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Karolina Marchlewska

Wstęp

J

ak co roku Komisja Europejska ogłosiła hasło przewodnie, pod którym ma przebiegać aktywność Unii Europejskiej w tym okresie. W 2009 r. okazała się nim
„Innowacyjność i Kreatywność”, które zdaniem UE przyczyniają się do tworzenia
dobrobytu gospodarczego, a także dobrostanu społecznego i osobistego. Tym też
założeniom poświęcony został trzeci numer serii wydawniczej „Studia i analizy
europejskie” – publikacji Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej Europe
Direct – Bydgoszcz i Wyższej Szkoły Gospodarki, prezentującej różne obszary
funkcjonowania Unii Europejskiej i przybliżającej ją obywatelom. Z tego też
powodu książki nasze kierujemy do szerokiego grona odbiorców, którym problematyka europejska nie jest obca, w szczególności zaś do środowisk akademickich
oraz ośrodków zaangażowanych w propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej. Do tej pory, w ramach wydawnictwa, nasza uwaga skupiona została na
zagadnieniach dialogu międzykulturowego i priorytetach komunikacyjnych Komisji
Europejskiej na 2008 r. W 3. numerze postanowiliśmy zająć się sferą innowacyjności
i kreatywności Wspólnoty Europejskiej.
Za „Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacyjności” (Creativity and Innovation European Year 2009) kryje się nowa idea i rozwiązania, których głównym
zadaniem jest stymulowanie rozwoju gospodarczego, prowadzącego do odkryć
naukowych, umożliwiające postęp technologiczny czy pozwalające rozwijać się
kulturze i sztuce. Takie też spojrzenie staraliśmy się zaprezentować w naszej kolejnej
publikacji. Oprócz zagadnień związanych z „Rozwojem infrastruktury przestrzennej Unii Europejskiej” stanowiących próbę przybliżenia problemów związanych
z rozbudową oraz modernizacją tej sfery, szczególnie w zakresie nowych rozwiązań
w dziedzinie infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej
państw członkowskich Unii Europejskiej, w nr. 3. zajęto się „Rozwojem europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej – „Galileo”. Artykuł ten przedstawia
fazy tworzenia i realizacji przez Unię Europejską systemu „Galileo”, który zakłada
docelowo umieszczenie na orbicie geostacjonarnej 30 satelitów. Warte podkreślenia
jest to, że program ten, nieograniczający się swoim zasięgiem jedynie do Unii, uła-
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twi nie tylko zarządzanie ruchem lotniczym, ale będzie mieć szerokie zastosowanie
w życiu codziennym.
W publikacji zaprezentowane zostały także artykuły poświecone problemom
związanym z „Prawem do nauki jako podstawą rozwoju polskiego szkolnictwa
wyższego”, oraz „Lobbingiem a postpolityką”. W pierwszym z nich autorka przedstawiła znaczenie kreatywności i innowacyjności dla rozwoju dzisiejszej nauki.
Przybliżyła zagadnienia związane z rozwojem dostępu do szkolnictwa wyższego
w prawie polskim na tle prawa wspólnotowego oraz wskazała na znaczenie Europejskiej Karty Naukowca. W drugim tekście zaprezentowano lobbing jako jedno
z podstawowych narzędzi demokracji oddolnej. Autorzy artykułu nie tylko zaprezentowali deﬁnicję lobbingu, ale przede wszystkim zbudowali jego model w formie
narzędzia publicznej aktywności organizacji pozarządowych oraz nieformalnych
grup obywateli, wskazując jednocześnie na jego użyteczność w najbardziej aktualnych sporach o charakterze zarówno lokalnym, jak i globalnym.
W związku z tym, że formuła „Studiów i analiz europejskich” otwarta jest na
wszelkie poglądy, których celem jest pobudzanie dyskusji nad potencjalnymi
kierunkami rozwoju Wspólnoty, w nr. 3. publikacji znalazł się artykuł dotyczący
„Modelu przyszłego europejskiego welfare state”. Przeobrażenia dokonujące się
w tej sferze wyraźnie pokazują, że Unia Europejska poszukuje swoich społecznoekonomicznych podstaw, a zaproponowany model to jedna z alternatyw dla tego
procesu. Uzupełnieniem w tej części książki jest artykuł „Innowacyjność i kreacyjność Unii Europejskiej jako podmiotu w stosunkach międzynarodowych” ukazujący
proces integracji europejskiej jako najbardziej ambitne przedsięwzięcie na całym
globie, stanowiące próbę zbudowania zupełnie nowego organizmu o charakterze
międzynarodowym.
W trakcie trwania Europejskiego Roku Innowacyjności i Kreatywności oddajemy do rąk Czytelnika zbiór tekstów, z których każdy na swój sposób stara się
odzwierciedlić jego główne założenia. Hasło stymulowania rozwoju gospodarczego
odzwierciedla przedstawiony przez nas problem rozwoju infrastruktury przestrzennej i europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej. Z kolei potrzeba rozbudowy
sfery nauki poruszona została w artykule dotyczącym rozwoju polskiego szkolnictwa
naukowego. Kwestie dotyczące potrzeby budowania dobrobytu społeczno-gospodarczo odzwierciedlone zostały w tekstach dotyczących znaczenia UE w stosunkach
międzynarodowych, lobbingu i europejskiego modelu welfare state, zaś potrzeba
rozwijania kultury i sztuki w artykule o fotograﬁi utrwalania cieni.
W Roku konferencji, seminariów, warsztatów, festiwali i turniejów traktujemy
naszą publikację także jako nasz „innowacyjny” i „kreatywny” wkład w obchody
tego czasu, życząc naszym Czytelnikom, jak i sobie, aby innowacyjność i kreacyjność nigdy nas nie opuszczała, lecz towarzyszyła nam w życiowych przedsięwzięciach.
— 12 —
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Introduction

L

ike every year, the European Commission announced a motto. The activity
of the European Union in 2009 is the idea lying behind the motto. This year
it is “Innovation and Creativity”, which according to the EU contribute to the
formation of economic prosperity and also to social and personal well-being.
The Third Volume of the publishing cycle “European Studies and Analyses” –
a publication of the European Information Relay Europe Direct – Bydgoszcz and
the University of Economy, is dedicated to these assumptions, presenting different
areas of the European Union’s functioning and introducing it to the citizens. For
this reason, we dedicate our books to a wide circle of readers who are familiar with
the European issues, and especially to academic circles and centres engaged in
propagating the knowledge about the European integration. Previously, within the
conﬁnes of the publication, our attention was focused on the issues of intercultural
dialogue and communication priorities of the European Commission for the year
2008. In the Third Volume, however, we decided to give our attention to the sphere
of innovation and creativity of the European Union.
There is a new idea and there are new solutions behind the “Creativity and
Innovation European Year 2009”, which mainly aim at stimulating the economic
development, leading to scientiﬁc discoveries, allowing technological progress
or enabling the culture and art to develop. This is the point of view that we
were trying to present in our subsequent volume. Apart from the issues related
to the “The development of spatial infrastructure of the European Union”
constituting an attempt to introduce the problems connected with the development
and modernization of the sphere, especially in the range of new solutions in the
ﬁeld of transport, telecommunications and energetic infrastructure of the European
Union member countries, the Third Volume deals with “The development of the
European GALILEO satellite radio navigation system”. The article presents
stages of creating and executing the “Galileo” system by the European Union,
which aims at positioning a 30-satellite constellation in the geostationary orbit. It
is worth emphasising that the program does not limit its range only to the Union
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and it will not only facilitate the air trafﬁc management but will also be widely
used in everyday life.
The publication also presents articles dedicated to problems related to “The
right to education as the base for the development of Polish higher education”
and “Lobbying versus post-politics”. In the ﬁrst article the author presented
the signiﬁcance of creativity and innovation for the contemporary science. She
introduced issues related to the development of access to higher education in the
Polish law against a background of the European Union’s law. She also emphasised
the signiﬁcance of the European Charter for Researchers. In the second text lobbying
was presented as one of the key tools of grass-roots democracy. The authors of the
article not only presented the deﬁnition of lobbying, but ﬁrst of all, they built its
model in a form of a tool of public activity of non-governmental organisations and
informal groups of citizens, at the same time emphasising its usefulness in the most
current arguments of both local and global character.
In relation to the fact, that the form of the “European studies and analyses” is open
for any opinions, which aim at stimulating a discussion on potential directions of
the Union’s development, in the Third Volume of the publication there is an article
related to “The model of the future European welfare state”. Transformations
taking place in this sphere clearly show that the European Union is looking for its
socio-economic fundamentals, and the proposed model is one of alternatives for
this process. The article “Innovation and creativity of the European Union as
the subject in international relations” is a supplement in this part of the book,
presenting the European integration process as the most ambitious undertaking on
the entire globe, constituting an attempt to build a completely new organism of an
international character.
During the course of Creativity and Innovation European Year 2009 we provide
the Reader with a collection of texts, which in every case and in their own speciﬁc
way try to reﬂect their main assumptions. The motto of stimulating the economic
development reﬂects the presented problem of spatial infrastructure development
and the European system of satellite radio navigation. Next, the need of scientiﬁc
sphere’s extension was presented in the article related to the Polish scientiﬁc
education development. The issues related to the need of building socio-economic
prosperity were reﬂected in the texts connected with the signiﬁcance of the EU in
international relations, lobbying and the European welfare state model, and the need
of developing art and culture was presented in the article about the photography
of shade recording.
In the Creativity and Innovation European Year 2009, abundant in conferences,
seminars, festivals and competitions, we also treat our publication as our ‘innovative’
and ‘creative’ contribution to the celebration of this period, wishing both our readers
and ourselves that they will never leave us and accompany us in our life projects.
— 14 —
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Introduction

C

omme chaque année, la Commission Européenne a annoncé son idée dominante
pour l’activité de l’Union Européenne en cours. En 2009, ce sont les „Innovation
et créativité” qui vont contribuer à la création de la prospérité économique, ainsi
que du bien-être social et personnel. C’est également à ces principes qu’est consacré
le Numéro 3 de la série « Etudes et analyses européennes » - publication du
Relais d’information de la Commission Européenne Europe Direct Bydgoszcz et
de l’Ecole Supérieure d’Economie de Bydgoszcz. La série présente les différents
domaines du fonctionnement de l’Union Européenne aﬁn de la rendre plus proche
des citoyens. De ce fait nous adressons nos livres à un vaste public, familiarisé avec
la problématique européenne, et particulièrement aux milieux académiques et aux
centres engagés dans la propagation du savoir sur l’intégration européenne. Jusqu’à
présent, dans le cadre de l’édition, nous nous concentrions sur le sujet du dialogue
interculturel et des priorités de communication de la Commission Européenne
pour l’année 2008. Dans le Numéro 3, nous avons décidé d’aborder le domaine de
l’innovation et de la créativité de la Communauté Européenne.
Derrière « L’Année Européenne de la Créativité et de l’Innovation » se
cachent une idée nouvelle et les solutions visant la stimulation du développement
économique. Ce dernier favorise les découvertes scientiﬁques, rendant possible le
progrès technologique et permettant le développement de la culture et de l’art. Un
tel aspect, nous avons essayé de le présenter dans notre cahier. Outre les questions
liées au « Développement de l’infrastructure spaciale de l’Union Européenne »,
visant l’éclaircissement des problèmes liés à l’élargissement et à la modernisation
de ce domaine, particulièrement dans le cadre de nouvelles solutions concernant
l’infrastructure de transport, de télécommunication et énergétique des pays membres
de l’Union Européenne, le Numéro 3 traite du « Développement du système
européen de radionavigation satellitaire – Galileo ». L’article présente les
phases de la création et de la mise en oeuvre par l’Union Européenne du système
« Galileo » qui prévoit comme ﬁnalité l’emplacement sur l’orbite géostationnaire
de 30 satellites. Il faut souligner que ce programme, dont la portée n’est pas limitée
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uniquement à l’Union Européenne, va non seulement faciliter la gestion du traﬁc
aérien, mais également trouvera son application dans la vie quotidienne.
La publication comprend également les articles consacrés aux problèmes liés
au « Droit à l’éducation comme base du développement de l’enseignement
supérieur polonais » et au « Lobbying et postpolitique ». Dans le premier l’auteur
présente l’importance de la créativité et de l’innovation pour le développement des
sciences d’aujourd’hui. Elle parle des questions liées à l’élargissement de l’accès
à l’enseignement supérieur dans l’aspect du droit polonais par rapport au droit
communautaire et a démontré l’importance de la Charte Européenne du Chercheur.
Dans le deuxième article les auteurs ont présenté le lobbying en tant qu’outil clé de
la démocratie subalterne. Ils ont déﬁni le lobbying mais avant tout ils ont construit
son modèle sous forme d’un outil de l’activité publique des organisations non
gouvernementales et des groupes informels de citoyens, en démontrant en même
temps son utilité pour régler les différends actuels à caractère local et global.
Vu que la formule des « Etudes et analyses européennes » est ouverte à toutes les
opinions, ayant pour objectif de stimuler les discussions sur les axes potentiels du
développement de la Communauté, dans le Numéro 3 nous trouverons également
l’article, concernant « Le modèle du prochain welfare state européen ». Les
transformations effectuées dans ce domaine démontrent visiblement que l’Union
Européenne est à la recherche de ses fondements socio-économiques, et le
modèle proposé est l’une des solutions pour ce processus. Cette partie du livre est
complétée par l’article « L’innovation et la créativité de l’Union Européenne
en tant qu’acteur dans les relations internationales », présentant le processus
de l’intégration européenne comme la démarche la plus ambitieuse dans le monde
entier, constituant un essai de construction d’un organisme tout à fait nouveau à
caractère international.
Au cours de l’Année Européenne de l’Innovation et de la Créativité nous conﬁons
aux Lecteurs un recueil des textes dont chacun, à sa manière, traduit les principes
de l’Année. L’idée de stimuler le développement économique trouve son reﬂet dans
la question présentée du développement de l’infrastructure spaciale et du système
européen de radionavigation satellitaire. Par contre, la nécessité de l’élargissement
de l’enseignement a été abordée dans l’article concernant le développement de
l’enseignement supérieur polonais. Les questions de la nécessité de construction
de la prospérité socio-économique trouvent leur reﬂet dans les textes traitant de
l’importance de l’Union Européenne dans les relations internationales, du lobbying
et du modèle européen de welfaire state, et la nécessité de développer la culture et
l’art – dans l’article sur la photographie du ﬁxage des ombres.
Nous considérons cette publication comme notre apport « innovant » et « créatif »
dans cette Année des conférences, séminaires, ateliers, festivals et tournois. Et nous
souhaitons à nos Lecteurs et à nous-mêmes que ces deux idées d’innovation et de
créativité nous accompagnent dans toutes nos activités.
— 16 —

Grzegorz Zając

Rozwój europejskiego systemu radionawigacji
satelitarnej – „Galileo”

Z a r y s t r e ś c i : Niniejszy artykuł przedstawia budowę oraz realizację europejskiego
systemu radionawigacji satelitarnej „Galileo” przez Unię Europejską. Idea stworzenia
niezależnego od innych systemu pojawiła się w 1999 r. Program „Galileo” jest niezwykle
konkurencyjny w wielu płaszczyznach w porównaniu do amerykańskiego systemu GPS czy
rosyjskiego GLONASS. Realizacja europejskiego programu nawigacji satelitarnej podzielona
została na 4 etapy: fazę badań, fazę rozwoju i zatwierdzenia, fazę rozmieszczenia oraz fazę
operacyjną. Obecnie trwa faza operacyjna, która rozpoczęła się w 2008 r. Pogram „Galileo”
zakłada docelowo umieszczenie na orbicie geostacjonarnej 30 satelitów. Finansowanie tego
przedsięwzięcia odbywa się przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego, które
koordynuje Wspólne Przedsiębiorstwo. Program „Galileo” nie jest ograniczony swoim
zasięgiem tylko do państw Unii Europejskiej. Współpraca międzynarodowa układa się
pomyślnie z wieloma państwami na świecie. System „Galileo” ułatwi nie tylko zarządzanie
ruchem lotniczym, ale będzie mieć szerokie zastosowanie w życiu codziennym.

N

iniejszy artykuł wpisuje się w ramy ogłoszonego przez Unię Europejską roku
2009 jako Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacyjności1. Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do nowych wyzwań wynikających z rozwoju
technologicznego. Zgodnie ze Strategią Lizbońską z 2000 r., Unia Europejska
dąży do osiągnięcia pozycji najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Poprzez promowanie pionierskich i innowacyjnych rozwiązań Unia pragnie
udowodnić swoje odpowiednio wysokie miejsce wśród uczestników stosunków
międzynarodowych. Wdrażanie kreatywnych pomysłów jest przejawem innowacyjności i realizacją założeń Strategii Lizbońskiej. Z całą pewnością do takich
przedsięwzięć należy idea budowania i wdrażania w życie wspólnie z Europejską
Agencją Kosmiczną systemu radionawigacji satelitarnej.

1
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (2009), DzU UE, z dn. 24 grudnia 2008 r., L 348,
ss. 115-117.

GRZEGORZ ZAJĄC
Komisja Europejska wystąpiła 10 lutego 1999 r. z inicjatywą powołania niezależnego programu nawigacji satelitarnej, zwanego „Galileo”. Nazwa wzięła się od
imienia wielkiego włoskiego uczonego, astronoma i ﬁzyka, Galileo Galilei (Galileusza). Rada Europejska na szczycie w Kolonii w czerwcu 1999 r. zaaprobowała tę
koncepcję. Podkreślono wówczas jej strategiczny charakter. Konieczność realizacji
tego programu określono w Białej Księdze Transportu z 2001 r.2

Istota i realizacja programu „Galileo”
Program „Galileo” jest wyzwaniem o niebagatelnym znaczeniu dla Unii Europejskiej, jej niezależności, możliwości technologicznych i naukowych, gospodarki,
a przede wszystkim dla jej przemysłu kosmicznego i telekomunikacyjnego. Rozwój przemysłu kosmicznego w ostatnich latach opierał się głównie na działalności
komercyjnej związanej z telekomunikacją satelitarną.
W porównaniu z amerykańskim systemem GPS (ang. Global Positioning System
– Globalny System Pozycjonowania) „Galileo” ma co najmniej jedną wyróżniającą
cechę. Chodzi tu przede wszystkim o to, iż jest to program całkowicie cywilny. Jego
przygotowanie i w dalszej kolejności zarządzanie nim jest powierzone podmiotom
cywilnym. Ten ważny projekt infrastrukturalny ma ogromne znaczenie nie tylko
dla państw europejskich, lecz również dla pozostałych państw świata, co zostało
wielokrotnie podkreślone przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,
Parlament Europejski oraz Radę UE. Wpisuje się on doskonale w ramy Strategii
Lizbońskiej3. Znaczenie programu o tak dużym zasięgu w budowaniu integracji
europejskiej z pewnością zasługuje na szczególne podkreślenie.
Program „Galileo” zakłada umieszczenie na orbicie 30 satelitów pokrywających
całkowicie kulę ziemską. Będą one interoperacyjne z 24 satelitami amerykańskiego
GPS. System „Galileo” będzie istotnym narzędziem w polityce rozwoju transportu
Unii Europejskiej. Może on zrewolucjonizować transport podobnie jak liberalizacja
sektora lotniczego.
Realizacja programu „Galileo” przewidziana jest w czterech etapach:
a) Faza badań – lata 1999-2001,
b) Faza rozwoju i zatwierdzenia – lata 2002-2005,
c) Faza rozmieszczenia – lata 2006-2007,
d) Faza operacyjna – od 2008 r.
2
Biała Księga. Europejska Polityka Transportowa do 2010 roku: czas na decyzje, COM (2001)
370. wersja ostateczna, z dnia 12 września 2001 r. lub wersja książkowa pod tym samym tytułem,
Luksemburg 2001.
3
Strategia Lizbońska jest planem rozwoju przyjętym przez Radę Europejską na szczycie w Lizbonie w 2000 r. Celem jej jest uczynienie z UE do 2010 r. „najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej
gospodarki świata”.
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ROZWÓJ EUROPEJSKIEGO SYSTEMU RADIONAWIGACJI SATELITARNEJ – „GALILEO”
W trakcie pierwszej fazy zaprojektowano architekturę systemu i określono pięć
usług, jakie „Galileo” będzie dostarczać: usługę „otwartą”, usługę „bezpieczeństwa
życia”, usługę „komercyjną”, usługę „poszukiwania i ratownictwa” oraz usługę
„rządową”4.
Druga faza obejmowała rozwój satelitów i naziemnych części składowych
systemu, a także badania na orbicie. W ﬁnansowaniu tego etapu uczestniczyła
Europejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency – ESA). Całkowity
koszt tej fazy wyniósł ponad 1,3 mld EUR.
Trzecia faza polegała na wyniesieniu satelitów na orbitę oraz pełnej instalacji
naziemnego segmentu infrastruktury. Całość kosztów szacowana jest na poziomie
2,1 mld EUR, z czego jedna trzecia (700 mln EUR) pochodzić ma ze środków UE.
Pozostała kwota wyasygnowana zostanie przez innych udziałowców.
Ostatnia faza, która rozpoczęła się 1 stycznia 2008 r., ma charakter operacyjny.
Roczne koszty zarządzania i utrzymania oceniane są na ok. 220 mln EUR, które
w całości poniesie sektor prywatny. UE wniesie swój nadzwyczajny wkład ﬁnansowy
w kwocie 500 mln EUR do wykorzystania przez okres pierwszych kilku lat.

Technologia „Galileo”
Radionawigacja satelitarna jest bardzo zaawansowaną technologią opartą na emisji
sygnałów pochodzących z satelity. Umożliwia precyzyjne określenie pozycji wszelkich przemieszczanych przedmiotów poprzez długość geograﬁczną, szerokość geograﬁczną oraz wysokość nad poziomem morza. Dzięki niej można z dokładnością
do jednego metra ustalić położenie np. tramwaju, żaglówki czy stada bydła. Jest
to możliwe dzięki użyciu odpowiedniego pomiaru, który mogą zapewnić jedynie
zegary atomowe.
Zastosowanie tej technologii jest bardzo szerokie, m.in.: w działalności transportowej (lokalizacja i pomiar prędkości pojazdów), telekomunikacji (zintegrowany
sygnał sieciowy, międzypołączenia bankowe), medycynie (opieka medyczna na
odległość), sądownictwie (śledzenie podejrzanych) i innych5.
Technologia ta jest wykorzystywana obecnie w dwóch systemach przez dwa
państwa: amerykański system GPS oraz rosyjski system GLONASS (ang. Global
Navigation Satellite System – Globalny System Nawigacji Satelitarnej). Natomiast
w Europie od 1996 r. funkcjonuje wciąż Europejski Geostacjonarny System Nawi4
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinia Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie
w sprawie postępu programu badawczego GALILEO na początku 2004 r., TEN/179, z dnia 30 czerwca
2004 r., ust.1.4.
5

Biała Księga. Europejska Polityka Transportowa, s. 94.
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gacji Satelitarnej (ang. Global Navigation Satellite System – EGNOS), który opiera
się na korekcji sygnału GPS. Unia Europejska w tak strategicznej dziedzinie nie
może sobie pozwolić na całkowite uzależnienie od któregokolwiek z wymienionych
systemów.
„Galileo” stanie się w pełni operacyjny w momencie rozlokowania 30 satelitów
na orbicie okołoziemskiej na wysokości 23 tys. km. Na trzech płaszczyznach orbitalnych będzie umieszczonych równomiernie po 10 satelitów nachylonych pod
kątem 560 do równika. Nachylenie takie umożliwi lepsze w porównaniu do amerykańskiego systemu GPS objęcie szerokości biegunowych. Satelity będą okrążać
Ziemię mniej więcej co 14 godzin. Położenie ich daje ponad 90-proc. prawdopodobieństwo, że każdy w jakimkolwiek miejscu na Ziemi będzie w polu widzenia
przez co najmniej cztery satelity. Dzięki temu będzie można precyzyjnie określić
pozycję danego obiektu.
Pierwszym satelitą wyniesionym na orbitę był GIOVE-A, jeden z dwóch satelitów misji GIOVE (Galileo In-Orbit Validation Element).6 Misja GIOVE ma za
zadanie:
a) zabezpieczenie częstotliwości „Galileo” przyznanych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU),
b) określenie środowiska promieniowania na średnich orbitach okołoziemskich (Medium Earth Orbits – MEO),
c) badanie najbardziej krytycznych technologii (m.in.: umieszczonych na
pokładzie zegarów atomowych, generatorów sygnałów),
d) scharakteryzowanie nowatorskich właściwości transmitowanego sygnału.
GIOVE reprezentuje najnowsze osiągnięcia całej Europy. Prawidłowość instalowanego systemu sprawdzana jest poprzez umieszczenie na całym świecie
sieci stacji czujników odbierających dane z satelity o wysokiej jakości. Badania
przeprowadzane są w dwóch ośrodkach technicznych: Eksperymentalnej Stacji
Precyzyjnego Określania Czasu (EPTS) we Włoszech oraz Ośrodku Przetwarzania
Danych ESA (PC ESA) w Holandii.
Umieszczenie satelity GIOVE-A miało miejsce 28 grudnia 2005 r., a więc
w przededniu rozpoczęcia trzeciego etapu rozmieszczania systemu. Ten ważący
ponad 600 kg satelita został wyprodukowany przez brytyjskie przedsiębiorstwo
Surrey Satellite Technology Ltd. Umieszczony został na orbicie za pomocą rakiety
Sojuz ze stacji kosmicznej Bajkonur w Kazachstanie. Satelita GIOVE-A rozpoczął
nadawanie sygnału 12 stycznia 2006 r. Obecnie trwają prace sprawdzające jakość
transmitowanych sygnałów. Kolejny satelita GIOVE-B został wysłany w kosmos
27 kwietnia 2008 r., w wyniku pewnych opóźnień technicznych i będzie tam przebywać przez okres 2,5 roku. Warto podkreślić, iż satelita GIOVE-B już 7 maja
6

Nazwa Giove pochodzi z jęz. włoskiego i oznacza Jowisza (ang. Jupiter).
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2008 r. po raz pierwszy rozpoczął nadawanie sygnałów nawigacyjnych o wspólnej
częstotliwości dla całego systemu Galileo.
Po zakończeniu 2,5-letniego przebywania na orbicie satelita GIOVE-A został
ściągnięty na Ziemię. Nowy satelita GIOVE-B jest konstruowany przez następujące
konsorcja: Alcatel Space Industries (Francja), Alenia Spazio (Włochy), Astrium
GmbH (Niemcy), Astrium Ltd (Wielka Brytania) oraz Galileo Sistemas y Servicios
(Hiszpania). Po pomyślnym przejściu wszelkich testów zostaną wyniesione na
orbitę pozostałe satelity.
Każdy satelita „Galileo” jest wyposażony w dwa rodzaje precyzyjnych zegarów
atomowych: standardowy zegar o rubidowej częstotliwości atomowej (Rubidium
Atomic Frequency) oraz zegar z pasywnym maserem wodorowym (PHM – Passive
Hydrogen Maser). Zegar rubidowy pokazuje czas z dokładnością do 10ns przez 24
godziny, a zegar z maserem wodorowym do 1ns przez 24 godziny. Składają się one
z atomowego rezonatora oraz najnowszej elektroniki kontrolnej. Zegary tego typu
są pierwszymi, które zostały całkowicie opracowane i wykonane w Europie. Zegar
rubidowy jest obecnie wykorzystywany w nawigacji satelitarnej przez GPS oraz
GLONASS, jednakże zegar wodorowy jest pierwszym wyniesionym w przestrzeń
kosmiczną7.

Podstawy prawne systemu
Komisja Europejska regularnie nadzoruje stan zaawansowania realizacji Programu
„Galileo”. Obecny system EGNOS zostanie zastąpiony wraz z rozpoczęciem fazy
operacyjnej „Galileo”. Ramy prawne wyznaczające jego funkcjonowanie określono
w następujących aktach:
a) Rozporządzenie Rady nr 876/2002 z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie
ustanowienia Wspólnego Przedsiębiorstwa dla programu GALILEO
(DzU WE, L 138, z dnia 28 maja 2002 r., ss. 1-8),
b) Rozporządzenie Rady nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie
ustanowienia i struktury zarządzania europejskimi programami radionawigacji satelitarnej (DzU UE, L 246, z dnia 20 lipca 2004 r., ss. 1-9),
c) Wspólnie działanie Rady 2004/522/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r.
w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji
satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej (DzU
UE, L 246, z dnia 20 lipca 2004 r., ss. 30-31).
Wymienione akty wyznaczają struktury ramowe systemu „Galileo”. Na mocy
Rozporządzenia nr 876/2002 ustanowiono Wspólne Przedsiębiorstwo, którego
7

The ﬁrst Galileo Satellites, Galileo In-Orbit Validation Element, Europejska Agencja Kosmiczna
2005, s. 10.
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głównym celem jest ﬁnansowanie realizacji programu „Galileo”. Szerzej na ten
temat w dalszej części tekstu. Z kolei na podstawie Rozporządzenia nr 1321/2004
powołano do życia agencję wspólnotową, zwaną Europejskim Organem Nadzoru,
która ma osobowość prawną. Do jej głównych zadań należy:
a) udzielanie licencji wobec posiadacza prywatnej koncesji odpowiedzialnego za wprowadzenie w życie i zarządzanie fazami rozmieszczenia
i operacyjnej „Galileo”,
b) zarządzanie funduszami przeznaczonymi na realizację programów nawigacji satelitarnej,
c) koordynowanie działań Państw Członkowskich UE w odniesieniu do
częstotliwości niezbędnych do zapewnienia działania systemu,
d) monitorowanie wprowadzania w życie procedur bezpieczeństwa i kontrola bezpieczeństwa systemu.
Wreszcie dokument nr 2004/552/WPZiB określa obowiązki Rady w przypadkach,
gdy działanie europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej może mieć wpływ
na bezpieczeństwo UE lub jej Państw Członkowskich. Gdyby było ono zagrożone,
np. w wyniku kryzysu międzynarodowego, Rada podejmuje odpowiednie decyzje
co do koniecznych instrukcji dla Europejskiego Organu Nadzoru i dla posiadacza
koncesji związanej z systemem.

Oferowane usługi
System „Galileo” w momencie osiągnięcia pełnej gotowości będzie oferować pięć
usług. Będą one udostępniane w wyniku ogłaszanych przetargów, w szczególności
w zakresie dotyczącym koncesji. Do tych usług zalicza się:
a) usługę „otwartą”,
b) usługę „bezpieczeństwa życia”,
c) usługę „handlową”,
d) usługę „poszukiwawczo-ratowniczą”,
e) usługę publiczną o „regulowanym dostępie” (tzw. rządową).
Usługa „otwarta” będzie przeznaczona dla masowych użytkowników oraz wszelkich zastosowań na rynku usług użyteczności publicznej. Jest ona porównywalna
z usługą amerykańskiego systemu GPS.
Usługa „bezpieczeństwa życia” będzie głównie stosowana w transporcie lotniczym, kolejowym i morskim. Wykorzystywana będzie w przypadkach zagrożenia
ludzkiego życia.
Usługa „handlowa” będzie przeznaczona dla profesjonalnych użytkowników
wymagających wyjątkowej niezawodności i gwarancji działania. Zapewni ona
zwiększone możliwości nawigacyjne oraz będzie wyposażona w bardziej precyzyjne dane.
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Za pomocą usługi „poszukiwawczo-ratowniczej” możliwe będzie lokalizowanie
niebezpiecznych zdarzeń oraz inicjowanie działań ratowniczych.
Usługa „regulowana publicznie” (PRS) jest ważnym elementem programu.
Ustanowienie jej wynika z ogromnych potrzeb poszczególnych ministerstw. Dzięki
niej organy publiczne będą mogły dysponować bezpiecznymi usługami na najwyższym poziomie. Wykorzystywana będzie przede wszystkim przez organy kontroli
granicznej do zwalczania przestępczości, przemytu, terroryzmu czy nielegalnej
imigracji, a także przez służby obrony cywilnej. Użytkowanie jej będzie także
pomocne dla policji i wojska. Koszty używania usługi PRS będą ponoszone przez
samych użytkowników.

Źródła ﬁnansowania programu „Galileo”
Koszty realizacji fazy rozwoju i rozmieszczenia „Galileo” zostały oszacowane na
ok. 3,4 mld EUR. Tylko z pozoru wydaje się to kosztowna inwestycja. Tyle samo
środków potrzeba na wybudowanie odcinka 150 km autostrady czy ok. 200 km
infrastruktury kolejowej dla szybkobieżnych pociągów.
Finansowaniem projektu zajmie się sektor publiczny oraz prywatni inwestorzy. Ze
strony publicznej będą to Komisja Europejska oraz Europejska Agencja Kosmiczna
(ESA). Ponadto również Państwa Członkowskie UE będą miały możliwość wnoszenia indywidualnych wkładów. Ze strony prywatnej będzie to głównie przemysł.
W celu skoordynowanego ﬁnansowania programu „Galileo” w maju 2002 r.
zostało ustanowione Wspólne Przedsiębiorstwo na mocy art. 171 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)8. Zadaniem tej instytucji jest „zapewnienie jednolitości administracji i kontroli ﬁnansowej projektu dla faz badawczej,
rozwojowej i pokazowej programu Galileo, oraz w tym celu — zmobilizowanie
środków ﬁnansowych przekazanych na ten program”. Siedziba Przedsiębiorstwa
znajduje się w Brukseli.
Wybór partnerstwa publiczno-prywatnego jest związany z rozwojem rynku nawigacji satelitarnej. Światowy rynek produktów i usług radionawigacji satelitarnej jest
ogromnie dynamiczny. W ciągu zaledwie jednego roku uległ on podwojeniu, z 10
mld EUR w 2002 r. do 20 mld w 2003 r. Według danych szacunkowych w 2020 r.
sięgnie 300 mld EUR, przy ponad 3 mld odbiorników9.
Udział Wspólnoty w projekcie jest niezbędny dla zapewnienia równowagi ﬁnansowej oraz właściwego przebiegu poszczególnych faz: rozwojowej, rozmieszczenia
8

Rozporządzenie Rady nr 876/2002 z dnia 21 maja 2002 r. ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo
Galileo, DzU WE, L 138, z dnia 28 maja 2002 r., ss. 1-8.
9
Komisja Wspólnot Europejskich, Przejście do fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radionawigacji satelitarnej, COM (2004), 636 wersja ostateczna, z dnia 6 października
2004 r., s. 3.
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i operacyjnej. Koszt tej pierwszej wyniósł 1,3 mld EUR. Koszt fazy rozmieszczenia
jest oceniany na ok. 2,1 mld EUR, z czego dwie trzecie poniesie sektor prywatny,
a pozostała część obciąży budżet unijny. Z kolei ﬁnansowaniem ostatniej fazy zajmie się sektor prywatny. Niemniej konieczne jest wniesienie publicznych środków
przez pierwsze lata fazy operacyjnej z dwóch przyczyn. Po pierwsze, chodzi tu
o ograniczenia wynikające z zobowiązań usług o charakterze publicznym nałożonych na działanie systemu „Galileo”. Po drugie, jest to kwestia czasu wymaganego
do pełnego rozwinięcia przez sektor prywatny rynku radionawigacji satelitarnej
i wprowadzenia do obrotu swoich usług. Biorąc to pod uwagę, Unia Europejska
zamierza przekazać 500 mln EUR na pierwsze lata fazy operacyjnej. Kwota ta ma
charakter orientacyjny i w razie potrzeby będzie odpowiednio zmodyﬁkowana10.
Według różnych analiz dzięki wdrożeniu programu „Galileo” zostanie stworzonych ponad 100 tys. nowych miejsc pracy. Z kolei roczny dochód z kontraktów na
dostawy sprzętu czy usług szacuje się na ok. 9 mld EUR.

