku do wszystkich uregulowań 

16 W TKE był to art. I-6. 
17 W TKE był to art. I-8, mówił on o: fl adze, hymnie, dewizie i pieniądzu Unii oraz dniu Europy. 
18 Powrócono tym samym do obowiązujących nazw: „rozporządzenie”, „dyrektywa” i „decyzja”. 

Por. art. 249 TWE. 
19 Art. 8b ust. 4 [nowy art. 11 ust. 4] TUE.
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traktatowych było zgodne z ogólną wizją zjednoczonej Europy wyrażonej w pream-
bule Traktatu o Unii Europejskiej. Wskazuje ona m.in., że sygnatariusze Traktatu 

„gotowi kontynuować proces tworzenia coraz ściślejszego związku pomiędzy 
narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są na szczeblu jak najbliższym 
obywatelowi, zgodnie z zasadą subsydiarności [...] postanowili ustanowić Unię 
Europejską.”20

Podobne zapisy znalazły się także w art. 1 i 2 TUE21.
Traktat Lizboński, ustanawiając treść 8c [nowy art. 12] TUE, stwierdza, że „par-

lamenty narodowe aktywnie mają przyczyniać się do prawidłowego funkcjonowania 
Unii”. Jednakże w zakresie zasady subsydiarności obecna propozycja zmian22 to 
głównie Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej23 
oraz Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności24. 

Zasługującą na podkreślenie zmianą zawartą we wspomnianych przepisach 
jest zasada mówiąca, iż każda propozycja legislacyjna w Unii miałaby zawierać 
„arkusz subsydiarności” określający przedstawione – wraz z odpowiednimi oko-
licznościami – aspekty umożliwiające jej ocenę zgodności z zasadą subsydiarności 
i proporcjonalności. Arkusz ten powinien też zawierać ocenę fi nansowych skutków 
aktu, a w przypadku dyrektywy – jej wpływu na zasady, które zostaną wprowadzone 
przez państwa członkowskie, na poziomie krajowym lub innym25. 

Poza tym protokoły odnoszące się do wzmiankowanej zasady subsydiarności 
proponują także tzw. procedurę wczesnego ostrzegania26. Miałaby ona nadać więk-
sze możliwości koordynacji działań legislacyjnych między organami Wspólnoty 

20 Preambuła TUE.
21 V. art. 1 TUE: „Niniejszy Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego 

związku między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są w możliwie największym 
poszanowaniu zasady otwartości i na szczeblu możliwie najbliższym obywatelowi.” Patrz art. 2 TUE: 
„Cele Unii są osiągane zgodnie z niniejszym Traktatem, zgodnie z przewidzianymi w nim warunkami 
harmonogramem, z poszanowaniem zasady subsydiarności określonej w artykule 5 Traktatu ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską.” 

22 Dla rzetelności prowadzonej analizy należy dodać, że zasada subsydiarności stała się także 
przedmiotem prac Konwentu Europejskiego, mającego przedstawić projekt Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy, a konkretnie I zespołu roboczego ds. zasady subsydiarności. Raport końcowy 
przewodniczącego tego zespołu został przedstawiony 23 września 2002 r. (2002/286/CONV). Patrz 
także: Raport końcowy przewodniczącego I zespołu roboczego „Zasada subsydiarności” dla Konwentu 
Europejskiego, w: „Monitor Integracji Europejskiej” 67(2003), ss. 135-141. Zapisy tego raportu w ol-
brzymiej mierze znalazły oddźwięk w obecnych propozycjach. 

23 2007/306/UE. Zwany dalej Protokołem ws. roli parlamentów narodowych. 
24 2007/306/UE. Zwany dalej Protokołem ws. zasady pomocniczości i proporcjonalności. 
25 Art. 5 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.
26 Patrz: R. Grzeszczak, Miejsce parlamentów narodowych w architekturze instytucjonalnej WE/UE 

– scenariusz zmian, w: C. Mik (red.), Unia Europejska w dobie reform, Konwent Europejski – Traktat 
Konstytucyjny – Biała Księga w sprawie rządzenia Europą, Toruń 2004, ss. 223-224.
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a parlamentami narodowymi. Procedura ta miałaby w szczególności polegać na 
tym, że: 

♦ swoje propozycje legislacyjne Komisja będzie kierować bezpośrednio 
do każdego parlamentu krajowego równocześnie ze skierowaniem ich 
do ustawodawcy wspólnotowego27, 

♦ w ciągu ośmiu tygodni od daty przekazania propozycji, zanim rozpocznie 
się właściwa procedura legislacyjna, każdy parlament narodowy miałby 
możliwość wydania uzasadnionej opinii dotyczącej zgodności danej 
propozycji z zasadą subsydiarności28. 

Niebudząca zdziwienia wydaje się także konieczność, aby przeprowadzana przez 
Trybunał Sprawiedliwości kontrola sądowa ex post, dotycząca zgodności z zasadą 
subsydiarności, została wzmocniona. Wzmocnienie takie miałoby nastąpić poprzez 
umożliwienie, aby parlament narodowy (lub jedna z jego izb w przypadku parla-
mentów dwuizbowych), który przekazał uzasadnioną opinię w ramach systemu 
wczesnego ostrzegania opisanego wcześniej, mógł skierować sprawę o naruszenie 
zasady subsydiarności do Trybunału Sprawiedliwości29. 

Mówiąc o zbliżaniu obywateli do procesu tworzenia prawa w unijnym systemie 
politycznym, należy wskazać także rolę Parlamentu Europejskiego (PE). Jest on 
jedyną instytucją unijną, do której sami obywatele kierują swoich przedstawicieli 
za pośrednictwem powszechnych wyborów30. 

Niemogącym pozostać bez wskazania wydaje się fakt, że stopień integracji 
politycznej wyznacza kształt i kompetencje Parlamentu Europejskiego. W efekcie 
dotychczasowych postępów w tym zakresie została wytworzona instytucja hybry-
dowa o szczególnych funkcjach31. Ogromna większość prawa w Unii uchwalana 
jest według procedur w ramach których PE ma słabszą pozycję aniżeli Rada Unii 
Europejskiej. Jedynym wyjątkiem jest procedura współdecydowania32. Mając to na 
uwadze, należy zatem wyraźnie zaznaczyć, że w obecnej formie Parlament Europej-
ski nie ma podstawowych prerogatyw legislatywy, tj. nieograniczonej kompetencji 
ustawodawczej czy nieskrępowanego prawa do uchwalania budżetu. Poza tym jego 

27 Art. 2 ust. 2 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. 
28 Art. 6 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.
29 Art. 8 Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Patrz także art. 

230 [nowy art. 263] TFUE. 
30 Choć pierwsze wybory odbyły się w 1979 r., to jednak do tej pory każde z państw członkowskich 

organizuje je według własnej ordynacji wyborczej. 
31 Na temat budowy i roli Parlamentu Europejskiego patrz: M. Bankowicz, System instytucjonalny 

Unii Europejskiej i perspektywy jego przebudowy, w: A. Mania, B. Płonka (red.), Do jakiej Unii zmie-
rzamy? – polityka i gospodarka Unii Europejskiej, Kraków 2001, ss. 60-79. Patrz także: B. Banaszak, 
Parlament Europejski i parlamenty narodowe, Wrocław 2004.

32 Patrz art. 251 TWE. 
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deputowani nie są wybierani według jednolitej ordynacji wyborczej we wszystkich 
państwach członkowskich.

Dlatego z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że Traktat Lizboński (TL) wzmacnia 
znaczenie Parlamentu Europejskiego. Można tutaj wskazać, że TL uzależnia wybór 
przewodniczącego Komisji Europejskiej od wyników wyborów do Parlamentu Eu-
ropejskiego33. Przede wszystkim chodzi jednak o zwiększenie zakresu stanowienia 
prawa według procedury współdecydowania. Zapisy TL zdają się potwierdzać, że 
właśnie ta procedura staje się bardzo ważnym sposobem stanowienia prawa w Unii. 
Zakresem procedury współdecydowania objętych jest wiele nowych obszarów, 
włączonych do Traktatów na mocy Traktatu Lizbońskiego, np. (środki) dotyczące 
wspólnego europejskiego systemu azylowego34 czy współpracy sądowej w spra-
wach cywilnych35. 

Oprócz tego procedurą współdecydowania objęte zostały dziedziny, w których do 
tej pory – przy stanowieniu prawa – dominującą rolę odgrywała Rada UE. Można 
tutaj, tytułem przykładu, podać: ustanowienie liberalizacji określonej usługi36; 
uchwalanie środków dotyczących przepływu kapitału do lub z państw trzecich, gdy 
dotyczą inwestycji bezpośrednich37; harmonizację przepisów krajowych w zakresie 
ustanowienia i funkcjonowania wspólnego rynku38 czy ustanowienie wyłączeń co 
do niektórych rodzajów działalności ze stosowania przepisów rozdziału TFUE 
o przedsiębiorczości39. Co jeszcze bardziej znamienne, procedura współdecydowania 
otrzymała nazwę „zwykłej procedury” stanowienia prawa40. 

Na marginesie prowadzonych w tym miejscu rozważań jako właściwe jawi się 
poczynienie uwagi, że Traktat Lizboński wyklucza ewentualne odczucie obywateli 
państw członkowskich, że po akcesji do UE mieliby oni być raz na zawsze „skazani 
na Unię”. Chodzi tutaj o sformalizowanie możliwości wyjścia kraju członkowskiego 
ze struktur Unii Europejskiej. 

Dzisiaj brakuje zapisów dających formalne podstawy państwu członkowskiemu 
do opuszczenia struktur unijnych. Przyjęcie jednak tego stanu rzeczy jako deter-
minanta stanu faktycznego byłoby założeniem błędnym. Każdy kraj członkowski 
może opuścić – już teraz – Unię, wykorzystując swoją podmiotowość prawno-mię-
dzynarodową. Może to być – choć kontrowersyjne – jednostronne wypowiedzenie 

33 Szerzej patrz art. 9d ust. 7 [nowy art. 17 ust.7] TUE.
34 Art. 63 ust. 2 TFUE [ nowy art. 78 ust. 2] TFUE. 
35 Art. 69a TFUE [nowy art. 82] TFUE. 
36 Art. 52 ust. 1 TFUE [nowy art. 59 ust. 1] TFUE.
37 Art. 57 ust. 2 TFUE [nowy art. 64 ust.2] TFUE.
38 Art. 94 ust. 1 TFUE [nowy art. 114 ust.1] TFUE. 
39 Art. 45 ust. 2 TFUE [nowy art. 52] TFUE. 
40 Por. art. 251 ust. 1 [nowy art. 294 ust. 1] TFUE. 
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umowy międzynarodowej, ale także powołanie się na regułę prawa międzynarodo-
wego – rebus sic stantibus41. Możliwe jest także zawarcie porozumienia pomiędzy 
uczestnikami umowy międzynarodowej o jej zmianie, polegającej na rezygnacji 
z uczestnictwa jednego z państw42. 

Usprawnienie funkcjonowanie Unii 
– zarówno w ramach polityki wewnętrznej, 

jak i działań poza Unią

Początek XXI w. to rozbudowana i coraz bardziej złożona Unia. Organizacja o tak 
skomplikowanej strukturze wymaga sprawnego podejmowania decyzji w ramach 
wewnętrznego procesu tworzenia prawa. Dla spełnienia pokładanych w niej 
oczekiwań ze strony swoich członków UE wymaga także efektywnej możliwości 
funkcjonowania w sferze stosunków międzynarodowych. 

Jedną z reform mających ułatwić osiągnięcie tych celów jest ustanowienie insty-
tucji przewodniczącego Rady Europejskiej. Ma on być wybierany przez samą Radę 
Europejską większością kwalifi kowaną na okres 2,5 roku, a zadania, jakie mają na 
nim spoczywać, w głównej mierze są ukierunkowane na poprawę wydajność tej 
instytucji43. Poza tym przewodniczący Rady Europejskiej miałby zapewniać na 
swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz 
w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (jednakże 
– co bardzo istotne – bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii 
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa)44.

Kolejną reformą jest rozszerzenie metody głosowania poprzez większość kwa-
lifi kowaną w Radzie Unii Europejskiej na nowe obszary polityki. W pierwszej 

41 Zasada mówiąca o możliwości odejścia stron od zawartego porozumienia w przypadku istotnej 
zmiany jego warunków. Na ten temat patrz: Encyklopedia Britannica [Online], dostepne: http://www.
britannica.com/eb/topic-930525/rebus-sic-stantibus, 20 maj 2008 r., a także B.A. Leeds, B. Savun, 
Terminating Alliances: Why do States Abrogate Agreements?, [Online], dostępne: http://www.ruf.rice.
edu/~leeds/LeedsSavun0207.pdf, 20 maj 2008 r. Jest to elektroniczna wersja wystąpienia przedstawiona 
podczas Corocznego Spotkania Środkowozachodniego Towarzystwa Nauk Politycznych w Chicago 
w dniach 15-18 kwietnia 2004 r.

42 Doskonałym przykładem może być Traktat zmieniający Traktaty ustanawiające Wspólnoty 
Europejskie w odniesieniu do Grenlandii z 13 marca 1984 r. Na jego mocy Grenlandia – będącą auto-
nomicznym terytorium Królestwa Danii – została wyłączona spod regulacji obowiązujących ówcześnie 
traktatów. Utrzymano jedynie pewne zapisy dotyczące swobody przepływu towarów objętych wspólną 
organizacją rynku produktów rybołówstwa. Patrz: 1985/29/WE.

43 Chodzi głównie o prowadzenie prac, zapewnianie przygotowania i ciągłości działań Rady Euro-
pejskiej, we współpracy z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych 
czy też wspomaganie osiągania spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej.

44 Art. 9b ust. 5 i 6 [nowy art. 15 ust. 5 i 6] TUE. 
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kolejności, by opisać istotę istnienia Rady Unii Europejskiej, można przytoczyć 
stwierdzenie Konrada Adenauera z 1961 r.: 

„Rada stoi na straży dwóch rodzajów suwerenności tj.: narodowej i ponadnarodowej. 
Pomimo tego, że musi ona zabezpieczyć interesy narodowe państw członkowskich 
nie może jednakże traktować tego jako swego zadania pierwszorzędnego. Jej pierw-
szorzędnym zadaniem jest promowanie interesów Wspólnoty i jeśli nie będzie tego 
robić – Wspólnota się nie rozwinie”45. 

By tego dokonać, Rada musi działać sprawnie, a jest to niemożliwe bez sku-
tecznego mechanizmu podejmowania decyzji. Z całą pewnością na początku 
XXI w., gdy Unia liczy już 27 państw, gwarancji takich nie może dawać system 
jednomyślnego podejmowania decyzji. By sprostać zatem wyzwaniom nadcho-
dzących dekad, Traktat Lizboński zwiększa znaczenie metody podejmowania 
decyzji większością kwalifi kowaną, czyli głosowania za pomocą tzw. głosów 
ważonych46. 

Odpowiadającym wymogom nadchodzących lat wydaje się zatem objęcie – 
na mocy TL – procedurą głosowania większością kwalifi kowaną aż 43 dziedzin 
w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej. W 21 przypadkach chodzi o sprawy, 
które zostały włączone do prawa traktatowego na mocy postanowień z Lizbony47. 
Z kolei pozostałe przypadki odnoszą się do sytuacji, kiedy to procedura głosowania 
większością kwalifi kowaną ma zastąpić metodę jednomyślności48. 

45 Zaczerpnięte z: J. Tillotson, European Community Law: Text, Cases & Materials, London 1996, 
s. 50.

46 System ten polega na tym, że każde z państw ma określony parytet głosów (na mocy obowiązu-
jącego obecnie Traktatu Nicejskiego np. Niemcy i Francja mają po 29 głosów, Polska i Hiszpania po 
27, a Luksemburg 3). Do podjęcia decyzji potrzebne jest zgromadzenie odpowiedniej liczby tychże 
głosów. Precyzując, co najmniej 255 (z 345). Jednocześnie głosy te musi zgromadzić więcej niż po-
łowa państw, jeżeli projekt aktu pochodzi od Komisji Europejskiej i co najmniej 2/3, w przypadku, 
kiedy projekt pochodzi od państw członkowskich. Dodatkowo każde z państw członkowskich może 
zażądać sprawdzenia, czy państwa spełniające uprzednie warunki reprezentują 62% ludności Unii 
Europejskiej. Patrz art. 205 TWE.

