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Wprowadzenie  

  Unia Europejska nieuchronnie musi przejść zmiany, które 

doprowadzą do zwiększenia efektywności istnienia Wspólnoty oraz 

przesądzą o jej dalszym bycie. Obecny kryzys ekonomiczny, 

tożsamościowy, a także moralny doprowadził do sytuacji, w której 

ciężko mówić jest o jednolitym udziale państw członkowskich w 

tworzeniu UE. Światowi przywódcy wciąż szukają możliwości, 

które przywrócą instytucje unijne do lat świetności. Wydaje się 

jednak, że będzie to cięższe niż dotychczas. W rządach 

poszczególnych państw swoje miejsce znajduje coraz większa ilość 

populistów i nacjonalistów, którzy pod przykryciem ochrony 

interesów państwowych chcą większej autonomii dla swoich 

krajów. Taka retoryka spotyka się z uznaniem części 

społeczeństwa. W rezultacie sama idea UE, która miała dążyć do 

coraz większej integracji i podejmowania współpracy 

międzynarodowej na wielu płaszczyznach została zagrożona. 

 Pomysł powstania Europy dwóch prędkości był 

odpowiedzią na zróżnicowanie zapotrzebowania stopnia integracji 

ze strony krajów członkowskich. Europejscy liderzy widzą 

konieczność oraz sens dążenia do zacieśniania współpracy w 

obszarze Wspólnoty, co ma doprowadzić nie tylko do zwiększenia 

efektywności podejmowanych działań, ale także ma ochronić 

państwa członkowskie przed perturbacjami związanymi  
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z pogłębiającym się kryzysem – zarówno materialnym,  

jak i niematerialnym.  

 Istnieje grupa krajów, które w dalszej integracji widzą 

zagrożenie dla swojej suwerenności i niepodległości. Kraje te 

podnoszą, że obecna formuła współpracy wyczerpała się i być 

może potrzebne jest rozluźnienie więzów gospodarczych  

i politycznych, a w najmniej drastycznym wariancie, postulują 

utrzymanie status quo. 

 Monografia naukowa, którą trzymacie Państwo w rękach pt. 

Europa dwóch prędkości. Aspekty prawne, polityczne  

i gospodarcze, jest próbą odpowiedzi na pytanie o przyszłość 

Europy. Zarówno z perspektywy polskiej, jak i ogólnoświatowej. 

Autorzy - przedstawiciele doktryny prawniczej oraz politolodzy, 

socjolodzy i eksperci z wielu dziedzin dokonali na potrzeby 

niniejszego opracowania kompleksowej analizy zjawiska Europy 

dwóch prędkości. W poszczególnych rozdziałach odnoszą się oni 

do różnych aspektów funkcjonowania UE i jednocześnie zagrożeń  

i szans jakie ze sobą niesie dalsza integracja. 

 Monografia ta jest odpowiedzią środowiska młodych 

naukowców na potrzebę rozwiązania problemu dalszego 

funkcjonowania Unii Europejskiej. W swoich rozważaniach 

autorzy podejmują ważne i trudne tematy, które mają nie tylko 

wymiar teoretyczny, ale są także gotowym do zastosowania 

panaceum na obecne bolączki wspólnoty. Jesteśmy przekonani,  



 

3 

 

że lektura przyniesie wszystkim czytelnikom wymierne korzyści, a 

opracowanie to pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie:  

czy z naukowego punktu widzenia, dalsza integracja, w wielu 

obszarach jest pożądana i okaże się skuteczna. 

  Stan prawny przyjęty w publikacji na dzień 1.06.2017 r. 
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Nie tylko Europa dwóch prędkości. Analiza koncepcji 

poruszających kwestię niejednolitości wewnętrznej 

Unii Europejskiej  

Not just a two-speed Europe. Analysis of concepts addressing the 

issue of European Union internal dislocation 

 

Abstrakt 

  W historii teorii integracji europejskiej możemy spotkać trzy 

koncepcje traktujące o heterogenicznej strukturze wewnętrznej przy 

zachowaniu jednolitych rozwiązań instytucjonalnych. Są to: Europa 

różnych prędkości, Europa a la carte oraz Europa koncentrycznych 

kręgów. Pierwsza z nich pojawiła się w 1975 r. w raporcie Leo 

Tindemansa. Model ten zakłada, że wszystkie państwa członkowskie 

dążą do takiego samego efektu końcowego, ale ze względu na 

ekonomiczne i polityczne różnice robią to w różnym tempie. Drugą  

z nich jest Europa a la carte. Zakłada dużą dowolność ze strony państw 

w wyborze obszarów integracyjnych. Jej pomysłodawcą był niemiecki 

politolog Ralf Dahrendorf, który w 1979 roku wygłosił wykład pt. 

Trzecia Europa na Uniwersytecie we Florencji. Model ten zakłada, że 

wszystkie państwa członkowskie uczestniczą w pewnych obligatoryjnych 

przedsięwzięciach, natomiast spośród pozostałych mogą swobodnie 

wybierać te, które im pasują. Ostatnią jest Europa koncentrycznych 

kręgów. Została zaprezentowana na forum publicznym w 1989 r. przez 

Jacquesa Delors‘a. Wokół centralnej warstwy znajdować się miało kilka 

kręgów o coraz niższym stopniu integracji. Zakładano, że członkowie 

najmniejszego z nich uczestniczą jednocześnie we wszystkich kręgach 
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szerszych. Przejście państwa z jednej warstwy do drugiej jest możliwe po 

spełnieniu konkretnych warunków.   

Słowa kluczowe:   

Europa różnych prędkości, Europa a la carte, Europa koncentrycznych 

kręgów, teorie integracji europejskiej, Leo Tindemans, Ralf Dahrendorf, 

Jacques Delors 

Abstract 

  In the history of European integration theory we can meet three 

concepts dealing with heterogeneous internal structure while maintaining 

uniform institutional solutions. These are: Europe of different speeds, 

Europe a la carte and Europe of concentric circles. The first appeared in 

1975 in Leo Tindemans report. This model assumes that all Member 

States aspire to the same end result, but because of economic and political 

differences they do so at different rates. The other one is Europa a la 

carte. It assumes great freedom on the part of states in the choice of 

integration areas. Its originator was German political scientist Ralf 

Dahrendorf, who in 1979 gave a lecture entitled Third Europe at the 

University of Florence. This model assumes that all Member States 

participate in certain obligatory undertakings, while others may freely 

choose the ones that fit them. The last is Europe of concentric circles. It 

was publicized in 1989 by Jacques Delors. Around the central layer were 

several circles of lower integration. It was assumed that the members of 

the smallest of them would participate in all circles at the same time. 

Transition from one layer to another is possible after specific conditions 

have been met. 

Key words:   

Europe of different speeds, Europe a la carte, Europe concentric circles, 

Theories of European integration, Leo Tindemana, Ralf Dahrendorf, 

Jacques Delors 

WSTĘP 

  W dotychczasowej teorii integracji europejskiej wyróżniano 

zazwyczaj dwa nurty poglądów dotyczących integracji. Jeden z nurtów, 

charakterystyczny dla początków integracji, nosił nazwę federalizmu. 
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Dopuszczał on poszerzanie kompetencji Unii Europejskiej na zasadzie 

przejmowania pewnych uprawnień, które do tej pory posiadały państwa 

narodowe. Podstawowym założeniem federalizmu było przekonanie, że 

przyczyną wszelkich problemów politycznych, z jakimi zmagały się 

państwa na przestrzeni dziejów, jest suwerenna władza na poziomie 

państwowym. Naturalnym rozwiązaniem tego problemu, zdaniem 

federalistów, było odebranie władzy państwom i przekazanie jej organom 

ponadnarodowym. W ten sposób miano osłabić interesy narodowe  

i podporządkować je jednej woli organizacyjnej
1
. Federaliści twierdzili, 

że w obliczu globalizacji przejawiającej się w powiększaniu ilości 

więzów między poszczególnymi państwami efektywne rozwiązywanie 

problemów politycznych, społecznych oraz gospodarczych w ramach 

państwa narodowego jest niemożliwe. Stworzenie federacji państw jest 

zatem nakazem racjonalnej partycypacji każdego państwa w procesach 

politycznych, dzięki czemu każdy miał osiągnąć maksymalne korzyści
2
. 

Drugim rodzajem integracji europejskiej jest eurosceptycyzm
3
. 

Pojęcie to w dzisiejszych czasach przyjęło wymiar wieloaspektowy. 

Można wyróżnić cztery rodzaje tego pojęcia. Pierwszym z nich jest 

negowanie zasadności członkostwa danego państwa w Unii Europejskiej. 

Takie państwa najczęściej dążą do opuszczenia organizacji i tworzenia 

polityki we własny zakresie. Drugi rodzaj oznacza negowanie niektórych 

elementów polityki UE, np. głębszej integracji europejskiej dopuszczając 

jednocześnie integrację w innych aspektach. Trzecim przykładem jest 

niezgoda na pewne mechanizmy Unii, np. polityki sektorowe lub zbytni 

liberalizm. Ostatni dotyczy krytycznego funkcjonowania organów 

unijnych, np. Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej
4
. 

                                                      
1
 R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 

Warszawa 2007, s. 15. 
2
 A. Marszałek, Integracja Europejska. Podręcznik Akademicki,  Warszawa 

2004, s. 361. 
3
 Strona internetowa Słownika Języka Polskiego PWN, 

http://sjp.pwn.pl/sjp/eurosceptycyzm;2557241.html, „eurosceptycyzm‖[dostęp: 

13.04.2017 r.] 
4
 K. Zuba, Polski eurosceptycyzm i eurorealizm. Opole 2006, s. 51. 
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I. ZDEFINIOWANIE I USYTOWANIE KONCEPCJI 

NIEJEDNOLITOŚCI 

W debacie między federalistami a eurosceptykami występuje 

także trzecia grupa, często przedstawiana jako eurorealiści. W jej skład 

wchodzą grupy uznające zasadność integracji europejskiej, jednak 

zauważające wielość problemów, jakie stoją przed poszerzaniem 

integracji o inne obszary działalności społeczno-gospodarczej. Wynikają 

one z obiektywnych przesłanek poziomu rozwoju danych państw. Może 

to powodować problemy z integracją, ponieważ dane państwa nie mogą 

dołączyć do innych o wyższym poziomie gospodarczym, mogą nie być  

w stanie spełnić pewnych kryteriów politycznych ze względu na 

problemy cywilizacyjne lub znajdują się w innym miejscu rozwoju 

politycznego
5
. Wśród tych orientacji możemy wyróżnić 3 koncepcje: 

Europę różnych prędkości, Europę a la carte oraz Europę 

koncentrycznych kręgów. 

Wzmianka o pierwszej z nich po raz pierwszy pojawiła się  

w 1975 r. w raporcie Leo Tindemansa. Model ten zakłada, że wszystkie 

państwa członkowskie dążą do takiego samego efektu końcowego, ale ze 

względu na ekonomiczne i polityczne różnice robią to w różnym tempie. 

Przykładami realizacji tej koncepcji są tzw. okresy przejściowe i klauzule 

ewolucyjne. W czasie ich obowiązywania konkretny kraj nie uczestniczy 

w danej polityce, ale stara się przezwyciężyć problemy, które mu to 

uniemożliwiają. 

Drugą z nich jest Europa a la carte. Zakłada dużą dowolność ze 

strony państw w wyborze obszarów integracyjnych. Jej pomysłodawcą 

był niemiecki politolog Ralf Dahrendorf, który w 1979 roku wygłosił 

wykład pt. Trzecia Europa na Uniwersytecie we Florencji. Model ten 

zakłada, że wszystkie państwa członkowskie uczestniczą w pewnych 

obligatoryjnych przedsięwzięciach, natomiast spośród pozostałych mogą 

swobodnie wybierać te, które im pasują. Przykładami tego wariantu są 

wzmocniona współpraca, w której uczestniczą tylko państwa tym 

zainteresowane oraz klauzule opt-out, pozwalające na wyłączenie spod 

                                                      
5
 Ibidem, s. 53. 
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traktatu bądź prawa wtórnego UE. Z możliwości takiej skorzystały np. 

Wielka Brytania i Dania (unia walutowa), czy Polska i Wielka Brytania 

w odniesieniu do części postanowień Karty Praw Podstawowych. 

Ostatnią jest Europa koncentrycznych kręgów. Została 

zaprezentowana na forum publicznym w 1989 r. przez Jacquesa Delors‘a. 

Wokół centralnej warstwy znajdować się miało kilka kręgów o coraz 

niższym stopniu integracji. Zakładano, że członkowie najmniejszego  

z nich uczestniczą jednocześnie we wszystkich kręgach szerszych. 

Przejście państwa z jednej warstwy do drugiej jest możliwe po spełnieniu 

konkretnych warunków. Najsilniej zintegrowane centrum stanowić miały 

kraje Wspólnot Europejskich. W skład następnego wchodziłyby 

dodatkowo kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. 

Kolejny krąg to państwa stowarzyszone ze Wspólnotami Europejskimi. 

Zewnętrzną warstwę tworzyłyby państwa członkowskie KBWE 

(OBWE). Obecnie model koncentrycznych kręgów przenoszony jest na 

poziom Unii Europejskiej – w tym przypadku za „rdzeń europejski‖ 

uznawane są państwa założycielskie Wspólnot, a niekiedy „stara‖ 15
6
. 

II. EUROPA RÓŻNYCH PRĘDKOŚCI 

Analiza propozycji Leo Tindemansa nabiera kształtu  

w momencie opisania sytuacji międzynarodowej, jaka miała miejsce  

w momencie wyjścia tego raportu. Początek lat 70. XX wieku obfitował 

w szereg wydarzeń naruszających spoistość wewnętrzną Wspólnot 

Europejskich – zamachy terrorystyczne na zachodzie Europy oraz 

kryzysy gospodarcze, zwłaszcza w tzw. I szok naftowy. Problemy te  

z jednej strony pogłębiły różnice w sytuacji politycznej poszczególnych 

państw, zaś z drugiej strony niekorzystna sytuacja gospodarcza 

przyczyniła się do stagnacji ekonomicznej, a nawet do recesji.  

W związku z tym koniecznym było przyjęcie formuły, która 

                                                      
6
 Portal TwojaEuropa.pl, http://www.twojaeuropa.pl/467/teorie-integracji---cz-ii-

--integracja-w-roznym-tempie, „Teorie integracji‖ [dostęp: 13.04.2017 r.] 
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uwzględniałaby owe problemy i przyjmowała, że dotychczas realizowany 

program integracji musi ulec pewnym korektom
7
. 

Z tych właśnie przesłanek wychodził Leo Tindemans, który pisał 

w swoim projekcie, że „koncepcja europejska przechodzi przez coraz 

większe kryzysy. (…) Co więcej, istnieje teraz powszechne odczucie, że 

recesja pozostawia poszczególne państwa członkowskie (…) bez żadnych 

wspólnych działań na większą skalę, które mogłyby zapobiec efektom 

depresji oraz bezrobocia‖
8
. Tindemans wyraźnie zatem określił, że WE 

muszą przedsięwziąć odpowiednie kroki. Problemem, który ma działać 

na niekorzyść tych zaleceń jest fakt, że „opinia publiczna jest bardzo 

sceptyczna w odniesieniu do chęci ustanowienia prawdziwej Unii 

Europejskiej‖
9
, co Tindemans uważa za element konieczny do poprawy 

aktualnego stanu Wspólnot. Stara się zatem stworzyć pewną koncepcję 

pośrednią między pragnieniem dążenia do pożądanego stanu stosunków 

europejskich, a dążeniami poszczególnych narodów do wyzwalania się 

spod jurysdykcji Brukseli. Optymalnym rozwiązaniem jest zatem 

wytyczenie pewnych kierunków działania prointegracyjnego przy 

zapewnieniu, że państwa mają wolną rękę w realizowaniu tych zaleceń
10

. 

Tindemans proponuje w tym zakresie „osiągnięcie konsensusu 

politycznego  

                                                      
7
 J. Skodlarski, R. Matera, Pozycja Europy w gospodarce światowej na 

przestrzeni XX wieku, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2003_Skodlarski.pdf 

[dostęp: 14.04.2017 r.] 
8
 (…) the European concept was passing through a crisis (…) Furthermore, 

there was the feeling that the economic recession has made itself felt in our 

Member States (…) without any large-scale joint action having been planned 

tocounter the effects of economic depression and unemployment. Zob. Report by 

Mr Leo Tindemans, Prime Minister of Belgium, to the European Council, tłum. 

własne, http://aei.pitt.edu/942/1/political_tindemans_report.pdf, s. 3 
9
 (…) public opinion is extremely sceptical on the will to establish a genuine 

European Union. Zob. ibidem. 
10

 if we wish to safeguard the achievements of theTreaties and conquer new 

ground, the Member States must agree on new aims.(…) This is the reason why I 

deliberately refused to draw up a report claiming to be, at least in part, the 

Constitution for the future European Union. Zob. ibidem. 
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w sprawie celów i głównych cech Unii‖
11

. Stawia on tu sprawę jasno – 

państwa członkowskie muszą wyrazić chęć utrzymania aktualnego stanu 

organizacji, czyli muszą wyzbyć się nastrojów eurosceptycznych co do 

swoich ogólnych kierunków polityk. Jest to przyzwolenie na pojawienie 

się sporów o kształt instytucjonalny organizacji, jednak jest to, zdaniem 

Tindemansa, spór konstruktywny, ponieważ dotyczy poprawienia jakości 

działania poszczególnych organów. Inną kwestią, poruszoną w raporcie 

jest stosunek danych państw do decyzji administracyjnych wydawanych 

przez organy Wspólnot. Tindemans określa bowiem, że „państwa będą 

miały swobodny wybór w realizowaniu polityki wewnętrznej  

i zewnętrznej‖
12

.  

Podstawową cechą w tym raporcie jest przejście od 

podstawowych kierunków realizowania polityki Wspólnot Europejskich 

do procesu wdrażania poszczególnych decyzji organizacji. Brakuje w tym 

dokumencie dyskusji na temat powiązania wpływu kształtu instytucji 

Wspólnot Europejskich, a decyzjami przez nie wydawanymi. Wydaje się, 

że to ta kwestia była kluczową, która w połowie lat 70. XX wieku 

zdecydowała o narastających trendach eurosceptycznych w krajach 

Zachodu. Pojawienie się sceptycyzmu wobec Wspólnot, wynikało  

z powszechnego przeświadczenia o niemożności rozwiązania problemów 

przez organizację, w związku z czym postulowano ograniczenie 

kompetencji Wspólnot na rzecz państw członkowskich. Tymczasem 

raport Tindemansa idzie w zupełnie innym kierunku – zauważając pewne 

zmiany i narastające trendy sceptyczne, postuluje nowe otwarcie  

w obrębie Wspólnot. To otwarcie ma jednak polegać na stworzeniu 

nowego ładu instytucjonalnego, który ma jednakowoż realizować te same 

cele, które były wyznaczone do tej pory, bez ich jakiejkolwiek korekty. 

Oczywistą konkluzją założeń Tindemansa było stwierdzenie, że w takiej 

sytuacji każde państwo musi dążyć do nowej sytuacji według własnego 

potencjału i możliwości. Wniosek płynący z rozważań nad treścią tego 

raportu powinien kończyć się stwierdzenie, że ów raport stanowił tylko 

                                                      
11

 (…) political consensus on the aims and main features of the Union (…). Zob. 

ibidem. 
12

 (…) choice in the various areas of the Union‟s internal and external activities. 

Zob. ibidem. 
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taktyczny zabieg polityczny, który miał spowodować pojawienie się  

w społecznościach poszczególnych państw informacji o projektowanej 

zmianie sposobu funkcjonowania Wspólnot Europejskich, jednak cel 

samej organizacji został ten sam. Zmiana nastąpiła jedynie w strategii 

realizacji efektów końcowych, którą każde z państw mogło wytyczać 

sobie samą
13

. 

Tindemans jednak stwierdza, że takie postawienie przez niego 

sprawy będzie „stopniowo przekształcać naturę oraz intensywność relacji 

pomiędzy państwami‖
14

. Uważa on, że dzięki postanowieniom zawartym 

w swoim raporcie dyskurs w obrębie Wspólnot Europejskich zmieni się  

i przyczyni się do zmiany nastrojów w obrębie poszczególnych państw. 

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie miały być konkretne przesłanki 

argumentujące za danym rozwojem sytuacji polityczno-społecznej  

w Europie. Wydaje się, że Tindemans liczył na to, że w dłuższej 

perspektywie, po wejściu w życie podstawowych założeń jego raportu, 

sytuacja polityczno-ekonomiczna w obrębie Wspólnot zacznie się 

zmieniać na korzyść, co przyczyni się do wygaśnięcia nastrojów 

eurosceptycznych w organizacji. Teoria Tindemansa miała duże szanse 

na realizację, ponieważ stosunek społeczny do jakiejkolwiek instytucji 

                                                      
13

 Koncepcją analogiczną do założeń raportu Tindemansa jest współczesna 

propozycja przewodniczącego frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na 

rzecz Europy w Parlamencie Europejskim (ALDE), Guya Verhofstadta dot. 

twardego jądra Europy. W tej propozycji Verhofstadt stwierdza, że budowę 

Stanów Zjednoczonych Europy winny rozpocząć państwa, które należą obecnie 

do strefy euro. Federacja ma pozostać otwarta na inne kraje, które 

bezwarunkowo opowiedzą się za zjednoczeniem politycznym i spełnią 

wymagania konwergencji. Por. K. Gawron, Strefa Euro jako twarde jądro 

Europy. Wizja Europy Guya Verhofstadta, „Dialogi Polityczne‖, 10/2008, Toruń, 

ss. 407 – 410. Wydaje się, że na pierwszy rzut oka ta koncepcja bardziej 

przystaje do Europy koncentrycznych kręgów. Verhofstadt jednak stwierdza, że 

państwa członkowskie powinny dążyć do stanu wyznaczanego przez państwa 

strefy Euro. To, co różni zaś tę koncepcję od teorii Tindemansa, jest aspekt hard 

power polegający na tym, że jeżeli państwa poza strefą Euro nie będą realizować 

integracji podług linii wyznaczonej przez państwa rdzenia UE, to będą za to 

surowo karane, jednak bez możliwości wystąpienia z organizacji.  
14

 The progress achieved as a result will gradually transform the nature and 

intensity of relations between our States. Zob. Report by Mr Leo Tindemans…, s. 

31 – 32. 
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zmienia się na niekorzyść w momencie, w którym dana instytucja nie 

realizuje należycie swoich celów i w związku z tym jakość prowadzonej 

przez nią polityki pogarsza się. Odnajduje to wówczas przełożenie na 

sytuację materialną ludności, która jest głównym bodźcem do pojawienia 

się frustracji i niepewności. W momencie, gdy sytuacja poprawia się, 

pojawia się chęć zmiany, która najczęściej jest artykułowana przez 

samych decydentów, co przyczynia się do poprawy nastrojów, 

wydajności organizacji oraz sytuacji materialnej
15

. 

III. EUROPA A LA CARTE 

Koncepcja Europy a la carte wychodzi od tych samych kwestii, 

które towarzyszą początkowi Europy różnych prędkości. Ralf Dahrendorf 

opisuje zniechęcenie mechanizmami integracyjnymi w latach 70. 

Podchodząc z perspektywy socjologicznej, dopatruje się tego 

zniechęcenia w zmianie perspektywy wśród pokolenia, które w tym 

okresie wchodzi w wiek dorosły. Dla nich pierwotne spoiwo Wspólnot 

Europejskich – chęć zapobieżenia wojnie, obawa przed powrotem 

totalitaryzmów – jest już nieaktualne, ponieważ powyższe zagrożenia już 

dawno minęły. Co więcej, młodzi ludzie nie wyobrażają sobie powrotu 

tychże zagrożeń, co może świadczyć o ich niezdolności do 

przechowywania oraz przekazywania pamięci historycznej. Dahrendorf 

uważa zatem, że pierwotny kształt Wspólnot nie jest w stanie poradzić 

sobie z wyzwaniami współczesnego świata, ponieważ rzeczywistość 

                                                      
15

 Powyższy opis można przyporządkować wielu badaczom oraz myślicielom 

politycznym, których interesował schemat zmiany sytuacji, mający podłoże w 

stosunkach politycznych społecznych i ekonomicznych. Francuz Alexis de 

Tocqueville kładł nacisk na zmniejszenie swobody w dyskursie politycznym, 

Immanuel Wallerstein zwracał szczególną uwagę na stosunki ekonomiczne, zaś 

polski badacz, Andrzej Gałganek, badając stosunki międzynarodowe uznał 

zjawisko zmiany za naturalne i niezależne od czynników ludzkich. Wydaje się, 

że kompilacja tych trzech perspektyw jest najbardziej adekwatna – w owym 

czasie w Europie mieliśmy do czynienia z przewartościowaniami politycznymi 

po okresie tzw. rewolucji seksualnej, pogorszeniem sytuacji ekonomicznej 

ludności, a także osłabieniem trendów federalistycznych wynikających ze 

zmiany świadomości ludzi i orientacji na podstawowe cele Wspólnot 

Europejskich. Zob. A de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 

2005; I. Wallerstein, Analiza systemów-światów, Warszawa 2007; A. Gałganek, 

Zmiana w globalnym systemie. Supercykle i wojna hegemoniczna, Poznań 1992. 
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kieruje się zupełnie innymi mechanizmami aniżeli przeszłość, zwłaszcza 

ta bezpośrednio po II wojnie światowej. Dahrendorf mówi, że „nie ma 

wątpliwości w moim umyśle, że Unia Europejska jest wyjątkową 

mieszanką współpracy i integracji (…) Ale – i to jest fakt wyrazisty – to 

nie wszystko‖
16

. Postrzegał on zatem sytuację, w której znalazła się Unia 

Europejska, nie jako konieczność reformy ideowo-instytucjonalnej celem 

wyprowadzenia organizacji z kryzysu, lecz udoskonalenie mechanizmu 

decyzyjnego Unii, który wpłynąłby na konieczność kumulowania 

doświadczeń kolejnych pokoleń. Dahrendorf nie zauważa w tym nic 

strasznego, że nowe pokolenie żyje zupełnie innymi problemami, lecz 

przyjmuje to za stan naturalny i stara się do niego dostosować wymogi 

sytuacji
17

. 

Proponuje on, by Wspólnoty Europejskie „budowały swój 

polityczny postęp na konkretnym interesie, a nie na śnie‖
18

, czyli inaczej 

niż Wspólnoty funkcjonowały do tej pory. Nowym porządkiem 

europejskim miało być „wyzwanie dla nowego pokolenia Europejczyków 

przejawiające się w dwóch punktach: pierwszym jest zniesienie granic 

                                                      
16

 There is no doubt in my mind that European Union, that unique blend of co-

operation and integration (…)But -  and this is a crucial caveat-this is not the 

whole story. Zob. Third Jean Monnet Lecture by Professor Ralf Dahrendorf. A 

Third Europe? Florence, 26 November 1979, tłum. własne, 

http://aei.pitt.edu/11346/2/11346.pdf [dostęp: 14.04.2017 r.] 
17

 Widać tu pewną sprzeczność z resztą tez stawianych przez Dahrendorfa w jego 

pisarstwie naukowym. Jako zwolennik „teorii konfliktu‖ stwierdza on za 

Karolem Marksem, że sprzeczności pomiędzy odmiennymi grupami 

społecznymi muszą prowadzić do zmian społecznych. Wynika z tego, że spór 

pomiędzy „młodymi‖ a „starymi‖ również powinien nosić znamiona konfliktu, 

który powinien dotyczyć ostatecznego wykreowania nowego porządku 

społecznego w obrębie Wspólnot. Wydaje się, że kreując wizję kooperacji 

„młodych‖ i „starych‖ Dahrendorf próbuje zażegnać to, co według niego stanowi 

istotę polityczności – spór. Jak się jednak później okaże, kategoria sporu będzie 

obecna, jednak zostanie przeniesiona na poziom rozwiązywania konkretnych 

problemów instytucjonalnych. Zob. R. Dahrendorf, Klasy i konflikt klasowy w 

społeczeństwie przemysłowym, Kraków 2012. 
18

 (…) there is everything right about building political progress on interest 

rather than dream., Third Jean Monnet…, ss. 7 – 8. Opisanym przez 

Dahrendorfa „snem‖ miał być mit założycielski Europejskiej Wspólnoty Węgla i 

Stali, opierający się na wspólnym dążeniu do przyszłości i porzuceniu 

problemów I połowy XX wieku. 
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celem rozwiązania wszystkich problemów, drugim zaś wspólnotowe 

podejmowanie decyzji wszędzie, gdzie występują wspólnotowe 

interesy‖
19

. Innymi słowy, Dahrendorf próbuje włączyć nowe pokolenie 

do procesu decyzyjnego Wspólnot Europejskich, ponieważ uważa, że 

problemy wynikające z nieporozumień cywilizacyjnych powinny ścierać 

się na forum pomysłów. Stawia on jednak pewne wymagania – 

rozwiązania, które mają być wynikiem owej konfrontacji, muszą 

uwzględniać interesy wszystkich grup społecznych funkcjonujących  

w ramach Wspólnot, ponieważ w przeciwnym razie porządek europejski 

zostanie zdelegitymizowany przez grupę, której interesy będą 

marginalizowane. Dahrendorf funkcjonuje zatem w ramach pewnej 

utopii, w myśl której wszyscy dążą do pogodzenia swoich interesów  

z innymi
20

. 

Porównując na etapie podstawowych założeń socjologiczno-

politologicznych projekty Tindemansa i Dahrendorfa można zauważyć, 

dwie ciekawe postawy percepcyjne wobec świata politycznego. Pierwszy 

z nich spostrzega, że kształt porządku politycznego przestaje być 

uznawany przez społeczeństwo, co może prowadzić do jego upadku  

w momencie, w którym porządek polityczny nie zostanie zreformowany. 

W związku z tym Tindemans stara się czynić ustępy względem 

społeczeństwa, które mają głównie charakter propagandowy – mają 

przekonać, że poprzednia formuła była niedoskonała i w związku z tym 

musi dojść do zmiany. Widzimy, że zmiana ta jest w gruncie rzeczy 

pozorna, ponieważ mechanizm podejmowania politycznych decyzji 

pozostaje podobny
21

. U Dahrendorfa widzimy, że tindemansowska 

                                                      
19

 (…) the experience of a  new generation of Europeans is rather in two things: 

one is the irrelevance of borders for solving problems, and the other is the need 

for common decisions where there are genuine common interests. Zob. ibidem.  
20

 There is no other region in the world in which contacts between political 

leaders are as frequent, candid, intensive and volutarily co-operative as in 

Europe. Zob. ibidem, s. 9 
2121

 Tindemans patrzył na rzeczywistość europejską uważając, że jej ówczesna 

formuła chyli się ku upadkowi. Podobne stanowiska przyjmowało wielu 

decydentów europejskich, którzy przedsiębrali konkretne kroki celem uratowania 

spoistości wewnętrznej organizacji. Zob. A. Cianciara, Wielobiegunowa Europa 

w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie dla systemu 

euroatlantyckiego, Warszawa 2012, ss. 15 – 16. 
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delegitymizacja społeczna jest w gruncie rzeczy tylko zmianą 

pokoleniową, która przejawia się w chęci dodania nowego pierwiastka 

instytucjonalnego bez żadnych postulatów zmiany lub likwidacji. U tego 

drugiego nie pojawiają się wizje upadku organizacji, lecz widoczny jest 

projekt  reformy, który ma udoskonalić. Porządek europejski jest bowiem 

mechanizmem wyrosłym na bazie doświadczeń dziejowych, w związku  

z czym irracjonalnym byłoby obalanie go. Tindemans w tym zestawieniu 

wydaje się kreować na pragmatyka, przeczulonego wobec problemów 

rzeczywistości, zaś Dahrendorf na idealistę, uważającego strukturę 

Wspólnot za spełnianie kolejnych wymogów społeczeństwa w dążeniu do 

lepszego świata, w związku z czym niemożliwe jest jakiekolwiek 

obalanie istniejących struktur, ponieważ spowodowałoby to cofnięcie się 

w rozwoju
22

. 

To, co Dahrendorf krytykuje jako przynoszące największy kłopot 

rzeczywistości politycznej Wspólnot, to instytucje, które jego zdaniem 

doprowadzają do osłabiania wewnętrznego. Stwierdza, że „nadszedł czas, 

aby sprostać różnicom między postępami politycznymi Europy a jej 

upadkiem instytucjonalnym‖
23

. Uważa, że dawne ograniczenie 

organizacyjne tylko do obszaru unii celnej jest niedostosowaniem jej do 

wymogów rzeczywistości. W związku z tym, za podniesieniem poziomu 

świadomości społecznej, musi pójść odpowiednio głęboka zmiana 

instytucjonalna, która będzie odpowiedzią na niedomagania 

rzeczywistości. „Instytucje powołane do realizacji tych celów były 

(wówczas – przyp. M.A.) adekwatne do tego zadania. Do roku 1970 

historia integracji europejskiej jest jedną z udanych kombinacji intencji 

politycznych i instrumentów instytucjonalnych. Dziesięć lat, które minęło 

                                                      
22

 W myśleniu Dahrendorfa można zauważyć pewną tendencję historiozoficzną 

przejawiającą się w postrzeganiu rzeczywistości jako kontinuum czasowego, 

które ma służyć poprawie aktualnego położenia ludzkości. Rzeczywistość jest 

zatem pojmowana jako przestrzeń nieustannego doskonalenia się człowieka w 

różnej perspektywie czasowej. Takie myślenie było charakterystyczne dla 

federalistów, którzy uważali, że Wspólnoty Europejskie są końcowym etapem 

rozwoju dziejów. Zob. G. W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, Warszawa 

1958; F. Fukuyama, Koniec historii i ostatni człowiek, Warszawa 1992. 
23

 (…) the time has come to bridge the gap between Europe's political progress 

and its institutional failure. Zob. Third Jean Monnet…, s. 23. 
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od tamtej pory, jest drugą Europą. Przedstawia obraz zamieszania  

i niepewności. Odkrycie rzeczywistości przez Wspólnotę Europejską - 

odkrycie, że kalendarz nie może być bezkarnie narzucony rzeczywistemu 

światu – oznacza zmianę instytucji‖
24

. 

W powyższym rozumowaniu widać pewien dualizm w myśleniu 

Dahrendorfa, polegający na oddzieleniu społeczności i instytucji 

rządzących danymi społecznościami
25

. Zauważa on, że postęp, który 

dokonał się w dziedzinie świadomości społeczeństwa, nie przełożył się 

na instytucje, które pozostały zachowawcze, Dahrendorf dotknął w tym 

momencie problemu, który jest istotny dla samego pojęcia polityczności, 

zwłaszcza w wymiarze republikańskim. Żeby zapewnić harmonię 

działania organizacji, musi być ona dostosowana do oczekiwań, jakie 

stawia przed nią społeczeństwo. Istotnym w tej kwestii jest także 

rozpoznanie społeczeństwa co do najistotniejszych problemów wspólnoty 

– jeżeli to rozpoznanie jest małe, sama chęć zmiany może nie wystąpić. 

Dahrendorf uważa, że w tym przypadku jest inaczej, o czym świadczy 

choćby sam fakt pojawienia się partii negujących przynależność do 

Wspólnot Europejskich. Dlatego on proponuje odpowiednio daleko idące 

rozwiązania, mające służyć zmianie stanu rzeczy. 

Widać, że w tej analizie Dahrendorf za wszelkie zło obwinia 

instytucje, które nie dostosowują się do rzeczywistości. W gruncie rzeczy 

społeczeństwo europejskie życzy sobie pogłębiania integracji, jednak 

nieskuteczne działania poszczególnych organów przyczynia się do tego, 

że społeczeństwa poszczególnych krajów utożsamiają słabość działania 

instytucji ze zjawiskiem integracji. Dahrendorf odkrywa tymczasem 

                                                      
24

 The institutions, which were set up to implement these objectives were 

adequate to the task. Until 1970s, the story of European integration is one of the 

successful combination of political intentions and institutional instruments. The 

decade which has passed since then is that of the Second Europe. It presents a 

picture of confusion and uncertainty. The discovery of reality by the European 

Community - the discovery that its calendar cannot be imposed on the real world 

with impunity - has dented the institutions. Zob. tamże. 
25

 However, as this dual development proceeded, the institutions and policies of 

the Community lost relevance; worse still, as they lost relevance, the burden 

which they imposed on their member states began to weigh more heavily. Zob. 

ibidem. 
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nową integrację, której zadaniem jest dopasowanie instytucji do 

wymogów społecznych
26

. Wydaje się jednak, że w tej analizie brakuje 

uznania jakiegokolwiek wpływu ludzi na działanie instytucji. 

Rzeczywistość demokratyczna, panująca we Wspólnotach Europejskich, 

oznacza partycypację grup obywateli w procesie decyzyjnym organizacji. 

Wątpliwy wydaje się zatem brak jakiegokolwiek wpływu ludzi na pracę 

Wspólnot
27

. 

W przypadku niezrealizowania dostosowania instytucji do 

społeczeństwa, Dahrendorf snuje przed nami wizję potencjalnego 

rozpadu Wspólnot. „Sprzeciw wobec instytucji i polityk wspólnotowych 

rośnie, a także nie dostrzega rzeczywistego postępu na marginesie tych 

instytucji, a także interesu europejskiego. Coraz częściej zbliżamy się do 

sytuacji wybuchowej, w której rozszerzenie może zacząć się łączyć  

z tendencją do skurczu. Radykalne środki mogą być podejmowane przez 

członków (…) zniesienie środków wspólnotowych, wprowadzenie 

nowych barier pozataryfowych. Możemy jeszcze doświadczyć 

ostatecznego kryzysu zerwania wspólnoty europejskiej, a my możemy to 

zobaczyć w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy‖
28

. 

                                                      
26

 Widać u Dahrendorfa postrzeganie instytucji Unii Europejskiej przez pryzmat 

ich restrykcyjności. Aby przełamać wszechobecny wpływ poszczególnych 

organów na rzeczywistość należy pozbyć się jego opresyjnego charakteru 

poprzez jego reformę i stałą kontrolę. Posiłkuje się tu zatem ideami liberalnymi, 

a zwłaszcza koncepcją nocnego stróża Adama Smitha. Por. A. Smith, Badania 

nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 2007.  
27

 Jednym z fundamentem działania Unii od dłuższego czasu jest konieczność 

komunikowania się z obywatelami, z czego często korzystają poszczególne 

rządy celem zwiększenia swojej legitymizacji. Zob. M. Winiarska – Brodowska, 

Europa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej - 

Polityka informacyjna i polityka komunikacyjna w UE, Sosnowiec 2014. 
28

 Opposition to Community institutions and policies is growing, and it obscures 

recognition of real progress at the margin of these institutions as well as of the 

European interest. Increas-ingly, we approach an explosive situation in which 

enlargement may begin to be coupled by a tendency towards shrinkage. Radical 

measures may be taken by members (…) the withholding of Community 

resources, the introduction of new non-tariff barriers. We may yet experience the 

ultimate crisis of a break-up of the European Community, and we may see it 

happen in the next twelve months. Zob. Third Jean Monnet…, s. 24. 
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Analizując koncepcję Dahrendorfa, można odnieść wrażenie, że 

porównywanie dwóch sfer: ludzi oraz władzy, której ci ludzie podlegają, 

musi nieść za sobą przekonanie o wzajemnym przenikaniu się tych 

dwóch sfer. Przykłady historyczne pokazują jednak, że bardzo często 

mamy do czynienia z sytuacjami, w którym impuls zmian wychodzi od 

społeczeństwa, ale też odwrotnie – to rządzący staje się prekursorem 

rozwiązań
29

. Według Dahrendorfa, ówczesne Wspólnoty Europejskie 

borykały się z problemem wynikającym z tej pierwszej wizji. Opierała się 

ona na dychotomii – dobrego społeczeństwa oraz złych instytucji, które 

blokowały rozwój. 

Pytanie jednak polega na tym, czy projekt reformy zapowiadany 

przez Dahrendorfa był zgodny z jego przeświadczeniami społecznymi 

oraz stanowił koherentny opis postulowanego działania instytucji?  