Współpraca międzynarodowa
Program „Galileo” nie jest ograniczony swoim zasięgiem tylko do Unii Europejskiej.
Niezwykle istotne znaczenie ma przystąpienie do niego także państw trzecich tak,
aby umiędzynarodowić jego zastosowanie. Dotychczasowy rozwój współpracy
międzynarodowej układa się pomyślnie. Każde państwo będzie mogło korzystać
z dobrodziejstw tego europejskiego systemu poprzez podpisanie odpowiednich
umów w tym zakresie. Dotychczas podpisano umowy o współpracy przy programie
„Galileo” z pięcioma państwami, tj. z: Chinami (30 października 2003 r.), Izraelem
(13 lipca 2004 r.), Ukrainą (1 grudnia 2005 r.), Koreą Południową (11 września
2006 r.) oraz Marokiem (12 grudnia 2006 r.). Negocjacje w tej sprawie toczone są
z Argentyną, Australią, Brazylią, Chile, Indiami, Kanadą, Malezją, Meksykiem,
Norwegią i Rosją.
Poprzez wprowadzenie programu „Galileo” zostanie zwiększona konkurencja
dla amerykańskiego GPS. Niezwykle istotne jest, aby obydwa te programy współdziałały, co pozwoliłoby zwiększyć jakość nadawanych sygnałów. Pierwszy ważny
krok w tym kierunku nastąpił w 2004 r. W wyniku trwających cztery lata negocjacji
(2000-2004) udało się podpisać wstępną umowę w tej sprawie między Unią Europejską i USA w dniu 26 czerwca 2004 r.11 Dotyczy ona promocji, świadczenia
i wykorzystywania usług w ramach tych dwóch systemów nawigacji satelitarnej
i pozycjonowania. Przewiduje ona interoperacyjność systemu europejskiego i amerykańskiego, co oznacza, że oba systemy będą działać równolegle, bez zakłóceń
10

Ibidem, s. 5.

11

Komunikat prasowy Komisji Wspólnot Europejskich, IP/04/805, z dnia 28 czerwca 2004 r.
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sygnału. Pozwoli to systemowi „Galileo” stać się światowym standardem „sygnału
otwartego” w zakresie stosowania globalnych systemów nawigacji satelitarnej dla
celów cywilnych i komercyjnych. Ponadto stanie się dostępny i „atrakcyjny” nawet dla obecnych użytkowników GPS i to za pośrednictwem jednego odbiornika.
Kolejnym ważnym wydarzeniem dla rozwoju partnerstwa unijno-amerykańskiego
w sprawie nawigacji satelitarnej jest podpisanie ostatecznej decyzji w sprawie uruchomienia wspólnego sygnału dla celów komercyjnych w dniu 26 lipca 2007 r.12
Zaawansowane rozmowy toczone są także z Rosją. Dotyczą one podobnego jak
w przypadku negocjacji z USA celu, jakim jest osiągnięcie interoperacyjności z rosyjskim systemem GLONASS. W końcowej fazie dyskusji omawiana jest kwestia
nabycia częstotliwości oraz wykorzystania rosyjskich rakiet nośnych.
Niezwykle istotna jest współpraca z państwami basenu Morza Śródziemnego.
Obszar ten uznawany jest za uprzywilejowany, ze względu na istniejącą od wielu
lat możliwość korzystania z usług EGNOS. Ponadto ma on znaczenie strategiczne
dla utrzymania pokoju, stabilności i trwałego rozwoju w Europie.
Dzięki zaangażowaniu państw trzecich w realizację projektu „Galileo” możliwe
jest szerokie rozpowszechnianie oferowanych usług i poszerzanie rynku. W każdym z tych państw są przedsiębiorstwa o sporych możliwościach technicznych
i handlowych w zakresie radionawigacji satelitarnej. Wiele podmiotów gospodarczych podkreśla konieczność rozwoju cywilnego systemu, który zaspokajałby ich
potrzeby poprzez wykorzystanie pięciu różnych usług. Dostrzegany i doceniany
jest specyﬁczny charakter „Galileo” w porównaniu z amerykańskim GPS. Projekt
ten umożliwia zainteresowanym państwom uczestniczenie w tworzeniu, rozwoju
i zarządzaniu strategiczną infrastrukturą. Dlatego stanowi on istotny wkład w rozwój
wspólnej polityki lotniczej UE w wymiarze zewnętrznym.
Współpraca z państwami trzecimi pozwala również zapewnić ich wsparcie
w organach międzynarodowych instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie
częstotliwości i określanie norm. Jest także gwarancją, że usługi oferowane przez
działanie systemu będą bez żadnych przeszkód wprowadzone do obrotu w danym
państwie.

Korzyści wynikające z wdrażania europejskiego systemu
Najważniejszą zaletą systemu „Galileo” jest zarządzanie nim przez podmiot cywilny,
a nie jak w przypadku amerykańskiego GPS czy rosyjskiego GLONASS przez
wojsko. Dzięki temu, że będzie wykorzystywany głównie dla celów komercyjnych
ocenia się, że do 2010 r. potencjalny rynek na te usługi osiągnie 3 mld użytkowników, przy rocznym zwrocie z inwestycji sięgającym nawet 250 mld EUR. Ogromne
12

Komunikat prasowy Komisji Wspólnot Europejskich, IP/07/1180, z dnia 27 lipca 2007 r.
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możliwości jego zastosowania przyczynią się do poprawy wielu wskaźników makroekonomicznych. Według analiz liczba utworzonych przedsiębiorstw i związanych
z nimi nowych miejsc pracy dla osób wysoko wykwaliﬁkowanych będzie wyrażać
się w setkach tysięcy, w samej Europie będzie to ok. 150 tys.13
Perspektywy handlowe są według wszelkich prognoz ogromne. Każdego dnia
wprowadzane są na rynek nowatorskie zastosowania różnych przedmiotów, których
cena po pewnym okresie zaczyna spadać. Podobnie jak w przypadku telefonów komórkowych kilka lat temu, spadek ceny pociąga za sobą szybkie rozprzestrzenianie
się usług radionawigacji we wszystkich sektorach. Dzięki temu ich wykorzystanie
staje się niezwykle powszechne, jak stosowanie urządzeń elektronicznych codziennego użytku, takich jak zegarek, aparat fotograﬁczny, odtwarzacze MP3, itp.
Radionawigacja satelitarna dociera do wszystkich dziedzin życia społecznego, co
nadaje programowi „Galileo” wymiar „obywatelski”.
W związku z głównym obszarem tematycznym publikacji, chciałbym się skupić
jedynie na przedstawieniu głównych zastosowań w lotnictwie. „Galileo” będzie
wykorzystywany przede wszystkim w lotnictwie komercyjnym. Może być użyty
we wszystkich fazach lotu, tj. w poruszaniu się na powierzchni, startowaniu, w trakcie lotu oraz lądowaniu, bez względu na warunki pogodowe. System „Galileo”
umożliwi usprawnienie kontroli ruchu powietrznego. Według prognoz do 2025
r. nastąpi znaczny wzrost sektora transportu lotniczego, którego efektem będzie
zapotrzebowanie na ponad 17 300 nowych samolotów pasażerskich i towarowych.
W związku z tym nowoczesna technologia przyczyni się do rozwiązania problemu
„zatłoczenia”.
Ponadto w niektórych rejonach świata brakuje odpowiedniej infrastruktury
naziemnej z wtórnymi połączeniami radarowymi i komunikacyjnymi. Dla przykładu: na Wyspach Kanaryjskich połączenia są dostępne jedynie okresowo, a usługi
radarowe są ograniczone. Dlatego system „Galileo” umożliwi wystandaryzowaną
transmisję danych nawigacyjnych z samolotu, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa kontroli ruchu lotniczego. Poza tym dzięki „Galileo” możliwe będzie
zastąpienie lub uzupełnienie infrastruktury nawigacyjnej niektórych regionalnych
portów lotniczych, które nie są wyposażone w odpowiednie systemy lądowania
(ILS – Instrument Landing Systems). Zostanie zwiększona przepustowość pasa
startowego poprzez skrócenie czasu jego zajmowania. Dostrzegalne będą oszczędności zarówno w czasie i paliwie lotniczym, jak i redukcji hałasu. Program „Galileo” dostępny będzie także do wykorzystania przez ultralekkie samoloty, balony
czy w lotach rekreacyjnych. Może być użytkowany również do naprowadzania
13

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinia Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wprowadzenia w życie fazy rozmieszczenia i fazy operacyjnej europejskiego programu
radiowej nawigacji satelitarnej, TEN/203, z dnia 9 lutego 2005 r.
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helikopterów ratowniczych przy bardzo złych warunkach pogodowych, takich jak
ograniczona widzialność i mgła. Usprawni to wykorzystanie helikopterów w przypadku zaistnienia poważnych wypadków drogowych, które zazwyczaj zdarzają się
w czasie występowania złych warunków atmosferycznych.
Podsumowując, najważniejszymi korzyściami dla lotnictwa z użytkowania
systemu „Galileo” są:
a) system nawigacji oparty na najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa
lotniczego,
b) zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji we wszystkich fazach lotu,
c) wysoka jakość usług nawigacji w celu uzupełnienia infrastruktury naziemnej portów lotniczych,
d) zwiększenie wydajności zarządzania operacjami lotu poprzez lepsze
wykorzystanie przestrzeni powietrznej,
e) bezpieczna nawigacja helikopterów ratowniczych w czasie złych warunków atmosferycznych.
Niezwykle ważne jest przy realizacji europejskiego programu nawigacji satelitarnej „Galileo” poparcie społeczeństwa. Według badań Ośrodka Gallupa przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej w 2007 r. aż 80% obywateli UE
popiera budowę niezależnego systemu nawigacji satelitarnej dla Europy. Najbardziej
przychylni tej inicjatywie według badań są Grecy (90% poparcia), Cypr i Francja
(po 86%) oraz Polska (85%)14. Tak ogromne poparcie ze strony unijnego społeczeństwa to wyraźny sygnał dotyczący zasadności i celowości podjętych działań
przez Unię Europejską.

Podsumowanie
Wdrażanie kreatywnych pomysłów jest przejawem innowacyjności i realizacją
założeń Strategii Lizbońskiej. Zaangażowanie Unii Europejskiej w nowatorskie
przedsięwzięcia to świadectwo troski o przyszłość społeczeństw państw członkowskich.
Europejski system radionawigacji satelitarnej oznacza liczne korzyści dla Unii
Europejskiej, w tym dla realizacji wspólnej polityki lotniczej. „Galileo” ułatwi
zarządzanie ruchem lotniczym poprzez wykorzystanie bardziej nowoczesnych systemów nawigacyjnych. Uważany jest za sukces przemysłu europejskiego, podobnie
jak projekt SESAR, Ariane czy Airbus.
„Galileo” już przynosi wymierne korzyści. Wiele państw współpracuje wspólnie
przy realizacji tego programu, angażując różne przedsiębiorstwa branżowe, które
14

Raport „Badanie opinii publicznej na temat europejskiego programu „Galileo” wykonany przez
Ośrodek Gallupa na zlecenie Komisji Europejskiej, Eurobarometr – Seria nr 211, czerwiec 2007, s.15.
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napędzają gospodarkę całej Unii i dają wiele makroekonomicznych korzyści.
Konkurencyjność tego innowacyjnego systemu w stosunku do istniejących już
na świecie z pewnością określi jego główną rolę w sektorze nawigacji satelitarnej
w najbliższych latach.
Grzegorz Zając

The development of the European GALILEO satellite radio
navigation system
Summary
The article presents the structure and execution of the European GALILEO satellite radio
navigation system by the European Union. The idea of establishing a system independent
from the other systems appeared in 1999. The ‘Galileo’ programme is unusually competitive
in many planes, comparing to the American GPS system or the Russian GLONASS. The
execution of the European programme of satellite navigation was divided into 4 stages:
research stage, development and approval stage, arrangement stage and operational stage.
Currently, the operational stage, which started in 2008, is being carried out. The ‘Galileo’
programme aims at positioning a 30-satellite constellation in the geostationary orbit. Financing
of this enterprise takes place on the base of public and private partnership, which is coordinated
by Joint Venture. The ‘Galileo’ programme does not limit its range only to the European
Union countries. The ‘Galileo’ system will not only facilitate the air trafﬁc management but
also will be widely used in everyday life.
Grzegorz Zając

Développement du système européen de radionavigation satellitaire –
”Galileo”
Résumé
Le présent article traite de la construction et de la mise en oeuvre par l’Union Européenne du
système européen de radionavigation satellitaire „Galileo”. L’idée de la création d’un système
indépendant est apparue en 1999. Le programme „Galileo” est hautement concurrentiel à
plusieurs niveaux avec le système américain GPS ou le système russe GLONASS. La mise
en oeuvre du programme européen de navigation satellitaire a été divisée en 4 étapes : phase
de recherche, phase de développement et de validation, phase d’emplacement et phase
opérationnelle. Actuellement, la phase opérationnelle, commencée en 2008, est en cours.
Le programme „Galileo” a pour objectif ﬁnal l’emplacement sur l’orbite géostationnaire
de 30 satellites. Il est ﬁnancé dans le cadre du partenariat publique et privé, coordonné par
l’Entreprise Commune. La portée du programme « Galileo » dépasse les pays membres de
l’Union Européenne. Plusieurs pays du monde entier sont engagés, avec succès, dans la
coopération internationale. Le système « Galileo » facilitera non seulement la gestion du
traﬁc aérien, mais également trouvera son application dans la vie quotidienne.
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Katarzyna Krzywińska

Rozwój infrastruktury przestrzennej Unii
Europejskiej

Z a r y s t r e ś c i : Artykuł ten stanowi próbę przybliżenia problemów związanych
z rozbudową oraz modernizacją infrastruktury przestrzennej Unii Europejskiej. Przedstawione
zagadnienia oscylują głównie wokół kreatywności i innowacyjności w dziedzinie
infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej państw członkowskich
Unii Europejskiej. Dużo uwagi poświęcono również środkom mobilnym stanowiącym
podstawę rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, politycznej oraz ochrony środowiska
naturalnego Wspólnoty.

I

nfrastruktura przestrzenna to środki techniczne wykorzystywane w procesach
ﬁzycznego przepływu produktów, a także w procesach informacyjnych. Są to
również sposoby ich użycia oraz systemy ich wykorzystania. W naukach ekonomicznych wyróżnia się infrastrukturę materialną, personalną oraz instytucjonalną1.
W niniejszym artykule przybliżono tematykę modernizacji infrastruktury
materialnej wraz z jej środkami mobilnymi, jako podstawy rozwoju działalności
gospodarczej państw członkowskich Unii Europejskiej, po przystąpieniu do niej
nowych członków w 2004 r. Przedstawione zagadnienia będą oscylować głównie
wokół innowacyjności oraz modernizacji już istniejących infrastruktur transportowych, telekomunikacyjnych, jak i energetycznych, które w znaczący sposób
wpływają na alokacje gospodarcze Unii Europejskiej. Należy bowiem pamiętać,
iż rozwój gospodarczy oraz społeczny Unii zależy w dużej mierze od rozwoju
przedsiębiorczości, której głównym warunkiem jest rozwój i modernizacja infrastruktury przestrzennej.
1
P. Jakubik, Budowa wspólnych infrastruktur jako jedno z wyzwań procesu integracyjnego, w:
Monograﬁe Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta 13 Acta Universitatis
Wratislaviensis, nr 2689, Wrocław 2004, s. 98.
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Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie wiąże się z silną
potrzebą modernizacji oraz innowacji w dziedzinie infrastruktury przestrzennej,
zwłaszcza nowych jej podmiotów. Przyłączenie obszarów Europy ŚrodkowoWschodniej, biorąc pod uwagę ich możliwości infrastrukturalne, w założeniu może
przyczynić się do zacieśnienia współpracy pomiędzy nowymi i pozostałymi członkami Unii. Należy pamiętać, iż zjednoczona Europa stanowi jeden z największych
rynków gospodarczych świata i jej konkurencyjność w stosunku do innych zewnętrznych rynków, zwłaszcza tych dominujących gospodarczo to poważne wyzwanie.
Pozycja gospodarcza UE bowiem zależy od wielu czynników integracji, w tym
również rozwoju i modernizacji infrastruktury przestrzennej, zarówno w dziedzinie
transportu, telekomunikacji, jak i energii, które mają znaczący wpływ na rozwój
gospodarczy oraz konkurencyjność państw członkowskich Unii Europejskiej.
Problem infrastruktury przestrzennej państw Unii Europejskiej dotyczy więc
potrzeby modernizacji systemu transportu, telekomunikacji oraz energii, które
w dużej mierze wiążą się z rozszerzeniem Wspólnoty na wschód i przyłączenia
do niej nowych rynków gospodarczych, wymagających nowych technologii oraz
innowacji. Odmienna infrastruktura przestrzenna w Unii Europejskiej stanowi jeden
z głównych czynników warunkujących jej rozwój gospodarczy, znacząco przyczyniając się do zagospodarowania przestrzennego poszczególnych regionów2. Należy
pamiętać, iż współczesna zjednoczona Europa to obszar państw o odmiennych,
różnych systemach gospodarczych, społecznych oraz zróżnicowanej infrastrukturze przestrzennej. Unia nie stanowi obszaru jednolitego pod względem poziomu
rozwoju i innowacyjności systemu gospodarczego, społecznego, stopnia otwartości, konkurencyjności, jak i zagospodarowania przestrzennego3. Istnieją bowiem
znaczne różnice pomiędzy jej „starymi” i nowymi członkami, przez co Unia ciągle
boryka się z wieloma nierównościami wewnętrznymi, szukając nowych, lepszych
rozwiązań. Nie należy zapominać, iż w polityce spójności Unii Europejskiej problem modernizacji i innowacji w procesie ujednolicenia infrastruktury przestrzennej
był początkowo długo niezauważalny. Dopiero proces rozszerzania Unii o nowe
podmioty członkowskie i chęć rozbudowy oraz wzmocnienia rynku gospodarczego
Wspólnoty uzmysłowił potrzebę dostosowania i ujednolicenia przestrzennego dla
zapewnienia równych szans rozwoju oraz dostępu do nowych rynków pracy4.
Potrzebę podjęcia działań na rzecz budowy nowej wspólnej infrastruktury
przestrzennej Unii Europejskiej zauważono po raz pierwszy w Traktacie o Unii

2

F. Fries, Spór o Europę, Warszawa 1998, s. 284.

3

K. Tomaszewski, Europa ojczyzn czy Europa regionów?, w: K.A. Wojtaszczyk (red.), Dylematy
modernizacji Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 42.
4

S. Naruszewicz, Polityka spójności Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004,
ss. 307-312.
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Europejskiej5. Powtórzono je ponownie w Traktacie Amsterdamskim oraz Traktacie
z Maastricht6. Zapisano tu m.in., iż tworząc jednolity rynek oraz chcąc doprowadzić
do spójności ekonomicznej oraz społecznej na obszarze całej Unii Europejskiej,
jak i chcąc umożliwić obywatelom w pełni korzystanie ze swobód płynących ze
zniesienia granic wewnętrznych Unii, należy wprowadzić szereg usprawnień oraz
łożyć na rozwój infrastruktury przestrzennej Unii w dziedzinie transportu, telekomunikacji oraz energetyki. To bowiem w ramach systemu wolnych i konkurencyjnych
rynków wspólna działalność państw członkowskich będzie prowadzić do wspierania wzajemnych połączeń oraz współdziałania operacyjnego sieci narodowych
oraz ich dostępności. Zalecenia te w szczególności dotyczyć powinny terytoriów
peryferyjnych, zamkniętych, wysp oraz nowych, biedniejszych i znacznie słabiej
rozwiniętych w tej dziedzinie krajów członkowskich Unii7.
Kwestię modernizacji infrastruktury przestrzennej państw członkowskich Unii
Europejskiej podjęto również w czerwcu 1993 r., podczas posiedzenia Rady Europy
w Kopenhadze, na którym omówiono główne kierunki rozwoju Sieci Transeuropejskiej (TEN). Kwestię tę poruszono również w grudniu 1993 r., podczas trwania
szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, uzgadniając szereg modernizacji oraz
sporządzając status priorytetowej polityki transeuropejskiej dla działań z zakresu
infrastruktury przestrzennej Unii8.
Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r. o państwa pozostające przez
wiele lat pod wpływem byłego Związku Radzieckiego na terytorium UE zaczęły
uwypuklać się znaczne kontrasty pomiędzy „starymi” a nowymi jej członkami.
Pojawiło się wówczas wiele różnic, zwłaszcza problemy społeczno-gospodarcze, do których należały m.in.: wysokie bezrobocie, zróżnicowanie społecznego,
kształtowanie się enklaw ubóstwa oraz niechęć społeczna dla nowych działań w ramach Unii, ujemny przyrost naturalny, co pociągało za sobą problem starzenia się
społeczeństwa oraz spadku liczby mieszkańców części terytorium9. Z chwilą gdy
zaczęły pojawiać się pierwsze problemy wynikające ze znacznego zróżnicowania
gospodarczego, społecznego oraz odmiennej infrastruktury przestrzennej nowych
członków, zaczęto mówić o konieczności jak najszybszej modernizacji oraz innowacji dotychczasowych struktur unijnych. Przyczyniło się to do uświadomienia
5

Traktat o Unii Europejskiej, rozdział XII, art. 129b, 129c, 129d.

6

Traktat z Maastricht, rozdział XV, art. 154-156.

7

J. Pieriegud, Polityka rozwoju paneuropejskiej sieci transportowej w integrującej się Europie, w:
J. Ostaszewska (red.), Transport u progu XXI w., Warszawa 2000, s. 194.
8
Growth. Competitiveness. Employment. The Challenges and the Ways Forward into the 21 Century, White Paper, Luxsemburg 1994, s. 93; Conclusions by the Chairman, „Bulletin of the European
Communities” 1993, nr 12.
9

Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja. Konkurencyjność. Współpraca. Trzeci raport na
temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Luksemburg 2004, s. 27.
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potrzeby rozwoju i unowocześnienia nowych międzynarodowych projektów zagospodarowania przestrzennego na terenie całej Unii Europejskiej10. Również państwa
Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, zaangażowały się we wszystkie
inicjatywy realizowane w ramach Unii. Niebawem podjęto wspólne działania
w ramach projektów TEN, PAN oraz TINA.
W ramach inicjatywy TEN (Trans-European Network), przyjętej przez Radę
Europy w 1994 r., podjęto 14 projektów infrastruktury transportowej w wysokości
91 mld EUR. Jej głównym celem jest stopniowe utworzenie intermodalnych transeuropejskich sieci transportowych do 2010 r.11
Inicjatywa TEN stanowiła punkt wyjścia dla kolejnego innowacyjnego programu
PAN (Paneuropäische Verkehrskorridore), którego celem jest zabezpieczenie rozbudowy infrastruktur transportu w krajach kandydujących do Unii Europejskiej wraz
z ich rozbudową na wschód przez całą Europę, aż do Azji.
Kolejną inicjatywą podjętą w 1997 r. był projekt TINA (Transport Infrastructure
Needs Assessment). Polegał on na uzupełnianiu sieci infrastruktur transportu w regionach znajdujących się poza głównymi osiami transportowymi. W jego ramach do
2015 r. na terytorium Unii Europejskiej ma powstać 20 tys. km linii kolejowych, 18
tys. km dróg, 38 lotnisk oraz 62 porty (w tym 13 morskich i 49 śródlądowych)12.
Wymienione inicjatywy miały podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego poszczególnych państw zrzeszonych w Unii Europejskiej. Infrastruktura
transportowa bowiem przyczynia się w znaczącym stopniu do rozwoju produkcji
materialnej, działalności nieprodukcyjnej oraz umożliwia szybkie przemieszczanie
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej na jej obszarze. Rozbudowana
sieć transportu sprzyja ciągłemu wprowadzaniu działań innowacyjnych w dziedzinie oraz pozwala na wprowadzenie nowych technologii, integrując i modernizując
działalność gospodarczą, kulturową, społeczną, jak również polityczną zarówno
w wymiarze regionalnym, jak i międzynarodowym. Należy bowiem zdawać sobie
sprawę, iż inwestycje w infrastrukturę transportową przyczyniają się do inwestycji
w innych dziedzinach społeczno-gospodarczych danego regionu. Istnienie rozwiniętej sieci transportowej warunkuje bowiem sprawne funkcjonowanie procesów
integracyjnych oraz korzyści płynących ze swobodnego przepływu dóbr i usług13.
10

M.E. Szatlach, Sieci transeuropejskie jako główny czynnik zagospodarowania przestrzennego
w XXI wieku, w: A. Stępień-Kuczyńska, T. Jałmużna (red.), Dialog europejski Zachód – Wschód.
Polityka – Gospodarka – Społeczeństwo, Toruń 2006, s. 378.
11

Art. 2, pkt 1, Decyzja 1692/96/EG Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

12

P. Jakubik, Budowa wspólnych infrastruktur jako jedno z wyzwań procesu integracyjnego, w:
L. Olszewski, K. Wójtowicz (red.), Polska i Niemcy wobec wyzwań procesów integracyjnych, Wrocław
2004, s. 108; H.J. Ewers, Finansowanie sieci transeuropejskich, w: H. Brdulak (red.), Wspólna Europa.
Szanse i zagrożenia dla transportu, Warszawa 1996, ss. 49-50.
13

T. Bąk, Transport jako przedmiot i wynik integracji europejskiej, Gdańsk 1997, s. 6.
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Ważnym czynnikiem determinującym politykę transportową Unii Europejskiej
od przeszło 30 lat (od czasu podpisania Traktatów Rzymskich) jest sprzeczność
interesów narodowych państw członkowskich Wspólnoty, które pomimo wielu
działań funkcjonują do dzisiaj, stanowiąc główny czynnik ograniczający politykę
na rzecz rozbudowy infrastruktury przestrzennej Unii, zwłaszcza w dziedzinie
transportu. Do pogłębienia owej sytuacji doprowadziły w znacznym stopniu dwie
koncepcje modernizacji jednolitego rynku transportowego, w których z jednej strony
mówiono o potrzebie utrzymania konkurencyjności w ramach jednego obszaru,
z drugiej zaś o liberalizacji rynku transportowego w ramach Unii Europejskiej,
całkowicie eliminując przynależność narodową oraz wielkość ﬁrm transportowych
na danym obszarze14.
W państwach członkowskich Unii zdawano sobie sprawę, iż tylko przy odpowiednio rozbudowanym systemie infrastruktury przestrzennej jednolity rynek europejski
będzie mógł prawidłowo działać i przynosić określone korzyści. Jeśli natomiast
utrzyma się obecna sytuacja zróżnicowanych sieci infrastruktury transportowej,
Wspólny Rynek, jak i konkurencyjność gospodarcza traci sens, gdyż wraz brakiem
odpowiednich dróg, lotnisk, czy portów nie są w stanie funkcjonować, stając się konkurencyjnym dla zewnętrznych potęg gospodarczych, takich jak: Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej czy Rosja. Specjaliści w dziedzinie infrastruktury przestrzennej
jednogłośnie stwierdzają, iż obecny system transportu europejskiego nie ma szans,
by sprostać stale rosnącym potrzebom przewozowym. Główną przyczyną takiego
stanu rzeczy jest brak spójnego systemu sieci dróg lądowych państw członkowskich
Unii. Można bowiem zaobserwować brak kompatybilności parametrów obecnych
dróg, różnice w organizacji ruchu lądowego, stałe przekraczanie przepustowości
pojazdów, przyczyniające się do przedstawionej sytuacji15. Wiąże się to z dotychczasową rozbudową infrastruktury transportowej, skupionej w pierwszej kolejności
wokół regionów najbardziej rozwiniętych gospodarczo. System dzisiejszej infrastruktury przestrzennej odzwierciedla bowiem priorytetowe traktowanie czołowych,
traktatowych szlaków łączących stolicę państwa z najważniejszymi i największymi
ośrodkami przemysłowymi oraz miejskimi. Znacznie słabsza pozostaje rozbudowana
sieć transportowa przy granicy z państwami sąsiadującymi, zwłaszcza tymi pozostającymi do lat 90. XX w. pod wpływem byłego Związku Radzieckiego. Ponadto
niespójności w europejskim systemie infrastruktury przestrzennej należy upatrywać
w nieskoordynowanych na szczeblu międzynarodowym – a jedynie narodowych

14
A. Lipińska-Słota, Korytarze transportowe w globalizacji procesów gospodarczych, w: S. Dziadek,
M. Michałowska (red.), Liberalizacja i konkurencja na rynku transportowym w Europie, Katowice
2000, s. 138.
15

M.E. Szatlach, op. cit., s. 382; E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska,
Warszawa 2004, s. 256.
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– inwestycjach transportowych, czego przykładem mogą być sieci autostrad, które
kończą się tuż przy granicy państwa.
Parlament Europejski oraz Rada podjęły w 1996 r., decyzję dotyczącą wspólnych
– Wytycznych Wspólnoty dla Rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej,
która objęła łącznie 58 tys. km autostrad, 70 tys. dróg kolejowych oraz 12 tys. dróg
śródlądowych wodnych16. Podkreślono, iż sieć transeuropejska została tak zaprojektowana, by była spójna z podstawowymi trasami transportowymi przyszłych państw
członkowskich Unii oraz ich sąsiadów, nie kończąc się na granicach Wspólnoty.
Wytyczne te stanowiły podstawę wspólnej polityki transportowej państw członkowskich. W ramach projektu poszczególne państwa, biorąc pod uwagę własne
wewnętrzne uwarunkowania, same mogą realizować swoje projekty, jednak bez
wprowadzania jakichkolwiek zmian w miejscach prowadzących w kierunku swojej
granicy – styku sieci transportowej innych państw17.
Kolejnym ważnym krokiem sprzyjającym rozwojowi infrastruktury transportowej Unii Europejskiej było opublikowanie przez Komisję Europejską we wrześniu
2001 r. Białej Księgi. Dokonano w niej rewizji wcześniejszych wytycznych. Ponadto
przywołano w niej nowe priorytetowe przedsięwzięcia oraz kierunki modernizacji
infrastruktury przestrzennej, w szczególności transportowej do 2010 r. Listę priorytetowych inwestycji poszerzono na jesieni 2003 r. o dziesięć państw akcesyjnych.
Jako najważniejsze inwestycje zapisane w Białej Księdze należy wymienić: wprowadzenie do 2008 r. wspólnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, wsparcie
dla intermodalności oraz wprowadzenie innowacji i modernizacji infrastruktury
przestrzennej Unii Europejskiej. Ponadto podkreślono zapotrzebowanie na kompleksowe usługi transportowe, rozwój wspólnych rynków informacyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz ochronę środowiska naturalnego.
Obecnie polityka w zakresie infrastruktury transportowej Unii Europejskiej
sprowadza się do ustanowienia wytycznych dla projektów inwestycyjnych na rzecz
modernizacji sieci infrastrukturalnych na poziomie europejskim. Aby przyspieszyć
nowy proces w budżecie unijnym, wydzielono specjalną pulę na infrastrukturę
przestrzenną Unii, dysponującą środkami na doﬁnansowanie priorytetowych projektów oraz bezpośrednie granty dla określonych inwestycji, np. budowę autostrad
łączących państwa członkowskie Unii, a także prowadzących w kierunku jej zewnętrznych granic. Pieniądze pozyskane ze środków unijnych w znacznej części
wydawane są na prace przygotowawcze, pomoc techniczną oraz uruchomienie,
modernizację, a także realizację projektów. Główny ciężar realizacji projektów
inwestycji spoczywa jednak na środkach wydzielonych z budżetu państw członkowskich oraz prywatnych przedsiębiorstwach.
16

H.J. Ewers, op. cit., ss. 52-53.