47 W tej kategorii, tytułem przykładu, można podać: podjęcie trzech rodzajów decyzji odnoszących 
się do współpracy strukturalnej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, tj. decyzji 
o ustanowieniu takiej współpracy (art. 28e ust.2 [nowy art. 46 ust. 2] TUE), włączeniu państwa człon-
kowskiego do takiej współpracy (art. 28e ust. 3 [nowy art. 46 ust. 3] TUE), zawieszeniu współpracy 
tego rodzaju (art. 28e ust. 4 [nowy art. 46 ust. 4] TUE); zawarcie umowy – w imieniu Unii – o wystą-
pieniu z UE z danym krajem członkowskim (art. 49a ust. 2 [nowy art. 50] TUE); czy też ustanowienie 
środków prawnych koniecznych dla osiągnięcia celów polityki energetycznej Unii (art. 176a ust. 2 
[nowy art. 194 ust. 2] TFUE).

48 Mając na myśli tę kategorię, jako przykład można podać: stanowienie prawa odnoszącego się do 
kontroli granic UE (art. 62 ust. 2 [nowy art. 77 ust. 2] TFUE); tworzenie środków mających rozwijać 
politykę Unii w dziedzinie azylu (art. 63 ust. 2 i 4 [nowy art. 78 ust. 2 i 4] TFUE); określanie ogól-
nych zasad, zadań i celów priorytetowych oraz organizacji funduszy strukturalnych (art. 161 [nowy 
art. 177] TFUE).
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Bezdyskusyjnie ważne wydaje się w tym miejscu poczynienie uwagi, że Traktat 
Lizboński zmienia także sam sposób podejmowania decyzji metodą większości 
kwalifi kowanej. Od 1 listopada 2014 r. większość kwalifi kowaną miałoby sta-
nowić co najmniej 55% członków Rady, jednak nie mniej niż piętnastu z nich, 
reprezentujących państwa członkowskie, których łączna liczba ludności stanowi co 
najmniej 65% ludności Unii49. Jest to tzw. metoda podwójnej większości, a zmiana 
ta obliczona jest na uczynienie bardziej elastycznym całego procesu podejmowania 
decyzji w Radzie wobec możliwego zwiększenia się liczby państw w przyszłości50. 
Traktat Lizboński ustanawia także odpowiednie przepisy przejściowe w kwestii 
zmiany metody głosowania w Radzie51.

Traktat Lizboński uelastycznia również sprawę doboru liczby Komisarzy. Do 
2014 r. każde państwo ma być reprezentowane przez jednego Komisarza52. Od 1 li-
stopada 2014 r. Komisja Europejska ma składać się z takiej liczby członków – w tym 
z jej przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa – która odpowiada dwóm trzecim liczby państw człon-
kowskich, chyba że Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, podejmie decyzję 
o zmianie tej liczby53.

49 Art. 9c ust. 4 [nowy art. 16 ust. 4] TUE. Dodać należy także, iż z zastrzeżeniem postanowień 
określonych w protokole w sprawie postanowień przejściowych, jeżeli Rada nie stanowi na wniosek 
Komisji lub wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
większość kwalifi kowaną stanowi co najmniej 72% członków Rady reprezentujących państwa człon-
kowskie, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65% ludności Unii. Patrz art. 205 ust. 2 
[nowy art. 238 ust. 2] TFUE.

50 Bardzo istotny, z polskiego punktu widzenia, jest fakt, że Polska nie zdołała przeforsować ko-
rzystniejszego dla nas systemu pierwiastkowego (zakładał, że w przypadku czynnika demografi cznego 
pod uwagę będzie brany pierwiastek kwadratowy z liczby ludności danego państwa). System ten 
oparty był na tzw. metodzie Penrose’a. Zobacz: L.S. Penrose, On the Objective Study of the Crowd 
Behaviour, London 1952. Istotę prezentowanego [dla niniejszych rozważań] przez Penrose’a punktu 
widzenia oddawać może następująca myśl: „gdyby wymagane były dwa rodzaje głosowania do podjęcia 
każdej decyzji, jedno oparte na podstawie liczby głosów odpowiadającej liczbie obywateli, a drugie 
oparte na zasadzie jednego głosu dla każdego kraju, taki system głosowania byłby nieodpowiedni, 
albowiem faworyzowałby duże kraje”, w: Ibidem, s. 7. W przedmiocie toczącej się w Polsce na ten 
temat dyskusji patrz np.: R. Woś, Polska walczy o system pierwiastkowy w Unii, [Online], dostępne: 
http://www.dziennik.pl/polityka/article34830/Polska_walczy_o_system_pierwiastkowy_w_Unii.html, 
1 czerwiec 2007; J. Saryusz-Wolski, System pierwiastkowy jest najbardziej sprawiedliwy, [Online], 
dostępne: http://serwisy.gazeta.pl/tokfm/1,79198,4221000.html, 13 czerwiec 2007.

51 Deklaracja odnosząca się do artykułu 9c ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 205 
ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [Deklaracja nr 7, tzw. Deklaracja ws. Joaniny 
– dop. aut.], w: Akt Końcowy Konferencji Przedstawicieli Rządów państw członkowskich zwołana 
w Brukseli w dniu 23 lipca 2007 r. (2007/306/UE). 

52 Patrz art. 9d ust. 4 [nowy art. 17 ust. 4] TUE.
53 Art. 9d ust. 5 [nowy art. 17 ust. 5] TUE. 
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Dla poprawy sprawności działania Unii na arenie międzynarodowej w realiach, 
jakie stwarza początek XXI w., Traktat Lizboński powołuje wysokiego przedstawi-
ciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Wysoki przedstawiciel 
ma przyczyniać się, poprzez swoje propozycje, do opracowania polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa Unii oraz realizować ją, działając z upoważnienia Rady. Dotyczy 
to także wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony54.

Wysoki przedstawiciel stanowi o tyle ciekawą instytucję, że jest traktatowym 
uczestnikiem kilku organów Unii Europejskiej. Z jednej strony przewodniczy Radzie 
do Spraw Zagranicznych. Jest jednakże jednym z wiceprzewodniczących Komisji. 
Ma on odpowiadać w ramach KE za jej obowiązki w dziedzinie stosunków zewnętrz-
nych i koordynację innych aspektów działań zewnętrznych Unii. Wszystko to, aby 
mógł – w założeniu – czuwać nad spójnością działań zewnętrznych Unii55.

W tym miejscu należy jednak poczynić uwagę krytyczną wobec założeń Traktatu 
Lizbońskiego. Fakt, jak bardzo zapisy traktatowe odbiegają od rzeczywistości, 
pokazały wydarzenia związane z proklamowaniem niepodległości przez Kosowo 
w dniu 17 lutego 2008 r.56 Zdarzenie to unaoczniło jak właściwie graniczące z nie-
możliwym będzie w najbliższym czasie zadanie wysokiego przedstawiciela. Miałoby 
ono bowiem polegać na koordynowaniu stanowiska członków UE w takich właśnie 
sytuacjach jak ta związana z Serbią i Kosowem57.

Poprawie efektywności działań Unii ma służyć także rozwiązanie problemu 
braku jej podmiotowości prawnej. Brak tejże podmiotowości powoduje poważne 
komplikacje w funkcjonowaniu Unii na arenie międzynarodowej. Podstawowym 
przykładem są wątpliwości związane z zawieraniem umów międzynarodowych. To 
samo dotyczy prawa legacji. Dlatego za niezwykle istotne trzeba uznać nadanie, 
mocą zapisów z Lizbony, osobowości prawnej Unii Europejskiej58.

54 Art. 9e ust. 2 [nowy art. 18 ust. 2] TUE.
55 Por. art. 9e ust. 3 [nowy art. 18 ust. 3] TUE.
56 Patrz: http://www.tvn24.pl/0,1539191,wiadomosc.html
57 Na temat nieudanej próby wypracowania wspólnego stanowiska przez państwa Unii Europejskiej 

i możliwych implikacji tego stanu rzeczy patrz: T. Barber, EU struggles for unity over Kosovo, w: 
„Financial Times Europe”, [Online], dostępne: http://www.ft.com/cms/s/0/bd05a062-de19-11dc-9de3-
0000779fd2ac.html, 18 luty 2008 r., a także S. James, Kosovo could end Scotland’s European dream, 
w: „Financial Times Europe”, [Online], dostępne: http://www.ft.com/cms/s/0/a4756a3c-e472-11dc-
a495-0000779fd2ac.html?nclick_check=1, 26 luty 2008 r.

58 Art. 46a [nowy art. 47] TUE. Informacje dotyczące różnych punktów widzenia, co do problemu 
podmiotowości prawnej Unii patrz: M. Perkowski, Ewolucja podmiotowości prawnomiędzynarodowej 
Unii Europejskiej, w: C. Mik, op. cit., ss. 111-117.
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Zwiększenie stopnia ochrony, zarówno państw, jak i obywateli 

Podstawową rolę w kwestii zwiększenia ochrony podmiotów związanych z Unią 
Europejską odgrywa nadanie rangi zapisów traktatowych Karcie Praw Podsta-
wowych. Swoim zakresem ma ona objąć tematykę kwalifi kującą się do zakresu 
podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela59. Co więcej – jak zauważył 
rzecznik generalny ETS Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer – „Karta zawiera bardziej 
obszerną i aktualną listę praw i swobód niż Konwencja Europejska, pomimo braku 
autonomicznego skutku wiążącego”60.

Co warte podkreślenia, mimo że nie należy ona jeszcze do przepisów obo-
wiązujących w ramach Wspólnoty, Karta była już nieraz powoływana jako grunt 
orzeczeń Trybunału czy też opinii rzeczników generalnych. Po raz pierwszy 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości poruszył fakt istnienia Karty w opinii 
rzecznika generalnego Sigberta Albera z l lutego 2001 r. do sprawy TNT Traco 
SpA61. Można wskazać również opinię rzecznika Philippe’a Legera z 10 lipca 
2001 r. do sprawy Hautala62, w której wyraźnie wskazano na art. 42 Karty, jako 
de facto równorzędną podstawę prawną dla zapewniania dostępu do dokumentów, 
jak artykułu 255 TWE63.

Kolejnym elementem wpływającym na wzrost bezpieczeństwa w Unii jest 
rozszerzenie znaczenia zasady solidarności pomiędzy państwami członkowskimi. 
Należy jednak zacząć od stwierdzenia, że państwa członkowskie od samego po-
czątku integracji zdawały sobie sprawę, iż w ramach Wspólnot/Unii Europejskiej 
konieczna jest zasada współdziałania państw członkowskich, albowiem system 

59 Szerzej patrz m.in.: J. W. Tkaczyński, Varia Europejskie, Toruń 2003; F. Jasiński, Nabycie mocy 
prawnie wiążącej przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej – refl eksje teoretyczne, w: „Prze-
gląd Prawa Europejskiego” 1(2003) ss. 5-21; D. Kornobis-Romanowska, Karta Praw Podstawowych 
w unijnym porządku prawnym, w: „Przegląd Prawa Europejskiego” 2(2003) ss. 35-43; A. Wróbel, 
Uwagi w kwestii prawa obywateli Unii Europejskiej do sądu wspólnotowego, w: E. Piontek (red.), 
Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2003, ss. 239-249. 

60 Opinia z 11 lipca 2002 r. do sprawy C – 466/00 A. Kaba vs Sekretarz Stanu ds. wewnętrznych, 
[Online], dostępne: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldoc-
s=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-466/00&datefs=&date-
fe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100, 27 maja 2008. 

61 C – 340/99 – TNT Traco SpA vs Poste Italiane SpA and Others, [online], dostępne: http://curia.
europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&doco-
p=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-340/99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine-
=&mots=&resmax=100, 27 maja 2008 r. 

62 C – 353/99 – Rada vs H.Hautali, [Online], dostępne: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.
pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&do-
cjo=docjo&numaff=C-340/99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100, 
27 maja 2008 r.

63 Patrz F. Jasiński, op. cit., s. 11.
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złożony z jednostek działających niezależnie dąży do fragmentaryzacji64. Wyrazem 
tej postawy była zasada solidarności65. 

W obecnym stanie rzeczy art. 2 TWE traktujący o celach wspólnoty stanowi, iż: 
„Zadaniem Wspólnoty jest [...] przyczynianie się w całej Wspólnocie do harmo-
nijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju działań gospodarczych [...] oraz 
solidarności między państwami członkowskimi”66. 

Również w dalszej części Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską potwierdza 
niezwykłą wagę, jaka przypisywana jest solidarności mającej kształtować działania 
państw Unii Europejskiej. Według Traktatu: 

„Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym i specjal-
nym właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego 
Traktatu, albo z aktów instytucji Wspólnoty. Państwa te ułatwiają Wspólnocie 
wypełnianie jej misji”67. 

W cieniu nowych zagrożeń, które stały się najbardziej widoczne na początku 
XXI w. obecne zapisy traktatowe okazują się nieadekwatne do roli, jaką powinna 
pełnić zarówno Unia, jak i państwa współuczestniczące w konstruowaniu Unii 
Europejskiej. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Traktat Lizboński rozsze-
rza zakres zasady solidarności na obowiązek pomocy państwu poszkodowanemu 
w przypadku ataku terrorystycznego lub klęski żywiołowej czy też katastrofy 
spowodowanej przez człowieka. Co niezwykle, interesujące obowiązek ten ma 
dwupłaszczyznowy charakter. Pierwsza płaszczyzna pomocy należy do Unii. 
W tym celu – w razie powstania wzmiankowanych sytuacji kryzysowych – Unia 
mobilizuje wszystkie będące w jej dyspozycji instrumenty, w tym środki wojskowe 
udostępnione jej przez państwa członkowskie68. Druga płaszczyzna to pomoc 
międzyczłonkowska. Państwa należące do Unii mają bowiem obowiązek udziele-

64 Na temat współzależności i konsolidacji patrz: L.W. Zyblikiewicz, Struktura i ewolucja systemu 
międzynarodowego, w: E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz (red.), Zarys współczesnych stosunków mię-
dzynarodowych, Warszawa-Kraków 2002, s. 105. 

65 Już preambuła do Traktatu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali odwoływała się bezpośrednio 
do zasady solidarności, gdy odnosiła się do budowy przyszłej Europy. Według tych zapisów można 
zbudować ją „jedynie drogą konkretnych akcji stwarzających prawdziwą solidarność”. Podobne zapisy 
znalazły się także w Traktatach Euratomu (art. 192 Euratomu) i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
(Art. 2 i 5 TEWG). W momencie utworzenia Unii Europejskiej idea solidarności została inkorporowana 
również do treści traktatu powołującego ją do życia. W preambule Traktatu o Unii Europejskiej mowa 
jest o „pogłębianiu solidarności”. Również Preambuła TWE odwołuje się do tej zasady, mówiąc, iż 
sygnatariusze Traktatu ustanawiają Wspólnotę Europejską „dbając o wzmocnienie jedności swych 
gospodarek i o zapewnienie ich harmonijnego rozwoju dzięki zmniejszaniu różnic między poszcze-
gólnymi regionami i zmniejszaniu zacofania regionów mniej uprzywilejowanych”.

66 Art. 2 TWE. 
67 Art. 10 TWE. 
68 Art. 188r ust. 1 [nowy art. 222 ust. 1] TFUE. 
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nia wsparcia – we wspomnianych sytuacjach kryzysowych – jeżeli rząd państwa 
poszkodowanego zwróci się z prośbą o pomoc69.

Podsumowanie 

Wraz z postępem procesów integracyjnych, a także wobec istotnych wydarzeń 
politycznych na świecie (takich jak upadek bloku komunistycznego), zmieniały 
się potrzeby oraz problemy społeczności europejskiej. Rozwiązanie każdego z nich 
wymuszało zmiany systemowe w strukturach Wspólnot, a później Unii Europejskiej. 
Wiązało się to ze zmianą traktatów założycielskich. Takie zadanie ma do spełnienia 
także Traktat Lizboński. 

Stąd też wszystkie opisane zmiany w acquis communautaire wprowadzone 
przez TL należy uznać za istotne. Z całą pewnością pozwolą lepiej funkcjonować 
Unii Europejskiej na początku XXI w. Jednakże, gdyby zadać pytanie, czy zmiany 
wprowadzone przez Traktat Lizboński tworzyłyby Unię na miarę XXI w.? – nale-
żałoby odpowiedzieć przecząco. 

Rozwój Unii następuje niezwykle szybko, osiągane są kolejne etapy integra-
cji, dołączają nowi członkowie. W żadnym natomiast z aktów prawnych UE ani 
w praktyce jej organów nie zostało określone, jaki jest ostateczny cel tego procesu, 
ani w jakiej formie strukturalnej ma być on zrealizowany70. Trudno zatem uznać, 
że jakikolwiek stan prawny odpowiada defi nitywnie wzorcowi. W dodatku nie 
można również pomijać – jako czynnika, który może wpłynąć na proces integracji 
– zmieniającej się sytuacji na świecie. 

