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Prezydencja

Broszura finansowana przez Komisję Europejską  
w ramach projektu Sieci EUROPE DIRECT

Rada Unii Europejskiej to instytucja Unii Europejskiej i jeden z jej głównych organów prawodawczych. 
Zwana jest też „Radą Ministrów” (w odróżnieniu od innej instytucji UE – Rady Europejskiej, na której spo-
tykają się prezydenci lub premierzy państw członkowskich Unii, a których spotkania ze względu na rangę 
wydarzenia nazywa się Szczytami Unii). 

„Rada Ministrów” to spotkania ministrów z państw członkowskich UE, reprezentujących interesy swoich 
krajów i poszczególne resorty np. edukacji, transportu itd. Decyzje podejmowane przez Radę UE to kompro-
mis wypracowany po negocjacjach między wszystkimi uczestnikami spotkań. 

Polska w Radzie
Unii Europejskiej

Rada może się spotykać w 10 rożnych formacjach,  
odpowiadających głównym obszarom funkcjonowania Unii:
 1. Rada ds. Ogólnych (GAC);
 2. Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN);
 3. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA);
 4. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów (EPSCO);
 5. Rada ds. Konkurencyjności (COMPET);
 6. Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE);
 7. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH);
 8. Rada ds. Środowiska (ENVI);
 9. Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (EYCS);
 10. Rada ds. Zagranicznych (FAC).

Kraj sprawujący prezydencję organizuje i przewodzi pracom Rady UE oraz jej poszczególnym skła-
dom. Z jednym wyjątkiem – Rady ds. Zagranicznych. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w 2009 
roku, kompetencja przewodniczenia obradom Rady ds. Zagranicznych została przejęta przez nowo 
utworzoną instytucję – Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. 
Obecnie (2011) funkcję tę pełni Catherine Ashton. 

 Głównymi zadaniami Rady są:
 1. Przyjmowanie aktów prawa europejskiego na wnio-

sek Komisji;

 2. Koordynowanie kierunków polityki gospodarczej 
i społecznej w krajach UE;

 3. Przyjmowanie, wspólnie z PE, budżetu UE;

 4. Realizacja i rozwijanie wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa na podstawie wytycznych Rady  
Europejskiej.

W pracach Rady Unii Europejskiej uczest-
niczy jeszcze jeden organ pomocniczy: Se-
kretariat Generalny Rady. Jest on organem 
administracyjnym, którego zdaniem jest orga-
nizacja i obsługa Rady, COREPER-u oraz innych 
organów przygotowawczych. Jego siedziba 
znajduje się w Brukseli.

Organizacja prac Rady UE
W praktyce poszczególne akty prawne, przyj-
mowane przez zespół ministrów z krajów UE, 
są uprzednio przygotowane i opracowane przez 
ograny przygotowawcze Rady UE, czyli specja-
listów i urzędników. Koordynacja ich pracy oraz 
organizowanie spotkań, formalnych i niefor-
malnych, również należy do zadań państwa 
sprawującego przewodnictwo (prezydencję).

Rada Unii Europejskiej
(głosowanie nad przygotowanym aktem  

prawnym – przyjęcie aktu prawnego)

Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER)
(prace nad przygotowaniem jednolitego,  

odpowiadającego poszczególnym państwom  
aktu prawnego – ostateczny tekst)

Komitety i grupy robocze/eksperci  
(prace nad tekstem aktu prawnego – projekt)
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Co 6 miesięcy, rotacyjnie, pracami Rady Unii Europejskiej kieruje jedno państwo członkowskie. Mówi się, 
że sprawuje ono przewodnictwo lub prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Potocznie często stosuje się 
określenia „przewodnictwo/prezydencja w Unii Europejskiej”.

Harmonogram sprawowania przewodnictwa ustalo-
no decyzją Rady Europejskiej (przedstawiciele państw 
lub rządów), układając go tak, aby następujące po so-
bie państwa reprezentowały inny obszar geograficzny 
Unii, były naprzemiennie dużymi oraz mniejszymi pań-
stwami, były naprzemiennie „starymi członkami UE” 
oraz państwami które weszły do UE w i po 2004 roku. 

Państwo sprawujące prezydencję jest przez pół 
roku gospodarzem w Unii Europejskiej, ma też wpływ 
na podejmowane w tym czasie decyzje. 