17

Ibidem.
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Jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej w dziedzinie innowacji infrastruktury przestrzennej jest potrzeba wprowadzenia nowych technologii, związanych
z bezpieczeństwem transportu, efektywnością energetyczną, zdolnością transportu
masowego, policzalnością oraz niezawodnością systemu środków infrastruktury
oraz skróceniem czasu podróżowania czy oczekiwania mające na celu zwiększenie
przepustowości, niezawodności oraz eliminację wszelkich niedogodności18.
Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, iż pojęcie infrastruktury przestrzennej
stanowi wielki ponadnarodowy projekt nie tylko w sektorze komunikacji czy transportu, ale również telekomunikacji oraz energetyki, które mają znaczący wpływ na
kształtowanie się i rozwój wspólnego rynku gospodarczego całej Unii Europejskiej.
Pojęcie wspólnej europejskiej infrastruktury przestrzennej miało przyśpieszyć procedury planowania, modernizacji oraz nowych inwestycji, z możliwością zapewnienia dogodnych warunków szybkiego zdobycia kapitału na inwestycje służące
wprowadzaniu nowych, innowacyjnych technologii19.
Wspólna europejska infrastruktura przestrzenna (tzw. Sieć Transeuropejska)
objęła więc nie tylko wspomniane połączenia transportowe (TEN – T), ale również
telekomunikacyjne (TEN – Telekom, który w 2002 r. został przekształcony w eTEN)
oraz energetyczne (TEN – E)20.
Istotnym czynnikiem dla sieci telekomunikacji europejskiej jest przystępność
cenowa, stanowiącą ważny element konkurencyjności gospodarki, regionu oraz
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Modernizacja sieci telekomunikacyjnej służy bowiem poprawie jakości życia mieszkańców Unii oraz
zwiększa efektywność procesu integracji pomiędzy oddalonymi od siebie regionami
świata.
Do końca lat 80. XX w. nie można mówić o jednolitym rynku telekomunikacyjnym łączącym państwa członkowskie Unii Europejskiej, co było w znacznym
stopniu związane z wysokimi kosztami telekomunikacyjnymi. Przyczynę braku
wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiły również opóźnienia oraz brak
zharmonizowania nowych usług na terenie Unii, a także państw przystępujących do
Wspólnoty. Należy pamiętać, iż państwa te w większości przyjmowały na swoim
obszarze nowe rozwiązania gospodarcze, oparte na najnowszych technologiach
oraz rozdrobnioną strukturę na rynkach wewnętrznych21.

18
P. Jakubik, op. cit., ss. 106-107; A. Marszałek (red.), Integracja europejska, Warszawa 2004, ss.
278-282.
19

F. Mc Gowan, Wspólna polityka transportowa Unii Europejskiej a sieci transeuropejskie, w: J.
Burnewicz (red.), Polityka transportowa Unii Europejskiej, Łódź 1998, s. 195.
20
E. Teichmann, Polityka transportowa, w: L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda,
L. Oręziak, E. Teichmann (red.), Unia Europejska, Warszawa 2000, ss. 192-199.
21

M. Wrażeń, J. Jarmakiewicz, Sieci i systemy telekomunikacyjne, Warszawa 2001, ss. 23-25.

— 35 —

KATARZYNA KRZYWIŃSKA
Dopiero w latach 90. XX w. w ramach Unii Europejskiej podjęto działania na
poziomie wspólnej polityki telekomunikacyjnej. Skoncentrowano się głównie na
rozwoju sieci ISDN, które niebawem rozszerzono o telekomunikację szerokopasmową, telefonię komórkową oraz przekaz satelitarny22.
Podjęte działania w kierunku modernizacji infrastruktury telekomunikacji
Wspólnoty oraz otwartości rynku doprowadziły niebawem do zmniejszenia kosztów
za połączenia, w szczególności wykonywane w granicach Unii Europejskiej oraz
rozmów zamiejscowych. Przyczyniło się to do rozbudowy obecnie funkcjonujących
sieci telekomunikacji, która niebawem zaczęła docierać do najbardziej oddalonych
i najbiedniejszych regionów Unii.
Modernizacja sieci telekomunikacyjnej w Unii Europejskiej skupiła się na trzech
rozwiązaniach. Po pierwsze, objęła ona wspólnotowe działania w ramach usług
podstawowych, które objęły wykorzystanie już istniejących sieci telekomunikacji.
Po drugie, podjęto decyzje o kształceniu oraz szkoleniach telekomunikacyjnych,
pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, transportu, dziedzictwa kulturalnego,
zdrowia, regionalnych sieci informacyjnych, stanów alarmowych oraz ochrony środowiska. Po trzecie, podjęto wspólne działania w dziedzinie poszerzenia zdolności
transformacyjnej i interoperacyjności sieci podstawowych23.
Podjęte działania Unii Europejskiej w ramach programu eTEN zostały ukierunkowane na wprowadzanie szeregu modernizacji sieci telekomunikacyjnej Wspólnoty,
wzmocnienie spójności gospodarczej oraz społecznej, poprzez rozbudowę infrastruktury przestrzennej, mającej na celu połączenie regionów najbardziej odległych
od centralnych punktów Unii, a także szeregu wysp. Jako główny cel program eTen
wymienia działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, otwartego,
szukającego nowych, lepszych rozwiązań ułatwiających procesy społeczne, gospodarcze oraz kulturowe24.
Kolejnym krokiem dla modernizacji sieci telekomunikacji Unii Europejskiej był
podjęty w roku 2002 projekt pod nazwą eEurope 2005. Opowiedziano się w nim
za utworzeniem szerokopasmowej sieci dostępu mieszkańców Unii na całym jej
obszarze po przystępnych cenach. Ponadto podjęto decyzję o rozpięciu sieci taniej
telefonii komórkowej na wszystkie państwa UE oraz obszary nieobsługiwane do
tej pory przy udziale funduszy strukturalnych. Program eEurope 2005 miał również
na celu modernizację oraz rozbudowę sieci połączeń internetowych na terenie Unii
Europejskiej do końca 2005 r., poprzez włączenie doń nowych członków25.

22

S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnot Europejskich, Warszawa 2003, s. 22.

23

M.E. Szatlach, op. cit., s. 391.
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Program eTEN, http://kbn.icm.edu.pl/eten/doﬁnansowanie.htm; http://www.6pr.pl/n/p/2/program_eten.html, 14.07.2009.
25
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Ważne znaczenie dla infrastruktury przestrzennej Unii Europejskiej ma również
polityka transeuropejska w dziedzinie energetyki (TEN – E). Sektor energetyczny,
podobnie jak telekomunikacyjny, pozostawał przez długi czas poza wspólnymi
działaniami unijnymi. Podstawowe surowce energetyczne – węgiel oraz energia
jądrowa, postrzegane przez większość państw członkowskich jako dobra o charakterze strategicznym – zostały objęte oddzielnymi traktatami, lokując wspólną
politykę energetyczną na dalszym planie26.
Pierwsze działania w celu harmonizacji i ujednolicenia sieci energetycznej Unii
Europejskiej podjęto dopiero pod koniec lat 80. XX w. Wtedy pojawiły się pierwsze
dyrektywy oraz zalecenia dotyczące ograniczenia działalności monopolistycznej
państw członkowskich w zakresie wewnątrzpaństwowego prawa energetycznego27.
W 1988 r. podjęto wspólny projekt pod nazwą Roboczy dokument na temat wewnętrznego rynku energetycznego, który zakładał włączenie sieci energetycznej
do programu tworzenia jednolitego rynku europejskiego. Niebawem zagadnienia
dotyczące rozbudowy wspólnej infrastruktury energetycznej Unii zostały ujęte
w jednym z rozdziałów Traktatu z Maastricht. Znalazł się tam zapis, iż Wspólnota
Europejska przyczynia się do budowy oraz modernizacji sieci transeuropejskiej
w dziedzinie energetyki, jednocześnie dążąc do popierania oraz wzmacniania
wzajemnych połączeń i interoperacyjności państwowych sieci infrastruktury energetycznej, umożliwiając jednocześnie innym państwom członkowskim dostęp do
własnych sieci energetycznych. Podjęta wspólna polityka dotycząca modernizacji
sieci energetycznej Unii Europejskiej – TEN-E sprowadzała się głównie do połączenia sieci wszystkich państw członkowskich Wspólnoty w jeden europejski system,
dostępny dla wszystkich obszarów, łącznie tych najbardziej oddalonych, pozostając
pod zarządem wspólnotowym, a nie państwowym28.
Pomimo podjęcia wspólnych działań w kwestii ujednolicenia unijnej sieci energetycznej, państwa członkowskie wciąż borykają się z wieloma przeszkodami na
wspólnej drodze, związanymi głównie z brakiem spójności elektroenergetycznych
sieci przemysłowych. Wśród najczęstszych przyczyn owej sytuacji wymienia się:
słaby rozwój sieci elektroenergetycznych większości państw członkowskich Unii,
brak połączeń energetycznych z niektórymi podmiotami oraz odizolowanymi regionami, niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą przestrzenną oddalonych regionów,
zwłaszcza wysp, kłopoty z utrzymaniem wysokiej jakości usług, optymalnym
26

G. Wojtkowska-Łodziej, Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską,
Warszawa 2002, s. 29; Europa, regiony, transport, Warszawa 2003, ss. 7-8.
27
I. Muszyński, Prawo energetyczne w Unii Europejskiej. Zarys jednolitego rynku i konsekwencje
dla Polski, w: T. Skoczny, R. Confal (red.), Popioły z energetyki. Energetyka polska w aspekcie integracji z Unią Europejską, Szczecin 1999, s. 53.
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Polityka energetyczna Unii Europejskiej, Fundacja na Rzecz Efektywności Wykorzystania Energii, Katowice 2000, s. 69.
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wykorzystaniem sieci, zróżnicowaniem napięcia oraz częstotliwości unijnych sieci
energetycznych29.
Kolejnym krokiem podjętym w sprawie sieci powiązań energetycznych była
podpisana w grudniu 1994 r. w Lizbonie Karta Energii. Stworzyła ona podstawy
prawne do modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury energetycznej Unii, opartej
na wzajemnych korzyściach oraz uzupełnionej o wprowadzane na terytoriach państw
członkowskich innowacje. Ponadto w Karcie określono ogólne zasady polityki
efektywności energetycznej, a więc oszczędność energii oraz potrzebę zmniejszenia negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne. Wiele uwagi poświęcono
również rozwiązaniom zawierającym wytyczne do opracowania programu poprawy
efektywności energetycznej, wspólnego i skoordynowanego działania w celu poszukiwania, rozpoznania, produkcji, magazynowania, przetwarzania, dystrybucji,
transportu oraz użytkowania sieci energetycznej30.
Obecnie istotnym czynnikiem konkurencyjności regionów jest dostęp państw
członkowskich do obecnych źródeł energii oraz innowacyjnych metod jej uzyskania. Jednak ilość wytwarzanej energii w większości regionów Unii Europejskiej ze
źródeł pierwotnych nie zaspokaja ich potrzeb.
Współcześnie Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do promocji wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, do których należą np.: energia wiatru,
promieniowanie słoneczne, energia geotermiczna fal, elektrowni wodnych, przepływu, biomasy. Dała temu wyraz, podpisując protokół w Kioto, opowiadający się
za obniżeniem emisji gazów cieplarnianych31, co przyczyniło się do wprowadzenia
wielu nowych mechanizmów, wspierających rozwój produkcji energii ze źródeł
odnawialnych na poziomie regionalnym. Państwa, które wykażą chęć wykorzystania
w krajowej produkcji energetycznej nowych technologii opartych na wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii, mogą liczyć na wsparcie Unii w postaci: pomocy
inwestycyjnej, wyłączenia czy obniżenia podatków, zwrotu podatków, dotowania
ceny płaconej producentom32.
Kwestie dotyczące wykorzystania sieci energetycznej Unii Europejskiej zostały
poruszone również w 2002 r. w dokumencie o nazwie Green Paper – Europejska
Strategia Bezpieczeństwa Dostaw Energii. Zawarto w nim postanowienie, iż
priorytetowym celem przyszłej sieci energetycznej Unii pozostanie popyt oraz
modernizacja dotychczasowych źródeł pozyskiwania energii, przy skupieniu się
głównie na źródłach odnawialnych. Wymieniono tu szereg narzędzi mających na
celu ułatwienie podjęcia owych działań, do których należały m.in.: akty prawne,
29

W. Nikoll, T.C. Salmon, Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa 2002, s. 180.
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M.E. Szatlach, op. cit., s. 387.
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dotacje, ułatwienia podatkowe, kredyty preferencyjne, subsydiowanie oraz wspólne
ﬁnansowanie projektów. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się
do podwojenia całkowitego zużycia energii pochodzących ze źródeł odnawialnych
do roku 201033.
Duże znaczenie dla rozwoju sieci infrastruktury energetycznej Unii Europejskiej
miały postanowienia Traktatu Amsterdamskiego. Traktat ten potwierdził wcześniejsze założenia państw członkowskich w dziedzinie wspólnej polityki energetycznej,
jak również wprowadził szereg innowacji. Opowiedziano się za potrzebą szybkiego
włączenia polityki energetycznej do obszarów wspólnych przedsięwzięć, uwzględniając cały obszar Wspólnoty, która ma służyć modernizacji wspólnego jednolitego
rynku. Ponadto zatwierdzono kwestie: bezpieczeństwa podaży energii, liberalizację
wewnętrznego rynku energetycznego, trwały rozwój unijnej polityki energetycznej
państw oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego34.
Obecnie za główne cele polityki rozwoju wspólnej sieci energetycznej uznaje
się: zrównoważenie popytu z podażą w zakresie mocy i częstotliwości dostaw,
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, działania na rzecz spójności ekonomicznej oraz społecznej państw członkowskich Unii Europejskiej, ochronę
środowiska naturalnego, propagowanie wytwarzania oraz stosowania energii
odnawialnej35. Wprowadzenie tych rozwiązań pozwoli państwom członkowskim
na zmniejszenie zależności energetycznej od importu, co w konsekwencji pomoże
uniknąć potencjalnych zakłóceń gospodarczych spowodowanych zakłóceniami
dostaw energetycznych z zewnątrz, np. poprzez nagły wzrost cen ropy, prowadzących w konsekwencji do kryzysu gospodarczego na danym terytorium, a z czasem
i całym obszarze Unii Europejskiej.
Polityka zagospodarowania przestrzennego państw Unii Europejskiej jest wciąż
obecna w działaniach podejmowanych w ramach Wspólnoty. Jako jeden z priorytetowych celów Unii wymienia się potrzebę rozbudowy oraz modernizacji istniejącej
infrastruktury europejskiej, zwłaszcza na terenach nowych członków Unii.
Zagłębiając się w specyﬁkę modernizacji infrastrukturalnej UE zarówno w zakresie transeuropejskiego transportu telekomunikacji, jak i energetyki, można wyróżnić pięć podstawowych obszarów problematycznych. Obszar pierwszy stanowi
aspekt ﬁzycznego przystosowania infrastruktury przestrzennej, która bezpośrednio
wiąże się z: odpowiednim wyposażeniem technicznym, rozbudową terminali oraz
sieci dróg lądowych (samochodowych i kolejowych), morskich, śródlądowych
33

Europa, regiony, s. 8.

34

B. Fiedor, A. Graczyk, Zróżnicowany rozwój energetyki w świetle polityki energetycznej Unii
Europejskiej, w: S. Czaja (red.), Zrównoważony rozwój – doświadczenia polskie i europejskie, Nowa
Ruda 2005, s. 134.
35

Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja europejska. Rozwój rynków, Warszawa – Łódź 1999,
ss. 176-180.
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oraz powietrznych, które stanowią podstawę dla przepływu dóbr, usług oraz osób.
Znalazły się tu postanowienia dotyczące: modernizacji sieci połączeń europejskich
o ujednoliconym standardzie jakościowym, połączenia intermodalne zarówno na
krótkich, jak i długich dystansach, mechanizmy wdrażania nowych systemów
infrastrukturalnych.
Drugi obszar stanowią programy oraz oprogramowania komputerowe, pozwalające na obsługiwanie bazy danych, systemów nawigacyjnych, systemów
informacyjnych, gwarantujących swobodny przepływ informacji wewnątrz Unii.
Zróżnicowana prędkość modernizacji systemów, synchronizacja systemów informacyjnych pomiędzy użytkownikami a operatorami infrastruktury stanowiły główne
problemy w ramach tego obszaru.
Kolejny, trzeci obszar stanowi potrzeba wprowadzenia odpowiednich – jednolitych regulacji prawnych, legislacyjnych, opłat, procedur administracyjnych,
zezwoleń, kreowaniu i koordynacji podejmowanych działań oraz istniejących
struktur w ramach gospodarki wolnorynkowej. Istotna jest tu również potrzeba
liberalizacji, deregulacji, decentralizacji oraz prywatyzacji istniejących infrastruktur
przestrzennych. Zadania te mogą zostać osiągnięte jedynie przy zaangażowaniu elit
politycznych w działania na rzecz rozbudowy infrastruktury transeuropejskiej, poprzez koordynację pomiędzy systemami regionalnymi, narodowymi oraz unijnymi,
stworzenie ujednoliconego punktu widzenia potrzebnych modernizacji dotychczasowych sieci przestrzennej infrastruktury, jednolitości w podejmowanych działaniach
wspierających rozbudowę sieci transeuropejskiej wraz z potrzebą wprowadzenia
standaryzacji i harmonizacji limitów.
Czwarty z obszarów dotyczy problemów związanych z kosztami oraz zyskami
ponoszonymi na inwestycje infrastrukturalne Unii. Szczególną uwagę zwraca się
tu na sposób ﬁnansowania i utrzymania obecnej infrastruktury przestrzennej oraz
jej modernizacji, nadzorowania kontraktów, zobowiązań ﬁnansowych. W obszarze
tym brakuje prywatnych inicjatyw ﬁnansowania projektów infrastrukturalnych,
jednolitych unijnych systemów opłat oraz ram ewaluacji systemów infrastruktury
przestrzennej biorąc pod uwagę wydajność międzynarodową.
Ostatni obszar stanowią kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego
wyłącznie ze zużyciem i ochroną surowców energii przy jednoczesnym stosowaniu środków zapobiegających degradacji środowiska naturalnego. Obszar ten stał
się obecnie najbardziej popularny wśród wspólnych działań na rzecz rozbudowy
i modernizacji infrastruktury przestrzennej Unii. W jego ramach podjęto: wspólne
działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, określono potrzebę wprowadzania wspólnych standardów oraz kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych,
propagowanie rozwoju systemów sprzyjających ochronie środowiska, systematyza-
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cję zasad dotyczących opłat od zanieczyszczeń, propagowanie polityki zmierzającej
do poprawy technologii pojazdów36.
Do końca lat 80. XX w. kwestia rozbudowy infrastruktury przestrzennej Unii
Europejskiej była nieobecna w polityce wspólnotowej. Dopiero rok 1990 przyniósł
znaczną poprawę w kwestii potrzeby budowy oraz modernizacji istniejących sieci
powiązań transeuropejskich. Należy jednak pamiętać, iż wspólna infrastruktura
przestrzenna państw członkowskich Unii, pomimo podjętych prób jej modernizacji,
pozostaje nadal obszarem zaniedbanym. We współczesnym systemie sieci transeuropejskiej istnieje bowiem duże zróżnicowanie infrastrukturalne, zauważalne
zwłaszcza wzdłuż linii wieloletniego podziału na państwa Europy Zachodniej oraz
pozostające pod wpływami byłego Związku Radzieckiego. Podstawową przyczynę
zaniedbania, zwłaszcza na terytoriach nowych państw członkowskich Unii, należy
upatrywać w tym, iż przewozy międzynarodowe pozostawały tam do niedawna jedynie skromną częścią wymiany towarowej. Należy również pamiętać, iż planowanie
nowych inwestycji oraz modernizacja już istniejących sieci infrastruktury przestrzennej Unii leżała w gestii państw, a koszty, jakie musiałyby zostać poniesione
na koordynację wspólnych działań na skalę międzynarodową, znacznie przerastały
możliwości prawne, administracyjne, a zwłaszcza ekonomiczne każdego z nich.
Dlatego też podjęcie działań na rzecz modernizacji infrastruktury przestrzennej
Unii Europejskiej stanowi obecnie z jednej strony wielkie wyzwanie, z drugiej zaś
szansę na polepszenie dotychczasowej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Katarzyna Krzywińska

The development of spatial infrastructure of the European Union
Summary
The article constitutes an attempt to introduce the problems related to the extension and
modernization of the European Union’s spatial infrastructure. The presented issues oscillate
mainly around creativity and innovation in the ﬁeld of transport, telecommunications and
energetic infrastructure of the European Union member countries. A lot of attention was also
devoted to mobile means constituting the base for the development of economic, social and
political activity as well as the protection of the Union’s natural environment.
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P. Jakubik, op. cit., ss. 108-110.
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Katarzyna Krzywińska

Développement de l’infrastructure spaciale de l’Union Européenne
Résumé
Le présent article constitue un essai d’éclaircissement des problèmes liés à l’élargissement et
à la modernisation de l’infrastructure spaciale de l’Union Européenne. Les sujets présentés
oscillent autour de la créativité et de l’innovation dans le domaine de l’infrastructure de
transport, de télécommunication et énergétique des pays membres de l’Union Européenne.
Une attention particulière est attachée aux moyens mobiles constituant la base pour
le développement de l’activité économique, sociale, politique et pour la protection de
l’environnement naturel de la Communauté.
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Izabela Oleksiewicz

Prawo do nauki jako podstawa rozwoju polskiego
szkolnictwa wyższego

Z a r y s t r e ś c i : Autorka przedstawia zagadnienia związane z rozwojem dostępu do
szkolnictwa wyższego w prawie polskim. Analizuje treść prawa do nauki zawartego
w polskich regulacjach prawnych na tle prawa wspólnotowego. Ponadto zostało ukazane,
że Europejska Karta Naukowca stanowi ramy dla wszystkich naukowców i pracodawców
w państwach członkowskich UE, ponieważ swoim zakresem obejmuje wszystkie dziedziny
badań naukowych zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Przedstawiono też
znaczenie kreatywności i innowacyjności dla rozwoju dzisiejszej nauki.

Geneza prawa do nauki

P

rawo do nauki jest jednym z podstawowych praw człowieka zawartym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r., które zostały następnie skonkretyzowane i rozwinięte w wielu aktach prawnomiędzynarodowych,
a wśród nich pierwsze miejsce zajmuje Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.1. Prawo do nauki należy do tzw. praw drugiej
generacji.
W Deklaracji podkreśla się też to, że „Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne
i równe w godności i w prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz
powinny postępować w stosunku do siebie w duchu braterstwa”2. Jednak w różnych państwach świata brakuje nadal podstawowych gwarancji ochrony praw
człowieka3.
1

DzU z 1977 r. nr 38, poz. 169.

2

Ust. 1 Wstępu oraz art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ 10.12.1948 r.
3
Taking action for human rights in the twenty – ﬁrst century, (red.) F. Mayor & R.-P. Droit, compilers. UNESCO, Paris 1998.
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Powstanie wolności i praw człowieka jest tak naprawdę ściśle związane z rewolucją francuską z 1789 r., ponieważ wcześniej sytuację prawną jednostki wyznaczała
przynależność do określonego stanu. Początków ochrony praw człowieka można
się doszukiwać w bardziej odległych czasach. Już od XVI w. w traktatach pokojowych kończących wojny gwarantowano mniejszościom wolności religijne4. Dalszy
rozwój praw człowieka miał miejsce w XIX w., z którym wiąże się geneza prawa
humanitarnego oraz rozszerzanie katalogu praw politycznych. Nastąpiło również
rozróżnienie sfery publicznej i prywatnej w życiu jednostki5, a zasada poszanowania prywatnej przestrzeni życiowej stała się elementem uznania jej przyrodzonej
godności deklarowanej w państwie prawa. Wiek XX przyniósł wiele zmian w tym
zakresie i dopiero wówczas możemy mówić o powstaniu pojęcia międzynarodowej
ochrony praw człowieka.
Podstawowym aktem międzynarodowym regulującym problematykę ochrony
praw i wolności człowieka jest przyjęta przez Radę Europy Konwencja o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r.6, która weszła
w życie we wrześniu 1953 r. Należy ona do tzw. regionalnych traktatów ogólnych
i koncentruje się na prawach obywatelskich. Konwencja nawiązuje do Deklaracji
Powszechnej, ale różni się od niej stopniem szczegółowości. Prawdą jest, że niezależnie od postępów międzynarodowej ochrony praw człowieka to właśnie ochrona
ze strony państwa pozostanie pierwszym i najważniejszym elementem ochronnym.
Skoro ochrona krajowa stanowi rodzaj podstawowej tarczy gwarantowania praw
ludzkich, to niewątpliwie ważną rzeczą jest, aby konstytucje i ustawy wewnętrzne
optymalnie normowały taką ochronę7.

Prawo do nauki w prawie polskim
W dziedzinie kulturalno-oświatowej najbardziej istotne jest prawo do nauki, adresowane do najszerszych kręgów społeczeństwa. Nie ogranicza się ono bowiem
tylko do dzieci i młodzieży. Prawo to konstytucja gwarantuje każdemu, a więc
i osobom dorosłym, jeśli chcą zdobywać wiedzę czy podnosić swe kwaliﬁkacje.
Nauka w Polsce jest obowiązkowa do lat 18, w tym też okresie każdy może zdo4

Patrz szerzej: J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka – zarys wykładu, Zakamycze, Kraków 2004.
5

A. Redelbach, Prawa naturalne-prawa człowieka-wymiar sprawiedliwości. Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Toruń 2000, ss. 65-135, G. Michałowska, Prawa człowieka i ich
ochrona, Warszawa 2000, ss. 7-14.
6
Polska ratyﬁkowała EKPC 19.01.1993 r, DzU nr 61, poz. 284 z 1993 r. Pierwsze w stosunku do
niej orzeczenie Trybunału wydane zostało w roku 1997.
7

Patrz szerzej: I. Oleksiewicz, Godność jako podstawowe prawo człowieka, Kwartalnik „Ius et
Admistratio”, Rzeszów 2005, z. 1.
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być wykształcenie ponadpodstawowe (zawodowe lub średnie). Sprawy te zostały
uregulowane w odrębnych ustawach, do których odsyła ustawa zasadnicza.
W celu powszechnej realizacji tego prawa konstytucja utrzymuje zasadę bezpłatności nauki w szkołach publicznych. Tym samym ciężar wykształcenia młodego
pokolenia państwo bierze na siebie. Zasada bezpłatności nauczania ma zastosowanie
w odniesieniu do szkół podstawowych, zawodowych i średnich, natomiast, gdy
chodzi o szkoły wyższe, ustawa może dopuścić odpłatne świadczenie niektórych
usług edukacyjnych. Aktualnie dotyczy to z reguły studiów zaocznych, ze swej istoty
przeznaczonych dla studentów pracujących, jak też w określonych przypadkach
studentów studiów dziennych.
Znacząca większość dzieci i młodzieży pobiera naukę w szkołach publicznych.
Od pewnego czasu powstają jednak i rozwijają się także szkoły inne niż publiczne
(prywatne, społeczne). Konstytucja, wprowadzając obowiązek nauki do ukończenia
lat 18, pozostawia rodzicom wolność wyboru szkoły bądź publicznej, bądź innej.
Szkoły niepubliczne działają na różnych szczeblach: podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. W zakresie tworzenia i funkcjonowania tych szkół nie
ma dowolności, gdyż do państwa należy ustalenie warunków ich powstawania,
funkcjonowania, określa ono też udział władz publicznych w ich ﬁnansowaniu.
Ustawa określa także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi
i zakładami wychowawczymi.
W celu ułatwienia dostępu do szkół, który powinien być powszechny i równy,
państwo stwarza warunki udzielania pomocy ﬁnansowej uczniom i studentom. Artykuł 70. dotyczy szeroko pojmowanego prawa do nauki. Obejmuje on zatem także
wyższe uczelnie. Ich organizację, tryb funkcjonowania i zadania określa odrębna
ustawa, natomiast konstytucja w odniesieniu do wyższych uczelni wprowadza ważną
zasadę – autonomii tych szkół. Oznacza to, że uczelnie, na podstawie tej zasady
decydują w ramach ustaleń zawartych w ustawach o prowadzonych kierunkach
nauczania, podejmowanych badaniach, formach kształcenia kadr naukowych itp.
Oznacza to także, że ministerstwo nie może narzucać uczelniom swego stanowiska,
nie uwzględniając opinii władz uczelni w tej sprawie8.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty9 zapewnia w szczególności
w art. 1:
– realizację prawa każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej
do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
– możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci
i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie
8
W. Skrzydło, Komentarz do art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: Komentarz, Zakamycze, Kraków 2002, wyd. IV.
9

Tj. DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
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z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
–upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie
w szkołach wyższych;
– możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego,
zdobywania lub zmiany kwaliﬁkacji zawodowych i specjalistycznych;
– dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy.
Należy pamiętać, że oświata stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa
i kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Kształcenie
i wychowanie ma służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności,
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła natomiast
powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju edukacyjnego.
Ustawa o szkolnictwie wyższym10 jest kolejnym aktem prawnym regulującym
w prawie polskim problematykę kształcenia młodzieży i dorosłych. Uczelnia jako
autonomiczna jednostka we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach
określonych w ustawie.
W swoich działaniach uczelnie kierują się zasadami wolności nauczania, wolności
badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej. Należy przy tym pamiętać,
że zgodnie z art. 4. ustawy uczelnie, pełniąc misję odkrywania i przekazywania
prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną
część narodowego systemu edukacji i nauki. Poprzez współpracę z otoczeniem
gospodarczym, a w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie
wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, uczelnie przyczyniają się do postępu.
Wyrażony w przepisie art. 17. i 94. pkt 6 kodeksu pracy obowiązek pracodawcy
w zakresie ułatwiania pracownikom podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych konkretyzuje wydane rozporządzanie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad
i warunków podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych i wykształcenia ogólnego
dorosłych11. Przez podnoszenie kwaliﬁkacji zawodowych i wykształcenia ogólnego
dorosłych rozumie się kształcenie w szkołach dla dorosłych i szkołach wyższych
10

Ustawa o szkolnictwie wyższym (tj. DzU z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

11

Rozporządzanie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych
(DzU z 1993 r. nr 103, poz. 472 z późn. zm.).
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oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych.
Podnoszenie kwaliﬁkacji zawodowych i wykształcenia ogólnego może odbywać
się w systemie dziennym (z oderwaniem od pracy), wieczorowym (po zakończeniu
pracy), zaocznym (w dni wolne od pracy), samokształcenia kierowanego (w czasie
wolnym od pracy), eksternistycznym (bez uczęszczania na zajęcia) lub w systemie
mieszanym12.
Zakres świadczeń pracodawcy związanych z podnoszeniem kwaliﬁkacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników zróżnicowany jest w zależności
od formy kształcenia oraz od faktu skierowania na naukę (skierowanie, brak skierowania). Świadczenia ze strony pracownika, np. przepracowanie określonego
okresu po ukończeniu nauki, ponoszenie lub zwrot niektórych kosztów szkolenia,
uzależnione są od zawarcia określającej zakres zobowiązań stron umowy o podnoszenie kwaliﬁkacji.
Oceniając charakter prawny skutków zawarcia „umowy szkoleniowej”, Sąd
Najwyższy13 (SN) stanął na stanowisku, że są to zobowiązania cywilnoprawne: „W
ramach stosunku pracy, poza umową o pracę, do której stosuje się bezpośrednio
przepisy kodeksu pracy lub inne przepisy prawa pracy, strony mogą zawierać różne
umowy, które kształtują stosunek pracy, ale nie będące umowami o pracę, w rozumieniu kodeksu pracy i nie podlegają jego przepisom, lecz przepisom kodeksu
cywilnego, w szczególności przepisom dotyczącym czynności prawnych i umów.
Umowy te mają związek ze stosunkiem pracy w tym znaczeniu, że są zawierane
przez strony stosunku pracy i gdyby stron nie łączył stosunek pracy, umowy te nie
zostałyby zawarte. Nie oznacza to jednak, że stanowią one integralną część stosunku
pracy i że z natury swej muszą podlegać przepisom prawa pracy. Umowa o podnoszenie kwaliﬁkacji jest umową prawa pracy – ale nie umową o pracę – do której
stosuje się wprost przepisy kodeksu cywilnego, a nie przepisy kodeksu pracy”.
Pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania
pracodawcy, przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienia z części dnia pracy
w określonych wymiarach, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Pracodawca może fakultatywnie przyznać
pracownikowi skierowanemu na naukę inne dodatkowe świadczenia, np.: udzielenie
dodatkowego urlopu szkoleniowego14, zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania
itp. Pracodawca może wydać pracownikowi skierowanie w każdej fazie nauki.
Skierowanie może być wydane w formie ustnej.
12

Patrz: K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz do prawa pracy, Zakamycze, Kraków 2006,
s. 88 i 337.
13
Wyrok SN z 28.07.1999 r., I PKN 180/99, OSNAPiUS 2000, nr 21, poz. 789. Zob. też wyrok SN
z 18.04.1980 r., IV PR 63/80, Sł. Prac. 1980, nr 12, s. 28.
14
Świadczenie pracodawcy w postaci urlopu szkoleniowego nie wynika ze stosunku pracy, ale z faktu
skierowania pracownika do szkoły. W konsekwencji pracownik, który w trakcie nauki zmienia pracę, nie
ma roszczenia u nowego pracodawcy o kontynuację lub udzielenie nowego urlopu szkoleniowego.
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Zdaniem Leonardy Dobrzeleckiej15, jeżeli zakład pracy w ciągu 2 lat nauki udzielał świadczeń należnych pracownikowi skierowanemu (po 28 dni płatnego urlopu
szkoleniowego na I i II roku nauki), to należy domniemywać, że pracodawca wyraził
ustną zgodę na naukę na zasadach pracownika skierowanego, a wówczas powinien
nadal przyznawać mu płatny urlop szkoleniowy – aż do zakończenia studiów
w szkole wyższej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego (magisterskiego).
Rozporządzenie z 12 października 1993 r. nie reguluje zasad udzielania urlopu
szkoleniowego. Z uwagi na cel może być on udzielany jednorazowo (przed egzaminem) lub dzielony na części (na udział w zajęciach). Urlop powinien być wykorzystany w czasie roku szkolnego. Pracownik powinien przedłożyć pracodawcy
harmonogram zajęć, który stanowi podstawę do uzyskania urlopu szkoleniowego
w dniach, w których odbywają się zajęcia w szkole. Urlop na przygotowanie się
do egzaminu powinien być udzielony w czasie wskazanym przez pracownika, ale
przed terminem egzaminu. Urlop szkoleniowy przysługuje tylko w obrębie każdego
roku nauki. Niewykorzystanie przez pracownika należnego mu w danym roku
nauki urlopu nie daje mu prawa do korzystania z tego urlopu w innym terminie.
Niewykorzystana część urlopu nie staje się ani urlopem zaległym, ani nie zwiększa
wymiaru urlopu w następnym roku nauki. Wobec tego niewykorzystanie urlopu
szkoleniowego w odpowiednim czasie powoduje jego utratę. Pracodawca nie może,
nawet za zgodą pracownika, zmniejszyć wymiaru urlopu szkoleniowego. Pracownik
może jednak nie wykorzystać pełnego wymiaru przysługującego mu urlopu16.
Roszczenie zakładu pracy z tytułu poniesionych kosztów związanych ze szkoleniem pracownika, do zwrotu których pracownik zobowiązał się w umowie zawartej
między stronami stosunku pracy, dotyczącej podnoszenia kwaliﬁkacji pracownika
i określającej ponoszenie jego kosztów w razie porzucenia pracy – jako roszczenie
ze stosunku pracy – podlega przedawnieniu z art. 291 § 117. Natomiast zobowiązanie się młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego do przepracowania oznaczonego okresu po ukończeniu tego przygotowania i do zwrotu
zakładowi pracy kosztów przygotowania zawodowego w razie rozwiązania przez
niego umowy przed upływem tego okresu jest nieważne18.
Pracownikowi podejmującemu naukę w szkole bez skierowania zakładu pracy
może być udzielony urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy, bez zacho15