Dlatego uprawnione wydaje się twierdzenie, że przed Unią stoi nadal bardzo 
duża liczba wyzwań, z czego wiele z nich jest jeszcze obecnie nawet nieznanych. 
Próbując natomiast już teraz wskazać – tytułem przykładu – chociaż kilka z nich, 
można by zwrócić uwagę na sytuację związaną z rozwojem polityki energetycznej 
czy ewentualną akcesją Turcji. 

Wzrost cen ropy, a także problem globalnego ocieplenia, mogą skłonić kraje 
członkowskie Unii do zmierzenia się w najbliższych dekadach z problemem wpro-
wadzenia spójnej i restrykcyjnie przestrzeganej polityki pozyskiwania, przechowy-
wania oraz dysponowania surowcami, jak i samą energią. Istotną kwestią mogącą 
wymusić zmianę traktatów może okazać się w związku z tym konieczność włączenia 
regulacji zawartych w Traktacie EURATOMU do TUE i TFUE71. Zadanie to może 

69 Art. 188r ust. 2 [nowy art. 222 ust. 2] TFUE.
70 Por. J. Kolasa, op. cit., ss. 175-176. 
71 W tym miejscu można zwrócić uwagę na jedną z deklaracji dołączonych do Aktu Końcowego 

Konferencji Przedstawicieli Rządów państw członkowskich z 23 lipca 2007 r.: „Niemcy, Irlandia, 
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być jednak bardzo trudne. Zgodzić należy się przecież z poglądem, że głównym 
problemem państw europejskich jest wybór między wartościami solidaryzmu 
a dobrobytem własnego kraju72.

Kolejne z wyzwań XXI w. może stanąć przed Unią wraz z ostateczną fazą pro-
cesu wchodzenia Turcji do struktur integracyjnych. Problemem nie będzie jednak 
gospodarka, ale kwestie kulturowe. Wydaje się bowiem, że konieczne będzie 
określenie, czy Turcja należy do sfery kultury europejskiej, a jeśli nie, to czy Unia 
jest otwarta na kraje spoza swojego kręgu religijno-kulturowego. Co ważniejsze 
i fundamentalne (!), prawdziwym wyzwaniem stanie się w takiej sytuacji określenie, 
czy można w ogóle mówić o wspólnej kulturze dla całej obecnej Unii? Kluczowe 
może okazać się odnalezienie ewentualnego punktu wspólnego dla wszystkich 
państw członkowskich. Trudno bowiem jednoznacznie określić, czy miałaby to być 
historia, religia, czy raczej – co prawdopodobne w największym stopniu – stosunek 
do praw i podstawowych wolności człowieka i obywatela73.

Rozważając przydatność Traktatu Lizbońskiego w XXI w., nie można pominąć 
milczeniem także obecnej sytuacji, związanej z jego ratyfi kacją. Może bowiem oka-
zać się, że największym wyzwaniem, jakiemu będzie musiał sprostać TL, jest jego 
wejście w życie. Nie może to jednak stanowić dowodu, że postanowienia Traktatu 
nie zasługują na jak najszybsze rozpoczęcie swojego obowiązywania. 

Przeciwnie. Pomimo ogromu koniecznych zmian w przyszłości, a także trudności, 
z jakimi boryka się wprowadzenie samego Traktatu Lizbońskiego w życie, należy 
uznać jego zapisy za jak najbardziej potrzebne. Jeśli chodzi natomiast już o sam 
fakt, a także formę wdrożenia regulacji zawartych w TL to należy jak najbardziej 
pozostać dobrej myśli. Cała bowiem historia Wspólnot, a później Unii Europejskiej 
uczy, że Unia rozwiązywała już wcześniej poważniejsze problemy. Właśnie koniecz-
ność pokonywania trudności jest na dobrą sprawę siłą napędową Unii Europejskiej, 
a także przyczyną przeszłych, obecnych i przyszłych zmian traktatowych.

Węgry, Austria i Szwecja zwracają uwagę, że główne postanowienia Traktatu ustanawiającego Eu-
ropejską Wspólnotę Energii Atomowej nie podlegały znaczącym zmianom od wejścia w życie tego 
Traktatu i zachodzi zatem potrzeba ich aktualizacji. W związku z tym popierają one zamysł możliwie 
szybkiego zwołania Konferencji przedstawicieli rządów państw członkowskich”; w: Deklaracja Re-
publiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Węgierskiej, Republiki Austrii i Królestwa Szwecji 
[deklaracja nr 54]. 

72 P.K. Keizer, Capitalism, rivalry and solidarity, „International Journal of Social Economics” 
6 (1996), s. 752. 

73 Należy jednakże wyraźnie podkreślić, że komplikacją dla takiego postawienia sprawy może być 
stanowisko Wielkiej Brytanii i Polski wobec Karty Praw Podstawowych. Patrz: Protokół w sprawie 
stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa 
(2007/306/UE ).
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Treaty of Lisbon – Europe up to the 21st century standards?

Summary

History of the Communities, and then of the European Union has meant for the Member 
States a process of meeting various challenges of the following years of the Integration. 
Solving the most diffi cult problems has demanded systemic changes and thus modifi cations 
of primary Treaties. The main task of the Treaty of Lisbon is to adapt the European Union 
to a new situation and preparation of the Community for the future tasks and challenges. 
However, the Treaty of Lisbon is not the last treaty of the 21st century. The author claims 
that the following decades of this century shall bring further transformations in the system 
of EU functioning. Having recognized to the legitimacy of transformations introduced in 
the Treaty of Lisbon, the author makes conjecture that within 10-15 years the need for new 
reforms will arise. 

Radoslaw Potorski 

Traite de Lisbonne – Europe a la mesure du XXI siecle?

Résumés

L’histoire des communautés, et ensuite de l’Union européenne, est un processus pour 
les pays membres de faire face aux défi s des années prochaines concernant le processus 
d’intégration. La résolution de plus grandes diffi cultés impliquait les changements de 
système et par conséquent, les modifi cations des traités originaux. L’objectif du Traité de 
Lisbonne (TL) est d’adapter l’Union européenne à une nouvelle situation et de la préparer 
à des tâches suivantes dans l’avenir. Toutefois le Traité de Lisbonne n’est pas le dernier 
traité du XXI siècle. On peut supposer que les premières décennies de ce siècle imposeront 
les changements suivants dans la façon du fonctionnement de l’Union européenne. C’est 
pourquoi – en estimant l’aspect utilitaire des réformes de TL – il faut constater que d’une 
part elle sont éminemment essentielles à ce moment-là, d’autre part dans 10-15 ans, il serait 
nécessaire de procéder à des nouvelles réformes.
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Przebieg procesu ograniczania wpływu lotnictwa 
na zmiany klimatyczne w Unii Europejskiej

Rozwój transportu lotniczego na świecie, jaki dokonał się w ostatnim półwie-
czu, jest imponujący. Stały jego wzrost wymaga jednak wprowadzenia środ-

ków ukierunkowanych na zmniejszenie oddziaływania lotnictwa na postępujące 
w szybkim tempie zmiany klimatyczne. Choć wpływ ten w skali globalnej nie 
jest znaczący, to bez wdrożenia odpowiednich instrumentów lotnictwo może być 
głównym generatorem gazów cieplarnianych. 

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z zasadniczych zadań Wspólnoty 
określonych w art. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). 
Wszystkie polityki sektorowe muszą uwzględniać aspekt ochrony środowiska. 
Art. 6 TWE stanowi, iż: 

„Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty […], w szczególności 
w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony 
środowiska naturalnego.” 

Przepis ten dotyczy także realizacji wspólnej polityki lotniczej jako części wspólnej 
polityki transportowej. 

Z a r y s  t r e ś c i : Artykuł ukazuje w jaki sposób lotnictwo wpływa na zmiany klimatyczne 
oraz jakie instrumenty są podejmowane w celu jego ograniczenia w Unii Europejskiej. 
Chociaż wpływ ten nie jest znaczący, to przy braku jakichkolwiek działań może on wkrótce 
być głównym generatorem gazów cieplarnianych. Szczególnie dużo uwagi poświęcono 
kwestii wypełniania zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto odnośnie lotnictwa oraz 
wskazano na zasadność włączenia tej gałęzi transportu do europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji.
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Charakterystyka problemu

Transport lotniczy ma relatywnie niewielki wpływ na zmiany klimatyczne. Szacuje 
się, że lotnictwo na świecie ma udział w ok. 1,6% globalnej emisji dwutlenku węgla1. 
Jeśli chodzi o łączną emisję gazów cieplarnianych, to udział ten wynosi ok. 3,5%2. 
Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż lotnictwo jest dynamicznie rozwijającą się 
gałęzią transportu. Przytoczone liczby odzwierciedlające współczesny stan mogą, 
przy braku podejmowania działań zmierzających do zahamowania negatywnego 
wpływu na zmiany klimatyczne, za kilka lat znacząco wzrosnąć. W dłuższej per-
spektywie może okazać się bowiem, że lotnictwo jest głównym źródłem emisji 
gazów. 

Ruch lotniczy wzrasta w ostatnich latach średnio 4% rocznie. Intensyfi kacja wy-
konywanych operacji lotniczych przyczynia się również do zmian klimatycznych. 
Dotychczasowa polityka ukierunkowana na ograniczenie zmian w klimacie nie 
wymagała od lotnictwa żadnego większego wkładu, z uwagi na fakt, iż lotnictwo 
w skali globalnej generuje ok. 3,5% emisji gazów cieplarnianych. Jednak w Unii 
Europejskiej emisje te, powodowane przez loty międzynarodowe, wzrosły w okre-
sie 1990–2004 o 87% (zob. ryc. 1). Mając na względzie stały wzrost transportu 
lotniczego, który do roku 2020 może się zwiększyć dwukrotnie w stosunku do roku 
2005, należy podejmować niezwłocznie odpowiednie działania w obszarze wspólnej 
polityki lotniczej, aby nie zniweczyć wysiłków podjętych w innych sektorach3. 

Pomimo iż lotnictwo nie wpływa w sposób znaczny na zmiany klimatyczne, to 
jednak nie można zlekceważyć jego oddziaływania. Wskazać trzeba, iż w trakcie 
wykonywania lotów samoloty uwalniają do atmosfery gazy i cząstki stałe, które 
przyczyniają się do zmian klimatycznych. Są to:

♦ dwutlenek węgla (CO2), najważniejszy gaz cieplarniany, gdyż uwalniany 
jest w dużych ilościach i długo utrzymuje się w atmosferze. Duże jego 
stężenie powoduje ocieplenie się powierzchni Ziemi;

♦ tlenki azotu (NOx), pod wpływem światła słonecznego wytwarzają ozon, 
który jest silnym gazem cieplarnianym;

1 BAA Heathrow, Heathrow and Climat Change, London 2007, s. 13, zob. szerzej: IPCC (Inter-
governemntal Panel on Climat Change), Special Report on “Aviation and the Global Atmosphere”, 
Cambridge 1999.

2 BAA “Corporate Responsibility Report 2006/07”, s. 10; zob. szerzej w: The Stern Review: 
Economics of Climat Change, Cambridge 2006. 

3 Komisja Wspólnot Europejskich, Dokument roboczy służb Komisji; Dokument towarzyszący 
Wnioskowi dotyczącemu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/
WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie. Podsumowanie oceny wpływu, SEC(2006) 1685, z dnia 20.12.2006, s. 3. 
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♦ para wodna, uwalniana przez samoloty działa jak silny gaz cieplarniany. 
Uwalniana na dużych wysokościach powoduje często powstawanie 
smug kondensacyjnych, które mają tendencję do ocieplania powierzchni 
Ziemi;

♦ cząsteczki siarczanów i sadzy, mają słabsze działanie niż pozostałe emisje, 
lecz sadza pochłania ciepło i działa ocieplająco. Natomiast cząsteczki 
siarczanu odbijają promieniowanie i mają słabe właściwości ochładza-
jące4. 

Przytoczona argumentacja wskazuje, że lotnictwo wywiera wpływ na środo-
wisko naturalne i powoduje powstawanie gazów cieplarnianych, w szczególności 
poprzez emisję dwutlenku węgla. W ciągu ostatnich lat zwiększyło się negatywne 
oddziaływanie transportu lotniczego na środowisko naturalne. W efekcie mamy do 
czynienia z takimi globalnymi problemami, jak: efekt cieplarniany, zakwaszenie 
powodowane opadami kwaśnego deszczu, eutrofi kacja czy powstawanie ozonu 
troposferycznego w wyniku zanieczyszczenia powietrza. 
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Ryc. 1. Rozwój emisji gazów cieplarnianych pochodzących z lotnictwa międzynarodowego w 25 
państwach członkowskich UE

Źródło: SEC (2006) 1685, op. cit., s. 3.

4 Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Ograniczenie wpływu lotnictwa 
na zmiany klimatyczne, COM (2005) 459 wersja ostateczna z dnia 27.12. 2005, s. 4.
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Unijne instrumenty ograniczające wpływ lotnictwa 
na zmiany klimatyczne

Większość kwestii wspólnej polityki lotniczej została już poddana uwspólnotowie-
niu. Można śmiało powiedzieć, iż polityka prowadzona w tej materii przez organy 
Wspólnoty jest modelowa. Są jednak pewne sfery, których realizacja przebiega 
z niemałymi trudnościami. Należy do nich zaliczyć oddziaływanie transportu 
lotniczego na zmiany klimatyczne. W pierwszej fazie budowania unijnej polityki 
lotniczej, tj. na początku lat 90. ubiegłego stulecia, kwestia ta nie była priorytetem. 
Jednakże zainteresowanie wzrosło po przyjęciu Protokołu z Kioto w 1997 r., w wy-
pełnianie którego mocno zaangażowała się Unia Europejska (szerzej w pkt 3.1). 
W tym celu zostały podjęte już rozmaite instrumenty, które realizowane są w ujęciu 
horyzontalnym. Należą do nich: 

♦ prowadzenie badań naukowych nad czystszym transportem lotniczym,
♦ poprawa zarządzania ruchem lotniczym,
♦ kwestia opodatkowania paliwa lotniczego.

Wdrażanie tych instrumentów odbywa się w ramach działań niezwiązanych bez-
pośrednio z ochroną środowiska. Tak jest chociażby w przypadku badań naukowych 
czy tworzenia koncepcji jednolitej przestrzeni europejskiej. Niezwykle istotny jest 
problem opodatkowania paliwa lotniczego, który stanowi przedmiot poważnych 
dyskusji w państwach członkowskich. 

Badania naukowe 

Jednym z priorytetów w dziedzinie badań i rozwoju w UE jest aeronautyka. Począw-
szy od fazy pilotażowej w latach 1990–1991, w ramach 2. Programu Ramowego 
sfi nansowano ponad 350 projektów badawczych. Łączny ich koszt wyniósł ponad 
4 mld EUR. Około 30% tych prac badawczych stanowiły działania zmierzające 
do ograniczenia wpływu samolotów na środowisko naturalne, w szczególności 
zmniejszenia emisji CO2 i NOx. Ponadto w ramach Programu dotyczącego glo-
balnych zmian i ekosystemu (Global Change and Ecosystem Programme), który 
stanowi część 6. Programu Ramowego przeprowadzono badania służące lepszemu 
zrozumieniu wpływu lotnictwa na klimat. Najnowszy, 7. Program Ramowy, zakłada 
zwiększenie nacisku na bardziej ekologiczny transport lotniczy i jego wpływ na 
zmiany klimatu. Prowadzenie badań nad paliwami alternatywnymi może przynieść 
dodatkowe możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z samolotów5. 

5 Ibidem, s. 6.
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Nowoczesne paliwa lotnicze są dużo bardziej wydajne. Współcześnie produ-
kowane samoloty zużywają średnio 3,5 l paliwa na 100 pasażerokilometrów, co 
stanowi ok. 70-procentową poprawę w stosunku do lat 60. XX w. Producenci liczą, 
że w przyszłości nowoczesne maszyny typu A380 czy B787 będą zużywać 3 l paliwa 
na 100 pasażerokilometrów. Według prognoz roczny wzrost wydajności paliwa do 
roku 2040 wynosić będzie od 1,2 do 1,4%6. 

Trwają również prace nad alternatywnymi paliwami w stosunku do paliw pocho-
dzenia mineralnego. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA) 
wzywa, by do 2017 r. w statkach powietrznych stosować 10% alternatywnych paliw. 
Najlepszym rozwiązaniem wydają się paliwa wodorowe, które są bardziej energo-
oszczędne i wpływają w minimalnym stopniu na powstawanie zmian klimatycznych. 
Skompresowane ogniwa paliwowe z ciekłym wodorem wykazują znacznie wyższą 
energię aniżeli napełniane węglowodorem paliwa silnikowe7. 

