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Biuletyn Informacyjny Europe Direct – Poznañ

Od redaktora

Prezydencja pañstwa w Radzie
Unii Europejskiej jest tematem
obecnie ma³o znanym, ale tematem,
który w perspektywie najbli¿szych
dwóch lat stanie siê w jakimœ stop-
niu wyznacznikiem polskiej polity-
ki europejskiej. Jest to zwi¹zane

z przyjêciem tej roli przez Polskê w drugiej po³owie
2011 r. Nowe ramy instytucjonalne tworzone przez Trak-
tat lizboñski powoduj¹, i¿ nadal do koñca nie znamy oto-
czenia wewnêtrznego, które bêdzie oddzia³ywa³o na
„Nasz¹ Prezydencjê”. Do tego dochodzi bardzo wysoka
dynamika stosunków miêdzynarodowych, która to ostat-
nio niejednej prezydencji pokrzy¿owa³a plany. Dlatego
te¿ zarysowanie pewnych problemów zwi¹zanych z prze-
wodnictwem wydaje siê konieczne.

Biuletyn, który oddajemy do Waszych r¹k, ma za zada-
nie wyjaœniæ okreœlone pojêcia, przybli¿yæ doœwiadczenia,
zarysowaæ wyzwania zwi¹zane ze sprawowaniem prezy-
dencji w Radzie UE, powszechnie nazywanej po prostu
prezydencj¹ Unii Europejskiej.

Jednym z celów strategii informacyjnej rz¹du polskiego
w perspektywie polskiego przewodnictwa jest informowa-
nie Polaków o tej wa¿nej funkcji jak¹ nasze pañstwo wy-
konywaæ bêdzie w najbli¿szym czasie. Niniejszy Biuletyn
jest jedn¹ z pierwszych inicjatyw skierowan¹ do szerszej
publicznoœci przedstawiaj¹c¹ zagadnienie prezydencji
z przeró¿nych perspektywy i spojrzeñ.

Adam Jaskulski
WNPiD UAM

Punkt Informacyjny Europe Direct – Poznañ

Punkt Informacyjny Europe Direct – Poznañ dzia³a
przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieœlniczej od stycznia
2009 r. Jest jednym z 27 Punktów dzia³aj¹cych w Polsce,
których w ca³ej Europie jest blisko 500.

Celem sieci jest promowanie œwiadomego i aktywnego
obywatelstwa w Unii Europejskiej poprzez: umo¿liwianie
obywatelom uzyskiwania informacji, porad, pomocy i odpo-
wiedzi na pytania w zakresie prawodawstwa, polityki i progra-
mów oraz oferowanych przez ni¹ mo¿liwoœci finansowania.
Wa¿ne jest równie¿ pozyskiwanie od mieszkañców UE ich
opinii i sugestii skierowanych do instytucji UE. Zadaniem ED
jest gromadzenie i rozpowszechnianie publikacji wydawanych
przez Komisjê Europejsk¹ i inne instytucje unijne, a tak¿e pro-
pagowanie bezp³atnej infolinii ED (00 800 6 7 8 9 10 11).

Punkt Informacyjny Europe Direct – Poznañ powsta³
w drodze konkursu i uzyska³ dotacjê z Komisji Europej-
skiej, dziêki czemu w latach 2009–2012 bêdzie realizowa³
szereg dzia³añ informacyjnych maj¹cych na celu podnosze-
nie œwiadomoœci w sprawach dotycz¹cych funkcjonowania
UE, zarówno wœród mieszkañców miast jak i terenów wiej-
skich z Wielkopolski. Rezultatem naszych dzia³añ ma byæ
z jednej strony lepsze zrozumienie przez obywateli na czym
polega cz³onkowstwo w UE, a z drugiej wykorzystanie
przez nich mo¿liwoœci p³yn¹cych z bycia we Wspólnocie.

Ju¿ dziœ dziêki wspó³pracy z ró¿nymi podmiotami i in-
stytucjami (w tym równie¿ mediami) informacje o naszych
dzia³aniach s¹ przekazywane regularnie na ca³y obszar wo-
jewództwa do ró¿nych grup spo³ecznych. W pierwszym
roku swojej dzia³alnoœci Europe Direct – Poznañ zorganizo-
wa³ i wzi¹³ udzia³ w wielu przedsiêwziêciach skierowanych
do ró¿nych odbiorców. By³y to m.in. dzia³ania skierowane
do dzieci i m³odzie¿y tj. lekcje unijne, spotkania na temat
zdrowej ¿ywnoœci, konferencje dotycz¹ce mo¿liwoœci ko-
rzystania z programów UE na sta¿e i wymiany np. z Leonar-
da da Vinci czy Ersmusa, ale tak¿e konkursy po has³em „Ja

i Unia Europejska” i „Ja i œrodowisko”. Wa¿nym odbiorc¹
naszych dzia³añ s¹ przedsiêbiorcy, dla których przygotowa-
liœmy liczne spotkania i szkolenia m.in. na temat pozyski-
wania œrodków unijnych na inwestycje. Braliœmy udzia³
w imprezach zachêcaj¹cych do udzia³u w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego m.in. w Prawyborach na Uniwersy-
tecie im. A. Mickiewicza oraz debacie „M³odzie¿ ma g³os”
w VI LO w Poznaniu. Swoje stoisko mieliœmy na konferen-
cjach, spotkaniach, festynach i piknikach zwi¹zanych
z obchodami 5-lecia przyst¹pienia Polski do Unii Europej-
skiej oraz z Dniem Europy. Uczestniczyliœmy te¿ w licz-
nych, wa¿nych dla województwa imprezach np. Targach
Rolno-Spo¿ywczych Polagra, Festiwalu Dobrego Smaku,
Poznañskim Dniu Organizacji Pozarz¹dowych, Nocy Na-
ukowców czy te¿ Europejskich Targach Pracy i Targach
Edukacyjnych.

Taka ró¿norodnoœæ imprez, które organizujemy, i w któ-
rych uczestniczymy jest mo¿liwa dziêki bardzo dobrej
wspó³pracy ze szko³ami, uczelniami wy¿szymi, urzêdami,
samorz¹dami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

W roku 2010, maj¹c na wzglêdzie priorytety Komisji
Europejskiej, planujemy podejmowaæ dzia³ania zwi¹zane
z walk¹ z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym, popraw¹
sytuacji gospodarczej i spo³ecznej, zmianami klimatycz-
nymi i równoœci¹ szans. Myœlimy równie¿ o realizacji
przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do przybli¿enia spo³eczeñ-
stwu zagadnieñ zwi¹zanych z polsk¹ prezydencj¹ w UE
w 2011 r.

Informacje o wszystkich zrealizowanych przez Europe
Direct – Poznañ dzia³aniach mo¿na znaleŸæ na stronie
www.europe-direct.poznan.pl. Tam te¿ mo¿na zapoznaæ
siê z aktualnoœciami dotycz¹cymi Unii Europejskiej, na
szczeblu regionu, kraju i Europy.

Bogumi³a Fr¹ckowiak
Kierownik Projektu Europe Direct Poznañ
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Wielkopolskie przygotowania do Przewodnictwa Polski
w Radzie Unii Europejskiej

Pierwsze przewodnictwo Rzeczypospolitej Polskiej
w Radzie Unii Europejskiej w drugiej po³owie 2011 roku to
powa¿ne wyzwanie nie tylko dla kraju, ale i dla naszego re-
gionu. Czas, który nam pozosta³ do tej daty musimy dobrze
wykorzystaæ.

Z t¹ chwil¹ musimy wspólnie podj¹æ dzia³ania i roz-
pocz¹æ procesy, które wzbudz¹ nie tylko zainteresowanie
tematem naszej europejskiej roli i zadañ stoj¹cych przed
Polsk¹ i Wielkopolsk¹, ale tak¿e budowaæ zaufanie dla na-
szych inicjatyw. Nie wystarczy wys³aæ sygna³u „jesteœmy
gotowi”, musimy to wzmocniæ naszymi staraniami na eta-
pie kreœlenia priorytetów prezydencji Polski w Unii Euro-
pejskiej.

Mamy w Wielkopolsce ogromny potencja³ naukowy,
infrastrukturê, potencja³ logistyczny, bogate ¿ycie kultural-
ne oraz doœwiadczenia zebrane podczas organizacji ró¿nor-
odnych przedsiêwziêæ konferencyjnych. Te pozawalaj¹
nam wskazaæ stolicê naszego regionu jako doskona³e miej-
sce, które sprosta organizacji spotkañ w ramach przewod-
nictwa Polski w Radzie UE.