L. Dobrzecka, Zmiany dotyczące zatrudnienia i przygotowania zawodowego młodocianych, Pracownicza Służba 12/2003, s. 16, L. Dobrzelecka, B. Koch, Pracownik-uczeń: Przywileje i obowiązki
kształcących się w szkołach, Warszawa 1980.
16
Por. L. Dobrzelecka, S. Suchy, Szkolenie bezrobotnych i pracowników. Warunki, uprawnienia,
obowiązki, Warszawa 2003, s. 143.
17
Uchwała SN z 26.03.1986 r., III PZP 17/86, OSN 1987, nr 2-3, poz. 26. Wyrok SN z 23.02.1988 r.,
IV RN 4/88, Sł. Prac. 1989, nr 4, s. 11.
18

Uchwała SN z 7.12.1988 r., III PZP 32/88, OSN 1989, nr 3, poz. 44; OSPiKA 1989, nr 5,
poz. 10.
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wania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia
(umowy) pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Pracodawca może też pokryć
pracownikowi inne koszty związane z nauką. Pracownik podejmujący naukę
z własnej inicjatywy nie ma więc żadnego roszczenia o urlop szkoleniowy i inne
świadczenia związane z nauką w przypadku, gdy pracodawca nie wyrazi zgody
na ich udzielanie. Okres bezpłatnego urlopu szkoleniowego wlicza się do okresu
zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień wynikających
z kodeksu pracy Zdaniem SN, umowa, na podstawie której pracodawca ﬁnansuje
koszty dokształcania pracownika, może kształtować obowiązki stron odmiennie,
niż określa to przepis § 6 ust. 2 rozporządzenia MEN oraz MPiPS z 12 października
1993 r. Przepis ten nie ma bowiem zastosowania do pracownika, który podjął naukę
w szkole wyższej bez skierowania pracodawcy19. W takim przypadku możliwe
jest więc szersze ujęcie obowiązków pracownika, a węższe pracodawcy, np. – jak
w przedmiotowej sprawie – zobowiązanie pracownika do zwrotu poniesionych
przez pracodawcę wydatków na podnoszenie kwaliﬁkacji zawodowych również
w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Takie ustalenia
nie naruszają zasad współżycia społecznego ani poczucia sprawiedliwości.
Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych są studia podyplomowe, kursy, seminaria. W miarę potrzeby
mogą być również organizowane inne formy, np. staże zawodowe i specjalizacyjne,
praktyki zawodowe, aplikacje, samokształcenie kierowane itp. Te ostatnie traktowane są raczej jako pewne odstępstwo od reguły ogólnej, jednak powinny one mieć
formę podobną do staży zawodowych czy praktyk zawodowych. W szczególności
szkolenie nie może polegać na wykonywaniu zwykłych obowiązków należących
do pracownika.
Zdaniem SN, praktyczne szkolenie osób już zatrudnionych zasadniczo powinno
odbywać się w ramach stosunków pracy łączących ich z pracodawcami, natomiast
wyjątkowo szkolenie takie może być prowadzone poza tym stosunkiem, ale tyko
wtedy, gdy szkoleniowy cel i szkoleniowe metody działania wyraźnie dominują
nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych20.
Pracodawca nie może w zasadzie nakazać pracownikowi uczestnictwa w organizowanych w zakładzie szkoleniach. Obowiązek taki może wynikać z indywidualnego stosunku pracy, o ile zostanie określony w umowie o pracę, regulaminie pracy
lub układzie zbiorowym pracy. Jeśli uczestnictwo w szkoleniu należy do obowiązków pracownika wynikających z indywidualnego stosunku pracy, to pracodawca
powinien pokrywać wszelkie koszty z nim związane, tak jak przy wykonywaniu
zadań (prac) wyznaczonych przez pracodawcę w ramach sprawowania kierownictwa w procesie pracy w rozumieniu art. 100 § 1. Tak więc w przypadku, gdy
19

Uchwała z 10.03.2005 r., II PZP 2/05, OSNP 2005, nr 16, poz. 220.

20

Por. wyrok SN z 25.01.2005 r., I PK 144/04, OSNP 2005, nr 17, poz. 264.
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szkolenie odbywa się poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy
pracownika, pracodawca powinien wypłacać określone w przepisach szczególnych
koszty podróży służbowych na terenie kraju i poza jego granicami21. Podnoszenie
kwaliﬁkacji w takim przypadku powinno być rozpatrywane zgodnie z regulacją
zawartą w art. 102 kodeksu pracy.
Z uwagi na szybki rozwój nowoczesnych technologii, dokształcanie się jest
niezbędnym warunkiem prawidłowego wykonywania zawodu. Dlatego mało
prawdopodobne wydaje się, by pracownicy nie chcieli korzystać z możliwości
zorganizowanej przez pracodawcę formy podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych.
W skrajnym przypadku mogłoby to przecież powodować nieprzydatność tych pracowników dla zakładu. Zdaniem Sławomira Witolda Ciupy, obowiązek pracownika
do systematycznego i ciągłego kształcenia się zawiera się w obowiązku starannego
i sumiennego wykonywania pracy. Pracownikowi podnoszącemu kwaliﬁkacje
zawodowe w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania zakładu pracy
przysługuje, o ile umowa zawarta między nim i zakładem pracy nie stanowi inaczej,
zwrot kosztów uczestnictwa (w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu) oraz
urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach i zwolnienie z części dnia
pracy, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop
wypoczynkowy. Wynika z tego, że w umowie może zostać określony sposób (wysokość) zwrotu „kosztów uczestnictwa” według uznania stron, skoro umowa może
ustalić, że zwrot taki w ogóle nie przysługuje. Zobowiązania pracownika w zakresie
zwrotu kosztów podnoszenia kwaliﬁkacji w formach pozaszkolnych, na podstawie
skierowania zakładu, kształtują się analogicznie jak przy skierowaniu na naukę
w szkole z tym, że zawarcie umowy o podnoszenie kwaliﬁkacji nie jest konieczne
w przypadku, gdy zakład pracy nie uzależnia wydania pracownikowi skierowania
w celu kształcenia, dokształcania lub doskonalenia w formach pozaszkolnych od
zobowiązania się pracownika do przepracowania określonego czasu w zakładzie
pracy po ukończeniu nauki, a w razie niedotrzymania zobowiązania – do zwrotu
części lub całości kosztów poniesionych na ten cel przez zakład pracy.
Przepisy rozporządzenia z 12 października 1993 r. nie mają zastosowania do
podnoszenia kwaliﬁkacji w zakresie unormowanym odrębnie (§ 1 ust. 2 pkt 3).
Wobec tego nie stosuje się ich m.in. do pracowników służby zdrowia, nauczycieli,
pracowników naukowych, a także odbywających aplikację radcowską, której zasady odbywania reguluje art. 32-38 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych22.
W konsekwencji aplikant radcowski powinien otrzymać od pracodawcy taki zakres
świadczeń, jaki przewidziany został w ustawie, a wobec treści jej art. 33, który

21
Zob. wyrok SN z 14.05.1998 r., I PKN 110/98, OSNAPiUS 1999, nr 10, poz. 338 oraz wyr. SN
z 13.10.1999 r., I PKN 292/99, OSNAPiUS 2001, nr 4, poz. 112.
22

Tj. DzU z 2002 r. nr 123, poz. 1059 ze zm.
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uzależnia wpis na listę aplikantów od uzyskania od zainteresowanego zapewnienia
pokrywania kosztów aplikacji23.
Nadal aktualne wydaje się orzeczenie SN z 9 grudnia 1988 r., który uznał, że
jednostka organizacyjna kierująca pracownika na aplikację radcowską nie ma obowiązku zwracania mu kosztów podróży i diet związanych z wyjazdami na zajęcia
szkoleniowe odbywane w ramach tej aplikacji24. W orzeczeniu z 28 lipca 1999 r.
SN jednoznacznie wskazuje, że umowa polegająca na tym, że odpowiednikiem
świadczenia pracodawcy w postaci pokrycia kosztów aplikacji radcowskiej oraz
zapewnienia płatnego urlopu szkoleniowego jest zobowiązanie się pracownika do
przepracowania u tego pracodawcy określonego okresu lub świadczenie pieniężne
w wysokości wielokrotności miesięcznego wynagrodzenia za pracę, które pracownik
zobowiązuje się spełnić w razie wcześniejszego wypowiedzenia przez siebie umowy
o pracę albo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po jego stronie, nie jest objęta
treścią stosunku pracy. Jest to umowa wzajemna (art. 487§2 k.c.) z zastrzeżonym
świadczeniem przemiennym pracownika (art. 365§1 k.c.)25. W cytowanej sprawie
SN zakwaliﬁkował fakt wypowiedzenia umowy o pracę po ukończeniu aplikacji
radcowskiej jako wybór jednego ze świadczeń przemiennych (art. 365 § 2 k.c.),
a więc jako równoznaczne z oświadczeniem woli, że pracownik nie zamierza spełniać świadczenia niepieniężnego w postaci „odpracowania” umownie określonego
okresu po ukończeniu aplikacji, a zatem powinien spełnić przewidziane w umowie
świadczenie pieniężne, które w konsekwencji nie powinno być traktowane jako
kara umowna (art. 483-484 k.c.).

Prawo do nauki w prawie wspólnotowym
Komisja Europejska w swoich zaleceniu nr 2005/251/WE z dnia 11 marca 2005 r.26
uznała za konieczne stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej jako podstawy
przyszłych działań Wspólnoty w tej dziedzinie w celu konsolidacji i określenia
struktury europejskiej polityki w zakresie badań naukowych. Ogólne zasady
i wymagania określone w niniejszym zaleceniu są efektem procesu konsultacji
społecznych, w których uczestniczyli członkowie Grupy Sterującej ds. Zasobów
Ludzkich i Mobilności.
Lizbońska Rada Europejska postawiła Wspólnocie za cel stworzenie do 2010 r.
najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy. Rada
poruszyła kwestie związane z zawodem i karierą naukowców na terenie Euro23

Por. Z. Klatka, Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 1999, s. 283.

24

I PKN 44/88, OSPiKA 1990, nr 4, poz. 201.

25

I PKN 180/99, OSNAPiUS 2000, nr 21, poz. 789.

26

Dz. Urz. UE.L 2005 nr 75, s. 67.
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pejskiej Przestrzeni Badawczej w swojej rezolucji z dnia 10 listopada 2003 r.27,
a w szczególności ustosunkowała się pozytywnie do zamiaru opracowania przez
Komisję Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych.
Stwierdzony potencjalny brak naukowców28, w szczególności w niektórych podstawowych dyscyplinach, będzie stanowił poważne zagrożenie dla innowacyjnej siły,
zasobów wiedzy oraz wzrostu wydajności w UE w bliskiej przyszłości i może stać
na przeszkodzie w osiągnięciu celów lizbońskich i barcelońskich. W związku z tym
Europa musi znacząco podnieść swoją atrakcyjność dla pracowników naukowych
oraz zwiększyć udział kobiet w nauce poprzez wspieranie tworzenia niezbędnych
warunków do bardziej stabilnych i atrakcyjnych dla nich zawodów w sektorze
badań i rozwoju29.
Lepsze i wyraźniejsze perspektywy zawodowe pomagają również rozwijać w społeczeństwie pozytywne nastawienie do zawodu naukowca, a tym samym stanowią
zachętę dla młodych ludzi do podejmowania pracy naukowej. Ostatecznym celem
politycznym niniejszego zalecenia jest przyczynienie się do stworzenia atrakcyjnego,
otwartego i zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, gdzie
warunki ramowe umożliwiają rekrutację i zatrzymanie wysoko wykwaliﬁkowanych
pracowników naukowych w środowiskach sprzyjających efektywnym działaniom
i wydajności.
Państwa członkowskie powinny starać się zapewnić naukowcom zrównoważone
systemy rozwoju zawodowego na każdym etapie kariery, niezależnie od rodzaju
umowy i wybranej ścieżki kariery w dziedzinie badań i rozwoju, a także powinny
starać się, aby pracownicy naukowi postrzegani byli jako profesjonaliści oraz stanowili integralną część instytucji, w których pracują. Należy zachęcać do wszelkiego
typu mobilności w ramach ogólnej polityki kadrowej działu badań i rozwoju na
poziomie krajowym, regionalnym i instytucjonalnym. Istnieje konieczność pełnego uznania wartości wszelkiego typu mobilności w systemach oceny i rozwoju
kariery zawodowej naukowców, gwarantując, że tego typu doświadczenie sprzyja
rozwojowi zawodowemu.
Społeczeństwo powinno w większym stopniu doceniać zakres obowiązków
i profesjonalizm, jakim naukowcy wykazują się w swojej pracy na różnych etapach
kariery zawodowej oraz w ramach różnych funkcji, jakie pełnią, np. jako specjaliści,
liderzy, koordynatorzy projektów, menedżerowie, opiekunowie naukowi, mentorzy,
doradcy zawodowi lub popularyzatorzy nauki.

27

Dz. Urz. UE.C nr 282 z 25.11.2003.

28

COM (2003) 226.

29

Europejska Karta Naukowca. Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych,
(SEC (2005) 260).
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Niniejsze zalecenie opiera się na założeniu, że pracodawcy lub grantodawcy
naukowców mają nadrzędne zobowiązanie gwarancji spełnienia odpowiednich
wymogów przepisów krajowych, regionalnych lub sektorowych.
Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające
role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich
pracodawców i/lub grantodawców. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter
stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał
osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany
oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi
kariery pracowników naukowych. Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form
mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców.
W tym sensie Karta stanowi ramy dla naukowców, pracodawców i grantodawców,
które są dla nich zachętą do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania
w środowisku pracy, a także do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów.
Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny
badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru
stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź
instytucji, w której prowadzone są badania. Karta uwzględnia różnorodne funkcje
pełnione przez naukowców, którzy wyznaczani są nie tylko do prowadzenia badań
naukowych i/lub działań rozwojowych, ale także wykonują zadania związane
z opieką naukową, doradztwem, zarządzaniem lub administracją.
Karta opiera się na założeniu, że nadrzędnym zobowiązaniem zarówno naukowców, jak też ich pracodawców jest przestrzeganie odpowiednich przepisów
krajowych lub regionalnych. W przypadku, gdy status i prawa naukowców pod
niektórymi względami są bardziej korzystne od tych, które przewiduje Karta, nie
należy powoływać się na zawarte w niej warunki w celu ograniczenia statusu i praw,
które mają naukowcy. Naukowcy oraz ich pracodawcy i grantodawcy przestrzegający postanowień ujętych w Karcie zobowiązani są również do respektowania praw
podstawowych oraz przestrzegania zasad uznanych przez Kartę Praw Podstawowych
Unii Europejskiej.30.
Promowanie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej jest ważnym
celem stanowiącym przedmiot wspólnego zainteresowania. Artykuł 163. Traktatu
WE stanowi, że „Wspólnota ma na celu wzmacnianie bazy naukowej i technologicznej przemysłu Wspólnoty i sprzyjanie zwiększaniu jego międzynarodowej
konkurencyjności, przy jednoczesnym promowaniu działalności badawczej uznanej
za niezbędną”31. Artykuły 164 do 173 Traktatu WE określają działania, które mają
zostać podjęte w tej dziedzinie oraz zakres i urzeczywistnianie wieloletniego pro30

DzU C 364 z 18.12.2000.

31

Dz. Urz. UE.C
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gramu ramowego. Rada Europejska na posiedzeniu w Barcelonie w marcu 2002 r.
przyjęła klarowny cel dotyczący kształtowania się wydatków na badania w przyszłości. Ustalono, że całkowite wydatki na badania i rozwój oraz innowacje we
Wspólnocie należy zwiększyć, by do roku 2010 zbliżyć się do wartości 3% PKB.
Przyjęte Wspólnotowe Zasady Ramowe dotyczą pomocy państwa na działalność
badawczą, rozwojową i innowacyjną32. Chociaż artykuł 87. ust. 1 Traktatu WE stanowi, że pomoc państwa jest niedozwolona, to jednak w niektórych przypadkach
pomoc taka może być zgodna ze wspólnym rynkiem na podstawie art. 87. ust. 2
i 3. Pomoc na tę działalność jest uzasadniana w głównej mierze na podstawie art.
87. ust. 3 lit. b oraz 87. ust. 3 list. c. W niniejszych zasadach ramowych Komisja
określa reguły, które będzie stosować przy ocenie zgłaszanej pomocy, korzystając
przy tym ze swobody decyzyjnej oraz zwiększając pewność prawną i przejrzystość
swoich procedur decyzyjnych.
Niniejsze zasady ramowe mają zastosowanie do pomocy państwa na działalność
badawczą, rozwojową i innowacyjną. Będą one stosowane zgodnie z polityką
Wspólnoty w zakresie pomocy państwa, innymi postanowieniami Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie oraz prawodawstwa przyjętego na mocy tych
traktatów. Zgodnie z ogólnymi zasadami traktatowymi pomoc państwa nie może
zostać zatwierdzona, jeśli środek pomocy ma charakter dyskryminujący w stopniu nieuzasadnionym charakterem pomocy udzielanej przez państwo. Należy tu
w szczególności podkreślić, że Komisja nie będzie zatwierdzać środków pomocy,
które wykluczają możliwość wykorzystywania wyników działalności badawczej,
rozwojowej i innowacyjnej w innych państwach członkowskich.
Ogólnie rzecz biorąc, każde ﬁnansowanie spełniające kryteria art. 87. ust. 1
Traktatu WE będzie uznane za pomoc państwa. Zgodnie z art. 87. ust. 1 Traktatu
WE oraz orzeczeniami Trybunału, ﬁnansowanie publiczne działalności badawczej,
rozwojowej, innowacyjnej prowadzonej przez organizacje badawcze będzie kwaliﬁkowane jako pomoc państwa, jeśli spełnione są wszystkie warunki określone
w art. 87. ust. 1 Traktatu WE. Zgodnie z orzecznictwem, oznacza to m.in. wymóg,
aby taka organizacja spełniała kryteria kwaliﬁkujące ją jako przedsiębiorstwo
w rozumieniu art. 87. ust. 1 Traktatu WE. Nie zależy to od jej statusu prawnego
(ustanowienia na mocy prawa publicznego lub prywatnego) ani charakteru ekonomicznego (tzn. nastawienia lub nienastawienia na zysk). Elementem decydującym
o zakwaliﬁkowaniu danej organizacji jako przedsiębiorstwa jest to, czy organizacja
badawcza prowadzi działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu towarów i/
lub usług na określonym rynku33. Tym samym publiczne ﬁnansowanie działalności

32

Doc. 2006/C323/01 z dnia 1.01.2007 r.

33

Patrz sprawa 118/85, Komisja przeciwko Włochom [1987] s. 2599; Sprawa C-35/96 Komisja
przeciwko Włochom [1998] ss. I-3851; Sprawa C-309/99, Wouters [2002] ss. I-1577.
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gospodarczej jest objęte art. 87. ust. 1 Traktatu WE, o ile spełnione są wszystkie
pozostałe warunki.
Jeżeli ten sam podmiot prowadzi zarówno działalność o charakterze gospodarczym jak i niegospodarczym, w celu uniknięcia subsydiowania krzyżowego
działalności gospodarczej ﬁnansowanie publiczne działalności niegospodarczej
nie będzie objęte art. 87. ust. 1 Traktatu WE, jeśli oba rodzaje działalności, ich
koszty i ﬁnansowanie można wyraźnie rozdzielić34. Dowodami na to, że koszty
zostały przypisane właściwie, mogą być roczne sprawozdania ﬁnansowe uczelni
i organizacji badawczych.
Komisja jest jednak zdania, że zasadnicza działalność organizacji badawczych
ma zwykle charakter niegospodarczy, w szczególności:
– kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich,
– prowadzenie niezależnej działalności rozwojowo-badawczej mającej na
celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym działalności prowadzonej we współpracy,
– upowszechnianie wyników badań.
Ponadto Komisja jest zdania, że działalność dotycząca transferu technologii
(udzielanie licencji, tworzenie ﬁrm typu spin-off lub inne formy zarządzania wiedzą
stworzone przez organizację badawczą) ma charakter niegospodarczy, jeśli odbywa
się wewnątrz przedsiębiorstwa35 i cały pochodzący z niej dochód jest reinwestowany
w zasadniczą działalność organizacji badawczych36.
Jeżeli organizacje badawcze lub inni działający na zasadach niekomercyjnych pośrednicy w dziedzinie innowacji (np. centra technologii, inkubatory, izby handlowe)
podejmują działalność gospodarczą taką jak np. wynajem infrastruktury, świadczenie
usług na rzecz przedsiębiorstw lub realizacja badań kontraktowych, powinno się
to odbywać na normalnych zasadach rynkowych, a ﬁnansowanie tej działalności
gospodarczej będzie się na ogół wiązało z udzieleniem pomocy państwa.

34
Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności badania prowadzone w ramach umowy
z przedsiębiorstwem przemysłowym oraz wynajem infrastruktury badawczej i oferowanie usług
konsultacyjnych.
35

Przez sformułowanie „wewnątrz przedsiębiorstwa” Komisja Europejska rozumie sytuację,
w której zarządzanie wiedzą organizacji badawczej (badawczych) odbywa się albo w jednym z jej
działów, albo w spółce zależnej tej organizacji lub też wspólnie z innymi organizacjami badawczymi.
Zlecanie wykonania określonych usług stronom trzecim w drodze otwartych przetargów nie zmienia
wewnętrznego charakteru tych działań.
36
W przypadku wszystkich pozostałych rodzajów transferu technologii ﬁnansowanych przez
państwo Komisja nie jest w stanie, na podstawie posiadanych obecnie informacji, podjąć ogólnej
decyzji dotyczącej charakteru ﬁnansowania tej działalności pod względem pomocy państwa. Komisja podkreśla obowiązek każdorazowej oceny takich środków pomocy, spoczywający na Państwach
Członkowskich.
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Jeśli jednak organizacja badawcza lub inny niekomercyjny pośrednik w dziedzinie
innowacji jest w stanie wykazać, że całość otrzymanych środków z kasy państwowej na świadczenie określonych usług została przekazana odbiorcy końcowemu,
a pośrednik nie uzyskał żadnej korzyści, wtedy organizacja pośrednik może nie być
uznana za odbiorcę pomocy państwa. W przypadku pomocy udzielanej odbiorcom
końcowym mają zastosowanie zwykłe zasady dotyczące pomocy państwa.
Pośrednia pomoc państwa w rozumieniu art. 87. ust. 1 Traktatu WE jest udzielana przedsiębiorstwom za pośrednictwem publicznie ﬁnansowanych organizacji
badawczych. W stosunku do pozostałych elementów art. 87. ust. 1 Traktatu mają
zastosowanie normalne zasady. W szczególności należy ocenić zgodnie z odnośnym orzecznictwem, czy postępowanie organizacji badawczej można przypisać
państwu37. Ponadto, w każdym przypadku, gdy pomoc na rzecz B+R+I jest udzielana na podstawie programów pomocy bez obowiązku indywidualnego zgłoszenia
i przekracza 3 mln EUR, państwa członkowskie muszą w ciągu 20 dni roboczych,
począwszy od przyznania pomocy przez właściwy urząd, przekazać Komisji żądane
informacje w standardowej formie określonej w załączniku do niniejszych zasad
ramowych. Komisja udostępni publicznie streszczenie informacji za pośrednictwem
swojej witryny internetowej. Państwa członkowskie muszą zapewnić prowadzenie
szczegółowej dokumentacji dotyczącej przyznawania pomocy dla wszystkich takich
środków dotyczących B+R+I. Dokumentacja ta musi zawierać wszystkie informacje
potrzebne do ustalenia, czy koszty kwaliﬁkowane oraz maksymalne dopuszczalne
poziomy intensywności pomocy były przestrzegane. Dokumentacja powinna być
przechowywana przez 10 lat od dnia przyznania pomocy.
Komisja zwróci się do państw członkowskich o przekazanie tych informacji
w celu przeprowadzenia oceny wpływu niniejszych zasad ramowych trzy lata po
ich wejściu w życie.
Niniejsze zasady ramowe obowiązują od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia
2013 r.

Wnioski
Należy pamiętać, że oświata stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa i kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Kształcenie
i wychowanie ma służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności,
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
37

Por. sprawa C-482/99, Francja przeciwko Komisji w sprawie możliwości przypisania odpowiedzialności państwu. I-4397.
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jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła natomiast
powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju. Ustawa
o szkolnictwie wyższym jest aktem prawnym regulującym w prawie polskim problematykę kształcenia młodzieży i dorosłych.
Stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej jako podstawy przyszłych
działań Wspólnoty w celu konsolidacji i określenia struktury europejskiej polityki
w zakresie badań naukowych jest konieczne. Lepsze i wyraźniejsze perspektywy
zawodowe pomagają również rozwijać w społeczeństwie pozytywne nastawienie
do zawodu naukowca, a tym samym stanowią zachętę dla młodych ludzi do podejmowania pracy naukowej. Państwa członkowskie powinny starać się o zapewnienie
naukowcom zrównoważonych systemów rozwoju zawodowego na każdym etapie
kariery, niezależnie od rodzaju umowy i wybranej ścieżki kariery w dziedzinie badań
i rozwoju. Powinny też starać się zapewnić postrzeganie pracowników naukowych
jako profesjonalistów oraz aby stanowili integralną część instytucji, w których pracują. Społeczeństwo powinno w większym stopniu doceniać zakres obowiązków
i profesjonalizm, jakim naukowcy wykazują się w swojej pracy na różnych etapach
kariery zawodowej oraz różnych funkcji, jakie pełnią.
Umiejętność kreatywnego i twórczego myślenia odgrywa podstawową rolę
w rozwoju osobistym, zawodowym i społecznym. Europejska Karta Naukowca
stanowi ramy dla naukowców, pracodawców i grantodawców, które są zachętą do
odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy, a także
do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów. Karta skierowana jest
do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery
naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych
w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska
i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź instytucji,
w której prowadzone są one prowadzone. Stąd decyzją Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej rok 2009 ogłoszono Europejskim Rokiem Kreatywności
i Innowacji.

Izabela Oleksiewicz

The right to education as the base for the development of Polish
higher education
Summary
The author presents issues related to the development of access to higher education in the
Polish law. She analyses the content of the right to education included in the Polish legal
regulations against a background of the Union’s law. Moreover, it was presented that the
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European Charter for Researchers constitutes the frames for all researches and employers
in the EU member countries, because it comprises all ﬁelds of scientiﬁc research both in
state and private sectors. Moreover, the signiﬁcance of creativity and innovation for the
development of contemporary science was presented.

Izabela Oleksiewicz

Droit à l’éducation comme base du développement de l’enseignement
supérieur polonais
Résumé
L’auteur présente les questions liées à l’élargissement de l’accès à l’enseignement supérieur
dans le cadre du droit polonais. Elle analyse le contenu du droit à l’éducation, compris dans
les régulations juridiques polonaises par rapport au droit communautaire. Elle démontre
également que la Charte Européenne du Chercheur constitue un cadre pour tous les chercheurs
et employeurs dans les pays membres de l’UE, puisqu’elle concerne tous les domaines des
recherches scientiﬁques aussi bien dans le secteur publique que privé. Dans l’article on
présente également l’importance de la créativité et de l’innovation pour le développement
des sciences aujourd’hui.
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Małgorzata Zamojska
Karol Zamojski

Lobbing a postpolityka

Z a r y s t r e ś c i : Celem artykułu jest zaprezentowanie lobbingu jako jednego z podstawowych
narzędzi demokracji oddolnej. Autorzy prezentują deﬁnicję lobbingu i na jej podstawie
oraz przyjętych założeń dotyczących demokracji, budują model lobbingu jako narzędzia
publicznej aktywności organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup obywateli,
wskazując użyteczność tego narzędzia w najbardziej aktualnych sporach o charakterze
zarówno lokalnym, jak i globalnym. Artykuł jest próbą rozpoczęcia dyskusji o demokratyzacji
lobbingu, co ma skutkować zdemokratyzowaniem procedur decyzyjnych związanych głównie
z rozwojem regionalnym i przenieść rzecznictwo interesów z rąk specjalistów (bądź niejasno
sprecyzowanych grup nacisku) do rąk samych zainteresowanych.

P

o wpisaniu w jedną z najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych na świecie słów: „znany lobbysta” anons pierwszej znalezionej strony brzmi: „Znany
lobbysta w areszcie”. Fakt ten mówi wiele o uregulowaniach prawnych lobbingu
w Polsce. Jeśli jakaś profesja często prowadzi do więzienia, oznacza to wyłącznie,
że stan prawny tej profesji jest niewystarczająco uregulowany. Właściwie, nieco
przerysowując, możemy stwierdzić, że w języku potocznym lobbysta jest synonimem przestępcy. Zresztą, można sobie z łatwością odpowiedzieć na następujące
pytanie: Czy znamy jakiegoś lobbystę z imienia i nazwiska? A wszyscy przecież
znamy znanego lobbystę Marka.
Cóż zatem takiego jest w lobbingu, że trudno jest przyporządkować mu określone
ramy prawne? Głównym problemem prawdopodobnie pozostaje fakt, że lobbing
dotyczy wszystkich sektorów: biznesowego, publicznego i społecznego, a wiadomo,
że generalne cele tych sektorów są różne. W związku z tym trudno znaleźć arystotelesowski złoty środek, pozwalający na bezpieczne, jednoznacznie znajdujące się
w tym samym zbiorze, deﬁnicje sposobów działania i osiąganych celów.

MAŁGORZATA ZAMOJSKA, KAROL ZAMOJSKI
Rozwój życia polityczno-społeczno-gospodarczego w XXI w. wyraźnie wskazuje
na niemoc mechanizmów liniowego deﬁniowania. Żyjemy bowiem w świecie nie
uniwersalnym, a multiwersalnym, stąd rzeczywistość domaga się od nas myślenia
transwersalnego. Zatem przywołanie Arystotelesa skwitujemy następująco: złoty
środek nie jest trudny do znalezienia – on jest niemożliwy do zastosowania. Bowiem
jeśli arystotelesowski model polityczności był – stosując daleko idące uproszczenie – liniowo-pragmatyczny, to obecnie mamy do czynienia nie tyle z polityką, ile
z postpolityką, poszukującą elastyczności działań, chwilowości deﬁnicji, budowania
mechanizmów zakorzenionych w pragmatyce hic et nunc, a nie w świecie wartości
i bogów.
Poszukując zatem mechanizmów wpływów politycznych, poszukujemy de facto
strategii argumentacyjnych i takich płaszczyzn rozmowy/działania, przy wykorzystaniu stosunkowo prostego mechanizmu „decyzjobrania” i „decyzjodawania”,
w których cele, na użytek ich osiągania, redeﬁniujemy i budujemy wokół nich
wspólnoty sił.
Wydaje się, że płaszczyzną, w której (za Heglem) możemy poszukiwać zakorzenienia wszelkich praktyk, jest płaszczyzna społeczna. Stoimy zatem na stanowisku,
że to podstawowe instytucje sektora społecznego – organizacje pozarządowe – stoją
przed wyzwaniem lobbystycznym. To one mają bowiem moc łączenia tego, co
publiczne i tego, co biznesowe. To one w świecie postpolityki mogą kształtować
mechanizmy współpracy, które – jak zostanie pokazane – generują najsilniejsze
struktury wpływu politycznego na każdym poziomie: lokalnym, regionalnym
i globalnym.
W niniejszym artykule dokonamy wstępnej analizy lobbingu jako mechanizmu elastyczności regionalnej w kontekście Polski znajdującej się od 2004 r.
w strukturach Unii Europejskiej. Interesować nas będą mechanizmy aktywności
argumentacyjnej mającej siłę zmiany politycznej, generującej z kolei zmiany
strukturalne w regionach. Dlatego artykuł jest zaledwie przyczynkiem do analizy
lobbingu w przedstawionym kontekście. Zawarte w nim rozstrzygnięcia wpisują się
w strukturę reﬂeksji krytycznej, której celem jest zmiana paradygmatu politycznego
(nowoczesnego) na postparadygmat polityczny (ponowoczesny) realizowany przez
pojęcie postpolityki.