W przypadku tego pierwszego pytania, warto zauważyć, że Dahrendorf 

postulował dalszą integrację i podkreślał, że obywatele poszczególnych 

państw tego chcą. Tymczasem tworzenie sytuacji instytucjonalnej,  

w której pozostawia się swobodę decydowania o przyjętej strategii 

obywatelom, którzy w każdej chwili mogą zdecydować o zawieszeniu 

integracji, stawia tę teorię pod znakiem zapytania. Dahrendorf popełnia tu 

podstawowy błąd przy badaniu rzeczywistości politycznej – stwierdza, że 

te impulsy, które były obecne w ówczesnej świadomości społecznej, będą 

w niej obecne zawsze
30

. 

Co do drugiej kwestii, postulowany porządek instytucjonalny  

w związku z powyższym nie stanowi trwałego i gruntownego 

zabezpieczenia istnienia u społeczeństw europejskich woli partycypacji  

w organizacji. Jeżeli organy działają według zasad przyzwalających 

                                                      
29

 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Warszawa 2010, ss. 134 – 165. 
30

 Ów pogląd jest charakterystyczny dla ludzi uważających stałość natury 

ludzkiej za podstawową cechę jej funkcjonowania. Wypowiadał się o niej Jan 

Jakub Rousseau argumentując, że ludzka natura jest z reguły dobra, jednak 

proces socjalizacji wypacza jej pierwotną dobroć. Z perspektywy politycznej 

należy jednak przyjąć, że ludzka natura nie jest ani dobra, ani zła, lecz przejawia 

pewne skłonności, wśród których występuje chęć zmiany. Por. J.J.Rousseau, 

Umowa społeczna, Warszawa 1966; M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 

2008, ss. 126 – 128. 
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każdemu państwu na woluntatywne korzystanie z ich dobrodziejstw, to 

państwo może zrezygnować z uczestnictwa nie tylko w danej polityce 

sektorowej, ale i w całej organizacji
31

. 

Oczywiście Dahrendorf mógł liczyć na to, że dana sytuacja 

będzie trwała nieustannie. Jednak udowodniony naukowo stan zmiany  

w świadomości społecznej oraz konstrukcjach politycznych 

społeczeństwa pokazuje, że taki stan zdarza się niezwykle rzadko.  

W związku z tym okazuje się, że wizja Dahrendorfa nie miała szans na 

realizację. Warunkowa możliwość jej realizacji istnieje w momencie,  

w którym przyjmiemy, że członkostwo danego państwa w Unii 

Europejskiej nie jest uzasadnione traktatowo
32

. 

IV. EUROPA KONCENTRYCZNYCH KRĘGÓW 

Teoria Jacquesa Delorsa opierała się na przekonaniu o rychłej 

zmianie układu sił w Europie. Obserwując ruchy społeczne w krajach 

bloku socjalistycznego, ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej 

wieszczył rychły upadek strefy wpływów Związku Radzieckiego. 

Oczywistym dla niego było, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej 

będą zbyt słabe, by poradzić sobie z problemami ekonomicznymi  

i społecznymi, jakie będą spowodowane upadkiem polityki 

dotychczasowego gwaranta ładu w tej części Europy. Delors uważał 

jednak, że jak najszybsze włączenie tych państw do Wspólnot 

Europejskich przyczyni się do destabilizacji politycznej oraz 

ekonomicznej organizacji. W jednym momencie pojawi się pewna grupa 

państw, których potencjał polityczny może być większy od krajów już 

                                                      
31

 Proces nieustannych zmian przy jednoczesnej chęci trwałości ustroju opisuje 

tendencja znana z historii zachodniej myśli politycznej, gdzie obok republik 

naprzemiennie występowały monarchie, zaś w XX wieku doszły także 

totalitaryzmy. Zob. K. Grzybowski, Historia doktryn  politycznych i prawnych. 

Od państwa niewolniczego do rewolucyj burżuazyjnych, Warszawa 1966. 
32

 Regulacje zawarte m.in. w traktacie lizbońskim nie pozwalają na swobodne 

zrywanie porozumienia z Unią Europejską. Przedsięwzięcie procedury wyjścia z 

organizacji musi być poprzedzone konkretnymi decyzjami instytucjonalnymi w 

obrębie państwa, które chce opuścić UE. Zob. art. 50 Traktat z Lizbony 

zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 

Europejską (Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569) 
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obecnych w organizacji od dłuższego czasu, co może oznaczać, że nowe 

państwa będą chciały wykorzystać Wspólnoty do wprowadzenia dla 

siebie uprzywilejowanego prawa. Ponadto, okres transformacji jest 

czasem, w którym w obrębie państwa dochodzi do ścierania się różnych 

grup i wizji państwa, co może powodować częste zmiany polityk  

w danych krajach
33

. 

Delors, wykazując się realistyczną oceną sytuacji, chciał zatem 

przysposobić nowe państwa aspirujące do miana członków Wspólnot. 

Zdawał sobie sprawę, że ten proceder musiał być rozłożony w czasie, 

ponieważ kształtowanie polityki w obrębie państwa transformującego się 

jest etapem rywalizacji różnych wizji i kreowania się kompromisu co do 

wspólnego podejścia. Dlatego koniecznym było wprowadzenie podziału 

państw na kręgi, z których każdy cechowałby się odpowiednio daleko 

posuniętym etapem integracji – państwa należące już do Wspólnot 

znajdowałyby się w pierwszym, najbardziej zintegrowanym kręgu, potem 

kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), które nie 

należą do Wspólnot, lecz blisko z nimi współpracują, zaś na końcu kraje 

byłego bloku sowieckiego, które aspirują do EFTA, zaś w dłuższej 

perspektywie pragną dołączyć wraz z EFTA do WE
34

.  

                                                      
33

 In the late 1980s, EFTA governments had decided that they must react to the 

Single Market. Severalconsidered applying for EU membership (Austria actually 

did), while others considered bilateral negotiations. Jacques Delors forced the 

decision in January 1989 by proposing the European Economic Area agreement 

(initially called the European Economic Space agreement). The idea was first 

suggested at a meeting of EFTA and EEC ministers in Luxembourg in 1984. This 

produced the Luxembourg Declaration. Nothing much happend for five years. 

The EEA talks begin informally in 1989, continuing more formally in 1990 and 

1991. It was signed 2 May 1992 in Oporto, together with an Agreement 

establishing the EFTA Court of Justice and the EFTA Surveillance Authority. 

Tłum. własne. Zob. R. E. Baldwin, Towards an Integrated Europe, Geneva 

1994, ss. 18 – 19. 
34

 M. Molendowska, W kręgu zmiennej geometrii procesów integracji 

europejskiej, [w:] Myśl ekonomiczna i polityczna, 4/2015, Warszawa, s. 190; 

Strona internetowa Portalu Wiedzy Onet.pl,  

http://portalwiedzy.onet.pl/124543,,,,koncentryczne_kregi,haslo.html, 

„koncentryczne kręgi‖ [dostęp: 16.04.2017 r.];  
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Warto zauważyć, że koncepcja Europy koncentrycznych kręgów 

jest naturalną konsekwencją poprzednich dwóch koncepcji – Europy 

różnych prędkości oraz Europy a la carte. Poprzednie dwie propozycje 

stanowiły próbę odpowiedzi na pytanie, czy w ówczesnych warunkach 

Europa może być jeszcze monolitem. Konkluzją Tindemansa, jak  

i Dahrendorfa było przekonanie o tym, że Europa musi dokonać zmiany. 

Koncepcja Delorsa przyjmowała jako aksjomat konieczność 

ustanowienia Europy niejednolitej, która nie może być organizacją 

homogeniczną. U Delorsa brak dywagacji na temat tego, czy i w jakim 

stopniu Europa może podlegać trendom federalistycznym. Wyraźnie 

stwierdza, że federalizm w momencie pojawienia się nowych państw  

o zupełnie innych doświadczeniach historycznych, kulturze politycznej 

oraz niewypracowanym konsensualnym sposobie rozstrzygania sporów 

będzie oznaczał pogrążenie Wspólnot w chaosie
35

. 

Problem pojawił się jedynie w aspekcie, jak mają wyglądać 

stosunki między poszczególnymi kręgami a centralą. Docelowo prawnicy 

Komisji Europejskie przedstawili trzy projekty pożądanych kierunków 

rozwoju. Pierwszym z nich miały być tzw. dekoracje substytucyjne. 

Według tego modeli wszystkie państwa członkowskie oraz te, które 

planują przystąpić, wchodzą do Unii, która zastępuje Wspólnoty
36

. 

Mogłoby się wydawać, że ten projekt różni się od podstawowych założeń 

Europy koncentrycznych kręgów, jednak tu sam model rozróżnienia 

państw w organizacji polegał na stworzeniu ścisłego jądra i peryferii, 

które musiałyby się podporządkować. Sam Delors odrzucał ten pomysł, 

ponieważ odsłaniał on wszelkie problemy, jakie mogłyby się pojawić 

przed Wspólnotami. 

Drugim modelem jest tzw. sceneria koegzystencji, według której 

niektórzy członkowie przyłączają się do Unii, a pozostali, którzy chcą 

                                                      
35

 Oczywiście docelowo Delors uważa, że Wspólnoty Europejskie mają w 

przyszłości osiągnąć z powrotem status jednolitej organizacji, jednak ze względu 

na szereg problemów natury politycznej trzeba ten proces odsunąć w czasie.  
36

 (…) a substitution scenery: all member states join the Union .which therefore 

substitutes the Community. Zob. C. Cattaneo, D. Velo, Variable geometry 

Europe: An Interpretation of the European Integration Development, 

http://aei.pitt.edu/6908/1/cattaneo_carla.pdf [dostęp: 16.04.2017 r.] 
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posiadać pewne związki ze Wspólnotami, działają na zasadzie państw 

stowarzyszonych
37

. Była to w istocie modyfikacja pierwszego 

rozwiązania, której głównym zadaniem było przysposobienie tych 

państw, którym zależało na uczestnictwie w organizacji. Postawienie na 

wybór państw, a nie obligatoryjność członkostwa przez wszystkich miało 

mieć walor testowania skali problemów, z jakimi wiązałaby się 

implementacja prawa unijnego. W związku z tym Wspólnoty miałyby już 

wypracowany plan działania przy dołączaniu następnych państw,  

w związku z czym instytucje WE wiedziałyby, jak radzić sobie  

z problemami nowych krajów. 

Trzecim sposobem miała być tzw. uzupełniająca sceneria. W tym 

przypadku Unia przejmuje całkowicie odpowiedzialność za nowe 

państwa
38

, co w praktyce oznacza przystąpienie nowych państw  

i otrzymanie przez nich praw analogicznych do państw „starej 

organizacji‖. Ten model był automatyczne wykluczony przez Delorsa. 

Należy zatem zauważyć, że wszystkie powyższe schematy 

realizują pewne koncepcje pierwotnego projektu kół koncentrycznych. 

Niemniej jednak, najbliższy czystym założeniom jest drugi wariant, który 

oprócz specjalnego traktowania poszczególnych państw  

w organizacji, daje także instytucjonalne przymioty do odmiennego ich 

traktowania. Co więcej, zmiana instytucjonalna, która miała następować 

wraz z przyjmowaniem nowych państw, była połączona także z oficjalną 

zmianą nazwy organizacji. Po dołączeniu nowych państw Wspólnoty 

Europejskie miały zmienić nazwę na obecną nazwę – Unia Europejska.  

W tym kontekście miało to być podkreślenie zjednoczenia całego 

kontynentu, które dokonało się po przełamaniu wszelkich politycznych 

podziałów
39

. 

                                                      
37

 (…) a co-existence scenery: some members join the Union, whilst the other 

keep faithful to the Community., zob. tamże   
38

 (…) a complementary scenery: the Union takes over responsibility for new 

sectorwith regard to the Community., Zob. ibidem. 
39

 Warto zauważyć, że zmiana nazwy dokonała się, jednak w nieco innych 

okolicznościach i bez uwzględniania roli innych państw, które miały dopiero 

wejść do organizacji. Niektórzy badacze spekulują, że takie postawienie sprawy 



M. Ambrożek: Nie tylko Europa dwóch prędkości. Analiza koncepcji poruszających 
kwestię niejednolitości wewnętrznej Unii Europejskiej 

 

24 

 

Warto jednak zauważyć, że „uformowanie oficjalnego podziału 

na kilka kręgów państw wewnątrz organizacji za pomocą narzędzi 

konstytucyjnych, m.in. w zakresie zmiany nazwy ze Wspólnot 

Europejskich na Unię Europejską, mogłoby spowodować pojawienie się  

i pogłębienie różnic i sprzeczności między krajami promującymi 

integrację a przedmieściami europejskimi‖
40

. Oparcie całej filozofii 

integracji na przekonaniu poszczególnych państw do uczestnictwa  

w organizacji na zasadach sformułowanych przez centralę może być 

interpretowane w sprzeczności wobec podstawowych założeń 

ustrojowych Wspólnot. Dołączenie nowych podmiotów politycznych 

powinno obowiązywać w porozumieniu z tymi państwami, co 

oznaczałoby dostosowanie części założeń integracji do interesów nowych 

członków. Nawet jeżeli nie występują pewne przesłanki świadomościowe 

ze strony tych państw, to sposób kreowania przez nie polityki lub 

agregowania własnych interesów w organizacji wymusza z ich strony 

takie postępowanie. Jeżeli pewne państwa poczują się zmarginalizowane 

poprzez nieuwzględnienie przez nich postulatów, może to doprowadzić 

do dekompozycji samych Wspólnot. Niemniej jednak, nie należy 

zapominać o tym, że same państwa – tak, jak to pokazało doświadczenie 

historyczne – chciały partycypować w organizacji, co oznaczało zgodę na 

podstawową agendę unijną. Kwestią najistotniejszą jest tu dopasowanie 

szczegółów partycypacji politycznej oraz środków gospodarczych, jakie 

miały być przekazywane poszczególnym państwom. Problemem, jaki się 

tutaj kreuje, jest nieuwzględnienie żądań poszczególnych państw, co 

mogłoby grozić frustracją społeczną w poszczególnych krajach ze 

                                                                                                                        
oznaczałoby uzależnienie aktualnego kształtu Wspólnot od nowych państw, 

dzięki czemu ich pozycja znacznie wzrosłaby. Por. H. Vollard, A theory of 

European disintegration. Paper on Fourth Pan-European Conference on EU 

Politics, 25
th

 – 27
th

 September 2008, University of Latvia, Riga. 
40

 The approaching of irreversible constitutional choices, necessary to turn from 

Community to the European Union, was bound to dig out and to worsen the 

contraposition among the countries which promoted integration and those of 

European suburbs. Zob. C. Cattaneo, D. Velo, Variable geometry Europe…, s. 4. 
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względu na nieobecność agendy krajowej w realizacji polityk 

publicznych
41

. 

Wydaje się, że w momencie zaistnienia pewnego modelu 

zakładającego heterogeniczność Wspólnot Europejskich dopuszczamy 

istnienie pewnego schematu wielobiegunowości, który poprzez samo 

swoje zaistnienie może się pogłębiać. Bez zaistnienia żadnego interesu 

prointegracyjnego wśród instytucji unijnych lub rządów poszczególnych 

państw nie można jednakowoż dokonać scalenia organizacji w monolit. 

Jeżeli uwzględnimy Europę koncentrycznych kręgów jako model 

przejściowy możemy stwierdzić, że realizuje on walkę z problemami 

nieprzystawania poszczególnych krajów do ogólnego profilu organizacji. 

Słabością tego modelu jest stwierdzenie Delorsa o samoczynnym 

powrocie do schematu integracyjnego w momencie przełamania 

problemów strukturalnych. Państwa, które w obrębie tego schematu 

umocniłyby swoją pozycję, nie pragnęłyby zapewne dążenia do 

ograniczenia swoich kompetencji. W związku z tym, koniecznym byłoby 

zastosowanie mechanizmów instytucjonalnych do zastosowania 

homogeniczności
42

. 

 

                                                      
41

 Powyżej przedstawiony rozwój sytuacji jest charakterystyczny dla 

socjologicznej teorii konwergencji, według której udział odrębnych środowisk w 

jednym projekcie politycznym z natury rzeczy wymusza wypracowanie 

wspólnego stanowiska. Tylko wtedy jest bowiem wykreowanie wspólnego 

interesu, który w dłuższej perspektywie może zostać zrealizowany. Por. P. 

Sztompka, Socjologia…, s. 131 – 135; W. Rostow, The process of Economic 

Growth, Washington 1953; Idem, Politics and the Stages of Growth, Washington 

1959; Idem, The World Economy: History and prospect; S. Huntington, Kultura 

ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Poznań 2000; D. 

North, The Rise of the Western World. A New Economic History, New York 

1973; Idem, Structure and Change in Economic History, New York 1981. 
42

 Każda grupa polityczna jest bowiem zainteresowana podtrzymaniem lub 

zwiększeniem własnego stanu posiadania w taki sposób, by inna grupa nie 

odczuwała tego jako swoją stratę. W przypadku państw polega to na tym, że 

interesy innych państw mogą być realizowane tylko w przypadku zgody danego 

państwa wynikającej z braku rozbieżności tychże interesów. Por. T. Parsons, 

System społeczny, Kraków 2009. 
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PODSUMOWANIE 

  Wnioski wynikające z analizy poszczególnych koncepcji stoją  

w radykalnej rozbieżności z założeniami projektów. Żaden z projektów 

nie zakłada docelowej niejednolitości wewnętrznej Unii Europejskiej.  

W projekcie Dahrendorfa oraz Delorsa jest ona jedynie pewnym 

mechanizmem przejściowym, którego głównym celem jest powrót do 

dawnego statusu instytucjonalno-organizacyjnego Wspólnot. Co ciekawe, 

u Tindemansa owa niejednolitość jest tylko podkreślana jako zabieg 

propagandowy bez konkretnych, innych od ówczesnych, rozwiązań 

instytucjonalnych.  

Co więcej, kolejnym zastrzeżeniem wobec tych koncepcji jest 

niezdolność do spostrzeżenia, że wprowadzenie pożądanego –  

w przypadku dwóch ostatnich koncepcji – modelu funkcjonowania 

organizacji spowoduje petryfikację stanu aktualnego bez możliwości 

zmiany w najbliższym czasie. Posuwając się do kroku realizacji pewnych 

rozwiązań w duchu pragnień poszczególnych społeczności, autorzy chcą 

przyczynić się do utrwalenia danego stanu przynajmniej do okresu 

pojawienia się następnego pokolenia u władzy
43

. 

Widać zatem odmienność celów koncepcji, polegających na 

stworzeniu trwałego stanu odrębności wewnątrz Wspólnot, od celów 

osób je formułujących, którymi jest próba dążenia do kolejnego impulsu 

integracyjnego, który miałby być osiągnięty w przyszłości. Można zatem 

wysnuć wniosek, że sformułowanie tych koncepcji jest zwyczajnym 

spostrzeżeniem problemu, lecz przedsięwzięcie wprowadzenia tych 

rozwiązań nie różni się niczym od znanego w socjologii procesu zmiany 

społecznej. Celem sformułowania tych koncepcji była zmiana charakteru 

polityki polegająca na stworzeniu pewnej rzeczywistości, która mogłaby 

być realizowana w oderwaniu od zauważonych wcześniej tendencji 

filozoficzno-socjologicznych. Rezultat polegający na braku wcielenia 

tych rozwiązań w życie pokazał, że autorzy koncepcji nie umieli spojrzeć 

na otaczające ich procesy z perspektywy obiektywnej.  

                                                      
43

 Okres trwania jednego pokolenia – ok. 25 lat – jest czasem, w którym można 

wyróżnić pojawienie się nowych tendencji politycznych. Por. A Gałganek, 

Zmiana…, s. 56. 
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Sposoby prowadzenia działalności gospodarczej  

o zasięgu światowym i europejskim – wybrane 

zagadnienia 

Ways of doing business worldwide and European - selected issues 

 

Abstrakt 

  Obecnie funkcjonujące otoczenie gospodarcze sprawia, że 

korporacje międzynarodowe stanowią silny mechanizm wpływający na 

stosunki międzynarodowe wielu państw. Ich globalny zasięg pozwala na 

prowadzenie szeroko zakrojonej działalności w wielu dziedzinach. 

Podmioty te dysponują znacznym kapitałem finansowym ale także 

korzystają z wielu pozaekonomicznych metod wpływania na rynek 

światowy. Z kolei na gruncie unijnym ustawodawca europejski 

pozostawia przedsiębiorcom możliwość korzystania z takich form 

prawnych jak: spółka europejska, spółdzielnia europejska czy europejskie 

zgrupowanie interesów gospodarczych. 

Słowa kluczowe:   

korporacja międzynarodowa, spółka europejska, spółdzielnia europejska, 

europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, działalność 

gospodarcza. 

Abstract 

  The current economic environment makes international 

corporations a powerful mechanism that affects the international relations 

of many countries. Their global reach allows for a wide range of 

activities. These entities have considerable financial capital but also 
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benefit from many non-economic methods of influencing the world 

market. On the other hand, in the European Union, the European 

legislator leaves the entrepreneurs an opportunity to use such legal forms 

as a European company, a European cooperative or a European economic 

grouping. 

 

Key words:   

international corporations, European company, European cooperative, 

European economic grouping, economic activity. 

 

I. Wstęp 

W niniejszej pracy pragnę zwrócić uwagę na funkcjonowanie 

korporacji międzynarodowych i jednocześnie podjąć próbę odniesienia 

ich działania do obszaru europejskiego. Uwzględniając własne 

zainteresowania naukowe oraz tematykę prowadzonych badań związaną 

między innymi z funkcjonowaniem spółki europejskiej, autorka postara 

się wskazać na zalety podejmowania działalności gospodarczej w formie 

ww. spółki handlowej, jak również w formie spółdzielni europejskiej czy 

europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Biorąc pod uwagę 

zasięg działania omawianych podmiotów, w pierwszej kolejności 

wskazano na wybrane aspekty funkcjonowania korporacji 

międzynarodowych (zwane też zamiennie „korporacjami 

transnarodowymi‖), w dalszej zaś części uwzględniono europejskie 

formy prowadzenia działalności gospodarczej – począwszy od form 

prawnych o najszerszym obszarze działania, po takie, co do których 

prawodawca wprowadza ograniczenia w ich ponadpaństwowym 

działaniu. 

II. Korporacje międzynarodowe 

Rosnąca aktywność korporacji międzynarodowych związana jest 

w znacznej mierze z prowadzeniem polityki zagranicznej. W literaturze 

akcentuje się fakt, iż z teoretycznego punktu widzenia jest jasne, że 

polityka zagraniczna wiąże się z państwem bowiem jest jego atrybutem, 
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mającym oparcie w tradycji i prawie
1
. Jednakże istnieje wiele przesłanek 

wskazujących na znaczącą rolę korporacji międzynarodowych  

w kształtowaniu polityki zagranicznej państw, opartej na specyficznych 

relacjach łączących oba podmioty
2
. Co więcej, liczne zjawiska wskazują, 

iż korporacje, o których mowa w zdaniu poprzednim zaczynają odgrywać 

samodzielną rolę w polityce międzynarodowej
3
. Dlatego  należy  

pochylić się nad funkcjonowaniem korporacji międzynarodowych,  

w szczególności nad specyfiką podmiotowości międzynarodowej tych 

korporacji oraz przejawów ich wpływu na politykę międzynarodową. 

W tym miejscu należy powtórzyć za K. Marzędą-Młynarską, iż 

niezwykle dynamiczny rozwój korporacji transnarodowych oraz 

niebywały wzrost ich siły i zdolności oddziaływania na stosunki 

międzynarodowe sprawia, że są one postrzegane jako swoisty fenomen 

współczesnego świata; z jednej strony, najwięksi beneficjenci, z drugiej 

zaś – siła napędowa i katalizator procesów, które w istotny sposób 

modyfikują podstawowe parametry środowiska międzynarodowego, 

implikując transformację pozycji i ról poszczególnych podmiotów 

funkcjonujących w jego ramach, a także zmianę charakteru ich 

wzajemnych relacji
4
. Wydaje się, iż przytoczony powyżej opis korporacji 

międzynarodowych trafnie ujmuje pozycję  tych podmiotów we 

współczesnym świecie oraz nie pozwala oprzeć się wrażeniu, iż 

korporacje międzynarodowe stanowią swoistą potęgę obecnych czasów. 

Jednocześnie warto wskazać, iż aktywność tych podmiotów, bardzo 

wyraźną szczególnie w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, 

umożliwił sprzyjający znoszeniu ograniczeń międzynarodowej 

działalności gospodarczej klimat polityczny stworzony przez państwa, 

                                                      
1
 K. Marzęda-Młynarska, Korporacje międzynarodowe: nowy fenomen w 

polityce międzynarodowej,[w:] Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, 

strategie, red. T. Łoś-Nowak, Warszawa 2001, s. 236. 
2
Ibidem, s. 236.  

3
 M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2007, s. 154. 

4
  K. Marzęda-Młynarska, Korporacje międzynarodowe: nowy fenomen w 

polityce międzynarodowej,[w:] Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, 

strategie, red. T. Łoś-Nowak, Warszawa 2001, s. 239. 
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czynniki wynikające z samej natury sił rynkowych i tendencji na 

światowym rynku oraz czynniki technologiczne
5
.  

Jednakże doceniając pozytywne aspekty funkcjonowania 

korporacji międzynarodowych, nie sposób pominąć również problemów 

dotyczących precyzyjnego określenia relacji korporacji z innymi 

uczestnikami stosunków międzynarodowych, jak i bliższego 

zdiagnozowania przejawów ich oddziaływania na międzynarodowe 

środowisko, w tym także na jego sferę polityczną
6
. Artykułowany 

problem odzwierciedla między innymi brak jednej, powszechnie przyjętej 

definicji korporacji transnarodowych, bowiem przymiotnik 

„transnarodowy‖ użyty w odniesieniu do korporacji podkreśla ich 

zdolność do stałego i świadomego działania poprzez i ponad granicami 

państw
7
. Jak wskazuje doktryna, przymiotnik ten trafnie oddaje istotę 

tych specyficznych przedsiębiorstw
8
.  

Termin „korporacja transnarodowa‖ funkcjonuje również  

w oficjalnych dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych jako 

określenie „jednostki ekonomicznej, działającej w więcej niż jednym 

państwie lub zespołu jednostek ekonomicznych, prowadzących 

działalność w dwóch lub większej liczbie państw‖
9
. Światowy raport 

inwestycyjny podaje następującą definicję: „korporacje transnarodowe to 

przedsiębiorstwa złożone z firmy macierzystej oraz afiliowanych 

jednostek‖, gdzie firma macierzysta definiowana jest jako 

„przedsiębiorstwo kontrolujące aktywa innych jednostek w państwach 

innych niż państwo pochodzenia, zazwyczaj przez posiadanie udziału  

w kapitale akcyjnym tych podmiotów‖
10

. Jednakże wyjaśnienia wymaga, 

iż funkcjonujące w literaturze liczne definicje omawianych korporacji 

akcentują różne aspekty ich działania, począwszy od zagadnień 

                                                      
5
 T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie, systemy, uczestnicy, 

Wrocław 2006, s. 89. 
6
 M. Pietraś, Op.cit, s. 157. 

7
 K. Marzęda-Młynarska, Op. cit, s. 242. 

8
 A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w 

gospodarce światowej, Warszawa 2000, s. 107. 
9
 K. Marzęda-Młynarska, Op.cit., s. 247. 

10
 Ibidem, s. 248. 
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własnościowych, po organizacyjny wymiar tychże korporacji. W świetle 

podejścia premiującego wymiar własnościowy, które upowszechniło się 

w latach siedemdziesiątych, korporacja transnarodowa jest 

przedsiębiorstwem posiadającym i kontrolującym aktywa w dwóch lub 

większej liczbie państw
11

. W miarę rozwoju korporacji, zmian w ich 

działalności, rozszerzającej się ekspansji inwestycyjnej, punkt ciężkości 

w zakresie badań nad omawianymi korporacjami został przeniesiony na 

złożoną strukturę organizacyjną korporacji oraz zdolności 

koordynowania i zarządzania pracą wielu rozproszonych jednostek 

funkcjonujących w ich ramach
12

. Wyraża to definicja zaproponowana 

przez P. Dickena, według niej korporacja transnarodowa „jest 

organizacją, która koordynuje działalność produkcyjno-handlową 

różnych jednostek w różnych państwach z jednego ośrodka 

podejmującego strategiczne decyzje‖
13

. Nie sposób także pominąć 

akcentowanej w doktrynie definicji, zgodnie z którą „korporacje 

transnarodowe jako przedsiębiorstwa złożone z jednostek rozlokowanych 

w co najmniej dwóch państwach, których działalność relatywnie 

swobodnie przekracza granice państw, oddziałując na ich politykę 

wewnętrzną i zagraniczną oraz stosunki międzynarodowe‖
14

. 

Przedstawiciele piśmiennictwa pozostają zgodni co do faktu, iż 

ogromny potencjał korporacji, który warunkuje ich pozycję w środowisku 

międzynarodowym i daje możliwość kształtowania niektórych 

zachodzących w nim procesów zgodnie z wymogami efektywności 

własnych przedsięwzięć i generowania zysków, składa się przede 

wszystkim dynamicznie wzrastająca w ostatnich latach liczba tych 

podmiotów, ich zasięg działania zarówno w wymiarze geograficznym, 

                                                      
11

 M. Rosińska-Bukowska, Rola korporacji transnarodowych w procesach 

globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Łódź 2009, s. 105. 
12

 A. Jarczewska-Romaniuk, Korporacje w procesie globalizacji, „Sprawy 

międzynarodowe‖ 2003, nr 1, s. 25. 
13

 Ibidem, s. 27. 
14

 R. Kuźniar, Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy,[w:] 

Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. J. Symonides, Bydgoszcz-

Warszawa 2004, s. 78. 
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jak i przedmiotowym, imponujący potencjał finansowy oraz wysoki 

poziom innowacyjności technologicznej (w skali światowej przypada na 

nie około 80% prywatnych nakładów na badania i rozwój około 80% 

handlu technologiami), dominujący udział w wykorzystaniu kapitału 

intelektualnego i zdobyczy rewolucji informacyjnej
15

. Podkreślić należy, 

że wykorzystanie znacznej siły, jaką dają wspomniane atrybuty, możliwe 

jest dzięki szczególnym cechom transnarodowych korporacji, wśród 

których na wzmożoną uwagę zasługują: zdolność integracji i koordynacji 

działań w skali międzynarodowej, efektywność i elastyczność polegające 

na optymalizacji korzyści z silnie rozproszonej w sensie geograficznym 

działalności, zdolność arbitrażowania, będąca efektem prowadzenia 

operacji na wielu rynkach jednocześnie oraz co niezwykle ważne – duża 

mobilność omawianego potencjału, opierającego się w coraz większym 

stopniu na  zasobach kapitału, technologii, wiedzy i wysokich 

kwalifikacji
16

. Inni autorzy wskazują, iż powyższemu towarzyszy duża 

dynamika i ekspansywność działań, swoista „agresywność‖  

w poszukiwaniu możliwości najbardziej zyskownych przedsięwzięć, 

wsparta przez wysokie zdolności adaptacyjne korporacji, pozwalające 

maksymalnie wykorzystać warunki otoczenia do realizacji własnych 

interesów
17

.  

Nie ulega wątpliwości, iż korporacje transnarodowe są wiodącą, 

niezwykle silną i dynamiczną grupą podmiotów gospodarki światowej, 

bliską uzyskania dominującej pozycji w jej kluczowych obszarach zaś ich 

intensywne oddziaływanie widoczne jest w wielu dziedzinach rozwoju 

światowej gospodarki oraz gospodarczych stosunków między 

państwami
18

. Doktryna pozostaje zgodna również co do faktu, iż polityka 

                                                      
15

 K. Sowa, Rola korporacji ponadnarodowych we współczesnej gospodarce 

światowej, „Przegląd Organizacji‖ 2004,  nr 10, s. 34. 

16
 M. Rosińska-Bukowska, Rola korporacji transnarodowych w procesach 

globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej, Łódź 2009, s. 117. 
17

 K. Marzęda-Młynarska, Op. cit., s. 249. 
18

 A. Rzepka, Inwestycje zagraniczne a globalizacja gospodarki, „Ekonomika i 

Organizacja Przedsiębiorstwa‖ 2005, nr 1, s. 32. 
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przedsiębiorczości korporacji, ich system zarządzania i imponująco 

rozległa sieć przedstawicielstw umożliwiły im uzyskanie pewnego 

stopnia kontroli i wpływu na wzrost gospodarczy i rozwój państw, 

przemysł, handel, konsumpcję oraz międzynarodowy podział pracy
19

. 

Omawiane podmioty zyskały również miano swoistego łącznika 

pomiędzy państwami i międzynarodowym systemem stosunków 

ekonomicznych
20

. 

Warto w tym miejscu podkreślić znaczące jakościowe zmiany, 

jakie dokonują się w strukturach organizacyjnych korporacji, a co za tym 

idzie, również w zasadach działania transnarodowych firm. Zmiany te 

sprawiają bowiem, że wiele przejawów funkcjonowania korporacji 

niejako wymyka się spod kontroli państw, a w konsekwencji także spod 

ich władzy, w związku z tym nabierają one pewnych cech 

autonomiczności. Zyskują coraz większą swobodę operowania ponad 

granicami, przy tym zasięg ich aktywności oraz pozycja i siła  

w środowisku międzynarodowym stale rosną
21

.  

Koniecznym jest również poczynić uwagę natury ogólnej, iż 

korporacje transnarodowe z początku dwudziestego pierwszego wieku  

w znacznym stopniu różnią się od swych poprzedników, których 

struktury organizacyjne przypominały hierarchicznie zbudowaną 

piramidę. Obecnie przywodzą one na myśl elastyczne, zintegrowane 

sieci, splatające wielość różnorodnych jednostek wchodzących ze sobą  

w różnego rodzaju powiązania i zależności
22

. Stanowi to efekt 

nawiązywania współpracy z firmami lokalnymi, wzrastającej liczby 

transgranicznych fuzji i przejęć, aliansów strategicznych, rozrastania się  

i zagęszczania korporacyjnych sieci przez włączenie do nich 

                                                      
19

 A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w 

gospodarce światowej, Warszawa 2000, s. 134. 
20

 W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do 

ekonomii ery globalizacji, Warszawa 2003, s. 134. 

21
 E. Oziewicz, Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, Warszawa 

2006, s. 156. 
22

 T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie, systemy, uczestnicy, 

Wrocław 2006, s. 113. 
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różnorodnych podmiotów, połączone z wirtualizacją sporej części 

działalności. Wskutek owych przemian powstają coraz większe 

organizmy gospodarcze o specyficznym, zdawałoby się odrobinę 

„nierzeczywistym‖ charakterze. Jak wskazują eksperci, coraz trudniej jest 

dokładnie określić ich właścicieli i przypisać im określoną przynależność 

państwową, zaś przebiegające w dużej mierze w cyberprzestrzeni nici 

korporacyjnych sieci oplatające świat są „ledwie widoczne i stąd często 

wymykają się kontroli‖
23

. Zdają się one funkcjonować w pewnym 

oderwaniu od sfery realnej przez fakt, że ich działalność zyskała drugi, 

wirtualny wymiar. Łączy się to z wrażeniem wszechobecności  

i eksterytorialności korporacji
24

. Niebywała siła transnarodowych 

korporacji, u podstaw której leży przede wszystkim ich ogromny 

potencjał finansowy i technologiczny oraz predyspozycja do relatywnie 

łatwego działania ponad granicami państw, sprawia, że ich oddziaływanie 

na środowisko międzynarodowe jest kompleksowe i w coraz większym 

zakresie przenika do jego pozaekonomicznych sfer, dokonując w nich 

znaczących przekształceń
25

.  

Celem, któremu podporządkowane są działania korporacji jest 

między innymi uzyskanie efektywności ekonomicznej gwarantującej 

maksymalizację zysków jednakże by to osiągnąć korporacje 

międzynarodowe korzystają z wielu środków umownie określanych 

mianem pozaekonomicznych. Dopuszczalny i regulowany prawem 

lobbing stanowi tylko jedną z wielu metod wykorzystywanych przez 

korporacje do realizacji własnych celów
26

. Coraz częściej wywierany 

przez nie wpływ przybiera bowiem formy działań z pozoru zupełnie 

niezwiązanych ze sferą polityki, takich jak np. sponsorowanie różnego 

rodzaju grup i organizacji pozarządowych, sponsorowanie badań, 

                                                      
23

 K. Sowa, Rola korporacji ponadnarodowych we współczesnej gospodarce 

światowej, „Przegląd Organizacji‖ 2004,  nr 10, s. 38. 

24
 Op. cit., s. 36. 

25
 A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w 

gospodarce światowej, Warszawa 2000, s. 142. 
26

 M. Rosińska-Bukowska, Op.cit., s. 189. 
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działalność charytatywna czy stosowanie praktyki „drzwi obrotowych‖
27

. 

Ich rzeczywistym celem jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy  

i w ten sposób oddziaływanie na świadomość, zarówno osób z kręgu 

władzy, jak i szerokiej opinii publicznej
28

. Innym szeroko stosowanym 

przez transnarodowe korporacje instrumentem wpływu politycznego jest 

sponsorowanie badań naukowych oraz instytucji typu think-tanks
29

.W ten 

sposób korporacje wpływają na obszar ich zainteresowań i badań, zaś 

pośrednio mogą także wpływać na sposób myślenia i postępowania 

korzystających z ich wiedzy osób, bezpośrednio związanych  

z podejmowaniem określonych decyzji politycznych
30

.  

Innym ważnym instrumentem wykorzystywanym przez 

korporacje transnarodowe jest finansowanie kampanii wyborczych oraz 

sponsorowanie i wspieranie partii politycznych. Jak wskazują 

przedstawiciele doktryny, globalizacja, spowodowała, że dla powodzenia 

swoich inwestycji korporacje musiały szukać wsparcia nie w jednej, ale 

wielu administracjach rządowych, traktując wpłaty na kampanie 

wyborcze lokalnych polityków, jako inwestycję w rozwój firmy  

i przyszłych interesów
31

. Kończąc ten wątek wskazać należy, iż istotnym 

instrumentem wykorzystywanym przez korporacje do wpływania na 

politykę międzynarodową są organizacje i stowarzyszenia zrzeszające 

przedstawicieli świata biznesu. Jak wskazuje T. Łoś-Nowak „z jednej 

strony bowiem, zorganizowany i przemawiający jednym głosem świat 

                                                      
27

 Praktyka ta sprowadza się do swobodnego przechodzenia osób z 

kierowniczych stanowisk w sektorze prywatnym na stanowiska kierownicze w 

instytucjach państwowych lub w organizacjach międzynarodowych i polega na 

wykorzystywaniu personalnych powiązań dla promowanie interesów korporacji 

transnarodowych. 

28
 K. Sowa, Rola korporacji ponadnarodowych we współczesnej gospodarce 

światowej, „Przegląd Organizacji‖ 2004,  nr 10, s. 43. 

29
 Ośrodki badawcze założone i działające z zachowaniem niezależności od 

rządu oraz wszelkich wpływów społecznych, w tym szczególnie 

przedsiębiorstw, grup interesów oraz partii politycznych. 
30

 W. Ziętara, Istota think thanks, „Annales Universitatis Maria Curie-

Skłodowska Lublin-Polonia‖ 2009, t. 16, s. 183. 
31

 A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w 

gospodarce światowej, Warszawa 2000, s. 147. 
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biznesu skupia na sobie większą wagę i zainteresowanie własnymi 

problemami i wyrażanymi opiniami aniżeli pojedyncze korporacje,  

z drugiej zaś, schowane za plecami stowarzyszenia poszczególne 

korporacje (nie eksponując swojej nazwy i nie narażając na szwank 

reputacji) mogą podnosić argumenty i prezentować opinie, których nigdy 

nie zaprezentowałyby publicznie we własnym imieniu‖
32

.  

III. Europejskie formy prowadzenia działalności 

Powyżej poczynione rozważania odnoszące się do działalności 

korporacji międzynarodowych bezspornie wskazują na zasięg i potęgę 

omawianych podmiotów jednak zdaniem autorki stanowią także 

przyczynek do zaakcentowania rozwiązań dotyczących prowadzenia 

działalności gospodarczej, zaproponowanych przez prawodawcę 

europejskiego (unijnego). 