Wielkopolska jako region europejski ma coraz sil-
niejsz¹ pozycjê, któr¹ z konsekwencj¹ budujemy, przeko-
nuj¹c naszych partnerów z wiod¹cych regionów EU, ¿e
warto z nami rozmawiaæ, wspó³pracowaæ, warto braæ pod
uwagê nasz regionalny g³os w myœleniu o zjednoczonej
i otwartej na œwiat Europie. Anga¿ujemy siê w projekt
Partnerstwa Wschodniego, który bêdzie jednym z priory-
tetów polskiej prezydencji w UE. Ta inicjatywa daje silne
wsparcie polityczne dzia³aniom na poziomie regionalnym
i lokalnym, których znaczenie jest podkreœlane przez Ko-
mitet Regionów UE. Nasz region ma spore doœwiadcze-
nie we wspó³pracy z partnerami ze Wschodu, miêdzy
innymi Ukrain¹ czy Gruzj¹ i chce byæ aktywnym uczest-

nikiem realizacji idei Partnerstwa
Wschodniego. Chcemy wspieraæ
dzia³ania zmierzaj¹ce do wzmoc-
nienia demokracji w tych krajach,
rozwoju samorz¹dnoœci i budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Obecnie w UE toczy siê te¿ debata
na temat przysz³oœci polityki spójnoœci po 2013 roku, która
jest doskona³ym pretekstem do refleksji nad rozwojem
Wspólnoty, nad jej konkurencyjnoœci¹ i nad mo¿liwoœcia-
mi sprostania wyzwaniom globalnym, nie zapominaj¹c
przy tym o celu, jakim jest osi¹gniêcie spójnoœci wew-
nêtrznej. Wielkopolska jest aktywnym uczestnikiem wy-
miany pogl¹dów w tej sferze. Przed nami, w grudniu tego
roku, konferencja w Brukseli na temat Strategii Morza
Ba³tyckiego. Jest to pierwsza makroregionalna strategia
UE, która poka¿e, czy takie szerokie podejœcie rozwojowe
sprawdzi siê we Wspólnocie. Wszystkie samorz¹dy unij-
ne, a zw³aszcza te z krajów nadba³tyckich mog¹ na niej
skorzystaæ. Wielkopolska ju¿ to wie i upatruje w jej
wdro¿eniu silnego bodŸca do rozwoju ekonomicznego
i spo³ecznego.

Wielkopolska ma europejskie ambicje, co czêsto pod-
kreœlam w ramach swoich aktywnoœci zagranicznych. Je-
stem przekonany, ¿e tak presti¿owe wydarzenie w historii
naszego kraju, jakim jest przewodnictwo w Radzie Unii
Europejskiej w 2011 roku, wymaga wielu przygotowañ,
tu – w regionie. Jesteœmy jednak gotowi na to wyzwanie,
wierz¹c, ¿e mamy Europie wiele do zaoferowania.

Marek WoŸniak
Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego,

Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Regionów w Brukseli

Proces rozwoju i zmiany w systemie integracyjnym Unii
i Wspólnot Europejskich. Podstawy do rozwa¿añ na temat
polskiego przewodnictwa w Radzie UE

Jedn¹ z najwa¿niejszych cech systemu integracyjnego
jest jego dynamizm. Zmiana zwi¹zana z t¹ dynamik¹ bez
w¹tpienia, staje siê podstaw¹ percepcji reform Wspólnot
i Unii Europejskiej, a tym samym weryfikowania
i kszta³towania ideologii, doktryn i programów (politycz-
nych) odnosz¹cych siê do procesu integracji europejskiej.
W systemach takich, jak system integracji europejskiej,
praktycznie ¿aden z jego sk³adników nie jest elementem
niezmiennie sta³ym. Mechanizm zmiany mo¿na analizo-
waæ w dwóch kontekstach instytucjonalnym i material-
nym. Ten pierwszy dotyczy zmian w zakresie struktur
instytucjonalnych WE/UE, procedur decyzyjnych, zasad
i organów. Drugi zwi¹zany jest z mechanizmami zmian
w zakresie polityk, celów oraz dzia³añ podejmowanych
przez WE/UE.

Jedn¹ ze specyficznych instytucji (w znaczeniu okre-
œlonego sposobu postêpowania) podlegaj¹cych najwiêk-
szym zmianom w ramach procesu integracji europejskiej
na przestrzeni lat jest prezydencja. Ustalenie takiej for-
mu³y opartej na rotacji, czyli pó³rocznego sprawowania tej
funkcji, pozwala realizowaæ zasadê partycypacji i równo-
œci pañstw cz³onkowskich. Daje tak¿e mo¿liwoœæ prezen-
towania narodowych doœwiadczeñ i koncepcji w zakresie
implementacji zmian w UE. Prezydencja pocz¹tkowo
wykonuj¹c tylko zadania o charakterze technicznym
w zwi¹zku ze wzmacnianiem pierwiastka miêdzyrz¹dowe-
go oraz os³abianiem roli Komisji Europejskiej w ramach
Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej, uzyska³a wa¿-
ne kompetencje o charakterze politycznym. Jest to
powi¹zane z przekszta³ceniem siê Unii w swoisty mecha-
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nizm permanentnej negocjacji, pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimi i instytucjami. Funkcje prezydencji mo¿na
opisaæ nastêpuj¹co: mediacyjn¹, czyli poszukiwania kon-
sensu pomiêdzy wszystkimi pañstwami cz³onkowskimi;
reprezentacyjn¹, tj. wystêpowanie w imieniu Rady Unii
Europejskiej (czy Rady Europejskiej) w stosunkach z in-
nymi instytucjami i organami UE oraz pañstwami trzecimi

i organizacjami miêdzynarodowymi; inicjatora projektów
politycznych, jest to szczególnie istotne w ramach II i III
filaru oraz funkcjê organizatora prac Rady UE i Rady Eu-
ropejskiej oraz organów z nimi powi¹zanych.

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór
Kierownik Pracowni Badañ nad Integracj¹ Europejsk¹,

Wydzia³ Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Szkolenie kadr dla prezydencji – program polski a doœwiadczenia
innych pañstw

Tekst ma na celu prezentacjê polskiego programu szko-
lenia kadr na potrzeby przewodnictwa w Radzie UE. Za-
prezentowany zosta³ program szkoleñ przewidzianych dla
urzêdników administracji publicznej przed prezydencj¹.
Ponadto przedstawione zostan¹ plany szkolenia innych
grup (m.in. sekretarze i podsekretarze stanu, oficerowie
³¹cznikowi, rzecznicy prasowi), które bêd¹ szkolone przed
objêciem przez Polskê prezydencji, tj. w roku 2011.

Polski system szkoleñ zosta³ zaprezentowany na tle do-
œwiadczeñ innych pañstw w tej materii. Analizie poddano
w szczególnoœci system szkoleñ nowych pañstw cz³on-
kowskich (które po raz pierwszy obejmuj¹ prezydencjê),
takich jak S³owenia i Wêgry oraz pañstw maj¹cych do-
œwiadczenie, które prezydencjê sprawowa³y ju¿ kilkakrot-
nie. Generalnie mo¿na zauwa¿yæ, i¿ pañstwa bardziej
doœwiadczone maj¹ ograniczony program szkoleñ, jednak
¿adne z nich nie rezygnuje z nich ca³kowicie.

Szkolenia mo¿na podzieliæ na trzy grupy: szkolenia
z wiedzy o funkcjonowaniu UE, szkolenia z umiejêtnoœci
praktycznych (np. przewodniczenia grupom roboczym),
szkolenia jêzykowe. Przy czym te ostatnie s¹ zwi¹zane
z poziomem znajomoœci jêzyka wœród urzêdników.

Polski system szkoleñ powsta³ w oparciu o doœwiad-
czenia innych pañstw oraz samoocenê wiedzy oraz potrzeb
szkoleniowych pracowników administracji rz¹dowej w za-

kresie tematyki zwi¹zanej z UE (badanie przeprowadzone
przez UKIE w paŸdzierniku 2007 r.). Badania wskazy-
wa³y, i¿ w 2007 r. urzêdnicy zajmuj¹cy siê „sprawami eu-
ropejskimi” w urzêdach administracji centralnej byli raczej
pesymistycznie nastawieni do swojej wiedzy w tym zakre-
sie oraz stanu zaawansowania przygotowañ do pe³nienia
przez Polskê przewodnictwa w Radzie UE. Wskazywano
na potrzebê szkoleñ dotycz¹cych funkcjonowania przed-
stawicieli kraju w organach przygotowawczych Rady,
a tak¿e roli i zadañ prezydencji. Wydaje siê, i¿ szkolenia
przygotowywane dla kadr polskiej prezydencji wype³ni¹
lukê kompetencyjn¹, która istnia³a w czasie przeprowadza-
nia badañ.

Szkolenia to tylko jeden z elementów przygotowañ do
prezydencji, niemniej jednak bior¹c pod uwagê jak istotni
s¹ ludzie w ca³ym procesie przygotowañ i sprawowania
prezydencji, jest to element niezwykle wa¿ny. Polski pro-
gram szkoleniowy dopiero siê rozpocz¹³, a poniewa¿ w je-
go planowaniu wykorzystano zarówno doœwiadczenia
innych pañstw, jak i badania potrzeb w tym zakresie, jest
nadzieja, i¿ przyczyni siê on do sukcesu polskiej prezyden-
cji w 2011 r.