A. Deﬁnicje
Na potrzeby niniejszej pracy przyjmujemy następujące rozstrzygnięcia deﬁnicyjne
dotyczące pojęcia lobbingu. Istotę oraz przejawy tego zjawiska rozumiemy jako:
1. wysiłek skierowany ku wpływaniu na procesy polityczne1,
1

K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing: sztuka skutecznego wywierania
wpływu, Kraków 2000, s. 13.
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2. pozytywny wkład w procesy polityczne, przy okazji którego zarówno
politycy, jak i grupy interesu współpracują w ten sposób, iż każda ze
stron otrzymuje coś w zamian2,
3. próby danej grupy mające na celu wpływ na rząd poprzez odwołanie się
do opinii publicznej lub też poprzez uporczywe promowanie w debacie
publicznej jakiegoś tematu3,
4. proces składający się z przemyślanej strategii, w której uczestniczyć
mogą różnego rodzaju aktorzy, z reguły grupowi (z jednej strony: ﬁrmy,
przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, z drugiej zaś: parlamenty,
urzędy)4,
5. proces, w ramach którego grupy ﬁnansowe lub pozarządowe biorą udział
w kształtowaniu decyzji politycznych,
6. legalny środek wpływania,
7. płaszczyzna komunikacji między władzą a społeczeństwem.

B. Organizacje pozarządowe jako podstawowe ogniwo lobbingu?
Na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 IV
2003 organizacje pozarządowe mogą wspomagać, ale nie mogą zastępować organizacji publicznej, w realizacji zadań własnych tej ostatniej (art. 3). Z tego wynika,
że nie powinny one działać we własnym interesie, ale w interesie grup, którym – na
podstawie statutu – zobowiązały się pomagać. Ponadto z praktyki działania takich
organizacji wynika, iż negatywne konotacje związane z określaniem pewnego
typu działań jako lobbingowe powodują zmierzanie do ich unikania. W tym sensie
o lobbingu możemy mówić w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji działających
w imieniu oraz na rzecz ich założycieli (np. ﬁrm i instytucji publicznych), które
realizują cele założone i określone w statucie5. Ponadto możemy mieć także do
czynienia z kolejnym typem pośrednim, np. jednostką prowadzącą działania lobbingowe, a funkcjonującą w rzeczywistości formalnej i prawnej jako stowarzyszenie
2

J. Fitzgerald. Lobbing in Australia, You Can’t Expect Anything to Change If You Don’t Speak
Up, Sydney 2006, s. 20.
3

Ibidem.

4

Por. F. Aitken-Turff, N. Jackson, A mixed motive approach to lobbing: applying game theory
to analyse the impact of co-operation and conﬂict on perceived lobbing success, “Journal of Public
Affairs”, nr 6 (2006), ss. 86-88.
5
Por. Ustawa o fundacjach z dnia 6 IV 1984 (art. 3): [Online], dostępne: www.ngo.pl/ﬁles/biblioteka.
ngo.pl/public/serie/3w/jak_zalozyc_fundacje.pdf, 10 I 2008; Prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 IV 1996
(art. 2), [Online], dostępne: www.pozytek.gov.pl/Prawo,o,stowarzyszeniach,408.html, 10 I 2008.
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– dzięki czemu korzysta ona z ulg podatkowych przysługujących tej ostatniej formie
organizacyjnej. Przykładem jest Polska Konfederacja Pracodawców Prawnych
Lewiatan6. W dwóch ostatnich przypadkach możemy zatem mówić o organizacji
pozarządowej jako o ogniwie lobbingu. Jeśli z kolei weźmiemy pod uwagę, że
organizacje tego typu są pośrednikami w dyskusji między zbiorem niezrzeszonych
jednostek (społeczeństwem) a władzą, to na pewno uzasadnione będzie określenie
ich mianem podstawowego ogniwa działań lobbingowych.

C. Media jako grupa interesu?7
Na podstawie analizy wydarzeń rozgrywających się na polskiej scenie politycznej
w połowie lat 90. XX w., związanych z perturbacjami rodzącymi się w związku
z proponowanymi zmianami w ustawie medialnej, której pokłosiem była afera
medialna zwana popularnie „aferą Rywina”, można określić media jako potencjalną
grupę interesów, dążących do realizacji własnych celów, niezwiązanych jednak
z realizacją misji. Działania te można określić jako pośrednie, mające na celu
skłonienie władz do podjęcia oczekiwanych przez koncerny medialne decyzji lub
uchwalenie pewnych aktów prawnych, które godzą w dobro społeczeństwa8. Biorąc
pod uwagę te fakty, trzeba zaznaczyć, że ze sfery potencjalnych lobbystów winny
być wykluczone media publiczne utrzymywane z abonamentu, których misja uniemożliwia działanie na szkodę społeczeństwa. Wynika to przede wszystkim z tego,
że środki, jakimi posługują się koncerny medialne, w celu wywarcia wpływu na
opinię publiczną dla uzyskania z góry określonych, partykularnych celów, mogą
nawet – w skrajnych przypadkach – wpływać lub zmieniać na pewien założony
czas linię programową redakcji. Poza tym do metod wywierania wpływu należy
zaliczyć przede wszystkim9: prowadzenie kampanii medialnej nagłaśniającej dany
temat w celu wywołania debaty publicznej, dezinformację poprzez kreowanie
takiego obrazu danej sprawy, by osiągnąć zamierzony efekt, np. zmianę postaw
6
Por. Statut PKPP Lewiatan, [Online], dostępne: www.pkpplewiatan.pl/?ID=66511, 10.01.2009;
Ustawa o organizacjach pracodawców z dnia 23 V 1991 (art. 3 i 5), [Online], dostępne: prawne%2Fustawa+o+organizacjach+pracodawcow.doc, 10.01.2009.
7
Por. K.B. Janowski, Kto rządzi w Polsce?; Kultura polityczna Polaków u progu XXI wieku,
[Online], dostępne: www.astercity.net/~janowski/publikacje.htm, 11.01.2009.
8

Warto zwrócić uwagę, że można także potraktować interes społeczny jako mit, co znosi paradoksalność sytuacji, w której znalazłyby się media (także publiczne) jako grupa nacisku. Por. S. Ehrlich.
Władza i interesy. Studium struktury politycznej kapitalizmu, Warszawa 1974, s. 444.
9
Potencjalność przedsięwzięcia tych środków oznacza, że nie wszystkie media mogą być zakwaliﬁkowane jako lobbyści. Por. S. Ehrlich. op. cit., s. 402: „Nie chodzi o jakikolwiek nacisk […], ale
o to, że nacisk to pewien sposób taktyczny, który grupy interesu w pewnych okolicznościach stosują,
w innych zaś nie. Stąd ta sama organizacja w pewnym okresie będzie kwaliﬁkowana jako grupa nacisku, w innym zaś nie”.
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społecznych, zatajanie pewnych informacji, które mogłyby odsłonić prawdziwe
cele, manipulowanie wynikami sondaży oraz tworzenie koncernów medialnych,
w celu lepszego zarządzania informacją.

D. Lobbing w Unii Europejskiej a tendencje rozwojowe Wspólnoty według diagnozy Jadwigi Staniszkis
Społeczeństwa europejskie są świadome swej wolności i formy, co oznacza, że
przyjmują one za pewnik, iż: 1) wolność jest podstawowym budulcem zarówno
społeczeństwa, jak i państwa; 2) przeniesione zostają akcenty w działaniu politycznym z aktora politycznego na relacje.
Na tej podstawie można wyodrębnić cztery podstawowe cechy współczesnego
modelu prowadzenia polityki przez Unię Europejską. Po pierwsze, wyłania się
nowa formuła regulacji, która polega na odejściu od ujęcia podmiotowego na rzecz
budowania relacji. Temu procesowi towarzyszy możliwość zdobywania nowej wiedzy, dzięki napięciom między procedurami możliwymi do zastosowania w danej
sprawie, które zostaną sprowadzone do poziomu negocjacji między aktorami. Stąd
też wzięła się propozycja dwóch konkurencyjnych regulacji unijnych głosowań,
która pojawiła się w trakcie prac nad Traktatem Reformującym UE. Chodzi tu
o zasadę równoczesnego obowiązywania dwóch odmiennych sposobów liczenia
głosów: podwójnej większości (sprzyjającej państwom dużym) i tzw. pierwiastka
z liczby ludności (przyjazny dla państw średnich, w tym wielu nowych członków
UE). Celem jest tu renegocjacja postanowień, jeśli rozbieżności w wynikach głosowania będą duże, gdyż w ten zostaną ujawnione konﬂikty między grupami głosujących państw. Możliwa więc będzie z jednej strony renegocjacja postanowień,
a z drugiej – strategia ta będzie sprzyjać integracji i może ograniczać arbitralność.
Pomysł ten odrzucony ze względu na swe nowatorstwo skłania do zasadniczej
zmiany stosunku do konﬂiktu. W tym kontekście bowiem staje się on elementem
spajającym całość i źródłem nowej wiedzy o całym układzie sił, a nie zakłóceniem,
które należy wyeliminować10.
Przy budowaniu nowych procedur najważniejsze zdaje się zatem budowanie
wiedzy oraz nakładanie konieczności pozytywnego radzenia sobie z różnorodnością interesów, którą traktuje się jako wartość, a nie wadę. Wprowadzenie bowiem
jednostronnego rozstrzygnięcia pewnych kwestii doprowadzi do paraliżu i zapewne
okaże się niewystarczające (krótkoterminowe, bo arbitralne)11.

10

J. Staniszkis, Ja. Próba rekonstrukcji, Warszawa 2008, ss. 112-114.

11

Ibidem, s. 114.

— 63 —

MAŁGORZATA ZAMOJSKA, KAROL ZAMOJSKI
Po drugie, uderzająca wydaje się konieczność proceduralnego sprostania sieciowości UE, co przekłada się na strategię rozwiązywania różnych problemów ad hoc
przez pojawiające się i znikające podmioty. Dzięki temu można wyartykułować
o wiele więcej problemów, które w innych okolicznościach (przy istnieniu konkretnej, hierarchicznej struktury) w ogóle nie zostałyby poruszone12.
Po trzecie, polityka Unii Europejskiej dąży do realizacji zasady ekonomii norm,
tzn., że pragnie realizować kilka norm jednocześnie, mimo napięć i konﬂiktów
wynikającymi między nimi. Jest to skutek odrzucenia zasady normy absolutnej,
nadrzędnej wobec innych, oraz normy minimalnej – zadowalających wszystkich
członków13.
Po czwarte, na uwagę zasługuje tendencja odchodzenia od dyskursywności
rozumowania i komunikacji, które mają na celu ustalenie prawdy. Zatem mamy
do czynienia z przyzwoleniem na występowanie różnych metod i możliwości
rozwiązywania problemów w ramach równoprawnych paradygmatów, biorąc za
wyznacznik sukcesu tylko osiągnięcie wspólnego celu14.
Warto zwrócić uwagę, iż przedstawiona diagnoza Jadwigi Staniszkis znosi
trudności w realizacji celów grupowych w skali międzynarodowej zaobserwowane
przez Stanisława Ehrlicha15, tzn.:
1. Konieczność wpływania na co najmniej dwie struktury polityczne o odmiennych systemach prawnych [co dotyczy także ustawodawstwa lobbingowego – przyp. M.Z.] i różnych normach zachowania politycznego
[np. polski neotradycjonalizm16, który chce mieć w Brukseli sojusznika
przeciwko Rosji – przyp. M.Z.];
2. Większa ilość czynników zakłócających osiągnięcie celów oraz zwiększone trudności w komunikowaniu postulatów i wpływania na ich
realizację [także przez grupy słabo sformalizowane – przyp. M.Z.];
3. Większa trudność pozyskiwania zagranicznej opinii publicznej [obserwacja nieaktualna ze względu na uznanie mediów za grupy interesu – przyp.
M.Z.].
W ramach podsumowania tej części rozważań pragniemy zauważyć, iż konkluzja S. Ehrlicha o tym, że grupy interesu na poziomie ponadpaństwowym mogą
być funkcjonalną formą reprezentacji obywateli, jest nadal aktualna. Jednocześnie
należy oddalić obawy tego badacza o „alienacji biurokracji państwowej”17, gdyż
nawet w zatomizowanych społeczeństwach ponowoczesnych, przyswajających
12

Ibidem, s. 115.

13

Ibidem.

14

Ibidem, ss. 116-117.

15

S. Ehrlich, op. cit., s. 422, 446.

16

Por. J. Staniszkis, op. cit., s. 166 i n.

17

S. Ehrlich, op. cit., s. 451.
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sobie strategie postpolityczne, jest możliwe bezpośrednie wpływanie na decyzje
polityczne, co gwarantują współczesne mechanizmy lobbingowe.

E. Rzecznictwo polskich interesów w Unii Europejskiej – próba
oceny
Mechanizmy lobbingowe są specyﬁcznymi politycznymi mechanizmami, które
bardzo alergicznie reagują na zmiany rzeczywistości społeczno-polityczno-gospodarczej. Lobbing jest w istocie umiejętnością balansowania pomiędzy interesami,
zarówno prywatnymi, jak i publicznymi (oraz społecznymi) a przestrzenią decyzyjną
odgrywającą rolę regulującą warunki realizacyjne wymienionych kategorii interesów. Jest to zatem umiejętność o charakterze negocjacyjnym. Lobbysta stanowi swoisty pomost pomiędzy aktorami dwojga typów: decyzjodawcą i decyzjobiorcą.
W związku z tym umiejętności lobbingowe polegają na wykorzystywaniu zdolności o charakterze hermeneutycznym. Należy umieć zrozumieć dwie strony gry
i stworzyć pomiędzy nimi pomost porozumienia, którego efektem będzie regulacja prawna pozwalająca decyzjobiorcy zrealizować swój interes, a decyzjodawcy
pozostać na płaszczyźnie zgodności z regulacjami dotyczącymi tworzenia prawa.
Musimy również pamiętać, że interesy lobbingowe – po stronie decyzjobiorcy –
mają przede wszystkim instytucje działalności regulowanej.
Gdybyśmy zatem próbowali tak zdeﬁniowany lobbing (wydaje się, że deﬁnicja ta
jest wystarczająco szeroka i zmieszczą się w niej pozostałe deﬁnicje szczegółowe),
umiejscowić w poszczególnych przestrzeniach regulacjodawczych, to będziemy
mogli mówić o lobbingu: lokalnym, subregionalnym, regionalnym, państwowym
i międzynarodowym. Należy zaznaczyć, że zjawisko to sięga tak daleko, jak daleko
rozprzestrzenia się możliwość realizowania interesów. Przy czym ważne jest, aby
wspomnieć, że lobbing jest mechanizmem, który włącza się w momencie, gdy suma
interesów jest tak duża, że poszczególni gracze zaczynają czuć się bezpośrednio
bohaterami gry. Rzeczpospolitą Polską łączą interesy z Republiką Indonezji, jakkolwiek suma tych interesów jest na tyle mała, że nie tworzy się nowych, obok
funkcji dyplomatycznej państwa, mechanizmów wpływania.
Należy zatem stwierdzić, że lobbing pojawia się także jako prywatna dyplomacja.
Określenie to jest o tyle nieścisłe, że bohaterami lobbingu po stronie decyzjobiorczej
są również instytucje publiczne. Prywatność dyplomacji jako deﬁnicja lobbingu ma
wskazywać jedynie na mechanizmy działania lobbingu – jego „wykonawcami” są
z reguły osoby ﬁzyczne bądź przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby ﬁzyczne
lub osoby prawne.
Polski lobbing kształtuje się w dosyć specyﬁcznych warunkach. Przed 1989 r.
decyzjodawcą i decyzjobiorcą była ta samą osoba: państwo. W okresie II RP mie— 65 —
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liśmy do czynienia oczywiście z zachowaniami prelobbystycznymi. Przykładem
może być – niczym obraz w soczewce ówczesnych mechanizmów demokracji –
Nikodem Dyzma.
Lobbyści III RP to zatem ludzie i ﬁrmy, którzy, w sposób zupełnie nieuregulowany, stanowią elitę towarzyską salonów politycznych. Widzimy więc, że funkcję
lobbystów przejmują sami zainteresowani. Lobbing bowiem nie jest (z powodu braku
regulacji) zawodem, a konieczną kompetencją decyzjobiorców. Można ironicznie
stwierdzić, że niewidzialny zawód lobbysty, podobnie jak niewidzialna ręka wolnego rynku, nie są w stanie rozwiązać najważniejszych problemów. Stąd właściwie
dopiero po aferze medialnej zwanej „aferą Rywina” zaczyna się kłaść w polskich
gremiach decyzyjnych nacisk na uporządkowanie kwestii lobbingu i zbudowanie
procedur przejrzystych i kontrolowalnych. Okazało się jednak, paradoksalnie, że
stworzone regulacje dla lobbingu nie zostały wykorzystane. Wejście Polski do Unii
Europejskiej zasadniczo zmieniło tę sytuację.
Perspektywa unijna, zwana często perspektywą regionalną, a także postępująca
globalizacja w obszarze gospodarczym, umiędzynarodowienie problematyki środowiskowej – wszystkie te czynniki sprawiają, że w siłę rosną międzynarodowe
gremia decyzyjne. Polityka państwowa systematycznie traci na znaczeniu na rzecz
europejskiej i regionalnej (wojewódzkiej). Okazuje się zatem, że umiejętności,
a zatem i usługi lobbingowe powinny zostać przeniesione – kolejno – piętro wyżej
i piętro niżej w opisanym systemie.
W dobie silnego wsparcia publicznego dla sektora regionalnego instytucją wykonawczą jest samorząd województwa. Częsta praktyka ﬁrm konsultingowych i uczelni
niepublicznych, a także coraz częściej samorządów szczebla lokalnego i – rzadziej
– subregionalnego stosuje mechanizmy lobbingowe w stolicach samorządowych
województw. Dotarcie do decydentów związanych z Zarządem Województwa,
mowa tu oczywiście o perspektywie wykonawczej, często może skutkować innym,
niż planowane adresowaniem środków. Co ważne, wpływ ten może mieć (choć ma
rzadko) charakter zgodny z literą prawa.
Z kolei zupełnie inną kwestią jest perspektywa uchwałodawcza poziomu regionalnego. Przyjmowane decyzje mają znaczenie jedynie dla głównych graczy regionu,
ale i w tej przestrzeni jest w Polsce konkurencja, należy się zatem spodziewać
rychłych regulacji we wskazanym obszarze. Zwłaszcza, że wewnętrzna polityka
regionalna jest spójna (lub powinna być) z polityką regionalną Unii Europejskiej.
Jak powiedzieliśmy, perspektywą decyzyjną jest dzisiaj perspektywa międzynarodowa – dla Polski – unijna. Dlatego niezależnie od jakości gracza-decyzjobiorcy
powinien on mieć swojego przedstawiciela w Brukseli. Stąd modele lobbingu europejskiego są współcześnie różne i uzależnione od siły gracza. Mamy do czynienia
z sytuacjami: od wynajęcia lobbysty do wynajęcia biura w Brukseli. Kiedy się
przyjrzymy bliżej sytuacji lobbingu polskiego, zauważymy, że znakomita większość
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ﬁrm lobbingowych już się do Brukseli przeniosła. Tam bowiem zapadają decyzje,
które regulują faktyczne obszary działań branż. Europa jest zresztą zapełniona dużą
ilością ﬁrm lobbingowych.
Posiadanie biura w Brukseli stało się nie tylko modne: „Obecnie w Brukseli swoje
przedstawicielstwa mają m.in. PKP, Poczta Polska, związki zawodowe, przedsiębiorcy skupieni w PKPP Lewiatan i regiony. Jednym z największych sukcesów
mogą się pochwalić pocztowcy, którym – wbrew Komisji Europejskiej – udało się
opóźnić liberalizację tego rynku. Dzięki połączonym siłom lobbystów z Polski,
Francji, Włoch i Grecji monopol Poczty Polskiej na pocztówki i lżejsze listy będzie
utrzymany do końca 2011 r., a to największe źródło dochodów poczty”18. Dowodem
na potrzebę istnienia biura w Brukseli niech będzie przegrana batalia o spirytus.
Prawdopodobnie tylko brak na miejscu naszych przedstawicieli zadecydował o porażce i okazało się, że wódkę można produkować również z bananów.
Ilość instytucji lobbingowych stale rośnie. Niestety, podstawowym problemem
polskiego lobbingu jest małe zaufanie Polaków do tego zawodu: „Problem polega
na tym, że my myślimy o takich kontaktach dwuznacznie. Tymczasem w całym
cywilizowanym świecie trudno sobie wyobrazić, żeby np. szef General Motors czy
Coca-Coli nie miał kontaktów z politykami i senatorami, którzy tworzą prawo. [...]
A u nas ten lobbing, który cały świat traktuje jako największy kapitał, jest postrzegany dwuznacznie”19.
Kiedy więc uświadomimy sobie, że każdy polski region powinien mieć w Brukseli
biuro, które będzie aktywnie interweniowało w proces tworzenia prawa dotyczącego wspierania regionalnego (funduszy strukturalnych i funduszu spójności), to
łatwo uświadomimy sobie ogrom trudności. Biuro takie winno być utrzymywane
przez region i wyposażone w wysokiej klasy specjalistów. Uzasadnienie społeczne
takiego kosztu jest bardzo trudne. Właściwie tutaj lobbing potrzebuje wsparcia
u mieszkańców regionów. Ponadto jednym z wymogów innowacyjności (a to
najważniejsze dążenie Europy i jej polityki) jest współpraca międzysektorowa na
poziomie regionalnym.
Kolejnym ciekawym mechanizmem, trudnym do wprowadzenia ze względu na
konserwatywne poglądy Polaków, jest realizowanie regionalnych zadań lobbingowych za pomocą partnerstw trójsektorowych: publicznego, prywatnego i społecznego. Siła tej regionalnej dyplomacji jest ogromna, co pokazuje wiele europejskich
regionów, których sukces jest efektem mądrej współpracy regionalnej.
Natomiast jednym z obszarów, w którym Polska skutecznie włącza się w działania lobbingowe na poziomie europejskim jest obszar środowiskowy. Mamy Biuro
18
K. Woźniak, Komandosi z Brukseli, [Online], dostępne: http://www.wprost.pl/ar/127637/Komandosi-z-Brukseli/, 18.01.2009.
19

P. Gabriel, M. Zieleniewski, Piąta władza, czyli kto naprawdę rządzi Polską?, Warszawa 1998,

s. 40.
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Wspierania Lobbingu Ekologicznego20, będące związkiem wielu organizacji, które
choć prowadzą skuteczne działania i pozwalają na ochronę obszarów, jednak nie
zawsze podlegają ochronie w ramach codziennych działań ustawodawczych na
poziomie parlamentu państw członkowskich, jak i uchwałodawczej – na poziomie
Parlamentu Europejskiego.
O ile zatem interesy gospodarcze i środowiskowe na poziomie europejskim są
stosunkowo licznie reprezentowane, o tyle interesy społeczne są reprezentowane
w nikłym stopniu. Co prawda, istnieją organizacje pozarządowe mające za cel rzecznictwo interesów poszczególnych grup społecznych, jednak ich siła jest stosunkowo
mała. Finanse publiczne, które winny wspomagać ich powstawanie i nabywanie
żywotności, wspierają raczej ﬁrmy konsultingowe. Te z kolei, zamiast – zgodnie
z celami wielu projektów – wspierać NGO, marnotrawią pieniądze publiczne, za
cichym przyzwoleniem polskiego samorządu. Dlatego – zdaje się – długo jeszcze
organizacje pozarządowe nie będą poważnymi graczami na rynku lobbingowym.
Oczywiście, organizacje pozarządowe zawsze stoją na straży interesów społecznych, ale – z powodu swoistego strachu przed nimi – organizacje publiczne będą
stawiały na drodze ich rozwoju różnorodne bariery. Stąd też oczekiwanie od nich
dużego wsparcia na poziomie europejskim nie będzie jeszcze długo zaspokojone.
Jakkolwiek trzeba też wskazać, że w społeczeństwach demokratycznych, właśnie
te organizacje, z samej swej istoty – społecznych celów działalności – winny być
głównymi graczami lobbingowymi.
Warto dodać, że regulacje prawne pozwalają obecnie organizacjom pozarządowym na daleko idącą profesjonalizację oraz eksplorowanie obszarów zastrzeżonych dla sektora biznesowego. Biorąc pod uwagę te dane, należy też zauważyć, że
współcześnie świat stanie się w znacznie większym stopniu prospołeczny.
W miejscu tym należy podkreślić, że polskie organizacje pozarządowe dopiero
ćwiczą się w rzecznictwie na poziomie lokalnym. W dalszym ciągu nie mamy
ustawodawstwa pozwalającego skutecznie zakładać np. europejskie fundacje. Te
braki winny być wypełniane obecnością na polskim rynku społecznym szeregu
organizacji zagranicznych, co ma miejsce, zaś luka ta wypełniana jest przez organizacje zagraniczne, mające u nas swoje oddziały (np. Fundacja im. Heinricha Bölla,
Fundacja Róży Luksemburg, Fundacja Kronenberga, Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności, Friedrich Ebert Stiftung). W przeważającej większości są to organizacje
o charakterze politycznym. Pojawiają się również organizacje korporacyjne, których
zadaniem jest lobbowanie, najczęściej poprzez budowanie pozytywnego wizerunku,
na rzecz usług bądź produktów danej korporacji.
Podsumowując, musimy stwierdzić, że polski lobbing w UE jest mało skuteczny.
Wskazuje na to wiele niewykorzystanych szans, zwłaszcza związanych z rozwojem
20

Zob. Biura wspierania lobbingu ekologicznego, [Online], dostępne: http://www.lobbing.eco.pl/,
18.01.2009.
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regionalnym. Mamy w Brukseli słabo wyposażone biura. Choć polskie ﬁrmy lobbingowe pracują zgodnie ze standardami europejskimi, to lobbują raczej na rzecz
korporacji niż regionów. Cały czas polskie myślenie lobbingowe zbiera żniwo rozdwojenia wyobraźni: Europa odchodzi kulturowo od „państwa” na rzecz „regionu”,
my zaś nieustannie szukamy państwowej restauracji i stąd trudno walczyć o nasze
interesy. Dlatego, dopóki nie dostosujemy myślenia do standardów europejskich,
dopóty nasze starania lobbingowe nie będą skuteczne. Widać zatem wyraźnie, że
rolą ponowoczesnego lobbingu jest także kształtowanie wyobraźni decyzjobiorców,
czyli każdego z nas.
Tym samym określone i opisane w tekście strategie możliwości uprawiania
lobbingu na płaszczyźnie europejskiej oraz poczyniona diagnoza dotycząca skuteczności i celowości ich stosowania w strukturach Unii Europejskiej wpisują się
w postulaty Rezolucji legislacyjnej Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września
2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącej Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji (2009). Jeśli oczywiście
za „innowacyjne i kreatywne” będziemy uważać, że – zgodnie z art. 2. ust. 1
wspomnianego dokumentu: „Ogólnym celem Europejskiego Roku Twórczości
i Innowacji jest wspieranie działań państw członkowskich zmierzających do propagowania rozwoju twórczości, w drodze uczenia się przez całe życie, jako siły
napędowej innowacji i jako głównego czynnika rozwoju kompetencji osobistych,
zawodowych, społecznych i związanych z przedsiębiorczością, a także pomyślności
wszystkich członków społeczeństwa”21. Lobbing bowiem może być postrzegany
jako twórcze działanie jednostki – właśnie – zmierzające do osiągnięcia pomyślności wspólnoty. Przy czym warto zastrzec, iż myślimy tu o działaniach na tyle
oryginalnych, co rozsądnych, że nijak nie przyczyniają się one do usprawnienia
realizacji Strategii Lizbońskiej22, gdyż traktujemy ją: 1) jako wykwit polityki, a nie
postpolityki (w sensie wyjaśnionym we wstępie tekstu); 2) jako program utopijny
przez wzgląd na wstąpienie w 2004 r. wraz z Polską krajów słabiej rozwiniętych
gospodarczo, w których nie stawia się na rozwój innowacyjnych technologii. Stąd
nasze przekonanie o obywatelskim, tzn. ściśle oddolnym źródle i inspiracji działań
lobbingowych, które – dzięki zrozumieniu, iż są one korzystne dla rozwoju ponowoczesnego społeczeństwa europejskiego – mogą przyczynić się do ich swoistej
popularyzacji, a co za tym idzie do: 1) uściślenia przepisów prawnych (np. zrezygnowania z nazwy „przepisy antylobbingowe”); 2) upowszechniania wiedzy na
21
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Europejskiego Roku Twórczości
i Innowacji (2009), [Online], dostępne: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P6-TA-2008-0417+0+DOC+XML+V0//PL, 19.05.2009.
22
Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009, [Online], dostępne: www.europarl.europa.
eu/news/public/story_page/037-45488-005-01-02-906-20090106STO45487-2009-05-01-2009/default_pl.htm, 19.05.2009.
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temat lobbingu; 3) zauważenia pozytywów związanych z działalnością różnych
grup interesu, tworzących się i działających spontanicznie.

Małgorzata Zamojska & Karol Zamojski

Lobbying versus post-politics
Summary
The objective of the article is to present lobbying as one of the key tools of grass-roots
democracy. The authors present the deﬁnition of lobbying based on itself and accepted
assumptions related to democracy. They build a model of lobbying as a tool of public activity
of non-governmental organisations and informal groups of citizens, indicating usefulness
of the tool in the most current arguments of both local and global character. The article is
an attempt of starting a discussion about democratization of lobbying, which will result in
democratizing decisive procedures related mainly to regional development and taking the
interest advocacy from the hands of specialists (or imprecisely deﬁned pressure groups) to
the hands of the interested ones.

Małgorzata Zamojska i Karol Zamojski

Lobbying et postpolitique
Résumé
L’article a pour objet la présentation du lobbying en tant qu’outil clé de la démocratie
subalterne. En partant de la déﬁnition du lobbying, les auteurs présentent les principes de
la démocratie et construisent un modèle de lobbying comme outil de l’activité publique des
organisations non gouvernementales et des groupes informels de citoyens, en démontrant en
même temps son utilité pour régler les différends actuels à caractère local et global. L’article
est une tentative de la discussion sur la démocratisation du lobbying qui pourrait avoir pour
effet la démocratisation des procédures de décision, liées principalement au développement
régional et le passage de la défense des intérêts de mains des spécialistes (ou des groupes de
pression vaguement déﬁnis) en mains des intéressés mêmes.

Karolina Marchlewska

Model przyszłego europejskiego welfare state

Z a r y s t r e ś c i : Nowy i aktywny model europejskiego welfare state zaproponowany
w artykule to koncepcja stanowiąca nie tylko odpowiedź na socjalne zapotrzebowania
obywateli Wspólnoty, ale przede wszystkim wizję warunkującą rozwój Unii w następnych
latach. Opisana w artykule struktura uwzględnia nie tylko dotychczasowe osiągnięcia
w zakresie realizacji założeń socjalnych, z jakimi mieliśmy do czynienia w Unii Europejskiej,
ale także doświadczenia państwa socjalnego oraz wyzwania i problemy, z jakimi zmaga się
Wspólnota. Przedstawiony europejski model welfare state to propozycja, która, co prawda,
dużo ma wspólnego z rzeczywistością, bo w trakcie jej określania na niej się opierała
w głównej mierze, ale jednak aktualnie trudno odpowiedzieć na pytanie, czy kolejne decyzje
i wyznaczone przez UE kierunki rozwoju przyczynią się do tego, że ukształtuje się ona
w takim właśnie kształcie, czy może przybierze inny lub podobny wymiar. Uznać ją można
więc za innowacyjny i kreatywny projekt dla Unii Europejskiej i jej obywateli.

Wstęp

W

erze globalizacji problemy i kolejne wyzwania, szczególnie w gospodarczym i społecznym wymiarze, pojawiają się niemal każdego dnia. To z kolei
oznacza potrzebę modernizacji, a tym samym podejmowania wspólnych działań
i szukania nowych, lepszych rozwiązań. W dalszym ciągu aktualne jest również
pytanie o to, jak połączyć działania socjalne z efektywnością ekonomiczną. Dlatego
ze szczególną uwagą należy podchodzić do zagadnień związanych z kierunkami
rozwoju Wspólnoty, tym bardziej że nic nie będzie miało takiego wpływu na życie
nie tylko obywateli UE, ale i całych społeczeństw, jak kształt europejskiego projektu socjalnego, polityczna wizja i wola jego wykonania, kształtująca się w ciągu
najbliższych lat, ale realizująca się już dziś, w społeczno-ekonomicznych realiach
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naszych czasów. W związku z tym mamy niecodzienną możliwość uczestniczenia
w zmianach obejmujących nie tylko reformy instytucjonalne Unii, ale przede wszystkim obserwujemy rekonstrukcję jej ideologicznych podstaw, zmianę w myśleniu
o sferze socjalnej i podejściu do rynku pracy.
Pomimo ogromnej różnorodności i bogactwa w obszarze socjalnych propozycji,
w Europie trwa dyskusja na temat możliwości zbudowania układu, który z jednej
strony uwzględniałby odrębności systemowe poszczególnych podmiotów, natomiast z drugiej – stwarzałby szansę na połączenie sił na rzecz budowy jednego
tworu uwzględniającego sferę socjalną i niebędącego obciążeniem pod względem
ekonomicznym. Pytanie o to, czy działania takie mają w ogóle sens, uważa się
za bezpodstawne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że przy ogromnej różnorodności obecnej Unii, charakteryzującej się historyczną, społeczno-gospodarczą
i kulturową odmiennością, konieczne jest wypracowanie płaszczyzn, które umożliwiłyby harmonijne współdziałanie Wspólnoty w kolejnych okresach. Potrzeba ta
zyskuje na znaczeniu, jeżeli zestawimy ją z występującymi w ramach sfery pracy
przeobrażeniami, nasilonym zjawiskiem mobilności zawodowej i wyzwaniami
demograﬁcznymi czy postępującą globalizacją i próbami budowy gospodarki
opartej na wiedzy.