Spółka europejska jest ponadnarodową formą spółki uregulowaną 

w prawie unijnym
33

. Do prawa polskiego regulacje obejmujące spółkę 

europejską zostały wprowadzone ustawą  z dnia 4 marca 2005 r.  

o europejskim zgrupowaniu gospodarczym i spółce europejskiej. W tym 

miejscu należy poczynić podstawową uwagę, iż spółka ta stanowi 

europejską odmianę spółki akcyjnej bowiem prawodawca unijny uznał, 

że spółka akcyjna najbardziej odpowiada potrzebom podmiotów 

prowadzących transgraniczną działalność gospodarczą z punktu widzenia 

finansowania i zarządzania
34

. Nie oznacza to jednak, że z formy tej nie 

mogą korzystać mali i średni przedsiębiorcy, jeżeli są oni w stanie spełnić 

wymogi formalne utworzenia spółki europejskiej. Spółka europejska 

wykazuje jednak istotne cechy normatywne i strukturalne, odróżniające ją 

od spółki akcyjnej, podlegającej prawu krajowemu i determinujące jej 

                                                      
32

 T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie, systemy, uczestnicy, 

Wrocław 2006, s. 143. 
33

 Rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w 

sprawie statutu spółki europejskiej oraz w dyrektywie 2001/86/WE 

uzupełniające statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania 

pracowników (Dz. U. L294/22 z 10.11.2001). 
34

 Punkt 13 preambuły do rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 

października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (Dz. U. L. 294 z 

10.11.2001). 
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ponadnarodowy charakter
35

. O odmienności europejskiej spółki akcyjnej 

przesądzają jednak liczne elementy, wśród których można wskazać  

w szczególności: statut personalny, który wyznaczony jest przez 

regulacje unijne, zawarte w rozporządzeniu nr 2157/2001 a także 

„wielowarstwowy‖ katalog źródeł prawa, któremu podlega omawiana 

spółka, czy też  szczególne sposoby jej tworzenia zakładające 

uczestnictwo spółek z różnych państw członkowskich lub spółek 

prowadzących działalność wykraczającą poza granice jednego państwa
36

. 

Nie sposób pominąć również w odniesieniu do spółki europejskiej 

wymogu aby siedziba statutowa tej spółki znajdowała się na terytorium 

Unii Europejskiej, w tym samym państwie członkowskim, co jej główny 

zarząd, a także możliwość przeniesienia siedziby statutowej spółki 

europejskiej do innego państwa członkowskiego z zachowaniem jej 

tożsamości podmiotowej
37

.  

Z preambuły do rozporządzenia nr 2157/2001 wynika, że spółka 

europejska ma ułatwić przedsiębiorstwom europejskim zorganizowanym 

w formie spółki kapitałowej, a przede wszystkim spółki akcyjnej, 

połączenie potencjałów gospodarczych, transgraniczną współpracę  

i reorganizację ich działalności w skali całej Unii Europejskiej. Spółkę 

europejską można postrzegać jako atrakcyjny instrument 

ponadnarodowej współpracy i restrukturyzacji przedsiębiorstw, 

ułatwiający przezwyciężenie barier prawnych związanych z tego typu 

skomplikowanymi operacjami. Wybór formy prawnej tej spółki 

umożliwia występowanie w obrocie pod „europejską‖ firmą, która 

wskazuje na wykraczający poza granicę jednego państwa wymiar 

działalności prowadzonej przez spółkę w formie spółki europejskiej
38

. 

Powyższe może korzystnie wpływać na renomę przedsiębiorstwa wśród 

kooperantów, klientów i inwestorów
39

. Ponadto rozporządzenie przyznaje 

założycielom i akcjonariuszom spółki europejskiej znaczny zakres 
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 A. Kidyba, Meritum prawo spółek, Warszawa 2016, s. 2715. 
36

 S. Włodyka, Prawo spółek handlowych. System prawa prywatnego, t. 2, 

Warszawa 2012, s. 1198. 
37

 R. Lewandowski, Statut spółki europejskiej. Komentarz, t. 1, Warszawa 2008, 

s. 157. 
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 Co w literaturze zyskało miano tzw. european label. 
39

 A. Kidyba, Meritum prawo spółek, Warszawa 2016, s. 2888. 
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swobody statutowej, stwarzając im możliwość wyboru wewnętrznej 

struktury organów spółki między modelem dualistycznym,  

a monistycznym. Co istotne, spółka europejska może zostać 

wykorzystana jako forma docelowa dla transgranicznych połączeń spółek 

akcyjnych z różnych państw Unii Europejskiej. Zdaniem ekspertów, 

wykorzystanie tej formy prawnej może ułatwić przezwyciężenie barier 

psychologicznych, które występują niekiedy u akcjonariuszy  

i pracowników obawiających się przejęcia przez zagraniczny („obcy‖) 

podmiot
40

. W szczególności spółka europejska nadaje się do 

wykorzystania jako forma docelowa tzw. fuzji równych
41

. Nadto spółka 

europejska może być wykorzystywana w tworzeniu i reorganizacji grup 

holdingowych, jako spółka dominująca (holdingowa), w której ma 

miejsce strategiczne zarządzanie całą grupą
42

. Uproszczenie organizacji 

korporacyjnej polegać może także na zupełnej reorganizacji już 

istniejącej struktury holdingowej poprzez połączenie spółek zależnych, 

mających siedzibę w różnych państwach członkowskich ze spółką 

dominującą.  

Należy wskazać, iż art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 

2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki 

europejskiej zawiera zamknięty katalog sposobów, w jakie podmioty 

prawa krajowego mogą założyć spółkę europejską, są to: założenie  

w drodze połączenia się spółek akcyjnych, utworzenie holdingowej 

spółki europejskiej, utworzenie zależnej spółki europejskiej oraz 

przekształcenie się w spółkę europejską krajowej spółki akcyjnej. 

Ponadto piątym, niejako wtórnym sposobem utworzenia omawianej 

spółki, przewidzianym w art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, jest jej 

założenie jako spółki jednoosobowej przez już istniejącą spółkę 

europejską. Co znaczące, spółka europejska nie może zostać założona 

                                                      
40

 R. Lewandowski, Statut spółki europejskiej. Komentarz, t. 1, Warszawa 2008, 

s. 164. 
41

 Co zyskało miano operacji merger of equals, a zatem połączenie spółek o 

zbliżonych potencjałach gospodarczych. Wybór formy spółki prawa unijnego 

służy wówczas podkreśleniu europejskiego wymiaru połączenia oraz 

gospodarczej równorzędności uczestniczących w nim spółek 
42

 J. Napierała, Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z 

perspektywy prawa polskiego, Warszawa 2013, s. 1889. 
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przez inne podmioty, niż określone w art. 2 ust. 1-4 wskazanego 

rozporządzenia oraz nie jest możliwe jej założenie niejako „od podstaw‖, 

tj. poprzez sporządzenie umowy założycielskiej  statutu, a następnie 

objęcie akcji przez osoby fizyczne jednakże nie wyklucza to nabycia 

akcji już istniejącej spółki europejskiej przez osoby fizyczne
43

. 

Najszerszy dostęp do spółki europejskiej mają krajowe spółki akcyjne, 

które mogą uczestniczyć w każdym z czterech sposobów utworzenia tej 

formy prawnej, określonych w art. 2 ust. 1-4 ww. rozporządzenia
44

. Już 

istniejąca spółka europejska może uczestniczyć w utworzeniu kolejnej 

spółki europejskiej na takich samych zasadach jak krajowa spółka 

akcyjna
45

. 

Podmioty zakładające spółkę europejską muszą łącznie spełniać 

trzy podstawowe warunki: muszą być utworzone zgodnie z prawem 

innych państw członkowskich, posiadać statutową siedzibę oraz główny 

zarząd na terenie Unii Europejskiej. Prawodawca unijny upoważnił 

jednak państwa członkowskie do wprowadzenia do prawa krajowego 

regulacji umożliwiającej uczestnictwo w tworzeniu spółki europejskiej 

spółce, której główny zarząd znajduje się poza obszarem Unii 

Europejskiej jeżeli spółka ta została utworzona zgodnie z prawem 

państwa członkowskiego, ma swoją statutową siedzibę w tym państwie 

członkowskim oraz ma rzeczywisty i trwały związek z gospodarką 
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 A. Kidyba, Meritum prawo spółek, Warszawa 2016, s. 2234. 
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 Ponadto, w utworzeniu spółki europejskiej w drodze fuzji oraz w drodze 

przekształcenia uczestniczyć mogą wyłącznie krajowe spółki akcyjne; w 

utworzeniu holdingowej spółki europejskiej mogą uczestniczyć zarówno spółki 

akcyjne, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spełniające wymogi 

określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 

października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej; utworzenie zależnej 

spółki europejskiej dostępne jest najszerszej grupie podmiotów krajowych, mogą 

w nim uczestniczyć spółki w rozumieniu art. 54 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz inne osoby prawne prawa publicznego 

lub prywatnego. Zakres pojęcia „spółki‖ na gruncie art. 54 ust. 2 ww. Traktatu 

jest bardzo szeroki i wykracza poza rozumienie tego pojęcia w prawie polskim. 

Pojęcie „spółka‖ obejmuje spółki prawa cywilnego lub handlowego, a także 

spółdzielnie i inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z 

wyjątkiem spółek, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysków. 
45

 Art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 

2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej. 
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innego z państw członkowskich. Rozporządzenie  Rady (WE) nr 

2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki 

europejskiej pozostawia więc państwom członkowskim decyzję, czy 

umożliwić dostęp do formy prawnej spółki europejskiej spółkom 

zarządzanym spoza Unii Europejskiej. Niejako na marginesie niniejszych 

rozważań wskazać należy, iż polski prawodawca skorzystał z tego 

upoważnienia w art. 15 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim 

zgrupowaniu gospodarczym i spółce europejskiej. 

Ponadto Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia  

8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej wymaga, aby 

każdy ze sposobów zakładania spółki europejskiej cechował pewien 

element transgraniczny, gwarantujący niejako, że w tworzeniu spółki 

europejskiej uczestniczą podmioty „których działalność nie jest 

ograniczona do zaspokajania wyłącznie potrzeb lokalnych‖
46

. Jednym  

z elementów jest wielopaństwowości spółek zakładających spółkę 

europejską czyli okoliczność (tak w przypadku utworzenia w drodze fuzji 

czy założenia holdingowej spółki europejskiej i zależnej spółki 

europejskiej), że co najmniej dwie spośród nich podlegają prawu różnych 

państw członkowskich lub okoliczność, że co najmniej dwie ze spółek 

uczestniczących w tworzeniu spółki europejskiej posiadają od co 

najmniej dwóch lat spółkę zależną podległą prawu innego państwa 

członkowskiego lub udział w innym państwie członkowskim (tak  

w przypadku założenia holdingowej spółki europejskiej, jak i zależnej 

spółki europejskiej). Innym jest okoliczność, iż spółka akcyjna 

przekształcająca się w spółkę europejską ma od co najmniej dwóch lat 

spółkę zależną podległą prawu innego państwa członkowskiego
47

.  

 

Od spółki europejskiej należy odróżnić spółdzielnie europejską, 

która także stanowi ponadnarodową formę korporacyjną mającą na celu 

ułatwienie prowadzenia działalności spółdzielczej w wymiarze 

transgranicznym. Regulacja spółdzielni europejskiej zawarta jest  

w rozporządzeniu Rady 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 
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 Punkt 1 preambuły do rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 

października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej. 
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 J. Napierała, Europejskie prawo spółek. Prawo spółek Unii Europejskiej z 

perspektywy prawa polskiego, Warszawa 2013, s. 1907. 
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statutu spółdzielni europejskiej (Dz. Urz. UE L 207, s.1), którego 

uzupełnieniem są przepisy dotyczące uczestnictwa pracowników  

w zarządzaniu omawianą spółdzielnią, zawarte w uchwalonej tego 

samego dnia dyrektywie Rady 2003/72/WE. Powołanie rozporządzenie 

stosuje się od dnia 18 sierpnia 2006 r. i obowiązuje bezpośrednio  

i w całości we wszystkich państwach członkowskich, w tym również  

w Polsce
48

. W prawie polskim spółdzielni europejskiej dotyczą przepisy 

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. Nr 149, 

poz. 1077). Ustawa ta zawiera regulacje przyjęte na podstawie zawartych 

w rozporządzeniu Rady 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 

statutu spółdzielni europejskiej upoważnień oraz obowiązków 

regulacyjnych, a także przepisy stanowiące transpozycję dyrektywy 

2003/72/WE w sprawie zaangażowania pracowników w spółdzielnię 

europejską.  

Spółdzielnia europejska posiada osobowość prawną, którą 

uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru państwa członkowskiego, w którym 

ma siedzibę. Cechą normatywną odróżniającą omawianą spółdzielnię od 

spółdzielni podlegającej prawu polskiemu jest choćby zamknięty katalog 

sposobów, na które może być utworzona przy czym każdy z tych 

sposobów wymaga uczestnictwa podmiotów z różnych państw 

członkowskich, Jak zaznaczono w preambule do  rozporządzenia Rady 

1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni 

europejskiej regulacja spółdzielni europejskiej, zawarta w jednolitym 

prawie wspólnotowym powinna ułatwić spółdzielniom państw 

członkowskich prowadzenie działalności wykraczające poza obszar 

jednego państwa. Forma prawna spółdzielni europejskiej ma umożliwić 

prowadzenie działalności spółdzielczej w całej Unii Europejskiej przy 

wykorzystaniu jednego podmiotu podlegającego jednolitej unijnej 

regulacji, co w szczególności stanowi atrakcyjną alternatywę dla 

tworzenia sieci spółdzielni zależnych podlegających prawu krajowemu 

różnych państw członkowskich
49

. W preambule do ww. rozporządzenia, 

wskazano ponadto na szczególny charakter spółdzielni – zrzeszeń osób 

fizycznych lub prawnych, do których stosuje się odmienne zasady 
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 Art. 228 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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 A. Kidyba, Meritum prawo spółek, Warszawa 2016, s. 2845. 
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funkcjonowania niż w stosunku do pozostałych podmiotów 

gospodarczych. Do zasad tych zalicza się m. in. zasadę demokratycznej 

struktury i kontroli, zasadę podziału zysku netto za rok obrotowy na 

zasadzie słuszności, zasadę pierwszeństwa osoby przed kapitałem, zasadę 

„jedna osoba, jeden głos‖. Te odmienności powodują, że inne 

ponadnarodowe formy korporacyjne jak np. spółka europejska nie nadają 

się do wykorzystania w działalności spółdzielczej
50

.  

Głównym celem spółdzielni europejskiej powinno być 

zaspokajanie potrzeb jej członków oraz wspieranie ich działalności 

gospodarczej lub społecznej, w szczególności przez zawierania z nimi 

umów o dostawę towarów lub o świadczenie usług bądź wykonywanie 

pracy w ramach czynności, których dokonuje, względnie których 

dokonanie zleca spółdzielnia. Ponadto celem działalności omawianego 

podmiotu może być zaspokajanie potrzeb jej członków poprzez 

wspieranie ich udziału w działalności gospodarczej w jednej lub w kilku 

spółdzielniach europejskich lub spółdzielniach krajowych. Co znaczące, 

spółdzielnia europejska może także prowadzić działalność bankową, 

finansową i ubezpieczeniową, podlegając w tym zakresie odpowiednim 

regulacjom prawa krajowego obowiązującego w państwie jej siedziby 

statutowej. Ponadto podkreślić należy, iż działania spółdzielni 

europejskiej winny być prowadzone w interesie jej członków, tak aby 

każdy odniósł korzyści stosowne do swego członkowstwa, zaś 

członkowie spółdzielni powinni być jej klientami, pracownikami lub 

dostawcami albo być w jakiś sposób zaangażowani w jej działania. Prawo 

kontroli nad spółdzielnią powinno przysługiwać członkom w równym 

stopniu, aczkolwiek dopuszcza się system głosów ważonych, w celu 

odzwierciedlenia udziału każdego członka w spółdzielni. 

Ostatnią z omawianych form prowadzenia działalności na 

poziomie europejskim jest europejskie zgrupowanie interesów 

gospodarczych (zwane dalej „EZIG‖), uregulowane w rozporządzeniu 

Rady Wspólnot Europejskich nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. 

stanowiące elastyczną i odformalizowaną instytucję mającą na celu 

ułatwienie współpracy podmiotów z różnych państw członkowskich, przy 
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zachowaniu ich ekonomicznej i prawnej niezależności. EZIG jest 

instytucjonalnie wyodrębniony od swoich członków, posiada własną 

podmiotowość prawną oraz strukturę organów
51

. W doktrynie wskazuje 

się na hybrydalny charakter EZIG, który wykazuje pewne cechy spółki 

osobowej (np. nieograniczona odpowiedzialność członków za 

zobowiązania zgrupowania, transparencja podatkowa), spółki kapitałowej 

(struktura organów), a także umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint 

venture).
52

 Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Wspólnot 

Europejskich nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r., zgrupowanie, od dnia 

zarejestrowania, ma zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań 

wszelkiego rodzaju we własnym imieniu, zawierania umów lub 

dokonywania innych czynności prawnych oraz pozywania i bycia 

pozwanym. Rozporządzenie pozostawia państwom członkowskim 

swobodę w zakresie określenia statusu prawnego zgrupowań 

zarejestrowanych na ich terytorium i rozstrzygnięcia, czy zgrupowania te 

posiadają osobowość prawną. Na gruncie prawa polskiego do EZIG 

stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, co oznacza, że EZIG  

z siedzibą w Polsce formalnie nie jest osobą prawną
53

. Podobnie jak 

spółka osobowa, EZIG nie jest podmiotem podatku dochodowego, gdyż z 

tytułu dochodu wynikającego z działalności zgrupowania opodatkowani 

są wyłącznie jego członkowie. 

Generalnym celem formy prawnej EZIG jest ułatwienie 

długoterminowej współpracy przedsiębiorstw, a także osób 

wykonujących wolny zawód, z różnych państw członkowskich oraz 

pomoc przy przezwyciężaniu barier prawnych, fiskalnych  

i psychologicznych powstających przy tego rodzaju współpracy
54

. Co 

istotne, działalność gospodarcza EZIG powinna mieć wyłącznie charakter 

pomocniczy w stosunku do działalności jego członków, pozostawać z nią 
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 R. Lewandowski, Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych. 

Komentarz,  Warszawa 2008, s. 134. 
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 Op. cit., s. 135. 
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w związku i nie może jej zastępować. Ten pomocniczy charakter 

zgrupowania w stosunku do działalności jego członków odróżnia EZIG 

od typowej spółki prawa handlowego, zaś przykładowe cele (przedmioty 

działalności dla których realizacji może być wykorzystane EZIG) to: 

prowadzenie wspólnego monitoringu i reklamy, realizacja określonego 

projektu badawczo-rozwojowego, wspólne ubieganie się o zamówienie 

publiczne lub publiczne środki pomocowe, organizowanie kooperacji 

pomiędzy podmiotami wykonującymi wolne zawody (np. kancelariami 

prawnymi i rachunkowo-podatkowymi, pochodzącymi z różnych państw 

członkowskich). Konsekwencją pomocniczego charakteru EZIG są 

pewne ograniczenia w zakresie jego działalności i finansowania. W myśl 

art. 3 ust. 2 wskazanego powyżej rozporządzenia, zgrupowanie nie może 

sprawować bezpośrednio lub pośrednio zarządu albo kontroli nad 

działalnością własną członków EZIG lub działalnością innego 

przedsiębiorstwa, zwłaszcza w zakresie personelu, finansów i inwestycji; 

zatrudniać więcej niż 500 pracowników, jak również nie może być 

członkiem innego EZIG ani posiadać w przedsiębiorstwie członka, 

bezpośrednio lub pośrednio, z jakiegokolwiek tytułu, udziału lub akcji  

w jakiejkolwiek formie i wreszcie – pozbawione jest możliwości 

emitowania papierów wartościowych w drodze publicznej subskrypcji, 

zakaz ten odnosi się do papierów wartościowych zarówno o charakterze 

udziałowym, jak i dłużnym). Na koniec warto nadmienić, iż omawiane 

rozporządzenie, zaś polski prawodawca nie wprowadził żadnych 

ograniczeń w odniesieniu do maksymalnej liczby członków EZIG, jak też 

nie wyłączył określonych podmiotów od uczestnictwa w zgrupowaniu. 

IV. Wnioski 

Powyżej poczynione rozważania wiodą do wniosku, iż 

współczesne otoczenie prawno-gospodarcze stwarza idealne warunki dla 

prowadzenia działalności na poziomie światowym oraz europejskim. 

Wzrastająca rola korporacji międzynarodowych pozwala je określać 

mianem światowych potęg, które poprzez rozproszenie zasobów 

dostosowują się do zróżnicowanych warunków wytwarzania i potrzeb 

rynków w różnych krajach. Jednakże w ocenie autorki korporacje te nie 

stanowią zagrożenia dla „europejskich‖ form prowadzenia działalności 
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lecz mogą je znacząco wspierać. Nie sposób także zlekceważyć 

ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności na terenie Unii 

Europejskiej, sformułowanych przez unijnego prawodawcę, co pozwala 

chronić te podmioty przez niepożądanym wpływem obcego kapitału. 
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Uniform patent protection as historical, but still actual challenge 

for the European Union 

 

Abstrakt  

  Pojęcie patentu jest znane już od czasów średniowiecznych, ale 

dopiero w XX wieku ochrona wynalazców napotkała realne trudności 

odpowiadające wielopłaszczyznowej naturze zjawiska, jakim jest 

twórczość uprawiana przez wynalazców. Tendencje globalizacyjne 

oddziaływały wyjątkowo silnie na dziedzinę własności przemysłowej,  

a w szczególności właśnie na ochronę patentową. Rozwój nowoczesnych 

technologii, napędzający rozwój gospodarczy i kulturowy czy wreszcie 

skoki cywilizacyjne europejskiego społeczeństwa, postawił przed 

twórcami prawa niezwykle trudne wyzwanie. Jak zapewnić jednolitą,  

a zarazem skuteczną ochronę wynalazcom z różnych państw? 

  Pierwszą odpowiedzią na wyzwania nowoczesności wydawała 

się Konwencja o patencie europejskim. Od jej wejścia w życie minęło 

kilka dekad, a system ochrony tej formy własności intelektualnej wciąż 

nie został w pełni inkorporowany do systemu prawa unijnego ze względu 

na swoją specyfikę.  

  Ochrona wynalazców przeszła długą drogę – od niebytu na 

poziomie Wspólnot Europejskich, poprzez upadek koncepcji jednolitej 

ochrony, procedurę wzmocnionej współpracy, aż po odważną próbę 

pełnej konwergencji i stworzenie Jednolitego Sądu Patentowego.  

W trudnym dla Unii Europejskiej okresie ochrona patentowa doskonale 
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symbolizuje burzliwy i wyboisty szlak, jakim kroczyła koncepcja 

integracji europejskiej, a zarazem dowodzi, że jedynie silna chęć 

współpracy prowadzi do rozwiązań optymalnych dla tych, którym prawo 

unijne ma służyć, a więc obywateli Unii Europejskiej. 

Słowa kluczowe:    

patent, ochrona patentowa, patent europejski o jednolitym skutku, 

Europejska Organizacja Patentowa, wzmocniona współpraca 

Abstract 

  First patents were granted in the Middle Ages, however in 20th 

century the legal protection of the inventors faced a legitimate challenge, 

which stems from the unique nature of the innovative industry. 

Globalization tendencies had much of an impact on the industrial 

property law and patent law in particular. Technological boom and its 

contribution to the economic and cultural development and a general leap 

of the entire European civilization made it very difficult to the lawmakers 

to follow. It poses a question – what is the right way to protect the 

inventors coming from different countries in an effective manner?  

  The original solution to the problem of modernity seemed to be 

the European Patent Convention. Few decades gone by since its entry 

into force and the patent protections is still not a part of the European 

Union system, mainly because very specific nature of the innovative 

industry.  

  Protection of the inventors has come a long way – from not being 

a part of the European Communities at all, through a decline of the 

uniform patent idea, procedure of the enhanced cooperation up to a 

daring attempt of total convergence in that field and creation of the 

Unified Patent Court. During these difficult times for the entire European 

Union the patent protection resembles a long and winding road that was 

followed by the idea of the European integration as a whole. It also 

proves that the cooperation willingness leads to the best solution for 

those, for which the European Union law is aimed at – the European 

Union citizens. 
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Key words:  

patent, patent protection, unitary patent, European Patent Organization, 

enhanced cooperation 

1. Wstęp: gospodarcze podłoże integracji europejskiej  

Korzenie integracji europejskiej tkwią przede wszystkim  

w integracji gospodarczej. Jeszcze w latach 50‘, kiedy formowały się 

Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz Europejska Wspólnoty Węgla  

i Stali, zwane później łącznie „Wspólnotami Europejskimi‖, podstawową 

motywacją pionierów integracji europejskiej było przede wszystkim 

wzmocnienie rozwoju gospodarczego zniszczonych po II Wojnie 

Światowej państw, a przy okazji utrwalenie dzięki temu pokoju  

w regionie. Od tamtego czasu zakres współpracy Państw Członkowskich 

stale rozszerzał się na kolejne sektory gospodarki, a Wspólnoty 

Europejskiej przyjmowały w swoje szeregi coraz więcej członków.  

Z każdą kolejną rewizją traktatów dokładano nowe sektory gospodarcze, 

w których instytucje Wspólnot sprawowały swoje kompetencje. 

Wspólnoty ewoluowały stopniowo, rozwijając koncepcję rynkowych 

swobód zgodnie z doktryną ordoliberalizmu
1
. Swój ostateczny kształt 

integracja europejska przyjęła jak na razie w podpisanym w 2007 roku 

Traktacie Lizbońskim
2
, osiągając bezwzględnie najszerszy zakres 

kompetencji w porównaniu z wcześniejszymi stanami prawnymi. 

Obecnie Unia Europejska już dawno wykroczyła poza granice 

terminu „współpraca‖, zbliżając się raczej do scentralizowanego aparatu 

zdolnego zarządzać przedsięwzięciami na wielką skalę i posiadającego 

narzędzia do formowania ładu polityczno-prawnego w dwudziesto-

pierwszo wiecznej Europie. Nie oznacza to, że elity polityczne czy 

społeczeństwa europejskie są w pełni zadowolone z formy prawnej, jaką 

Unia przyjęła w okresie post-lizbońskim. Wśród głównych problemów 

                                                      
1
A. Cieśliński, Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii 

Europejskiej, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław, 2013, s. 

17. 
2
 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 

2007 r. (Dz. U. C 306 z 17 grudnia 2007). 



B. Berbeć: Jednolita ochrona patentowa jako historyczne, ale wciąż aktualne wyzwanie Unii 

Europejskiej 

53 

 

wymieniano do tej pory głównie deficyt demokracji
3
, jednakże kryzys 

finansowy z 2008 roku i jego pokłosie (trudne negocjacje w sprawie 

mechanizmów pomocowych dla Grecji, Cypru, Portugalii, Hiszpanii  

i Irlandii), który skutkował dalszym zadłużaniem sektora publicznego 

państw partycypujących, ujawnił kolejne słabości struktur unijnych. 

Prawdziwą próbą okazał się jednak tzw. kryzys migracyjny
4
, czyli 

masowy napływ uchodźców z rejonów dotkniętych konfliktami 

zbrojnymi oraz imigrantów ekonomicznych z Północnej Afryki  

i Bliskiego Wschodu. 

Są to niewątpliwie prawdziwe trudności dotykające 

społeczeństwa w wymiarze globalnym, które wytworzyły jednak  

w Europie po raz pierwszy od niemal 50 lat atmosferę niechęci do dalszej 

integracji
5
, głównie w sferze politycznej, jak również podważyły sens 

koncepcji „Europy bez granic‖, urzeczywistniającej się w Układzie  

z Schengen, inkorporowanym później do struktur unijnych. 

Właśnie ten ostatni mechanizm zasługuje na szczególną uwagę ze 

względu na drogę, jaką przeszedł. Swobodny przepływ osób na 

terytorium Państw Członkowskich dla jej obywateli był kamieniem 

milowym, ale jak każde nowa inicjatywa napotkał początkowo falę 

ogromnego oporu. Identycznie było zresztą niemal w każdej dziedzinie, 

którą struktury najpierw Wspólnot Europejskich, a później Unii 

Europejskiej, brały pod uwagę w kontekście podjęcia działań prawnych. 

Koronnym przykładem jest właśnie dziedzina patentów, a więc prawnej 

ochrony wynalazków, która jest głównym przedmiotem zainteresowania 

niniejszego tekstu. Na uwagę zasługuje fakt, że patenty kroczyły 

podobnym, wyboistym szlakiem, jak np. koncepcja swobody 

przemieszczania się i pobytu osób. Idea „patentu wspólnotowego‖ 

spotykała początkowo się z oporem zarówno na poziomie woli 

                                                      
3
 O problemie nie milczy już nawet sama Unia Europejska. Jej oficjalna strona 

zauważa tę kwestię w glosariuszu:   

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/democratic_deficit.html 
4
 http://www.cfr.org/refugees-and-the-displaced/europes-migration-crisis/p32874 

, dostęp 21.04.2017. 
5
 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/euroscepticism-on-the-rise-

across-europe-as-analysis-finds-increasing-opposition-to-the-eu-in-france-

a7069766.html , dostęp 21.04.2017. 
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politycznej, jak i na poziomie konsultacji społecznych. Ostatecznie 

jednak wydaje się, że wola zjednoczenia, chęć współpracy i względy 

praktyczne przeważyły nad nieuzasadnionymi obawami i sytuacja 

wynalazców, głównych beneficjentów nowego systemu, ulegnie 

znaczącej poprawie w nowym systemie. 

 

2. Specyfika patentów jako dziedziny prawa własności 

przemysłowej 

Prawo własności przemysłowej to stosunkowo nowa gałąź prawa, 

wywodząca się w dużej mierze z prawa cywilnego. Chociaż patenty  

(a raczej „listy patentowe‖) przyznawano już w średniowieczu
6
, ochrona 

wynalazców nabrała współczesnego wymiaru dopiero w dziewiętnastym 

wieku, dzięki Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej  

z dnia 20 marca 1883 r.
7
. Niezależnie rozwijały się również pozostałe 

nurty własności przemysłowej, takie jak znaki towarowe czy wzory 

przemysłowe. Nigdy natomiast nie doszła do skutku żadna próba 

harmonizacji prawa europejskiego w dziedzinie wzorów użytkowych
8
, 

pod pewnymi aspektami przypominających patenty. Losy 

poszczególnych dziedzin prawa własności przemysłowej w integracji 

europejskiej toczyły się zatem różnie. 

Największym sukcesem okazała się integracja europejska  

w dziedzinie znaków towarowych. Jest to stosunkowo najbardziej 

popularna, a zarazem zrozumiała dla społeczeństwa, spośród wszystkich 

dziedzin własności przemysłowej. Wynika to zapewne z faktu, że znak 

towarowy jest często utożsamiany z pojęciem „marki‖, która zarazem 

oznacza dla konsumenta „jakość‖ dobra wytworzonego pod konkretną 

                                                      
6
R. Skubisz. Rozdział 1: Własność przemysłowa w systemie prawa, [w:]System 

Prawa Prywatnego Tom 14A. Prawo własności przemysłowej, red.: R. Skubisz, , 

Warszawa, 2012, s. 6. 
7
 Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 

r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 

czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 

1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 

1967 r. – Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 

51). 
8
 https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/utility-

models_en , dostęp 21.04.2017. 
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nazwą. Właśnie taka koncepcja kryje się za harmonizacją w dziedzinie 

znaków towarowych. Już od 1994 roku
9
można było rejestrować tzw. 

wspólnotowe znaki towarowe. Pomyślny proces rejestracji skutkuje 

przyznaniem konkretnych praw uprawnionemu z rejestracji, zapewniając 

jednocześnie społeczeństwu pewność, że produkt wytwarzany pod 

konkretną nazwą charakteryzują się wysoką jakością wykonania. Do 

niedawna rejestracja wspólnotowego znaku towarowego odbywała się  

w Biurze ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (z ang. Office for 

Harmonization in the Internal Market). Między innymi ze względu na 

konieczność aktualizacji nomenklatury unijna agencja z siedzibą  

w Alicante zmieniła niedawno nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. 

Własności Intelektualnej (z ang. European Union Intellectual Property 

Office). To, co udało się w innych dziedzinach ochrony przemysłowej, 

jak do tej pory nie znalazło odzwierciedlenia w kwestii tzw. jednolitej 

ochrony patentowej. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? 

Patenty są zjawiskiem wyjątkowo złożonym, z uwagi na fakt, że 

są one synonimem innowacyjności i rozwoju gospodarczego w tak 

istotnych obszarach jak nanotechnologie, medycyna czy telekomunikacja. 

Wspieranie przedsiębiorstw działających w tych dziedzinach leży  

w interesie zarówno Państw Członkowskich na poziomie krajowym, jak  

i Unii Europejskiej na poziomie unijnym, ponieważ z jednej strony nowe 

wynalazki przyczyniają się znacząco do wzrostu kluczowych 

wskaźników makroekonomicznych, a z drugiej – w dalszej perspektywie 

– do podwyższenia ogólnego standardu życia. Pomimo tych oczywistych 

racji, Unia Europejska wciąż nie wykształciła w pełni zharmonizowanego 

reżimu, zapewniającego obywatelom Unii Europejskiej jednolitą ochronę 

praw z patentu we wszystkich Państwach Członkowskich. Innymi słowy, 

rozumując a contrario, w obecnym stanie prawnym wynalazcy muszą 

często dochodzić swoich praw w kilkunastu różnych krajowych organach 

sądowniczych jednocześnie. Wiąże się to z faktem, że zakres 

geograficzny tego, co nazywane jest obecnie Europejskim Patentem, 

uzyskiwanym na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich  

                                                      
9
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 

wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11 z 14.1.1994, s. 1). 



B. Berbeć: Jednolita ochrona patentowa jako historyczne, ale wciąż aktualne wyzwanie Unii 

Europejskiej 

56 

 

z 1973 roku
10

(od tej pory: Konwencji monachijskiej), w skomplikowanej 

procedurze rejestracji, nie jest w pełni tożsamy z terytorium Unii 

Europejskiej. Wynika to z faktu, że wszystkie Państwa Członkowskie 

Unii Europejskiej są stronami Konwencji monachijskiej, ale jej stronami 

są również państwa trzecie (np. Albania). Co więcej, na początku procesu 

rejestracyjnego wnioskujący sam wybiera, w których państwach jego 

ochrona będzie obowiązywała, a w których nie będzie obowiązywała, 

zgodnie z tzw. zasadą terytorialności. Prowadzi to do bardzo 

skomplikowanego, chaotycznego i nieczytelnego systemu, w których 

naruszenie praw z patentu w jednym z Państw Członkowskich może 

prowadzić do odpowiedzialności cywilnej, a w innych już niekoniecznie.  

Nakłada się na to z kolei jeszcze jeden wymiar integracji,  

a mianowicie wymiar swobód gospodarczych i rynku wewnętrznego. Dla 

przypomnienia, jednym z podstawowych aksjomatów Unii Europejskiej 

jest swobodny przepływ dóbr i usług pomiędzy Państwami 

Członkowskimi. Państwa Członkowskie nie mogą utrudniać obrotu 

dobrami wytworzonymi w innych krajach. Obowiązuje również tzw. 

zasada wzajemnego uznania, czyli dopuszczania do obrotu dóbr i usług 

dopuszczonych zgodnie z prawem krajowym innych Państw 

Członkowskich. Prowadzi to do prawnego chaosu w dziedzinie patentów 

oraz niejasności w przedmiocie tzw. wyczerpania praw z patentu, które 

jest jedną z form ograniczenia zakresu przedmiotowego ochrony 

patentowej. Przyjmuje się, że wyczerpanie praw z patentu jest 

równoznaczne z wyrzeczeniem się dalszego monopolu (wyłącznego 

prawa) do wykorzystywania, wprowadzania do obrotu oraz wszystkich 

pozostałych czynności związanych z wykonywaniem praw z patentu 

(określanych w języku angielskim zbiorczym terminem working  

a patent). Oczywiście jest do tego konieczne zawarcie stosownej umowy 

licencyjnej. Niejasna jest natomiast kwestia tzw. sublicencji, czyli dalszej 

                                                      
10

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie 

europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., 

zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. 

oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 

dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 

1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną 

częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737). 
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odsprzedaży dóbr wytworzonych z użyciem przedmiotu wcześniejszej 

ochrony patentowej czy też użytkowania opatentowanego procesu 

prowadzącego do wytworzenia takiego dobra przez kolejnych nabywców. 

Doktryna nie jest zgodna w tym zakresie, a sądowe orzecznictwo  

w różnych państwa zajmuje na ten temat bardzo różne, a czasem wręcz 

sprzeczne stanowiska. Głównym punktem, w którym sądy z różnych 

krajów się nie zgadzają, jest uznanie dorozumianej w ten sposób zasady 

tzw. międzynarodowego wyczerpania praw z patentu. 

Kwestia wyczerpania praw z patentu sprawia szczególną trudność 

w rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, a właściwa równowaga między 

tymi dwiema wartościami wciąż nie został odnaleziona. Z jednej strony 

obowiązuje bowiem swobodny przepływ dóbr i usług, co prowadzi do 

ograniczonego jedynie wyjątkami eksportu i importu; z drugiej zaś strony 

uprawniony z patentu jest chroniony na terytorium niektórych Państwach 

Członkowskich w przedmiocie przyznanego mu zastrzeżenia 

patentowego. Prowadzi to do kolizji norm prawnych. Może zaistnieć taki 

stan faktyczny, w którym uprawniony z patentu w Państwie A zbywa  

w drodze licencji prawo do wykorzystywania chronionej patentem 

technologii do wytworzenia konkretnych dóbr licencjobiorcy z tego 

samego Państwa A. Licencjobiorca ten zbywa w dalszej kolejności dobra 

wytworzone za pomocą tej technologii licencjobiorcy z Państwa B. 

Licencjobiorca z Państwa B eksportuje następnie wyprodukowane  

z użyciem tego procesu dobra do innych krajów, w tym z powrotem do 

Państwa A. Czy któreś z tych działań naruszy prawa z patentu? Do tej 

pory ta kwestia nie jest w pełni wyjaśniona i pomimo orzeczeń 

dotykających tej materii, nie istnieje w tym względzie pewność prawna 

na poziomie skodyfikowanym, czyli w drodze aktu prawa stanowionego, 

który by tę kwestię regulował. 

Powyższa sytuacja jest konsekwencją tzw. zasady 

terytorialności
11

, która swoją naturą sprawia dość powszechne trudności, 

z którymi mierzy się sądownictwo w Europie, ale i w innych częściach 

świata. Sprawa została jednak, przynajmniej częściowa, wyjaśniona przez 

                                                      
11

A. Kur, T. Dreier, European Intellectual Property Law. Text, cases and 

materials, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2013, s. 

12. 
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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu Centrafarm 

BV vs. Sterling Drug Inc.
12

Podobne kłopoty związane  

z ponadnarodowym funkcjonowaniem ochrony patentowej pojawiały się 

nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach, takich jak 

Japonia, której urząd patentowy jest w ścisłej czołówce urzędów  

o największej ilości przyznanych patentów, czyli tzw. organizacji IP5
13

. 

Sprzeczności w orzecznictwie japońskich sądów powszechnych oraz 

tamtejszego Sądu Najwyższego już dawno szeroko opisał Teruo Doi
14

. 

Japońskie sądownictwo zajmowało się tym problemem już w latach 30‘ 

XX wieku. 

 

3. Konwencja monachijska i jej znaczenie dla integracji 

w dziedzinie patentów  

Pomimo tych oczywistych braków w zakresie ochrony 

patentowej, obecny system wciąż nie odpowiada na wyzwania 

rzeczywistości. Warto byłoby teraz nakreślić drogę, jaką przeszła 

koncepcja jednolitej ochrony patentowej, aby wykazać, że pierwotnie 

proponowana idea była słuszna w wielu założeniach oraz że obecny 

kierunek, w którym zmierza Unia Europejska dzięki Porozumieniu  

w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego
15

 to właściwy azymut. 