Do głównych zadań przewodnictwa należy:
Planowanie formalnych i nieformalnych spotkań oraz programu prac Rady w czasie danej prezydencji 
– jest to funkcja planistyczna prezydencji.
Zwoływanie posiedzeń Rady oraz organizacja i przewodniczenie posiedzeniom Rady – jest to funkcja za-
rządzająca.
Pełnienie funkcji mediatora między uczestnikami unijnego procesu decyzyjnego – jest to funkcja media-
cyjna.
Reprezentowanie Unii na zewnątrz w sprawach wchodzących w zakres Wspólnej Polityki Handlowej – to 
funkcja reprezentacyjna w stosunkach zewnętrznych.
Reprezentowanie Rady UE w kontaktach z innymi instytucjami UE, w szczególności z Komisją Europej-
ską i Parlamentem Europejskim; współpraca z Przewodniczącym Rady Europejskiej (obecnie Herman van 
Rompuy) w zakresie przygotowania wstępnego porządku obrad oraz konkluzji Rady Europejskiej – to funk-
cja współpracy z innymi instytucjami UE.

Prezydencja stwarza państwu ją sprawującemu okazję, do zaprezentowania swoich walorów politycznych 
i organizacyjnych oraz turystycznych i krajoznawczych (między innymi dlatego, że działalność ustawodawcza 
Rady UE odbywa się w znacznej mierze na nieformalnych spotkaniach i imprezach towarzyszących, które 
mają miejsce w różnych miastach kraju sprawującego prezydencję). W sprawach wewnętrznych staje się do-
skonałą okazją do przybliżenia spraw europejskich społeczeństwu, a także budowania w narodach poczucia 
wspólnoty europejskiej. 

To, w jaki sposób zostanie oceniona prezydencja danego państwa, ma bardzo duże znaczenie dla jego 
pozycji politycznej i prestiżu wśród państw członkowskich UE. Sprawne przygotowanie i organizacja świadczy 
o kompetencjach i potencjale do kierowania całą Unią, zarówno rządzących, jak i aparatu urzędniczego pań-
stwa sprawującego przewodnictwo.
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6 miesięcy to jednak bardzo krótko, by móc faktycznie wprowadzić zmiany czy podjąć skuteczne działania. 
Dlatego powstała koncepcja prezydencji grupowej – „trio prezydencji”. Trzy, następujące po sobie prezydencje, 
ustanawiają wspólne priorytety i obszary działania, którymi chciałyby zając się w przeciągu 1,5 roku i wpisują je we 
wspólny program. Działania mają wtedy charakter spójny i ciągły, łatwiej można osiągnąć zamierzone cele. 

Program trio przygotowywany jest we współpracy z:
Komisją Europejską, 
Przewodniczącym Rady Europejskiej,
w zakresie dotyczącym działalności Rady ds. Zagranicz-
nych – z Wysokim Przedstawicielem UE ds. Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa.

Polska będzie tworzyła trio wspólnie z Danią i Cyprem. 
Poprzedziło je natomiast trio Hiszpania–Belgia–Węgry, a na-
stępne trio będzie się składało z Irlandii–Litwy–Grecji. 

Trio Polska–Dania–Cypr
18 czerwca br. Rada Unii Europejskiej opublikowała „18-miesięczny program Rady (1 lipca 2011 r. – 31 grud-

nia 2012 r.)”. Dokument określa program prac Rady, przygotowany przez prezydencje: polską, duńską i cypryjską 
i dotyka praktycznie każdego obszaru jaki reguluje UE, opisując potrzeby i oczekiwania, którymi należy się zająć 
w ciągu wspomnianych 18-miesiecy.

Główne założenia programu tria  
Polska–Dania–Cypr to m.in.:

Zapewnienie UE i jej państwom członkowskim środków służących pełnemu 
wyjściu z kryzysu i powrotowi do stabilnych warunków makroekonomicz-
nych. 
Dalsza konsolidacja budżetowa i stworzenie możliwie najlepszych warun-
ków stabilnego długotrwałego wzrostu i wysokiego zatrudnienia. 
Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej UE, poprzez realizację 
przez państwa członkowskie i instytucje europejskie Strategii „Europa 
2020”. 
Wsparcie kapitału intelektualnego oraz zielonej gospodarki opartej na wie-
dzy.
Negocjacje w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, które będzie 
trzeba zakończyć przed końcem 2012 roku.
Rozwijanie i umacnianie stosunków z krajami położonymi na wschód i na 
południe od Unii.
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Prezydencja Polska
Polska przygotowuje się do przewodniczenia pracom Rady Unii Europejskiej już od 2007 roku, zaczynając od 

analizy poprzednich prezydencji. W 2008 roku powołano pełnomocnika rządu ds. prezydencji, którym do dzisiaj 
jest Mikołaj Dowgielewicz. W styczniu 2009 roku polski rząd przyjął program przygotowań do naszej prezydencji, 
zabezpieczył środki finansowe w budżecie państwa na zadania związane z pełnieniem tej funkcji, ruszyły przygoto-
wania logistyczne, rozpoczęto szkolenia dla polskich urzędników i pierwsze działania informacyjno-promocyjne. 