Podstawy prawne przyszłego modelu europejskiego welfare
state
Obecnie bardzo trudno jest mówić o istnieniu w pełni ukształtowanego i jednolitego
w formie, nowego i aktywnego modelu europejskiego welfare state. W ostatnim czasie coraz częściej podejmowane są jednak działania zmierzające do przyspieszenia
tego procesu, co wywołuje dwojaki rodzaj reakcji. Pierwsza wyraźnie powątpiewa
w możliwość jego powstania, natomiast druga, charakterystyczna dla osób wprowadzonych w temat i znających realia społeczno-gospodarcze Wspólnoty, wyraźnie
dołącza do grona zwolenników opowiadających się za podobnymi działaniami
integracyjnymi. Ich podstawą jest bowiem przekonanie, że istnieją przesłanki, na
podstawie których możliwe czy wręcz konieczne jest zbudowanie nowego i jednocześnie aktywnego modelu europejskiego welfare state (ryc. 1).
Podstawy i główne kierunki rozwoju dla europejskiego modelu państwa socjalnego zawarte zostały w ważnych dokumentach Unii Europejskiej, do których
zaliczyć można: Agendę 2000, Strategię Lizbońską, Plan socjalny 2005-2010.
Europa socjalna w gospodarce światowej. Praca i możliwości dla wszystkich oraz
deklarację Nowy zryw na rzecz Europy socjalnej. Opisane w nich założenia wyraźnie wskazują, w jakim kierunku podążać powinna Unia i w czym upatruje szansę
zapewnienia dobrobytu swoim obywatelom.
— 72 —

MODEL PRZYSZŁEGO EUROPEJSKIEGO WELFARE STATE
Agenda 2000, opublikowana przez Komisję Europejską w lipcu 1997 r., zaproponowała budowę istotnego z punktu widzenia nowego i aktywnego welfare state
modelu społeczeństwa europejskiego na miarę XXI w. Jego powstanie uzależnione
jednak zostało od efektywności w walce ze zbyt wysokim i niemożliwym do zaakceptowania bezrobociem oraz przyczynami i skutkami zepchnięcia na margines
pewnych grup obywateli. Ważnymi, wskazanymi w tym dokumencie problemami
okazały się także zagrożenie środowiska naturalnego oraz wzrost narkomanii
i przestępczości zorganizowanej. Na tym jednak nie koniec. W Agendzie 2000 podkreślono również, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sytuacja demograﬁczna
Unii uległa drastycznemu pogorszeniu. Wzrostowi liczby osób powyżej 60. roku
życia towarzyszyło jednocześnie zmniejszenie osób czynnych zawodowo, co z kolei
niosło ze sobą poważne obciążenia dla systemu emerytalnego i osłon socjalnych,
a tym samym konieczność ich zreformowania. Z tym zaś wiązała się potrzeba
ciągłego podnoszenia kwaliﬁkacji przez ludzi młodych oraz zapewnienie im szans
zatrudnienia. Szczególnej uwagi w obszarze tym wymagała również kwestia udziału
kobiet w życiu zawodowym i społecznym oraz przeobrażenia w ramach modelu
rodziny. Agenda 2000 podkreśliła także, że UE swoją szczególną uwagę powinna
skoncentrować na zapewnieniu odpowiednich warunków dla zrównoważonego
rozwoju i wzrostu gospodarczego oraz priorytetów umożliwiających zdobywanie
wiedzy i modernizację systemów zatrudnienia. Najistotniejsze jednak znaczenie
w ramach tej strategii odegrał zapis podkreślający konieczność osiągnięcia spójności ekonomicznej i społecznej, połączonej z potrzebą budowania solidarności
między państwami europejskimi. Podkreślono również konieczność rozpoczęcia
nowej fazy jednoczenia Europy i nadania jej społecznego wymiaru, ujętego w ściśle
określonych ramach prawych1.
Przełomowe znaczenie w określaniu kierunków ekonomiczno-społecznego
rozwoju Unii Europejskiej odegrać miała Strategia Lizbońska. Głównym jej
założeniem stało się zbudowanie na terytorium UE do 2010 r. najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Towarzyszyć temu miała aktywność w czterech
zasadniczych obszarach, na które złożyła się innowacyjność (gospodarka oparta na
wiedzy), liberalizacja (rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków ﬁnansowych), przedsiębiorczość (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności
gospodarczej) oraz spójność społeczna (kształtowanie nowego i aktywnego państwa
socjalnego).2 Przy okazji ostatniej sfery Strategia Lizbońska wskazała kilka istotnych problemów. Przede wszystkim zwróciła ona uwagę na potrzebę zapewnienia
1
Agenda 2000 – Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, monitoring integracji europejskiej – Wydanie specjalne, Komitet Integracji Europejskiej 1997, [Online], dostępne: http://www.rcie.poznan.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=34, ss. 27-28.
2

Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Warszawa 2002, [Online], dostępne:
http://www.ukie.gov.pl/sl/StrategiaLizbonska.pdf, 18.03.2009, s. 7.
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równowagi i trwałości systemów zabezpieczeń społecznych, konieczność podjęcia
walki z marginalizacją społeczną oraz zwiększenia roli partnerów społecznych i ich
znaczenia w kreowaniu zmian na rynku pracy3.
Analizując jednak założenia Strategii Lizbońskiej, należy zauważyć, że w głównej
mierze skoncentrowała ona swoją uwagę na modernizacji polityki zatrudnienia oraz
inicjowaniu pozytywnych przeobrażeń w ramach rynku pracy, co stanowi jeden
z najistotniejszych wymiarów europejskiego modelu welfare state. Działania z tym
związane nastawione zostały na wprowadzenie licznych ułatwień w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, czyli
tam, gdzie tworzy się najwięcej miejsc pracy. Wyzwaniem okazał się także system
kształcenia, a właściwie przeobrażenia, które umożliwiłyby stworzenie modelu
gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewniłyby poprawę poziomu i standardów
zatrudnienia4.
Temat ten kontynuowany był w Planie socjalnym 2005-2010. Europa socjalna
w gospodarce światowej. Praca i możliwości dla wszystkich (The Social Agenda
2005-2010. A social Europe in the global economy. Jobs and opportunities for
All)5. W dokumencie tym możemy przeczytać, że w obliczu znacznego postępu
w obszarze europejskiego modelu społecznego, będącego unikatową koncepcję
opartą na rozwoju gospodarczym i dobrych miejscach pracy oraz zapewniającą
wysoki poziom ochrony socjalnej i wykształcenia, proces ten należy systematycznie
pogłębić6. Argumentem, który, zdaniem Komisji Europejskiej przemawiał za takimi
działaniami, był fakt, że Europejczycy „wyrośli, korzystając z zalet europejskiego
modelu społecznego”7, co nie tylko wymagało zachowania osiągniętego dobrobytu i solidarności, ale przede wszystkim podwojenia wysiłków, aby nadążyć za
zmianami gospodarczymi i społecznymi wynikającymi z globalizacji i „starzenia
się ludności”8.
Priorytety te znalazły także swoje odzwierciedlenie w deklaracji Nowy zryw
na rzecz Europy socjalnej, która podpisana została 7 lutego 2007 r. przez dziewięć
państw Wspólnoty (Belgię, Bułgarię, Cypr, Grecję, Hiszpanię, Francję, Luksemburg, Węgry i Włochy). Przeczytać możemy w niej, że „Unia Europejska nie może
ograniczać się do wspólnego rynku, lecz powinna zapewnić niezbędną równowagę

3

Ibidem, s 12.

4

Ibidem, ss. 8-9.

5

The Social Agenda 2005-2010. A social Europe in the global economy. Jobs and opportunities for
All, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, March 2005, s. 7.
6

Ibidem.

7

Ibidem.

8

Ibidem.

— 74 —

MODEL PRZYSZŁEGO EUROPEJSKIEGO WELFARE STATE
między wolnością gospodarczą a prawami socjalnymi obywateli”9. Dokument ten,
oprócz potrzeby budowania nowego modelu, opartego na takich wartościach, jak
równość, solidarność i sprawiedliwość społeczna, stanowiących odzwierciedlenie
narodowych systemów socjalnych państw Europy, wyraźnie wskazał, że wraz
z rozwojem gospodarczym, łączącym się z potrzebą równości w ramach rynku pracy
i promocją kształcenia, istnieje konieczność zbudowania nowoczesnego i aktywnego
systemu socjalnego wspólnego dla wszystkich państwa Unii.
W trakcie debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej i kierunków jej rozwoju
kwestie socjalne oraz nowy, społeczno-gospodarczy program Wspólnoty stanowiły
jeden z najistotniejszych punktów przeobrażeń. Proces ten poparty badaniami opinii
publicznej, wyraźnie wskazał, że obywatele Unii oczekują nowej propozycji określającej podstawy oraz strukturę europejskiego modelu welfare state, które w głównej
mierze skoncentrowałyby się na mechanizmach przyczyniających się do skutecznej
walki z bezrobociem i osiąganiu trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego10.
W tym celu zarysowane zostały obszary, od których rozpocząć się miała budowa
socjalnego wymiaru Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności wymienione zostało Zatrudnienie i polityka ﬂexicurity, oznaczające potrzebę ograniczenia pracy
czasowej wiążącej się z niestabilnością i niskimi płacami, a także aktywność na
rzecz stabilności zatrudniania i wysokiej jakości pracy. Jednym z najważniejszych
elementów tego procesu miał być czynnik ludzki. Oprócz działań zmierzających
do nieustannego podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez rozwijanie
kształcenia ustawicznego i systemu szkoleń stanowiących odpowiedź na rosnące
wymagania rynku pracy, budowa nowoczesnego europejskiego modelu welfare
state oznaczać miała także programy na rzecz ludzi młodych rozpoczynających
swoją karierę zawodową. Miało to zostać połączone z programami umożliwiającymi wzrost współczynnika aktywności zawodowej osób starszych. W obszarze
miały być podjęte również kroki zmniejszające zatrudnienie w „szarej streﬁe” i jej
stopniową legalizację oraz wprowadzające poprawę higieny i bezpieczeństwa pracy.
Największym jednak wyzwaniem okazała się potrzeba zagwarantowania większej
mobilności zawodowej obywateli Unii i zbudowanie w pełni zintegrowanego europejskiego rynku pracy.
Drugą sferą, akcentowaną przez Nowy Zryw na rzecz Europy Socjalnej, była
potrzeba zapewnienia Unii większej Spójności Społecznej11. Aktywność w tym
obszarze miała się wiązać z koniecznością współtworzenia reform systemów zabezpieczenia społecznego nastawionych na połączenie ze sobą trzech podstawowych
czynników, takich jak realizacja celów społecznych, większa stabilność ﬁnansowa,
9
Nowy zryw na rzecz Europy Socjalnej, [Online], dostępne: http://www.europasocjalna.pl/News/
View.php?ArticleID=19, 27.12.2007, s. 1.
10

Ibidem.

11

Ibidem, s. 3.

— 75 —

KAROLINA MARCHLEWSKA
a także działania zmierzające do nadania tym reformom uniwersalnego i solidarnego
charakteru. Nowa spójność społeczna, mająca ogólnoeuropejski wymiar, to także
inicjatywy prowadzące do skutecznej walki ze skutkami biedy i wykluczenia społecznego, co wiązać się powinno z potrzebą określenia minimum socjalnego oraz
wdrażaniem specjalnych programów na rzecz grup defaworyzowanych i specjalnego
ryzyka, do których zaliczona została młodzież i kobiety, osoby starsze, imigranci
oraz społeczność romska. W obszarze tym znalazły się także działania zmierzające
do wyeliminowania wszelkiego rodzaju dyskryminacji w ramach rynku pracy oraz
podjęcia inicjatyw zapewniających zbudowanie polityki, która zwiększałaby integrację pracowników-imigrantów i ich rodzin z europejską sferą pracy.
Z kolei Równość szans to kolejna płaszczyzna, która podczas europejskiej debaty na temat przyszłości europejskiego modelu państwa socjalnego, wymieniona
została jako ta, która wymaga wypracowania specjalnego podejścia. W sferze tej,
wraz z działaniami nakierowanymi na zwiększenie wskaźnika zatrudnienia wśród
kobiet i rozwijaniem płaszczyzn umożliwiających godzenie życia rodzinnego
z pracą, wymieniona została także potrzeba walki z wszelkiego rodzaju nierównościami, w szczególności dochodowymi i barierami uniemożliwiającymi rozwój
zawodowy. Wszystko to miało zostać połączone z koniecznością wzmocnienia polityki podatkowej i społecznej dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia rodzinom.
Jako ostatni obszar umożliwiający budowę spójnej socjalnie Europy deklaracja
wymieniła potrzebę Lepszego zarządzania na szczeblu europejskim. Wiązało się ono
z koniecznością zapewnienia pełnej implementacji europejskiej wiedzy społecznej,
pogłębieniem współpracy pomiędzy służbami inspekcji społecznej i pracy, wspieraniem dialogu, konsultacji i negocjacji zbiorowych, a także oceną dotychczasowych
narzędzi polityki społecznej pod względem ich skuteczności.

Konstrukcja modelu europejskiego welfare state
Po długoletniej dyskusji na temat sensu i potrzeby kontynuowania państwa socjalnego, a w końcu opinii, że systemu tego nie należy odrzucać, ale gruntownie
przebudować, pojawił się pomysł budowy modelu europejskiego welfare state.
Swoje funkcjonowanie koncepcja ta powinna oprzeć na czterech ﬁlarach. Pierwszym z nich winny być wspólne wartości, wśród których powinien znaleźć się
egalitaryzm, solidaryzm, subsydiarność i dialog społeczny. Ważne znaczenie odgrywa również prawo i instytucje nowego państwa socjalnego oraz ściśle określona
struktura rynku pracy i nowe społeczeństwo integracyjne. Należy także zauważyć,
że istotne znaczenie w procesie tym odgrywać powinna świadomość, iż warunek
powodzenia przedsięwzięcia, jakim jest budowa europejskiego państwa dobrobytu,
stanowi społeczne przewartościowanie dotychczasowego europejskiego sposobu
— 76 —

MODEL PRZYSZŁEGO EUROPEJSKIEGO WELFARE STATE
myślenia. Najbardziej wyróżniającą jego cechą powinien być realizm, który mógłby
się ujawniać w podejściu do płac, kosztów pracy, sfery zabezpieczeń społecznych
i redukcji deﬁcytu budżetowego. Zdaniem ekspertów, ważne znaczenie w tym
obszarze ma także odejście od równości, szczególnie w obszarze ekonomicznym
na rzecz zróżnicowania mającego jednak pozytywne zabarwienie przekładające
się na politykę zatrudnienia i rynek pracy. Konieczne jest także nowe podejście do
konkurencyjności.
Na dwa pierwsze ﬁlary, tworzące europejski model welfare state, składają się
wartości oraz prawo i instytucje państwa opiekuńczego. Szczególnie interesująco
przedstawia się podkreślane przez Unię przywiązanie do solidaryzmu, egalitaryzmu, dialogu społecznego i subsydiarności. Zastanawia jednak fakt, skąd takie
podejście do tematu i co stanowi główną przyczynę takiej polityki? Wydaje się, że
oprócz podłoża historycznego i „osadzenia” pomyślności Wspólnoty na rachunku
ekonomicznym, decydujący jest jednak argument podkreślający, że w zlaicyzowanym świecie potrzebne są podstawy, które stanowiłyby wspólny punkt odniesienia.
Żyjąc w czasach pełnych niepewności i ryzyka, ujawniających się zarówno w sferze
realnej, jak i intelektualnej, musimy uświadomić sobie, że w zależności od tego, jak
Unia poradzi sobie ze swoją przyszłością, zależy wyłącznie od niej samej i tego,
co nastąpi w sferze ducha, wartości i myślenia.
Na kontynencie europejskim, obejmującym zarówno część zachodnią, jak i tę,
która zaliczana była do bloku demokracji ludowych, doszło do wykształcenia zjawiska, które określić możemy wspólnym mianem „europejskiej kultury socjalnej”12,
w zdecydowany sposób odróżniającej Europę nie tylko od Stanów Zjednoczonych,
ale także i od innych części świata. Wartością, która w największym stopniu kształtowała to zjawisko, jest solidaryzm, mający jednak postać ujawniającą się poprzez
konieczność partycypacji w opłatach na zabezpieczenia społeczne i potrzebą
identyﬁkacji źródeł przychodów dla zabezpieczeń społecznych. Efektem tych poczynań jest to, że Europa, decydując się na taką politykę, musi ponosić poważne
konsekwencje ekonomiczne solidarystycznego podejścia, które zdaniem wielu
powinny opierać się na zasadzie wzajemności występującej pomiędzy „starymi”
a „nowymi” członkami Wspólnoty.
Kolejną wartością, wyróżniającą szczególnie zachodnią część kontynentu europejskiego od pozostałych, jest egalitaryzm. I choć wyniki badań wyraźnie wskazują,
że państwa UE są zdecydowanie bardziej egalitarne, to jednak w ostatnich latach
zaobserwować możemy wyraźny wzrost nierówności dochodowych. Jak wiadomo,
wraz z większym poziomem równości w tym zakresie, zwiększa się równocześnie
dostępność do niekomercyjnych usług, takich, jak ochrona zdrowia, edukacja czy
opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Na tym tle ciekawie przedsta12

S. Golinowska, Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, [Online],
dostępne: http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/konferencja2002/golinowska.doc, 17.11.2007, s. 1.
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wiają się reformy nowych członków Wspólnoty Europejskiej z byłego bloku postkomunistycznego, które wiązały się z wprowadzeniem rozwiązań public-private
mix13, nastawionych na wyraźne zwiększenie obszaru komercyjnych usług.
Ważnym czynnikiem kształtującym kanon europejskich wartości jest również
dialog społeczny. Europa ma bogate doświadczenia w tym zakresie, stanowiące
efekt licznych konﬂiktów występujących między dużymi grupami społecznymi,
ujawniających się przy okazji negocjowania układów dwu-, trój- i wielostronnych.
Podejście takie to jedna z najważniejszych konsekwencji, która zdaniem Stanisławy
Golinowskiej zmierza do zapewnienia politycznej stabilizacji, a tym samym decyduje o powodzeniu procesu demokracji14. Jego rola i ogromne znaczenie ujawniło
się również w przypadku nowych członków Unii, szczególnie w pierwszych latach
procesu transformacji ustrojowej. Należy jednak podkreślić, że sfera ta nie jest pozbawiona licznych problemów, które występują przede wszystkim w zakresie jego
realizacji, czego przykładem może być chociażby potrzeba włączenia grup społecznych charakterystycznych dla innych układów niż tylko związki zawodowe.
Z całą stanowczością należy także zauważyć, że budowa nowoczesnego i aktywnego, europejskiego państwa socjalnego nie byłaby możliwa bez zastosowania
wartości subsydiarności. Uważa się ją za jedną z podstawowych zasad ustrojowych
Wspólnoty, łączącą się z potrzebą osiągania efektywności i skuteczności w działaniu
oraz koniecznością rozgraniczenia zadań między organami UE a administracjami
rządowymi i zastosowaniem prawodawstwa Unii w sferze tematycznej i pod względem regulacji15. W odniesieniu do subsydiarności chodzi także o podkreślenie, że
dla właściwego funkcjonowania Wspólnoty konieczne jest zbliżenie do obywatela,
a tym samym wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na płaszczyznach,
które tego wymagają, co z kolei wpływa na legitymizację funkcjonowania Unii
i wzmacnianie jej demokratycznego oblicza.
Europejskie współistnienie polityk społecznych kontynentu na rzecz wspólnego
socjalnego wymiaru dokonuje się także poprzez realizację, z jednej strony zasady
konwergencji, natomiast z drugiej pluralizmu państwowych rozwiązań i obowiązujących systemów. Takie podejście okazało się koniecznością, szczególnie po tym,
jak do UE zaczęły dołączać państwa z bloku postkomunistycznego i Wspólnota
zaczęła tworzyć podmiot międzynarodowy składający się z dwudziestu siedmiu
części. Głównym obowiązkiem Unii powinno stać się podjęcie działań, które, poprzez ciągłą modernizację i udoskonalanie w jej ramach mechanizmów, dążyłyby
do zapewnienia jego trwałości i szans właściwego funkcjonowania. W procesie
tym konieczne jest również to, żeby pielęgnowane wartości, wśród których oprócz
13

Ibidem, s. 4.

14

Ibidem.

15

Subsydiarność, [Online], dostępne: http://www.exporter.pl/zarzadzanie/patrz_rowniez/unia_4_subsydiarnosc.html, 18.11.2007.
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równości i solidarności znalazła się także walka z przejawami dyskryminacji, przestrzeganie praw obywatelskich, wysoka jakość świadczeń i dążenie do osiągnięcia
wysokiego poziomu standardów socjalnych, stały się wyróżnikami i jednocześnie
najważniejszymi czynnikami kształtującymi przyszłe, aktywne państwo socjalne.
Sfera ta powinna zostać poparta przebudową systemów gospodarczych w obszarach,
które nie spełniają kryteriów wydajności i społecznie zrównoważonego rozwoju,
a także dążeniem do równości, ustawicznego nauczania oraz wysokiej jakości
publicznej opieki zdrowotnej16. Tylko taka Unia, spójna pod względem gospodarczym i społecznym, stojąca na straży swoich wartości, będzie dostatecznie silna
żeby chronić swoje interesy i konkurować z resztą świata. Oczywiście, na fakt
powodzenia tego przedsięwzięcia będzie miała także wpływ umiejętność radzenia
sobie ze zjawiskiem globalizacji czy zmianami demograﬁcznymi, które określone
zostały największymi wyzwaniami ostatnich lat. Argumentem przemawiającym na
rzecz wspólnego działania jest również to, że samodzielne radzenie sobie z tymi
zjawiskami ma mniejsze szanse na powodzenie niż wspólne kroki w tym obszarze.
Europejskie wartości w zglobalizowanym świecie stanowią jedno z najskuteczniejszych narzędzi radzenia sobie z tymi procesami. Co prawda, bardzo często usłyszeć
można głosy podkreślające, że o globalizacji tak naprawdę decydują Stany Zjednoczone, Chiny czy Indie, ale nie należy zapominać o tym, że Wspólnota ma również
ogromny wpływ na rzeczywiste kształtowanie tego zjawiska w takich obszarach,
jak handel, międzynarodowe reguły rynku pracy, zdrowie czy bezpieczeństwo.
Poza tym Unia to największy na świecie obszar handlowy, miejsce, w którym
dąży się do opracowania wielostronnych rozwiązań w sferze ochrony środowiska
oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W związku z tym mamy tutaj do
czynienia z potrzebą osiągnięcia sprawiedliwości społecznej oraz przestrzegania
praw człowieka, a to decyduje z kolei o przewadze Unii Europejskiej nad resztą
świata. Więcej, podkreśla się, że tworzy ona coś w rodzaju poziomu pośredniego
pomiędzy działaniami wewnątrzpaństwowymi a międzynarodowymi, a tym samym
stanowi przykład „pomyślnej globalizacji”17 na skalę regionalną. Tak więc nowoczesne państwo socjalne obejmujące 499 mln osób to przede wszystkim miejsce,
w którym powstają nowe szanse dla wzrostu gospodarczego, a tym samym nowe
inwestycje i miejsca pracy. To także przyjazny dla funkcjonowania systemów

16

Przyszłość Unii Europejskiej – prace Konwentu Europejskiego. Sprawozdanie z sesji Plenarnej
Konwentu Europejskiego, Bruksela, 6-7 lutego 2003, [Online], dostępne: http://libr.sejm.gov.pl/oide/
dokumenty/monitor/ME6318.pdf, 08.01.2008.
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Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European values in the globalised
world Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government,
Brussels, 03.11.2005 COM(2005) 525 ﬁnal/2, [Online], dostępne: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
site/en/com/2005/com2005_0525en01.pdf, 29.12.2007, ss. 4-7.
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prawnych i solidarności społecznej obszar, gdzie integracja wyraźnie wpływa na
możliwość odniesienia korzyści ze zjawiska globalizacji18.
Nowoczesne i aktywne welfare state, oparte na właściwie dobranych i skonstruowanych wartościach, przekłada się na powodzenie tego procesu. Oprócz wartości
elementem warunkującym sukces tego przedsięwzięcia powinny być właściwie
skonstruowane instytucje państwa opiekuńczego. Co prawda, występują one
w rozmaitej postaci w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, ale brakuje
im spójności i wewnętrznej koordynacji. Pierwsze kroki w tym zakresie zostały
już wykonane. Mamy wspólnotowe prawo, są dyrektywny i zalecenia, do których
zaliczyć możemy chociażby postanowienia Europejskiej Karty Socjalnej, Traktatu
Amsterdamskiego, Agendy 2000, Planu socjalnego 2005-2010, deklaracji Nowy
zryw czy w końcu Strategii Lizbońskiej, brakuje jednak instytucji Unii, które
wyznaczałyby kierunki rozwoju i pilnowałyby jakości ich wdrażania. Przyczyn
takiego stanu rzeczy należy upatrywać w podłożu historycznym i ukształtowaniu
się różnorodnych układów państwa opiekuńczego. Funkcjonujące w Unii Europejskiej modele welfare state stanowią doskonały przykład odzwierciedlający ten
stan, w którym mamy czynienia z różnym podejściem do roli i charakteru pomocy
społecznej i systemu ubezpieczeń, odmiennym stopniem uprzywilejowania grup
społecznych czy dystrybucji przez państwo określonych dóbr. Nie należy także
zapominać, że interwencjonizm państwowy to również ściśle określone instytucje,
które stoją na straży porządku, równowagi czy stabilności określonych sił i interesów politycznych. I właśnie to kultywowanie starych, bardzo często skostniałych
porządków stanowi jedną z największych przeszkód procesu transformacji instytucji,
tworzących system opiekuńczy wśród europejskich welfare state. Dylemat instytucjonalny, z którym bez wątpienia mamy do czynienia, wynika także z tego, że do tej
pory nie zostały wyjaśnione sprzeczności wiążące się z koniecznością budowania
„unijnego solidaryzmu” a potrzebą utrzymania suwerenności państw Wspólnoty19.
W jaki więc sposób pogodzić narodowe podejście do sfery socjalnej i cele UE? Na
jakich priorytetach należy budować nowoczesne i aktywne państwo opiekuńcze
i co ma stanowić jego podstawę? Zdaniem Petera Mandelsona, „ministra bez teki”
w rządzie T. Blaira, odpowiadającego za komunikację społeczną, rozwiązanie tych
problemów jest dość oczywiste20. Komisja Europejska jako najważniejszy organ decyzyjny Wspólnoty powinna podjąć się określenia wskaźników i opracowania celów,
18

L. Moldenhauer, Przyszłość europejskiego modelu społecznego, [Online], dostępne: http://www.
eab-berlin.de/berichte/best/MODUL%204%20PL.pdf, 29.12.2007.
19
P. Poławski, Wspólny model polityki socjalnej? [Online], dostępne http://politykaspoleczna.ipiss.
com.pl/konferencja2002/polawski.doc, 18.11.2007.
20
P. Mandelson, Statement of EU conditional negotiating proposals, [Online], dostępne: http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/589&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en, 18.11.2007.
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które ukierunkowane byłyby na rozwój i poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej
Unii. Działania te pośrednio zostały już zrealizowane w postaci Strategii Lizbońskiej, jednak zabrakło w obszarze tym konsekwencji w działaniu. W tym właśnie P.
Mandelson widzi główny problem, który w jego opinii powinien zostać rozwiązany
poprzez zastosowanie zasady peer-review21, czyli dzieleniem się doświadczeniami
i wzajemną wymianą poglądów na temat efektywności zastosowanych narzędzi.
Podobne działania przyczyniłyby się do wzrostu znaczenia i poziomu legitymizacji
instytucji WE, a tym samym wzmocnienia procesu kształtowania modelu europejskiego welfare state.
Oprócz wartości i odpowiednio skonstruowanych instytucji Unii, czynnikiem
warunkującym powodzenie nowoczesnego i aktywnego państwa socjalnego jest
również europejski rynek pracy. Jego efektywność i dążenie do wzmocnienia konkurencyjności powinny stanowić odpowiedź na takie zjawiska, jak: bezrobocie,
występujące przede wszystkim w najbardziej niebezpiecznej formie długotrwałego
braku pracy, ubóstwo i marginalizacja społeczna.
Europejski rynek pracy stanowi konstrukcję, która swoje funkcjonowanie powinna oprzeć na pięciu ﬁlarach, a mianowicie na potrzebie ciągłej modernizacji
Europejskiej Strategii Zatrudnienia, benchmarkingu, „europeizacji” prawa pracy,
a także budowaniu partnerstwa społecznego i określeniu właściwych ram otwartej
metody koordynacji.
Pierwsze kroki zmierzające do zreformowania, a jak się później okazało także
do określenia na nowo podstaw mającego europejski wymiar rynku pracy, tak naprawdę podjęte zostały w roku 1996, kiedy Komisja Europejska przyjęła tzw. Pakt
zaufania na rzecz zatrudnienia (Action for Employment in Europe: a Conﬁdence
Pact)22. Głównym zamierzeniem tego dokumentu było pobudzenie aktywności
takich podmiotów, jak samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe i partnerzy
społeczni, co miało zapewnić stworzenie nowych miejsc pracy23. W ramach tych
działań Komisja Europejska zapowiedziała także rewizję zaproponowanych przez
siebie priorytetów, tak, aby w większym stopniu odpowiadały one obszarom problemowym dotyczącym bezrobocia24. Istotne znaczenie w procesie budowania podstaw
europejskiego rynku pracy odegrały także zapisy 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
21
Peer review - obrona polskiego KPD/Integracja w Brukseli, [Online], dostępne: http://www.mps.
gov.pl/integracja/?mleft=2&shownews=10, 18.11.2007.
22

Action for Employment in Europe. A Conﬁdence Pact. CSE (96) 1 ﬁnal, 05.06.1996.