Dr Maja ¯ywio³
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa

Prezydencja 2011: szanse i wyzwania dla wizerunku Polski

Okres prezydencji, któremu towarzyszy zwiêkszone
zainteresowanie mediów i spo³eczeñstw krajów europej-
skich i pozaeuropejskich, to z jednej strony szansa na uwy-
puklenie takich cech Polski jak bogactwo kulturowe, czy
postêp gospodarczy, a z drugiej zaœ sprawdzian takich cech
jak: efektywnoœæ, organizacja, umiejêtnoœæ wyznaczania
nowych kierunków polityki, konsekwencja i sprawnoœæ
w realizacji kierunków wyznaczonych wczeœniej, umiejêt-
noœæ wspó³pracy, d³ugofalowego planowania dzia³añ oraz
podejmowania wyzwañ bie¿¹cych.

Konieczne jest wyraziste okreœlenie priorytetów na
czas prezydencji, w tym wyznaczenie obszarów kluczo-
wych, z którymi Polska chce siê identyfikowaæ, przy jed-
noczesnym zachowaniu bezstronnoœci. Niezbêdna jest
przy tym jasna komunikacja w³asnego stanowiska i budo-

wanie szerokiej koalicji na rzecz realizacji sformu³owa-
nych zamierzeñ. Idea przewodnia prezydencji, b¹dŸ te¿
kluczowy pryzmat, przez który Polska patrzy obecnie na
Uniê powinny zostaæ wyra¿one w haœle oraz znaku gra-
ficznym, które towarzyszyæ bêd¹ wszelkim przekazom
i dzia³aniom w drugiej po³owie 2011 roku. Has³a te zwy-
kle odzwierciedlaj¹ swoist¹ filozofiê pañstwa, które
w danym okresie sprawuje prezydencjê. I tak np. Francja
(II po³owa 2008 r.) zaproponowa³a has³o „Europa, która
chroni”, zaœ Czechy (I po³owa 2009 r.): „Europa bez ba-
rier”.

Ponadto, wskazana jest dalsza aktywnoœæ Polski, która
pozwoli wzmocniæ istniej¹cy ju¿ wizerunek pañstwa kon-
struktywnie zaanga¿owanego w m.in. rozwój koncepcyj-
nego i operacyjnego wymiaru WPZiB (w tym poprzez
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aktywny udzia³ w rewizji Europejskiej Strategii Bezpie-
czeñstwa), politykê wschodni¹ Unii Europejskiej, czy te¿
ideê reformy prawa unijnego (inicjatywa Better Regula-
tion). Kluczowe znaczenie ma przy tym postawa przedsta-
wicieli Polski w strukturach unijnych oraz postawy,
wypowiedzi i zachowania polskich polityków, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem cz³onków rz¹du.

W tym obszarze nale¿y zadbaæ o systematyczne pre-
zentowanie pogl¹dów i propozycji zarówno na forum we-
wnêtrznym (spotkania, konferencje, negocjacje), jak i na
forum zewnêtrznym (konferencje prasowe, wywiady,
wyk³ady, seminaria, debaty publiczne). Warto, aby czêœæ
z tych wydarzeñ odby³a siê w Polsce, co stworzy³oby oka-
zjê do zaprezentowania wielowymiarowego obrazu nasze-
go kraju (polityka, gospodarka, kultura).

Dodatkowym wyzwaniem dla Polski w okresie prezy-
dencji bêdzie polityka wewnêtrzna – ze szczególnym
uwzglêdnieniem okresu kampanii wyborczej przed wybo-
rami parlamentarnymi, przypadaj¹cymi zgodnie z kalen-
darzem wyborczym na drug¹ po³owê 2011 roku.
Konieczna jest w tym przypadku œwiadomoœæ, ¿e kampa-
nia ta bêdzie nie tylko œledzona, ale i analizowana w konte-
kœcie sprawowanej prezydencji w UE.

Dotychczasowe dzia³ania Polski i jej przedstawicieli
skupia³y siê na promocji i reklamie naszego kraju. Istota
tych dzia³añ sprowadza³a siê do rozpowszechniania infor-
macji o wydarzeniach i zmianach zachodz¹cych w takich
obszarach jak gospodarka, ustawodawstwo i polityka oraz
o bogatym dziedzictwie kulturowym. Piêæ lat cz³onkostwa
w Unii Europejskiej stawia przed nami nowe wyzwania:
ukszta³towanie wizerunku Polski jako kraju cz³onkowskie-
go i partnera podejmuj¹cego siê wa¿nych czynnoœci orga-
nizacyjnych.

Tym razem obiektem zainteresowania mediów i part-
nerów bêd¹ kwestie organizacyjne: znajomoœæ jêzyków
obcych wœród urzêdników, bieg³oœæ w technikach negocja-
cyjnych, sprawnoœæ transportu, poziom przygotowania
dokumentów. Na wizerunek Polski jako kraju spra-
wuj¹cego prezydencjê w Radzie bêdzie zatem wp³ywa³o
szereg elementów sk³adaj¹cych siê na „codziennoœæ”, nie
zaœ planowane imprezy kulturalne, czy sportowe. Tym
istotniejsza jest koniecznoœæ œwiadomoœci, ¿e poszcze-
gólne decyzje i dzia³ania systematycznie buduj¹ okreœlony
obraz kraju i narodu w oczach miêdzynarodowej opinii pu-
blicznej.

Dr Agnieszka Stêpiñska
WNPiD UAM

Zarz¹dzanie kryzysowe podczas przewodnictwa w Radzie UE

Jednym z podstawowych czynników, który decyduje
o sukcesie prezydencji jest umiejêtnoœæ radzenia sobie
z sytuacjami nieprzewidzianymi i kryzysami. Odpowied-
nie przygotowanie pañstwa sprawuj¹cego prezydencjê na
kryzysy polityczne, ekonomiczne lub nieprzewidziane
sytuacje innego rodzaju to warunek konieczny dobrego
przygotowania i przeprowadzenia przewodnictwa w Ra-
dzie UE. Œwiadcz¹ o tym niedawne doœwiadczenia prezy-
dencji francuskiej, która ju¿ na pocz¹tku swojej kadencji
mierzy³a siê np. z konfliktem w Gruzji oraz z nara-
staj¹cym kryzysem finansowym, a tak¿e doœwiadczenia
czeskie. W przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowej,
prezydencja musi potrafiæ efektywnie wspó³dzia³aæ z sze-
regiem instytucji UE, bior¹c jednoczeœnie pod uwagê na-
rodowe stanowiska cz³onków UE oraz negocjuj¹c
kompromisy.

W kontekœcie Unii Europejskiej zarz¹dzanie kryzyso-
we bywa czêsto definiowane w sposób ograniczony, tylko,
jako specyficzny instrument w ramach Europejskiej Poli-
tyki Bezpieczeñstwa i Obrony. Pojawia siê ono równie¿
jako szerszy koncept, podczas dyskusji nad problematyk¹
rozwi¹zywania konfliktów oraz zapobiegania konfliktom.
Z perspektywy prezydencji obejmuje ono wiêc szereg
dzia³añ tak w kraju, jak i na arenie UE. Jak wskazuje pode-
jœcie Szwecji, sprawuj¹cej obecnie przewodnictwo w Ra-
dzie UE, niezwykle istotna jest prewencja oraz szeroka
definicja kryzysów, które bêd¹ siê pojawiaæ i na które pre-
zydencja musi byæ przygotowana. Choæ w kwestiach od-
nosz¹cych siê do prewencji wiêksze kompetencje ma
zdecydowanie Komisja Europejska, to podczas samego

kryzysu rola prezydencji wzrasta, a czêsto jest wrêcz
kluczowa ze wzglêdu na pozycjê lidera prac UE oraz me-
diatora. Sprawowanie przewodnictwa w formacjach Rady,
a tak¿e przewodzenie negocjacjom na forach dyploma-
tycznych (Komitet Sta³ych Przedstawicieli – COREPER II
oraz COREPER I, Komitet Polityczny i Bezpieczeñstwa)
oraz organach przygotowawczych Rady (grupy robocze,
komitety traktatowe) daj¹ prezydencji „miêkk¹” w³adzê
oraz wp³ywy, umo¿liwiaj¹ce negocjowanie i zawieranie
kompromisów, szczególnie istotne w sytuacjach wyma-
gaj¹cych szybkiej reakcji.