Zarządzanie ruchem lotniczym 

Brak wydajności w istniejącym europejskim systemie zarządzania ruchem lot-
niczym (ATM) wpływa w poważnym stopniu na zmiany klimatyczne. W 2006 r. 
w Europie podróże lotnicze były dłuższe średnio o ok. 50 km, gdyż samoloty mu-
siały czekać w „kolejce podniebnej” na zezwolenie na lądowanie. Skutkowało to 
dodatkowymi kosztami i dodatkową emisją CO2 w ilości 4,7 Mt8. Jest to problem 
dotyczący w szczególności lotów międzynarodowych i wewnątrzwspólnotowych 
aniżeli lotów krajowych. 

W Białej Księdze Transportu z 2001 r. „Czas na decyzje” Komisja Europejska 
wezwała państwa członkowskie do podjęcia współpracy na rzecz przeprowadzenia 
reformy w systemie ATM. Stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem będzie wdro-
żenie koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES)9. Rozpoczęcie 
jej realizacji nastąpiło w 2004 r. Jednym z przykładów ograniczenia niekorzystnego 

6 Fuel effi ciency of commercial aircraft. An overview of historical and future trands, National 
Aerospace Laboratory NLR 2005, s. 13.

7 T. Bradley, B. Moffi tt, D. Mavris, D. Parekh, Development and experimental characterization of 
a fuel cell powered aircraft, “Journal of Power Sources” 171, 2007, ss. 793-801. 

8 Climat for a transport change, EEA Report, nr 1/2008, Kopenhaga 2008, s. 27.
9 Głównym założeniem koncepcji SES jest ujednolicenie europejskich systemów zarządzania 

ruchem lotniczym tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Realizacja „jednolitego nieba” 
oparta jest na aktach prawnych (tzw. czwarty pakiet liberalizacyjny) przyjętych w 2004 r. Jednym 
z elementów wdrażania uchwalonej legislacji jest program SESAR, będący częścią operacyjno-tech-
niczną koncepcji SES. Także w: G. Zając, Defragmentacja europejskiego nieba, „Skrzydlata Polska”, 
nr 3/3008, ss. 20-22.
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wpływu, jaki powoduje lotnictwo – poprzez brak spójnych mechanizmów zarzą-
dzania ruchem powietrznym – na zmiany klimatyczne jest zastosowanie bardziej 
optymalnych torów lotu i ograniczenie konieczności latania w korytarzach dla 
oczekujących na zezwolenie na lądowanie nad przeciążonymi lotniskami. W ten 
sposób ograniczone zostanie zużycie paliwa, zminimalizowane kolejki samolo-
tów oczekujących na start i zmniejszone wydalanie różnych gazów do atmosfery. 
Wdrożenie w życie koncepcji SES zwiększy wydajność systemu ATM i spowoduje 
oszczędności emisji wielkości 6–12%. 

Opodatkowanie paliwa lotniczego 

Istotnym problemem, który wymaga szybkiego rozwiązania, jest kwestia opodat-
kowania kerozyny, czyli paliwa lotniczego. Przedsiębiorstwa lotnicze w dalszym 
ciągu korzystają ze specyfi cznych zwolnień podatkowych tego produktu. Dotychczas 
we wszystkich umowach dwustronnych o komunikacji lotniczej zawieranych przez 
państwa członkowskie wpisywano klauzulę o zwolnieniu ze wszelkich opłat, ceł 
i innych podatków paliwa lotniczego. 

Brak opodatkowania kerozyny nie skłania przedsiębiorstw lotniczych do za-
mawiania bardziej nowoczesnych samolotów i do kontroli zmniejszenia emisji 
dwutlenku węgla. Wprowadzenie tego opodatkowania – jak już wspomniano – jest 
tematem licznych dyskusji na poziomie unijnym.

Unia Europejska aktywnie działa w celu uregulowania tej kwestii. Jednym 
z rozwiązań zaproponowanych w Białej Księdze Transportu z 2001 r. jest zniesienie 
wyłączenia podatkowego dla kerozyny jedynie w lotach wewnątrzwspólnotowych. 
Jednak podejście to jest mocno krytykowane, gdyż w ten sposób należy traktować 
na równych prawach także przewoźników z państw trzecich wykonujących loty 
wewnątrzwspólnotowe. Inny wariant oparty jest na modelu szwedzkim, który polega 
na jednolitym opodatkowania lotów wówczas, gdy istnieje alternatywny środek 
transportu. Chodzi o to, czy na danej trasie można wykorzystać np.: pociągi dużych 
prędkości, co spowodowałoby przeniesienie ruchu na inną gałąź. Ponadto Komisja 
jako rozwiązanie alternatywne proponuje, w ramach realizacji koncepcji jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej, wprowadzenie zróżnicowanych opłat za na-
wigację lotniczą, aby uwzględnić negatywny wpływ samolotów na środowisko.

Kwestia opodatkowania paliwa lotniczego była omawiana wielokrotnie w 2004 
i 2005 r. wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie UE odnośnie do koniecz-
ności modyfi kacji niektórych przepisów niezgodnych z prawem unijnym, zawartych 
w dwustronnych umowach o komunikacji lotniczej z państwami trzecimi, poprzez 
zastąpienie ich nowymi klauzulami standardowymi, które są zgodne z tym prawem. 
Według Komisji konieczne jest opracowanie obligatoryjnej klauzuli standardowej 
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w sprawie opodatkowania paliwa lotniczego. Jest to kwestia ważna, jeśli Wspól-
nota chce wypełniać zobowiązania wynikające z przyjętego w 1997 r. Protokołu 
z Kioto. Zastrzeżenia wysunęły m.in.: Francja, Hiszpania, Portugalia i Włochy. 
Uznano, że klauzula ta nie powinna mieć charakteru obowiązkowego. Na mocy 
Dyrektywy Rady 2003/96 w sprawie opodatkowania produktów energetycznych 
i elektryczności państwa członkowskie mają możliwość uzgodnienia między sobą 
odstąpienia od zwolnienia z opodatkowania paliwa lotniczego używanego wyłącznie 
w wewnątrzwspólnotowych przewozach lotniczych. Dlatego, w świetle obowiązu-
jących przepisów prawnych, nie wydaje się konieczne opracowanie standardowej 
klauzuli w sprawie opodatkowania paliwa lotniczego. 

W wyniku poważnego sporu udało się na początku 2005 r. wypracować kompro-
mis. Polega on na tym, że państwa członkowskie powinny wprowadzać możliwość 
opodatkowania paliwa przy zmienianiu lub podpisywaniu nowych dwustronnych 
umów o komunikacji lotniczej z państwami trzecimi lub czynić starania związane 
z wyeliminowaniem klauzuli zwalniającej z opodatkowania paliwa, lecz brak takich 
zapisów nie spowoduje sankcji prawnych ze strony Komisji. 

Dotychczas zmieniono już ponad 200 umów dwustronnych między państwami 
członkowskimi UE a państwami trzecimi, otwierając w ten sposób możliwość 
opodatkowania na równych zasadach paliwa dostarczanego do przewoźników z UE 
i spoza niej10. Proces ten jest długotrwały, a jego zakończenie wymaga czasu.

Zatem istnieje obecnie możliwość opodatkowania paliwa dla lotów wyłącznie 
krajowych oraz dla lotów pomiędzy dwoma państwami członkowskimi za ich obo-
pólną zgodą. Na podstawie dyrektywy nr 2003/96 tylko Holandia podjęła decyzję 
o wprowadzeniu opodatkowania kerozyny przeznaczonej dla lotów krajowych. 
Takie rozwiązania przyjęły już państwa trzecie: Japonia, czy Indie.

Włączenie transportu lotniczego 
do unijnego systemu handlu emisjami

Ze względu na fakt, iż wprowadzenie wymienionych działań prowadzi jedynie 
do częściowego rozwiązania problemu, jakim jest negatywny wpływ lotnictwa na 
środowisko, potrzebne są dalsze kroki zmieniające ten stan. Utrzymanie szybkiego 
tempa rozwoju lotów międzynarodowych z portów lotniczych UE może przyczynić 
się do wzrostu emisji o 150% w latach 1990–201211. Z uwagi na to, iż podróże lotni-
cze są coraz tańsze i coraz więcej wykonywanych jest operacji lotniczych, wzrasta 
poziom emisji oraz kosztów ekologicznych. Dla przykładu, podróż lotnicza jednej 

10 COM (2005) 459, s. 8.
11 Ibidem, s. 2.
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osoby z Londynu do Nowego Jorku w obydwie strony generuje tyle samo emisji, ile 
ogrzewanie przeciętnego domu w UE przez jedną osobę w ciągu całego roku12. 

Handel uprawnieniami do emisji polega na ustalaniu limitu łącznych emisji po-
chodzących od grupy podmiotów i pozwoleniu, by następnie rynek określił koszt 
każdej tony emisji. Metoda ta jest według różnych ocen skuteczna i pozostanie 
najprawdopodobniej istotnym elementem przyszłej strategii przeciwdziałania zmia-
nom klimatu. Jednak w przypadku, gdyby okazało się, że handel uprawnieniami 
do emisji jest niewystarczający i konieczne są środki uzupełniające, niezbędne jest 
zastosowanie wszelkich innych instrumentów ekonomicznych. 

Najbardziej obiecującym rozwiązaniem wydaje się stworzenie tzw. systemu 
otwartego, czyli włączenie lotnictwa w zakres europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (EU ETS). Alternatywny „system zamknięty”, polegający 
na opracowaniu oddzielnego systemu dla lotnictwa, jest według rozmaitych analiz 
błędnym wyjściem. 

Wypełnianie zobowiązań Protokołu z Kioto 

Unia Europejska wspiera międzynarodowe działania realizowane przez Ramową 
Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatycznych (UNFCCC), 
przyjętą na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. Ostatecznym celem tej 
Konwencji jest osiągnięcie stabilizacji stężeń gazów cieplarnianych w powietrzu 
na poziomie, który zapobiega daleko idącej ingerencji w system klimatyczny. 

Uzupełnieniem tej konwencji jest Protokół podpisany w Kioto w grudniu 1997 r. 
(zwany Protokołem z Kioto), który wszedł w życie w lutym 2005 r. Jest to mię-
dzynarodowe porozumienie prawnie wiążące dotyczące globalnego ocieplenia. Do 
2012 r. państwa zobowiązały się do redukcji ogólnej emisji gazów powodujących 
efekt cieplarniany o 5,2% w stosunku do 1990 r. W przypadku UE pułap obniżania 
emisji wynosi 8%. 

Protokół z Kioto został zatwierdzony w imieniu Wspólnoty decyzją Rady 
2002/358/WE z 25 kwietnia 2002 r.13 Protokół z Kioto nakłada na państwa obo-
wiązek 

„dążenia do ograniczenia lub zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych […] pocho-
dzących z lotniczych […] paliw bunkrowych poprzez prace w ramach Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego […].”

Cele w zakresie ograniczania i redukcji emisji w ramach Protokołu z Kioto obejmują 
jedynie emisje z lotów krajowych, a nie obejmują emisji pochodzących z lotów 

12 Komunikat prasowy Komisji, IP/06/1862 z 20.12. 2006.
13 DzU WE, L 130 z 15.05.2002.
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wewnątrzwspólnotowych czy międzynarodowych. Na 6. posiedzeniu Komitetu 
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ds. Ochrony Środo-
wiska w zakresie Komunikacji Lotniczej w 2004 r. wyrażono brak zainteresowania 
włączeniem lotnictwa do systemu handlu uprawnieniami do emisji. W 2005 r. 
Komisja Europejska przedstawiła specjalny komunikat zawierający ocenę skutków 
wdrożenia nowego instrumentu. W wyniku dogłębnych analiz stwierdzono, że 
„włączenie lotnictwa w zakres europejskiego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji wydaje się najbardziej obiecującym rozwiązaniem”. Po wielu dyskusjach 
Zgromadzenie ICAO poparło przedstawione rozwiązanie prawne, przyjmując w tym 
celu rezolucję A35-5. We wrześniu 2007 r. organ ten przyjął rezolucję A36-22 doty-
czącą powołania Grupy ds. Międzynarodowego Lotnictwa i Zmian Klimatycznych. 
Grupa ta ma za zadanie przedstawiać propozycje dotyczące działań, jakie należy 
podjąć w sektorze lotnictwa cywilnego, zmniejszających jego wpływ na zmiany 
klimatyczne. 

Cel i zakres proponowanych instrumentów

Z uwagi na fakt, iż ICAO pozytywnie ocenia proponowane zmiany legislacyjne 
w kwestii włączenia lotnictwa do systemu handlu emisjami, Komisja przedstawiła 
w grudniu 2006 r. propozycję zmian legislacyjnych w Dyrektywie dotyczącej 
handlu emisjami (2003/87/WE)14. Nowe przepisy mają uwzględnić działalność 
lotniczą w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w UE, aby 
ograniczyć wpływ lotnictwa na klimat. 

W obowiązującym systemie wspólnotowym funkcjonuje zasada przyznawania 
operatorom określonej liczby przydziałów, z których każdy daje im prawo do emisji 
tony dwutlenku węgla rocznie. Najbardziej dotkliwe jest to, iż jedynie loty krajowe 
objęte są ograniczeniami wynikającymi z Protokołu z Kioto, a wszelkie pozostałe 
loty są wyłączone, choć powodują znacznie większe negatywne skutki dla zmian 
klimatu. I tak emisje gazów cieplarnianych pochodzących z lotnictwa krajowego, 
objętego zobowiązaniami z Protokołu z Kioto, w okresie 1990–2005 dla 27 państw 
członkowskich UE wzrosły ogólnie o 39%. Tylko 9 państw nie spełniło nałożonych 
na nie wymagań, z czego największy wzrost nastąpił w Austrii i wyniósł on 588% 
– niespotykany w innych państwach. Natomiast w przypadku pozostałych lotów 
nieobjętych Protokołem wzrost ten w tym samym okresie uległ niemal podwojeniu 
(90%) dla 27 państw członkowskich UE. Jedynie 5 państw odnotowało spadek 

14 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. usta-
nawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca 
dyrektywę Rady 96/61/WE, DzU UE, L 275, z dnia 25.10.2003.
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w emisjach (Bułgaria, Grecja, Litwa, Łotwa i Słowenia)15. Przewoźnicy wspólnotowi 
nie są traktowani na równi z przewoźnikami niewspólnotowymi. 

Nowe regulacje mają zmienić ten stan. Od 2011 r. system będzie obejmował limity 
emisji z lotów wewnątrzwspólnotowych. Natomiast od 2012 r. będzie on obejmował 
emisje z operacji międzynarodowych, które rozpoczynają się lub kończą na obszarze 
UE. Według szacunków, w wyniku nowych regulacji do roku 2020 zostanie ogra-
niczona wielkość emisji dwutlenku węgla o 46%, czyli 183 mln t rocznie. 

W przeciwieństwie do istniejącego systemu, metoda rozdzielania przydziałów 
będzie zharmonizowana w całej Unii. Operatorzy statków powietrznych będą mieli 
obowiązek monitorowania swoich emisji dwutlenku węgla i składania sprawozdań 
właściwemu organowi administrującego państwa członkowskiego każdego roku do 
końca marca. W przypadku, gdy dany operator będzie miał nadwyżkę przydziałów, 
będzie mógł ją sprzedać innym operatorom. Jeśli natomiast jego emisje wzrosną, 
będzie zobowiązany do kupna dodatkowych uprawnień. W tym zakresie będzie 
istniał swobodny handel między zainteresowanymi operatorami. 

Zmieniona Dyrektywa stanowi część kompleksowego podejścia do problemu 
emisji powodowanych przez lotnictwo, które obejmuje swoim zakresem także 
badania nad bardziej ekologicznymi technologiami i ulepszenia w dziedzinie za-
rządzania ruchem lotniczym. 