Pierwsze próby inkorporacji kwestii patentów do systemu 

Wspólnot Europejskich miały miejsce już w latach 60‘
16

, w momencie 

największej ekspansji idei integracji europejskiej w dziedzinie 

gospodarki. Wola polityczna nie okazała się jednak wtedy na tyle silna, 

by projekt ten doszedł do skutku. Dlatego niejako poza rozwojem struktur 

wspólnotowych, zaczęła rodzić się koncepcja ustanowienia bliskiej formy 

                                                      
12

 Centrafarm BV vs. Sterling Drug Inc., Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, 31 października 1974, C-15/74 
13

 http://www.fiveipoffices.org/ , dostęp 21.04.2017. 
14

 T. Doi, The Territoriality Principle of Patent Protection and Conflict of Laws: 

A Review of Japanese Court Decisions, ―Fordham International Law Journal‖, 

Volume 26, Issue 2, The Berkeley Electronic Press, 2002, s. 377-395. 
15

Dz.U. C 175/01 z dnia 20 czerwca 2013 r. 
16

E. Nowińska, Rozdział 3: Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, [w:]System 

Prawa Prywatnego Tom 14A. Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, 

Warszawa, 2012, s. 185. 
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współpracy na tym gruncie, która niosłaby ze sobą wprowadzenie realnej, 

prawnej ochrony dla wynalazców z różnych państw, a zarazem 

uporządkowała i ułatwiła zarówno proces rejestracji patentów, jak  

i dochodzenie roszczeń. W ten sposób państwa, w drodze negocjacji, 

uzgodniły między sobą tekst Konwencji monachijskiej, która zgodnie  

z preambułą miała na celu „aby (…) ochrona mogła być uzyskiwana za 

pomocą jednej procedury udzielania patentów i poprzez ustanowienie 

pewnych jednolitych zasad rządzących tak udzielonymi patentami‖
17

. 

Umowa usprawniała przede wszystkim procedurę rejestracji 

patentów. Z punktu widzenia wynalazców oraz przedsiębiorców 

działających w innowacyjnych sektorach gospodarki zmiana była bardzo 

odczuwalna. Świadczy o tym rokroczny, wręcz lawinowy wzrost 

wolumenu zgłoszeń patentowych, przyznawanych patentów oraz opłat za 

ich odnowienie w monachijskim Europejskim Urzędzie Patentowym, 

który utrzymuje się zresztą do czasów współczesnych
18

.Warto zwrócić 

uwagę, że zgłoszeń wynalazków dokonuje się w Europejskim Urzędzie 

Patentowym, który jest organem Europejskiej Organizacji Patentowej. 

Rejestracja jest możliwa również w organach krajowych państw 

będących stronami Konwencji monachijskiej. Europejski Urząd 

Patentowy pełni ponadto funkcję instytucji, która dokonuje wstępnego 

poszukiwania podobnych technologii celem stwierdzenia „nowości‖ 

wynalazku (tzw. Międzynarodowy Organ Poszukiwań) oraz instytucji 

stwierdzającej wstępną zdolność do ochrony patentowej w pozostałym 

zakresie – m.in. poziomu wynalazczego oraz przemysłowej 

stosowalności (Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych). 

Zakreślony powyżej system sprawdził się na tyle, że wydawało 

się, iż tylko kwestią czasu będzie formalne włączenie Europejskiej 

Organizacji Patentowej w struktury unijne. Tak się jednak nie stało aż do 

momentu tworzenia tego artykułu, czyli do roku 2017. Główny powód 

tego niepowodzenia, który zostanie za chwilę dokładniej 

                                                      
17

 Preambuła konwencji monachijskiej 
18

 Najnowsze dane dotyczące ostatniego okresu dostępne są na oficjalnej stronie 

EPOrg: 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4E0C5A5BAE0B70C3C

12580D5004E7F35/$File/epo_facts_and_figures_2017_en.pdf,  

dostęp 21.04.2017. 
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scharakteryzowany, może wydawać się banalny; niemniej jednak jest 

przeszkodą, która od początku istnienia trapiła Wspólnoty Europejskie  

w wielu wymiarach i zahamowała niejedną koncepcję integracji w Unii 

Europejskiej. Problem ten był również zarzewiem wielu konfliktów  

i spowodował wiele waśnie na tym kontynencie jeszcze przed 

utworzeniem Wspólnot Europejskich. Mowa o różnicach językowych. 

 

4. Idea unijnego patentu o skutku jednolitym 

Ewidentny sukces systemu monachijskiego nie przeszedł 

niezauważony przez unijne organy, dlatego dość szybko, po pojawieniu 

się nowych członków Wspólnot Europejskich, powróciła koncepcja 

ustanowienia „patentu wspólnotowego‖. Już w 1975 roku, a więc 

zaledwie dwa lata po wejściu w życie Konwencji monachijskiej, Państwa 

Członkowskie Wspólnot Europejskich uzgodniły między sobą tekst 

Konwencji luksemburskiej o patencie europejskim dla Wspólnego 

Rynku
19

. Pomimo znaczących podobieństw w zakresie oraz konstrukcji 

prawnej, z powodu niespełnienia obligatoryjnej przesłanki, jaka była 

konieczna do wejścia umowy w życie, a więc wystarczającej ilości 

ratyfikacji, dokument nigdy nie stał się formalnie obowiązującym 

prawem. 

Od tamtego momentu pomysł na „patent o skutku jednolitym‖ 

został niejako zawieszony. System wprowadzony przez Konwencję 

monachijską w dużej mierze satysfakcjonował jej sygnatariuszy. 

Funkcjonował poprawnie, był rozwijany, a projekt jednolitego patentu 

pod auspicjami Wspólnot Europejskich został niejako odłożony na bok,  

a nawet zapomniany czy wręcz uznany za niepotrzebny
20

. Tymczasem 

ilość członków Wspólnot Europejskich wciąż rosła, zbliżała się również 

oficjalna zmiana nazwy Wspólnot na Unię Europejską. Po ponad 20 

latach podjęto zatem kolejną próbę przeforsowania idei jednolitego 

patentu, tyle że przy nieco innej nazwie. W 2000 roku Komisja 

                                                      
19

 Konwencja o patencie europejskim dla Wspólnego Rynku podpisana w 

Luksemburgu w dniu 15 grudnia 1975 r. (z ang. The Luxembourg Convention on 

the Community Patent). 
20

 A. Kur, T. Dreier, European Intellectual Property Law. Text, cases and 

materials, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2013, s. 

89. 
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Europejska sporządziła projekt rozporządzenia
21

, w którym posłużono się 

określeniem „patent wspólnotowy‖ (z ang. Community Patent). Rada 

zajęła się tą sprawą jednak dopiero cztery lata później, a więc w 2004 

roku. Projekt został odrzucony w drodze głosowania, a kością niezgody 

okazały się kwestie językowe. Między innymi Włochy miały poważne 

wątpliwości, że zastrzeżenia patentowe nie będą tłumaczone na język 

włoski, a część mniejszych państw obawiała się, że patenty będą 

niezrozumiałe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mogło to ich 

zdaniem prowadzić nawet do sytuacji nieświadomych naruszeń 

obcojęzycznych patentów, o których istnieniu przedstawiciele sektora 

MŚP nie mieliby nawet pojęcia. Nie wydaje się to jednak bardzo 

przekonującym uzasadnieniem, biorąc pod uwagę fakt, że 

przedsiębiorstwa działające w branżach technologicznych zazwyczaj 

zatrudniają personel władający przynajmniej jednym językiem obcym na 

tyle dobrze, aby zrozumieć zgłoszenia patentowe (nie byłyby zmuszone 

przecież ich sporządzać). O wiele trudniej byłoby jednak w przypadku 

samych zgłoszeń, które należałoby przetłumaczyć na wybrane języki. Co 

ciekawe, nie stanowiło to aż tak wielkiego problemu w Konwencji 

monachijskiej. Po fiasku tych negocjacji na poziomie unijnym znowu 

wydawało się, że system Konwencji monachijskiej pozostanie jedynym 

regionalnym reżimem ochrony patentowej. 

Dwa lata później Komisja Europejska powróciła jednak do tej 

kwestii, próbując oddziaływać na ośrodki polityczne Państw 

Członkowskich poprzez tzw. soft law, a więc niewiążące instrumenty 

prawne (takie jak np. komunikaty czy zalecenia) albo podejmując 

działania służące lepszemu rozpoznaniu tematu (jak np. konsultacje 

społeczne). Kamieniem milowym, który wydawał się torować drogę 

systemowi ochrony patentowej do Unii Europejskiej, wydawał się być 

Traktat Lizboński. Artykuł 118 TFUE przewidywał bowiem możliwe 

działania Unii w tym zakresie
22

, a więc stanowił podstawę prawną do 

ustanowienia unijnej ochrony patentowej w przyszłości. Niedługo później 

                                                      
21

 Proposal for a Council Regulation on the Community patent, COM (2000), 

412. 
22

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 

2007 r. (Dz. U. C 306 z 17 grudnia 2007). 
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Komisja ponownie pracowała nad kolejnym projektem rozporządzenia, 

który co ciekawe wcale nie przekreślał funkcjonującego niejako 

równolegle Europejskiego Urzędu Patentowego, a wręcz czynił go 

elementem nowego systemu unijnego, wykorzystując Europejski Urząd 

Patentowy jako organ rejestracyjny i przyznający patenty nowego 

rodzaju. Mając tym razem na uwadze palący problemem, jakim okazały 

się wcześniej oficjalne języki robocze nowej unijnej agendy, stworzono 

odrębny projekt osobnego rozporządzenia, który szczegółowo regulował 

wyłącznie kwestie tłumaczeń. 

Wydawało się, że zwolennicy idei unijnej ochrony patentowej 

byli na dobrej drodze, ponieważ kolejnym krokiem miało być 

porozumienie o sądzie ds. patentów europejskich i unijnych, jednakże 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał jego pierwotny 

projekt za niezgodny z prawem unijnym (badanie legalności odbyło się 

na wniosek niektórych Państw Członkowskich) i idea jednolitej ochrony 

napotkała kolejną poważną przeszkodę. 

 

5. Wzmocniona współpraca odpowiedzią na wyzwania  

Przyrost ilości Państw Członkowskich był wprost proporcjonalny 

do wzrostu złożoności systemu ochrony patentowej w zakresie 

terytorialnym. Doprowadziło to do niejasności i chaosu prawnego w tej 

materii. W związku z kolejnym fiaskiem włączenia ochrony patentowej 

w struktury Unii Europejskiej, część Państw Członkowskich straciła 

cierpliwość i postanowiła za wszelką cenę zacieśnić współpracę  

w dziedzinie patentów. Innym przejawem wyraźnej woli działania w tym 

zakresie jest ustanowienie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego przez 

Polskę, Węgry, Czechy i Słowację
23

. 

Doskonałym rozwiązaniem na gruncie prawnym okazał się 

mechanizm tzw. wzmocnionej współpracy
24

. Jest to procedura 

wprowadzona przez Traktat z Amsterdamu, obecnie będąca elementem 

unijnego prawa pierwotnego w postaci Art. 20 TUE. Zgodnie  

z brzmieniem tego przepisu, „celem wzmocnionej współpracy jest 

sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie 

                                                      
23

 http://www.vpi.int/index.php/pl/, dostęp 21.04.2017. 
24

 Art. 20 TUE. 
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procesu jej integracji. Współpraca taka otwarta jest dla wszystkich 

Państw Członkowskich w dowolnym czasie, zgodnie z artykułem 328 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej‖. Wzmocniona współpraca 

może być ustanowiona wyłącznie w obrębie niewyłącznych kompetencji 

Unii Europejskiej. Innymi słowy – aby nie blokować możliwości 

integracji dużej grupie Państw Członkowskich w konkretnej dziedzinie, 

dopuszczalna jest możliwość ich sformalizowanej współpracy  

w prawnych ramach Unii Europejskiej. Takie rozwiązanie wprowadzono, 

aby uniemożliwić celowe blokowanie konkretnych projektów przez 

radykalnie sprzeciwiającą się im mniejszość. Tym razem tzw. 

zaangażowane Państwa Członkowskie zadziałały bardzo szybko i już  

w marcu 2011 roku procedura została formalnie zatwierdzona decyzją 

Rady Nr 2011/167/UE
25

. Instytucje unijne szybko zaczęły pracować nad 

tzw. „paczką‖, a więc grupą aktów prawnych (w tym dwóch 

rozporządzeń), które miały za zadanie uregulować tę współpracę, do 

której początkowo nie przystąpiły Włochy oraz Hiszpania (Włochy 

ostatecznie do niej dołączyły
26

). 

Bieżącym i wydaje się, że ostatecznym etapem transformacji 

współpracy w zakresie ochrony patentowej, jest Porozumienie w sprawie 

Jednolitego Sądu Patentowego
27

 (od tej pory: Porozumienie). Projekt tego 

aktu prawnego był kolejną próbą wprowadzenia bardziej 

zaawansowanego systemu, który zmaterializował się już w 2012 roku. 

Zrewidowane Porozumienie wreszcie znalazło uznanie znacznej 

większości Państw Członkowskich. W życie weszły również dwa 

rozporządzenia normujące wzmocnioną współpracę w zakresie jednolitej 

ochrony patentowej –  są to rozporządzenia o oznaczeniach odpowiednio 

1257/2012 oraz 1260/2012
28

. Pierwsze z nich jest aktem o raczej 

                                                      
25

 Pełna nazwa dokumentu to Decyzja Rady Nr 2011/167/UE upoważniająca do 

podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu 

ochrony patentowej. 
26

 Decyzja Komisji (UE) 2015/1753 z dnia 30 września 2015 r. potwierdzająca 

uczestnictwo Włoch we wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia 

jednolitego systemu ochrony patentowej, Dz.U. L 256 z 1.10.2015, str. 19—20. 
27

 Porozumieniu w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, Dz. U. C 175/1. 
28

 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. 

wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego 
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ogólnym zasięgu, wprowadzającym podstawowe regulacje prawne  

i tworzące szkielet systemu, drugie zaś traktuje wyłącznie  

o sprawiających wcześniej ogromne problemy kwestiach językowych. 

Motyw 4Rozporządzenia nr 1257/2012
29

jako główny powód do 

implementacji nowego rozwiązania wymienia przede wszystkim 

sprzyjanie „postępowi naukowo-technicznemu i funkcjonowaniu rynku 

wewnętrznego poprzez ułatwienie dostępu do systemu patentowego, 

obniżenie jego kosztów i zapewnienie jego bezpieczeństwa pod 

względem prawnym‖. Prawodawca kieruje się zatem przede wszystkim 

dobrem wynalazców. Rozporządzenie wprowadza również pojęcie 

„patentu europejskiego o jednolitym skutku‖. Prawodawca zmienił zatem 

nomenklaturę, odchodząc od pierwotnego „patentu wspólnotowego‖ czy 

też „patentu unijnego‖ (unijne dokumenty pozwalają znaleźć również tak 

wymyślne terminy na określenie tej instytucji prawnej jak np. 

„COMPAT‖ – skrót od community patent
30

). Akt klaruje również, 

wcześniej niejednoznaczne, pojęcie „jednolitego efektu‖. 

Warto nadmienić, że wzmocniona współpraca Państw 

Członkowskich poszła o wiele dalej, niż zakładały wszystkie 

dotychczasowe próby integracji w tej dziedzinie. Artykuł  

5 rozporządzenia wyraźnie wskazuje, że „jednolity efekt‖ to nie tylko 

identyczna procedura we wszystkich Państwa Członkowskich, ale także 

ochrona praw z patentu, a więc przyznaje on uprawnionemu z patentu 

„prawo do uniemożliwienia jakiejkolwiek osobie trzeciej popełniania 

czynów, przed którymi ten patent zapewnia ochronę, na terytoriach 

uczestniczących państw członkowskich, w których patent ten ma 

                                                                                                                        
systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń 

dotyczących tłumaczeń, (Dz.U. L 361 z 31.12.2012, str. 89—92). 
29

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1257/2012 z dnia 

17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie 

tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, (Dz.U. L 361 z 31.12.2012, 

str. 89—92). 
30

Nico Groenendijk Enhanced Cooperation under the Lisbon Treaty,[w:]S. 

Dosenrode, The European Union after Lisbon. Polity, Politics, Policy, Ashgate 

Publishing, Farnham, 2012. 
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jednolity skutek, z zastrzeżeniem obowiązujących ograniczeń‖
31

. 

Rozporządzenie nie precyzuje jednak środków prawnych, które miałyby 

pomóc w ochronie interesu uprawnionych z patentu, przy czym 

szczegółowe przepisy znajdują się w Porozumieniu w sprawie 

Jednolitego Sądu Patentowego. 

 

Podsumowanie 

Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego to trzeci 

kluczowy akt prawa formujący nowy reżim patentowy w Unii 

Europejskiej. Jest zarazem ostatnim, a może nawet docelowym stadium 

integracji Państw Członkowskich w zakresie patentów. Wciela on  

w życie najtrudniejszy do skoordynowania element systemu, jakim jest 

scentralizowanie dochodzenia roszczeń. Najprościej rzecz ujmując, 

zwolennicy tej idei chcą, aby naruszenie, unieważnienie czy wygaśnięcie 

patentu było czynnością jednorazową i miało jednakowy efekt w całej 

Unii Europejskiej. W chwili obecnej, aby udowodnić naruszenie 

patentów i skorzystać z dopuszczalnych remediów, należy prowadzić 

czasem nawet kilkanaście niezależnych postępowań w różnych krajach, 

w których doszło do domniemanych naruszeń. Jednolity Sąd Patentowy 

znacznie ułatwiłby podmiotom dochodzenie swoich racji, ponieważ 

stwierdzenie naruszenia miałoby jednakowy efekt we wszystkich 

jurysdykcjach. Częściową pomocne jest też rozporządzenie Bruksela I
32

, 

które wprowadza m.in. możliwość wzajemnego uznania orzeczeń 

sądowych z innych państw w sprawach cywilnych; jednakże ze względu 

na swoją specyfikę patenty potrzebowały odrębnej instytucji, 

dedykowanej wyłącznie rozstrzyganiu sporów w tym przedmiocie. 

Zbyt wcześnie jest na analizę skutków pełnej integracji Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej w obszarze ochrony patentowej. Mając 

na względzie fakt, że cały mechanizm jest dopiero w zaawansowanym 

stadium adopcji, z naukowego punktu widzenia, wystawianie oceny  

                                                      
31

 Art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1257/2012 z 

dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie 

tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, (Dz.U. L 361 z 31.12.2012). 
32

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie 

jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 

cywilnych i handlowych, (Dz. U. L z 16.1.2001, str. 1-23). 
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a priori nie jest uprawnione. Z tegoż względu autor wstrzyma się od 

jakiejkolwiek próby wartościowania wprowadzonych rozwiązań, 

jednakże postara się nakreślić ogólne wnioski nasuwające się po tym 

przekrojowym spojrzeniu na rozwój problematyki jednolitego patentu. 

Idea patentu o skutku jednolitym była odważna, a jej pełna 

realizacja okazała się czasochłonna i problematyczna. Chociaż integracja 

w tej specyficznej dziedzinie prawa własności przemysłowej od początku 

stanowiła ogromne wyzwanie nie tylko dla polityków, ale również dla 

prawników, rzeczników patentowych, tłumaczy oraz ekspertów, wcale 

nie była najtrudniejszym ani najbardziej nowatorskim projektem 

harmonizacji, do jakich należą np. Wspólna Polityka Zagraniczna  

i Bezpieczeństwa
33

, Unia Gospodarcza i Walutowa czy unia 

energetyczna
34

. 

Mimo to, proces wdrażania patentu o skutku jednolitym 

przechodził wiele wzlotów i upadków. Wygląda na to, że po blisko pięciu 

dekadach wreszcie udało się osiągnąć upragniony efekt. Akty prawne 

formujące zupełnie nowy system ochrony patentowej zostały uchwalone  

i czekają na ratyfikację w Państwach Członkowskich. Na ocenę efektów 

tych zmian przyjdzie nam czekać przynajmniej kolejną dekadę. 

Ogólna konkluzja, która nasuwa się po analizie problemu, jest nieco 

symboliczna. Odkładanie na później rzeczy nieuniknionych wydaje się 

bowiem bezzasadne. Kwestia różnic językowych stanowiła nie lada 

przeszkodę w wielu dziedzinach integracji, ale ostatecznie zdrowy 

rozsądek brał górę w większości przypadków, co prowadziło do 

zaawansowanej współpracy nawet w budzących kontrowersje 

dziedzinach, jak np. wspólna polityka rolna czy ochrona środowiska. 

Chęć współpracy i dostrzeganie postępujących procesów zachodzących  

w rzeczywistości społecznej, tj. tendencje globalizacyjne czy niebywały 

wzrost znaczenia wysokich technologii w codziennym życiu powinny 

                                                      
33

 Tytuł 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
34

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego 

Banku Inwestycyjnego. Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej 

opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu COM (2015), dostęp 

na: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-

01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF w dn. 22.04.2017 r. 
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inspirować ustawodawców, by trzeźwo oceniali sytuację i odrzucali 

przekonania, które wywodzą się z dawnych czasów w sprawach, które 

mogą znacznie przyczynić się do ogólnego rozwoju całego 

społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że ochrona patentowa jest bardzo 

ważna dla dalszego harmonijnego rozwoju gospodarki europejskiej. 

Stany Zjednoczone, Chiny czy Japonia już od dawna mają doskonale 

zorganizowane systemy, a tamtejsze firmy z każdą chwilą stają się silną 

konkurencją dla ich europejskich odpowiedników. Dlatego należy szukać 

możliwie szybko skutecznych rozwiązań, a obawy i przeszkody, 

oczywiście w granicach rozsądku, zostawiać w tyle. Bo gdyby nie 

odwaga i wizja, nigdy nie doszłoby do ziszczenia się idei wspólnej, 

zintegrowanej 
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Abstrakt 

  Odpowiedzią Rady Europejskiej na kryzys finansowy, który 

wystąpił w 2007 r., było podjęcie działań zmierzających do zbudowania 

jednolitego rynku bankowego Państw Członkowskich Unii Europejskiej. 

Rada Europejska doszła do wniosku, iż koniecznym jest wzmocnienie 

unii gospodarczej i walutowej poprzez utworzenie zintegrowanych ram 

finansowych- unii bankowej. Celem publikacji jest zaprezentowanie 

genezy, podstawowych założeń unii bankowej, omówienie jednolitego 

zbioru przepisów oraz filarów instytucjonalnych- jednolitego 

mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji. W publikacji zostanie dokonana również 

ocena podejmowanych działań z perspektywy Rzeczpospolitej Polskiej, 

która nie znajduje się w strefie euro oraz konsekwencji przystąpienia 

Polski do unii bankowej. 

Słowa kluczowe:   

unia bankowa, europejski nadzór bankowy, Europejski Bank Centralny, 

integracja europejska 

Abstract 

  The European Council‘s respond to the financial crisis of the year 

2007 was taking actions in order to build a single banking market of 
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Member States of the European Union. The European Council concluded 

that it is necessary to strengthen the economic and currency union 

through creating an integrated financial framework of the banking union. 

The purpose of the publication is to present the genesis and basic 

assumptions of the banking union. In addition to this, there are also 

elaborated a single rule book, institutional pillars and integrated 

supervision  and  resolution proceedings as well. In the publication there 

is also included assessment of the European Union‘s  actions from the 

perspective of the Republic of Poland as a country outside of the Euro 

zone. There are also presented consequences of accession of the Republic 

of Poland to the banking union. 

Key words:   

the banking union, European banking supervision, European Central 

Bank, European integration 

 

1. Wstęp 

 W 2007 roku rozpoczął się globalny kryzys gospodarczy na 

rynkach finansowych i bankowych. Bezpośrednią przyczyną 

ogólnoświatowego kryzysu była zapaść na rynku kredytów hipotecznych 

wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych, który bardzo szybko 

rozprzestrzenił się na rynki krajów Unii Europejskiej. Państwa 

europejskie borykały się z licznymi problemami finansowymi m.in. na 

rynku bankowym i hipotecznym, a także z ogromnym zadłużeniem. 

Kryzys gospodarczy ujawnił nie tylko słabość sektora bankowego, ale 

przede wszystkim niedostateczny nadzór nad instytucjami finansowymi, 

w szczególności nad bankami. W dobie kryzysu jednostki te nie były  

w stanie podjąć odpowiednich działań, czego konsekwencją było 

ogłoszenie upadłości banków i innych podmiotów oraz rozprzestrzenianie 

się kryzysu. Odpowiedzią Rady Europejskiej na kryzys finansowy było 

podjęcie działań zmierzających do zbudowania jednolitego rynku 

bankowego Państw Członkowskich Unii Europejskiej. W piśmie 

przewodnim „Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej  

w Brukseli (18-19 czerwca 2009 roku)‖ Rada Europejska stwierdziła, iż 
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„kryzys ekonomiczny nadal ma dla obywateli ogromne znaczenie. Dzięki 

podjętym do tej pory istotnym działaniom wspierającym sektor bankowy 

oraz szerzej pojętą gospodarkę realną udało się zapobiec krachowi 

finansowemu oraz rozpocząć odbudowywanie perspektyw realnego 

wzrostu. Rada Europejska podjęła szereg decyzji mających prowadzić do 

utworzenia nowych struktur nadzoru finansowego, by w przyszłości 

chronić europejski system finansowy przed zagrożeniami i nie pozwolić 

na powtórzenie się wcześniej popełnionych błędów.‖ 

2. Podstawa prawna funkcjonowania unii bankowej  

Podstawą prawną funkcjonowania unii bankowej jest art. 114  

i art. 127 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
1
. Artykuł 

114 ust. 1 TFUE stanowi, że Parlament Europejski oraz Rada Unii 

Europejskiej przyjmuje środki mające na celu zbliżenie przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

w celu ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Zgodnie  

z art. 127 ust. 6 TFUE Rada Unii Europejskiej po konsultacji  

z Parlamentem Europejskim oraz Europejskim Bankiem Centralnym, 

może powierzyć Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne 

zadania dotyczące polityk w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad 

instytucjami kredytowymi i innymi instytucjami finansowymi,  

z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych. Ponadto, art. 53 ust. 1 TFUE 

upoważnia Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej do 

uchwalenia w ramach zwykłej procedury ustawodawczej dyrektyw 

służących koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych  

i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących podejmowania  

i wykonywania działalności prowadzonej na własny rachunek
2
. 

3. Geneza unii bankowej 

Ogłoszenie upadłości w 2008 roku przez Lehman Brothers 

wywołało spore zamieszanie na rynku finansowym. Coraz częściej do 

głosu dochodziły koncepcje zgodnie, z którymi konieczne jest 

                                                      
1
 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE.C Nr 326 z 2012, 

s.47/201 
2
 Ibidem 
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ustabilizowanie sektora bankowego i podjęcie odpowiednich kroków  

w celu zapobieżenia sytuacji, w której to podatnicy będą ponosić ciężary 

związane z ratowaniem upadających banków. Stabilizację sektora 

bankowego miało przynieść utworzenie unii gospodarczej i walutowej, 

która „została ustanowiona po to, by przynieść Europie dobrobyt  

i stabilność‖
3
.  

Koncepcja unii bankowej po raz pierwszy została przedstawiona 

przez J.M. Barrosso na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej, 

które odbyło się w dniu 23 maja 2012 roku
4
. Według Komisji 

Europejskiej „ten kolejny krok na drodze integracji europejskiej miałby 

dopełnić istniejącą unię walutową‖
5
 

Sprawozdanie pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej  

i finansowej‖ wygłoszone przez przewodniczącego Rady Europejskiej, 

Hermana Von Rompuya, przygotowane we współpracy  

z przewodniczącym Komisji Europejskiej i Euro grupy oraz prezesem 

Europejskiego Banku Centralnego, określało cztery filary docelowej unii 

gospodarczej i walutowej: zintegrowane ramy finansowe (unia bankowa), 

zintegrowane ramy polityki gospodarczej, zintegrowane ramy budżetowe, 

legitymację i odpowiedzialność demokratyczną
6
.  Z koncepcji 

przedstawionej w powyższym sprawozdaniu wynika, że celem podjętych 

działań jest integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej przede 

wszystkim w strefie euro. Koncepcja Van Rompuya zakłada integrację, 

                                                      
3
 H. Van Rompuy, W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej, 

sprawozdanie przewodniczącego Rady 

Europejskiej, Bruksela 26 czerwca 2012 r., s. 1 
4
K. Waliszewski, Koncepcja unii bankowej- szanse i zagrożenia dla sektora 

banków komercyjnych w Polsce, [w:] Unia Bankowa, red. M. Zaleska, Warszawa 

2013, s. 32 
5
Sprawozdanie nr 56/2012 przedstawione przez Komisję Europejską z dnia 23 

lipca 2012r., 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/defaultopisy/296/4/1/056.pdf, s. 

1, dostęp 28.04.2017 
6
M. Zaleska, Unia bankowa- koncepcja i wyzwania, [w:] op. cit., red. M. 

Zaleska, Warszawa 2013, s. 16 
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która, poprzez unię gospodarczą i walutową, zmierza do zacieśnienia 

więzów w formie unii bankowej
7
.  

Najważniejszym z punktu widzenia niniejszej pracy jest filar 

obejmujący zintegrowane ramy finansowe - czyli unię bankową.  

W ramach unii bankowej zostały wyodrębnione trzy filary, będące 

podstawą jej funkcjonowania: jednolity mechanizm nadzoru (Single 

Supervisory Mechanism - SSM), mechanizm restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji banków (Single Resolution Mechanism - 

SRM) oraz europejski system gwarantowania depozytów (Single Deposi 

Guarantee Scheme - SDGS)
8
. Fundamentem dla jednolitego sektora 

bankowego we wszystkich państwach Unii Europejskiej,  scalającego 

trzy filary instytucjonalne unii bankowej jest jednolity zbiór przepisów.  

W marcu 2013 roku Parlament Europejski i Rada Unii 

Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie utworzenia jednolitego 

mechanizmu nadzorczego - pierwszego filaru instytucjonalnego unii 

bankowej. W swych założeniach jednolity mechanizm nadzorczy miał 

obejmować wszystkie państwa Unii Europejskiej będące w strefie euro, 

natomiast pozostałe państwa będą mogły do niego przystąpić na zasadach 

członka stowarzyszonego
9
. W dniu 4 listopada 2014 roku zaczął 

funkcjonować jednolity mechanizm nadzorczy. Mechanizm ten został 

włączony w struktury Europejskiego Banku Centralnego, któremu to 

zostało powierzone sprawowanie nadzoru nad największymi 

europejskimi bankami. Przed wdrożeniem jednolitego mechanizmu 

nadzorczego Europejski Bank Centralny przeprowadził kompleksową 

ocenę obejmującą oceny jakości aktywów i testy warunków skrajnych. 

Badanie te miały na celu ocenić poziom zadłużenia banków oraz 

przedstawić aktualną sytuację rynków bankowych w państwach Unii 

Europejskiej. Wyniki opublikowane w dniu 27 października 2014 r. 

                                                      
7
Ibidem, s. 32 

8
M. Zaleska, Zintegrowane ramy finansowe- koncepcja i wyzwania, [w:] 

Europejska Unia Bankowa, red. M. Zaleska, Warszawa 2015, s. 17 
9
A. Hrycewicz, M. Pawłowska, Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany 

w nadzorze finansowym w Europie i ich konsekwencje dla Polski, Zeszyt nr 289, 

Materiały i Studia, NBP, Warszawa 2013, s. 16. 
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wykazały, że 25 spośród 130 uczestniczących w testach banków borykało 

się z niedoborem kapitału.
10

 

W marcu 2014 roku powstał drugi filar instytucjonalny unii 

bankowej - jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji. Celem jednolitego mechanizmu restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji jest zapewnienie, że w sytuacjach, w których 

następowałyby w przyszłości potencjalne upadki banków w państwach 

należących do unii bankowej, banki te byłyby zarządzane w sposób 

skuteczny, przy minimalnych kosztach dla podatników i gospodarki 

realnej. Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji przewidywał utworzenie ponadnarodowego organu 

centralnego, Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 

Likwidacji, odpowiedzialnej za wszczynanie procedury restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji  

i Uporządkowanej Likwidacji zaczęła działać jako niezależna agencja 

Unii Europejskiej już w dniu 1 stycznia 2015 roku, a w pełni operacyjna 

stała się już rok później
11

.   

W dniu 24 listopada 2015 roku Komisja Europejska przedstawiła 

wniosek ustawodawczy, który ma na celu utworzenie trzeciego filaru 

instytucjonalnego unii bankowej- europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów. Zgodnie z założeniami wniosku ustawodawczego, europejski 

system gwarantowania depozytów miał opierać się na krajowych 

systemach gwarantowania depozytów, nieposiadających zabezpieczenia 

we wspólnym systemie europejskim. Wprowadzenie systemu 

gwarantowania depozytów ma nastąpić stopniowo. Pierwszy etap 

obejmuje lata 2017-2019, kolejny rok 2020, ostatni natomiast planuje się 

na rok 2024
12

. Do dnia dzisiejszego ostateczny kształt tego filaru nie 

został w pełni określony. Dotychczas dokonano zmiany dyrektywy  

                                                      
10

Strona internetowa Parlamentu Europejskiego,  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.

4.html 
11

Ibidem 
12

A. Felusiak, K. Misztal, Reforma nadzoru finansowego w UE - unia bankowa, 

http://www.instytutgm.uni.lodz.pl/wgrane_pliki/reforma-nadzoru-finansowego-

w-ue-unia-bankowa.pdf, s. 17-18, dostęp 27.04.2017  
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o systemach gwarantowania depozytów poprzez skrócenie czasu na 

wypłatę depozytów, w sytuacji ogłoszenia upadłości banku, określenie 

minimalnego wskaźnika pokrycia, przewidzenie możliwości udzielania 

wzajemnych pożyczek między systemami gwarantowania depozytów
13

. 

4. Jednolity zbiór przepisów 

Filary instytucjonalne unii bankowej ściśle powiązane są  

z jednolitym zbiorem przepisów, który wyznacza ramy funkcjonowania 

tejże instytucji. Już w czerwcu 2009 roku Rada Europejska zaleciła 

utworzenie jednolitego zbioru przepisów, który poczytywany był jako 

krok w utworzeniu jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej.  Na 

jednolity zbiór przepisów składają się akty prawne, do których 

dostosować się muszą wszystkie instytucje finansowe w Unii 

Europejskiej. Celem jednolitego zbioru przepisów jest przede wszystkim 

zniesienie różnic ustawodawczych dotyczących rynków bankowych 

pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Ponadto, 

jednolity zbiór przepisów zapewnia jednolitą ochronę konsumentów,  

a także równą konkurencję pomiędzy bankami w całej Unii 

Europejskiej.
14

 

Wskazuje się, iż najważniejszymi aktami składającymi się na 

jednolity zbiór przepisów jest IV dyrektywa o wymogach kapitałowych 

(CRD IV)
15

, rozporządzenie o wymogach kapitałowych (CRR)
16

, 

                                                      
13

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz.Urz.UE.L  Nr 173 z 

2014, s. 149-178 
14

Strona internetowa Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej,  

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union/single-rulebook/, 

dostęp 27.04.2017 
15

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do 

działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i 

firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca 

dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.Urz.UE.L Nr 176 z 2013, str. 

338-436. Dyrektywa określa przepisy o buforach kapitałowych, 

wynagrodzeniach i premiach bankowców, nadzorze ostrożnościowym oraz 

zarządzaniu wewnętrznym banków.  
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zmieniona dyrektywa o systemach gwarancji depozytów (DGS)
17

, 

dyrektywa o naprawie oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

banków (BRRD)
18

. 

5. Jednolity mechanizm nadzorczy  

Jednolity mechanizm nadzorczy to ogólno unijny system nadzoru 

ostrożnościowego nad instytucjami finansowymi w państwach Unii 

Europejskiej, znajdujących się w strefie euro, a także w państwach spoza 

tej strefy, które wyraziły chęć przystąpienia do jednolitego mechanizmu 

nadzorczego. Mechanizm ten jest niezbędny, by zagwarantować 

skuteczne stosowanie norm ostrożnościowych, kontroli ryzyka  

i prewencji kryzysowej w całej Unii Europejskiej
19

. Celem jednolitego 

mechanizmu nadzorczego jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego 

stanu europejskiego systemu bankowego, a także zagwarantowanie 

spójności nadzoru bankowego. Jednolity mechanizm nadzorczy ma 

                                                                                                                        
16

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 

czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 

648/2012, Dz.Urz.UE.L Nr 176 z 2013, str. 1-337. Rozporządzenie określa 

wymogi ostrożnościowe co do kapitału, płynności i ryzyka kredytowego firm 

inwestycyjnych i instytucji kredytowych („banków‖). 
17

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz.Urz.UE.L  Nr 173 z 

2014, s. 149-178. Celem dyrektywy jest objęcie taką samą ochroną wszystkich 

deponentów, a także zwiększenie stabilności finansowej jednolitego rynku.  
18

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 

r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 

82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 

2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 

2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012, Dz.Urz.UE.L  Nr 173 z 2014, s. 

190-348. Przepisy o naprawie oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

banków służą zapobieganiu kryzysom bankowym oraz zapewniają 

restrukturyzację i uporządkowaną likwidację upadających banków, a 

równocześnie minimalizują ich wpływ na realną gospodarkę i finanse publiczne. 
19

K. Waliszewski, Koncepcja …, [w:] op. cit., s. 34 
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również za zadanie przyczynienie się do zwiększenia integracji pomiędzy 

państwami członkowskimi oraz ich stabilności finansowej
20

. 

Uczestnictwo w jednolitym mechanizmie nadzoru jest 

obligatoryjne dla państw Unii Europejskiej należących do strefy euro. 

Państwo, które w przyszłości dołączy do strefy euro automatycznie stanie 

się członkiem unii bankowej, a co za tym idzie jednolitego mechanizmu 

nadzoru. Pozostałe państwa Unii Europejskiej spoza strefy euro mogą 

podjąć współpracę z Europejskim Bankiem Centralnym i powierzyć 

nadzór nad instytucjami finansowymi odpowiednim organom unijnym. 

Nawiązanie współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym przez 

państwa Unii Europejskiej spoza strefy euro jest możliwe w dowolnym 

momencie. Do podjęcia współpracy konieczna jest pozytywna decyzja 

Europejskiego Banku Centralnego, a także spełnienie dwóch warunków. 

Państwo członkowskie wyrażające wolę przystąpienia do unii bankowej 

zobowiązane jest do zawiadomienia innych krajów członkowskich, 

Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego o swoim wniosku 

dotyczącym podjęcia współpracy w ramach unii bankowej. Ponadto, 

państwo to w zawiadomieniu zobowiązuje się do zagwarantowania, że 

jego właściwy organ krajowy będzie stosował się do wszystkich 

wytycznych i wniosków Europejskiego Banku Centralnego oraz do 

przekazywania informacji na temat instytucji kredytowych mające 

siedzibę w państwie wnioskującym, które mogą być wymagane przez 

Europejski Bank Centralny w celu przeprowadzenia wszechstronnej 

oceny tych instytucji. Kraj nawiązujący współpracę z Europejskim 

Bankiem Centralnym zobowiązany jest wprowadzenia zmian w legislacji 

krajowej. Jeżeli państwo członkowskie przestanie spełniać powyższe 

warunki Europejski Bank Centralny może podjąć decyzję o zawieszeniu 

lub zakończenia współpracy z tym krajem
21

.  