Przygotowanie siê do tego typu sytuacji wymaga koor-
dynacji pomiêdzy instytucjami ponadnarodowymi oraz in-
stytucjami narodowymi. PóŸniejsza konstruktywna rola
prezydencji w czasie kryzysu jest wprost proporcjonalna
do dobrego opisania ról, schematów reakcji, mech-
anizmów koordynacji ju¿ na etapie procesu przygotowañ
do przewodnictwa. Mimo, ¿e do koñca ¿adna z prezydencji
nie mo¿e siê przygotowaæ w pe³ni np. do klêski ¿y-
wio³owej, to mo¿na jednak podj¹æ konkretne dzia³ania
maj¹ce na celu zabezpieczenie odpowiednich zasobów. Do
tego typu przygotowañ nale¿y zaliczyæ np. stworzenie
bazy osób, z którymi nale¿y siê skontaktowaæ na wypadek
ka¿dego z rodzajów sytuacji kryzysowej, wyznaczenie ko-
ordynatorów odpowiedzialnych za przep³yw informacji,
okreœlenie zasobów kadrowych i biurowych, wprowadza-
nie odpowiedniego systemu komunikacji (gor¹ce linie, wi-
deokonferencje), analiza i odpowiednia zmiana procedur
powiadamiania o incydentach, analiza procedur wspó³pra-
cy prezydencji z innymi podmiotami podczas kryzysów.
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Przygotowanie polskiej prezydencji do reagowania na
sytuacje nieprzewidziane bêdzie dla administracji publicz-
nej nie lada wyzwaniem. Utrzymanie roli sprawnego orga-
nizatora prac UE, wraz z jednoczesn¹ intensyfikacj¹
wysi³ków mediacyjnych oraz koniecznoœæ wyszukiwania
kompromisów, w tym inicjowania pewnych rozwi¹zañ jest
zadaniem trudnym w warunkach normalnych a co dopiero
w wypadku kryzysu wewnêtrznego b¹dŸ zewnêtrznego.
Co wiêcej, powszechnie uwa¿a siê, ¿e pierwsza prezyden-
cja to swojego rodzaju „chrzest bojowy”, po którym pañ-

stwo cz³onkowskie przestaje byæ ju¿ „nowym” w gronie
pozosta³ych cz³onków Unii.

Dodatkowym wyzwaniem dla polskiej Prezydencji
niew¹tpliwie bêd¹ nadchodz¹ce zmiany instytucjonalne
w UE, jeœli dojdzie do implementacji Traktatu z Lizbony.
Przewidziane w traktacie zmiany prowadz¹ m.in. do ogra-
niczenia tradycyjnej roli prezydencji, w tym jej roli w re-
agowaniu na sytuacje kryzysowe oraz uszczuplony mandat
negocjacyjny, szczególnie wzglêdem pañstw trzecich oraz
w stosunkach z innymi organizacjami.

Monika Izydorczyk
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa

Wspó³praca polskiej administracji publicznej z trzecim sektorem podczas
przygotowañ i sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Celem wewnêtrznym prezydencji pañstwa w Radzie
UE jest poprawa postrzegania przez obywateli danego kra-
ju Unii Europejskiej i procesu integracji. Partnerem rz¹du
w realizacji tego zadania powinny byæ organizacje po-
zarz¹dowe. Wspó³praca administracji publicznej i trzecie-
go sektora podczas przygotowañ i przeprowadzania
prezydencji powinna skupiaæ siê przede wszystkim na:
dalszym prowadzeniu procesu konsultacji, zorganizowa-
niu kampanii informacyjnej oraz promocji celów
i osi¹gniêæ polskiej prezydencji za granic¹. Konieczne jest
przygotowanie szczegó³owej strategii kooperacji pomiê-

dzy rz¹dem a trzecim sektorem, która, w d³u¿szej perspek-
tywie, stanie siê elementem wieloletniej strategii rozwoju
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Aktualnie administracja
realizuje ju¿ pewne dzia³ania, które w³¹czaj¹ w proces
przygotowañ partnerów spo³ecznych. Nale¿y kontynu-
owaæ te przedsiêwziêcia, a jednoczeœnie rozwijaæ nowe
inicjatywy, zak³adaj¹ce partnerstwo strony rz¹dowej i po-
zarz¹dowej.

Dr Agnieszka £ada
Instytut Spraw Publicznych

Stan przygotowañ Polski do sprawowania przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej w II po³owie 2011 roku

Prezydencja Polski w Radzie Unii
Europejskiej przypadaj¹ca w dru-
giej po³owie 2011 r. jest wyzwa-
niem dla naszego kraju pod kilkoma
wzglêdami. Po pierwsze jest to
szansa na reformê administracji pu-

blicznej w zakresie reprezentacji polskiego stanowiska
w Unii Europejskiej. Po drugie, to ogromne przedsiêwziê-
cie logistyczne, z którym nasz kraj zmierzy siê po raz
pierwszy. Po trzecie, prezydencja jest okazj¹ do zainaugu-
rowania w naszym kraju spo³ecznej debaty na tematy
zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹. Jest to pole do aktywnoœci in-
stytucji spo³eczeñstwa obywatelskiego: fundacji, stowa-
rzyszeñ, think tanków, na których barkach ci¹¿yæ bêdzie
zadanie informowania Polaków o prezydencji, o pozycji
naszego kraju w Unii. Oczekuje siê wiêkszej, bardziej spó-
jnej promocji naszego kraju w innych pañstwach cz³on-
kowskich, oraz poza granicami Unii. W³aœciwe
przygotowanie prezydencji jest kluczem do jej sukcesu.
Rz¹d polski rozpocz¹³ formalne przygotowania do prowa-
dzenia przewodnictwa w Radzie UE w po³owie lipca
2008 r. wraz z powo³aniem Pe³nomocnika Rz¹du do spraw
Przygotowania Organów Administracji Rz¹dowej i Spra-
wowania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ Przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej, którym zosta³ Sekretarz Ko-

mitetu Integracji Europejskiej Pan Miko³aj Dowgielewicz.
Jednostk¹ horyzontalnie odpowiedzialn¹ za przygotowa-
nie polskiego przewodnictwa zosta³ powo³any Departa-
ment Koordynacji Przygotowañ i Obs³ugi Sprawowania
przez Polskê Przewodnictwa w Radzie UE, którego dyrek-
torem zosta³a Pani Joanna Skoczek. Obecnie dokonuje siê
fuzja UKIE z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Dla ka¿dego z pañstw okres sprawowania prezydencji
jest czasem zwrócenia uwagi Unii Europejskiej na proble-
my wa¿ne dla ca³ej Unii, ale szczególnie istotne z punktu
widzenia danego pañstwa cz³onkowskiego, czyli priorytety
prezydencji. Niekiedy s¹ one determinowane bezpoœred-
nio przez cykl pracy ca³ej Unii, w przypadku Polski takim
przyk³adem jest koniecznoœæ prowadzenia negocjacji
w zakresie Wieloletnich Ram Finansowych, okreœlaj¹cych
bud¿et UE na najbli¿sze lata. Do pozosta³ych priorytetów
nale¿y zaliczyæ: rozwój Europejskiej Polityki S¹siedztwa
ze szczególnym naciskiem na jego element jakim jest Part-
nerstwo Wschodnie; Strategiê dla Morza Ba³tyckiego, po-
litykê energetyczn¹ oraz przegl¹d realizacji nowej
dyrektywy w zakresie swobody œwiadczenia us³ug.

Koniecznym elementem w³aœciwego przygotowania
Polski do prezydencji jest posiadanie dobrze przygotowa-
nej kadry urzêdniczej. Tzw. korpus prezydencji, czyli oso-
by zaanga¿owane w przeprowadzenie prezydencji liczy
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obecnie ok. 1200 urzêdników, którzy ju¿ bior¹ udzia³
w szkoleniach z zakresu jêzyków: angielskiego i francu-
skiego, prawa unijnego oraz umiejêtnoœci komunikacyj-
nych, negocjacyjnych itp.

Cieszy fakt, ¿e rz¹d tak wczeœnie i z nale¿yt¹ staranno-
œci¹ podj¹³ dzia³ania przygotowawcze do prezydencji.
Obecnie zosta³ og³oszony konkurs na logo prezydencji,
stworzenie jej wizerunku. W ramach wspó³pracy miêdzy-
resortowej zosta³y uruchomione Punkty Kontaktowe, któ-
rych celem jest usprawnienie przep³ywu informacji o stanie
przygotowañ. Oficjalnie og³oszono, ¿e adresem interneto-
wym prezydencji bêdzie: http://www.pl2011.eu/. Pe³no-
mocnik Rz¹du nie ogranicza siê tylko i wy³¹cznie do
przygotowañ wewn¹trzkrajowych. Nowy system prezy-
dencji, który zaczyna obowi¹zywaæ z dniem 1 grudnia
2009 – data wejœcia Traktatu lizboñskiego w ¿ycie – wy-
maga od pañstw trio jeszcze œciœlejszej wspó³pracy nie tyl-
ko w obszarach wizerunku prezydencji, ale wspólnie
przedk³adanego SG Rady programu prezydencji z propo-
zycj¹ podzia³u zadañ w ramach grup roboczych w ci¹gu
18-miesiêcznego przewodnictwa. St¹d te¿ du¿¹ wagê
przyk³ada siê do wizyt studyjnych, eksperckich w ramach
naszego Trio – Polska, Dania, Cypr. Dobra prezydencja

wymaga równie¿ unikania b³êdów jej poprzedników i wdra-
¿ania jako swoje ich dobrych rozwi¹zañ. Polscy urzêdnicy
ró¿nego szczebla bior¹ udzia³ na bie¿¹co w wizytach stu-
dyjnych, sta¿ach nie tylko w placówkach im podobnych
w innych pañstwach cz³onkowskich, ale równie¿ w insty-
tucjach unijnych.