Ocena i skutki przyjętych rozwiązań

Proponowane nowe uregulowania prawne dotyczące włączenia lotnictwa do systemu 
europejskiego handlu emisjami są oceniane z wielu względów pozytywnie. „Sys-
tem otwarty” byłby lepszy od „systemu zamkniętego”, choćby z uwagi na fakt, iż 
oddzielny system dla lotnictwa nie byłby zdolny zapewnić podobnych korzyści dla 
środowiska bez dużo wyższych kosztów. Dla przykładu, w „systemie zamkniętym”, 
obejmującym wszystkie loty rozpoczynające się w portach lotniczych Wspólnoty, 
cena uprawnienia dla lotnictwa wyniosłaby do 2020 r. od 114,1 EUR do 325,8 EUR. 
Z kolei w „systemie otwartym” wzrost ceny uprawnienia wynosiłby według modelu 
PRIMES od 31,3 EUR do 34,6 EUR, a uwzględniając szacunki ICAO – od 31,8 EUR 
do 40,6 EUR16. Choć widać różnicę przemawiającą na korzyść włączenia lotnictwa 

15 Climat for, a transport change, ss. 48-49.
16 SEC (2006) 1685, s. 7. Model PRIMES określa stan równowagi rynkowej w odniesieniu do 

popytu i podaży energii w państwach członkowskich UE. Ustala on równowagę poprzez znalezienie 
ceny dla każdego rodzaju energii w taki sposób, że ilość, jaką producenci chcą produkować, jest równa 
ilości, jaką konsumenci chcą wykorzystać. Równowaga jest stała (dla każdego okresu), ale powtarzalna 
z biegiem czasu. 
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do systemu, to scenariusze w nim zakładane nie są zbyt realne, gdyż lotnictwo nie 
będzie miało istotnego wpływu na ceny w systemie EU ETS. 

Dostosowanie się do wymogów zmienionej dyrektywy spowoduje znaczące 
ograniczenie emisji gazów. Dotyczy to lotów zarówno krajowych, wewnątrzw-
spólnotowych, jak i międzynarodowych. To właśnie te dwie ostatnie kategorie 
generują do atmosfery największe ilości gazów cieplarnianych, w szczególności 
dwutlenku węgla (zob. tab. 1). W 2005 r. loty wewnątrz UE były przyczyną emisji 
ok. 50 Mt CO2, natomiast wszystkie loty rozpoczynające się w UE spowodowały 
łącznie emisję 120 Mt CO2. 

Tab. 1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych w UE w stosunku do danych z 2005 r. (prognoza)

Źródło: SEC (2006) 1685, s. 6. 

Zasięg geografi czny 
Redukcja do 2015 r. Redukcja do 2020 r.

% Mt CO2 % Mt CO2

Loty wewnątrz UE 36% 31 45% 44
Wszystkie loty rozpoczynające się w UE 36% 77 46% 115

Wszystkie loty rozpoczynające się i kończące 
w UE 36% 122 46% 183

Objęcie lotnictwa systemem będzie mieć również znikomy wpływ na rentowność 
przewoźników. Jest wielce prawdopodobne, że przewoźnicy przeniosą część bądź 
całość kosztów przynależności do systemu na swoich klientów. Uwzględniając ten 
ostatni wariant, cena biletu powrotnego wzrośnie w zależności od długości trasy: 
od 4,6 EUR do 39,6 EUR, przy założeniu wysokiej ceny uprawnienia w kwocie 30 
EUR. Ceny biletów na trasach długodystansowych wzrosłyby bardziej, gdyż loty 
takie wywierają większy wpływ na środowisko naturalne. Wzrost cen biletów o ok. 
2% będzie mieć niewielki wpływ na popyt na usługi lotnicze. Coraz większa liczba 
osób korzysta z tego środka transportu, a prognozuje się także, że PKB i dochód 
gospodarstw domowych ma w przyszłości ulec zwiększeniu. Ponadto podwyżki cen 
biletów byłyby i tak niższe, w porównaniu do przeniesienia na podróżnych wzrost 
kosztów spowodowany podwyżkami cen ropy w ostatnich latach. 

Propozycja zmian w Dyrektywie 2003/87 znajduje się w końcowej fazie unij-
nego procesu legislacyjnego. Pod koniec 2008 r. nowe regulacje prawne zaczną 
obowiązywać we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. 
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Podsumowanie

Istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia działań ograniczających negatywny wpływ 
lotnictwa na zmiany klimatyczne. Komisja uważa, że począwszy od 2012 r., trans-
port lotniczy powinien zostać uwzględniony we wszelkich systemach dotyczących 
zmian klimatycznych. 

Obecnie stosowanych jest wiele instrumentów służących ograniczaniu negatyw-
nego wpływu lotnictwa na środowisko. Po pierwsze, są to rozwiązania techniczne, 
czyli badania nad paliwami alternatywnymi i ich zastosowanie w samolotach. Paliwa 
wodorowe są znacznie bardziej wydajne aniżeli tradycyjne paliwa pochodzenia mi-
neralnego. Po drugie, są to rozwiązania strukturalne, a więc poprawa europejskiego 
systemu zarządzania ruchem lotniczym poprzez jego ujednolicenie i dostosowanie 
do stałego wzrostu popytu na usługi świadczone przez przewoźników. Po trzecie, 
są to rozwiązania legislacyjne mające skutek ekonomiczny. Rozpatrywać należy 
w tym punkcie dwa aspekty:

♦ zmiana Dyrektywy 2003/87 w celu włączenia lotnictwa do europejskiego 
systemu handlu emisjami, oraz

♦ zmiana dwustronnych umów lotniczych między państwami członkow-
skimi UE i państwami należącymi do EOG a państwami trzecimi w za-
kresie włączania klauzul o możliwości opodatkowania kerozyny.

Najbardziej skuteczną metodą rozwiązania problemu emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z lotnictwa jest włączenie tego sektora do europejskiego systemu 
handlu emisjami. Przyczyni się to do pełnego wykorzystania potencjału redukcji 
emisji w skali całego globu. 

Przykładem zapobiegania zmianom klimatycznym może być również polityka 
władz lotnisk wspólnotowych, zmierzająca w kierunku zwiększenia ochrony śro-
dowiska, a tym samym ograniczenia wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne. 
Wprowadzenie „opłat środowiskowych” dla przewoźników ma na celu większą 
dbałość o środowisko naturalne. Mają one wymusić na przewoźnikach posiadanie 
statków powietrznych, które emitują do atmosfery najmniejsze dopuszczalne ilo-
ści toksycznych substancji. Zasada jest prosta: im bardziej samolot zanieczyszcza 
powietrze, tym większe płaci koszty za użytkowanie lotniska. Wynika ona wprost 
z art. 174 ust. 2 TWE, który stanowi, iż „zanieczyszczający płaci”. 

W Unii Europejskiej wdraża się obecnie wiele mechanizmów służących ograni-
czeniu wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne. Unia Europejska jest przykładem, 
iż nie tylko słowa, lecz praktyczne działania pokazują jej zaangażowanie w walkę 
z problemem. 



— 133 —

PRZEBIEG PROCESU OGRANICZANIA WPŁYWU LOTNICTWA NA ZMIANY KLIMATYCZNE

Grzegorz Zając

Limitation of aviation infl uence on climate changes in EU – course of 
the process

Summary

This paper presents the infl uence of aviation on the climate changes as well as it presents 
the instruments and actions taken in EU in order to limit the above. Although this infl uence 
is not considerable, yet, without implementation of proper solutions the aviation might 
become the world main producer of greenhouse gases. The author, hence, concentrates on 
the obligations resulting form the Kyoto Protocols, related to aviation, and on the process of 
their fulfi lment. Moreover, he points out the sense of including this area of transport industry 
in the EU Emission Trading Scheme

Grzegorz Zajac

Deroulement du processus de reduction des emissions de l’aviation 
sur le changement climatique dans l’Union Europeenne

Résumés

L’article présente comment l’aviation infl uence le changement climatique et quels instruments 
sont utilisés pour réduire les émissions de l’aviation dans l’Union européenne. Bien que 
cette infl uence ne soit pas signifi cative, sans mesures de prévention, elle deviendra bientôt 
un générateur des émissions de gaz à effet de serre. Dans l’article on a mis l’accent sur les 
engagements résultant du Protocole de Kyoto concernant l’aviation et on a justifi é l’inclusion 
de la branche du transport aérien au système européen de commerce des droits d'émission.





M a g d a l e n a  K a l e t a - K u z i ń s k a

Skuteczna komunikacja w rozszerzonej UE – kilka 
uwag o przekładzie dokumentów urzędowych 

w triadzie językowej polski – angielski – rosyjski

Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez przekładu. Międzynarodowe 
konferencje i sympozja, spotkania kulturalne, polityczne czy gospodarcze, 

wydarzenia sportowe – wszystkie odbywają się z udziałem wykwalifi kowanych 
tłumaczy. Dla państw globalnego świata prowadzenie skutecznej polityki społecznej, 
gospodarczej oraz zagranicznej nie jest możliwe bez dokonywania tłumaczeń roz-
mów, dokumentów, artykułów, wiadomości, negocjacji, etc. Globalizacja współcze-
snego świata to zwiększona mobilność ludności, rozbudowane kontakty pomiędzy 
korporacjami międzynarodowymi, organami kulturalnymi i edukacyjnymi. To także 
rozwój turystyki, programów partnerskich, pomocy i współpracy sąsiedzkiej. Różno-
rodność tematyczna i wielość zadań, jakie stoją w związku z tym przed tłumaczami 
zawodowymi, powoduje, że czynność przekładowa stała się „misją pośrednictwa 
międzykulturowego”. Nieważne, czy mamy tu na myśli przekład dzieł literackich, 
naukowych, dokumentów urzędowych czy informacji prasowych, ranga przekładu 
we współczesnym świecie jest niezaprzeczalnie wysoka, bo porozumienie między 
ludźmi zależy od jakości tłumaczenia. By to porozumienie zapewnić, tłumacz po-
dejmuje wyzwanie, staje przed problemem wyboru odpowiednich pojęć i terminów, 

Z a r y s  t r e ś c i : Europejska Polityka Sąsiedztwa, jeden z priorytetów komunikacyjnych 
Unii Europejskiej, stała się pretekstem do rozważań na temat roli tłumacza i przekładu 
w zjednoczonej Europie i globalnym świecie. Artykuł zawiera ogólne uwagi na temat roli 
tłumacza zawodowego (w szczególności tłumacza przysięgłego) narodowości polskiej, 
pracującego z dwoma językami obcymi: rosyjskim i angielskim. W sposób ogólny 
przedstawiono problemy, z jakimi boryka się tłumacz, dokonujący tłumaczenia z języka 
obcego na obcy oraz podano przykłady konkretnych rozwiązań translatorskich.
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co wymaga od niego „twórczego stosowania strategii i procedur przekładowych”1. 
W niniejszym tekście podjęto próbę zaprezentowania problemów i wyzwań, jakie 
stoją przed tłumaczem z kompetencją języka polskiego jako ojczystego i znajomo-
ścią języka „trzeciego” (w kombinacji językowej: polski – angielski – rosyjski), 
prowadzącym działalność przekładową w Polsce po rozszerzeniu Unii Europejskiej 
w 2004 i 2007 r. Ograniczymy się do przekładu pisemnego.

Tłumacz a polityka sąsiedztwa

W wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 r. (a następnie w 2007 r.) do 
Wspólnoty dołączyło 12 państw. Nowe granice Zjednoczonej Europy wymusiły mo-
dyfi kację podejścia UE w relacjach z państwami ościennymi. Stąd zaproponowana 
w 2004 r. koncepcja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (European Neighbourhood 
Policy – EPS) – polityki zagranicznej dla Unii Europejskiej, będącej priorytetem 
komunikacyjnym UE. Celem polityki jest m.in. wspieranie reform, budowanie 
stabilnego i opartego na dobrobycie sąsiedztwa2. EPS kładzie nacisk na dialog poli-
tyczny, rozwój gospodarczy i społeczny, kwestie sektorowe, współpracę w zakresie 
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz na wymiar ludzki3. Wszystkie 
wymienione priorytety oznaczają nasilenie kontaktów międzynarodowych, a tym 
samym wiążą się z prowadzeniem dialogu międzykulturowego – często z udzia-
łem tłumacza. W niniejszym artykule, również z uwagi na rozmiar publikacji, 
pragniemy poruszyć jedynie jeden z wymienionych aspektów i spojrzeć na niego 
z perspektywy zawodowego tłumacza. Zwrócimy mianowicie uwagę na „wymiar 
ludzki”. Budowanie kontaktów międzypaństwowych to w istocie promowanie idei 
zbliżania narodów, ludzi, kultur i wartości. Unia wdraża te idee w życie poprzez np. 
wprowadzanie programów wspierających kształcenie, szkolenia, badania naukowe 
czy działalność turystyczną i kulturalną. Dzięki programom unijnym typu TEMPUS 
czy ERASMUS MUNDUS zintensyfi kowano międzynarodową współpracę szkół 
wyższych, wyjazdy studentów na część studiów i praktyk, zwiększyła się mobil-
ność pracowników naukowych i dydaktycznych. Do Polski napływają studenci 
i naukowcy z zagranicy, polscy studenci kończą międzynarodowe szkoły, a kra-
jowe grono wykładowców zasila międzynarodową kadrę naukowo-dydaktyczną4. 

1 M. Piotrowska, Proces decyzyjny tłumacza, Kraków 2007, s. 79.
2 Por. Komisja Europejska. Pracujmy wspólnie. Europejska Polityka Sąsiedztwa. [Online], dostępne: 

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/information/enp_brochure_pl.pdf, 16-07-2008.
3 Ibidem, s. 6.
4 Zdajemy sobie sprawę, iż stwierdzenie to jest ujęciem bardzo ogólnikowym, jednak uznano, że 

dla celów tego artykułu zbędne są dokładne dane liczbowe i statystyki. Zainteresowani mogą uzyskać 
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Wzmożony w ten sposób przepływ ludności powoduje zwiększone zapotrzebowanie 
na wykonywanie tłumaczeń dla osób fi zycznych, uczelni, urzędów i organów pań-
stwowych. Dzieje się tak dlatego, że w większości przypadków osoby decydujące 
się na tymczasowy pobyt (pracę, praktyki czy naukę) poza granicami własnego 
państwa potrzebują uwierzytelnienia dokumentów, potwierdzających ich tożsamość, 
wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp. Tłumaczeniami uwierzytelnionymi 
(zwanymi również poświadczonymi lub przysięgłymi) zajmują się tłumacze 
przysięgli (ich zadaniem jest wykonywanie tłumaczeń dokumentów ofi cjalnych, 
urzędowych i opatrywanie ich pieczęcią ofi cjalną tłumacza zaprzysiężonego)5. Na 
terenie Polski będącej, chociażby z racji położenia geografi cznego, pomostem mię-
dzy Wschodem a Zachodem Europy, w ramach współpracy kulturalnej, naukowej 
i handlowej spotykają się przedstawiciele zarówno państw zachodnich UE, jak 
i obywatele byłych republik radzieckich, nie tylko członków UE. Osoby te często 
decydują się pozostać w Polsce lub po ukończeniu pewnego etapu studiów bądź 
pracy – kontynuować ścieżkę edukacyjną i zawodową w innym kraju zjednoczonej 
Europy. Wskutek tego tłumacz przysięgły – Polak, pracujący z dwoma językami 
obcymi – angielskim i rosyjskim, oprócz, nazwijmy to – standardowych tłumaczeń 
w kombinacji „język polski – język obcy”, coraz częściej styka się z koniecznością 
wykonywania tłumaczeń „z języka obcego na język obcy”. (Na przykład na rzecz 
osób pochodzących z Estonii, mających dokumenty w języku rosyjskim, pobyt stały 
w Polsce, a planujących studia w Wielkiej Brytanii). Właściwe prawo nie przewiduje 
przekładu „z języka obcego na obcy”, ale osoby dysponujące uprawnieniami do wy-
konywania tłumaczeń uwierzytelnionych z dwóch obcych języków pomijają w takiej 
sytuacji etap tłumaczenia „na język polski i na drugi obcy” i tłumaczą „od razu na 
obcy”, przystawiając dwie pieczęcie i podając formuły uwierzytelniające w dwóch 
językach. (Kwestią zupełnie odrębną jest fakt, czy rzeczywiście możliwe jest do-
konywanie tłumaczenia z języka obcego na język obcy z pominięciem chociażby 
etapu myślenia w języku ojczystym. Problem procesów mentalnych zachodzących 
w umyśle tłumacza w trakcie dokonywania przekładu nie jest jednakże przedmio-
tem naszych rozważań.) Podczas analizy problematyki przekładu dokonywanego 
przez tłumacza przysięgłego, zarówno w kombinacji „z języka obcego na polski 
i odwrotnie” lub „z języka obcego na obcy”, należy zwrócić uwagę na pewne czyn-
niki determinujące taki przekład, a tym samym mające wpływ na decyzje tłumacza 
o wyborze tej, a nie innej terminologii. Pierwszy z tych czynników wiąże się stricte 
z formalnym charakterem tłumaczenia przysięgłego. Drugi, z niego wynikający, 
dotyczy funkcjonowania na granicy kultur i trudności w pogodzeniu roli pośrednika 

dokładniejsze dane np. na ofi cjalnej stronie internetowej Programu ERASMUS w Polce: http://www.
erasmus.org.pl/index.php/ida/54/.