W ramach informacji pod adresem http://www.prezydencjaue.gov.pl/ działała strona internetowa prezydencji 
(obecnie zarchiwizowana), która została zmieniona na oficjalną, europejską stronę:  www.pl2011.eu

Priorytety Polskiej Prezydencji
 1. Integracja europejska jako źródło wzrostu;
 2. Bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność;
 3. Europa korzystająca na otwartości.

Pod tymi priorytetami kryją się szczegółowe obszary wymaga-
jące interwencji lub działań regulacyjnych.

Ad.1
wzmocnienie wzrostu gospodarczego przez rozwój rynku 
wewnętrznego i budowa konkurencyjnej Europy,
nowe narzędzia oraz zasady zarządzania gospodarczego, 
aby przeciwdziałać kryzysom w przyszłości, takie jak Euro-
pejski Mechanizm Stabilizacji, 
wypracowanie budżetu Unii na lata 2014–2020,
realizacja Strategii „Europa 2020”, 
umacnianie Polityki Spójności, 
reforma Wspólnej Polityki Rolnej, 
poprawa sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw.

Ad.2
wzmocnienie bezpieczeństwa makroekonomicznego i zarządzania gospodarczego w UE, 
regulacja i nadzór nad rynkami finansowymi, 
wypracowanie rozwiązań, które wzmocnią zewnętrzna politykę energetyczną Unii Europejskiej, 
bezpieczeństwo granic UE.

Ad.3
rozszerzanie Unii (w tym finalizacja negocjacji akcesyjnych z Chorwacją i podpisanie z nią Traktatu Akce-
syjnego), 
rozwój współpracy z państwami sąsiedzkimi, 
budowa stref wolnego handlu z państwami Partnerstwa Wschodniego (obejmującego Armenię, Azerbej-
dżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę),
wspieranie demokratycznej transformacji (odpowiedź na sytuację w Płn. Afryce), 
ochrona podstawowych wolności.

Przyjęty przez Radę Ministrów dokument to finalna wersja programu Polskiej Prezydencji. Wciąż jednak 
możliwe będą jego zmiany, wprowadzane w zależności od bieżącej sytuacji w Unii. 
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Program kulturalny Polskiej Prezydencji
Polska Prezydencja jest niepowtarzalną szansą na promocję nasze-

go kraju. Głównym filarem tej promocji jest specjalny program kultu-
ralny. O jego realizację w kraju dba Narodowy Instytut Audiowizualny, 
natomiast za granicą Instytut Adama Mickiewicza. Całość programu 
koordynuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Główne 
polskie miasta, w których organizowane będą wydarzenia kulturalne 
to: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Sopot, Lublin, Białystok oraz 
Katowice. 

Więcej na temat programu w Polsce można znaleźć na:   
www.nina.gov.pl

Zagraniczny program kulturalny Polskiej Prezydencji funkcjonuje 
pod hasłem „ I, CULTURE ”. Program będzie realizowany za granicą 
w Brukseli, Berlinie, Paryżu, Londynie, Madrycie, Kijowie, Mińsku, 
Moskwie, Pekinie, Tokio. 

Informacje o zagranicznym programie kulturalnym znajdują się na: 
http://www.culture.pl/pkpp

Logo
10 maja 2011 r. premier Donald Tusk zaprezentował oficjalne logo 

polskiego przewodnictwa. Jego autorem jest Jerzy Janiszewski, który 
zaprojektował logo „Solidarności”. Wg autora „logo swoją formą wi-
zualną kojarzy się z pozytywną energią, jest dynamiczne i zwrócone 
ku przyszłości. Symbolizuje idee wspólnoty i integracji. Forma strzały 
skierowanej do góry, jest synonimem rozwoju, innowacji, wzrostu. Po-
łączone strzały w kolorach flag państw – członków UE nadają logo siłę 
i zwartość. To również sylwetki ludzi reprezentujących te kraje, trzy-
mających sie razem, prowadzonych przez Polskę”.

Dokument „Program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (…)” znajduje się na:  
http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/program_polskiej_prezydencji_w_radzie_ue.pdf

 
Informacje o Polskiej Prezydencji dostepne są na stronie:  www.pl2011.eu