Publikacja nt. systemu prezydencji, która jest prezento-
wana szerszemu gronu odbiorców w Poznaniu podczas
ogólnopolskiej konferencji naukowej, jest podsumowa-
niem dwóch lat badañ prowadzonych przez Pracowniê
Badañ nad Integracj¹ Europejsk¹ dzia³aj¹c¹ w ramach Wy-
dzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Podej-
muje ona tematykê prezydencji wieloaspektowo, staraj¹c
siê przybli¿yæ j¹ polskiemu czytelnikowi, który nieko-
nieczne musi cechowaæ siê specjalistyczn¹ wiedz¹ z zakre-
su Unii Europejskiej.

W siódmym roku swego cz³onkostwa w Unii, Polska
przejmie czêœæ odpowiedzialnoœci za kierunek jej rozwoju.
Nale¿y trzymaæ kciuki, aby funkcja jednego z trzech
kapitanów statku, zosta³a wype³niona treœci¹ zgodnie
z oczekiwaniami.

Miko³aj Tomaszyk
WNPiD UAM

Rola polskich regionów podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE

We wspó³czesnym œwiecie nie budzi ju¿ w¹tpliwoœci
udzia³ regionów i ich w³adz w procesach podejmowania
decyzji zarówno na szczeblu krajowym jak i miêdzynaro-
dowych ugrupowañ integracyjnych. Rozwój gospodarek
regionalnych stanowi o tempie i poziomie rozwoju gospo-
darczego krajów czy organizacji miêdzynarodowych a re-
giony s¹ wa¿nymi podmiotami poszerzania partycypacji
spo³ecznej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Wy-
nika to miêdzy innymi z tego, ¿e stosowanie zasad
spo³eczeñstwa obywatelskiego w procesie zarz¹dzania eu-
ropejskiego wymaga bliskiej wspó³pracy w³adz unijnych,
krajowych, regionalnych i lokalnych.

Analizuj¹c procesy integracyjne w Unii Europejskiej
nie sposób pomin¹æ rolê polityki spójnoœci, skierowanej na
poziom subkrajowy, regionalny. W³adze regionalne i sa-
morz¹dowe w ramach wspomnianej polityki kszta³tuj¹
priorytety rozwojowe zarz¹dzanych przez siebie teryto-
riów tworz¹c strategie rozwoju oraz regionalne programy
operacyjne; wdra¿aj¹ politykê rozwoju i wspó³uczestnicz¹
w procesie podejmowania decyzji wraz z instytucjami
szczebla centralnego (np. z Ministerstwem Rozwoju Re-
gionalnego w Polsce) oraz europejskiego (poprzez udzia³
m.in. w pracach Komitetu Regionów – instytucji opinio-
dawczej dla Komisji Europejskiej i Rady UE). Wobec tak
zarysowanej roli regionów we wspó³czesnej Europie mo-
¿na wiêc postawiæ pytania: jak mo¿na wykorzystaæ poten-
cja³ i mo¿liwoœci jakimi dysponuj¹ polskie w³adze
regionalne i lokalne dla usprawnienia okresu przewodnic-
twa w Unii Europejskiej? Jak¹ rolê mog¹ odegraæ regiony
podczas prezydencji polskiej w UE? Jaka mo¿e byæ rola
przedstawicielstw i biur regionalnych w Brukseli przed
i w trakcie przewodnictwa naszego kraju w UE?

Odpowiedzi na te pytania wywiedzione zosta³y za-
równo z teorii zarz¹dzania sfer¹ publiczn¹, praktyki wy-
nikaj¹cej z realizacji polityki spójnoœci, jak i badañ
ankietowych przeprowadzonych w biurach przedstawi-
cielskich 16 polskich województw w Brukseli.

Zarówno mo¿liwoœci prawne, ustrojowe jak i wdra¿ane
w Polsce modele zarz¹dzania sfer¹ publiczn¹ (wspó³pracy
sieciowej i nowego zarz¹dzania publicznego) stwarzaj¹
ramy w³¹czenia w³adz regionalnych i lokalnych w proces
uczestniczenia w przygotowaniach oraz sprawowaniu pre-
zydencji. W³adze powinny pe³niæ zarówno funkcje opinio-
dawcz¹ podczas ustalania meritum agendy prezydencji,
zw³aszcza w kontekœcie kszta³tu polityki spójnoœci UE po
2013 r., jak i funkcje promocji zewnêtrznej i wewnêtrznej.
Jednoczeœnie powinny wykorzystywaæ forum wspó³pracy
krajowej jakimi s¹ Komisja Wspólna Rz¹du i Samorz¹du
Terytorialnego i Konwentu Marsza³ków Województw RP,
a tak¿e wspó³pracy miêdzynarodowej – Komitetu Region-
ów i swoich ³¹czników w centrum Unii Europejskiej tj.
biur przedstawicielskich w Brukseli wspó³pracuj¹cych
z instytucjami wspólnotowymi: Komisj¹, Parlamentem
i Rad¹, oraz Przedstawicielstwem RP przy WE. Warto
pomyœleæ równie¿ o wspó³pracy biur ze sob¹, by wspo-
móc negocjacje dotycz¹ce kszta³tu bud¿etu i wspomnia-
nej polityk spójnoœci oraz wzmóc efekt promocji Polski
w UE.

Jak wynika z przeprowadzonych badañ ankietowych
obecnie regiony oraz ich biura przedstawicielskie w doœæ
niewielkim stopniu s¹ zaanga¿owane w proces przygoto-
wawczy i raczej oczekuj¹ na instrukcje p³yn¹ce ze szczebla
centralnego. Biura przedstawicielskie w wiêkszym stopniu
postrzegaj¹ te¿ funkcje, które mia³yby pe³niæ w najbli¿szym
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okresie jako funkcje promocyjne (zewnêtrzn¹ i wew-
nêtrzn¹). Nie wszystkie te¿ biura dostrzegaj¹ koniecznoœæ
wspó³pracy i czerpania z doœwiadczeñ pañstw (przedsta-
wicielstw regionów), które przewodniczy³y ju¿ w Radzie
UE.

Decyzja o zdecentralizowaniu miejsc odbywaj¹cych
siê spotkañ i konferencji podczas prezydencji w naszym
kraju mo¿e tak¿e przyczyniæ siê do poprawy wizerunku
i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania UE w spo-
³eczeñstwie polskim. Utworzona jeszcze w ramach przy-
gotowañ Polski do cz³onkowstwa w UE sieæ Regionalnych
Centrów Informacji, mo¿e byæ z powodzeniem wykorzy-
stana w trakcie obecnych przygotowañ do prezydencji
do dzia³añ promocyjnych i informacyjnych na poziomie
regionalnym. W³adze regionalne i lokalne powinny

wspó³pracowaæ z dzia³aj¹cymi na ich terenie organizacja-
mi pozarz¹dowymi. Takie po³¹czenie si³ mo¿e zaowoco-
waæ wieloma ciekawymi przedsiêwziêciami i istotnie
wzmocniæ ich efekty. Jednoczeœnie mo¿e staæ siê kataliza-
torem pog³êbiania debaty publicznej i budowy spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego w Polsce. Przygotowania do prezydencji
nie s¹ bowiem projektem odrêbnym od mechanizmów
bie¿¹cego kszta³towania siê polityk pañstwa, ani te¿ proce-
sem generowanym wy³¹cznie przez Pe³nomocnika Rz¹du
RP. Przewodniczenie w Radzie UE powinno byæ ¿ywym
i precedensowym projektem, w którym udzia³ braæ mog¹
wszyscy aktorzy ¿ycia publicznego.