5 Zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. O zawodzie tłumacza przysięgłego (DzU nr 273, 
poz. 2702), będzie o tym w tekście mowa dalej.
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międzykulturowego, jaką pełni tłumacz sensu largo z funkcją urzędnika, mającego 
sporządzić ważny dokument, odtwarzający i zachowujący pewne cechy oryginału, 
jaką pełni de facto tłumacz przysięgły.

Tłumaczenie przysięgłe – wiernie, a nie pięknie

Tryb uzyskiwania uprawnień, zakres obowiązków i zasady wykonywania zawodu 
tłumacza przysięgłego określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O zawodzie tłu-
macza przysięgłego (DzU nr 273, poz. 2702). Dla celów niniejszego tekstu istotne 
są zasady określone w rozdziale 3 tej ustawy, charakteryzujące specyfi kę zawodu, 
a szczególnie punkty 1 i 2 art. 13, mówiące o najważniejszych obowiązkach tłu-
maczy przysięgłych, jakimi są: 

„sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń, sporządzanie poświadczonych odpisów 
pism w języku obcym, sprawdzanie i poświadczanie odpisów pism, sporządzonych 
w danym języku obcym przez inne osoby”6. 

Obowiązki tłumacza przysięgłego są jasno określone, sformalizowane i przypo-
minają regulamin pracy, swoiste abecadło działania7. Oczywiście, nic nie stoi na 
przeszkodzie (i tak w praktyce się dzieje), aby tłumacz przysięgły wykonywał 
również tłumaczenia zwykłe – niepoświadczone. Obok wymogów formalnych 
przed tłumaczem przysięgłym stawia się wymaganie zachowania maksymalnej 
bliskości przekładu do oryginału. Wbrew maksymie: „Tłumaczenia są jak kobiety, 
albo piękne, albo wierne”8, tłumacz przysięgły ma dochować wierności orygina-
łowi. Celem naszym jest mówić o dokumentach urzędowych, będących najczęściej 
przedmiotem tłumaczenia poświadczonego, a czy można inaczej, niż wiernie tłu-
maczyć tak sformalizowane typy tekstów, jakimi są świadectwa ukończenia szkoły, 
dokumenty tożsamości czy akty zgonu? Z uwagi na ich specyfi kę główny nacisk 
w procesie przekładu położony jest na właściwy dobór pojęć i terminów, nie zaś, 
jak dzieje się w przypadku dzieła literackiego – na oddanie wizji i interpretację 
idei autora, (co również jest określane jako „wierność oryginałowi”). W pracy 
tłumacza przysięgłego – tłumacza tekstów użytkowych, nieliterackich, w których 

 6 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. O zawodzie tłumacza przysięgłego (DzU nr 273, poz. 2702), 
[Online] dostępne: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/0722.htm, 30-07-2008.

 7 Poza samą ustawą, tłumacze chętnie podążają za wskazówkami różnych publikacji pomocniczych, 
np. Kodeksu tłumacza przysięgłego z komentarzem, wydanego przez TEPIS, niemającego mocy aktu 
prawodawczego, w którym bardzo dokładnie sprecyzowane są cechy tłumaczenia przysięgłego, jego 
wygląd, miejsca pieczęci, ujednolicone są formuły uwierzytelniające, itp.

 8 Jej autorstwo przypisuje się Wolterowi. Cytuję za: K. Lipiński, Mity przekładoznawstwa, Kraków 
2004, s. 29.
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najważniejsze jest „ścisłe upodobnienie przekładu do oryginału”9, priorytet powinny 
stanowić dbałość o szczegóły i staranność. Prawdą jest, iż „[…] tekst literacki 
wymaga i stwarza niejako lepsze warunki do osiągnięcia najwyższego stopnia 
kreatywności”10. Jednak zdecydowany niegdyś podział na „twórczą i artystyczną 
literackość oraz rzemieślniczą i nietwórczą produkcję nieliteracką”11 dziś zanika. 
Dokumenty urzędowe nie są tekstami literackimi, ale „zachowanie wierności orygi-
nałowi” nie pozbawia tłumacza miana twórcy. Przede wszystkim dlatego, że samo 
tłumaczenie to poważny proces decyzyjny, wymagający od tłumacza kreatywnego 
myślenia i sprawnego stosowania strategii i technik przekładowych. Poza tym nie 
bez znaczenia jest samo pojęcie „wierności przekładu”, czyli „stopnia zbliżenia 
przekładu do tłumaczenia idealnego”12. Stopień tego zbliżenia może być wszakże 
różnicowany. Warto jednak uświadomić sobie, że tłumaczenie „wierne” nie oznacza 
„tłumaczenia słowo w słowo”. I 

„tylko odpowiednio wykształcony tłumacz wie, kiedy i w jaki sposób stosować 
poszczególne strategie tłumaczenia i w jaki sposób należy w tłumaczeniu rozumieć 
pojęcie «wierność wobec tekstu źródłowego».”13

 

Dokumenty urzędowe

Jak wspomniano, tłumacz przysięgły w większości przypadków ma w swojej prak-
tyce zawodowej do czynienia z dokumentami urzędowymi. Samo pojęcie dokumentu 
używane jest zarówno, jeśli chodzi o takie dziedziny życia jak prawo, gospodarka, 
stosunki międzynarodowe, ale też w zwykłych, codziennych relacjach między-
ludzkich. „W polskim prawie ogólnej defi nicji dokumentu nie znajdziemy, prawo 
administracyjne rozróżnia jednakże dokument urzędowy i dokument prywatny”14. 
W Kodeksie postępowania administracyjnego (art. 76 § 1) czytamy: 

„Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego 
organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich 
urzędowo stwierdzone.”15

  9 Z. Wawrzyniak, Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego 
i angielskiego, Warszawa 1991, s. 45.

10 J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa, od teorii do praktyki, Kraków 2003, s. 75.
11 M. Piotrowska, op. cit., s. 79.
12 J. Lukszyn (red.), Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa 1993, s. 390.
13 D. Kierzkowska (red.), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa 2005, s. 26.
14 E. Andrukiewicz, Defi nicje, formaty, podpis, „Elektroniczna administracja”, czasopismo online: 

http://www.e-administracja.org.pl/dwumiesiecznik/artykul.php?art=2, 25-07-2008.
15 Kodeks postępowania administracyjnego, [Online] dostępny: http://www.lex.pl/serwis/du

/2000/1071.htm, 24-07-2008.
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W art. 244 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego znajdujemy: „Dokumenty urzę-
dowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy 
publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód 
tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone”16. Z kolei ten sam kodeks w art. 
245 zawiera stwierdzenie: „Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, 
która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie”17. Przytoczone 
opisy trudno nazwać defi nicjami, jednakże zarysowują one różnicę między do-
kumentem urzędowym a prywatnym. Istotną cechą dokumentu urzędowego jest 
„zawartość urzędowego stwierdzenia i legitymacja organu do tego stwierdzenia”18. 
W Kodeksie tłumacza przysięgłego z komentarzem określono znamiona dokumentu 
urzędowego: 

„[…] opatrzony nagłówkiem […], pieczęcią […] odpowiedniej rangi [z godłem 
państwowym, emblematem, lub logo fi rmowym] i rodzaju [tuszowej lub suchej] 
oraz podpisem osoby lub osób, które zaświadczają fakty stwierdzone […].”19

W Tezaurusie terminologii translatorycznej hasło „dokument” odsyła nas do hasła 
„tekst urzędowy”, gdzie znajdujemy defi nicję: „Tekst skonstruowany w konwencji 
stylu urzędowego. ang. Offi cial text; fr. Texte offi ciel; niem. amtlicher Text; ros. 
Официально-деловой текст”20. Do dokumentów urzędowych, z jakimi styka się 
tłumacz przysięgły, można zaliczyć m.in.: akty notarialne, certyfi katy zawodowe, 
świadectwa, książeczki wojskowe, świadectwa pracy, dyplomy, zaświadczenia 
dotyczące niekaralności, itp. Wspólną cechą tego typu tekstów jest specyfi czny, 
skodyfi kowany język, własna składnia i terminologia, na co tłumacz musi zwrócić 
szczególną uwagę. Ponadto tłumacz powinien wiedzieć, czemu bądź komu ma 
służyć dany dokument. 

„Jakie będzie funkcjonowanie tekstu przekładu w rzeczywistości języka docelo-
wego? Czy jest on przeznaczony dla jakichś konkretnych instytucji (np. akt zgonu, 
który ma być wykorzystany w innym kraju; tłumaczenie indeksu studenta – aby 
mógł on kontynuować studia za granicą)?”21 

Wszystko to sprawia, że nawet doświadczony tłumacz zawodowy może napotykać 
pewne trudności z przekładem dokumentów urzędowych, tym bardziej wtedy, gdy 
przekład dokonywany jest „z języka obcego na język obcy”. 

16 Kodeks postępowania cywilnego, [Online] dostępny: http://www.prawo.lex.pl/serwis/kodeksy/
akty/64.43.296.htm, 24-07-2008.

17 Ibidem.
18 E. Andrukiewicz, op. cit.
19 D. Kierzkowska, Kodeks tłumacza, § 18. Znamiona pisma procesowego i dokumentu urzędowego, 

s. 10.
20 J. Lukszyn (red.), Tezaurus terminologii, s. 333.
21 A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1998, 

s. 187.
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Trudności i wyzwania

Wspomniane tłumaczenie „z języka obcego na język obcy” jest szczególnie skom-
plikowane w przypadku wybranej przez nas triady językowej: język wyjściowy 
– rosyjski, język ojczysty tłumacza – polski, język docelowy – angielski. W takim 
układzie tłumacz w sposób szczególny funkcjonuje na styku kultur i staje się pośred-
nikiem między narodami, które różni wszystko: system szkolnictwa, administracji, 
prawo, sądownictwo, które przez lata ulegały modyfi kacji wraz z zachodzącymi 
zmianami ustrojowymi, a jednocześnie nie pozostały wolne od obcych wpływów. 
Sama znajomość języka wyjściowego i docelowego, technik i strategii przekłado-
wych nie wystarczy. Właściwe wykonanie tłumaczenia dokumentu, tak by został 
on uznany za ważny w kraju języka docelowego, będzie wymagać także wiedzy 
na temat różnic w realiach obu krajów, znajomości ekwiwalentów, środków funk-
cjonujących w każdym języku do opisu danego wycinka rzeczywistości22. Mając 
na uwadze odbiorcę docelowego i funkcję komunikacyjną przekładu w ogóle 
oraz funkcję urzędową, jaką pełni dokument w tłumaczeniu przysięgłym, należy 
ze wspomnianą już starannością najpierw poszukiwać istniejących rozwiązań, 
np. w przypadku nazw urzędów czy instytucji edukacyjnych – ich własnych wersji 
nazw w języku obcym, w glosariuszach, tekstach analogicznych czy też na bardzo 
cennych dla tłumaczy XXI w. stronach internetowych. Kreatywność tłumacza będzie 
w tym przypadku polegała nie na „wymyśleniu” bądź „tworzeniu” nowego terminu 
czy pojęcia, ale na odnalezieniu go. Oczywiście, może się zdarzyć nie tylko brak 
identycznego pojęcia w języku docelowym, ale w ogóle brak odpowiednich środ-
ków językowych do opisu danego wycinka rzeczywistości, wynikający z pewnej 
„ułomności języków ludzkich”. Wówczas tłumacz zmuszony jest do wykonania 
pracy o charakterze kreatywnym lub adaptacyjnym (stworzyć środek wyrażeniowy 
lub zaadaptować obcy)23. Z drugiej strony, korzystając z sygnowanych przez nie-
które instytucje tłumaczeń dokumentów ofi cjalnych czy aktów prawnych, należy 
mieć zawsze na uwadze funkcję komunikacyjną przekładu i krytycznie odnosić 
się do wersji, które mogą docelowego odbiorcę wprowadzać w błąd. Mówiąc 
np. o instytucjach polskich w języku obcym (angielskim bądź rosyjskim), nie na-
leży błędnie „utożsamiać ich z instytucjami funkcjonującymi w lingwo-kulturze 
przekładu”24, aby nie wywoływać fałszywych skojarzeń. Niejednokrotnie jednak 
unifi kacja terminologii jest ceną, jaką przychodzi tłumaczowi płacić za ułatwienia 
w pracy. Mimo że zarówno mówcy języka wyjściowego, języka docelowego, jak 

22 Por. J. Pieńkos, Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku, Warszawa 1999, 
s. 119.

23 Por. D. Kierzkowska, Tłumaczenie prawnicze, Warszawa 2002, s. 68.
24 B.Z. Kielar, O różnych sposobach oceny jakości przekładu, „Lingua Legis” nr 6, 1998.
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i tłumacz są Europejczykami, to od właściwej decyzji tłumacza zależy, czy osiągną 
porozumienie i przekażą sobie właściwy komunikat. Podejmując decyzję, tłumacz 
musi zachować zdrowy rozsądek i umiar i oczywiście pamiętać o jak największej 
bliskości przekładu i oryginału.

Kilka uwag praktycznych

W tłumaczeniu przysięgłym dokumentów urzędowych tłumacz musi postępować 
według ustalonych zasad formalnych, dotyczących wyglądu dokumentu, formuły 
uwierzytelniającej, miejsca i ilości pieczęci. Sprawy te nie będą jednak rozważane 
w niniejszym artykule. Skupimy się na spojrzeniu na dokumenty od strony praktycz-
nej praktycznej, na poszukiwaniu właściwej terminologii i podejmowaniu wyborów 
translatorskich. Podamy kilka przykładów rozwiązań przekładowych i pokrótce 
uzasadnimy te wybory oraz wyjaśnimy podłoże problemów. Na wybrane dokumenty 
oryginalne25 patrzeć będziemy z perspektywy tłumacza, którego językiem ojczystym 
jest język polski, zaś językami wyuczonymi – język angielski i rosyjski. Językiem 
wyjściowym tłumaczenia będzie w analizowanych dokumentach język rosyjski. 
Chociaż nie ma on statusu języka Unii Europejskiej, jednak w nowych państwach 
członkowskich – w Estonii, na Łotwie i Litwie – mimo że obowiązują w nich języki 
narodowe, funkcjonuje w dokumentach urzędowych, w mowie potocznej, w szko-
łach. Językiem docelowym tłumaczenia tych dokumentów będzie język angielski. 
Nie pominiemy naturalnie języka polskiego, jako języka ojczystego tłumacza, 
zakładając, że podczas dokonywania przekładu będzie on sięgał nie tylko do ob-
cojęzycznych, ale także i polskich źródeł, słowników, encyklopedii i glosariuszy. 
Nadmienimy tylko, iż rzeczą istotną w przypadku każdego tłumaczenia na język 
obcy jest niepisany obowiązek korzystania z konsultacji z rzeczywistym mówcą 
tego języka, w celu zasięgnięcia opinii, co do trafności dokonanych wyborów. Mówi 
się nawet, że nie mając możliwości takiej konsultacji, nie powinno się podejmować 
tłumaczenia na język obcy. Dotyczy to szczególnie tekstów naukowo-technicznych. 
Należy jednak zauważyć, że w dzisiejszym świecie rządzą prawa rynku i to zlecenio-
dawcy, a nie tłumacze ustalają zasady i warunki współpracy. Ponieważ tempo życia 
i pracy jest coraz szybsze, to i od tłumacza wymaga się ekspresowego wykonywania 
zleceń. Rzecz jasna, przy trybie ekspresowym nie zawsze jest czas na konsultację 
z rodzimym użytkownikiem języka. Ponadto w społeczeństwie niestety funkcjonuje 
przeświadczenie, że każda osoba będąca tłumaczem może i powinna tłumaczyć 
wszystko (tzn. teksty z każdego zakresu tematycznego), co jest oczywiście poję-
ciem błędnym. W naszym mniemaniu, zgodnie zresztą ze zdaniem wielu tłumaczy 

25 Pochodzące ze zbioru dokumentów własnych autorki artykułu.
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zrzeszonych w różnych organizacjach, można specjalizować się w 2–3 dziedzinach, 
a ktoś, kto tłumaczy „wszystko”, tak naprawdę na miano specjalisty-tłumacza nie 
zasługuje. Jednak proces przekonywania zleceniodawców do tej opinii jest bardzo 
powolny, a świadomość problemu w społeczeństwie nadal mała. 