Jednolity mechanizm nadzorczy jest częścią struktury 

Europejskiego Banku Centralnego, który sprawuje bezpośredni nadzór 

                                                      
20

https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.pl.html 

dostęp 28.04.2017 
21

K. Waliszewski, Koncepcja …, op. cit., s. 20 
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nad największymi bankami w strefie euro, które posiadają aktywa 

przewyższające 30 mld euro albo posiadają aktywa przewyższające 20% 

PKB kraju macierzystego i wyższe niż 5 mld euro. Ponadto, Europejski 

Bank Centralny sprawuje nadzór nad bankami, które zostaną uznane za 

istotne przez Europejski Bank Centralny z własnej inicjatywy lub na 

wniosek krajowego organu nadzoru, według kryteriów wielkości bądź 

ważności dla gospodarki kraju lub Unii Europejskiej. Europejski Bank 

Centralny nadzoruje również instytucje kredytowe, które otrzymały 

pomoc ze środków Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej 

(EFSF) lub Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM)
22

 albo 

wystąpiły o jej przyznanie
23

. Ponadto, Europejski Bank Centralny 

obowiązkowo będzie nadzorował Systemowo Ważne Instytucje 

Finansowe (SIFI), w skład których wchodzą trzy największe instytucje 

kredytowe z każdego z uczestniczących w unii bankowej państw 

członkowskich
24

. Należy podkreślić, iż w jednolitym mechanizmie 

nadzorczym funkcje nadzorcze sprawują również krajowe organy 

nadzoru w stosunku do mniejszych instytucji finansowych, nieobjętych 

właściwością Europejskiego Banku Centralnego. Krajowe organy 

nadzoru prowadzą bieżącą kontrolę uwzględniając przede wszystkim 

ochronę konsumentów, usług płatniczych i filii banków państw trzecich, 

a także walkę ze zjawiskiem „prania brudnych pieniędzy‖
25

.  

Zakres oddziaływania nadzoru bankowego prowadzonego przez 

Europejski Bank Centralny obejmuje przede wszystkim proces 

licencjonowania, regulowania, kontrolowania i sankcjonowania.  

W stosunku do nadzorowanych instytucji Europejski Bank Centralny, za 

pośrednictwem krajowych organów nadzoru, będzie odpowiedzialny za 

wykonywanie zadań, takich jak: 

                                                      
22

Europejski Instrument Stabilności Finansowej (ang. European Financial 

Stability Facility, EFSF) i Europejski Mechanizm Stabilności (ang. European 

Stability Mechanism, ESM) to mechanizmy strategii przywracania stabilności 

finansowej państw strefy euro. 
23

M. Zaleska, Zintegrowane …, op. cit., s. 18 
24

 M. Zaleska, Unia …, op. cit., s. 18 
25

W. Przybylska- Kapuścińska, M. Skopowski, Unia bankowa- szanse i 

zagrożenia dla nadzoru nad instytucjami finansowymi w Unii Europejskiej, [w:] 

op. cit., red. M. Zaleska, Warszawa 2013, s. 58 
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 wydawanie i odbieranie licencji instytucjom kredytowym,  

 ocena transakcji nabycia i zbycia pakietów akcji instytucji 

kredytowych, 

 nadzór w zakresie przestrzegania prowadzonej działalności  

z wymogami dotyczącymi adekwatności kapitału, dźwigni 

finansowej i płynności oraz prowadzenie nadzoru nad 

konglomeratami finansowymi, 

 ustalanie wymogów płynnościowych i ostrożnościowych, 

 żądanie sporządzania planu naprawy, przeznaczenia zysku na 

fundusze oraz ograniczenia określonej działalności, 

 przeprowadzenie stress-testów, 

 wdrażanie środków wczesnej interwencji w przypadku, gdy 

instytucje nie spełniają regulacyjnych wymogów kapitałowych 

oraz żądanie od nich podjęcia działań naprawczych, 

 wzywanie osób prawnych lub fizycznych do udzielanie 

informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań, 

 przeprowadzanie inspekcji w lokalach stanowiących miejsce 

prowadzenia działalności instytucji kredytowych ora podmiotów 

świadczących tym instytucjom usługi w ramach outsourcingu, 

 nakładanie administracyjnych sankcji finansowych w wysokości 

maksymalnie dwukrotności zysków osiągniętych lub strat 

uniknionych w wyniku naruszenia, jeżeli zyski te lub straty mogą 

zostać określone, lub w wysokości maksymalnie 10% 

całkowitego rocznego obrotu danej osoby prawnej w poprzednim 

roku obrotowym
26

.  

W ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego funkcjonuje 

Rada Nadzoru złożona z 23 członków, w skład której wchodzą 

przewodniczący (powołany przez Radę Unii Europejskiej na 5- letnią 

kadencję), zastępca przewodniczącego (powołany przez Radę Unii 

Europejskiej spośród członków Zarządu Europejskiego Banku 

Centralnego), czterech przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego 

wskazanych przez Radę Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, 

przedstawiciele organów nadzoru bakowego z państw należących do unii 

                                                      
26

Ibidem, s. 21 
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bankowej. Ponadto, w posiedzeniach Rady Nadzoru może uczestniczyć 

przedstawiciel Komisji Europejskiej jako obserwator
27

. Rada Nadzoru nie 

jest organem Europejskiego Banku Centralnego, a co za tym idzie jej 

decyzje nie mają charakteru ostatecznego i wymagają zatwierdzenia 

przez Radę Prezesów Europejskiego Banku Centralnego.  

6. Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji 

Wprowadzenie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji banków ma na celu ustanowienie 

jednolitych zasad zarządzania upadającymi bankami przy minimalnych 

kosztach dla podatników i gospodarki realnej
28

.  

Jednolite zasady i jednolita procedura restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji mają być stosowane począwszy od stycznia 

2016 przez powołaną 1 stycznia 2015 Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji 

i Uporządkowanej Likwidacji oraz krajowe organy ds. restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji w ramach jednolitego mechanizmu 

ustanowionego rozporządzeniem nr 806/2014
29

. 

Uczestnictwo w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji jest obowiązkowe dla wszystkich państw 

Unii Europejskiej strefy euro oraz państw, które podjęły współpracę  

z Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie nadzoru nad instytucjami 

finansowymi. Wystąpienie z jednolitego mechanizmu nadzorczego 

                                                      
27

M. Majkowska, K. Szczerba, Unia bankowa jako filar stabilności finansowej 

polskiego systemu bankowego – analiza i perspektyw, 

http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/euro/Majkowska_Maria_Szczerba_Karolina.pd

f, s. 17, dostęp 28.04.2017 
28

Sprawozdanie nr 69/2013 przedstawione przez Komisję Europejską z dnia 2 

sierpnia 2013 roku,    

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/defaultopisy/296/5/1/069.pdf, 

dostęp 30.04.2017 
29

http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/unia_bankowa_12.2015.pdf, 

dostęp 30.04.2017 
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skutkuje automatycznym wystąpieniem z jednolitego mechanizmu 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
30

.  

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji swym zasięgiem obejmuje nie tylko banki, ale także jednostki 

dominujące (w tym finansowe jednostki holdingowe i finansowe spółki 

holdingowe o działalności mieszanej), firmy inwestycyjne, czy instytucje 

finansowe z siedzibą w kraju objętym nadzorem Europejskiego Banku 

Centralnego
31

. 

Organem działającym w ramach jednolitego mechanizmu 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest Jednolita Rada ds. 

Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. W skład Jednolitej Rady 

wchodzi przewodniczący, czterech pełnoetatowych członków oraz 

przedstawiciele krajowych organów ds. restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji, mianowani przez każde państwo 

uczestniczące w tym mechanizmie
32

. Ponadto, w pracach Jednolitej Rady 

uczestniczy także przedstawiciel Komisji Europejskiej i Europejskiego 

Banku Centralnego - w charakterze stałego obserwatora
33

. Jednolita 

Rada, jako główny organ jednolitego mechanizmu restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji, odpowiedzialna jest za sporządzanie 

planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz przyjmowanie 

decyzji związanych z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją  

w odniesieniu do instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji 

finansowych, podmiotów objętych bezpośrednim nadzorem 

Europejskiego Banku Centralnego oraz podmiotów transgranicznych.  

W literaturze przedmiotu wyraźnie podkreśla się, że Jednolita Rada może 

                                                      
30

J. Koleśnik, Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, 

[w:] op. cit.,  red. M. Zaleska, Warszawa 2015, s. 100 
31

 Ibidem, s.101 
32

Strona internetowa Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej,  

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union/single-rulebook/, 

dostęp 30.04.2017 
33

J. Koleśnik, Jednolity…, op. cit., s. 102 
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powierzyć część swoich zadań krajowym organom ds. restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji
34

.  

Wszelkie decyzje Jednolitej Rady dotyczące programów 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podejmowane są podczas 

sesji wykonawczej
35

. W sesji wykonawczej, oprócz przewodniczącego 

oraz czterech członków etatowych, biorą również udział przedstawiciele 

państw uczestniczących w unii bankowej, z którego pochodzi podmiot 

mający zostać objęty procedurą restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji. Podejmowanie decyzji powinno nastąpić w drodze konsensu, 

jeżeli jednak nie jest to możliwe, decyzja podejmowana jest przez 

przewodniczącego i czterech członków zatrudnionych w pełnym 

wymiarze czasu zwykłą większością głosów. W razie braku 

rozstrzygnięcia, głos przewodniczącego ma decydujące znaczenie
36

.  

W ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji został powołany jednolity fundusz 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Zgodnie z założeniami 

jednolity fundusz osiągnie poziom docelowy do dnia 1 stycznia 2024 

roku
37

. Głównym źródłem finansowania jednolitego funduszu są składki 

płacone przez instytucje mające siedzibę w krajach unii bankowej. 

Składki państw uczestniczących w mechanizmie ustalane będą 

indywidualnie na podstawie umowy międzynarodowej zawartej 21 maja 

2014 roku
38

, zgodnie z którą krajowe organy restrukturyzacji  

                                                      
34

Ibidem, s. 103 
35

Oprócz sesji wykonawczej odbywają się również sesje plenarne, których biorą 

udział wszyscy członkowie Jednolitej Rady. W ramach sesji plenarnej zapadają 

decyzje dotyczące wykorzystania funduszu, konieczności pobrania 

nadzwyczajnych składek, dobrowolnych wzajemnych pożyczek między 

mechanizmami finansowania, alternatywnych sposób finansowania, 

uwspólnienia krajowych mechanizmów finansowania w związku ze wsparciem z 

funduszu przekraczającym próg 5 mld euro.   
36

J. Koleśnik, Jednolity…, op. cit., s. 104 
37

http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/unia_bankowa_12.2015.pdf, 

dostęp 30.04.2017 
38

Umowa o przekazywaniu i uwspólnianiu składek na rzecz jednolitego funduszu 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, 14 maj 2014 roku (podpisana przez 

państwa członkowskie, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Szwecji, 21 maja 2014) 
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i uporządkowanej likwidacji pobierają składki od tych podmiotów  

i przekazują je do funduszu
39

. Indywidualna składka każdego podmiotu 

będzie obliczana proporcjonalnie do kwoty jego zobowiązań,  

z wyłączeniem funduszy własnych i depozytów gwarantowanych,  

w stosunku do całkowitych zobowiązań wszystkich instytucji 

kredytowych, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na 

terytorium uczestniczących państw członkowskich, z uwzględnieniem 

poziomu ryzyka podejmowanego przez każdą z instytucji
40

. Składki 

instytucji na rzecz funduszu mają być rozłożone równomiernie w czasie, 

aż do osiągnięcia poziomu docelowego, przy uwzględnieniu fazy cyklu 

koniunkturalnego oraz wpływu, jaki mogą mieć na sytuację finansową 

instytucji je wpłacających
41

. Jednolita Rada wykorzystuje fundusz 

uwzględniając podział na krajowe pule przyporządkowane każdemu  

z państw unii bankowej oraz stopniowe łączenie środków pobieranych na 

szczeblu krajowym i przydzielanych do krajowych pul funduszu. 

Długofalowe tworzenie jednolitego funduszu restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji uniemożliwia całkowite uwspólnotowienie 

wszystkich środków finansowych - ten proces będzie odbywał się 

stopniowo
42

.  

Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odbywa 

się etapowo. W pierwszej kolejności zwoływana jest sesja wykonawcza 

Jednolitej Rady, która to, na podstawie informacji otrzymanych od 

Europejskiego Banku Centralnego bądź z innego źródła, potwierdza, iż 

dany podmiot jest na progu upadłości lub jest nią zagrożony; nie ma 

racjonalnych podstaw, by oczekiwać, że jakiekolwiek działania 

nadzorcze zapobiegłyby upadłości podmiotu w rozsądnym czasie; albo że 

działanie w ramach programu restrukturyzacji i uporządkowanej 

                                                      
39

J. Koleśnik, Jednolity…, op. cit., s. 110 
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Strona internetowa Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej,  
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likwidacji jest konieczne w interesie publicznym
43

. By dany podmiot 

mógł wziąć udział w programie restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, konieczne jest zbadanie czy podmiot ten spełnia warunki 

pozwalające uznać go za będący na progu upadłości lub nią zagrożony. 

Do okoliczności decydujących o tym fakcie należy zaliczyć: 

 naruszenie lub prawdopodobne naruszenie w najbliższej 

przyszłości wymogów zawartych w licencji w sposób 

uzasadniający wycofanie licencji takiemu podmiotowi przez 

Europejski Bank Centralny,  

 obniżenie lub prawdopodobne obniżenie w najbliższej 

przyszłości wartości aktywów podmiotu poniżej wartości jego 

zobowiązań, 

 brak lub prawdopodobny brak zdolności podmiotu w najbliższej 

przyszłości do spłaty swoich zobowiązań w terminie ich 

wymagalności,  

 konieczność uzyskania nadzwyczajnego publicznego wsparcia 

finansowego (z wyjątkiem m.in. gwarancji rządowych 

otrzymanych w celu zabezpieczenia instrumentów wsparcia 

płynności udostępnionych przez banki centralne oraz gwarancji 

rządowych dotyczących nowo wyemitowanych zobowiązań)
44

. 

Oceny sytuacji podmiotu znajdującego się na progu upadłości 

bądź nią zagrożonego, na podstawie powyższych kryteriów, dokonuje 

Europejski Bank Centralny po zasięgnięciu opinii Jednolitej Rady. Jeżeli 

Europejski Bank Centralny w ciągu trzech dni kalendarzowych od 

zawiadomienia go przez Jednolitą Radę o konieczności sporządzenia 

takiej opinii, nie przedstawi jej, Jednolita Rada upoważniona jest do 

samodzielnego dokonania oceny sytuacji. Jeżeli z opinii jednoznacznie 

wynika, że warunki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie 

zostały spełnione, podmiot jest likwidowany zgodnie z prawem 

krajowym, w przeciwnym razie Jednolita Rada przyjmuje program 

                                                      
43

Strona internetowa Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej,  

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/banking-union/single-rulebook/, 

dostęp 30.04.2017 
44

J. Koleśnik, Jednolity…, op. cit., s. 118 



D. Bobak: Unia bankowa - cele, funkcjonowanie, skutki wprowadzenia 

86 

 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Przyjęty program wymaga 

zatwierdzenia przez Komisję Europejską, która w ciągu 24 godzin od 

przyjęcia programu może go zatwierdzić lub sprzeciwić się w odniesieniu 

do jego aspektów uznaniowych. W innych aspektach Komisja Europejska 

nie może podjąć decyzji o odrzuceniu programu, ale może w terminie 12 

godzin od otrzymania programu zaproponować Radzie Unii Europejskiej, 

aby ta sprzeciwiła się programowi z uwagi na brak spełnionego kryterium 

interesu publicznego bądź zatwierdziła istotną zmianę kwoty wsparcia  

z funduszu przewidzianej w programie lub aby sprzeciwiła się takiej 

zmianie. Jeżeli zarówno Komisja Europejska jak i Rada Unii 

Europejskiej nie wyraziły sprzeciwu w terminie 24 godzin od przekazania 

programu przez Jednolitą Radę, wchodzi on w życie. Jeżeli natomiast,  

w tym samym terminie, Rada Unii Europejskiej zatwierdziła propozycję 

Komisji dotyczącą wskazanych przez nią zmian lub Komisja wyrazi 

sprzeciw, Jednolita Rada zobowiązana jest do zmiany programu zgodnie 

z uzasadnieniem przedstawionym jej przez Radę Unii Europejskiej lub 

Komisję. Sprzeciw Rady Unii Europejskiej z powodu niespełnienia 

kryterium interesu publicznego warunkuje likwidację danego podmiotu 

zgodnie z przepisami krajowymi
45

. 

7. System gwarantowania depozytów 

Jednolity system gwarantowania depozytów w założeniach miał 

stanowić trzeci filar unii bankowej. Dotychczas poczynione zostały 

niewielkie starania, które miały na celu kompleksowe zorganizowanie 

jednolitego systemu gwarantowania depozytów. Krzysztof Waliszewski 

w monografii Unia bankowa pisze: „system ten mógłby nadać europejski 

wymiar krajowym systemom gwarantowania depozytów w odniesieniu 

do banków podlegających nadzorowi europejskiemu. Zwiększyłby 

wiarygodność istniejących rozwiązań i byłby ważną gwarancją, że 

kwalifikujące się depozyty wszystkich instytucji finansowych są 

dostatecznie ubezpieczone. System ten mógłby powstać pod nadzorem 

wspólnego organu restrukturyzacyjnego. Jeżeli chodzi o strefę euro 

zabezpieczeniem fiskalnym dla organu właściwego do celów 
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gwarantowania depozytów mógłby być europejski mechanizm 

stabilności.‖ 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 

16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 

wprowadziła zmiany w systemie gwarantowania depozytów poprzez 

skrócenie czasu na wypłatę depozytów z 20 na 7 dni roboczych do 2024 

roku, na wypadek ogłoszenia upadłości przez bank; określenie 

minimalnego wskaźnika pokrycia relacji zasobów systemu 

gwarantowania do depozytów gwarantowanych w systemie bankowym 

na poziomie 0,8%; przewidzenie możliwości udzielania wzajemnych 

pożyczek między systemami gwarantowania depozytów z różnych 

krajów
46

. Zgodnie z treścią dyrektywy „deponenci skorzystają ze 

znacznie lepszego dostępu do systemów gwarancji depozytów w związku 

z rozszerzonym i przejrzystym zakresem gwarancji, krótszymi terminami 

wypłaty, lepszą informacją i solidnymi wymogami dotyczącymi 

finansowania. Zwiększy to zaufanie konsumentów do stabilności 

finansowej w obrębie całego rynku wewnętrznego
47

”.  

24 listopada 2015 roku Komisja Europejska wystąpiła  

z projektem systemu gwarantowania depozytów bankowych dla strefy 

euro, zgodnie z którym europejski system gwarantowania depozytów 

zostanie wprowadzony w trzech etapach. Wdrożenie tego systemu 

zgodnie z projektem ma się zakończyć w 2024 roku, czyli w tym samym 

roku, w którym zostanie zakończony proces ustanawiania jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Zgodnie  

z założeniami projektu europejski system gwarantowania depozytów ma 

być zbudowany na dotychczasowym systemie przez połączenie 

krajowych systemów gwarantowania depozytów zgodnie z przepisami 

unijnymi i zapewniać indywidualnym deponentom jednakowy poziom 

zabezpieczenia na poziomie 100.000 euro. W ramach europejskiego 

                                                      
46
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systemu gwarantowania depozytów ma działać wspólny fundusz 

finansowy, który finansowany będzie z wkładów banków, z tym, że 

wkłady banków do krajowych systemów gwarantowania depozytów będą 

pomniejszone o wkład do europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów
48

. Uczestnictwo w europejskim systemie gwarantowania 

depozytów ma być obowiązkowe dla państw strefy euro, z możliwością 

przystąpienia pozostałych państw członkowskich
49

. 

8. Uczestnictwo Polski w unii bankowej 

Unia bankowa została powołana z myślą o państwach Unii 

Europejskiej należących do strefy euro. Zasady funkcjonowania unii 

bankowej zakładają możliwość dołączenia do niej także państw spoza 

strefy euro. Państwa Unii Europejskiej podzieliły się na trzy kategorie: 

państwa, które w pełni uczestniczą w unii bankowej i należą do strefy 

euro, państwa które podjęły bliską współpracę z Europejskim Bankiem 

Centralnym i są spoza strefy euro oraz państwa, które nie przystąpiły do 

unii bankowej.  

Przystąpienie Polski do unii bankowej wywołuje wiele 

kontrowersji. W 2012 roku, gdy pojawiła się możliwość dołączenia do 

unii bankowej przez Polskę, Minister Finansów, Jacek Rostowski, po 

szczycie ministrów finansów w Nikozji, skrytykował ten pomysł mówiąc 

„nie możemy przystąpić do czegoś, w czym nie mamy głosu, a w czym 

bylibyśmy poddani decyzjom tej instytucji. To zupełnie odpada‖
50

. Wraz 

z upływem czasu polskie władze zmieniły nastawienie i nie wyrażały 

jednoznacznej, kategorycznej krytyki, ale przeważały bardziej 

umiarkowane stanowiska. Z jednej strony Polska obawia się wykluczenia 

z procesu decyzyjnego, ponoszenia wysokich kosztów przez podatników 

w procesie naprawy zagrożonych kryzysem banków ze strefy euro czy 
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zmniejszaniem roli krajowego nadzorcy
51

. Z drugiej strony pojawiają się 

głosy, iż lepszym rozwiązaniem będzie uczestnictwo od początku  

w tworzącym się centrum politycznym niż „zostać zepchniętym do 

peryferyjnego kręgu integracyjnego‖
52

.  

Uczestnictwo Polski w unii bankowej, a co za tym idzie obecność 

polskich przedstawicieli w jej instytucjach umożliwi dostęp do informacji 

i zapewni wpływ na decyzje podejmowane w ramach unii. Z pewnością 

przyjęcie unii bankowej zwiększy zależność sektora finansowego  

i polskiej gospodarki od decyzji podejmowanych w organach unii. 

Zwiększy także ryzyko ponoszenia kosztów ratowania banków w strefie 

euro przez krajowe instytucje finansowe
53

. Natomiast brak 

zaangażowania Polski w projekt unii bankowej może skutkować 

„gorszym‖ postrzeganiem sektora bankowego przez inwestorów, co może 

przełożyć się na koszt pieniądza, a co za tym idzie na rentowność 

banków
54

. 

Nie sposób jednoznacznie wskazać konsekwencji przystąpienia 

Polski do unii bankowej, tym bardziej, że system funkcjonowania wciąż 

jest niepełny.  

9. Podsumowanie  

W 2007 roku państwa europejskie zostały znacznie osłabione 

przez kryzys. Kryzys ów stał się bodźcem do podjęcia działań mającym 

na celu integrację państw Unii Europejskiej w sferze bankowej. W tym 

celu utworzono unię bankową obejmującą państwa ze strefy euro, a także 

te, które podejmą bliską współpracę z Europejskim Bankiem Centralnym. 

Rolą unii bankowej stało się stworzenie jednolitego zbioru przepisów 

                                                      
51
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tworzących fundament jednolitego rynku oraz rygorystycznych 

wymogów ostrożnościowych dla banków. Prawidłowo funkcjonujący 

Jednolity Mechanizm Nadzorczy przyczynia się do pogłębiania integracji 

rynków finansowych. Jednolity mechanizm restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji zapobiega negatywnym skutkom upadłości 

banku. Działania podejmowane w ramach systemu gwarantowania 

depozytów mają wpływ na utrzymanie stabilności finansowej oraz 

ochronę deponentów i inwestorów. Wszystkie te działania i procesy 

realizują najważniejszy cel przyświecający państwom członkowskim 

Unii Europejskiej - pogłębiają integrację na płaszczyźnie finansowej  

i bankowej.  
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Abstrakt 

  Integracja europejska jest grą, która służy silnym gospodarkom 

oraz daje możliwości rozwoju dla gospodarek słabiej rozwiniętych. 

Europa może zacząć konkurować na arenie międzynarodowej jedynie 

mając silną gospodarkę. Pojedyncze, europejskie kraje nie są w stanie 

być atrakcyjnymi graczami na globalnym rynku. Od zakończenia II 

wojny światowej w Europie coraz bardziej pogłębiają się nierówności 

gospodarcze. Po upadku komunizmu przepaść między zachodnimi 

krajami a państwami postkomunistycznymi była ogromna. Unia, którą 

obserwujemy zmaga się z licznymi problemami - z kryzysem zaufania  

i spójności wywołanym polaryzacją struktur wewnętrznych Wspólnoty  

i odejściem od polityki spójności. Aby uniknąć fali odejść z Unii ważne 

jest zapewnienie krajom stabilizacji i bezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe:   

Europa dwóch prędkości, integracja europejska, kryzys gospodarczy, 

Unia Europejska 

 

Abstract 

  European integration is a game that serves strong economies and 

gives development opportunities to less developed economies. Europe 
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can start competing internationally only with a strong economy. Single 

European countries are not able to be attractive players in the global 

market. Since the end of World War II, economic inequalities in Europe 

have been growing ever deeper. After the fall of communism, the gap 

between the western countries and the post-communist states was 

enormous. The Union we observe is struggling with a lot of problems - a 

crisis of trust and cohesion caused by the polarization of the internal 

structures of the Community and the departure from cohesion policy. To 

avoid the tide of leaving the Union, it is important to provide countries 

with stability and security. 

Key words:   

economic crisis, european integration, European Union, Multi-speed 

Europe 

   

  Kryzys z jakim zmaga się Unia Europejska nie rozpoczął się  

w momencie pojawienia się pierwszych przesłanek dotyczących 

ewentualnej rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii, ale blisko 

dziesięć lat wcześniej
1
. Pytania o przyszłość całego bloku zaczęły się 

mnożyć już w momencie, gdy z problemami finansowymi zaczęła 

zmagać się Grecja, a w opinii publicznej pojawiły się komentarze, że 

porzucenie przez nią strefy euro przesądzi o losie całego ugrupowania
2
. 

Jednakże, jak większość sojuszy o charakterze politycznym  

i gospodarczym, Unia Europejska jest sojuszem, który powinien 

ewoluować i dostosowywać się do zmian jakie zachodzą w gospodarkach  

stanowiących jego trzon. 

 Jaka zatem powinna być nowa Unia Europejska, czyli wspólnota, 

która przetrwa zmiany jakie zachodzą w jej strukturach?  Unia  

w przyszłości może przypominać swoją poprzedniczkę wyłącznie 

z nazwy, może być odmienna od Unii, którą obserwujemy teraz,  

a jednocześnie może być zalążkiem dla wspólnoty, która będzie jeszcze 

                                                      
1
 D. MacShane, Brexit: How Britain left Europe, London 2016, str. 8-10. 

2
 O. Gentemann, Can expert knowledge prevent the "Grexit"? Expertise and the 

Greek Debt Crisis, München 2015, str. 7-18. 
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bardziej jednolita i pewna siebie w podejmowaniu decyzji  

o przeciwdziałaniu potężnym kryzysom: ekonomicznemu, 

imigracyjnemu, wojennemu, terrorystycznemu. Ale kiedy nadejdzie 

moment transformacji starej Unii w nową Unię? Trudno jest przewidzieć, 

kiedy ta przemiana nastąpi, jak długo potrwa oraz czy odejście Wielkiej 

Brytanii będzie zalążkiem zmian. Obecny kryzys kontynentu jest 

brutalnym przypomnieniem, że najważniejszą jednostką jaka funkcjonuje 

w ramach Unii Europejskiej jest państwo narodowe
3
. I to państwo 

narodowe będzie miało największe znaczenie dla określenia granic na 

mapie całej Wspólnoty. 

 Integracja europejska nie jest grą o sumie zerowej, w której 

wszyscy jej uczestnicy odnoszą wymierne korzyści w jej uczestnictwie, 

jest natomiast grą, która służy silnym gospodarkom oraz daje możliwości 

rozwoju dla gospodarek słabiej rozwiniętych. Nie wszystkie państwa 

członkowskie są sobie równe. Odejście państwa posługującego się walutą 

euro stanowi większe zagrożenie dla funkcjonowania całego systemu niż 

odejście państwa o autonomicznej polityce pieniężnej
4
. Perspektywa 

opuszczenia Unii przez Grecję na początku 2015 roku stwarzała więcej 

obaw niż decyzja o opuszczeniu struktur europejskich przez Wielką 

Brytanię rok później. Oba wydarzenia przynoszą konsekwencje, z jakimi 

będzie zmagało się całe ugrupowanie, jednakże w przypadku Brexitu są 

one stopniowe i nie uderzają w fundament finansowy całej strefy euro
5
. 

 To, które kraje podejmą decyzję o rezygnacji z członkostwa  

w Unii Europejskiej określi przyszłość Wspólnoty. Prawdopodobne 

odejście Malty, czy Cypru nie zachwieje jej strukturami, ale odejście 

Niemiec czy Francji oznaczałoby jej koniec. Ucieczka jednej, małej 

gospodarki nie zagraża Unii Europejskiej, ale skoordynowane wyjście 

kilku z pewnością tak. Stabilne gospodarki zajmujące strategiczne 

miejsca w Unii mogą wykorzystać swoje zalety, aby wynegocjować dla 

                                                      
3
 D. Kenealy, J. Peterson, R. Corbett, The European Union: How Does it 

Work?, New York 2015, str.72-90. 
4
 E. Guild, BREXIT and its Consequences for UK and EU Citizenship or 

Monstrous Citizenship, Boston 2017, str. 40- 54. 
5
 Ibidem, str. 9-32. 
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siebie lepsze warunki w zamian za pozostanie w jej strukturach kosztem 

słabszych gospodarek. Te drugie, mogą stać się ofiarami nowego 

porządku oraz obaw Wspólnoty związanych z jej rozpadem. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia krajów członkowskich jest związane 

m.in. z okresem ich przynależności do Wspólnoty, poziomem rozwoju 

gospodarczego, czy przywiązaniem do instytucji państwa narodowego. 

Pozwala ono na wyznaczenie zmiennych geometrii, czyli obszarów 

o zróżnicowanym stopniu integracji gospodarczej i politycznej, co jest 

powieleniem cech jakie wykazywała Unia Europejska prawie 

dwadzieścia lat temu
6
. 

 W ostatnich latach kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które nie 

są członkami strefy euro stały się jednymi z największych krytyków 

polityki prowadzonej przez Wspólnotę. Kraje te uważają, że struktura 

państwa narodowego, w której decydującą rolę odgrywa naród, 

rozumiany jako populacja połączona przez wspólną tożsamość 

historyczno-tradycyjną i dążąca do utrwalenia tej tożsamości, będzie 

miała ostateczne zdanie przy podejmowaniu decyzji o kierunkach 

polityki zagranicznej
7
. Zarówno Polska, jak i Węgry, stoją na czele 

krajów, które sceptycznie podchodzą do kwestii głębszej integracji 

europejskiej, traktując Unię jako pakt pomiędzy państwami, które 

powinny pozostać w sporej części suwerennymi. Podobnie jak Bułgaria, 

Rumunia czy Czechy są jednymi z największych beneficjentów funduszy 

europejskich mających na celu zmniejszanie różnic w rozwoju krajów i 

regionów, co pozwala na zwiększanie konkurencyjności tych krajów na 

arenie międzynarodowej. To dzięki funduszom europejskim na naszych 

oczach podnosi się sprawność i efektywność administracji, poprawie 

ulega spójność społeczna i terytorialna tych krajów, a ich członkostwo w 

Unii jest szansą do zwiększenia inwestycji zagranicznych oraz 

modernizacji  

                                                      
6
 L. Jesień, Prezydencja Unii Europejskiej: zinstytucjonalizowana procedura 

przywództwa politycznego, Warszawa 2011, str.192. 
7
 S. Stabro, Klasycy i nie tylko...: Studia o poezji XX wieku, Kraków 2012, str. 

62-64. 
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i dostosowania gospodarek do zmieniającego się otoczenia
8
. Pomimo 

sceptycznego podejścia tych krajów do zwiększania władzy Brukseli ich 

pozostanie w Unii, nawet w sytuacji jej głębokich zmian, można uznać za 

przesądzone. 

  Zwróćmy uwagę, że pomimo zmian jakie zachodzą na arenie 

międzynarodowej nie tylko państwa Europy Środkowo-Wschodniej będą 

propagatorami pozostania Wspólnoty Europejskiej w niezmienionych 

granicach. W opozycji do tych krajów znajdują się Litwa i Łotwa
9
. Ich 

decyzja o przystąpieniu do wspólnoty zdeterminowana była obawami  

o próby rozszerzania wpływów przez Rosję. Również kraje będące 

największymi beneficjentami funduszy strukturalnych, takie jak 

Hiszpania, Portugalia, Grecja i Włochy, wspierające ideę poszerzenia 

integracji europejskiej a zarazem pretendujące do najsłabszych 

gospodarek Unii, będą starały się pozostać w jej strukturach pomimo 

problemów z jakimi same się zmagają: niskiego wzrostu gospodarczego, 

osłabionego sektora finansowego, wysokiego poziomu zadłużenia  

w relacji do Produktu Krajowego Brutto, rosnącego poziomu bezrobocia 

wśród młodych osób
10

. Swobodny przepływ kapitału, osób i towarów 

stanowi dla tych krajów szansę do wydostania się z pułapki wysokiego 

poziomu zadłużenia wewnętrznego i zewnętrznego
11

. 

 W opozycji do wymienionych wcześniej gospodarek znajdują się 

jedne z najbogatszych i najbardziej zdyscyplinowanych gospodarek 

kontynentu, czyli Holandia i Dania. Kraje te próbują chronić swoją 

suwerenność i swój rynek wewnętrzny przed niekontrolowanym 

napływem oraz odpływem kapitału i osób. Z punktu widzenia idei Unii 

Europejskiej jako wspólnoty otwartej na wszystkie przepływy stanowi to 

obawę przed zamknięciem się tych gospodarek na wymianę w sytuacji, 

                                                      
8
 I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach 

członkowskich, Warszawa 2000, str. 70-92. 
9
 A. Marszałek, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Łódź 

1996, str. 178-194. 
10

 A. Adamczyk, J. Borkowski, Regionalizm, Polityka Regionalna i Fundusze 

Strukturalne w Unii Europejskiej, Warszawa 2005, str. 70-74. 
11

 M. Iwanicz-Drozdowska, Integracja rynków finansowych Unii Europejskiej, 

„Bank i Kredyt‖ nr 1, 2007 (dodatek specjalny), str. 5-13. 
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gdy uderzą w nie niekorzystne zmiany zachodzące na rynku 

wewnętrznym. 

 Zauważmy, że osiągnięcie konsensusu przez wszystkie kraje Unii 

kierujące się przede wszystkim własnym interesem jest bardzo trudne, 

wręcz można rzec, że czasem staje się niemożliwe. Exity są próbą 

wypracowania kompromisu w najważniejszych kwestiach, które 

pozostawione same sobie mogą doprowadzić do rozpadu całej 

Wspólnoty
12

. Odejście wybranych krajów z Unii Europejskiej nie musi 

oznaczać rezygnacji z dalszej integracji w ramach Wspólnoty. Może stać 

się wyłącznie przyczyną do zmiany toru po którym porusza się Unia, 

czyli zwiększenia integracji gospodarczej kosztem integracji politycznej. 

Tak, aby Unia zmagająca się z problemami niesprawności i słabnącego 

postępu społeczno-gospodarczego zaczęła wierzyć w możliwość 

zasadniczych reform i znów stała się obiektem podziwu całego świata
13

. 

 Europa już wcześniej zmagała się przecież z wieloma kryzysami, 

które niejednokrotnie miały podłoże techniczno-finansowe. Unia, którą 

obserwujemy, a której bolączką stały się exity zmaga się z zupełnie 

odmiennym problemem. A mianowicie, z kryzysem zaufania i spójności 

wywołanym polaryzacją struktur wewnętrznych wspólnoty i odejściem 

od jakże ważnej w kwestii integracji polityki spójności, która zmniejsza 

podziały we wnętrzu Unii. Aby uniknąć fali odejść z Unii ważne jest, aby 

zapewnić krajom zmagającym się z problemami stabilizację 

i bezpieczeństwo, co będzie wiązało się z pewnymi wyrzeczeniami 

innych. Jedność będzie więc wyzwaniem, a w niektórych przypadkach 

będzie oznaczała oddanie części władzy na rzecz jednostki wyższego 

szczebla jaką staje się Wspólnota Europejska. 

 Przyszłość Unii Europejskiej zależna jest od czasu, w jakim 

zostanie rozwiązany kryzys migracyjny. Zarówno odejście Wielkiej 

Brytanii, jak i kolejne fale migrantów są wskazówką, że konstytucyjne 

wartości Unii Europejskiej i jej wizerunek w zakresie praw człowieka 

                                                      
12

 O. Gentemann, Can expert knowledge prevent the "Grexit"? Expertise and the 

Greek Debt Crisis, München 2015, str. 7-18. 
13

 J.J. Rosa, Euro Exit: Why (and How) to Get Rid of the Monetary Union, New 

York 2012, str. 50-76. 
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powinny stanowić punkt wyjścia dla zmieniającej się polityki integracji. 

Opuszczenie Unii Europejskiej przez jakikolwiek kraj powinno stać się 

przyczyną głębszej refleksji. Być może dla funkcjonowania złożonego 

porządku politycznego niezbędne jest pojawienie się państwa, które 

przejmie rolę przywódcy wyznaczającego kierunki dla dalszego rozwoju, 

skoncentrowanego na realizacji wspólnego interesu oraz zdolnego do 

wywierania wpływu na sposób zarządzania pojawiającymi się kryzysami. 

 Integracja rynków w ramach Unii Europejskiej rozpoczęła się  

w momencie powstania Wspólnot Europejskich
14

. Proces ten uległ 

przyspieszeniu w momencie wprowadzenia założeń dotyczących 

programu rynku wewnętrznego
15

. Jednakże, tworzenie wspólnego rynku, 

w tym ujednolicenie ustawodawstwa regulującego jego funkcjonowanie, 

jest procesem dynamicznym i długotrwałym z uwagi na konieczność 

jednomyślności wszystkich uczestników rynku w tym zakresie
16

. 

Swobodny przepływ kapitału, pracowników, towarów i usług wymagał 

spełnienia wielu warunków takich, jak wprowadzenie warunków 

umożliwiających konkurencję na rynku, zniesienie opłat celnych  

i kontyngentów ilościowych, zniesienie barier uniemożliwiających 

swobodny przepływ czynników produkcji, ujednolicenie przepisów 

prawnych regulujących funkcjonowanie wspólnego rynku, liberalizację 

rynków zamówień publicznych, wyeliminowanie kontroli fitosanitarnej 

na granicach, wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych, zbliżenie 

stawek podatkowych, czy harmonizację prawa spółek
17

. Europa dwóch 

prędkości zmienia nieco obraz funkcjonowania zintegrowanego rynku 

wewnętrznego. Stawia wyzwanie w postaci zapewnienia lepszego 

funkcjonowania rynku, wykorzystania jego potencjału, ustanowienia 

wspólnej infrastruktury nadzorującej rynek wewnętrzny oraz 

                                                      
14

 Z. Kamecki, Pojęcie i typy integracji europejskiej, „Ekonomista‖ 1967, nr 1, 

str. 93-94. 
15

 J. Kowalski, Z. Ślusarczyk, Unia Europejska: proces integracji europejskiej i 

zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Warszawa 2006, str. 191. 
16

 J. Tinbergen, International Economic Integration, London 1962, str. 1-3. 
17

 W. Molle, Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, 

Gdańsk 1995, str. 8-10. 
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wykorzystania potencjału płynącego z polityki rozwoju regionalnego
18

. 

Ścisła integracja rynków wewnętrznych, w szczególności w krajach 

należących do strefy euro pozwala na konwergencję cen
19

. W przypadku 

państw niekorzystających ze wspólnej waluty integracja przynosi 

wymierne korzyści w postaci efektu kreacji handlu
20

. Specjalizacja 

handlu ma w przypadku tych krajów charakter wewnątrzgałęziowy. 