Piotr Idczak, dr Ida Musia³kowska,
dr Magdalena Sapa³a-Gazda
Uniwersytet Ekonomiczny, Poznañ

Mass media w trakcie prezydencji

Polska w drugiej po³owie 2011 roku bêdzie przewod-
niczyæ RUE. Obecnie przygotowywana jest jednolita
strategia wspó³pracy z mediami. Zamierza ona w³¹czyæ
w projekt organizacje pozarz¹dowe, które pomog¹ w orga-
nizowaniu bezp³atnych szkoleñ dla dziennikarzy przed
rozpoczêciem prezydencji czy nieformalnych, tematycz-
nych spotkañ. Wspó³praca ze œrodkami spo³ecznego prze-
kazu ma przejawiaæ siê m.in. w rozpisaniu konkursów
grantowych o tematyce unijnej skierowanych do prasy i or-
ganizacji pozarz¹dowych oraz w zobowi¹zaniu mediów
o charakterze publicznym do bezp³atnego udostêpnienia
czasu antenowego na przygotowanie audycji ze sfery UE.
Ostatni pomys³ wydaje siê nie do koñca trafny. Wprawdzie
media publiczne winny realizowaæ tzw. misjê, jednak nie
mo¿e ona sprowadzaæ siê do postulatów, które z za³o¿enia
przynosz¹ straty finansowe. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e
w radiu i telewizji nie tyle p³aci siê za miejsce w ramówce,
co za koszty produkcji. Warto natomiast zastanowiæ siê
nad powo³aniem komitetu, w sk³ad którego wchodziliby
nie tylko urzêdnicy UE, przedstawiciele organizacji po-
zarz¹dowych czy dziennikarze lecz tak¿e eksperci z dzie-
dziny medioznawstwa, socjologii, psychologii. Ich
zadaniem by³oby wypracowanie wspólnego stanowiska co
do wspó³pracy na niwie: prezydencja – media. Dobrym
konceptem wydaje siê tak¿e organizowanie szeregu spo-
tkañ na linii: reprezentanci strony unijnej – dziennikarze,
podczas których obie strony przedstawia³yby wzajemne
oczekiwania wzglêdem siebie. Pozwoli³oby to na stworze-
nie programu dzia³añ przynosz¹cych obopólne korzyœci.

Ciekawym i wartym poœwiêcania uwagi pomys³em sta-
je siê przeprowadzanie otwartych konkursów na audycje
zwi¹zane z prezydencj¹. Najlepsze z nich by³yby – przy
dofinansowaniu z UE i zatrudnieniu przeszkolonych
dziennikarzy – emitowanie w radiu lub w telewizji. Po-
zwoli³oby to na zaanga¿owanie siê pojedynczych jedno-
stek w proces tworzenia mechanizmów informowania
spo³eczeñstwa na unijne tematy. Z kolei w celu wywo³ania
debaty publicznej mo¿na zastanowiæ siê nad stworzeniem
programu interaktywnego, w którym s³uchacze czy widzo-

wie wypowiadaliby siê na poruszone kwestie (formy
uczestnictwa: zapraszanie do studia, telefony, sms’y). Do-
datkowo z doœwiadczeñ prezydencji innych pañstw warto
zaczerpn¹æ te metody informowania spo³eczeñstwa, które
podchwyci³yby lub wykorzystywa³yby media. Takim po-
mys³em okaza³ siê m.in. szwedzki projekt o nazwie
„M³odzi reporterzy”. Sprowadza³ siê on do wybrania 400
m³odych ludzi (uczniów i studentów), których zaanga-
¿owano w pisanie materia³ów prasowych na temat prezy-
dencji, które nastêpnie zamieszczono w Internecie.
Niew¹tpliwie pozwoli³o to na wykszta³cenie m³odego po-
kolenia dziennikarzy, których docelow¹ grup¹ odbiorców
sta³a siê przysz³oœæ UE – m³odzie¿.

Nale¿y pamiêtaæ, i¿ to media w du¿ej czêœci warunkuj¹
sukces poszczególnej prezydencji. S³usznym wydaje
siê twierdzenie, ¿e fakt, którego nie podejmuje prasa, prze-
staje istnieæ. Nie utkwiwszy w g³owie opinii publicznej
a zarazem nosz¹c cechê chwilowoœci odchodzi w zapo-
mnienie. Dlatego tak wa¿ne znacznie ma dobór odpowied-
nich œrodków i metod wspó³pracy z pras¹. Musz¹ one
wychodziæ naprzeciw oczekiwaniom dziennikarzy i odbio-
rców przekazów medialnych. St¹d przed rozpoczêciem ich
formowania nale¿y nie tylko wdra¿aæ pracowników œrod-
ków spo³ecznego przekazu w tematy dotycz¹ce prezyden-
cji lecz tak¿e zadbaæ o to, by osoby przygotowuj¹ce projekt
poœwiêcony wspó³pracy z mediami zapozna³y siê ze spe-
cyfik¹ pracy w prasie. Warto tak¿e zainwestowaæ œrodki fi-
nansowe w badania opinii publicznej na temat tego,
jakiego rodzaju artyku³y prasowe czy audycje najczêœciej
ogl¹daj¹ respondenci. Na podstawie wyników mo¿na
stworzyæ projekty medialne, które by³yby sk³adow¹ ocze-
kiwañ spo³ecznych. Ich realizacja w formie opublikowania
czy emisji audycji czy bloków materia³ów prasowych cie-
szy³aby siê zapewne popularnoœci¹ wœród odbiorców
a tym samym przyczyni³aby siê do wzrostu poziomu wie-
dzy na temat prezydencji i jej dzia³añ.

Dominika Naro¿na
WNPiD UAM
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Przygotowania Policji do Prezydencji
– obszary, cele, zadania

Ogromnym wyzwaniem jakie obecnie stoi przed polsk¹
Policj¹ jest prezydencja RP w Radzie Unii Europejskiej,
która przypada na drugie pó³rocze 2011 roku. Komenda
G³ówna Policji jest bezpoœrednio zaanga¿owana w przygo-
towanie programu merytorycznego polskiej Prezydencji
w zakresie problematyki Spraw Wewnêtrznych Unii Euro-
pejskiej. Dzia³ania te maj¹ na celu opracowanie i przedsta-
wienie zagadnieñ maj¹cych priorytetowe znaczenie dla
polskiej Policji i które zostan¹ przedstawione na forum
unijnym. W toku prac istotna jest kontynuacja inicjatyw
realizowanych przez poprzednie kraje sprawuj¹ce prezy-
dencjê, a tak¿e uwzglêdnienie propozycji inicjatyw
zg³oszonych w ramach wspó³pracy trio przez Cypr i Daniê.
G³ówne zadania stoj¹ce przed Ministerstwem Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, bezpoœrednio nadzo-
ruj¹cym Policjê, w zwi¹zku z objêciem przewodnictwa
w Radzie Europy, w realizacjê których zaanga¿owana
poœrednio, b¹dŸ bezpoœrednio zostanie Policja to: za-
pewnienie bezpieczeñstwa podczas spotkañ (Policja jest
beneficjentem œrodków), budowa systemu obiegu infor-
macji niejawnych, infrastruktura informatyczno-teleko-
munikacyjna.

W celu profesjonalnego i rzetelnego przygotowania
Policji obecnie opracowywana jest specjalna strategia,
która ma na celu zakreœlenie najwa¿niejszych zadañ m.in.:
– opracowanie programu merytorycznego;
– opracowanie harmonogramu prac grup roboczych w za-

kresie kompetencji Policji;
– organizacja spotkañ eksperckich w Polsce;
– wyznaczenie personelu prezydencji z ramienia Policji;
– zapewnienie bezpieczeñstwa spotkañ w trakcie prezydencji.

Rz¹dowy
Program Przy-
gotowañ
Rzeczpospoli-
tej Polski do
Objêcia i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE
w 2011 roku okreœla dzia³ania, jakie powinny zostaæ podjê-
te przez administracjê rz¹dow¹ w latach 2009–2011, aby
Polska mog³a skutecznie przygotowaæ siê do sprawowania
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Na jego
podstawie opracowano Program Przygotowañ Policji do
objêcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Eu-
ropejskiej, który jest nadrzêdnym dokumentem strategicz-
nym, odnosz¹cym siê do dzia³añ Policji. W aspekcie
przygotowañ polskiej Policji, specyfika przedstawionych
zadañ, a tym samym miêdzynarodowych zobowi¹zañ po-
woduje koniecznoœæ nieustannego ewoluowania Policji, ze
szczególnym uwzglêdnieniem komórek wyznaczonych do
realizacji zadañ w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej
poprzez dostosowywanie struktury, zmianê podzia³u za-
dañ oraz po³o¿enie du¿ego nacisku na szkolenia. Nale¿y
przy tym pamiêtaæ, i¿ Policja jest reprezentantem kraju dla
zagranicznych partnerów i ¿e poprzez pryzmat jej pracy
oceniane jest funkcjonowanie ca³ego pañstwa oraz
spo³eczeñstwa. To bardzo odpowiedzialne i nie³atwe zada-
nie, jednak Policja niejednokrotnie udowodni³a, i¿ potrafi
profesjonalnie i efektywnie wype³niaæ swoj¹ s³u¿bê, tak¿e
w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej.