Po tej ogólnej prezentacji problemów, z jakimi boryka się tłumacz we współ-
czesnym globalnym świecie, przejdziemy do przykładów. W niniejszym tekście 
ograniczymy się do wskazania wybranych przypadków problemowych, z jakimi 
styka się tłumacz podczas dokonywania przekładu dokumentów urzędowych. 
Do naszych rozważań wybranych zostało kilka dokumentów (typu: prawo jazdy; 
świadectwo szkolne; książeczka wojskowa; zaświadczenie o niekaralności; zaświad-
czenie dotyczące kwalifi kacji zawodowych; pełnomocnictwo ogólne), które nie 
będą tu jednak analizowane z osobna, ale jako grupa tekstów z warsztatu tłumacza. 
Dokumenty urzędowe są sformalizowane, występują często w postaci gotowych 
druków urzędowych lub formularzy, które wypełniane są pismem maszynowym 
bądź odręcznym. Teoretycznie, z racji pewnej powtarzalności niektórych sformu-
łowań w tych dokumentach, tłumacz nie powinien mieć większych problemów 
z ich przekładem. Jednak w tak różnych kulturach językowych, jakimi są kultury 
reprezentowane przez triadę językową – rosyjski, polski, angielski – często pewne 
wycinki rzeczywistości nie mają przełożenia z jednych realiów kulturowych na 
drugie. Weźmy np. tak powszechny termin, występujący w większości dokumen-
tów urzędowych, sporządzonych w języku rosyjskim, jak: ‘отчество’. Propono-
wany niekiedy wariant tłumaczenia ‘imię odojcowskie’ jest o tyle tylko dobry, że 
stanowi pewien kompromis między tłumaczeniem a objaśnieniem. Inna wersja 
występująca w tym miejscu to: ‘patronimikum’, ang. ‘Patronymic’ lub ‘Patronym’. 
Tylko, że patronimikum ma w różnych kulturach różne znaczenie, może pełnić 
funkcję imienia, ale może też być częścią nazwiska, w zależności od kultury, i nie 
zawsze pochodzi od imienia ojca: „nazwisko, nazwa lub przydomek utworzone od 
imienia, nazwiska lub urzędu ojca lub przodków”26. Należy założyć również, że 
nie przez wszystkie osoby, do których kierowany będzie dany dokument, termin 
‘patronimikum’ (rzadki w mowie potocznej) zostanie właściwie zrozumiany. Czy 
więc w takim przypadku, korzystając z podobieństwa do dokumentów urzędowych 
w języku polskim i kierując się zasadą, że najważniejszy jest odbiorca docelowy 
i zrozumienie przezeń przekładu, można zastosować zwrot ‘imię ojca’, ang. ‘father’s 
(fi rst) name’? Niektórzy tłumacze są przeciwko tej opcji, sugerując, że ‘imię ojca’ 
kojarzy się raczej z ‘w imię Ojca i Syna…’ i proponują wersję ‘syn/córka X-a’. 
W języku angielskim to skojarzenie nie funkcjonuje, toteż wersja ‘father’s (fi rst) 
name’ jest całkowicie akceptowana. Sprawą istotną jest w sytuacji problemowej nie 
tylko uniknięcie efektu niewłaściwych skojarzeń, ale przede wszystkim zachowa-

26 L. Wiśniakowska (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2007, s. 710.
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nie treści i sensu oryginału. Problematyczną kwestią może okazać się przełożenie 
nazwy samego dokumentu. ‘Военный билет’, czyli ‘książeczka wojskowa’ nie ma 
identycznego odpowiednika w języku angielskim, jeśli chodzi o dokument – wynika 
to z różnic w strukturach sił zbrojnych. W kulturze anglosaskiej funkcjonuje jednak 
termin ‘Military ID card’, i w tym przypadku stanowi ekwiwalent dla wymienio-
nych terminów w języku rosyjskim i polskim. Ostrożnością i dociekliwością musi 
wykazać się tłumacz w przypadku tłumaczenia nazw rodzajów sił zbrojnych. Dla 
przykładu – rosyjskie pojęcie ‘солдат’ oznacza ‘żołnierz’, jednak w anglojęzycznej 
rzeczywistości oprócz takiego ogólnego znaczenia pojęcie ‘soldier’ kojarzone jest 
najpierw z żołnierzem wojsk lądowych (w odróżnieniu od ‘seaman’ i ‘airman’). 
W takiej sytuacji w obowiązku tłumacza jest – w miarę możliwości – sprawdzenie, 
czy chodzi o konkretny rodzaj sił zbrojnych, czy też pojęcie użyte jest w znaczeniu 
ogólnym. W przypadku przekładu rosyjskich dokumentów na język polski i angiel-
ski problematyczne mogą okazać się pojęcia: ‘район’, ‘округ’, ‘область’, ‘край’. 
Występują one jako pojęcia oznaczające jednostki podziału terytorialnego. Defi nicje 
tych pojęć, podawane przez źródła encyklopedyczne, wskazują na pewne różnice 
między nimi, ale też i podobieństwa. Ciężko o jednoznaczną decyzję, zwłaszcza że 
granice między tymi pojęciami są nieostre. W zależności od kontekstu socjokultu-
rowego stosowane przez tłumaczy terminy ilustruje poniższa tabela. 

Tab. 1. 

Termin rosyjski Termin polski Termin angielski

район Region, okręg, dzielnica, 
teren; Region, area, zone, district;

округ Okręg; Region, district, circuit, 
‘okrug’(!), country;

область Obwód, teren, strefa, 
okolice;

Province, region, district, 
‘oblast’;

край Kraj, kraina; Land, country, territory, 
region;

Zwróćmy uwagę, że część wykorzystywanych ekwiwalentów jest tożsama dla 
różnych terminów. W sytuacji takiej nieścisłości należy sięgać po teksty źródłowe 
w obu językach (wyjściowym i docelowym) i opierać się na podawanych przez 
nie wersjach, jeżeli oczywiście są to źródła wiarygodne, np. urzędowe, ofi cjalne, 
itp. Należy też przyjąć zasadę konsekwentnego stosowania jednego i tego samego 
ekwiwalentu dla jednego pojęcia. W przypadku tłumaczenia świadectwa szkolnego 
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zetknęliśmy się z terminem: ‘зачтено’, czyli ‘zaliczono/(zaliczenie)’. Dziwić 
może trochę obecność takiego sformułowania w świadectwie szkolnym, gdyż ter-
min ten kojarzy się raczej z wpisem do indeksu uczelni wyższej. Przez zaliczenie 
rozumiemy zaliczenie ćwiczeń, laboratoriów, lektoratów, a także wykładów, dla 
których nie ma przewidzianego egzaminu. Student uzyskuje do indeksu wówczas 
wpis „zal.”. W rzeczywistości na polskich uczelniach wyższych istnieje jeszcze 
„zaliczenie na ocenę”. Różne są wymogi formalne co do uzyskania zaliczenia na 
„zal.”, na ocenę i zaliczenia przedmiotu poprzez zdanie egzaminu. Często zależy 
to od wewnętrznych ustaleń instytucji edukacyjnej. W indeksach zaś znajdują się 
osobne rubryki na zaliczenia i egzaminy, co rozwiązuje problem wykładowcy. 
Nie rozwiązuje to jednak problemu tłumacza, ponieważ funkcjonujące w języku 
angielskim ‘credit’ oznacza ‘zaliczenie’, ale nie pozwala rozróżnić formy jego 
uzyskania. ‘Credit’ uzyskuje się bowiem po pomyślnym zaliczeniu przedmiotu, 
bez względu, czy obowiązywał egzamin, kolokwium czy praca projektowa, czy 
też przedmiot był zaliczany na podstawie obecności. Problem leży w niejed-
nakowych polach semantycznych terminów ‘zaliczenie’ i ‘зачет’. Być może 
właściwym wyjściem jest wybór opcji ‘pass(ed)’, odpowiadające mniej więcej 
polskiemu ‘zdano’, (w opozycji do ‘grade’ – ‘oceny, uzyskiwanej z zaliczonego 
przedmiotu’). Jeszcze jedną propozycją rozwiązującą problem ‘зачтено’ tak, 
by odbiorca docelowy pojął, z jakim faktem w rzeczywistości ma do czynienia, 
może być termin ‘complete’ (‘ukończony’). Oznaczałby on zaliczenie kursu aka-
demickiego w rosyjskim i polskim rozumieniu tego słowa i byłby do przyjęcia 
dla osoby z anglosaskiego kręgu kulturowego. Ciekawe wyzwanie dla tłumacza 
stanowią również oceny na świadectwie szkolnym lub w indeksie. Z uwagi na 
różnice w systemach szkolnictwa poszczególnych państw istnieje pokusa u tłu-
macza, by oceny nie tyle „przetłumaczyć”, co zastosować wersje znane odbiorcy 
docelowemu i bardziej dla niego zrozumiałe, niż te, które znajdują się w tekście 
wyjściowym. Tłumacz przysięgły nie może jednak zapominać, że jego zadaniem 
nie jest utożsamianie rzeczywistości przekładu z rzeczywistością oryginału. 
Dokonując przekładu, może jednak poprzez umieszczenie uwag lub adnotacji 
pomóc odbiorcy docelowemu we właściwym zrozumieniu dokumentu. Oceny na 
świadectwach szkolnych zapisywane są słownie. W indeksie obok wersji zapisu 
słownego pojawia się również cyfra. Wybór właściwego ekwiwalentu uzależniony 
będzie, co zostało już wspomniane, od celu, jakiemu ma służyć przetłumaczony 
dokument. Prezentujemy dalej (tab. 2) spis ocen w języku rosyjskim, ich polskie 
ekwiwalenty i propozycje rozwiązań w tłumaczeniu na język angielski. Uwzględ-
niono wersje występujące w literaturze, w dokumentach osób prywatnych i in-
stytucji edukacyjnych.
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Tab. 2. 

Wersja rosyjska Wersja polska Proponowana wersja 
angielska

Отлично (5) Bardzo dobry Excellent / Very good
Хорошо (4) Dobry Good 

Удовлетворительно
(3) Dostateczny Satisfactory /

Suffi cient 
Неудовлетворительно (2) Niedostateczny* Fail 

* W polskich realiach szkolnych, poza uczelniami wyższymi, funkcjonuje skala ocen 1-6, gdzie 
2=dopuszczający (d. mierny), 1=niedostateczny, a 6=celujący. Inaczej więc będzie wyglądał 
przekład polskiego świadectwa na język rosyjski lub angielski.

W przypadku podejmowania nauki na europejskiej uczelni istnieje konieczność 
przeliczania punktów zgodnie z systemem akumulacji punktów ECTS. Nie leży 
to jednak w obowiązku tłumacza, ale uczelni. Tłumacz może zetknąć się jednak 
z ocenami wyrażonymi poprzez punkty oraz litery od A do E lub F. Stanowią one 
również potencjalne wyzwanie dla tłumacza. Przedstawione propozycje (tab. 3) są 
kombinacją wersji, zaczerpniętych z różnych dokumentów prywatnych.

Tab. 3. 

Wersja rosyjska Wersja zgodna ze standardami 
europejskimi

Proponowana wersja 
angielska

отлично A Excellent 

хорошо B
C

Very good 
Good/ Acceptable

удовлетворительно D
E

Satisfactory
Insuffi cient / Fail

неудовлетворительно E / F Fail 

W dokumentach urzędowych, z którymi styka się tłumacz przysięgły, wyzwanie 
stanowić mogą również występujące w nich skróty i skrótowce. Zdarza się oczywi-
ście, że nie mają one odpowiedników w języku docelowym. Wówczas sprawa jest 
oczywista – w tłumaczeniu pojawi się wersja opisowa bądź objaśniająca. Jeśli jednak 
odpowiednik istnieje, przed wykorzystaniem go tłumacz musi się zastanowić, czy 
ekwiwalent wywołuje u odbiorcy docelowego dokładnie takie same skojarzenia jak 
w języku wyjściowym. Jeżeli jest to np. skrót organizacji międzynarodowej, jak ‘Ор-
ганизация Объединённых Наций (ООН)’ – ‘Organizacja Narodów Zjednoczonych 
(ONZ)’ – ‘United Nations Organization (UNO)’, jasne jest, że tłumacz może i musi 
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wykorzystać funkcjonujący w języku docelowym ekwiwalent, ponieważ zarówno 
u mówcy języka wyjściowego, jak i języka docelowego wywołuje on identyczne 
skojarzenia. W sytuacji jednak, gdy skrót nie jest powszechnie znany w kulturze 
docelowej, zadaniem tłumacza jest wnikliwe sprawdzenie, czy skrót taki w języku 
docelowym nie został już stworzony i zastosowanie go lub przetłumaczenie w sposób 
opisowy – objaśniający. W takim przypadku tłumacz powinien pozostawić w tekście 
przekładu, obok wersji objaśniającej – wersję oryginalną skrótu. Przykładem może 
być nazwa organizacji ‘ЛАШОР – Латвийская ассоциация в поддержку школ с 
обучением на русском языке’ – ‘Łotewskie stowarzyszenie na rzesz szkół z naucza-
niem w języku rosyjskim’. Organizacja ta ma swoją ofi cjalną stronę internetową, na 
której można znaleźć obowiązującą anglojęzyczną wersję nazwy, a nawet jej skrót: 
‘Latvian Association for Support of Schools with Russian Language of Instruction 
– LAShOR’27. W przypadku takich skrótów, jak ‘МВД’ czy ‘МИД’ (odpowiednio: 
‘Ministerstwo Spraw Wewnętrznych’ i ‘Ministerstwo Spraw Zagranicznych’) tłu-
macz musi pamiętać, że – mimo iż w docelowej rzeczywistości językowej mogą 
istnieć dokładne odpowiedniki tychże skrótów – zawsze obok objaśnienia lub tłu-
maczenia musi być podana nazwa państwa, w którym dana instytucja się znajduje, 
np. ‘Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy’. W języku angielskim, w zależności 
od państwa, mogą funkcjonować przyjęte ofi cjalnie różne wersje: ‘МВД’: ‘Ministry 
of Internal Affairs’, ‘МИД’: ‘Ministry of Foreign Affairs’. Nie do końca dobrym 
pomysłem w przypadku ‘МВД’ wydaje się zastosowanie terminu ‘Home Offi ce’. 
Home Offi ce to (w dużym uproszczeniu) nazwa własna brytyjskiego Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Nazwa ta zarezerwowana jest dla realiów Wielkiej Brytanii, toteż 
nie powinna być transferowana na inną rzeczywistość językową. Tłumacz musi 
również pamiętać o obcych nazwach własnych (pomijam tu rosyjskie nazwiska 
i imiona oraz problematyczną kwestię „starej” i „nowej” transkrypcji, a także 
kłopoty wynikające z tego powodu)28. Obowiązkiem tłumacza jest „zachowanie 
obcych nazw własnych, jeżeli wcześniej nie zostały one przystosowane do systemu 
językowego użytkowników języka docelowego”29, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na różnice w rodzaju rzeczowników (w przypadku relacji: język rosyjski – 
język polski) oraz pisownię wielką i małą literą. ‘Москва’ pozostanie ‘Moskwą’, 

27 Pisownia oryginalna, [Online] dostępne: http://www.lashor.lv/eng/index.php, 27-07-2008.
28 W wyniku różnic w transkrypcji i/lub transliteracji nazwisk z rosyjskiego kręgu kulturowego, 

związanych z różnymi systemami zapisu stosowanymi w różnych krajach i instytucjach, i różnych 
w historii rodzajach transkrypcji (francuski/angielski), pojawia się szereg problemów. Zdarza się, iż 
w różnych dokumentach występują różne wersje tego samego nazwiska i imienia. Stwarza to problem 
dla tłumacza oraz dla odbiorcy przekładu, a często pociąga za sobą kłopoty natury prawnej posiadacza 
takich dokumentów.

29 B. Tokarz, Przekład w dialogu międzykulturowym, w: Dialog czy nieporozumienie? Z zagadnień 
krytyki przekładu, Katowice 2006, s. 7.
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ang. ‘Moscow’. ‘Виленщина’ to ‘Wileńszczyzna’, niemająca w języku angielskim 
jednowyrazowego ekwiwalentu, ale funkcjonująca jako ‘Vilnius Region’. Pisane 
w języku rosyjskim małą literą ‘литовец/литовка’, w języku polskim i rosyjskim 
wymaga użycia wielkiej litery: ‘Litwin/Litwinka’ – ‘Lithuanian’ i analogicznie: 
‘латыш/латышка’ – ‘Łotysz/Łotyszka’, ang. ‘Latvian’. To tylko kilka przykła-
dów wyzwań tłumaczeniowych. Wszystkie one dowodzą jednego – jako pośrednik 
w skutecznej komunikacji tłumacz musi wykazać się nie tylko biegłością językową, 
ale również znajomością technik translatorskich i dużą wiedzą, w szczególności 
o realiach krajów, na których język tłumaczy.