23

Second Interim Progress Report on the Territorial Employment Pacts, Commission staff working
paper, November 1999, s. 1.
24

Communication from the Commission. Community structural assistance and employment, Brussels, 20.03.2996 COM(96) 109 ﬁnal.
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o rozpoczęciu realizacji kompleksowej strategii w zakresie zatrudnienia. Działania
te, określone mianem procesu luksemburskiego25, przyczyniły się do opracowania
Europejskiej Strategii Zatrudnienia (European Employment Strategy – EES)26, dla
której zarówno ideologiczną, polityczną, jak i analityczną podstawą była Biała
Księga J. Delorsa Growth, Competitiveness and Employment z 1993 r.27 EES była
dokumentem funkcjonującym w czterech płaszczyznach, na które w pierwszej kolejności złożyła się Zdolność do uzyskania zatrudnienia, wynikająca z konieczności
przeciwdziałania najpoważniejszym w skutkach formom bezrobocia, do których
zaliczono bezrobocie długotrwałe, strukturalne i to, którym zagrożeni są ludzie
młodzi. W ramach tego priorytetu postanowiono opracować pakiet o nazwie Nowy
start, który przewidywał przejście od pasywnych do aktywnych forma 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
oznaczać miało dostosowywanie programów nauczania do zmieniających się potrzeb
rynku pracy28. Drugim istotnym obszarem w Europejskiej Strategii Zatrudnienia
była Przedsiębiorczość, która uznana została 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 nastawionej na promocję przedsiębiorczości i pobudzanie wśród ludzi własnej inicjatywy. Z kolei użycie instrumentów
umożliwiających dostosowanie nabytych kwaliﬁkacji do aktualnych potrzeb rynku
pracy oraz dążenie do osiągnięcia stanu równowagi między przepisami prawa pracy
a bezpieczeństwem i stabilnością pracowników złożyły się na trzeci ﬁlar procesu
luksemburskiego, który EES określiła mianem Zdolności adaptacyjnych. Właściwa
realizacja europejskiego programu w obszarze zatrudnienia nie byłaby również
możliwa bez zastosowania polityki Równości szans29. Jej podstawy zostały oparte
na potrzebie walki z wszelkiego rodzaju dyskryminacjami, szczególnie ze względu
na rasę, pochodzenie etniczne, religię i przekonania, kalectwo, wiek czy orientację
25
S. Golinowska, Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej oraz polityki
rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 10, październik 1999, s. 21.
26
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.
27
Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward in the 21st Century,
White Paper, European Commission, Brussels 1994.
28

The European Employment Strategy, op. cit.
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Ibidem.
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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 się odbyć poprzez systematyczny wzrost ich
aktywności w sferze pracy.
W związku z tym, że wyznaczone na przestrzeni lat 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 poprawy sytuacji. W celu lepszego ukierunkowania
działań Europejskiej Strategii Zatrudnienia zaczęto wykorzystywać benchmarking,
który Komisja Europejska deﬁniowała 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 zidentyﬁkowania najefektywniejszych polityk
podnoszących poziom działań”30. Zdaniem Zenona Wiśniewskiego, benchmarking
w unijnym rozumieniu zawiera trzy podstawowe elementy: deﬁnicje wskaźników, ustanowienie celów identyﬁkujących pożądane procesy oraz plan wymiany
informacji i analiz, zmierzających do wypracowania najskuteczniejszej praktyki,
dającej szansę na skuteczne rywalizowanie z konkurencją31. 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 poziomie
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 z zakresu długookresowych celów polityki rynku pracy
i narzędzi niezbędnych do ich realizacji, gdzie jego skuteczność jest zdecydowanie
mniejsza. Zdaniem ekspertów, Europejska Strategia Zatrudnienia sama w sobie stanowi procedurę benchmarkingu, co oznacza, że propozycje poszczególnych państw
w zakresie zatrudnienia powinny być właśnie przez nią oceniane. W miejscu tym
należy jednak zauważyć, że podejście to nie do końca jest skuteczne, szczególnie
30
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.
31
Z. Wiśniewski, Strategia zatrudnienia w Unii Europejskiej – podstawy, cele publicznych służb
zatrudnienia i benchmarking, [Online], dostępne: http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/konferencja2002/
wisniewski.doc, 02.12.2007, ss. 10-11.
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jeżeli zwrócimy uwagę na sposoby realizacji zasad konwergencji. Wszystko to
prowadzi do wniosku, że benchmarking może być wartościowym narzędziem
operacyjnym procesu implementacji EES, realizowanym na poziomie europejskim
i wewnątrzpaństwowym. Jednocześnie jest sposobem umożliwiającym właściwą
alokację wspólnotowych zasobów32.
Istotne znaczenie dla projektu europejskiego państwa socjalnego odgrywa otwarta
metoda koordynacji (Open Metod of Coordination)33. Podczas szczytu Unii Europejskiej w marcu 2001 r. zaproponowano, żeby politykę społeczną Wspólnoty uzależnić
od metody stosowanej od 1997 r. przy realizacji strategii zatrudnienia UE. Podejście
to, stanowiące nowość w zakresie tworzenia europejskiego prawa, oparte zostało
przede wszystkim na wspólnym wyznaczaniu celów i konstruowaniu wskaźników
społecznych, które w sposób wymierny umożliwiłyby określanie od nowa priorytetów. Związane było to także z przesunięciem punktu ciężkości w obszarze socjalnym
ze szczebla europejskiego na narodowy. Działania te miały doprowadzić w efekcie
do podsumowania prowadzonej przez cały okres obserwacji i badań oraz oceny
osiągniętych rezultatów34. 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 zastąpiony został 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. Skutkiem tych zamierzeń miała być sytuacja, w której
polityka społeczna państw członkowskich samodzielnie określałaby swoje cele, ale
w ściśle określonym wspólnotowym kierunku.
O powodzeniu nowego, aktywnego welfare state decydować będzie także kolejny,
czwarty jego ﬁlar, a mianowicie społeczeństwo integracyjne. Plany związane z jego
powstaniem zostały już rozpoczęte, o czym świadczyć mogą działania nastawione
na budowę nowoczesnego, innowacyjnego i zrównoważonego społeczeństwa, do
którego głównych zadań należy spajanie, a następnie dążenie do szerokiej inkluzji
społecznej grup szczególnego ryzyka35. Zgodnie z założeniami, społeczeństwo integracyjne to nie tylko działania nastawione na równy dostęp do informacji, rynku
32

Ibidem, s. 13.
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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,
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pracy czy sfery usług. Cała konstrukcja społeczeństwa integracyjnego rozpoczyna
się od szczegółowej analizy i badań dotyczących sytuacji socjalnej, demograﬁi
i rodziny, a także działań związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem wyłączeniu
społecznemu, przedsięwzięć uwzględniających zmiany demograﬁczne w politykach
europejskich i narodowych, a także ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wszystko to zmierza do opracowania mechanizmów i narzędzi, które
umożliwiłyby przeciwdziałanie niepokojącym zjawiskom w tych obszarach. Budowa
tego społeczeństwa ma odbywać się poprzez edukację ustawiczną i kształcenie,
które w zachodniej części Europy doczekały się określenia „open universities”,
czyli otwartych uniwersytetów kształcących osoby w każdym wieku. Ważnym
obszarem tej koncepcji jest także umiejętne radzenie sobie z takimi zjawiskami,
jak zwalczanie i zapobieganie dyskryminacji oraz wszelkiemu rodzajowi rasizmu
i ksenofobii, a także promowanie działań na rzecz imigrantów, w tym także spoza
Unii Europejskiej.
Przyszłość społeczeństwa integracyjnego jest ciągle niepewna, jednak, aby
zagwarantować jej właściwy rozwój, należałoby rozszerzyć zakres jego funkcjonowania. Właściwym krokiem byłoby wyjście poza obszar badań, analiz i haseł
na rzecz podjęcia zdecydowanych działań w ramach najistotniejszych, jak dotąd
obszarów tego społeczeństwa, a mianowicie wobec przeobrażeń w ramach struktury
rodziny i problemów demograﬁcznych, ze szczególnym uwzględnieniem „starzenia
się populacji”.
Szczególnie ważną częścią czwartego ﬁlaru, proponowanego nowoczesnego
i europejskiego modelu welfare state, jest rodzina, której struktura w ostatnich latach
ulegała ogromnym przeobrażeniom. Dotyczy to w pierwszej kolejności jej tradycyjnych funkcji i obowiązków socjalnych, które są stopniowo przejmowane przez
podmioty zewnętrzne. Do tej pory polityka rodzinna funkcjonowała na podstawie
schematu, który w literaturze fachowej określony został jako „breadwinner model”
(model żywiciela), w którym mężczyzna pełnił rolę głowy i głównego żywiciela
rodziny. W układzie tym rodzina otrzymywała od państwa pomoc i wsparcie przede
wszystkim w momencie narodzin kolejnych dzieci oraz w trakcie ich wychowywania. Podejście takie wyraźnie wskazywało, że model rodziny wielodzietnej, w której
mężczyzna pracuje w celu jej utrzymania, natomiast kobieta zajmuje się domem
i opieką nad potomstwem, był akceptowany i pożądany społeczne. Jednak od tych
czasów wiele się zmieniło. Na taki stan rzeczy wpłynęło m.in. to, że kobiety masowo weszły na rynek pracy36, co stanowi nie tylko efekt rachunku ekonomicznego,
ale także konsekwencję procesu demokratyzacji, głoszenia haseł o równości praw,
36

W 2007 r. na rynku pracy była rekordowa liczba kobiet, bo aż 57%. Mimo tego postępu kobiety
zarabiają średnio 15% mniej w stosunku do mężczyzn. Szerzej na ten temat, PROGRESS. The EU
programme for employment and social solidarity 2007-2013, European Commission, Directorate –
General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2007, s. 3.
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potrzebie samorealizacji i indywidualnego zabezpieczenia swojej przyszłości37.
Z ostatnim czynnikiem, w ciągu ostatnich lat, wiąże się kolejne istotne zjawisko. Jest
nim większa liczba rozwodów, zupełnie nowe formy prowadzenia życia rodzinnego
oraz coraz większa liczba osób żyjących w pojedynkę. Finanse nie stanowią już
większego problemu dla rodzin, natomiast w coraz większym stopniu wynikają one
z braku umiejętności pogodzenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym.
To z kolei bezpośrednio przekłada się na decyzje o fakcie i liczbie posiadanego
potomstwa. Jeżeli spojrzymy na statystyki obejmujące procesy demograﬁczne,
to zauważymy, że polityka rodzinna państw europejskich wymaga opracowania
nowego podejścia. Niezależnie zatem od zmian cywilizacyjnych rodzina zawsze
będzie odgrywać pierwszą i najważniejszą rolę w procesie tworzenia human capital,
dlatego powinna być wspierana przede wszystkim w obszarze kształcenia dzieci,
gdyż wpłynie to na pozycję, jaką zajmować będą one w strukturze rynku pracy i w
przyszłym społeczeństwie.
Ostatnim wyznacznikiem w ramach społeczeństwa integracyjnego, warunkującym powstanie, a następnie rozwój nowoczesnego modelu europejskiego państwa
socjalnego, jest reakcja na zjawisko „starzenia się europejskiego społeczeństwa”.
Zdaniem ekspertów, proces ten należy spostrzegać przede wszystkim w kategoriach
wielkiego, cywilizacyjnego osiągnięcia wynikającego z wydłużenia się przeciętnego trwania życia, ale także jako sferę wymagającą odpowiedzi na liczne pytania,
szczególnie w zakresie usług zdrowotnych czy zabezpieczeń dochodowych. Na tym
tle powstaje pytanie, w jaki sposób ﬁnansować emerytury i jak przebiegać będzie
ten proces przy coraz mniejszej liczbie nowych narodzin.
W czasach industrializacji, w obliczu ciągłego wzrostu zatrudnienia oraz płac,
repartycyjny system emerytalny umożliwiał wypłacanie wysokich świadczeń.
Obecnie, ze względu na wysoki poziom bezrobocia i duży stopień niestabilności
w sferze zatrudnienia, rodzi się pytanie: w jaki sposób podejść do systemu ﬁnansowania emerytur? Wzrost kosztów pracy wpływa niekorzystnie na konkurencyjność
gospodarki i obniża motywacje do zatrudnienia. W związku z tym w omawianym
obszarze należałoby opracować nowe podejście, stanowiące odpowiedź na bieżące
rozwiązania w tym zakresie, które, stanowiąc ważny element polityki państwa
w dziedzinie ﬁnansów publicznych, spełniają wymagania określane jako tzw. kryteria z Maastricht38. W kwestii tej Komisja Ekonomiczno-Finansowa UE ma do
spełnienia ważną rolę, która w głównej mierze polega na obserwowaniu wpływu
ﬁnansowania emerytur na budżet państwa, co w obliczu konieczności utrzymywania
w ryzach długu publicznego i deﬁcytu jest szczególnie trudnym zadaniem.
Jednym ze sposobów radzenia sobie ze zjawiskiem starzenia się populacji, a tym
samym problemami ﬁnansowania systemu emerytalnego, jest pomysł wydłużenia
37

S. Golinowska, Europejski model, op. cit., s. 22.

38

Ibidem, s. 26.
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okresu aktywności zawodowej. Projekt ten, zmierzający do zrównoważenia fazy
wydłużonej starości, spotkał się z ostrą krytyką licznych środowisk, co równoznaczne jest z potrzebą zawiązania nowego kontraktu społecznego. W obliczu
licznych zawirowań i trudności występujących na rynku pracy przeobrażenia te
stanowią duże wyzwanie, które wymagać będzie organizacyjnego wysiłku, zarówno w sferze kształcenia, jak i ochrony zdrowia. Pojawia się także pytanie, czy
w ramach rynku pracy należy w pierwszej kolejności wspierać ludzi młodych, czy
może przedłużać okres aktywności zawodowej osób starszych. Eksperci wskazują,
że miejsca pracy ludzi starszych różnią się zasadniczo od tych, na których pracują
młodsi, tak więc o konﬂikcie nie ma tutaj mowy. Nie zmienia to jednak faktu, że
konieczne jest przygotowanie w możliwie najkrótszym czasie mechanizmów gwarantujących stabilność długookresowego ﬁnansowania zabezpieczenia na starość, co
oznaczać powinno wprowadzenie zmian w zakresie polityki społecznej i ﬁnansów
publicznych. Rozwiązaniem w tym obszarze są więc działania zapewniające rozwój
zrównoważonych procesów demograﬁcznych, co powinno się wiązać z dążeniem
do zapewnienia równowagi pomiędzy relacjami ilościowymi generacji w wieku
produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Działania te należy uzupełnić właściwym podejściem do polityki wspierania dzietności39.
W związku z tym wydaje się, że kompleksowe podejście do zjawiska starzenia
się społeczeństwa, oprócz potrzeby wypracowania odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych, gwarantujących osobom starszym egzystencję na odpowiednim
poziomie, wymaga także upowszechnienia solidarności pokoleniowej i międzypokoleniowej. Bardzo ważną rolę do odegrania ma także ﬁnansowa stabilność
publicznych i prywatnych systemów emerytalnych, wiążąca się z potrzebą opracowania, a następnie realizacji wielowymiarowej strategii w odpowiedni sposób
umocowanej w systemie prawnym. Nie bez znaczenia dla procesu tego jest także
potrzeba modernizacji systemów emerytalnych, która odzwierciedlałaby postępujące przeobrażenia społeczne40. Realizacja wszystkich wymienionych postulatów
stanowi niezbędny czynnik umożliwiający skuteczną walkę z niebezpiecznymi zjawiskami procesu starzenia się populacji i sposób na osiągnięcie większej spójności
społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Czy proces ten doczeka się konkretnych
osiągnięć, czas pokaże.

Wnioski

39

Ibidem, s. 28.

40

Y. Lorens, Otwarta metoda koordynacji jako standardowy instrument uzgodnieniowy, „Polityka
Społeczna”, nr 3, marzec 2005, s. 42.
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Koncepcja welfare state od wielu lat przeżywa bardzo poważne problemy. Nie
tylko przestała ona spełniać swoje podstawowe funkcje, ale przyczyniła się także
do wyraźnego osłabienia społeczeństwa poprzez stworzenie „dependency culture”
(„kultury zależności od państwa”)41, a tym samym zaistnienie obywateli niesamodzielnych i bezradnych życiowo, kryzysu wartości i rozbicia więzi rodzinnych. Nie
bez znaczenia dla gruntownych przeobrażeń socjalnych na Starym Kontynencie
były także liczne procesy na świecie. Nie tylko pojawiły się nowe usługi i technologie, a rynek zyskał wymiar globalny, ale przede wszystkim zmienił się styl
i jakość życia oraz charakter pracy. Zaczęto stawiać na indywidualizm, radykalnie
zmieniła się pozycja kobiet w społeczeństwie, ewaluowała także rola i znaczenie
rodziny. Problemy związane z ubóstwem, bezrobociem i marginalizacją społeczną
towarzyszą nam praktycznie każdego dnia, zaś zróżnicowanie etniczne i kultowe
poprzez hasło „Zjednoczeni w różnorodności”42 stało się oﬁcjalnym znakiem rozpoznawczym Unii Europejskiej.
Z drugiej strony Wspólnota Europejska praktycznie od samego początku funkcjonowania podejmuje próby określenia swojego wizerunku i kierunków rozwoju.
Pierwotnie koncentrowała się ona wyłącznie na sferze ekonomicznej, jednak epoka
postindustrialna wyraźnie pokazała, że dobrobytu społecznego nie można budować
z pominięciem celów socjalnych. Od tego momentu rozpoczął się czas określania
socjalnych podstaw Starego Kontynentu, które stworzyły podstawę pozwalającą
skonkretyzować projekt dotyczący rozwoju Unii Europejskiej w stronę nowego
i aktywnego europejskiego modelu państwa socjalnego.
W związku z tym, że w Unii Europejskiej trwa dyskusja nad jej socjalnym wymiarem, przedstawioną tutaj koncepcję nowego i aktywnego modelu europejskiego
welfare state traktować należy jako pewnego rodzaju propozycję lub wizję przyszłości. Ponieważ każdy głos zabrany w dyskusji, szczególnie w Roku Kreatywności
i Innowacyjności, jest cenny, model ten należy traktować właśnie jako jeden z nich
– wyrażający troskę i stanowiący formę aktywnego wsparcia tego procesu.

41
J. Wiśniewski, Pewniej i równiej, „Tygodnik Powszechny”, nr 21 (2811), 25.05.2003, [Online],
dostępne: http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2811/kraj06_print.html, 02.01.2007.
42
4 grudnia 2007 r. Komisja Europejska rozpoczęła kampanię komunikacyjną pod hasłem „Zjednoczeni w różnorodności”, której celem była komunikacja międzykulturowa, zrozumienie obcych
ideałów oraz poszanowanie dzielących Unię różnic.
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Rycina 1 Model europejskiego welfare state – opracowanie własne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A.M., Świątkowski, Europejska przestrzeń społeczna, w: K. Gerlach, M. Niezgoda, Z. Seruga (red.), Władza, naród, tożsamość, Kraków
2005, ss. 379-387; W. Anioł, Europejski model społeczny – czy istnieje? Czy warto
go chronić?, [Online], dostępne: http://oldwww.ips.uw.edu.pl/pdfdoc/ztrsips/model.
doc, 28.12.2007, s. 3.

Karolina Marchlewska

The model of the future European welfare state
Summary
The new and active model of the future European welfare state proposed in the article, is a
concept constituting not only the answer to social needs of the citizens of the Community,
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but ﬁrst of all a vision which conditions the development of the Union in the incoming years.
The structure described in the article includes not only the achievements to date we dealt
with in the European Union, but also the experiences of a social state as well as challenges
and problems the Community copes with. The presented European welfare state model is
a proposal, which in fact has a lot in common with reality, because while being deﬁned it
mainly relied on it. However, it is difﬁcult to say whether subsequent decisions and directions
of development taken by the EU are going to contribute to forming this shape or whether it
is going to have a different dimension. Therefore, it can be perceived as an innovative and
creative project for the European Union and its citizens.

Karolina Marchlewska

Le modèle du prochain welfare state européen
Résumé
Le nouveau et actif modèle du welfare state européen, proposé dans l’article, c’est non
seulement une réponse aux besoins sociaux des citoyens de la Communauté, mais aussi et
avant tout une vision, conditionnant le développement de l’Union dans les années à venir.
La structure, décrite dans l’article, tient compte non seulement de la réalisation réussie des
objectifs sociaux de l’Union Européenne, mais aussi des expériences de l’Etat social, ainsi que
des enjeux et problèmes de la Communauté. Le modèle du welfare state européen c’est une
proposition, basée essentiellement sur la réalité. Actuellement, il est difﬁcile de répondre à la
question si les décisions suivantes et les axes de développement, déﬁnis par l’UE, exerceront
une inﬂuence sur sa forme et ses dimensions. Nous pouvons donc admettre que c’est un projet
innovant et créatif pour l’Union Européenne et pour ses citoyens.
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Innowacyjność i kreacyjność Unii Europejskiej
jako podmiotu w stosunkach międzynarodowych

Z a r y s t r e ś c i : Innowacyjność i kreacyjność Unii Europejskiej jako podmiotu
stosunków międzynarodowych polega na tym, iż europejski proces integracji europejskiej
jest najbardziej ambitnym przedsięwzięciem integracyjnym na świecie. Niewątpliwie Unia
jest jedną z najważniejszych prób zbudowania zupełnie nowego organizmu o charakterze
międzynarodowym. Jeśli integracja zakończy się sukcesem, wówczas powstanie nowa
i odmienna organizacja, jakiej dotychczas jeszcze nie było, będzie ona bowiem czymś
pośrednim pomiędzy organizacją międzynarodową a federacją państw. Jaki będzie jednak
efekt tych procesów, czas pokaże.

14

lipca 2009 r. – dzień szczególny dla całej Unii Europejskiej – takim m.in.
nagłówkiem czy akapitem rozpoczyna się większość europejskich gazet.
Jest to dzień, w którym po raz pierwszy od upadku żelaznej kurtyny, stowarzyszenia państw byłego bloku wschodniego ze Wspólnotami Europejskimi oraz czasu
największego rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa z Europy ŚrodkowoWschodniej, Parlamentowi Europejskiemu będzie przewodził polityk niebędący
obywatelem tzw. starych państw członkowskich Unii, lecz z byłego państwa
komunistycznego. Jest to z wielu względów niezwykłe wydarzenie. Po pierwsze,
oznacza to, iż po raz kolejny najwyższe urzędy instytucji unijnych nie są zamknięte
dla obywateli członków nowych państw, po drugie, dotyczy otwarcia Parlamentu
Europejskiego na nowe problemy, m.in. dotyczące w szczególności Partnerstwa
Wschodniego, po trzecie zwrócenie uwagi na problematykę bliską Jerzemu Buzkowi – ochronę prawa własności, technologii czy zmian klimatycznych. Wydaje
się, iż wprowadzenie obywateli nowych państw UE na najwyższe stanowiska jest
oznaką kreatywności struktur unijnych, ich elastyczności i adaptacyjności do nowych warunków działania.

AGNIESZKA MAGDALENA ZARĘBA
Nie budzą najmniejszej wątpliwości stwierdzenia, iż Unia Europejska jako
podmiot międzynarodowy jest nowym bytem, będącym w trakcie powstawania.
Analiza wskazuje, iż sama forma UE jest w trakcie procesu tworzenia. W niniejszych rozważaniach zostaną podjęte problemy innowacyjności i kreatywności UE,
podmiotowości UE w stosunkach międzynarodowych oraz konfederacji, federacji
oraz organizacji jako możliwych form UE.

Innowacyjność i kreacyjność
Rozważania nad istotą problemu innowacyjności i kreacyjności Unii Europejskiej
jako podmiotu w stosunkach międzynarodowych należy rozpocząć od wyjaśnienia
i nakreślenia znaczenia obu tych pojęć. Innowacyjność dotyczy wprowadzenia
innowacji i nowatorstwa1. Natomiast innowacja to wprowadzenie czegoś nowego.
Według słownika przykładami innowacji mogą być zarówno innowacja technologiczna, jak i rynkowa. Drugie znaczenie innowacji odnosi się do rzeczy nowo
wprowadzonej oraz nowości2. Warto zauważyć, iż synonimem pierwszej deﬁnicji
jest „zmiana”, natomiast drugiej np. „nowość” w postaci nowego produktu czy
nowego podmiotu. Kreacyjność pochodzi od słowa „kreacyjny”, „twórczy”, „odznaczający się oryginalnością, odkrywczością” (zwykle w odniesieniu do działalności
artystycznej)3. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż oba pojęcia koncentrują się
wokół nowości, adaptacji do nowych warunków środowiska zewnętrznego, reform
czy przekształcania niewydolnych struktur, mechanizmów dynamiki, niepowtarzalnych rozwiązań.
Warto w tym miejscu postawić pytanie: jaki związek mają te oba określenia
z Unią Europejską? Po pierwsze, Unia Europejska jako podmiot4 w stosunkach
międzynarodowych, jest in statu nascendi5, czyli w trakcie powstawania6. Po drugie,
kompetencje jej organów w poszczególnych zagadnieniach (ﬁlarach) nie są do końca
sprecyzowane. Po trzecie, jej forma, wbrew polemikom w literaturze przedmiotu,
1
S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, WN PWN, Warszawa 2008, [Online],
dostępne: http://usjp.pwn.pl/haslo.php?id=1830925, 17.07.2009.
2

Ibidem.

3

Ibidem.

4

Celowo w tym miejscu nie dodaję przymiotnika: międzynarodowy czy ponadnarodowy, ponieważ
w dalszej części zostanie podjęta próba zasygnalizowania problemu.
5
Dosłownie: „w trakcie rodzenia się”. Zob. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów
obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s. 232.
6
B. Góralczyk, Istota i charakter organizacji międzynarodowych, w: D. Milczarek, A.Z. Nowak
(red.), Wybrane problemy integracji europejskiej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2003, s. 472.
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dyskusji w mediach oraz opinii społecznej nie jest zdeﬁniowana. Po czwarte, jej
rola i pozycja na arenie stosunków międzynarodowych nie jest do końca określona
(zazwyczaj prognozy koncentrują się wokół pokazania potencjału UE w aspekcie
gospodarczym, ludnościowym, kulturowym).

Podmiotowość w stosunkach międzynarodowych
Generalnie wyznacznikiem podmiotowości w stosunkach międzynarodowych
jest suwerenność, czyli niezależność podmiotu od innych uczestników stosunków
międzynarodowych. Od pokoju westfalskiego (1648 r.), który stanowił próbę
uregulowania stosunków międzynarodowych, uznaje się, iż to państwa mają podmiotowość w stosunkach międzynarodowych7. Dopiero w XIX w. pod wpływem
zmian cywilizacyjnych pojawili się niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych. Można do nich zaliczyć m.in.: wielkie grupy społeczne i ich organizacje
(np. narody); małe grupy społeczne i ich organizacje (np. polityczne, religijne);
organizacje międzynarodowe; przedsiębiorstwa międzynarodowe (transnarodowe
korporacje występujące w obecnej formie, funkcjonują dopiero od połowy lat 60.
XX w.)8. Według Bogdana Góralczyka, najważniejszymi uczestnikami stosunków
międzynarodowych, oczywiście oprócz państwa, pozostają organizacje międzynarodowe9. Jednakże jak sam autor zauważa, organizacje międzynarodowe są
pochodnymi podmiotami prawa międzynarodowego, ponieważ tworzone są przez
podmioty pierwotne (generalnie państwa oraz osoby prawne i ﬁzyczne)10. Oznacza
to wielość celów, interesów oraz potrzeb poszczególnych członków organizacji, co
nie musi przekładać się na wspólny cel czy wspólną wolę samej organizacji. Jest to
równoznaczne z spowolnieniem procesu decyzyjnego organizacji międzynarodowej
(w organizacji międzynarodowej zazwyczaj podejmuje się decyzje jednomyślnie)
w stosunku do państwa.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt zjawiska stosunków międzynarodowych, dotyczący odmiennych zasad i koncepcji podejścia w stosunku do sfery
bezpieczeństwa i do sfery gospodarczej11. W stosunkach międzynarodowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa dominuje nadal ﬁlozoﬁa neorealistyczna,

7
Zob. K. Żukrowska, Problem podzielności praw suwerennych, w: J. Gołębiowski (red.), Integracja
a granice suwerenności, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2007, ss. 43-48.
8

B. Góralczyk, op. cit., s. 463.

9

Ibidem.

10

Ibidem, s. 464.

11

Warto w tym miejscu poczynić krótką uwagę, iż zadaniem UE jest zapewnienie zarówno bezpieczeństwa, jak i funkcjonowania stosunków gospodarczych.
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wynikać to może z faktu, iż problematyka ta dotyczy bardzo wrażliwej materii – jaką
jest suwerenność. Filozoﬁa neorealistyczna obejmuje następujące zasady:
• Państwo pozostaje podstawowym podmiotem stosunków międzynarodowych;
• Stosunki międzynarodowe mają relacje o sumie zerowej, czyli jeden
z partnerów traci, natomiast drugi korzysta;
• Stosunki międzynarodowe charakteryzują się partykularnymi interesami
poszczególnych państw;
• System bezpieczeństwa oparty jest na wykorzystaniu przewagi;
• Rola organizacji międzynarodowych jest drugoplanowa;
• Systemy polityczne państw oparte są na modelu realizującym interes
narodowy;
• System gospodarczy oparty jest na ochronie rynku narodowego, co prowadzi do rozwoju nacjonalizmów gospodarczych12;
• Każde państwo jest niepodzielnie suwerenne13.
W stosunkach międzynarodowych dotyczących sfery gospodarczej coraz częściej stosuje liberalny model współpracy14. Charakteryzuje się on następującymi
zasadami:
• Podmiotami stosunków międzynarodowych są zarówno państwa, jak i organizacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe oraz organizacje
pozarządowe;
• Rola organizacji międzynarodowych porównywalna jest do roli
państw;
• Rozwinięte stosunki międzynarodowe prowadzą do samoograniczania
się państw;
• System bezpieczeństwa jest kooperatywny, co nie oznacza, że nie ma
w nim napięć czy konﬂiktów;
• System polityczny to demokracja, która jest wspomagana przez organizacje międzynarodowe;
• System gospodarczy opiera się na otwieraniu granic, prowadząc do
umiędzynarodowienia gospodarki (na niespotykaną wcześniej skalę), co
tworzy wzajemne powiązania i wspólne interesy między państwami;

12

Wbrew zasadzie otwarcia rynku gospodarczego w UE, nadal występują przejawy nacjonalizmu
w sprawach gospodarczych. Nie tak dawno prezydent Francji N. Sarkozy doﬁnansowywał rodzimy
przemysł samochodowy, nie tylko w obliczu kryzysu ﬁnansowego.
13

B. Żukrowska, op. cit., s. 46.

14

Nie będę w tym miejscu podejmować polemiki, iż liberalny model współpracy gospodarczej
obejmuje obszary będące pod wpływem zachodniej cywilizacji. Nie wszyscy globalni uczestnicy
stosunków międzynarodowych podzielają ten pogląd.
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• Państwo deleguje pewne prawa na poziom międzynarodowy, co prowadzi
do ścisłej koordynacji działań na szczeblu międzynarodowym15.
Zestawienie wymienionych paradygmatów funkcjonujących w dwóch różnych
sferach stosunków międzynarodowych pozwala na powielenie wniosków wielu
publicystów i naukowców, iż Unia Europejska jako podmiot realizuje swoje cele
gospodarcze, oczywiście w ramach poszczególnych Wspólnot Europejskich, natomiast w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa europejskiego jej struktury decyzyjne
i aktywność pozostają martwe. Wydaje się, iż innowacyjność Unii Europejskiej
w najbliższych latach będzie polegała na przeniesieniu paradygmatu współpracy
ze sfery stosunków międzynarodowych do sfery bezpieczeństwa europejskiego.
Banalne jest stwierdzenie, iż proces ten będzie bardzo trudny, żmudny i czasochłonny. Jedno jest pewne – będzie wymagał od suwerennych członków rezygnacji
z ich własnych interesów i potrzeb na rzecz wspólnego celu, interesu czy potrzeb.
Kolejnym elementem innowacyjności i kreacyjności UE w tym aspekcie będzie
połączenie przez jeden organizm niebędący państwem, zapewnienia zarówno bezpieczeństwa, jak i swobodnego przepływu towarów.
Generalnie jednym z podstawowych czynników integracyjnych jest zagrożenie
bezpieczeństwa. Obecnie jest ono deﬁniowane na poziomie globalnym, np.: międzynarodowy kryzys walutowy, wzajemne zależności energetyczne, technologiczne
zacofanie UE w stosunku do Japonii i Stanów Zjednoczonych, wymieranie lasów,
inne zagrożenia ekologiczne, różnego rodzaju fundamentalizmy16, oraz zorganizowany terroryzm międzynarodowy. Głównym problemem czynników powodujących
brak bezpieczeństwa jest to, iż nie są one spersoniﬁkowane, oprócz terroryzmu
islamskiego – Osama bin Laden, czy fundamentalizmu islamskiego – prezydent
Iranu, lub zagrożenia atakiem nuklearnym – Korea Północna. Niezwykle trudne
jest przypisanie jednej jednostki ludzkiej, znanej z imienia i nazwiska do problemu
– globalnego ocieplenia czy wymierania lasów. Prozaiczne jest stwierdzenie, iż
jedynie realne zagrożenie – czyli dekodowane tak w umysłach przez większość
rządzących państwami członkowskimi Unii oraz ich obywateli – doprowadzi do
zacieśnienia współpracy w II i III ﬁlarze UE. Potwierdzeniem tej tezy są początki
współpracy gospodarczej na kontynencie europejskim. Generalnie EWWiS, EWG
i EURATOM powstały w obawie przed groźbą inwazji Związku Sowieckiego na
tereny Europy Zachodniej17. Podsumowując, dopóki nie będzie spersoniﬁkowanej

15

Ibidem, ss. 46-48.

16

Zob. np. F. Kinsky, Federalizm – model ogólnoeuropejski, Wyd. WAM, Kraków 1999, ss. 135-136.

17

Nie będę w tym miejscu rozwijała złożonego problemu integracji europejskiej po 1945 r., ponieważ
nie jest to przedmiotem niniejszego artykułu. Zainteresowanych odsyłam do licznej literatury w tej
materii. Zob. np. K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej
TWP, Warszawa 2003.
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instytucji wroga lub zagrożenia, Unia Europejska nie będzie realizowała swych
kompetencji w II i III ﬁlarze, które wówczas mogłyby zostać jej przyznane18.

Konfederacja – Federacja – Organizacja
Określenie podmiotowości uczestnika stosunków międzynarodowych wymaga
sprecyzowania jego formy, czyli odpowiedzi na pytanie: czym jest Unia Europejska – konfederacją, federacją czy organizacją? Odpowiedź na to zasadnicze
pytanie pozwoli na sprecyzowanie innowacyjności Unii jako podmiotu stosunków
międzynarodowych.
Konfederacja to związek państw lub związek państwowy powstający na mocy
umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy państwami. Państwa będące składowymi konfederacji zachowują swoją suwerenność, a relacje między nimi i państwami trzecimi są regulowane prawem międzynarodowym. Związek państwowy
obejmuje określone dziedziny, które są wspólnie wykonywane oraz dysponuje
własnymi organami. Sama konfederacja nie staje się państwem, chociaż posiada
pochodną i ograniczoną podmiotowość międzynarodową (pierwotną podmiotowość
posiadają państwa). Ponadto nie ustanawia się partykularnego węzła prawnego
pomiędzy konfederacją a obywatelami państw-członków konfederacji19. Odpowiednikiem tej koncepcji Unii Europejskiej jako konfederacji byłaby Charles’a de
Gaulle’a wizja Europy – „Europy Ojczyzn”20.
Drugie określenie „federacja” zawarte jest w określeniu „federalizm”. Federalizm
(łac. foedus, przymierze, związek ugoda) utożsamia się z pięcioma określeniami:
państwem federalnym, federacją państw (związek, unia, konfederacja), ideą lub
procesem prowadzącym do układu ponadpaństwowego zorientowanym na amerykańską teorię rządu federalnego, ideą układu ponadpaństwowego, zakładającego
nie tylko efektywność władzy federacji, ale też rzeczywistą autonomię jej członków i udział ich obywateli na wszystkich dzięki wzmocnieniu zasady wolności,
partnerstwa i równości praw przez zasadę subsydiarności powiązaną z zasadą
solidarności lub procesem wiodącym do tego układu, teorią integracji regionalnej
(federalizm w kontekście efektu końcowego procesu integracji, podporządkowany
różnoaspektowej zasadzie korzyści)21.
18
Nietrudno tutaj o alegorię ﬁlmową, np. II część „Gwiezdnych wojen – Atak klonów” – przejęcie
absolutnej władzy przez kanclerza w obliczu zagrożenia.
19

J. Barcz, Unia Europejska: związek państw, państwo federalne czy organizacja międzynarodowa?,
w: Integracja…, ss. 29-30.
20

J. Barcz, op. cit., s. 32.

21

W. Bokajło, Federalizm, w: W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Unia Europejska: leksykon integracji,
Wydawnictwo Europa, Wrocław 2003, s. 31.
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Według Jerzego Kranza, Unia jako państwo federacyjne nie spełnia dwóch podstawowych kryteriów prawnych:
• Po pierwsze, państwo federalne jako całość jest suwerenne w rozumieniu prawa międzynarodowego, natomiast Wspólnoty Europejskie (jako
organizacje międzynarodowe posiadają suwerenność o charakterze
wtórnym) i tym bardziej Unia Europejska (która jest pochodną Wspólnot
Europejskich) nie spełnia tego kryterium;
• Po drugie, państwo federalne posiada konstytucję państwową jako podstawę prawną struktury i decentralizacji kompetencji. Najwyższa ustawa
ma legitymację wywodzącą się bezpośrednio z woli narodu, natomiast
podstawą działania Wspólnot i Unii Europejskiej jest umowa międzynarodowa wyrażająca wolę polityczną państw członkowskich;
• Po trzecie, części państwa federalnego nie są państwami w sensie prawa
międzynarodowego, a ich status, co zaznaczono wcześniej, reguluje
konstytucja państwowa, natomiast w przypadku Wspólnot i Unii Europejskiej „składowymi” są niezależne państwa; należy podkreślić, że to
one określają zakres regulacyjny Wspólnot i Unii oraz ich przyszłość22.
Podążając za rozważaniami koncentrującymi się wokół cech podstawowych
państwa, należy wskazać deﬁnicję Jerzego Jellinka, który wyraźnie zdeﬁniował
państwo w trzech kategoriach: wymogu posiadania terytorium, władzy zwierzchniej
i narodu23. W przypadku tej koncepcji państwa największe problemy Wspólnoty
Europejskie i Unia mają w odniesieniu do drugiego i trzeciego kryterium24. Przede
wszystkim władza Wspólnot pochodzi od państw członkowskich, ma charakter
pochodny, ograniczony podmiotowo i przedmiotowo, natomiast w ramach UE
współpraca państw – wychodzących poza I ﬁlar – dotyczy umów na mocy traktatów
międzynarodowych. Poza tym powoływanie narodu europejskiego ma raczej charakter symboliczny, natomiast obywatelstwo Unii ma charakter pochodny i stanowi
uzupełnienie obywatelstwa państw członkowskich. Należy jednakże zaznaczyć, iż
„obywatelstwo Unii” przyczynia się bez wątpienia do umocnienia świadomości
europejskiej, to nie stanowi o istnieniu „narodu europejskiego”, który mógłby
powoływać europejskie i suwerenne organy władcze25.
Gwoli ścisłości Jan Barcz wskazał, iż Wspólnoty i Unia Europejska wykazują
cechy federalizmu, co nie oznacza, że są państwem federalnym. Autor wskazuje tutaj
22
J. Kranz, Wspólnoty i Unia. Ponadnarodowość, federalizm, subsydiarność i suwerenność, w:
J. Kranz, J. Reiter (red.), Drogi Europy, Więź, Warszawa 1998, ss. 26-30.
23

Zob. np. G.L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Wyd.
UMCS, Lublin 1991.
24
W przypadku pierwszego kryterium – terytorium – nie ma większych wątpliwości, ponieważ
państwa członkowskie Wspólnot i Unii je mają.
25

J. Barcz, op. cit., ss. 33-34.
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na zasady państwa federalnego, które mają zastosowanie również w organizacjach
międzynarodowych. Są to:
• Podział kompetencji między całością a częściami składowymi (kompetencje pierwotne pozostają u części składowych, natomiast całość otrzymuje
to, co wyraźnie uzgodnione) art. 5 (akapit pierwszy TWE) – „Wspólnota
działa w granicach kompetencji powierzonych jej niniejszym traktem
oraz celów w nim wyznaczonych”26.
• Zasada subsydiarności (federacja może podejmować działania poza obszarem kompetencji, wtedy, gdy wykaże, iż dane zadanie będzie lepiej
wykonane na szczeblu centralnym niż na poziomie części składowych,
art. 5. (akapit drugi) TWE – „W dziedzinach, które nie należą do kompetencji wyłącznej, Wspólnota podejmuje działania, zgodnie z zasadą
pomocniczości, tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele
proponowanych działań nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający
przez Państwa członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki
proponowanych działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie
Wspólnoty”27.
• Zasada proporcjonalności precyzuje podział kompetencji w praktycznym
działaniu, wynika z niej zakaz podejmowania działań, które wykraczałyby
poza uzgodnione cele; art. 5. (akapit trzeci TWE) – „Działanie Wspólnoty
nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów niniejszego
Traktatu”28.
• Zasada lojalności (solidarności) zobowiązuje części składowe do działania
na rzecz osiągnięcia wspólnych celów, realizowanych przez federację;
art. 10 TWE zobowiązuje państwa członkowskie UE do podejmowania
wszelkich środków ogólnych lub partykularnych, w celu zapewnienia
wykonania zobowiązań wynikających z TWE lub innych działań instytucji wspólnotowych, ułatwiania wspólnocie wykonania jej zadań oraz
powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić
realizacji celów TWE. Jak zauważa J. Barcz, Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozszerza działanie zasady lojalności na ﬁlary międzyrządowe.
• Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w stosunku do prawa
krajowego państw członkowskich. W przypadku prawa wspólnotowego
mechanizm gwarantujący działanie niniejszej zasady odnosi się do
26

Tekst Traktatu dostępny na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,
[Online] dostępne na: <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:PL:HTML>
(10.09.2009)
27

Ibidem.