Kornela Obliñska, Dorota Kowalska-Goœ
absolwentki Miêdzynarodowego Studium Doktoranckiego

ORGMASZ w Warszawie

Prezydencja czeska na ³amach polskiej prasy

Przypadaj¹cej na pierwsze pó³rocze 2009 r. czeskiej pre-
zydencji w Radzie Unii Europejskiej – jeszcze na d³ugo przed
jej rozpoczêciem – przewidywano pora¿kê. Krytyczne ko-
mentarze p³yn¹ce przede wszystkim ze „starych” pañstw
cz³onkowskich UE, niejednokrotnie znajdowa³y odzwiercie-
dlenie w œrodkach spo³ecznego przekazu. W trakcie sprawo-
wania przez Czechy prezydencji gros artyku³ów prasowych,
opinii czy polemik skupia³y siê bardziej na potkniêciach i po-
ra¿kach naszych po³udniowych s¹siadów, ni¿ na weryfikacji
i ocenie za³o¿onych priorytetów w kilkunastu wytyczonych
przez Czechów obszarach. Warto jednak podkreœliæ, i¿ spra-
wowanie przez nich prezydencji odbywa³o siê nie tylko
w doœæ trudnych warunkach zewnêtrznych wyznaczonych
przez ogólnoœwiatowy kryzys finansowy i niespokojn¹ sytu-
acj¹ na kontynencie europejskim, ale tak¿e problemy wew-
nêtrzne podyktowane eurosceptyczn¹ postaw¹ prezydenta
Vaclava Klausa oraz przesileniem rz¹dowym, w nastêpstwie
którego – w samym œrodku prezydencji – upad³ gabinet Mir-
ka Topolanka.

Artyku³ powsta³ w oparciu o ana-
lizê Ÿróde³ prasowych z czterech
dzienników ogólnopolskich: „Gazety
Wyborczej”, „Dziennika”, „Rzecz-
pospolitej”, „Polski The Times”,
gdy¿ to w³aœnie w tych tytu³ach
ukaza³o siê najwiêcej tekstów po-
œwiêconych czeskiemu przewodnictwu w Unii. Warto
podkreœliæ, i¿ komentarze drukowane na ³amach polskiej
prasy by³y zdecydowanie mniej krytyczne od tych w za-
chodnioeuropejskich dziennikach. Podczas gdy hiszpañski
„El País” pisa³ o czeskiej prezydencji, ¿e „w historii Euro-
py jeszcze nigdy tak ma³o ludzi nie wyrz¹dzi³o tyle szkody
idei europejskiej, co czescy politycy w ci¹gu ostatnich
miesiêcy”, to krajowe dzienniki u¿ywa³y co najwy¿ej s³ów
„kompromitacja”, „pora¿ka”, „chaos”. Nie brakowa³o tak-
¿e pochwa³ w kierunku Pragi. Jan Rokita na ³amach
„Dziennika” wyrazi³ przekonanie, i¿ antyczeska argumen-
tacja mia³a zdecydowanie tendencyjny charakter.
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Rodzimi dziennikarze, w kontekœcie polskiej prezyden-
cji w 2011 r., przestrzegali przed pope³nianiem tych sa-
mych b³êdów co Czesi. Przestroga ta kierowana by³a
przede wszystkim w stronê polskich elit politycznych. Ne-
gatywny obraz prezydencji czeskiej w oczach opinii pu-
blicznej by³ bowiem – w du¿ej mierze – efektem
niepotrzebnych kontrowersyjnych zachowañ czeskich pol-
ityków.

Na ³amach analizowanych tytu³ów ukaza³o siê w sumie
kilkadziesi¹t informacji i artyku³ów poœwiêconych cze-
skiemu przewodnictwu w UE. Najwiêcej tekstów praso-
wych pojawi³o siê w chwili rozpoczêcia prezydencji, jej
zakoñczenia i kryzysu rz¹dowego, który doprowadzi³ do
upadku gabinetu Mirka Topolana. Warto zauwa¿yæ, i¿ po-

mimo zainteresowania tematem czeskiej prezydencji, in-
formacje i artyku³y jej poœwiêcone nie by³y drukowane
na czo³ówkach polskich gazet. Znajdowa³y siê one na
dalszych stronach, zazwyczaj w dzia³ach „Œwiat”. Nale¿y
tak¿e podkreœliæ, ¿e czeskie poczynania by³y niejednokrot-
nie zdominowane przez aktywnoœæ Francji na arenie miê-
dzynarodowej, co czêsto znajdowa³o odzwierciedlenie
w artyku³ach prasowych. Ponadto, wiele pozytywnych, ale
mniej istotnych dzia³añ czeskiej prezydencji, wynika-
j¹cych z za³o¿onych wczeœniej priorytetów, nie zosta³o
w ogóle odnotowanych na ³amach polskiej prasy.

Bart³omiej Secler
WNPiD UAM

Prezydencja Hiszpanii w Radzie UE 2010. Doœwiadczenia,
wyzwania, priorytety

W styczniu 2010 r. Hiszpania
obejmie przewodnictwo w radzie
Unii Europejskiej po raz czwarty.
Choæ poprzednie prezydencje przy-
pada³y na okres ró¿nych rz¹dów
a ka¿da z nich wpisywa³a siê w inn¹

rzeczywistoœæ geopolityczn¹, mo¿na wskazaæ wspólne ce-
chy wszystkich hiszpañskich prezydencji. Pierwsz¹ cech¹
hiszpañskiego przewodnictwa w Radzie UE jest chêæ
zwiêkszenia roli UE na arenie miêdzynarodowej i rozwój
polityki zagranicznej UE. Naturalnymi partnerem Hiszpa-
nii zawsze by³a Ameryka £aciñska i kraje regionu Œród-
ziemnomorskiego. Hiszpanie zawsze zabiegali o dobre
relacje UE ze Stanami Zjednoczonymi i Rosj¹. Drugim
znacz¹cym nurtem hiszpañskiego przewodnictwa by³a chêæ
wzmocnienia III filaru, rozwijaniu mechanizmów wspólne-
go rynku, bezpieczeñstwa i wymiaru sprawiedliwoœci.

Pierwsze pó³rocze 2010 r. to moment kluczowy dla
Hiszpanii jak i ca³ej Unii Europejskiej. To na Hiszpanii
spoczywaæ bêdzie odpowiedzialnoœæ wprowadzenia Trak-
tatu lizboñskiego (TL) w ¿ycie. Traktat przede wszystkim
wprowadza reformy instytucjonalne, ale zmienia tak¿e za-
sady funkcjonowania prezydencji.

Polityka zagraniczna UE bêdzie jednym z fundamen-
talnych priorytetów prezydencji 2010. Administracja
hiszpañska wprost deklaruje, ¿e ich prezydencja bêdzie
mia³a charakter wyraŸnie euroœródziemnomorski i trans-
atlantycki. Ostatnim punktem w ambitnych planach polity-
ki zagranicznej UE jakie zak³ada sobie prezydencja
hiszpañska jest kwestia rozszerzenia. Negocjacje
UE–Chorwacja powinny zakoñczyæ siê w grudniu 2009 r.
Hiszpania zapowiada, ¿e bêdzie wspieraæ starania Turcji
i Krajów Ba³kañskich o przyst¹pienie do UE.

Drugim strategicznym priorytetem jest odbudowanie
zniszczonego œwiatowym kryzysem, europejskiego syste-
mu finansowego. Nacisk zostanie po³o¿ony na stworzenie
silnego, europejskiego systemu nadzoru finansowego. Ko-
lejn¹ kwesti¹ jest polityka energetyczna. Powinno zmie-
rzaæ siê, zdaniem Hiszpanii do integracji miêdzy krajami

w dziedzinie polityki energetycznej tak, aby dzia³ania
podejmowane w walce z postêpowaniem zmian klimatycz-
nych by³y bardziej efektywne. W walce ze zmianami kli-
matycznymi postêp ma przynieœæ równie¿ nowy plan na
lata 2010–2012. Wejdzie on w ¿ycie na pocz¹tku 2010 r.
Plan ten powstanie w oparciu o konkluzje Konferencji
w Kopenhadze, która odbêdzie siê w grudniu 2009 r.

W przygotowaniu jest równie¿ Plan dotycz¹cy Rów-
nego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn na lata 2011–2015. Pod-
czas prezydencji wszystkie ministerstwa rz¹du Hiszpanii
bêd¹ promowaæ idee równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn
we wszystkich podejmowanych dzia³aniach. Trudno sobie
wyobraziæ rz¹d, który ma lepsze mo¿liwoœci ku temu.
W rz¹dzie Zapatero dziewiêcioma z siedemnastu mini-
sterstw rz¹dz¹ kobiety.

Rok 2010 zosta³ og³oszony rokiem Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Spo³ecznym. Hiszpania wspó³pracuje
z Organizacj¹ Oxfam International w sprawie dzia³añ
w walce z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym. Obszar
Wolnoœci, Bezpieczeñstwa i Sprawiedliwoœci to kolejny
obiekt zainteresowañ Hiszpanów. Prezydencji hiszpañ-
skiej przypadnie w udziale wdro¿enie Programu Sztok-
holmskiego (rezultat prac prezydencji szwedzkiej), który
bêdzie kontynuacj¹ i rozwiniêciem Programu Haskiego.
Program ten bêdzie kolejnym krokiem w stronê budowania
pog³êbionej wspó³pracy pomiêdzy pañstwami europejski-
mi w celu zwiêkszania bezpieczeñstwa na kontynencie
i rozwoju sprawnego systemu prawnego.