Kryzys migracyjny unaocznił dysproporcje, jakie występują w kwestii 

otwartości poszczególnych państw członkowskich na napływ osób  

z państw trzecich. Pomimo tego, że ramy prawne są określone przez 

wspólną politykę imigracyjną, to swoboda przepływu osób straciła  

w ostatnich latach na znaczeniu, co przyniosło efekt w postaci 

ograniczenia skorelowanych z nią swobody przedsiębiorczości oraz 

swobody świadczenia usług. Integracja wewnątrz-wspólnotowa to 

również konwergencja stóp procentowych, będącą efektem nałożenia 

restrykcji na kształtowanie się inflacji oraz ograniczenie ryzyka w postaci 

niekorzystnego poziomu finansów publicznych
21

. Europa dwóch 

prędkości stawia pod znakiem zapytania dwie gwarancje swobód rynku 

wspólnotowego, które zapisane zostały w Traktacie o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości,  

a które umożliwiają urzeczywistnienie swobodnego przepływu 

czynników produkcji oraz podejmowania działań służących ujednoliceniu 

rynku wewnętrznego
22

. Gwarancje te, w postaci zakazu wprowadzania 

ograniczeń na rynku wewnętrznym oraz zakazu dyskryminacji, stanowią 

ramy dla prawidłowego funkcjonowania wspólnego rynku. 

 W przypadku Wspólnoty Europejskiej ważne jest, aby 

konkurencja na rynku wewnętrznym nie została ograniczona, co 

zapewnia wzrost efektywności ekonomicznej. Harmonizacja prawa nie 

może naruszać zasad konkurencyjności, co utrudniłoby swobodny 
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19

 M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005, str. 38-59.  
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przepływ czynników produkcji
23

. Przyjęcie wspólnego standardu 

regulacji prawnej w ramach jednej Unii umożliwia stworzenie warunków 

sprzyjających innowacyjności, poprawie wymiany międzynarodowej oraz 

pozycji Unii Europejskiej na światowych rynkach. Europa dwóch 

prędkości może być obwarowana przepisami prawnymi, co spowoduje 

duże zróżnicowanie w ramach poszczególnych krajów, utrudniając 

wymianę handlową pomiędzy krajami
24

. Liberalizacja rynków 

finansowych umożliwiła swobodę przepływu kapitału w ramach Unii, 

ujednolicenie polityki dotyczącej funkcjonowania spółek oraz ich 

kontroli przez państwa pochodzenia. Unia walutowa umożliwia 

zwiększenie zakresu integracji, jednakże wiąże się z rezygnacją  

z autonomicznej polityki pieniężnej oraz polityki kursu walutowego
25

. 

Synchronizacja cykli koniunkturalnych stanowi podstawę integracji 

walutowej. Wzrastająca dysproporcja w ramach Unii dwóch prędkości 

może sprzyjać przenoszeniu się szoków pomiędzy krajami, co 

spowoduje, że szoki popytowe i podażowe będą zwiększały dysproporcje 

pomiędzy różnymi krajami. 

 Poza działaniami wewnętrznymi, Unia Europejska musi także 

jednomyślnie podejmować decyzje dotyczące jej pozycji na arenie 

międzynarodowej
26

. Ważne jest, aby kierowała się podstawowymi 

zasadami zapisanymi w Karcie Narodów Zjednoczonych, jakimi są 

państwo prawa, poszanowanie swobód obywatelskich, w tym swoboda 

podejmowania decyzji i wypowiedzi przez mieszkańców Unii oraz 

ochrona praw człowieka, równość, demokracja, zapobieganie konfliktom, 

czy pomoc humanitarna regionom świata zagrożonym ubóstwem  

i borykającym się z problemami o podłożu humanitarnym
27

. 
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 Kryzys w strefie euro można podzielić na cztery etapy. Pierwszy 

etap związany jest bezpośrednio z zawirowaniami na międzynarodowych 

rynkach finansowych, spowodowanymi załamaniem na rynku 

nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Druga fala kryzysu, która 

dotknęła strefę euro w 2010 roku związana była z problemem 

niewypłacalności Grecji. W drugiej połowie 2011 roku ponownie 

Europejski Bank Centralny musiał zmierzyć się z problemem recesji 

wywołanej nadmiernym zadłużeniem w wybranych gospodarkach strefy 

euro i problemami sektora bankowego. Czwarty etap kryzysu można 

uznać za kryzys zaufania i spójności na którego wpływ miała polityka 

migracyjna oraz ograniczenie roli państwa narodowego. 

 Aktywna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego 

pomogła przezwyciężyć negatywne zjawiska, jakie pojawiły się  

w następstwie załamania na rynku nieruchomości w Stanach 

Zjednoczonych. W Europie widmo kryzysu pojawiło się na początku 

sierpnia 2007 roku, kiedy to jeden z największych europejskich banków 

BNP Paribas ogłosił tymczasowe zawieszenie publikowania notowań 

oraz wypłat dla inwestorów z trzech podległych mu funduszy: Parvest 

Dynamic ABS, ABS Euribor oraz ABS Eonia, w celu ochrony 

inwestorów przed negatywnymi skutkami załamań na rynku 

amerykańskich funduszy inwestycyjnych
28

. W przededniu kryzysu  

w obawie przed niewypłacalnością kontrahentów, banki komercyjne  

w strefie euro zmniejszyły wolumen transakcji zawieranych na rynku 

międzybankowym. Ograniczenie płynności sektora bankowego  

w sierpniu 2007 roku wywołało natychmiastową reakcję Europejskiego 

Banku Centralnego w postaci operacji refinansujących
29

. Gdy z końcem 

2007 roku sytuacja na rynku międzybankowym nie uległa poprawie, 

Europejski Bank Centralny zdecydował o przeprowadzeniu operacji 
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113. 
29

 E. Warren, Global Context and International Effects of the TARP, 
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refinansujących o terminie zapadalności 6 miesięcy
30

. We wrześniu 2008 

roku upadek jednego z największych banków inwestycyjnych w Stanach 

Zjednoczonych, Lehman Brothers, wywołał reakcję również na 

europejskim rynku finansowym. Banki komercyjne strefy euro, chcąc 

uniknąć sytuacji jaka zaistniała na rynku nieruchomości w Stanach 

Zjednoczonych, ograniczyły akcję kredytową zwiększając wymagania 

stawiane kredytobiorcom
31

. Przedsiębiorstwa europejskie, które  

w przeciwieństwie do przedsiębiorstw amerykańskich, finansujących 

swoje przedsięwzięcia z emisji papierów wartościowych, wykorzystują 

finansowanie zewnętrzne w postaci kredytu bankowego, musiały 

zmniejszyć swoje nakłady inwestycyjne i rozwojowe. Europejski Bank 

Centralny, którego podstawowym zadaniem jest utrzymanie stabilnego 

poziomu cen, zdecydował w porozumieniu z Systemem Rezerwy 

Federalnej i innymi bankami centralnymi o obniżeniu stóp procentowych 

w celu ustabilizowania sytuacji na rynku pieniężnym i ograniczenia 

negatywnego wpływu zmniejszonej akcji kredytowej banków 

komercyjnych na gospodarkę. Od października 2008 roku do maja 2009 

roku podstawowa stopa procentowa strefy euro, stopa refinansowa, 

została obniżona do poziomu 1%
32

. Zawirowania na światowych rynkach 

finansowych wymusiły na Europejskim Banku Centralnym 

wykorzystanie niekonwencjonalnych metod umożliwiających 

ustabilizowanie cen. W drugiej połowie 2009 roku zapadalność 

długoterminowych operacji refinansujących zwiększających płynność 

została przedłużona z 3 do 12 miesięcy
33

. W tym samym czasie 

zwiększono listę dopuszczalnych aktywów, które mogły być 

wykorzystane przez banki komercyjne w operacjach refinansujących. 

Europejski Bank Centralny zadbał także o płynność rynku walutowego 

poprzez umowę zawartą z Systemem Rezerwy Federalnej dotyczącą 
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31
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of product and labpur markets: An empirical assessment, „European Economy 

Economic Papers‖ 2010, no 428, str. 19-28. 
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dolarowej linii swapowej, która umożliwiła zakup dolara na rynku 

pierwotnym
34

. W drugiej połowie 2009 roku wprowadzono program 

zakupu obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości 60 mld euro, 

którego celem było ustabilizowanie sytuacji na rynku finansowym 

poprzez
35

: 

 - ograniczenie kosztów związanych z zaciągnięciem zobowiązania  

w sektorze bankowym przez przedsiębiorstwa i osoby prywatne, a tym 

samym stymulowanie wzrostu inwestycji i konsumpcji w gospodarce, 

 - zwiększenie płynności sektora finansowego i wolumenu transakcji 

zawieranych na rynku międzybankowym, 

- wpływanie na krótkoterminowe stopy procentowe rynku 

międzybankowego
36

. 

  Niekonwencjonalne metody zastosowane w latach 2008-2009 

przez Europejski Bank Centralny miały ogromne znaczenie w utrzymaniu 

poziomu cen na stabilnym poziomie. Skuteczna interwencja banku 

centralnego strefy euro wpłynęła na poziom inflacji, który na przełomie 

lat 2009-2010 nie przekraczał 2%. 

 Drugi etap kryzysu, jaki dotknął strefę euro unaocznił się  

w połowie 2010 roku na skutek niepokojących informacji dotyczących 

zagrożenia niewypłacalnością greckiej gospodarki. Przyczyną kryzysu 

zadłużeniowego, który dotknął strefę euro w tym czasie było długotrwałe 

utrzymywanie przez rządy takich krajów jak m.in. Grecja deficytów 

strukturalnych, które nie spełniały wymogów traktatu z Maastricht. 

Ograniczenie płynności na światowych rynkach finansowych 

spowodowane upadkiem jednego z największych banków 

inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych zmniejszyło zaufanie 

inwestorów, którzy domagali się wyższych stóp zwrotu z bardziej 
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ryzykownych przedsięwzięć. Zwiększyło to koszty finansowania 

deficytów budżetowych środkami pochodzącymi z emisji obligacji 

rządowych, które przy jednoczesnym spadku wzrostu gospodarczego 

zwiększyły dług publiczny tych gospodarek
37

. 

 Do 2007 roku problem zadłużenia w strefie euro praktycznie nie 

występował. Większość krajów spełniała wymogi dotyczące długu 

publicznego określone w Traktacie z Maastricht. Od 2007 roku sytuacja 

uległa pogorszeniu. Tempo wzrostu PKB w całej strefie uległo 

spowolnieniu, a wydatki rządowe wzrosły
38

. W 2009 roku Grecja została 

zmuszona do przyjęcia szeregu reform mających na celu dostosowanie 

aktualnych wskaźników gospodarczych do poziomów określonych  

w traktacie założycielskim strefy euro. Znacznie ograniczono wydatki 

rządowe, co przełożyło się na dalszy spadek konsumpcji, inwestycji  

i zatrudnienia, przy jednoczesnym wzroście zadłużenia zagranicznego. 

Europejski Bank Centralny zdecydował w tym czasie o interwencji na 

rynku finansowym w postaci zakupu na rynku wtórnym obligacji 

emitowanych przez rząd Grecji. Działanie to miało na celu nie tylko 

zmniejszenie oprocentowania tych obligacji, a tym samym ograniczenie 

kosztów związanych z obsługą zadłużenia, jakie musiałaby ponieść 

Grecja, ale także usprawnienia funkcjonowania podstawowych narzędzi 

interwencyjnych banku centralnego strefy euro, takich jak m.in. zmiana 

stóp procentowych. W celu zapewnienia stabilności na rynkach 

finansowych zakup obligacji połączono z przeprowadzeniem w tym 

samym okresie operacji otwartego rynku absorbujących nadmierną 

płynność sektora finansowego
39

. W tym samym okresie odnotowano 

wzrost poziomu inflacji w całej strefie euro. W obawie przed dalszym 

wzrostem poziomu cen Europejski Bank Centralny podjął decyzję  
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o wprowadzeniu kolejnego etapu interwencji na rynku obligacji 

rządowych
40

. 

 W 2010 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy i niektóre 

państwa strefy euro zwiększyły wolumen dostępnego dla Grecji kredytu, 

przy jednoczesnym wprowadzeniu programu dostosowawczego 

gospodarki, który miał służyć ustabilizowaniu wskaźników 

makroekonomicznych. Zmniejszenie wydatków rządowych w Grecji 

wymuszone przez pożyczkodawców wywołało kolejną falę recesji. 

Tempo wzrostu gospodarczego zmniejszyło się, a zaufanie inwestorów 

do emitowanych przez rząd grecki obligacji spadło
41

. Wymusiło to 

kolejną interwencję Europejskiego Banku Centralnego na rynku 

pieniężnym w postaci kolejnej transzy zakupu greckich obligacji
42

. 

Skutkiem działań podjętych przez Europejski Bank Centralny w trakcie 

kryzysu zadłużeniowego, jaki dotknął strefę euro po 2010 roku, było 

zwiększenie jego bilansu o ponad 70%. Wynikało to ze wzrostu aktywów 

finansowych na skutek przeprowadzonych w czterech transzach 

długoterminowych operacji refinansujących. Bank centralny strefy euro 

stabilizował sytuację makroekonomiczną zwiększając płynność sektora 

bankowego, a tym samym stymulując akcję kredytową na rynku.  

Z końcem 2011 roku podjęto decyzję o kolejnych interwencjach w celu 

obniżenia stopy procentowej na rynku międzybankowych pożyczek typu 

overnight do poziomu nie przekraczającego 0,25%, a w drugiej połowie 

2012 roku zbliżono poziom tych stóp do 0%
43

. Niekonwencjonalne 

narzędzia zastosowane przez Europejski Bank Centralny stymulujące 

popyt wewnętrzny w krajach zagrożonych kryzysem zadłużeniowym nie 

wywołały negatywnego wpływu na poziom cen w całej strefie. Pomimo 

tego, że w 2011 roku poziom inflacji w strefie wzrósł o 1 punkt 

procentowy w porównaniu z rokiem poprzednim, to przyczyną tej 
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sytuacji nie były działania banku centralnego, ale sytuacja 

makroekonomiczna zadłużonych krajów
44

. 

  Działalność Europejskiego Banku Centralnego, który stał się 

gwarantem uzyskania przez inwestorów zwrotu z obligacji emitowanych 

przez zadłużone rządy, stanowiła impuls do nadmiernego zadłużania się 

na rynku finansowym państw borykających się z problemami deficytów 

strukturalnych
45

. Polityka pieniężna stosowana przez bank centralny 

strefy euro pełni funkcję ubezpieczenia, gwarantującego inwestorom 

zwrot zainwestowanych przez nich środków, a sam Europejski Bank 

Centralny stał się pożyczkodawcą ostatniej instancji dla rządów 

borykających się z problemem niewypłacalności
46

. 

  Obecnie mamy do czynienia z kryzysem zaufania i spójności, 

który nieodłącznie wiąże się z pojęciem Europy dwóch prędkości. Europa 

dwóch prędkości to idea mówiąca o tym, że różne części Unii 

Europejskiej powinny integrować się na różnych poziomach i w różnym 

tempie, zależnie od sytuacji politycznej w poszczególnym kraju. Im 

więcej państw staje się członkami Unii Europejskiej, tym trudniej jest 

mówić Wspólnocie jednym głosem
47

. Osiągnięcie konsensusu w wielu, 

zwłaszcza kluczowych, kwestiach staje się coraz mniej możliwe. Ma to 

związek z coraz większą dysproporcją między tempem rozwoju państw. 

  Automatycznym podziałem państw na szybciej i wolniej 

rozwijające się stałaby się strefa euro. Dużo łatwiej jest bowiem  

o podejmowanie wspólnych, jednolitych decyzji w ramach unii 

walutowej
48

. Przypomnijmy, że w porównaniu z krajami spoza strefy, 
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łączy ich m.in. dodatkowo wspólny Europejski Bank Centralny
49

. 

Wspólna waluta jest silnym spoiwem państw. EBC definiuje i wdraża 

politykę pieniężną strefy euro, prowadzi operacje walutowe, dba  

o rezerwy walutowe Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz 

wspiera sprawne funkcjonowanie infrastruktury rynków finansowych  

w ramach systemów płatności. Ponadto celem EBC jest utrzymanie 

stabilności cen w strefie euro, poprzez utrzymanie inflacji na poziomie 

poniżej 2 %
50

. 

  O koncepcji wielotorowego rozwoju Europy można było już 

słyszeć od czasu zakończenia zimnej wojny
51

. Po upadku bloku 

wschodniego zaczęto zastanawiać się, czy nie należy dążyć do 

poszerzenia Unii o postkomunistyczne państwa. Już wtedy narodziły się 

pytania, czy rozszerzenie Wspólnoty o kolejnych członków nie kłóci się  

z jednym z postulatów Traktatów Rzymskich z 1957 r. mówiącym  

o coraz ściślejszym zjednoczeniu wśród narodów Europy
52

. Entuzjaści 

Europy dwóch prędkości podkreślają, że zacieśniłaby ona współpracę 

oraz integrację państw tak zwanej Starej Unii w dziedzinie finansów, 

podatków czy bezpieczeństwa. Państwa te mogłyby równocześnie liczyć 

na poparcie pozostałych członków Wspólnoty. 

  Szereg obaw co do pomysłu powstania Europy dwóch prędkości 

towarzyszy jednak głównie krajom byłego bloku wschodniego. Podział 

Wspólnoty bardzo często kojarzy się w tych państwach wciąż jeszcze ze 

świeżym wspomnieniem żelaznej kurtyny. Kraje te podkreślają również, 

że to właśnie ustrój polityczny, w którym znalazły się po zakończeniu II 
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wojny światowej jest powodem ich wolniejszego rozwoju gospodarczego 

w drugiej połowie XX w
53

. 

  W ramach obchodów 60. rocznicy podpisania Traktatów 

Rzymskich Komisja Europejska przedstawiła białą księgę, której 

głównym celem było określenie najważniejszych kierunków rozwoju 

Wspólnoty, zaprezentowanie szans i wyzwań dalszej integracji. Biała 

księga przedstawia 5 możliwych scenariuszy rozwoju Unii Europejskiej 

po wyjściu Wielkiej Brytanii, ukazuje jak może wyglądać Wspólnota  

w 2025 r. zależnie od podejmowanych obecnie decyzji. Scenariusze, 

które zaprezentował Jean-Claude Juncker, ukazują zarys tego jak może 

wyglądać Europa w najbliższym dziesięcioleciu, nie są to wersje 

wzajemnie wykluczające się ani wyczerpujące
54

. 

  Pierwsza możliwość dalszego rozwoju Europy mówi  

o kontynuacji programu „Nowy początek dla Europy‖ z 2014 r. oraz 

deklaracji z Bratysławy z 2016 r. Komisja miałaby skupić się na dalszej 

integracji wspólnego rynku, polityki energetycznej, zagranicznej czy 

obronnej. Wersja ta mówi jednak także o weryfikacji kontroli granic 

(również wewnątrz unijnych). 

  Drugi scenariusz mówi o tym, iż Komisja skupi się jedynie na 

pogłębieniu wspólnego, jednolitego rynku. O pozostałych kwestiach, 

takich jak m.in. obronność czy polityka zagraniczna, mają decydować 

rządy narodowe samych krajów. W możliwości tej czyha jednak sporo 

zagrożeń. Nie jest możliwe bowiem oderwanie polityki zagranicznej od 

gospodarczej w krajach strefy euro. Kraje ze wspólną walutą muszą 

mówić jednym głosem. Podobnie rzecz ma się do prawodawstwa państw 

członkowskich. Skupienie się jedynie na pogłębieniu wspólnego rynku 

członków UE, może wzbudzić w nich pokusę budowania krajowego 

prawa w oderwaniu od unijnych przepisów. 
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  Trzecia wersja dalszego rozwoju Wspólnoty ukazuje właśnie 

wizję Europy dwóch prędkości. Scenariusz mówi o tym, że państwa, 

które będą chciały się bardziej integrować, powinny to robić, natomiast 

kraje, które chcą się integrować w mniejszym stopniu, również powinny 

mieć to umożliwione. Model ten będzie jednak oznaczał dalsze 

pogłębianie się różnic w rozwoju państw członkowskich. Jean-Claude 

Juncker podkreśla, że im więcej państw znajduje się w strukturach UE, 

tym trudniej będzie znaleźć im wspólny język i kompromis. Kraje, które 

są sceptyczne do niektórych idei, nie powinny uniemożliwiać ich wejścia 

w życie. 

  Czwarty scenariusz mówi o tym, iż Komisja powinna mniej 

robić, lecz bardziej efektywniej. Unia powinna skupić się na konkretnych 

celach, wybranych dziedzinach polityki, ograniczając swoje działania  

w kwestiach przynoszących niewymierne skutki. Wspólnota powinna 

skupić się na pogłębianiu jednolitej polityki zagranicznej, obronnej, 

handlowej, a także na poprawie ochrony granic czy digitalizacji  

i dekarbonizacji Europy. W tym miejscu rodzi się jednak pytanie, które 

obszary są dla Unii kluczowe i na których powinny się skupić. 

  Piąty scenariusz wyklucza pośrednio poprzedni mówiąc, iż coraz 

więcej decyzji powinno być podejmowanie wspólnie. Dodatkowo wizja 

ta podkreśla, że wszelkie postanowienia będą szybciej wprowadzane  

w życie. Docelowo pomysł ten dąży do poszerzenia strefy euro, 

powstania wspólnej polityki podatkowej, klimatycznej, dotyczącej 

zrównoważonego rozwoju, obronnej oraz Unii mówiącej jednym głosem 

we wszystkich kwestiach międzynarodowych. Scenariusz ten znacznie 

ogranicza kompetencje rządów państw, co oczywiście może spotkać się  

z niechęcią niektórych krajów do ograniczenia ich decyzyjności
55

. 

  Od tego, który scenariusz wybierze Unia będzie zależała jej 

dalsza integracja. Przedstawienie pomysłów dalszego rozwoju Wspólnoty 

ma na celu rozpoczęcie debaty, jak powinien wyglądać dalszy rozwój 

UE. W dobie odejścia z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii oraz 
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dochodzenia w coraz większej ilości krajów do władzy środowisk 

narodowościowych, Wspólnota musi zmierzyć się z podjęciem 

konkretnej decyzji, jak ma wyglądać w przyszłości Europa
56

.   

  W UE panuje coraz szersza debata nad dalszym rozwojem 

Wspólnoty. Coraz częściej w Europie nasuwa się pytanie, czy wszystkie 

kraje muszą tak samo angażować się w pełną integrację, czy chęć dążenia 

do wspólnej waluty
57

. Państwa ze wschodniej części Unii Europejskiej 

obawiają się podziału Wspólnoty na „Rdzeń Unii‖ oraz na państwa 

peryferyjne, słabiej rozwinięte gospodarczo i mniej zintegrowane z 

pozostałymi. Kraje grupy Wyszehradzkiej oraz pozostałe kraje byłego 

Bloku Wschodniego takie jak m.in. Rumunia, z obawą przyglądają się 

pomysłom, ponownego ich zdaniem, podziału Europy. Również, 

przejmująca w drugiej połowie tego roku przewodnictwo Wspólnoty, 

Estonia podkreśla, iż priorytetem dla niej jest utrzymanie jedności Unii. 

Kraje Europy Wschodniej obawiają się, że postawie Europy dwóch 

prędkości równałoby się z załamaniem czy wręcz likwidacją Unii  

w obecnym znaczeniu
58

. 

  Jednakże nawet w grupie Wyszehradzkiej nie ma jedności co do 

dalszego rozwoju Europy. Czechy wraz ze Słowacją popierają dalszą 

integrację Wspólnoty zgodną z postanowieniami deklaracji 

Bratysławskiej, mówiącej o skupieniu się na pogłębieniu postępu  

w określonych obszarach, takich jak polityka migracyjna czy rozwój 

nowych technologii. Państwa te obawiają się jednak poruszania kwestii 

bardziej wrażliwych, jakim jest na przykład zmiana budżetu UE
59

. 

Zachowania władz Polski oraz Węgier mogłyby wskazywać na poparcie 

pomysłu głębszej integracji tylko niektórych obszarów Unii m.in. 
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poprawy ochrony zewnętrznych granic Wspólnoty, przy równoczesnym 

nieingerowaniu w kwestie polityki społecznej państw. Co ciekawe, to 

właśnie kraje z Europy Wschodniej są bardziej proeuropejskie,  

w porównaniu z większością starszych członków. Cała grupa 

Wyszehradzka wspólnym głosem mówi jednak o sprzeciwie wobec 

tworzenia we Wspólnocie elit, podkreślając, iż jednym z filarów Unii jest 

równość wszystkich członków.   

  Retoryka ta jest jednak coraz bardzie popularna wśród starszych, 

bardziej rozwiniętych gospodarczo państw członkowskich. Za Europą 

dwóch prędkości wypowiedziały się m.in. Belgia, Holandia czy 

Luksemburg. Kraje te podkreślają, że należy pozwolić niektórym 

członkom Unii rozwijać się szybciej, nie bacząc ma pozostałych. Europa 

musi znać się bowiem silna gospodarczo na arenie międzynarodowej
60

. 

Może odbyć się to jednak tylko kosztem spójności Kontynentu. Głowy 

państw podkreślają bowiem, że Unia powinna stać się bardziej  

zintegrowana przy jednoczesnym zróżnicowaniu poziomów integracji. 

  Według państw Starej Unii Wspólnota powinna skoncentrować 

się na inwestycjach oraz polityce dążącej do większego wzrostu 

gospodarczego. Należy położyć większy nacisk na integrację państw  

w samej strefie euro
61

. Kraje te powinny zacieśnić politykę fiskalną 

(ujednolicony podatek dochodowy od osób prawnych czy spójne, 

niekoniecznie równe, płace minimalne) oraz społeczną (środowisko 

pracy, otoczenie biznesu). To, jaki kierunek obierze Wspólnota będzie 

zależało oczywiście od wyników wyborów, które czekają Europę  

w najbliższych miesiącach, m.in. wybory prezydenckie we Francji czy 

parlamentarne w Niemczech
62

. 
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Legal position of European Central Bank in the face of two-speed 

Europe 

 

Abstrakt 

  Artykuł omawia tematykę pozycję prawną Europejskiego Banku 

Centralnego w obliczu realizacji koncepcji Europy „dwóch prędkości‖, 

czyli scenariusza, w którym państwa członkowskie Unii Europejskiej  

w różnym stopniu, wedle własnych preferencji, uczestniczą w integracji 

europejskiej. Opisuje podstawy funkcjonowania Unii Gospodarczej  

i Walutowej i Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Następnie 

skupia się na roli, kompetencjach oraz strukturze organizacyjnej 

Europejskiego Banku Centralnego. Bierze również pod uwagę rosnącą 

rolę banku po globalnym kryzysie finansowym. W kluczowej części 

artykuł przedstawia możliwe scenariusze dla Europejskiego Banku 

Centralnego, z uwzględnieniem zmiany w jego organach i sposobie 

zarządzania. W podsumowaniu wskazane zostaje, że europejska polityka 

pieniężna w przypadku realizacji Europy „dwóch prędkości‖ znacznie 

wpłynie na funkcjonowanie nie tylko polityki pieniężnej, ale rynku 

wewnętrznego oraz spowoduje dysproporcje pomiędzy 

konkurencyjnością państw członkowskich.  

Słowa kluczowe:   

Europejski Bank Centralny, Europejski System Banków Centralnych, 

Unia Gospodarcza i Walutowa, polityka pieniężna, Europa ―dwóch 
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prędkości‖, Europa a la carte, kryzys finansowy, swobodny przepływ 

kapitału, prawo Unii Europejskiej 

Abstract 

This article concerns the legal position of European Central Bank 

in the face of two-speed Europe, in other words a scenario, in which 

Member States of European Union participate in European integration to 

varying degrees, according to their preferences. It describes fundaments 

of Economic and Monetary Union and European System of Central 

Banks. Afterwards it concentrates on the role, powers and organizational 

structure of European Central Bank. Furthermore, it takes into 

consideration increasing role of the Bank after global financial crisis. In 

the main part, the article concerns possible scenarios for European 

Central Bank, taking into account probable changes in its bodies and 

governance. In the summary it is pointed out that the concept of two-

speed Europe will influence not only European monetary policy, but also 

the internal market. It is also likely to cause disparities in the scope of 

Member States‘ competitiveness. 

Key words:  

 European Central Bank, European System of Central Banks, Economic 

and Monetary Union, monetary policy, two-speed Europe, Europe a la 

carte, financial crisis, free movement of capital, European Union law 

 

Wstęp 

 

Konstrukcja Europy „wielu prędkości‖ znana jest już od lat 70. 

XX wieku. Wtedy to Leo Tindemans, premier Belgii, przedstawił  

w raporcie dotyczącym przyszłości zjednoczonej Europy koncepcję 

różnego stopnia integracji w zakresie polityki pieniężnej i gospodarczej
1
. 

Tindemans wskazał, że polityka pieniężna jest sednem wewnętrznego 

                                                      
1
European Union. Report by Mr Leo Tindemans to the European Council. w: 

bookshop.europa.eu/en/european-union-pbCBNF76001/downloads/CB-NF-76-

001-EN-C/CBNF76001ENC_001.pdf (dostęp: 24.04.2017), s. 20.  
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rozwoju Wspólnot i w braku spójnego planu dotyczącego dalszego ich 

rozwoju należy stworzyć ramy, które powinny opierać się na wyborze 

różnego stopnia integracji przez państwa członkowskie. Polityk 

podkreślił, że wymaganie od państw jednakowego stopnia 

zaawansowania może spowodować szkody dla Europy, a więc w związku 

z tym powinno się wymagać od państw zdolnych do dalszego rozwoju 

obowiązku posuwania się naprzód i dalszej integracji, a państwom, które 

nie są w stanie dotrzymywać im kroku powinno pozwolić się odstąpić od 

dalszej integracji przy wsparciu pozostałych krajów. Tindemans 

podkreślał, że nie chodzi wcale o Europę a la carte, czyli założenie 

swobodnego wyboru państw, co do stopnia integracji – w modelu 

proponowanym przez niego państwa miały osiągać wspólny cel, ale 

dążyć do niego w różnym tempie.  

Współcześnie polityka europejska znajduje się w trudnym 

punkcie swojej historii, w związku z czym odżyły idee proponujące różny 

stopień integracji. Kryzys migracyjny, który dotknął Europę, 

spowodował wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu strefy 

Schengen i wywołał nasilanie się radykalnych tendencji odśrodkowych 

(Brexit, radykalizacja polityki we Francji), a także coraz bardziej 

intensywne napięcia i konflikty pomiędzy Państwami Członkowskimi, co 

do przepływu środków pieniężnych i wzajemnie udzielanej pomocy. Na 

fali tych wydarzeń ponownie odżyła idea Europy „dwóch prędkości‖ 

zaproponowana przez europejskich liderów. Trzeba wskazać, co 

oczywiście znajduje się poza obszarem obecnych rozważań, że pewnego 

rodzaju zróżnicowanie prędkości integracji istnieje już w tym momencie 

w Europie - za przykład można wskazać chociażby strefę Schengen czy 

mechanizm opt-out w zakresie wybranych przez Państwa zagadnień. 

Jednakże nowym i przede wszystkim oficjalnym założeniem ma być 

zróżnicowana współpraca Państw Członkowskich w obszarach takich jak 

strefa euro (a więc polityka pieniężna), obronność czy harmonizacja 

podatkowa. Naturalnym podziałem, który nasuwa się jako proponowany 

w ramach różnych stopni integracji jest podział na kraje znajdujące się  

w strefie euro, które zacieśnią współpracę w ramach wspólnej polityki 

budżetowej oraz państwa znajdujące się poza tą strefą, pozostawione 

niejako na „peryferiach‖, o wolniejszym stopniu integracji. Możliwy jest 

również wewnętrzny podział w ramach strefy euro - na kraje 
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zamożniejsze, o większych gospodarkach (Niemcy, Francja) i kraje  

o mniejszych możliwościach ekonomicznych (Litwa). Taka konstrukcja 

Europy „dwóch prędkości‖ będzie miała znaczący wpływ na kształt 

polityki pieniężnej w Unii Europejskiej (dalej UE). Konsekwencje dotkną 

przede wszystkim jądra funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej 

(dalej: UGiW), a więc Europejskiej Sieci Banków Centralnych (dalej: 

ESBC) i Europejskiego Banku Centralnego (dalej: EBC).  

W publikacji tej chciałabym skupić się na przedstawieniu obecnej 

struktury UGiW oraz EBC w perspektywie oficjalnego wprowadzenia 

koncepcji wieloprędkościowej Europy. Uwzględnię rolę EBC w kryzysie 

gospodarczym i związaną z nim zmianę jego pozycji na arenie 

Europejskiej oraz zaprezentuję możliwe scenariusze mogące pojawić się 

w związku ze zmodyfikowaną formą współpracy w obrębie UE.  

 

1. Europejska polityka pieniężna – Unia Gospodarcza i Walutowa  

i Europejski System Banków Centralnych 

 

Podstawą funkcjonowania ESBC i EBC są przede wszystkim 

traktaty, jak też Statut EBC, którego moc prawna jest im równa. Ramy 

europejskiej współpracy gospodarczej, a przede wszystkim jej cele, 

wskazane zostały w art. 3 (dawnym art. 2) Traktatu o Unii Europejskiej 

(dalej: TUE). Stanowi on, że podstawą europejskiego rynku 

wewnętrznego, a więc trzonu integracji gospodarczej, ma być 

zrównoważony wzrost gospodarczy, stabilność cen, społeczna 

gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do 

pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony 

i poprawy jakości środowiska. W przepisie tym wskazane jest również, 

że powinno wspierać się spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. 

Ustanowiona zostaje Unia Gospodarcza i Walutowa, którą walutą jest 

euro. Nie ulega wątpliwości, że przepis ten jest bardziej zasadą niż 

regułą, a więc jest przepisem programowym niż przewidującym 

konkretne rozwiązanie prawne, a jednocześnie wydaje się, że 
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przedstawione wartości to jedyne cele integracji gospodarczej, jakie 

mogą istnieć
2
.  

Znacznie dokładniejsze przedstawienie założeń polityki 

gospodarczej i pieniężnej Unii Europejskiej przewiduje art. 119 Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE), stanowiący, że dla 

osiągnięcia celów przewidzianych w art. 3 TUE, działania Państw 

Członkowskich i Unii obejmują przyjęcie polityki gospodarczej opartej 

na ścisłej koordynacji polityk gospodarczych Państw Członkowskich, 

rynku wewnętrznym i ustaleniu wspólnych celów oraz prowadzonej w 

poszanowaniu zasady gospodarki rynkowej z wolną konkurencją (ust. 1). 

Równolegle działania te obejmować mają jedną walutę (euro) oraz 

określenie i prowadzenie jednolitej polityki pieniężnej oraz polityki 

wymiany walut, których głównym celem jest utrzymanie stabilności cen 

oraz wspieranie ogólnych polityk gospodarczych w Unii (ust. 2). Są to 

podstawowe atrybuty Unii Gospodarczej i Walutowej, zarówno w fazie 

tworzenia, jak też w fazie jej ostatecznego kształtu
3
. Co należy jednak 

podkreślić – postanowienia art. 119 nie odnoszą bezpośredniego skutku, 

gdyż nie precyzuje on, jakie konkretnie działania mają być podejmowane 

przez UE i Państwa Członkowskie. Pewne jest natomiast, że z ust. 1 art. 

119 wynika, że UE ma zdolność do kształtowania polityki gospodarczej, 

a wykonując to uprawnienie, powinna przestrzegać zasady kompetencji 

przyznanych, zasady pomocniczości oraz zasady proporcjonalności
4
.  

Z punktu widzenia omawianej materii szczególne znaczenie zdaje się 

mieć ust. 2 dotyczący monetarnego składnika polityki gospodarczej,  

a więc polityki pieniężnej. Polityka pieniężna w najbardziej ogólnym 

ujęciu oznacza sterowanie przez (zazwyczaj) bank centralny płynnością 

pieniądza w gospodarce, a jej zasadniczym celem jest osiąganie 

wybranych pieniężnych celów makroekonomicznych oraz oddziaływanie 

na sferę realną gospodarki. W końcu celami i założeniami, które 

przyświecały utworzeniu UGiW były m.in. stabilizacja kursów walut, 

                                                      
2
 Por. H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, 

Warszawa 2011, s. 46.  
3
 A. Nowak-Far w: A. Wróbel (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Komentarz. Tom II., Warszawa 2012, s. 667.  
4
 Ibidem, s. 671.  
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zmniejszenie kosztów prowadzenia różnych polityk pieniężnych, czy też 

zwiększenie krańcowej produktywności kapitału (efekty dynamiczne)
5
.  

Euro, jako waluta, stanowi wyznacznik wspólnej polityki 

pieniężnej i to wokół niego budowana jest jedność europejska, a więc siłą 

rzeczy również i tożsamość obywateli państw UE.  

Wspólna polityka pieniężna w ramach systemu opartego na 

jednakowej walucie regulowana jest przez art. 127 TFUE, który 

ustanawia Europejski System Banków Centralnych. Charakter prawny 

tego przepisu wskazuje na to, że nie jest on podstawą praw 

podmiotowych jednostek ani nieszczególnie da się go interpretować jako 

manifestację publicznych praw podmiotowych, choć niektórzy autorzy 

wskazują na taką możliwość
6
. Ust. 1 stanowi, że głównym celem ESBC 

jest utrzymanie stabilności cen, oraz bez uszczerbku dla tego celu – 

wsparcie dla ogólnych polityk gospodarczych Unii przy uwzględnieniu 

celów i zasad wskazanych uprzednio w art. 3 i 119. Podstawowe zadania 

ESBC w świetle tego przepisu to definiowanie i urzeczywistnienie 

polityki pieniężnej Unii, przeprowadzanie operacji walutowych, 

utrzymywanie i zarządzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi Państw 

Członkowskich oraz popieranie należytego funkcjonowania systemów 

płatniczych.  

ESBC jest systemem, który wiąże EBC i krajowe banki centralne. Nie 

posiada osobowości prawnej, ale mimo tego pozwala ona na 

zapewnienie, że proces decyzyjny ma charakter skoncentrowany oraz że 

zadania ESBC są wykonywane w zgodzie z jego celami i przez 

odpowiednie władze i organy
7
. Należy również zaznaczyć, że jednym  

z powodów utworzenia tego rodzaju sieci była niemożliwość likwidacji 

krajowych banków centralnych w krajach, które przyjęły wspólną walutę 

(państwa Eurosystemu), przy jednoczesnej potrzebie scentralizowanej 

polityki pieniężnej. Do ESBC należą również narodowe banki centralne 

krajów spoza Eurosystemu – mogą one prowadzić politykę pieniężną 

wewnątrz sieci, natomiast są wyłączone z procesów decyzyjnych strefy 

euro. Można stwierdzić, że ze względu na to, że ESBC jest systemem,  

                                                      
5
 A. Nowak-Far, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2001, s. 

53-54. 
6
 A. Nowak-Far, w: A. Wróbel (red.), Traktat…,op.cit., s. 742. 

7
 H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska…, op.cit., s. 123.  
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w którym centralną rolę odgrywa Europejski Bank Centralny, który 

podejmuje decyzje, a ich realizacja należy do narodowych banków 

centralnych – można stwierdzić, że jest to system o strukturze 

federacyjnej.  

  Główny cel ESBC, czyli utrzymywanie stabilności cen, polega 

przede wszystkim na unikaniu inflacji jak i deflacji. Ma on wymiar nie 

tylko czysto ekonomiczny – wyrażający się w umożliwieniu 

przedsiębiorcom i konsumentom lepszą przewidywalność rynku  

i właściwe lokowanie środków, ale również wymiar społeczny –  

w konsekwencji działania jego prowadzą do podwyższenia standardów 

życia społeczeństwa
8
. Zadanie polegające na wspieraniu ogólnych polityk 

gospodarczych UE może być realizowane tylko wtedy, gdy nie koliduje  

z utrzymywaniem stabilnych cen. Jak wskazuje się w literaturze, 

wspieranie ogólnych, a nie konkretnych, polityk i działań UE oznacza 

realnie stały dialog i konsultację z innymi instytucjami UE w zakresie 

gospodarki. Wśród zadań ESBC TFUE i Statut ESBC wymienia między 

innymi dodatkowo definiowanie i realizowanie polityki pieniężnej UE,  

utrzymywanie oficjalnych rezerw dewizowych państw członkowskich  

i zarządzanie nimi, wspieranie sprawnego działania systemów 

płatniczych, wykonywanie funkcji doradczych, wykonywanie funkcji  

z obszaru nadzoru ostrożnościowego, kontrola emisji banknotów w UE 

czy wykonywanie funkcji z obszaru współpracy międzynarodowej.  