28

Ibidem.
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zobowiązania suwerennych państw, które przyzwalają na skuteczność
bezpośrednią aktów prawa wspólnotowego w obszarze przekazywanych
na wspólnoty kompetencji i zobowiązują się do zapewnienia efektywności
tych aktów prawnych w ramach swojej jurysdykcji29.
Warto zwrócić uwagę, iż rozwinięciem tej koncepcji federalizmu jest teoria
i badania zespołu Karla Deutcha. Doszli oni do wniosku (stojąc na gruncie funkcjonalizmu) po pierwsze, iż federalizm jest procesem zmierzającym do amalgamacji
(czyli według autorów zespolenia kilku jednostek wcześniej niezależnych w jedną
całość, przy czym ma ona posiadać jakiś rodzaj wspólnego rządu, który może być
federalny lub jednostkowy) przy skończonej integracji; po drugie, że federacja
jest skuteczna, jeśli oparta jest na pluralistycznych siłach integracji, jej jedynym
celem jest zapewnienie pokoju – do osiągnięcia tego służy zespolona wspólnota
bezpieczeństwa; po trzecie wprowadzono określenie „progu integracji”, które odnosi
się do dekad lub nawet całych generacji obejmujących obie strony; przekroczenie
progu zależy od:
• określonego stopnia poczucia wspólnoty i stopnia komunikowania się,
• wszechstronnego rozwoju procesu integracyjnego wokół ośrodka integrującego (federatora, politycznie, ekonomicznie i kulturowo silniejszego
niż pozostałe jednostki polityczne)30.
Wydaje się, iż ten ostatni element przekroczenia progu integracji, czyli proces
integracyjny zachodzący wokół integratora, powinien wzbudzić zainteresowanie. Po
pierwsze, w Unii istnieją w zależności od klasyﬁkacji historyczne centra integracji,
są to: Francja i Niemcy, które rozpoczęły procesy integracyjne zarówno w opozycji
do bloku sowieckiego, jak i dominacji amerykańsko-brytyjskiej na kontynencie.
Jednakże te oba państwa pomimo charakteru specjalizacji – przemysł (Niemcy),
rolnictwo (Francja) – nadal jako państwa narodowe posługują się partykularnym
interesem narodowym i podejmują procesy integracyjne w momentach dla siebie
wygodnych. Obecnie kolejnym czynnikiem, coraz mocniej uprawnionym do działań
integracyjnych na mocy traktatów międzynarodowych (rozpoczynając od Jednolitego Aktu Europejskiego, kończąc na Traktatach Lizbońskich), są instytucje Unii
Europejskiej. Ich polityka koncentruje się głównie w pierwszym punkcie, czyli
dotyczy przełamywania barier kulturowych, stereotypów międzynarodowych,
służy budowaniu tożsamości i świadomości europejskiej31. Świadczą o tym cele
29

J. Barcz, op. cit., ss. 37-38.

30

W. Bokajło, op. cit., s. 33.

31

Dosyć interesujące badania z zakresu tożsamości europejskiej i obywatelstwa UE przeprowadził
w lutym 2009 r. TNS OBOP. Zdaniem Polaków, najważniejszym elementem tożsamości europejskiej
jest po pierwsze historia, wskazuje na nią ok. 30% naszego społeczeństwa. Na drugim miejscu znajdują się wartości demokratyczne (27%), natomiast na trzecim – wspólna waluta, czyli euro (26%).
Interesująca jest gradacja obywateli 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Generalnie wskazują
te same trzy najważniejsze elementy tożsamości europejskiej co Polacy, lecz w odwrotnej kolejno-
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programów skierowanych do obywateli państw członkowskich, ﬁnansowanych
przez Komisję Europejską, np. „Europa dla Obywateli”, w której jednym z celów
akcji „Aktywni obywatele dla Europy” jest ukierunkowanie na działania angażujące
obywateli i umożliwiające spotkania ludziom z różnych części Europy, wymianę
doświadczeń, opinii i wartości, czerpanie nauki z historii i budowanie wspólnej
przyszłości32.
Wydaje się, iż należy w opozycji do przedstawionych już stanowisk zaprezentować koncepcję federalistycznej Europy według Ferdinanda Kinskiego33. Należy
poczynić uwagę, iż w przypadku F. Kinskiego cechy państwa federalistycznego są
określane przez J. Barcza jako cechy federalizmu, obecne również w przypadku
organizacji międzynarodowych. Ponadto F. Kinsky wskazuje egzempliﬁkacje
elementów federalistycznych w strukturze i instytucjach unijnych. Według autora
najważniejsze przejawy federalizmu to:
• Procesy przedfederalne, czyli: integracja europejska, powstanie ponadnarodowych form organizacyjnych; regionalizacja – uznanie etnicznych,
kulturowych, gospodarczych, społecznych odrębności poszczególnych

ści. Dla przeciętnego Europejczyka najważniejszym elementem budującym tożsamość jest wspólna
waluta (40%), na drugim miejscu są wartości demokratyczne (37%), a na trzecim – historia (24%).
Zarówno Polacy, jak i średnio ogół mieszkańców Unii Europejskiej do głównych czynników mogących
wzmocnić poczucie bycia obywatelem UE zaliczają ujednolicony europejski system zabezpieczenia
społecznego obejmujący m.in. ochronę zdrowia czy emerytury (po 39% w Polsce i średnio w UE)
oraz wspólnotową służbę do zwalczania skutków klęsk żywiołowych (po 24%). Na postawie tych
badań nietrudno o konkluzję – dlaczego w zintegrowanej Europie mówi się o unijnej społeczności
konsumentów. Zob. TNS OBOP, Tożsamość Europejska i obywatelstwo Unii Europejskiej – opinie
Polaków i mieszkańców 27 państw UE, Komunikat z badań K.08/09, [Online] dostępne na: <www.
tns-global.pl/archive-report/id/7739> (12.05.2009)
32

Europa dla obywateli, [Online] dostępne na: <www.europadlaobywateli.pl> (13.05.2009)

33

Sam autor jest również teoretykiem federalizmu Według niego federalizm to obszar, w którym
zachodzi sprawiedliwa równowaga pomiędzy jednością a różnorodnością, integracją a rozdrobnieniem,
całością a jej częściami, centralizmem a partykularyzmem, integracją a decentralizacją. W tym ujęciu
federalizm obejmuje zarówno systemy przedfederalne (np. organizacje międzynarodowe), związki
państw i konfederacje, państwa federalne lub federacje, w których suwerenność jest przeniesiona
na wspólne organy federalne, choć ich człony dysponują kompetencjami i instrumentami władzy do
prowadzenia polityki wewnętrznej i samorządności, państwa zdecentralizowane lub zregionalizowane, o wspólnych organach władzy, aczkolwiek regiony podlegają władzy centralnej i nie partycypują
w tej władzy, państwa scentralizowane, w których szczebel regionalny i lokalny traktowany jest jako
jednostki administracyjne władzy centralnej. Ponadto F. Kinsky wymienia cztery zasady federalizmu.
Są to: autonomia (prawo członu federacji do samostanowienia i pełna samorządność, niewkraczająca
jednak w kompetencje władzy centralnej w zakresie polityki obronnej i zagranicznej, przez co człony
te nie uzyskują statutu podmiotu prawa międzynarodowego), kooperacja i prawnie uregulowane sposoby rozwiązywania konﬂiktów, subsydiarność i sprawiedliwy podział władzy, partycypacja. Zob. F.
Kinsky, op. cit., ss. 45-47, 50-58.
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państw; rozwój procesów samostanowienia, subsydiarnosći i partycypacji
obywateli w polityce i poza nią34.
• Federalizm w jednoczeniu Europy przejawia się w funkcjonowaniu
instytucji unijnych: po pierwsze – w niezależności członków Komisji
Europejskiej, kolegialności ich pracy, prawie do inicjatywy ustawodawczej, po drugie – rozporządzenia Rady Ministrów są prawomocne bez
konieczności przez parlamenty narodowe (prawo Wspólnoty Europejskiej
jest nadrzędne wobec prawa narodowego – wspominana wcześniej zasada,
że prawo federalne jest nadrzędne wobec prawa krajowego), przewidziane
w traktatach podejmowanie uchwał większością kwaliﬁkowaną, od Jednolitego Aktu Europejskiego stosowane częściej, natomiast w Maastricht
(1991 r.) i w Amsterdamie (1997 r.) rozszerzono zasadę uchwał większościowych na kilka dziedzin, w których dotychczas obowiązywała zasada
jednomyślności; po trzecie, Parlament Europejski może zmusić Komisję
do ustąpienia, ogłaszając wotum nieufności w obecności 2/3 stanu posłów, Parlament może odrzucić cały budżet UE, od Traktatu z Maastricht
i Amsterdamu Rada nie może unieważnić weta Parlamentu, w Maastricht
przyznano Parlamentowi Europejskiemu prawo głosu przy obsadzaniu
Komisji35; po czwarte, Europejski Trybunał Sprawiedliwości może ingerować w narodowe praktyki prawne poprzez wydawanie wstępnych
orzeczeń (ekspertyzy prawne wydawane na życzenie sądów narodowych),
istnieje możliwość odwołania przez obywateli państw członkowskich od
orzeczeń sądownictwa państw narodowych, od postanowień ETS nie ma
odwołania36.
• Wyraźne tendencje federalistyczne zawarto w Traktacie Maastricht:
wyraźna akceptacja zasady subsydiarności; wprowadzenie obywatelstwa
Unii; utworzenie Komitetu Regionów, w którym reprezentowane są kraje,
regiony i gminy, jako organy doradcze, w procesie decyzyjnym UE;
powołanie Unii Gospodarczej i Walutowej – utworzenie Europejskiego
Banku Centralnego37 oraz wprowadzenie wspólnej waluty; utworzenie
Europolu oraz skromne początki Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bez34

Ibidem, ss.119-120.

35

Wymienione pełnomocnictwa ustawodawcze udzielone Parlamentowi Europejskiemu, dotyczące
prawa weta i możliwości wprowadzania zmian, to kolejne etapy do stworzenia „systemu dwuizbowego”,
w którym Parlament Europejski pełniłby rolę przedstawicielstwa narodowego, natomiast Rada jako
izba państw biorących udział w ustanawianiu prawa. W UE nadal przewagę decyzyjną mają państwa
narodowe. Jednakże przyjęcie do Unii, traktaty akcesyjne i ważne umowy międzynarodowe wymagają
przynajmniej ratyﬁkacji przez Parlament Europejski.
36

Ibidem, ss. 120-123.

37

Europejski Bank Centralny jest jedyną instytucją unijną prowadzącą konsekwentnie swoją politykę
ﬁnansową, bez większych sprzeciwów ze strony państw członkowskich.
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pieczeństwa. Podsumowując, I ﬁlar UE – UGiW określa się jako federalistyczny, natomiast II ﬁlar WPZiB opiera się na współpracy państw,
bez wiążącej mocy wspólnotowej38.
F. Kinsky otwarcie wskazuje na przeciwników federalizacji Europy. Według niego
są to generalnie ci politycy, którzy dochodzą do władzy i korzystają z jej apanaży,
są zainteresowani jedynie utrwalaniem i poszerzaniem władzy państw narodowych,
na które mają bezpośredni wpływ. Uzupełnieniem tej argumentacji są poszczególne
osobiste ambicje polityków, którzy wolą pozostać na czele swych państw aniżeli
w ramach federacji europejskiej pozostawać w drugim szeregu rządzących. Należy
zwrócić uwagę na fakt, iż ci sami politycy i urzędnicy są powołani do obrony interesów narodowych, ich celem jest realizacja określonej wizji i strategii określonego
państwa narodowego, więc sprzyjając federacji europejskiej, realizując jej założenia,
mogliby działać wbrew założonym poszczególnym strategiom narodowym39.
Podsumowując, warto zacytować F. Kinskiego, który postawił pytanie o przejście
do modelu federacyjnej Europy. Według niego to, czy przejście do tego modelu
„powiedzie się na poziomie jednostkowym i globalnym, zależy nie tylko od Parlamentu Europejskiego i innych instytucji, od rządów i partii narodowych czy
wreszcie od układu sił w gospodarce i społeczeństwie. Zależy to od wszystkich
tych instytucji jednocześnie i od samych Europejczyków. Łatwo przewidzieć, co
się stanie z Europą bez federalizacji. Nie jest jedynie pewne, czy dostateczna liczba
Europejczyków zda sobie z tego sprawę”40.

Ostatnią możliwą alternatywą rozwoju Unii Europejskiej jest organizacja ponadnarodowa. Organizacją międzynarodową o charakterze międzyrządowym określa się celowy, stały i wielostronny związek państw, powołany na mocy zawartego
między nimi porozumienia i wyposażony w system stałych organów41. Zdaniem
J. Barcza, Wspólnoty Europejskie tworzące Unię są organizacjami międzynarodowymi typu ponadnarodowego. Według autora, ponadnarodowość organizacji
nie sugeruje utraty przez nią charakteru prawnego jako organizacji typu „międzypaństwowego”. Zaznaczając przy tym, iż jeśli w gestii państw członkowskie
pozostanie tylko decyzja o przystąpieniu do takiej organizacji, współdecydowanie
wspólnie z innymi członkami o przyjęciu traktatów rewizyjnych oraz decydowanie
o wystąpieniu z organizacji, to nadal organizacja ponadnarodowa będzie kreowana
przez państwa członkowskie w traktacie – umowie międzynarodowej i umowach
rewizyjnych stanowiących daną organizację42. Autor w swych rozważaniach idzie
38

Ibidem, ss. 124-125.

39

Ibidem, ss. 146-147.

40

Ibidem, ss.160-161.

41

I. Popiuk-Rysińska, Organizacje międzynarodowe. Zarys problematyki, w: S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 1998, s. 17.
42

J. Barcz, op. cit., s. 39.
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jeszcze głębiej, jego zdaniem „nic w tym względzie nie zmieni również sama nazwa takiej umowy międzynarodowej, nawet jeżeli państwa zgodzą się na nazwę
„konstytucji”43.
J. Barcz podaje cechy organizacji. Po pierwsze – szczególna koncentracja kompetencji po stronie organizacji kwaliﬁkowanej jako organizacja ponadnarodowa.
Po drugie – uzyskanie znaczącej autonomii własnego porządku prawnego zarówno
przez prawo pierwotne, jak i pochodne organizacji, po trzecie – wywieranie bezpośredniego skutku przez nadające się do tego normy pierwotnego i pochodnego
prawa organizacji międzynarodowych oraz w zasadzie pierwszeństwo takich norm
wobec prawa krajowego państw członkowskich. Po czwarte – szczególny proces
decyzyjny dotyczący kreacji prawa pochodnego (ponadnarodowy organ mający
inicjatywę ustawodawczą – Komisja Europejska, możliwość podejmowania decyzji
większością kwaliﬁkowaną przy wzmocnionej kontroli demokratycznej ze strony
instytucji parlamentarnej). Po piąte – zapewnienie jednolitości stosowania prawa
organizacji międzynarodowej przez własne organy sądowe oraz wykonywanie
skutecznego nadzoru nad zagwarantowaniem przez państwa członkowskie efektywności tego prawa w sferze wewnętrznej państw członkowskich; po szóste – rozwój
specyﬁcznej, głębokiej i obejmującej wszystkie dziedziny działania organizacji
współzależności między organizacją a państwami członkowskimi (między sferą
ponadnarodową a sferą państwową)44.
Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku obu autorów (J. Barcza i F. Kinskiego)
cechy charakterystyczne, takie, jak: autonomia prawa pochodnego organizacji
międzynarodowej, pierwszeństwo norm organizacji międzynarodowej nad prawem
krajowym, inicjatywa ustawodawcza dla organu ponadnarodowego (Komisja)
oraz podejmowanie decyzji większością kwaliﬁkowaną, budowa współzależności
pomiędzy sferą ponadnarodową a państwami – pozwalają zaliczyć Unię do innej
kategorii. W przypadku J. Barcza mamy do czynienia z organizacją ponadnarodową,
natomiast w przypadku F. Kinskiego – z cechami powstającej federacji.
Swoje rozważania na temat organizacji międzynarodowej typu ponadnarodowego
J. Barcz uzupełnia, dodatkowo argumentując, iż na mocy artykułu 2 Traktatu o Unii
Europejskiej „Unię stanowią Wspólnoty Europejskie [...] uzupełnione politykami
innymi ﬁrmami współpracy”. Według autora zaakceptowanym i ogólnie przyjętym
modelem integracji europejskiej jest forma organizacji międzynarodowej, a nie
formy „europejskiej państwowości”. Zdaniem Barcza, przemawiają za tym następujące argumenty:
1. Państwa członkowskie podjęły decyzję, aby Unię Europejską przekształcić w jednolitą organizację międzynarodową, która wchłonęłaby
43

J. Barcz, Przewodnik po Traktacie konstytucyjnym wraz z tekstem Traktatu, Warszawa 2005,

s. 43.
44

J. Barcz, Unia…, s. 40.
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Wspólnotę Europejską i oba międzyrządowe ﬁlary (decyzja ma ta potwierdzenie w artykułach 1-7 Traktatu Konstytucyjnego.
2. Regulacje dotyczące II i III ﬁlara (sugerujące powstanie związku państw)
idą w kierunku objęcia ich obszarem regulacyjnym organizacji międzynarodowej. Nawet w przypadku odrzucenia traktatu konstytucyjnego
tendencja taka będzie regulowana za pośrednictwem istniejących możliwości prawnych45.
Zdaniem J. Barcza, proponowana przez niego „trzecia droga” rozwoju Unii Europejskiej jako modelu organizacji międzynarodowej typu ponadnarodowego jest
najbardziej realnym modelem docelowym rozwoju integracji europejskiej. Z jednej
strony będą następowały procesy zwiększające rolę instytucji ponadnarodowych,
z drugiej natomiast strony będzie zachodził wzrost znaczenia i wpływ suwerennych
państw na sferę ponadnarodową i tym samym realizowania własnych interesów
w ramach zacieśniającej się współzależności46.

Podsumowanie
Innowacyjność i kreacyjność Unii Europejskiej jako podmiotu stosunków międzynarodowych polega na tym, iż europejski proces integracji europejskiej jest
najbardziej ambitnym przedsięwzięciem integracyjnym na świecie. Warto przypomnieć, iż tego typu idee nie są obce kontynentowi europejskiemu. Zacznijmy od
przypomnienia bardzo ambitnych propozycji zjednoczenia Europy przez Karola
Wielkiego, Ottona III czy Napoleona Bonapartego. Każdy z tych przywódców miał
odrębny plan dotyczący Europy oraz kierował się odmiennym systemem wartości.
Jedynie idee i pomysły zapoczątkowane m.in. przez Winstona Churchilla, Paula
Henriego Spaaka, Konrada Adenauera, zyskały aprobatę większości przywódców
europejskich oraz społeczeństw.
Niewątpliwie Unia jest jedną z najważniejszych prób zbudowania zupełnie nowego organizmu o charakterze międzynarodowym. Jeśli integracja zakończy się
sukcesem (trzy unijne ﬁlary zostaną uwspólnotowione – innymi słowy przeniesione
na szczebel ponadnarodowy), wówczas powstanie nowa i odmienna organizacja,
jakiej dotychczas jeszcze nie było, będzie ona bowiem czymś pośrednim pomiędzy
organizacją międzynarodową a federacją państw47. Jej proces decyzyjny, struktury,
instytucje muszą być na tyle sprawne i elastyczne, aby w swym działaniu połączyć zakres działania obu stref bezpieczeństwa i przepływu towarów. Dotychczas
45

Ibidem, ss. 40-41.

46

Ibidem, ss. 41-42.

47

B. Góralczyk, op. cit., s. 473.
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funkcjonują organizacje wyspecjalizowane niełączące w swym działaniu dwu lub
więcej sfer.
Jaka będzie przyszłość UE? Warto w tym miejscu zacytować odpowiedź francuskiego socjologa Michaela Croziera: „Nasze obecne społeczności europejskie
są tak hermetyczne, a zarazem rozwarstwione, że ich ewolucja ku masowemu
społeczeństwu konsumentów wymyka się spod kontroli elit kierowniczych i państwowych autorytetów, niezdolnych w tym momencie do zmobilizowania środków
koniecznych do zainicjowanego rozwoju europejskiego. Proces ten dokonuje się
biernie, nie ma żadnej siły sprawczej, która by tchnęła w ludzi aktywność, i chęć
świadomego zaangażowania. Sami więc pozwalamy, by postęp dokonywał się bez
nas”48. Już za parę lat okaże się, czy konsumenckie siły oddolne, a może odgórne
decyzje państwowe lub wspólne zagrożenie zdecyduje o pogłębieniu integracji.

Agnieszka Magdalena Zaręba

Innovation and creativity of the European Union as the subject in
international relations
Summary
Innovation and creativity of the European Union as the subject in international relations can be
perceived in the fact that the European integration process is the most ambitious undertaking
on the entire globe. Undoubtedly, the Union is one of the most important attempts to build a
completely new organism of an international character. If the integration is successful then
a new and different organisation will be established, which has never existed before, since it
is going to be something between an international organisation and a federation of countries.
The time will show what the effect of these processes is going to be like.

Agnieszka Magdalena Zaręba

L’innovation et la créativité de l’Union Européenne en tant qu’acteur
dans les relations internationales
Résumé
L’innovation et la créativité de l’Union Européenne en tant qu’acteur dans les relations
internationales se traduit par le fait que le processus de l’intégration européenne est une des
plus ambitieuses démarches d’intégration dans le monde entier. Assurément, l’Union est une
48

F. Kinsky, op. cit., s. 147.
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des plus importantes tentatives de construction d’un organisme tout à fait nouveau à caractère
international. Si l’intégration réussit, une nouvelle et tout à fait différente organisation sera
créée, intermédiaire entre une organisation internationale et une fédération d’Etats. Et c’est
le temps qui nous montrera le résultat de ces processus.
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Punkty Informacji Europejskiej
Europe Direct w Polsce

D

ążąc do ujednolicenia swoich kanałów informacyjnych, w roku 2005 Komisja
Europejska powołała do życia sieć punktów o nazwie EUROPE DIRECT,
których głównym zagadnień jest udzielanie informacji i porad związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. W roku 2009 sieć ta została rozszerzona o nowe
punkty, których obecnie w Unii Europejskiej jest ok. 500, zaś w Polsce 27.
Punkty informacyjne Komisji Europejskiej Europe Direct to ośrodki, które
odwiedzać można osobiście lub kontaktować się za pośrednictwem telefonu czy
poczty elektronicznej. Ponadto oferują one:
• bezpłatne publikacje, broszury informacyjne i przewodniki
• bezpłatne połączenie z centrum Europe Direct pod numerem 00 800
67891011
• odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich
• komputery z dostępem do serwisu Europa – portalu internetowego UE
• mechanizm informacji zwrotnej, umożliwiający obywatelom poinformowanie 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

4

3

2

1

Punkt Informacji
Europe Direct
Katowice

Europe Direct
przy Wyższej
Szkole Gospodarki
w Bydgoszczy
Europe Direct
Inowrocław
przy Wydziale
Zamiejscowym
Wyższej Szkoły
Gospodarki
w Bydgoszczy
tel.: (52) 567 00 60/61
wew.30/31
fax: (52) 567 00 69

ul. Kościuszki 6,
Katowice

tel.: (32) 209 17 01

Wo j e w ó d z t w o ś l ą s k i e

tel.: (52) 567 00 90
88- 100 Inowrocław wew. 2
ul. Poznańska 43/45 fax: (52) 567 00 90
wew. 2

85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 3

europe-direct@europe-direct.katowice.pl
www.europe-direct.katowice.pl

europe_direct_inowroclaw@byd.pl
www.europe_direct_inowroclaw.byd.pl

europe.direct@byd.pl www.europe_direct_
bydgoszcz.byd.pl

Wo 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
Białystok

www, mail

Wo j e w ó d z t w o p o d l a s k i e
europe-direct@bialystok.bia.pl
ul. Lipowa 14,
tel.: (85) 744 24 43
www.europe-direct.bialystok.pl
Białystok

Telefon, faks

Adres

Nazwa punktu

8

7

6

5

Adres
Wo j e w ó d z t w o ś l ą s k i e

Telefon, faks

tel.: (84) 677 67 76

ul. Akademicka 4,
Zamość

tel.: (95) 722 38 66

Wo j e w ó d z t w o l u b u s k i e

tel.: (81) 534 61 91

ul. Leszczyńskiego
14/1-3, Lublin

Lubuski Punkt
Informacyjny Europe ul. Jagiellończyka
Direct
8, Gorzów
– Gorzów
Wielkopolski
Wielkopolski

Punkt informacyjny
Europe Direct –
Lublin
Centrum Informacji
Europejskiej Europe
Direct w Zamościu

europe_direct@bielsko.biala.pl
www.europe-direct.bielsko.pl

www, mail

europe-direct-gorzow@lubuskie.pl
www.europe-direct.lubuskie.pl

europe_direct@zamosc.pl
www.europedirect.zamosc.pl

europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl

Wo j e w ó d z t w o l u b e l s k i e

Książnica
Beskidzka – Punkt
ul. Słowackiego 17a,
tel.: (33) 812 35 20
Informacyjny Europe Bielsko- Biała
Direct

Nazwa punktu

Al. Piłsudskiego
32/208, Olsztyn

Europe Direct
Warmia i Mazury

11

13

europe-direct-zielonagora@lubuskie.pl
www.europe-direct.lubuskie.pl

tel.: (89) 535 48 43

tel.: (87) 520 10 60

europe_direct@olsztyn.wmirol.org.pl
www.europe-direct.olsztyn.pl

europedirect_olecko@wmirol.org.pl
www.europe-direct.olecko.pl

ul. Żeromskiego
94/316

tel.: (48) 370 13 15

ed-radom@europe-direct.radom.pl
www.europe-direct.radom.pl

Wo j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e
arrmpw@arrmpw.org.pl; eud@europeul. Kuklińskiego 4a,
tel.: (29) 760 30 45
direct.ostroleka.pl
Ostrołęka
www.europe-direct.ostroleka.pl

ul. Kolejowa 31,
Olecko

Punkt Informacji
Europe Direct
Ostrołęka
Punkt Informacyjny
Europe Direct –
Radom

tel.: (68) 456 52 36

www, mail

Wo 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

Europe Direct
Olecko

12

Telefon, faks
Wo j e w ó d z t w o l u b u s k i e

10

9

Adres

Lubuski Punkt
Informacyjny Europe ul. Podgórna 7,
Direct
Zielona Góra
– Zielona Góra

Nazwa punktu

Punkt Informacyjny
Europe Direct –
Kołobrzeg

16

18

17

Europe Direct
Gdańsk

15

Punkt Informacyjny
Europe Direct
– Południowa
Wielkopolska
Punkt Informacyjny
Europe Direct –
Poznań

pl. Konstytucji 4,
Warszawa

Punkt informacyjny
Europe Direct –
Warszawa

14

Telefon, faks

www, mail

europe-direct@um.warszawa.pl
http://europedirect.um.warszawa.pl

europe-direct.poznan@irpoznan.com.pl
www.europe-direct.poznan.pl

Al. Niepodległości
2, Poznań

tel.: (61) 853 71 32

europe-direct.ostrow@ctiw.pl
www.europe-direct.ostrow.ctiw.pl

ul. ks. kard. M.
Ledóchowskiego 36, tel.: (62) 736 10 27
Ostrów Wielkopolski

Wo j e w ó d z t w o w i e l k o p o l s k i e

Wo j e w ó d z t w o z a c h o d n i o p o m o r s k i e
europe-direct.kolobrzeg@europe-direct.
ul. Ratuszowa 13,
tel.: (94) 355 15 33
kolobrzeg.eu
Kołobrzeg
http://europe-direct.kolobrzeg.eu

Wo j e w ó d z t w o p o m o r s k i e
morena@morena.org.pl
ul. Jaśkowa Dolina
tel.: (58) 344 41 11
http://www.europedirectgdansk.morena.org.
4, Gdańsk
pl/news.php

tel.: (22) 331 72 20

Wo j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e

Adres

Nazwa punktu

23

22

21

20

19

Punkt Informacyjny
Europe Direct
Pabianice
Punkt Informacyjny
Europe Direct –
Piotrków Trybunalski

Punkt Informacyjny
Europe Direct –
Opole

Małopolski
Punkt Informacji
Europejskiej Europe
Direct w Krakowie
Europe Direct
Tuchów

Nazwa punktu

www, mail

tel.: (14) 652 54 36
wew.25

ul. Chopina 10,
Tuchów

tel.: (77) 40 33 641

tel.: (42) 2121326

tel.: (44) 649 76 62

ul. św. Jana 10,
Pabianice

ul. Dąbrowskiego
20, Piotrków
Trybunalski

Wo j e w ó d z t w o ł ó d z k i e

ul. Spychalskiego
1a, Opole

Wo j e w ó d z t w o o p o l s k i e

tel.: (12) 628 25 87

europe-direct@piotrkow.pl
www.europe-direct.piotrkow.info.pl

europe-direct@europe-direct.pabianice.pl
www.europe-direct.pabianice.pl

europe-direct.Opole@ocrg.opolskie.pl
www.europe-direct.ocrg.opolskie.pl

europe-direct@tuchow.pl
www.europe-direct.tuchow.pl

europe-direct.krakow@transfer.edu.pl
http://www.europe-direct-krakow.pl/

Wo j e w ó d z t w o m a ł o p o l s k i e

Telefon, faks

ul. Warszawska 24,
Kraków

Adres

www, mail

tel.: (17) 853 27 24

ul. Sokoła 4a/2,
Rzeszów

ed-rzeszow@europe-direct.rzeszow.pl
www.europe-direct.rzeszow.pl

europe-direct@powiat.przemysl.pl
www.europe-direct.powiat.przemysl.pl

tel.: (76) 862 07 27

Punkt Informacyjny
Europe Direct –
Legnica

27

ul. Macieja Rataja
32, Legnica

tel.: (71) 355 45 65

biuro@europe-direct-legnica.pl
www.europe-direct-legnica.pl

europedirect@europedirect-wroclaw.dsw.
edu.pl
www.europedirect-wroclaw.dsw.edu.pl

Wo j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e

tel.: (16) 678 50 54
wew.266 i 285

Pl. Dominikański 3,
Przemyśl

Wo j e w ó d z t w o p o d k a r p a c k i e

Telefon, faks

26

Punkt Informacyjny
Europe Direct
w Przemyślu
Punkt Informacyjny
Europe Direct –
Rzeszów

Adres

Dolnośląski Punkt
ul. Strzegomska 47,
Informacyjny Europe
Wrocław
Direct we Wrocławiu

25

24

Nazwa punktu