Podsumowanie

Niniejszy tekst nie wyczerpuje tematu problematyki przekładu dokumentów urzę-
dowych w triadzie językowej: rosyjski – polski – angielski. Zamierzeniem naszym 
było rozpoczęcie dyskusji nad tematem, a w przyszłości kontynuowanie bardziej 
pogłębionych badań. Wymienione przykłady są zasygnalizowaniem problemów i nie 
należą do grupy o najwyższym stopniu trudności. Miały jednak na celu wskazanie, 
iż nawet wydawałoby się proste na tzw. pierwszy rzut oka pojęcia i terminy mogą 
stanowić wyzwanie translatorskie, szczególnie, gdy tłumacz stoi przed wyzwaniem 
dokonania przekładu z języka obcego na język obcy. Jest to o tyle trudne, że musi 
się on wykazać nie tylko doskonałymi kompetencjami językowymi, ale też wiedzą 
encyklopedyczną, umiejętnością poszukiwania, wnikliwością i niezwykłą staran-
nością. Presja czasu i tempo pracy stanowią dodatkowy stopień trudności. Wobec 
nasilonych kontaktów międzynarodowych osób prywatnych, fi rm, przedsiębiorstw, 
instytucji edukacyjnych i kulturalnych, nie tylko wewnątrz Unii Europejskiej, ale 
w całej Europie i świecie misją tłumacza jest pośrednictwo międzykulturowe – przy-
bliżanie do siebie ludzi i narodów. Właściwie dokonany przekład „kształtuje obraz 
świata wpisany w język werbalny, którym posługuje się dana społeczność”30. Tłu-
macz – Polak, z kompetencją „trzeciego” języka obcego (w omawianej kombinacji: 
rosyjski – polski – angielski) pełni szczególną rolę pośrednika między Wschodem 
a Zachodem Europy, między członkami Unii Europejskiej a jej sąsiadami. Tłumacz 
i przekład stają się tym samym czynnymi uczestnikami i realizatorami europejskiej 
polityki sąsiedztwa, w której podstawą jest skuteczna komunikacja.

30 Ibidem, s. 11.
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Une communication effi cace dans l’union europeenne elargie 
– quelques remarques sur la traduction des documents offi ciels dans 

la triade linguistique: polonais-anglais-russe

Résumés

La politique européenne de voisinage, une des priorités de communication de l’Union 
européenne, est devenue pretexte à des réfl exions sur le rôle du traducteur et de la traduction 
dans l’Europe unie et le monde entier. L’article contient des remarques générales sur le rôle 
du traducteur professionnel (en particulier du traducteur assermenté) de nationalité polonaise 
qui travaille avec deux langues étrangères: russe et anglaise. On a présenté des problèmes 
rencontrés par le traducteur qui fait de la traduction d’une langue étrangère vers une autre 
langue étrangère et on a fourni des exemples des solutions translatoires.

Magdalena Kaleta-Kuzińska

Effective communication in enlarged EU – some remarks on 
translation of offi cial documents in the polish-english-russian triad of 

languages

Summary

The European Neighbourhood Policy, one of the EU Communication Priorities, has become 
a pretext for discussing the role of translators and translations in communication within 
the Integrated Europe and Global World. The article comprises some general remarks on 
the role of professional translator (especially certifi ed translator) of Polish nationality who 
works with two foreign languages: English and Russian. The author sees into some general 
problems with translation from one foreign language into another non-native one. Apart from 
theoretical remarks, some examples of simple technical solutions for translation problems 
have been presented.





DR HAB. ANDRZEJ CZARNOCKI, PROFESOR NADZWYCZAJNY UMCS

Doktor habilitowany nauk humanistycznych [nauka o polityce], pracownik Zakładu 
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 
dyscyplina naukowa: stosunki międzynarodowe, integracja europejska. 

Z a i n t e r e s o w a n i a  b a d a w c z e : Stosunki międzynarodowe w Europie, a szcze-
gólnie problematyka rosyjska. W tym zakresie bada takie zagadnienia, jak: relacje Rosja 
– Unia Europejska, cywilizacyjna tożsamość Rosji, stosunki polsko-rosyjskie.

D o r o b e k  n a u k o w y : 1 monografi a (Europa jako region współistnienia Wschód 
– Zachód w latach 1972–1989, Lublin 1991), współautorstwo 3 podręczników 
akademickich, redakcja i współredakcja 3 prac zbiorowych oraz kilkadziesiąt 
artykułów naukowych. 
W latach 1999–2007 członek Rady Redakcyjnej Wydawnictwa UMCS. 

DR HAB. CZESŁAW MAJ

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku adiunkta 
(Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); dyscy-
plina naukowa: nauka o polityce, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe, 
teoria polityki.

Z a i n t e r e s o w a n i a  b a d a w c z e : Teoria polityki, teoria stosunków międzyna-
rodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, historia dyplomacji, socjologia sto-
sunków międzynarodowych oraz instrumenty kształtowania międzynarodowej opinii 
publicznej.

D o r o b e k  n a u k o w y : ponad 50 publikacji, w tym m.in. 1 monografi a (Wartości 
polityczne w stosunkach międzynarodowych, Lublin 1992), 2 publikacje pod redakcją 
oraz liczne artykuły naukowe. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. 



DR INŻ. AGNIESZKA JERAN

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii i towaroznawca, pracownik 
naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Z a i n t e r e s o w a n i a  b a d a w c z e : zdominowane przez zagadnienia społe-
czeństwa informacyjnego, obywatelskiego oraz konsumpcyjnego i ich kulturowe 
uwarunkowania.

D o r o b e k  n a u k o w y : Kilkanaście artykułów naukowych. 

DR RADOSŁAW POTORSKI

Doktor nauk o polityce (specjalność prawo wspólnotowe), pracownik naukowo-
dydaktyczny w Zakładzie Europeistyki Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. 

Z a i n t e r e s o w a n i a  b a d a w c z e : związane z funkcjonowaniem systemu 
politycznego Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Eu-
ropejskiego Trybunału Sprawiedliwości na funkcjonowanie systemów państw 
członkowskich UE.

D o r o b e k  n a u k o w y : autorstwo i współautorstwo 2 monografi i oraz kilku 
artykułów naukowych dotyczących funkcjonowania systemu politycznego Unii 
Europejskiej.

Twórca międzynarodowej grupy badawczej zajmującej się analizą orzecznictwa 
ETS, działającej pod egidą Instytutu Politologii UMK. Autor analiz dla Wydziału 
Współpracy Zewnętrznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz komentator 
TVB.

DR ROBERT PYKA

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, pracownik naukowy Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Z a i n t e r e s o w a n i a  b a d a w c z e : Socjologia polityki i antropologia polityki, 
zwłaszcza kwestie związane z kondycją i przyszłością państwa w perspektywie 
globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji państwa francuskiego; 
problemy relacji na linii państwo – mass media; socjologia elektoralna; marketing 
polityczny; socjologia rozwoju. 

D o r o b e k  n a u k o w y : 1 druk zwarty (książka w druku), kilka artykułów 
naukowych. Redaktor francuskojęzycznego biuletynu „Nouvelles Perspectives 
Polonaises” („Nowe polskie perspektywy”) wydawanego przez Dom Miasta Saint-
Etienne w Katowicach. 



DR AGNIESZKA WEDEŁ-DOMARADZKA

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, za-
wodowo związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą 
Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. 

Z a i n t e r e s o w a n i a  n a u k o w e : koncentrują się wokół proceduralno-instytu-
cjonalnych aspektów sądownictwa międzynarodowego oraz ochrony praw człowieka 
ze szczególnym uwzględnieniem prawa do życia oraz praw mniejszości.

D o r o b e k  n a u k o w y : ok. 20 artykułów naukowych z zakresu prawa między-
narodowego, międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz zamówień publicz-
nych.

DR GRZEGORZ ZAJĄC

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Dyrektor i starszy wy-
kładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Z a i n t e r e s o w a n i a  b a d a w c z e : koncentrują się na zagadnieniach prawa 
lotniczego i polityki lotniczej UE, prawa wspólnotowego i międzynarodowego oraz 
organizacji międzynarodowych. 

D o r o b e k  n a u k o w y : kilkanaście artykułów naukowych o charakterze popu-
larnonaukowym. Współpracownik redakcji miesięcznika „Skrzydlata Polska”. 

MGR KAROLINA GRABOWSKA-GARCZYŃSKA

Magister socjologii, pracownik naukowo-dydaktyczny oraz kierownik Studium 
Podyplomowego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Z a i n t e r e s o w a n i a  b a d a w c z e : związane z psychologią i komunikacją 
społeczną oraz antropologią kulturową.

D o r o b e k  n a u k o w y : Kilkanaście artykułów i recenzji. Analityk w projekcie 
europejskim „Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy”.

MGR MAGDALENA KALETA- KUZIŃSKA

Magister lingwistyki stosowanej, tłumacz przysięgły.

Z a i n t e r e s o w a n i a  b a d a w c z e : translatoryka, dydaktyka języków obcych, 
nauczanie tłumaczenia. 



D o r o b e k  n a u k o w y : kilka artykułów naukowych z zakresu glottodydaktyki, 
translatoryki i nauczania tłumaczeń.

MGR KAROLINA MARCHLEWSKA

Magister politologii, doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lu-
blinie, kierownik Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy Wyższej 
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Ośrodka Komisji Europejskiej Europe 
Direct, naukowo związana z Wydziałem Politologii UMCS oraz Wyższą Szkołą 
Gospodarki w Bydgoszczy. 

Z a i n t e r e s o w a n i a  b a d a w c z e : Welfare state, neo- i socjaliberalizm oraz 
społeczno-ekonomiczny wymiar Unii Europejskiej.

D o r o b e k  n a u k o w y : 2 druki zwarte (prace pod redakcją naukową) oraz ok. 20 
artykułów naukowych poświęconych polityce regionalnej i socjalnemu wymiarowi 
Wspólnoty. 

MGR TERESA MĄDRZAK

Magister administracji z wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym 
w Organach Podatkowych. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Byd-
goszczy.

Z a i n t e r e s o w a n i a  b a d a w c z e : związane z systemem podatkowym i jego 
zmianami.

D o r o b e k  n a u k o w y :  Liczne publikacje na tematy podatkowe w „Kalen-
darzach Skarbowca” wydawanych przez Fundacje Pracowników Skarbowych. 
Ponadto ekspert w ramach projektów europejskich, m.in. „Szkolenia kadr dla roz-
woju produktów turystycznych”, współfi nansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.



Punkty Informacji Europejskiej 
Europe Direct w Polsce

Dążąc do ujednolicenia swoich kanałów informacyjnych, Komisja Europejska 
powołała w roku 2005 sieć punktów o nazwie EUROPE DIRECT, których 

głównym zagadnień jest udzielanie informacji i porad związanych z funkcjonowa-
niem Unii Europejskiej. 

Ośrodki Europe Direct to punkty, które można odwiedzać osobiście lub kontak-
tować się za pośrednictwem telefonu czy poczty elektronicznej. Ponadto oferują 
one:

♦ bezpłatne publikacje, broszury informacyjne i przewodniki;
♦ bezpłatne połączenie z centrum Europe Direct pod numerem 0 0  8 0 0 

6 7 8 9 1 0 1 1 ;
♦ odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich;
♦ komputery z dostępem do serwisu Europa – portalu internetowego UE;
♦ mechanizm informacji zwrotnej, umożliwiający obywatelom poinformo-

wanie Brukseli o ich problemach, wątpliwościach i uwagach na dowolny 
temat związany z działalnością UE i jej wpływem na życie obywateli;

♦ aktywne działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnych.

W O J E W Ó D Z T W O  D O L N O Ś L Ą S K I E 

Europe Direct Jelenia Góra
ul. Morcinka 33 a, 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 752 38 54
e-mail: biuro@europe-direct-jeleniagora.pl 
www: www.europe-direct-jeleniagora.pl 



— 156 —

EUROPE DIRECT W POLSCE

Europe Direct Legnica
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
tel. (76) 862 43 22, 862 07 27
e-mail: biuro@europe-direct-legnica.pl 
www: www.europe-direct-legnica.pl 

Europe Direct Milicz
pl. Ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
tel. (71) 383 06 58
e-mail: biuro@europe-direct-milicz.pl 
www: www.europe-direct-milicz.pl 

Europe Direct Wrocław
ul. Zwycięska 10, 53-033 Wrocław
tel. (71) 339 98 26, 339 98 87
e-mail: biuro@europe-direct-wroclaw.pl 
www: www.europe-direct-wroclaw.pl 

W O J E W Ó D Z T W O  K U J A W S K O - P O M O R S K I E 

Europe Direct Bydgoszcz
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. (52) 567 00 60 / 61 wew. 30, 31
e-mail: europe_direct@bydgoszcz.byd.pl 
www: www.europe_direct_bydgoszcz.byd.pl 

W O J E W Ó D Z T W O  L U B E L S K I E 

Europe Direct Lublin
ul. Leszczyńskiego 15/3, 20-069 Lublin
tel. (81) 534 61 91
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl 
www: www.europe-direct.lublin.pl 

Europe Direct Zamość
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
tel. (84) 677 67 76
e-mail: europe_direct@zamosc.pl 
www: www.europedirect.zamosc.pl 



— 157 —

PUNKTY INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

W O J E W Ó D Z T W O  L U B U S K I E 

Europe Direct Zielona Góra
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
tel. (68) 456 52 52, 456 52 36
e-mail: europe-direct-zielonagora@lubuski.pl 
www: www.europe-direct-zielonagora.lubuskie.pl 

W O J E W Ó D Z T W O  Ł Ó D Z K I E 

Europe Direct Piotrków Trybunalski
ul. Dąbrowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (44) 649 76 62
e-mail: europe-direct@piotrkow.pl 
www: www.europe-direct.piotrkow.info.pl

W O J E W Ó D Z T W O  M A Z O W I E C K I E 

Europe Direct Ostrołęka
ul. Baśniowa 14, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 760 30 45
e-mail: europe_direct.ostroleka@arrmpw.org.pl 
www: www.europe-direct.ostroleka.pl 

Punkt Informacyjny Europe Direct w Płocku
ul. Kilińskiego 12, 09-402 Płock
tel. (24) 366 42 04
e-mail: europe_direct.plock@wlodkowic.pl 
www: www.europe_direct.plock.wlodkowic.pl 

W O J E W Ó D Z T W O  P O D L A S K I E 

Europe Direct Białystok
ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok
tel. (85) 74 42 443
e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl 
www: www.europe-direct.bialystok.pl 



— 158 —

EUROPE DIRECT W POLSCE

W O J E W Ó D Z T W O  P O M O R S K I E 

Europe Direct Słupsk
pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel. (59) 848 84 48, 848 84 41
e-mail: europedirect@um.slupsk.pl 
www: www.europedirect.slupsk.pl 

W O J E W Ó D Z T W O  Ś L Ą S K I E 

Europe Direct Bielsko-Biała
ul. Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 812 35 20
e-mail: europe_direct@bielsko.biala.pl 
www: http://europe-direct.bielsko.pl 

Europe Direct Częstochowa
ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 368 42 54
e-mail: europe_direct@czestochowa.org.pl 
www: www.europe_direct.czestochowa.org.pl 

Europe Direct Katowice
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel. (32) 209 17 01, 209 16 90
e-mail: europe-direct@europe-direct.katowice.pl 
www: www.europe-direct.katowice.pl 

W O J E W Ó D Z T W O  Ś W I Ę T O K R Z Y S K I E 

Europe Direct Kielce
ul. Bodzentyńska 44a, 25-308 Kielce
tel. (41) 343 00 38 wew. 25
e-mail: europe-direct@europe-direct-kielce.pl 
www: www.europe-direct-kielce.pl 

W O J E W Ó D Z T W O  W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E 

Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury – Olsztyn
al. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn



— 159 —

PUNKTY INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

tel. (89) 535 48 43
e-mail: europe_direct@olsztyn.wmirol.org.pl 
www: www.europe-direct.olsztyn.pl 

W O J E W Ó D Z T W O  W I E L K O P O L S K I E 

Wielkopolski Punkt Informacyjny Europe Direct
ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań
tel. (61) 658 07 40
e-mail: europe_direct@poznan.umww.pl 
www: www.europe_direct_poznan.umww.pl