W piśmiennictwie podkreśla się, że definiowanie i realizacja polityki 

pieniężnej jest wyłączną kompetencją przyznaną ESBC i EBC  

w stosunku do państw Eurosystemu
9
. Nie należy ona do banków 

centralnych Państw Członkowskich ani samych tych państw. Z kolei 

polityka pieniężna prowadzona przez ESBC jest oparta na dwóch 

filarach, tj. pierwszy filar polega na uwzględnianiu roli podaży pieniądza 

i czynników wpływających na wielkość agregatów monetarnych, 

natomiast drugi – związany jest z uwzględnianiem szerokiego spectrum 

zjawisk i zmiennych ekonomicznych, czyli innych wskaźników 

                                                      
8
 Ibidem, s. 132.  

9
 Ibidem, s. 135.  
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gospodarczych (czyli np. stopy bezrobocia, czy sytuacji na rynkach 

finansowych)
10

. 

W rzeczywistości większość zadań operacyjnych w systemie 

należy do krajowych banków centralnych, wykonują one też  

w przeważającej mierze operacje zewnętrzne. Wskazuje się, że wynika to 

z tego, że działania tego typu są łatwiejsze do przeprowadzenia na 

poziomie krajowym, ze względu na liczniejszy personel, większe 

zaangażowanie oraz doświadczenie
11

. Spójna realizacja zadań jest z kolei 

gwarantowana przez EBC. Tworzy to więc konstrukcję, w której 

centralizacja występuje na poziomie decyzyjnym, natomiast całe ogniwo 

wykonawcze w dalszym ciągu jest zdecentralizowane. Nie chodzi w tym 

przypadku o realizację zasady pomocniczości - krajowe banki centralne 

są agentami EBC
12

. Nawet w tym momencie, w sytuacji, w której nie 

wszystkie kraje przystąpiły do III etapu UGiW, czyli do strefy euro, 

budzi to wątpliwości, czy w przypadku braku zbieżności na poziomie 

europejskim, prezesi krajowych banków będą raczej skłonni promować 

interesy narodowe czy europejskie. W sytuacji, w której państwa 

Eurosystemu objęte będą jeszcze ściślejszą integracją w ramach nowej 

koncepcji wieloprędkościowej Europy decentralizacja może ulec 

modyfikacji.  

 

2. Pozycja Europejskiego Banku Centralnego  

 

Europejski Bank Centralny został utworzony w 1998 r. jako 

instytucja zastępująca Europejski Instytut Walutowy działający w latach 

1994-1998, który został w tamtym momencie zlikwidowany. Jak zostało 

to już wskazane, Bank ten stanowi główne ogniwo ESBC poprzez które 

system jest w stanie realizować swoje zadania traktatowe i statutowe. 

Zgodnie z art. 282 ust. 3 TFUE – EBC ma osobowość prawną oraz 

wyłączne prawo do emisji banknotów euro (z zastrzeżeniem art. 128 ust. 

                                                      
10

 A. Mikos, Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, Warszawa 2006 

(dostęp: sip.legalis.pl). 
11

 H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska…,op.cit. s. 131. 
12

 B. Przybylska-Maszner, M. Rewizorski, System instytucjonalny Unii 

Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne i prawne, Warszawa 

2012, s. 374.  
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2, który ustanawia kompetencję emisyjną Państw Członkowskich co do 

monet euro). Jest niezależny w wykonywaniu swoich uprawnień oraz  

w zarządzaniu swoimi finansami. Instytucje, organy i jednostki 

organizacyjne UE oraz rządy Państw Członkowskich są obowiązane do 

poszanowania tej niezależności. Podobnie zresztą wskazane zostało w art. 

130 TFUE – wszystkie te podmioty zobowiązują się szanować tę zasadę  

i nie dążyć do wywierania wpływu na członków organów decyzyjnych 

EBC lub krajowych banków centralnych przy wykonywaniu ich zadań. 

Wskazuje się, że koncepcja niezależności EBC została oparta na 

doświadczeniach Bundesbanku, który w czasie prac komitetu Delorsa 

(odpowiedzialnego za ukształtowanie unii walutowej) posiadał 

wyjątkową pozycję (w postaci właśnie niezależności) na tle innych 

europejskich banków centralnych
13

.  

Niezależność EBC ma wymiar instytucjonalny, personalny, 

funkcjonalny i finansowy. Instytucjonalny aspekt niezależności przejawia 

się w tym, że EBC ma osobowość prawną, jest odrębnym organem, nie 

stanowi części administracji rządowej i działa samodzielnie na podstawie 

przyznanych mu kompetencji. Personalny wymiar z kolei wyraża się  

w tym, że EBC mianuje skład osobowy poszczególnych ciał decyzyjnych 

na podstawie odrębnych procedur, urzędy te są zabezpieczone 

kadencyjnością, ponadto EBC posiada własny personel, który jest 

odrębny od ciał urzędniczych Państw Członkowskich czy instytucji UE. 

Niezależność funkcjonalna przejawia się, jak sama nazwa wskazuje,  

w tym, że EBC samodzielnie prowadzi politykę pieniężną Eurosystemu 

w ramach kompetencji przyznanych do realizacji celów i zadań 

wskazanych w TFUE. EBC posiada również uprawnienia prawotwórcze 

oraz może nakładać sankcje na określone podmioty. W końcu, finansowy 

aspekt niezależności Banku wyraża się w tym, że jego finanse nie 

stanowią budżetu UE i finansuje on swoją działalność z własnego 

budżetu, którego dochód jest konsekwencją udziału w operacjach na 

rynkach walutowych. W kwestii niezależności EBC pojawia się 

oczywiście dużo wątpliwości, jak na przykład takie, w jaki sposób 

                                                      
13

 H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska…, op.cit., s. 121.  
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rozumieć chociażby relacje pomiędzy EBC a „jakimikolwiek innymi 

organami‖ (niedookreślone pojęcie z art. 130 TFUE)
14

 

Instrumenty, dzięki którym EBC realizuje swoje cele i zadania 

mają przede wszystkim charakter prawotwórczy w postaci kompetencji 

do wydawania rozporządzeń, decyzji i należących do katalogu soft law 

zaleceń i opinii. Co jest oczywiste, EBC nie posiada kompetencji do 

wydawania dyrektyw z racji tego, że akty wydawane przez ten bank 

muszą mieć charakter jednolity, a nie być instrumentem 

harmonizacyjnym
15

. Oprócz tego EBC posiada kompetencję do 

stosowania sankcji na przedsiębiorstwa nieprzestrzegające ustanawianych 

przez niego norm. Sankcje te przyjmują postać grzywien lub kar 

okresowych.  

  Organami Europejskiego Banku Centralnego są Rada Prezesów, 

Zarząd, przewodniczący im Prezes EBC oraz Rada Ogólna. Najogólniej 

mówiąc, Rada Prezesów jako najważniejszy organ decyzyjny odpowiada 

za formułowanie jednolitej polityki pieniężnej Eurosystemu, podejmuje 

odpowiednie decyzje w sprawach pośrednich celów pieniężnych, stóp 

procentowych oraz wielkości rezerw oraz określa wytyczne konieczne do 

ich realizacji. Do kompetencji i zadań Rady Prezesów należy także 

wykonywanie funkcji doradczych EBC czy podejmowanie decyzji  

w zakresie współpracy międzynarodowej. Rada Prezesów składa się  

z członków Zarządu EBC oraz z prezesów krajowych banków 

centralnych państw Eurosystemu. Podejmowanie decyzji w Radzie 

Prezesów następuje wg systemu rotacyjnego. 

Zarząd EBC składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz czterech 

innych członków. Kadencja urzędów każdego z członków zarządu trwa  

8 lat i ma charakter nieodnawialny. Powoływani są w drodze 

porozumienia przez szefów państw lub rządów, na zalecenie Rady UE 

(rolę odgrywa tutaj oczywiście Rada ECOFIN) i po konsultacji  

z Parlamentem i Radą Prezesów EBC spośród osób o uznanym 

autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie polityki pieniężnej 

lub bankowości. Zarząd co do zasady odpowiada za realizację polityki 

                                                      
14

 Na ten temat szerzej: S. Pawłowski, Europejski Bank Centralny w obliczu 

kryzysu zadłużenia, Warszawa 2014, s. 105-122. 
15

M. Fedorowicz, Kompetencja prawotwórcza Europejskiego Banku 

Centralnego, „Studia Europejskie‖ 2010, nr 4, s. 147.  



K. Chojecka: Pozycja prawna Europejskiego Banku Centralnego w obliczu Europy „dwóch prędkości” 

128 

 

pieniężnej zgodnie z postanowieniami Rady Prezesów, wykonuje zadania 

delegowane przez Radę Prezesów w miarę możliwości oraz odpowiada 

za bieżące sprawy EBC. Dodatkowo realizuje zadania czysto 

organizacyjne, jak przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów czy 

sporządzanie sprawozdań i bilansów.  

Trzecim organem EBC jest Rada Ogólna, która jest zasadniczo 

rozszerzoną postacią Rady Prezesów, a mianowicie obejmuje nie tylko 

prezesów banków centralnych krajów Eurosystemu, ale również 

prezesów banków pozostałych państw. Pokrótce można stwierdzić, że 

Rada Ogólna pełni właściwie głównie funkcje doradcze w zakresie 

przygotowywania do zniesienia derogacji dotyczącej wspólnej waluty. 

Stąd też w piśmiennictwie wskazuje się, że organ ten ma charakter 

czasowy
16

. W tej perspektywie szczególnie warto zwrócić uwagę na 

możliwą zmianę jego kompetencji w ramach realizacji postulatu Europy 

„dwóch prędkości‖.  

Warto nadmienić tu również kompetencje Prezesa EBC, który – jak już 

wspomniano – przewodniczy posiedzeniom Rady Prezesów oraz 

Zarządu, a w ramach tego odpowiada za przygotowywanie posiedzeń 

Rady Ogólnej, ma obowiązki informacyjne w sprawie decyzji podjętych 

przez Radę Prezesów oraz pełni funkcje reprezentacyjne.  

 

3. Rola Europejskiego Banku Centralnego w kryzysie finansowym   

i wzrost jego znaczenia – wzmianka  

 

W ramach prawidłowej oceny roli ESBC i EBC w obecnej, 

trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej UE, celowe wydaje się 

wspomnienie roli EBC w reakcji na kryzys finansowy powstały  

w wyniku krachu z 2007 r. Nie bez przyczyny mówi się o diametralnym 

wzroście pozycji Banku w stosunku do poprzednich lat w wyniku 

zastosowania przemyślanych instrumentów finansowych.  

Jednakże głosy aprobaty dla polityki EBC są równoważone przez 

głosy krytyczne, których głównym zarzutem jest stosowanie środków  

                                                      
16

 Ibidem, s. 144. 
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o ograniczonej skuteczności wskutek niepełnych środków interwencji  

i braku skutecznego zarządzania
17

. 

W reakcji na globalny kryzys finansowy EBC zdecydował się 

podjąć dwutorowe działania: przede wszystkim stosując tradycyjne 

narzędzia polityki pieniężnej (działania standardowe) i narzędzia polityki 

bilansowej (działania niestandardowe). Wśród instrumentów 

standardowych należy wymienić przede wszystkim te, które odwołują się 

do stóp procentowych, choć należy przyznać, że działania EBC  

w porównaniu z amerykańskim FED należały do ostrożnych  

i opóźnionych (EBC podjął decyzję  o największej obniżce stóp dopiero 

bliżej końca 2008 r., gdy FED dokonywał obniżek już od września 

2007)
18

. Natomiast ze względu na to, że zastosowanie wyłącznie 

instrumentów standardowych byłoby nieskuteczne i przede wszystkim 

niemożliwe ze względu na i tak bardzo niski poziom stóp, zastosowano 

instrumenty z zakresu directquantitativeeasing (zasilanie rynków  

w płynność) i directcrediteasing (zapewnienie wymaganego poziomu 

płynności poprzez wprowadzanie szeregu ułatwień i udogodnień). 

Działania, które w tym przypadku były podejmowane, to między innymi 

wprowadzanie ułatwień do warunków zaciągania pożyczek pod zastaw 

papierów wartościowych, stosowanie niestandardowych operacji 

długoterminowych czy poszerzanie liczby aktywów dopuszczalnych jako 

zabezpieczenie operacji z bankiem. Nie wchodząc już jednak  

w szczegóły dotyczące skomplikowanych działań podejmowanych przez 

Bank, należy stwierdzić, że w wyniku podjętych przez niego kroków 

zachowano względną stabilność strefy euro. Mimo krytyki ze strony 

ekonomistów, należy podkreślić, że dzięki stopniowym działaniom  

w trakcie pierwszej fali kryzysu oraz zastosowaniu niestandardowych 

środków interwencji nie doprowadzono do rozwoju kryzysu 

gospodarczego w strefie euro. Wskazuje to niewątpliwie na zdecydowany 

wzrost znaczenia EBC jako instytucji polityki pieniężnej UE. Podkreśla 

                                                      
17

 J. Bourrinet, P. Vigneron, Paradoks strefy euro, Poznań 2011, s. 104. 
18

 H. Kołodziejczyk, Działania Systemu Rezerwy Federalnej i Europejskiego 

Banku Centralnego w reakcji na kryzys finansowy w: W. Przybylska-

Kapuścińska, M. Szyszko (red.), Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej, 

Warszawa 2012, s. 87. 
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się jednakże
19

, że EBC do pełnej skuteczności i ugruntowania swojej 

pozycji potrzebuje znaczących reform oraz przede wszystkim zmian  

w centralnym zarządzaniu. To może nastąpić w perspektywie realizacji 

postulatu Europy „dwóch prędkości‖.  

 

4. Możliwe scenariusze dla EBC i ESBC w Europie „dwóch 

prędkości”.  

 

Na wstępie należy wskazać, jak konkretnie wygląda współczesna 

propozycja wprowadzenia Europy „dwóch prędkości‖. Istnieje 

zasadnicza różnica pomiędzy pierwotnym, bazowym pomysłem 

Tindemansa - w tym momencie raczej zbliża się ona w swym kształcie do 

Europy a la carte, opartej na dobrowolności i wyborze Państw 

Członkowskich co do stopnia integracji. W opublikowanej przez Komisję 

Europejską Białej Księdze
20

 dotyczącej Europy po Brexicie wyróżniono 

pięć możliwych scenariuszy dla Unii, choć na pierwszy plan i najbardziej 

prawdopodobny wysuwa się ten zawarty w punkcie trzecim zestawienia. 

Te państwa członkowskie, które wykażą chęć bliższej współpracy, będą 

zacieśniać więzi w ramach jednej lub więcej koalicji w zakresie materii 

takich jak obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne czy polityka socjalna. 

Pozostałym państwom przyznana jest dowolność co do włączenia się  

w bliższą współpracę. Do 2025 r.  wybrane państwa miałyby zacieśnić 

współpracę, choć, co wydaje się znamienne, Biała Księga wcale nie 

przesądza, że może chodzić tu o państwa Eurosystemu, ale dopuszcza 

koalicję wraz z udziałem innych członków UE.  

W kwestii polityki pieniężnej i polityki strefy euro Biała Księga 

w zasadzie nie prezentuje konkretnych rozwiązań, a jedynie sugestie 

dotyczące kierunku obranej polityki. Wskazuje, że w kwestii budżetu EU 

powinno utworzyć się dodatkowe budżety dla państw pogłębiających 

                                                      
19

Por. K. Sum, Antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego – 

przyczyny, przebieg i skutki w poszczególnych fazach kryzysu, „Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu‖, R. 16 Nr 1, s. 18.  
20

Biała Księga w sprawie przyszłości Europy w:  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf   

(dostęp 29.04.2017), s. 20. 



K. Chojecka: Pozycja prawna Europejskiego Banku Centralnego w obliczu Europy „dwóch prędkości” 

131 

 

integrację i przewidzianych na cele zgodne z tą integracją, natomiast  

w zakresie funkcjonowania strefy euro przewidziany jest jej stopniowy 

progres. Szczegóły dotyczące dokładniejszego kształtu UGiW mają być 

w najbliższych miesiącach opublikowane przez Komisję w dodatkowych 

raportach
21

.  

Jeżeli przyjąć, zgodnie z wypowiedziami czołowych europejskich 

polityków, że państwa Eurosystemu (lub nawet ich węższe grono) 

zacieśnią współpracę w ramach polityki pieniężnej, UGiW mogą czekać 

zasadnicze zmiany.  

Pierwszą możliwością, która się tutaj nasuwa, jest zmiana  

w zakresie taktyki zarządzania polityką pieniężną. W piśmiennictwie 

często zauważa się
22

, że doświadczenia kryzysu finansowego pokazały, 

że zdecentralizowane działania po stronie państw członkowskich raczej 

nie przyczyniły się do poprawy sytuacji gospodarczej. Posunięciem, które 

zagwarantowało stabilność strefy euro było podjęcie centralnie 

sterowanych decyzji przez EBC. W sytuacji, w której w Europie 

powstanie zupełnie nowy porządek i nowe mechanizmy współpracy, 

system zarządzania strefą euro będzie musiał ulec gruntownej zmianie. 

Wydaje się, że państwa skupione wokół „pierwszej prędkości‖ czyli tzw. 

corememberstates będą musiały zaprojektować pewnego rodzaju spójny 

zbiór instrumentów polityki gospodarczej, choć wydaje się, że by 

wzmocnić współpracę integracja pomiędzy nimi będzie musiała iść  

w kierunku jeszcze dalszej harmonizacji socjalnej i fiskalnej, by 

zachować względną jednorodność strefy. Takie ujednolicenie polityki 

było właściwie w doktrynie postulowane od dawna
23

, ale podkreślano, że 

opozycja państw peryferyjnych może przyczynić się do prowadzenia 

takiej zacieśnionej współpracy w rzeczywistości poza Traktatami. Można 

przypuszczać, że kluczową rolę odegra tutaj właśnie EBC, który będzie 

odpowiedzialny za wdrażanie mechanizmów ściślejszej współpracy 

pomiędzy corestates, co wpłynie na ponowny i jeszcze większy wzrost 

jego znaczenia na arenie europejskiej. Nie jest również wykluczone, że 

                                                      
21

 Ibidem, s. 26. 
22

 Na podstawie uwag P. Vignerona w: J. Bourrinet, P. Vigneron, Paradoksy..., 

op.cit., s. 49-60. 
23

 Ibidem, s. 57. 



K. Chojecka: Pozycja prawna Europejskiego Banku Centralnego w obliczu Europy „dwóch prędkości” 

132 

 

zostanie on wyposażony w nowe kompetencje i narzędzia interwencji, 

jeżeli przedmiotem jego działania będzie możliwie węższy obszar.  

Sama instytucjonalna konstrukcja EBC w przypadku zmiany 

zasad integracji w ramach UGiW ulegnie również znacznej modyfikacji. 

Obecnie państwa członkowskie spoza Eurosystemu poza Wielką 

Brytanią, Danią i Szwecją objęte są derogacją, a więc są zobligowane do 

przyjęcia wspólnej waluty. W związku z tym, że dalszy obowiązek w tym 

zakresie może przestać istnieć, sens istnienia Rady Ogólnej w obecnym 

kształcie (tj. jako organu o charakterze przejściowym w okresie 

derogacji) prawdopodobnie zniknie. Ewentualne potrzeby konsultacyjne 

w zakresie instrumentów obejmujących całą Europę będzie można 

realizować na innym forum (np. w ramach ECOFIN). Organami EBC 

będą więc Rada Prezesów banków centralnych państw decydujących się 

na dalszy stopień integracji oraz Zarząd EBC - oba te organy w znacznie 

wzmocnionej postaci.  

W związku ze zmianą układu sił w Unii Europejskiej, może dojść 

również do zmiany w ramach systemu głosowania w Radzie Prezesów 

EBC. Obecnie, po dołączeniu Litwy do strefy euro, system ten 

funkcjonuje następująco: kraje strefy euro są podzielone wg wielkości 

swoich gospodarek i możliwości finansowych, państwa najzamożniejsze 

posiadają po 4 głosy, a pozostałe (w tym momencie jest to 14 państw) 

przysługuje 11 głosów. Jeżeli założenie wieloprędkościowej Europy 

obejmie całą strefę Euro bez wewnętrznego podziału, można 

przypuszczać, że proces decyzyjny będzie wyglądał identycznie. Jeżeli 

natomiast zostaje podjęta decyzja o odmiennym tempie integracji  

w ramach państw najzamożniejszych, będzie to oznaczało jeszcze 

większe przechylenie szali na rzecz krajów takich jak Niemcy, Francja 

czy Holandia.  

 

Podsumowanie 

 

Mimo tego, iż krytycy szerokiego zainteresowania wokół 

koncepcji Europy „dwóch prędkości‖ twierdzą, że funkcjonowanie wielu 

prędkości w UE jest w zakresie integracji obecne już od dawna, wydaje 

się, że realizacja postulatów zaproponowanych przez unijnych 

przywódców przyniesie duże zmiany w układzie sił na kontynencie. 
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Centralnym punktem modyfikacji zasad współpracy w Europie będzie 

zarządzanie polityką pieniężną, w związku zmianie ulegnie również 

pozycja EBC i ESBC. Wydaje się, że wśród proponowanych scenariuszy 

wymienić należy nowe narzędzia zarządzania polityką pieniężną  

w Europie oraz zmiany w funkcjonowaniu organów EBC.  

Otwartym pytaniem pozostaje, w jaki sposób idea multi-speed 

Europe wpłynie  na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a przede 

wszystkim na swobodny przepływ kapitału. Istotą swobody jest to, że 

inwestorzy, podejmując decyzję o miejscu ulokowania kapitału mogą 

kierować się przede wszystkim kryterium gospodarczej atrakcyjności, nie 

muszą obawiać się prawnych lub administracyjnych przeszkód i jest ona 

przede wszystkim oparta na swobodnym przepływie płatności
24

. Jeszcze 

bliższa współpraca w ramach integracji europejskiej wśród państw 

„jądra‖ może spowodować przesunięcie pozostałych krajów na peryferia 

ekonomiczne. Konkurencyjność tych krajów może zostać zagrożona,  

w związku z czym staną się one zdecydowanie mniej atrakcyjne dla 

inwestorów, a ich rozwój gospodarczy się spowolni. Choć swoboda 

kapitału w ramach rynku wewnętrznego wcale nie musi zostać 

modyfikowana nawet w ramach Unii Europejskiej podzielonej na różne 

prędkości, niewątpliwym skutkiem będzie pojawienie się realnych 

przeszkód, które mogą utrudniać lokowanie inwestycji na obszarze całej 

Europy.  

Największe wątpliwości budzi pozycja Polski w nowym układzie 

sił. Krytycy idei Europy „dwóch prędkości‖ twierdzą, że w interesie 

strony polskiej, a także innych państw pozostających poza strefą euro jest 

niedopuszczenie do ziszczenia się wizji takiego podziału
25

. 

Scenariuszem, który jest tutaj rozpatrywany, jest zmiana kierunków 

strumieni finansowania obszarów takich jak np. polityka regionalna ze 

względu na zintensyfikowanie stosowania narzędzi pobudzających 

rozwój w „starych‖ państwach UE. Wykluczenie państw spoza 

Eurosystemu może powodować coraz większe utrudnienia w zakresie 

wspólnej polityki w obszarach takich jak obronność czy energetyka. 

                                                      
24

M. Mataczyński w: D. Miąsik. N. Półtorak, A. Wróbel (red.), Traktat o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89), Warszawa 

2012, (dostęp: LEX).  
25

 B. Przybylska-Maszner, M. Rewizorski, System..., op.cit., s. 406. 
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Ponadto, polityka pieniężna skupiona wokół państw „jądra‖ i kierowanie 

mechanizmów stabilizacyjnych na ich gospodarki, może spowodować, że 

kraje takie jak Polska będą zagrożone recesją i spowolnieniem wzrostu 

gospodarczego, który przecież pozostaje mimo wszystko uzależniony od 

europejskich wpływów. Kwestie światopoglądowe nie wydają się być 

warte ryzykowania takiej ceny.  
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Institutional obstacles of implementing the “Two-Speed Europe” 

concept within the legislative structures connected with a need for 

European Union treaty reform  

 

Abstrakt 

  Odpowiedzią na pogłębiającą się polityczną niezgodę 

przywódców państw członkowskich oraz przedstawicieli do 

poszczególnych instytucji unijnych dotycząca istoty dalszej integracji 

Europejskiej była zapowiedz potrzeby wdrożenia tzw. „Europy dwóch 

prędkości‖. Założenia proponowanej idei wskazują na nieuniknioną 

modyfikację już ukształtowanego charakteru Unii poprzez podzielenie jej 

na dwie sfery współpracy i wskazanie odmiennych kierunków dalszej 

integracji. Z analizy wybranych przepisów prawa pierwotnego wynika że 

wprowadzenie jakichkolwiek zmian które dopuściłyby do wewnętrznego 

podziału państw na różne kategorie, nie byłoby możliwe bez 

przeformułowania pozycji prawnej jej struktur ani pełnej zgody 

przedstawicieli instytucji ustawodawczych na reformy traktatowe, którzy 

w swoim obecnym kształcie, stoją na straży zachowania interesu jedności 

Unii Europejskiej. 
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Słowa kluczowe:   

Unia Europejska, instytucje ustawodawcze, aspekty instytucjonalne, 

podział Europy, reforma, traktaty 

 

Abstract 

  The idea of implementing a ―Two-speed Europe‖ was a presage 

to the deepening disagreements between Member State leaders and 

national representatives to the law-making institutions, concerning the 

essence of directing further European integration. This proposed concept 

primarily assumes that the nature of the Union would be inevitably 

transformed by dividing it into two spheres of Member State cooperation 

and diverse directions of integration. Whilst analyzing the primary law 

provisions, it is clear that implementing any changes leading to the 

internal division of Member States into categories would not be possible 

without reformulating the legal nature of the structures nor without a full 

approval of the law-making institutions for treaty alterations, which due 

to provisional bounds, are in a position to safeguard the unity of the 

European Union. 

 

Key words:    

The European Union, law-making institutions, institutional aspects, 

division of Europe, reformation, treaties.  

 

Wprowadzenie 

Unia Europejska
1
 we współczesnym rozumieniu określa się jako 

międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, którego podstawą są 

suwerenne, europejskie państwa narodowe tworzące związek 

gospodarczo-polityczny
2
.  Pierwotnym założeniem powstania Wspólnot

3
 

                                                      
1
 dalej „Unia, UE‖ 

2
 „Unia Europejska‖ [w:] http://www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/Unia-

Europejska [data dostępu, 20.03.16]  
3
 Z inicjatywy Roberta Schumana, francuskiego ministra spraw zagranicznych 

który uchodzi za „Ojca Unii Europejskiej‖, tzw. „Wielka Szóstka‖ państw 

założycieli (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy) ustanowiły 
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było nawiązanie i utrzymanie współpracy między państwami  

w rozumieniu gospodarczym, które pośrednio miały stanowić gwarant 

bezpieczeństwa i pokoju na wymęczonym wojnami Starym Kontynencie. 

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali stanowi formalny 

początek integracji w sensie instytucjonalnym, politycznym oraz 

ekonomicznym
4
. Wraz z akcesją kolejnych państw członkowskich, 

ówczesne Wspólnoty stopniowo przekształcały się w coraz mocniej 

sformalizowaną organizację dążącej do realizacji rozszerzającego się 

katalogu zadań, przyjmującej nowe kraje Europy do swojego grona, 

regulując stopniowo kolejne gałęzie prawa, stanowiąc konieczne 

procedury oraz powołując odpowiednie organy do pełnienia rozmaitych 

funkcji strukturalnych. Proces integracji europejskiej obejmuje kilka 

pogłębiających się faz, przy założeniu że każdy kolejny etap obejmuje 

inną dziedzinę życia gospodarczego, stosując nieco inne środki i metody 

integracji ale przy tym jest kontynuacją etapu poprzedniego. Założenia 

rządzące taką integracją europejską opierają się zasadniczo na pięciu 

etapach. Po pierwsze na ustanowieniu  Strefy Wolnego Handlu, po drugie 

wdrożeniu Unii Celnej, po trzecie stworzeniu Rynku Wewnętrznego, po 

czwarte doprowadzeniu do implementacji Unii Monetarnej, wreszcie 

kończąc na pełnej integracji gospodarczej i politycznej w formie Unii 

Politycznej
5
. Osiągnięcie ostatniego etapu zakłada ścisłe połączenie 

gospodarcze państw członkowskich w jeden wspólny mechanizm  przy 

pomniejszeniu roli narodowych ośrodków wraz z jednoczesną 

koordynacją polityki wewnętrznej, zagranicznej, obronnej  

i sprawiedliwości integrujących się państw
6
. Obecna Unia zatrzymała się 

na etapie połowicznego wdrożenia czwartego etapu (Unii Monetarnej), 

                                                                                                                        
w roku 1951 Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, natomiast w roku 1957 mocą 

Traktatów Rzymskich powołali do życia Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej oraz Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Wszystkie trzy organizacje 

stanowiły tzw. Wspólnoty Europejskie. [zob. szerzej: Z. Brodecki, Prawo 

Integracji z Europejskiej Perspektywy, Warszawa 2004, s. 21-25.  
4
 M. Natanek, Historia Integracji Europejskiej, wydane przy afiliacji z 

Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2013, s. 22. 
5
 A. Kuś, Podstawowe założenia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, [w:] 

Prawo Materialne Unii Europejskiej w zarysie, red. A. Kuś, Lublin, 2011, s. 29-

34.  
6
 Ibidem, s. 34 
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gdyż spora część państw członkowskich nadal znajduję się po za strefą 

Euro z małymi perspektywami na jego realizację w najbliższym czasie. 

Państwa które już znalazły się w Unii Monetarnej, coraz mocniej 

akcentują że nadszedł czas by ruszyć z miejsca i wspólnie dążyć ku 

pełnej Unii Politycznej, podczas gdy te państwa które nie są jeszcze 

częścią Unii Monetarnej, hamują dalszy proces integracji dla państw już 

gotowych na kolejny krok.  

 

I. Potrzeba nowego pomysłu na Europę a koncepcja „Europy 

Dwóch Prędkości” 

Już w początkowych fazach rozwoju Wspólnot można było 

zaobserwować zetknięcie się procesów integracyjnych wraz  

z dezintegracyjnymi, chęci internacjonalizacji z prowincjonalizacją, oraz 

jednoczesne dążenie państw do zachowania równowagi wraz  

z równoczesnym pragnieniem dominacji
7
. Za główną przyczynę 

powyższych sprzeczności wewnątrz Wspólnot, uznaje się 

nierównomierne szerzenie się integracji europejskiej, wynikające ze 

stopniowego przyłączania się nowych, słabszych krajów do 

wykształconego grona państw. Ze względu na niejednolity poziom 

rozwoju gospodarczego wynikający z przyczyn o podłożu historycznym, 

politycznym oraz prawnym, natychmiastowa współpraca tych państw 

została zahamowana mniejszym potencjałem ekonomicznym nowych 

części składowych Unii
8
. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wraz  

z akcesją do Unii, co prawda weszły w nurt państw zachodnich, jednak 

doświadczały własnych problemów związanych z doścignięciem 

gospodarek państw juz znajdujących się w Unii i korzystających z tego 

co oferowała od wielu lat.   

                                                      
7
 Z. Brodecki, Prawo Integracji z Europejskiej Perspektywy, Warszawa 2004, s. 

20. 
8
 S. Ładyka, Pół Wieku Unii Europejskiej – Nowe Wyzwania, z dnia 

http://www.kawecka.eu/files/konf_20070619_ladyka.pdf, [data dostępu 

29.04.2017].   
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Już w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku wyłoniły się 

określone wizje Europy takie jak „Europa a la carte‖, „Europa  

o twardym jądrze‖, „Europa o zmiennej geometrii‖ oraz najsłynniejsza 

koncepcja „ Europa zmiennych prędkości‖
9
 które w określony sposób 

brały pod uwagę fakt zróżnicowania systemów politycznych, gospodarek 

oraz realnych możliwości państw nowych lub mających przystąpić,  

w porównaniu do państw założycielskich. „Europa o zmiennych 

prędkościach‖ zakładała możliwość opóźnienia drogi ku pełniejszej 

integracji regionalnej przez państwa które widziałyby potrzebę kroczenia 

we własnym tempie. Idea ta została sformułowana już w roku 1975  

w raporcie autorstwa L. Tindesmana, który zaobserwował potrzebę 

zróżnicowania integracji stosunkowo do indywidualnych możliwości 

państw Europy. Za twórcę pełnej koncepcji, uważa się jednak Willy‘ego 

Brandta, który podkreślał że z powodu silnych różnic gospodarczych, 

Europa potrzebuje stopniowanej polityki przy dążeniu do rozwoju 

integracji
10

. Teoria ta chyliła się ku stwierdzeniu, że należy przyznać 

prawo do czasowej lub trwałej derogacji realizacji zadań stanowionych 

przez Unię tym państwom, które maja lub mogą mieć problemy  

z nadążeniem. W myśl tej koncepcji, te państwa które byłyby zdolne do 

współpracy wraz z ustalonym harmonogramem miałyby umożliwioną 

dalszą integrację, jednak wszystkie państwa akceptujące acquis 

communautaire
11

 dążyłyby do wspólnie ustalonych celów Wspólnot  

z zachowaniem dla siebie adekwatnego tempa
11

. Owa koncepcja, chociaż 

była znana praktycznie od początku rozszerzania i ustalania porządku 

prawnego Wspólnot i późniejszej Unii, stała się aktualną zapowiedzią 

stosunkowo niedawno ogłoszonego nurtu pt. „Europy dwóch prędkości‖, 

która nastawiona jest na dwie główne ale odrębne drogi dalszej integracji 

europejskiej. Pierwsza droga miałaby opierać się na zgodzie pewnych 

                                                      
9
 Zob. szerzej: Z. Brodecki, Prawo Op. cit. s. 20-22 oraz M. Raczyńska, 

Integracja w dobie kryzysu, pogłębiania czy poszerzanie? [w:] Kryzys w Unii- 

Unia w kryzysie?, red. A. Kirpsz oraz G. Stachowiak, Kraków 2013.   
10

R. Riedel, Kontestacja współczesnych form demokracji w dyskursie 

Europejskim [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 2009 nr  
11

M. Raczyńska Integracja w dobie kryzysu, pogłębiania czy poszerzanie? [w:] 

Kryzys w Unii- Unia w kryzysie?, red. A. Kirpsz oraz G. Stachowiak, Kraków 

2013, s. 85-86.  
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państw członkowskich (przeważnie państw założycieli oraz tych którzy 

weszli do Unii przed rokiem 2004
12

) do coraz pełniejszej integracji 

między sobą, a druga droga oparta byłaby na potrzebie przyznania 

większej ilości czasu pozostałym członkom, by mogli stopniowo 

wdrożyć założenia pełnej integracji (ta droga miałaby dotyczyć państw 

słabiej rozwiniętych które wstąpiły do Unii przeważnie po roku 2004
13

).   

II. Proponowana koncepcja jako środek do osiągnięcia 

silniejszej integracji wewnątrz Unii Europejskiej  

Zgodnie z założeniami traktatowymi oraz teleologicznymi, Unia 

Europejska poprzez swoje działania dąży do osiągnięcia stanu Unii 

Politycznej, a te państwa wystarczająco dobrze przygotowane oraz 

uwarunkowane gospodarczo i które mogą sobie pozwolić na pogłębienie 

współpracy Unijnej (przeważnie państwa założyciele Wspólnot), od 

jakiegoś czasu wyrażają chęci finalnego etapu integracji. Propozycja 

koncepcji zróżnicowania Europy była odpowiedzią na polityczną 

niezgodę wewnątrz ośrodków decyzyjnych oraz między szefami rządów 

niektórych państw członkowskich należących do instytucji stanowiących 

prawo Unijne, którzy nakłaniali do silniejszej integracji wewnątrz Unii 

Europejskiej, zważając na swoje narodowe interesy jak również realia 

                                                      
12

 Przed 2004 rokiem, do ówczesnej Unii należały następujące państwa Europy 

(kolejność przystąpienia została zachowana): Belgia, Holandia, Francja, 

Luksemburg, Niemcy, Włochy, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Norwegia, 

Grecja, Portugalia, Hiszpania, Austria, Szwecja, Finlandia. Dane zostały 

ukazane w The History of the European Union, na oficjalnej stronie 

internetowej Unii Europejskiej, http://www.europa.eu/about-eu/eu-

history/index_en.htm[data dostępu: 26.04.2017].   
13

 Po roku 2004, do Unii Europejskiej przystąpiły kolejno: Węgry, Polska, 

Czechy, Estonia, Słowienia, Cypr, Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, 

Rumunia, Chorwacja. Dane zostały ukazane w The History of the European 

Union, dostępnej na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej, 

http://www.europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm[data dostępu: 20. 

04.2017].   

http://www.europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm
http://www.europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm
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związane z potrzebą odejścia od stagnacji w której obecnie Unia znalazła 

się
14

.  

Zapowiedź Kanclerz Niemiec Angeli Merkel podczas 

nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej na Malcie który odbył się  

3 lutego 2017, ponownie ożywiła dyskusje wobec tego potencjalnego 

nurtu. Podczas swojego wystąpienia, Kanclerz stwierdziła że „Europa 

taka miałaby polegać na zaciśnięciu współpracy między wybranymi 

państwami członkowskimi, przeważnie tymi silniejszymi, którzy są  

w stanie podążyć za intensywniejszą integracją.‖  Z podobnym 

pomysłem wystąpił wcześniej włoski minister spraw zagranicznych, 

Paolo Gentiloni którego zdaniem „w węższej Unii mogłoby znaleźć się 

od 7 do 12 państw, które łączyłaby wspólna waluta, Układ z Schengen  

i wspólna polityka obronna‖. Opowiedział się za stanowiskiem że „Unia 

Europejska w obecnym kształcie, jest mało konkurencyjna i zupełnie nie 

decyzyjna. Jako wspólnota 28, a niebawem 27 państw, nie potrafi 

wygenerować wspólnej polityki obronnej ani imigracyjnej. Brakuje jej 

spójności w działaniu. przez co sama marginalizuje się‖. Receptą na 

wyjście z impasu, według Włoskich przedstawicieli, miałaby być 

mniejsza Unia wewnątrz tej dużej. Mniejszej Unii łatwiej byłoby 

dogadać się, postanowić coś i podjąć konkretne działania‖
15

. Te dwa 

zestawienia proponowane przez przedstawicieli silniejszych gospodarczo 

państw oraz mających dłuższy staż w Unii, obrazują istotę chęci 

zróżnicowania państw członkowskich, w taki sposób by nie opóźniać 

tym silniejszym pogłębioną współpracę oraz dalszą integrację.   

                                                      
14

Niezgoda ta trwa mniej więcej od  roku 2013, gdy rozpoczęły się m.in.: kryzys 

migracyjny po Arabskiej Wiośnie, sprawa chęci wyjścia Wielkiej Brytanii z 

Unii, kryzys strefy Euro czy brak spójności w polityce bezpieczeństwa. 

Wówczas można było zauważyć tendencje braku decyzyjności z uwagi na 

odmienne stanowiska przedstawicieli państw członkowskich wchodzących w 

skład struktur prawodawczych.   
15

A. Mazurczyk, Powraca pomysł Europy dwóch prędkości. Włosi chcą 

wewnętrznej, decyzyjnej grupy wewnątrz UE, z dnia 05.09.2016[w:] 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1674532,1,powraca-

pomysleuropy-dwoch-predkosci-wlosi-chca-wewnetrznej-decyzyjnej-grupy-

wewnatrzue.read[data dostępu: 28.04.2017]. 
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  Przeciwnicy takiej koncepcji podziału Unii, czyli przedstawiciele 

państw które stosunkowo niedawno przystąpiły do UE, najmocniej 

akcentują obawę, że taki podział wprost naruszyłby zasadę aquis  

i stanowiłby zagrożenie dla wypracowanej jedności Europy, gdyż  

w efekcie podziału nie byłoby mocnego poczucia dążenia do tego żeby 

Unia przetrwała
16

. Innym aspektem, który należałoby w tym miejscu 

uwzględnić jest czy takie podejście do Europy nie godzi w tak silnie 

wypracowaną od wielu lat politykę spójności która ma za zadanie 

zmniejszać nierówności w rozwoju między poszczególnymi państwami 

Europy? Na tym etapie w dyskursie między chęcią wdrożenia koncepcji 

zestawionej z rzeczywistym status quo, należy przedstawić tytułowe 

trudności, które stanowią realny problem dla ewentualnego wdrożenia 

takiej idei. Będą to inter alia szeroko rozumiane przeszkody 

instytucjonalne czyli m.in. poszczególne mechanizmy traktatowe jak 

również procedury legislacyjne wymagające zaangażowania większości 

przedstawicieli państw wchodzących w skład struktur prawodawczych 

(czyli i tych sprzeciwiających się), by móc swobodnie mówić  

o jakichkolwiek zmianach dzielących państwa członkowskie na dwie 

kategorie zgodnie z proponowaną koncepcją.    