Prezydencja 2010 bêdzie prezydencj¹ ambitn¹, ukierun-
kowan¹ na poszerzanie idei integracji. Hiszpanie stawiaj¹
na rozwój stosunków zagranicznych Unii Europejskiej, co
ma skutkowaæ wzmocnieniem pozycji UE w œwiecie.
W dobie kryzysu ekonomicznego a tak¿e w obliczu TL
prezydencja hiszpañska na pewno nie odwróci swej uwagi
od spraw kluczowych dla kontynentu, takich jak rozszerze-
nie, zwiêkszanie bezpieczeñstwa miêdzynarodowego na
obrze¿ach Europy, czy walki kryzysem.

Adrianna Baer
WNPiD UAM
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Przywództwo polityczne podczas prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Angela Merkel i Nicolas Sarkozy – analiza porównawcza

Prezydencja w Radzie UE, w ramach której kolejne
pañstwa przejmuj¹ europejskie stery i przez pó³ roku kie-
ruj¹ dzia³alnoœci¹ Unii, jest szczególnie z³o¿onym typem
przywództwa politycznego. Przed liderami pañstw stawia-
ne jest bowiem niezwykle trudne zadanie – osi¹gniêcie
kompromisu w ramach ca³ej Wspólnoty, przy jednocze-
snym uwzglêdnieniu interesów poszczególnych pañstw
cz³onkowskich.

W 2005 r. Angela Merkel, jako pierwsza kobieta
w historii Niemiec, objê³a stanowisko kanclerza RFN.
Jednym z pierwszych wyzwañ dla nowej kanclerz sta³o
siê przygotowanie prezydencji Niemiec w Radzie UE,
która przypad³a na pierwsz¹ po³owê 2007 r. Najtrud-
niejszym zadaniem, z jakim musia³a zmierzyæ siê nie-
miecka prezydencja, by³a przysz³oœæ Traktatu
ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy, czyli tzw.
eurokonstytucji.

Czerwcowe spotkanie Rady Europejskiej w Brukseli,
koñcz¹ce niemieck¹ prezydencjê, mia³o zadecydowaæ
o dalszej reformie traktatowej Unii, a tym samym
przes¹dziæ o sukcesie prezydencji Niemiec. Negocjacje
w Brukseli by³y niezwykle trudne. Najtrudniejsza czêœæ
negocjacji toczy³a siê z Polsk¹, która opowiada³a siê
wówczas za utrzymaniem nicejskiego sposobu g³osowa-
nia w Radzie lub zastosowaniem systemu pierwiastko-
wego.

Polska by³a nieustêpliwa przy swoim stanowisku,
a dodatkowych trudnoœci dostarcza³a retoryka braci Ka-
czyñskich, nieustannie odwo³uj¹cych siê do II wojny
œwiatowej. A. Merkel, znana dotychczas z ostro¿noœci
i d¹¿enia do osi¹gniêcia konsensusu, postawi³a ultima-
tum: albo Polska zgodzi siê na kompromis (nicejski sys-
tem g³osowania do 2014 r., póŸniej g³osowanie
podwójn¹ wiêkszoœci¹), albo rozpoczêcie konferencji
miêdzyrz¹dowej w sprawie traktatu odbêdzie siê bez
Polski. Posuniêcie to ostro skrytykowa³a Francja, a dal-
sze rozmowy z prezydentem Kaczyñskim prowadzi³ pre-
zydent N. Sarkozy. Ostatecznie jednak porozumienie
zosta³o osi¹gniête. Niemiecka prasa przypisa³a ten suk-
ces A. Merkel, jednak nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e bez me-
diacji prezydenta Francji, osi¹gniêcie kompromisu
by³oby o wiele trudniejsze.

Oceniaj¹c prezydencjê niemieck¹ pod wzglêdem naj-
wa¿niejszego zadania, czyli osi¹gniêcie kompromisu
w kwestii reformy traktatowej, stwierdziæ nale¿y, i¿ od-
nios³a ona sukces – okreœlone zosta³y ramy proceduralne
i czasowe, utorowano drogê do prac prezydencji portugal-
skiej, które zakoñczy³y siê podpisaniem kilka miesiêcy
póŸniej Traktatu lizboñskiego (13.12.2007 r.). Pó³roczna
prezydencja by³a równie¿ niew¹tpliwym sukcesem kanc-
lerz Angeli Merkel. W trakcie prezydencji stara³a siê
ona byæ przede wszystkim przywódc¹ europejskim, silnie
uto¿samiaj¹cym siê z za³o¿onymi celami, dziêki czemu
udawa³o jej siê przekonaæ europejskich partnerów do poro-
zumienia w sprawach najistotniejszych dla przysz³oœci
Unii.

Francuska prezydencja w Radzie UE przypad³a nato-
miast na drug¹ po³owê 2008 r. Okreœlona ona zosta³a mia-
nem la presidence sarkozienne, co podkreœlaæ ma osobiste
zaanga¿owanie prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego. Trudno
bowiem znaleŸæ inny przyk³ad prezydencji, w czasie której
styl uprawiania polityki, czy te¿ osobowoœæ przywódcy,
odcisnê³yby na niej a¿ tak znacz¹ce piêtno. Szczególnie, ¿e
prezydent Francji musia³ dostosowaæ siê do nieprzewidzia-
nych sytuacji, a tych, w przypadku francuskiej prezyden-
cji, nie brakowa³o.

W czerwcu 2008 r., zaledwie na 2 tygodnie przed roz-
poczêciem przewodnictwa Francji w UE, Irlandczycy od-
rzucili w referendum Traktat lizboñski. Ostatecznie
problem irlandzkiego referendum rozwi¹zano na grudnio-
wym spotkaniu Rady Europejskiej, podczas którego, pod
naciskiem Sarkozy’ego, uzgodniono, i¿ w Irlandii zostanie
przeprowadzone drugie referendum. Kolejnym kryzysem,
z którym musia³a zmierzyæ siê francuska prezydencja, by³
konflikt rosyjsko-gruziñski, który wybuch³ w sierpniu
2008 r. Nicolas Sarkozy uda³ siê wówczas do Moskwy,
a jego mediacja doprowadzi³a do zaprzestania dzia³añ wo-
jennych.

Oprócz kryzysu irlandzkiego oraz gruziñskiego, fran-
cuska prezydencja na czele z Sarkozym musia³a stawiæ
czo³a kryzysowi finansowemu, a nastêpnie – ogólno-
œwiatowemu kryzysowi gospodarczemu, który dotkn¹³
tak¿e Uniê. Sarkozy doprowadzi³ wówczas do licznych
spotkañ europejskich przywódców. W czasie pó³rocznej
prezydencji, odbywaj¹ siê bowiem zazwyczaj tylko dwa
spotkania Rady Europejskiej. Natomiast w przypadku
francuskiej prezydencji, by³o ich a¿ piêæ.

Nicolas Sarkozy w czasie prezydencji by³ niezwykle
aktywny, co szeroko komentowali nie tylko inni przywód-
cy pañstw Unii, ale równie¿ prasa (pojawi³y siê wówczas
ironiczne okreœlenia, jak: „Supersarko”, „Neonapoleon”).
Przedmiotem krytyki sta³a siê równie¿ postawa prezydenta
Francji wobec prezydencji czeskiej, która na pocz¹tku
2009 r. przejê³a europejskie stery od Francji. Spekulowano
wówczas, i¿ Sarkozy chcia³by stan¹æ na czele „rz¹du go-
spodarczego”, koordynuj¹cego politykê ekonomiczn¹
pañstw strefy euro, odbieraj¹c w ten sposób inicjatywê pre-
zydencji czeskiej.

Mimo ¿e nie wszystkie pomys³y i propozycje Nicolasa
Sarkozy’ego zakoñczy³y siê sukcesem, to nie ulega
w¹tpliwoœci, i¿ w czasie prezydencji Francji g³os Unii by³
wyraŸnie s³yszany na ca³ym œwiecie. Sarkozy pokaza³,
jak bardzo Unii brakuje silnego przywódcy i w jaki spo-
sób mo¿e dzia³aæ, jeœli taki przywódca stanie na jej czele.
Sposób sprawowania przywództwa europejskiego przez
Nicolasa Sarkozy’ego sk³ania równie¿ do refleksji nad
rol¹ ustanowionego przez Traktat lizboñski Prezydenta
Rady Europejskiej – ze stanowiskiem tym wi¹zane s¹ na-
dzieje na ustanowienie trwalszego przywództwa europej-
skiego.

El¿bieta Maœlak, Mateusz Grzelczyk
WNPiD UAM
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