III. Konieczność reformy traktatowej jako przeszkoda we wdrożenia 

koncepcji „Europy dwóch prędkości”, w nawiązaniu do procedur 

wewnątrz struktur prawodawczych 

Wejście w życie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
17

 

można uznać za sukces współczesnej integracji europejskiej. Jego 

przyjęcie oraz ratyfikacje w państwach członkowskich, wieńczył 

niemalże dziewięcioletni proces prób reformowania Unii Europejskiej  

i oficjalnej zmiany systemowej. Podczas tego okresu, zwolennicy 

ściślejszej integracji spotkali się z rozczarowaniami (m.in. niedojście do 

                                                      
16

M. Raczyńska, Integracja w dobie kryzysu, pogłębiania czy poszerzanie? [w:]  

Kryzys w Unii- Unia w kryzysie?, red. A. Kirpsz i  G. Stachowiak, Kraków 2013, 

s. 87.  
17

 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE nr C 115 z 9.5.2008 

r.), później Traktat Lizboński, Traktat, TFUE. Został podpisany 13 grudnia 2007 

a wszedł w życie 1 grudnia 2009. 
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uchwalenia tzw. Konstytucji Unii Europejskiej) i oporami ze strony nie 

tylko przedstawicieli państw członkowskich biorących udział  

w negocjacjach, ale również społeczeństwa (negatywny wynik 

referendum w Irlandii na przyjęcie Traktatu Lizbońskiego). Pomimo 

finalnego powodzenia, można zaobserwować że ten niełatwy proces 

niejako wyczerpał siły oraz zapał przywódców Europejskich do 

tworzenia nowych pomysłów na Unię, w tym również podjęcia dalszych 

prób integracyjnych
18

. 

Przy chęci proceduralnego wdrożenia omawianej koncepcji 

„Europy dwóch prędkości‖, należy w pierwszej kolejności postawić tezę 

że nierealne byłoby wprowadzenie jakichkolwiek zmian  

w obowiązującym systemie prawnym Unii (który jest nieodłącznym 

elementem przy wyróżnieniu wybranych państw członkowskich), bez 

koniecznych i przewidywanych przepisami traktatów (TUE oraz TFUE) 

zmianami legislacyjnymi. Modyfikacja tego wypracowanego już 

systemu, wymagałaby głębokiej i niezakłóconej współpracy by osiągnąć 

zabieganą ideę. Założenia omawianej koncepcji samoistnie wskazują że 

zmieniono by wówczas charakter dostatecznie zjednoczonej Unii, gdyż  

w efekcie zostałaby podzielona na dwie części. Zasadniczy podział 

państw członkowskich na oddzielne grupy, automatycznie pociągałby za 

sobą konieczność przeformułowania ich pozycji prawnej poprzez 

chociażby nałożenie nowych obowiązków na te państwa wyrażające chęć 

szybszej integracji, a jednocześnie naruszyłaby zasadę równości państw 

członkowskich, która stoi u podstaw tej organizacji od wielu lat. 

  W świetle art. 13 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej,
19

 katalog 

celów jakie ma spełnić Unia jest dokładnie uporządkowany w ramy 

instytucjonalne które służą inter alia zapewnieniu spójności, skuteczności 

i ciągłości jej polityki oraz działań. Instytucjami Unii są: Parlament 

Europejski,  Rada Europejska, Rada, Komisja Europejska, Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny oraz 

                                                      
18

 J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, 2. 

Wydanie, Warszawa 2011, s. 30-32.  
19

 Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE nr C 115 z 9.5.2008 r), dalej TUE 
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Trybunał Obrachunkowy
20

, a zgodnie z ustępem drugim wyżej 

wymienionego artykułu, każda instytucja działa w granicach uprawnień 

przyznanych jej na mocy traktatów, zgodnie z procedurami, na 

warunkach i w celach w nich określonych. Instytucje te mają obowiązek 

lojalnie ze sobą współpracować. Z tego katalogu, instytucjami 

ustawodawczymi są odpowiednio: Parlament Europejski
21

, Rada Unii 

Europejskiej
22

 oraz Komisja Europejska
23

. Należy dodać że zgodnie z art. 

289 ust. 3 TFUE, akty ustawodawcze w Unii są uchwalane przez 

odpowiednie instytucje w ramach ustanowionych procedur 

prawodawczych. Przy uchwale odpowiednich aktów działają wspólnie 

                                                      
20

 J. Barcik, A. Wentkowska, Op. cit., s. 109. 
21

 Parlament Europejski był zarazem pierwszym oraz głównym organem 

Wspólnot, który wraz ze wstąpieniem kolejnych państw, rozszerzał swoją liczbę 

miejsc. Obecny skład członków Parlamentu Europejskiego przedstawia się w 

konfiguracji 750 miejsc dla Euro deputowanych, którzy wchodzą w skład partii 

politycznych wewnątrz PE + 1 miejsce dla Przewodniczącego (łącznie 751 

miejsc). Parlament pełni trzy podstawowe funkcje w Unii Europejskiej tj. 

interesująca nas ustawodawczą (i budżetową), kontrolną oraz konsultacyjną. 

Zob. szerzej J. Barcik, A. Wentkowska, op.cit s. 109-116 oraz na oficjalnej 

stronie Parlamentu Europejskiego https://www.europarl.europa.eu 

[data dostępu: 18.04.2017].  
22

 TUE reguluje działanie rady w art. 13 i 16 a TFUE w art. 237-243. Obecny 

skład Rady Unii Europejskiej co do zasady składa się z jednego przedstawiciela 

państwa na poziomie ministerialnym, jednak skład nie jest stały i zależy od 

charakteru oraz tematyki spotkania. Rada UE jest ważnym organem decyzyjnym 

gdyż negocjuje i przyjmuje akty ustawodawcze z Parlamentem Europejskim, w 

drodze zwykłej procedury ustawodawczej, nazywanej też współdecyzyjną. 

Procedurę tę stosuje się w dziedzinach w których UE ma kompetencje wyłączne 

lub dzieli kompetencje z państwami członkowskimi. Więcej informacji na 

oficjalnej stronie Rady Unii Europejskiej 

http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/ [data dostępu: 27.04.2017] 

23
 Artykuł 17 ust.2 TUE formułuje jasno funkcje prawodawczą Komisji. Tworzy 

ją kolegium 28 komisarzy, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący. 

Komisarze, którzy są odpowiedzialni za określony obszar polityki Komisji (po 

jednym z każdego państwa członkowskiego) stanowią przywództwo polityczne 

Komisji w pięcioletnich kadencjach. Więcej informacji na oficjalnej stronie 

internetowej Komisji: 

https://www.ec.europa.eu/commission/index_pl [data dostępu: 27.04.2017] oraz 

zob. szerzej: J. Barcik, A. Wentkowska, op.cit s. 128-132 
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Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji 

Europejskiej, zgodnie ze szczegółową regulacją mechanizmu zawartej  

w art. 294 TFUE. Traktat Lizboński zmodyfikował w znaczący sposób 

procedury zmiany unijnych traktatów (prawa pierwotnego), który 

przewiduje zwykłą procedurę zmiany traktatów oraz  uproszczoną. 

Zwykła procedura zmiany traktatów do wprowadzenia tytułowej idei, 

składa się z sześciu etapów
24

. Pierwszym etapem jest wniesienie do Rady 

Unii Europejskiej propozycji zmiany traktatów unijnych. Po wejściu  

w życie Traktatu Lizbońskiego, dodano możliwość przedłożenia takiej 

koncepcji Parlamentowi Europejskiemu, poza rządami państw 

członkowskiego oraz Komisji Europejskiej. Takie propozycje są 

wówczas przekazywane Radzie Europejskiej. Podczas drugiego etapu, 

Rada Europejska po uprzedniej konsultacji z Parlamentem Europejskim 

oraz Komisją Europejską może w drodze decyzji podejmowaną zwykłą 

większością głosów, opowiedzieć się za rozpatrzeniem zmian. Gdy 

padnie taka decyzja, przewodniczący Rady Europejskiej ma obowiązek 

zwołania Konwentu który może się składać m.in. z członków Parlamentu 

Europejskiego, Komisji Europejskiej, oraz przedstawicieli parlamentów 

narodowych, szefów rządów lub państw
25

. Podczas trzeciego etapu, 

zwołany wcześniej Konwent rozpatruje wniesione propozycje zmian 

traktatu, i jeśli zgodzi sie z nimi, przyjmuje w drodze konsensu zalecenie 

dla Konferencji przedstawicieli rządów. Kolejny (czwarty etap), skupia 

się na zwołaniu Konferencji Międzyrządowej w celu uchwalenia za 

wspólnym porozumieniem zmian jakie mają nastąpić w traktacie 

podlegającym reformie. W istocie oznacza to, że wszystkie państwa bez 

wyjątku muszą wyrazić zgodę na proponowaną zmianę całości lub części 

traktatu. Piąty etap zakłada podpisanie oraz ratyfikację przyjętych 

postanowień w każdym państwie członkowskim. Ten etap jest najbardziej 

czasochłonny i będzie zależał od sytuacji w danym systemie politycznym 

                                                      
24

 W odróżnieniu do uproszczonej procedury zmiany traktatów, która składa się 

zasadniczo z trzech etapów, jak sama nazwa wskazuje jest mniej 

sformalizowana, jednak dotyczy wyłącznie trzeciej części TFUE, czyli 

wewnętrznej polityki i działań Unii. Dla potrzeb tej monografii nie ma 

konieczności rozróżnienia i omówienia procedury uproszczonej. Zob. szerzej: J. 

Barcik, A. Wentkowska, op.cit, s. 53 
25

 Ibidem, s. 50-56. 
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(wymogami konstytucyjnymi) określonego państwa. Ostatni etap jest 

najbardziej kontrowersyjny z uwagi na kwestię możliwości skierowania 

do Rady Europejskiej w przypadku wystąpienia problemu z ratyfikacją  

w przeciągu dwóch lat od przyjęcia przez 4/5 państw
26

.  Jak widać, cały 

proces jest niezwykle długi, mocno niepewny gdyż może się okazać na 

każdym z sześciu etapów, że któreś z państw na pewnym etapie nie 

wyrazi zgody, albo nawet na końcowym stwierdzi że nie akceptuje 

zmiany podziału. Wówczas nie ma szans na jakiekolwiek 

przeforsowania, nawet najdrobniejszych zmiany traktatów, nie mówiąc  

o absolutnej zmianie charakteru Unii.  

Powyższe opisanie etapów i procesów współpracy państw 

członkowskich (w sposób bardzo uproszczony), jak również de facto 

obowiązek ich zupełnej zgody na jakiekolwiek modyfikacje przepisów 

prawa pierwotnego, służą zobrazowaniu zawiłości i niepewności 

procesów zmiany traktatów, oraz aprobaty strukturalnej wymaganej 

niemalże na każdym z sześciu kroków, od znacznej ilości przedstawicieli 

państw członkowskich. Od wejścia w życie TFUE w 2009, nie doszło 

jeszcze do potrzeby zmiany postanowień traktatów, więc procedura ta nie 

została zweryfikowana praktyką. Jednak biorąc pod uwagę ile etapów 

oraz aktów zgody jest konieczne żeby móc jakkolwiek zmienić brzmienie 

traktatu czy to w całości czy w części, państwa opowiadające się za 

wdrożeniem idei zmiany Unii musza być świadome że gdzieś po drodze 

może wyłonić się wystarczająca ilość głosów zaprzeczających 

podziałowi, a wówczas cała procedura zostanie odrzucona. Na czwartym 

etapie, wystarczyłby sprzeciw przedstawicieli jednego państwa żeby 

propozycja została odrzucona, co wskazuje na niskie 

prawdopodobieństwo implementacji podzielonej Unii w przyszłości.  

W rzeczywistości, potrzeba zmian traktatowych, przy takiej idei podziału 

na dwie kategorie państw członkowskich musiałaby wiązać się chociażby 

z przychylnością całości składu instytucji tworzących prawo jak również 

z późniejszymi licznymi zmianami w obrębie samej kompozycji oraz 

proporcji struktur prawodawczych Unii Europejskiej. Jest to suma 751 

Euro parlamentarzystów, powiększona o 28 przedstawicieli w Komisji 

                                                      
26

 Ibidem. 
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Europejskiej, oraz 28 ministrów ze wszystkich państw Unii
27

 

Przedstawiciele państw członkowskich w obrębie Parlamentu 

Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej 

tworzący instytucje legislacyjne, dążyliby do zachowania swoich 

interesów nawet gdyby jakoś doszło do wdrożenia omawianej koncepcji, 

zatem bezpieczne wydaje się stwierdzenie że instytucje prawodawcze są 

gwarancją na zachowanie interesów wszystkich państw członkowskich 

oraz utrzymaniu status quo równości w Europie.  

  Innym pomocniczym aspektem w obrębie instytucji 

prawodawczych, który wskazywałyby na to że koncepcja zmian traktatu 

mogłaby zostać przegłosowana jest kwestia dystrybucji miejsc  

w Parlamencie. Artykuł 14 TUE po zmianach, które wprowadził Traktat 

Lizboński reguluje liczbę członków Parlamentu Europejskiego.
28

 Podział 

mandatów parlamentarzystów odbywa się na zasadzie „proporcjonalności 

dygresywnej‖, a decyzję o przyjęciu danego składu Parlamentu musi 

przyjąć jednomyślnie Rada Europejska.
29

 Jest to istotna informacja,  

z punktu widzenia omawianej koncepcji, z uwagi na to że w obrębie 

Parlamentu Europejskiego
30

, interesy państw członkowskich 

reprezentowane są przez proporcjonalną liczbę eurodeputowanych, 

odpowiadające liczbie obywateli danego państwa. Podział dygresywnej 

proporcjonalności oznacza, że państwu większemu pod względem 

ludności należy się większa ilość mandatów do Parlamentu, przy 

zachowaniu większej liczby mieszkańców na jeden mandat niż  

w porównaniu do państw mniejszych pod względem ludności.  

W debatowanym przykładzie chęci podziału, reprezentacja państw 

słabszych mogłaby bez problemu zablokować pomysł reformy gdyby 

wszyscy albo nawet większość zagłosowała przeciwko, ze względu na to 

                                                      
27

 Stan na dzień 29.04.2017, w odniesieniu do 28 państw członkowskich. Inaczej 

będą się przedstawiały liczby członków odpowiednich instytucji, gdy już dojdzie 

do pełnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, które ma się zakończyć w 2020.  
28

  Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, red. A. Kuś, Lublin 2012, 

s. 136.  
29

 Ibidem, s. 137 
30

 Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, red. A. Kuś, Lublin 2012, 

s. 136.   
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że przewyższyliby liczbę mandatów tych państw które opowiadają się za 

utworzeniem „Europy dwóch prędkości‖.  

Z uwagi na wybrane i przedstawione powyżej kwestię legislacyjne, 

prawdopodobne będzie, że przedstawiciele państw członkowskich nie 

wyrażą chęci na zmiany nie tak dawno uchwalonego Traktatu 

Lizbońskiego, a jeśli jakaś ich część zechce, celem wdrożenia tytułowej 

idei, to szanse na przegłosowanie są minimalne. Większość państw stoi 

na stanowisku, że nowy system instytucjonalny obecnej Unii, powinien 

ustabilizować się nim zajdą kolejne zmiany
31

. Można zatem uznać, że  

w obliczu zapowiedzi chęci reformy Unii Europejskiej, państwa obecnie 

żądne pełniejszej integracji, zdadzą sobie sprawę że wdrożenie idei 

„dwóch prędkości‖ okaże się nierealna z uwagi na kwestie proceduralne 

wiążące się z konieczności reformy traktatowej. Wiedza o obecnym 

kształcie i liczbie miejsc w poszczególnych instytucjach legislacyjnych 

np. w Parlamencie pozwala wysnuć tezę, że niezgadzające się na taki 

podział państwa samoistnie stanowią zabezpieczenie przeciwko takiemu 

planowi na Europę, tym samym ich skład jest gwarantem ochrony swoich 

interesów i równości państw członkowskich.  

Podsumowanie 

W obliczu trwających kryzysów wewnątrz Unii Europejskiej 

zostało zauważone, że Europa stoi przed potrzebą dopracowania 

istniejącego systemu by silniej zintegrować państwa członkowskie 

zgodnie z możliwościami całokształtu Unii, albo stworzenia nowego 

pomysłu na jej funkcjonowanie. Taki ewentualny pomysł będzie musiał 

uwzględniać obecne różnice gospodarcze, społeczne i ekonomiczne 

państw „słabszych‖ które mają największe problemy w realizacji 

postawionych wymagań, a które państwa silniejsze już wypełniły. 

Wymiary oraz skutki wdrożenia „Europy dwóch prędkości‖ należy 

rozpatrywać w kontekście nie tylko prawnym, ale również 

gospodarczym, politycznym oraz społecznym, by zdobyć pełen obraz 

                                                      
31

M. Raczyńska, Integracja w dobie kryzysu, pogłębiania czy poszerzanie? [w:] 

Kryzys w Unii- Unia w kryzysie?, red. A. Kirpsz i  G. Stachowiak, Kraków 2013, 

s. 89 
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sytuacji w obliczu której Unia Europejska może stanąć w niedalekiej 

przyszłości. Jednakże analizując przedstawioną ideę pod kątem 

prawnym, która w pewnym wymiarze mogłaby stanowić strategię na 

opanowanie rosnących tendencji dezintegracyjnych szczególnie podczas 

toczących się negocjacji Brexitu, należy mieć na uwadze że jakakolwiek 

zmiana charakteru Unii, miałaby znikomą szansę na powodzenie ze 

względu na rolę i procedury instytucji legislacyjnych. Konieczna 

okazałaby się wieloaspektowa i jednomyślna współpraca instytucji 

prawodawczych w kwestii obmyślenia, ustalenia oraz wdrożenia 

ewentualnych zmian. Parlament Europejski jako największy organ 

prawodawczy, postawiony byłby przed żmudnym oraz niepewnym 

procesem wynegocjowania wielu kwestii, które mógłby się spotkać  

z odrzuceniem ze stron przeciwników pomysłu, jak stało się przy 

Traktacie Konstytucyjnym gdy to jeszcze nie panowały takie 

rozbieżności interesów jak obecnie. Uwagi wymagałyby nie tylko 

kwestie przyszłej lokacji miejsc przedstawicieli państw członkowskich  

w zależności od przynależności do jednej „prędkości‖ wewnątrz Unii, ale 

również uregulowanie jaką rolę miałyby wówczas pełnić państwa 

„słabsze‖,  jak miałaby wyglądać nowa konfiguracja głosowania 

wewnątrz struktur, które idee Unijne byłyby obligatoryjne, a które 

fakultatywne, jak wytłumaczyć się z zaprzeczenia zasady równości oraz 

szeregu innych kwestii nieuniknionych, które musiałyby zostać zastępczo 

oraz szybko opracowane. Tak gruntowna reforma dzieląca Europę nie 

obeszłaby się bez dokonania reformy traktatów, co z kolei nie ma szans 

na powodzenie zgodnie z wymogami zawartymi w art. 294 TFUE bez 

stuprocentowej zgody przedstawicieli państw najmłodszych, których jest 

de factonaj więcej, a które miałyby odpowiednią moc by wyrazić swój 

sprzeciw przez zablokowanie takiej propozycji. W istocie, taki 

proponowany podział wewnątrz Europy wiązałby się z ryzykiem 

wystąpienia chaosu wewnątrz struktur, na które Europa nie może sobie 

obecnie pozwolić. Takie zmiany z pewnością prędzej doprowadziłby do 

destabilizacji systemu oraz niepewności państw co do udźwignięcia  

i zaimplementowania wachlarza zmian w swoim systemie prawnym, niż 

zespolenia Europy przez jej różnice. Proponowany paradoks podziału 

zjednoczonej Europy, celem złączenia parę jej elementów w silniejszy 

twór, wydaje się być jakimś pomysłem na dalszy kierunek rozwoju Unii 
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(innego lepszego jeszcze nie wymyślono), jednak żeby móc prowadzić 

rozmowy o jakichkolwiek modyfikacjach należy w pierwszej kolejności 

odnieść się do kwestii związanych z uporządkowanym prawem 

instytucjonalnym Unii oraz systemem, który jest pełen hamulców na 

takie zmiany. W tym miejscu, instytucje legislacyjne w ich obecnej 

konfiguracji stoją na straży zachowania interesów państw członkowskich 

i mają moc zapobieżeniu ewentualnemu podziałowi Europy.  
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o zjawisku zróżnicowanej integracji 

A two–speed Europe idea. Considerations regarding the 

phenomenon of differentiated integration 

 

Abstrakt 

  Koncepcje zakładające elastyczne podejście do procesu integracji 

państw europejskich nie mają charakteru nowatorskiego czy też 

rewolucyjnego, bowiem stanowią one konsekwencję wcześniejszych 

propozycji politycznych, stale pojawiających się i rozwijanych  już od lat 

70. XX w. Niniejsze opracowanie stanowi próbę przedstawienia owej 

ewolucji poglądowej na przykładzie najbardziej dojrzałych koncepcji 

zróżnicowanej integracji – od pierwszych założeń Willy`ego Brandta  

i Leo Tindemansa do modelu integracji  „à la carte‖ i „zmiennych 

geometrii‖, których finalnym efektem jest powstanie aktualnie 

rozchwytywanego określenia „Europy dwóch prędkości‖. Przedstawione 

ponadto zostały najważniejsze zmiany traktatowe, odzwierciedlające 

nowe, elastyczne podejście do integracji europejskiej.   

Słowa kluczowe:  

zróżnicowana integracja, Europa zmiennych prędkości, wzmocniona 

współpraca, prawo traktatowe, zasada elastyczności. 

Abstract 

  The concepts of a flexible approach to the process of the 

European integration are neither innovative nor revolutionary as they are 

a consequence of prior policy proposals which have been appearing and 
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developing since the 1970‘s of the 20th century. This publication is an 

attempt to present the above-mentioned evolution of  two-speed Europe 

concepts on the example of the most mature ones – from the first 

assumptions of Willy Brandt and Leo Tindemans to ‖a la carte‖ and 

variable geometry model of integration. The final result of this concepts 

is creation of currently popular term of a two – speed Europe idea. In 

addition to this, in the publication are also included the most significant 

amendments to the Treaties reflecting new flexible approach to the 

European integration.  

Key words:  

differentiated integration, two-speed Europe idea, enhanced cooperation, 

treaty law, flexibility principle. 

 

Wstęp 

Na początkowym etapie integracji europejskiej podstawowym 

założeniem było dążenie do powołania tworu o charakterze jednolitym, 

który sprostałby ówczesnym oczekiwaniom ekonomicznym  

i gospodarczym, stanowiącego jednocześnie świeży głos w kształtującym 

się na nowo po II Wojnie Światowej układzie politycznym. Z czasem, 

przede wszystkim w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją 

społeczną oraz dalszymi rozszerzeniami, coraz istotniejszymi w dyskusji 

nad kształtem rozwijającej się organizacji europejskiej stawały się 

koncepcje zakładające zróżnicowany stopień integracji. 

Aktualnie truizm stanowi stwierdzenie, iż powstanie oraz rozwój 

Wspólnot i Unii Europejskiej to jeden z najbardziej złożonych procesów 

zmian i choć aktualnie obserwowane zjawiska mają niewątpliwie 

charakter bezprecedensowy ze względu na skalę i zaawansowanie 

integracji europejskiej, to wprowadzone, jak i proponowane mechanizmy 
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zmian czerpią z rozwiązań wypracowanych już w toku trwającej 

dziesięciolecia debaty nad kształtem oraz dynamiką zmian wspólnoty
1
.  

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzenia na 

pytanie o charakter aktualnego modelu integracji Unii Europejskiej 

poprzez analizę wcześniejszych koncepcji integracyjnych i ich korzeni 

oraz towarzyszących im zmianom traktatowym. Trudno bowiem 

zrozumieć obecne przemiany bez prześledzenia ewolucji myślowej  

w odpowiednim kontekście historycznym owego zagadnienia, które 

jedynie powierzchownie wydaje się mieć charakter teoretyczny. 

1. Początki koncepcji zróżnicowanej integracji 

Idee zróżnicowanej integracji europejskiej w początkowej fazie 

tworzenia Wspólnoty są trudne do uchwycenia ze względu na panującą 

ówcześnie powszechną akceptację dla zasady jednolitości (unitary 

principle), zakładającej zrównoważoną dynamikę procesu integracyjnego 

dla wszystkich państw europejskich przy zachowaniu identyczności praw 

i obowiązków państw uczestniczących we wszystkich politykach. 

Słusznie wskazuje się, iż model taki ma charakter idealny i niemożliwy do 

osiągnięcia w rzeczywistości, co zresztą znalazło swoje odzwierciedlenie 

już w treści traktatów rzymskich, które akceptowały obiektywne różnice 

pomiędzy państwami członkowskimi
2
. Początek dyskusji nad 

zróżnicowaną integracją datuje się na lata siedemdziesiąte XX w., co 

związane było z dalszym pogłębianiem się różnorodności Wspólnoty nie 

tylko już w kategoriach ekonomicznych, ale przede wszystkim 

narodowościowych i światopoglądowych, co związane było głównie  

z kolejnymi rozszerzeniami. 

Pierwszy sygnał do rozważenia idei zróżnicowania dał kanclerz 

Niemiec Willy Brandt, który w przemówieniu wygłoszonym  

                                                      
1
J. Marszałek-Kawa, Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej, 

Toruń 2003, s. 21. 
2
J. Ziółkowska, Systematyzacja pojęć i koncepcji związanych ze zjawiskiem 

zróżnicowanej integracji i segmentacji politycznej, [w:] Polityki europejskie w 

dobie kryzysu, red. T. G. Grosse, Warszawa 2016, s. 36-37.  
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w listopadzie 1974 r. w Paryżu
3
 wskazał na potrzebę stopniowania 

integracji (Abstuftung der Integration) z powodu silnych różnic 

gospodarczych. Owa stopniowalność była zdaniem kanclerza Niemiec  

o tyle konieczna, iż państwa silniejsze ekonomicznie powinny rozwijać 

się szybciej, a „mechaniczne utrzymanie zasady wspólnego kroczenia 

wszystkich państw członkowskich wpłynąć może bowiem na poważne 

zahamowanie rozwoju wspólnot‖
4
. W. Brandt w swojej koncepcji nie 

dążył do dyskryminacji państw ani wprowadzenia podziału na państwa 

słabsze oraz silniejsze. Dostrzegał on  jedynie potrzebę zróżnicowanego 

rozwoju, który nie polegałby na separacji rządzonej kryteriami 

ekonomicznymi, ale zakładał, iż dobrobyt oraz postęp państw szybciej 

rozwijających się niejako pociągnie za sobą państwa słabsze, 

potrzebujące czasu na rozwój we własnym tempie. 

Choć koncepcja W. Brandta miała charakter ogólny, to nie można 

odmówić jej próby realnego i obiektywnego spojrzenia na aktualną 

sytuację państw członkowskich, i to właśnie przez pryzmat ówczesnych 

uwarunkowań politycznych i gospodarczych powinna być ona oceniana. 

Przemówienie W. Brandta dało podstawę do formułowania dalszych, 

bardziej szczegółowych koncepcji zróżnicowanej integracji. 

2. Raport Leo Tindemansa   

W 1974 r. Rada Europejska zleciła ówczesnemu premierowi 

Belgii Leo Tindemansowi przygotowanie sprawozdania dotyczącego 

przyszłego modelu integracji, a konkretnie przekształcenia Wspólnot 

Europejskich w Unię Europejską. Raport o Unii Europejskiej został 

przedstawiony Radzie Europejskiej 29 grudnia 1975 r.
5
, w jego treści 

zaakcentowano zróżnicowanie ekonomiczne oraz finansowe 

poszczególnych państw członkowskich
6
. Owa dysproporcja stanowiła 

                                                      
3
 Przemówienie wygłoszone w Organisation Francaisedu Movement Europeen, 

Paryż 19 listopada 1974, Europa Archiv 1975 (vol. 30), s. D33-38. 
4
J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Warszawa 2007, s. 148. 

5
L.Tindemans, Report on EuropeanUnion, „Bulletin of the 

EuropeanCommunities” 1976, nr Supplement 1, s. 11–35. 
6
 J. Kowalski, Z. Ślusarczyk, Unia Europejska: proces integracji europejskiej i 

zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Warszawa-Poznań 2006, s. 95. 
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wystarczającą podstawę dla konieczności rozważenia przyszłego modelu 

integracji europejskiej opartego na zróżnicowaniu. 

L. Tindemans użył terminów „dwutorowy rozwój‖, który 

rozumiany był jako metoda wspomagająca osiągnięcie ambitnych celów 

integracji mimo różnic wewnętrznych Wspólnot Europejskich oraz 

„integracja wielowarstwowa‖, która miała odnosić się do kilku 

kondygnacji złożonych z państw bliżej się integrujących oraz 

zdystansowanych do integracji
7
. Dokonał on tym samym podziału na 

państwa, które mogą, a wręcz mają obowiązek rozwijać się szybciej oraz 

te, które z różnych powodów nie mogą integrować się w takim tempie.  

L. Tindemans wskazał bowiem, iż państwa członkowskie, które mogą 

integrować się szybciej, mają obowiązek podjąć taką współpracę, przy 

zachowaniu zasady, iż odbywa się to w ramach Wspólnot i na podstawie 

programu działania w określonej dziedzinie, opracowanego przez 

instytucje wspólnotowe i zaakceptowanego przez wszystkie państwa 

członkowskie
8
. Chodziło bowiem o to, by państwa, które są najmniej 

przychylne integracji nie blokowały inicjatyw większości
9
. Jednocześnie 

grupa państw nieuczestniczących we współpracy miała otrzymać od 

pozostałych państw wszelką pomoc i wsparcie, co umożliwiłoby im 

dołączenie do nich w dalszej perspektywie czasowej. Państwa te miały 

brać także udział w ocenie rezultatów osiąganych w danej dziedzinie. 

Słusznie wskazuje się, iż L. Tindemans myślał o takiej współpracy kilku 

państw członkowskich, która przyczyniłaby się do rozwoju integracji  

w ramach Wspólnot i stanowiłaby dodatkowy motor tej integracji
10

. 

Fundamentem tak pojętej współpracy miała być zgoda wszystkich państw 

członkowskich co do zasad i co do celu, jaki należy osiągnąć. 

Proponował równoległe rozwijanie zarówno ponadnarodowego, jak  

i międzyrządowego aspektu współpracy, a ponadto wzywał do określenia 

                                                      
7
 J. Ruszkowski, Op. cit., s. 148. 

8
 M. Szwarc, Zróżnicowana integracja i wzmocniona współpraca w prawie Unii 

Europejskiej, Warszawa 2005, s. 21. 
9
 R. Trzaskowski, Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii 

Europejskiej, Warszawa 2005, s. 133. 
10

 M. Szwarc, Op. cit., s. 21. 
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podziału kompetencji pomiędzy państwa narodowe a przyszłą unię
11

. 

Jednocześnie Tindemans zakładał, iż unia gospodarcza powinna być 

powiązana z unią polityczną i dopiero taka forma współpracy może 

stanowić podstawę faktycznej unii europejskiej. 

Warto również odnotować, iż L. Tindemans zaproponował szereg 

działań, które miały uwydatnić poczucie „solidarności europejskiej‖, jak 

np. usunięcie kontroli osób fizycznych na granicach państw 

członkowskich, współpraca oświatowa 
12

. 

Raport Tindemansa został ogłoszony w czasie kryzysu 

gospodarczego, który doprowadził do wzrostu inflacji i bezrobocia  

w krajach Wspólnot Europejskich
13

. Autor dostrzegał, że przyjęcie 

jednolitego tempa integracji dla wszystkich państw członkowskich może 

doprowadzić do stopniowego końca Europy
14

. W raporcie znalazła 

odzwierciedlenie koncepcja zróżnicowanych prędkości, którą 

sformułował wcześniej W. Brandt, choć sam L. Tindemans bezpośrednio 

nie odwoływał się do tez kanclerza Niemiec. Podkreślić należy słuszną 

uwagę, iż koncepcja ta, początkowo uważana za typowo gospodarczą  

(w kontekście Unii Gospodarczej i Walutowej), nabrała znaczenia 

politycznego
15

. 

Reakcja przywódców państw członkowskich na raport  

L. Tindemansa była negatywna. Szczególną krytykę wyraziły mniejsze 

państwa (np. Dania, Holandia), które obawiały się wykluczenia. 

Wskazywały one, że tezy raportu są sprzeczne z ogólnymi zasadami 

porządku prawnego Wspólnoty, a w szczególności z solidarnością 

europejską, co stanowi podstawowy argument także w dzisiejszej debacie 

na temat zróżnicowanej integracji europejskiej. Należy jednak zauważyć, 

iż niektóre postulaty Tindemansa zostały wcielone w życie – szczególnie 

                                                      
11

M. Burgess, Federalism and European Union: the Building of Europe, 1950-

2000, Londyn–NowyJork 2000, s. 106. 
12

 J. Kowalski, Z. Ślusarczyk, Op. cit., s. 96. 
13

 M.Molendowska, W kręgu zmiennej geometrii procesów integracji 

europejskiej, „ Myśl Ekonomiczna Polityczna‖ 2015, nr 4, s. 188. 
14

 J. Ziółkowska, Op. cit., s. 38. 
15

 M. Szwarc, Op. cit., s. 22. 
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wspomnieć należy o bezpośrednich i powszechnych wyborach do 

Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 7-10 czerwca 1979 r. 

 

3. Europa „à la carte”  

Strategia integracji „à la carte‖ została zaproponowana przez 

profesora Ralfa Dahrendorfa w wystąpieniu wygłoszonym podczas 

wykładu „Trzecia Europa?‖ 26 listopada 1979 r. na Uniwersytecie we 

Florencji. Założenia te opierały się na tezie, iż ruch integracyjny nie 

zależy od struktury instytucjonalnej Wspólnot, które wpływają 

hamująco na tendencje zjednoczeniowe, zaś jego podstawą powinna 

być współpraca międzyrządowa. Tym samym zaproponowano 

ograniczenie centralnego ośrodka decyzyjnego na rzecz jedynie ściśle 

określonych spraw politycznych
16

. Koncepcja ta prowadziła więc do 

rozluźnienia więzi łączących państwa członkowskie, bowiem jej 

fundamentalnym założeniem była swoboda wyboru obszarów 

integracyjnych, w jakich miały one uczestniczyć, zgodnie z ich 

preferencjami oraz potencjalnymi korzyściami (opt-out). Kroki 

integracyjne miały nie naruszać suwerenności oraz interesów państw 

narodowych. Jako pozytywny przykład integracji „à la carte‖ autor 

wymieniał Europejski System Walutowy, a także proponował 

wprowadzenie nowych założeń integracyjnych w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej
17

.   

  Tym samym R. Dahrendorf wskazywał na istnienie pewnego 

obowiązkowego, integracyjnego minimum, które jest obligatoryjne dla 

wszystkich państw członkowskich, natomiast w pozostałym zakresie 

państwa te mają swobodę uczestniczenia. W odróżnieniu od wyżej 

opisywanych teorii zmiennych prędkości, Europa „à la carte‖ akcentuje 

wolę polityczną państw członkowskich
18

. Sam zresztą twórca tej 

                                                      
16

 K.Wiaderny-Bidzińska, Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń-

Warszawa 2000, s. 142. 
17

 R. Dahrendorf, A Third Europe. Third Jean MonnetLecture, Florencja 1979, s. 

24. 
18

 A.Warleigh, Enlargement and normatyive reform in the European Union: the 

example of  lexibility    
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koncepcji w trakcie przemówienia wskazując na potrzebę reformy 

organizacyjnej, stwierdził, iż Unia Europejska w takim samym stopniu, 

w jakim stanowi niezwykły polityczny sukces, jest także niezwykłą 

instytucjonalną porażką (European Union Has been a  remark able 

political success, but an equally remark able institutional failure)
19

. 

  Koncepcja ta zyskała zwolenników wśród brytyjskich elit 

politycznych. Należy tutaj przede wszystkim wymienić premier 

Margaret Thatcher, która podczas przemówienia w Kolegium 

Europejskim w Brugii w 1988 r. uznała ją za jedną z podstawowych 

zasad przyszłej Wspólnoty. Podobnie akceptacji dla tego modelu 

doszukuje się w przemówieniu premiera Johna Majora wygłoszonego  

w Leiden w 1994 r., w którym to zwrócił uwagę na potrzebę bardziej 

elastycznego (more flexible) podejścia do integracji
20

.  

  W literaturze tradycyjnie wskazuje się na dwie odmiany tego 

modelu. Pierwszy z nich odpowiada koncepcji wyartykułowanej przez 

R. Dahrendorfa, a opisanej powyżej. Drugi wariant definiuje tę strategię 

jako integrację bez zasad, czyli także bez sformułowania wspólnych 

celów, stanowiących wspólny dla wszystkich państw członkowskich 

mianownik
21

. 

4. Europa „zmiennych geometrii”  

  Koncepcja ta została przedstawiona w publikacji „Europa 

przyszłych dwudziestu lat‖ w 1980 r. przez Commissariat Général du 

Plan, natomiast została sformułowana rok wcześniej przez jego członka 

Gérarda Tardy
22

. Jako jeden z potencjalnych scenariuszy rozwoju Europy 

w ciągu następnych dwudziestu lat przewidziano, że integracja mogłaby 

przybrać formę realizacji wspólnych projektów przez grupę państw 

członkowskich. Zgodnie z tym modelem współpraca taka musiałaby 

obejmować niewielką grupę państw, jednocześnie powinna być otwarta 

                                                                                                                        
,http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d6dsxaNDXJgJ:praca

demics.com/attachments/article/174/SympArt7%2520Warleigh.doc+&cd=6&hl

=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b, dostęp: 27.04.2017. 
19

 R.Dahrendorf, Op. cit. , s. 8. 
20

 M. Szwarc, Op. cit., s. 28. 
21

K.Junge, Flexibility, enhancedcooperation and the Treaty of Amsterdam, 

Londyn 1999, s. 35. 
22

Ibidem, s. 38. 
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dla wszystkich pozostałych oraz powinna wykorzystywać wymiar 

wspólnotowy, zwłaszcza system prawny
23

. Tym samym w sposób 

elastyczny rozdzielono przestrzenie, w których nastąpić miała integracja, 

pomiędzy państwa w zależności od chęci prowadzenia pogłębionej, 

wzmocnionej współpracy. Oba te aspekty, wspólnotowy oraz pogłębianie  

współpracy w węższym gronie, miały się wzajemnie uzupełniać  

i stanowić spójny system integracyjny. Natomiast zróżnicowany sposób 

realizacji zadań integracyjnych przesądza o mniejszym zakresie 

solidarności
24

.  

  Jako odmianę tego modelu wskazuje się koncepcję tzw. kręgów 

koncentrycznych (concentric circles), według której szeroko pojęta 

integracja europejska tworzyłaby kilka bliższych lub dalszych kręgów
25

. 

Najważniejsze polityki i instytucje stanowiłyby centrum integracji, 

natomiast pozostałe obszary oraz struktury jako coraz dalsze od centrum 

kręgi opierałyby się na zasadzie swobody co do współpracy.   

  Model ten przechodził również ewolucję i przedstawiany jest  

w różnych odsłonach, jednakże warto wspomnieć, iż w jednej  

z propozycji został on rozciągnięty poza zakres wspólnotowy jako 

recepta na integrację i współdziałanie w obrębie całej Europy, a nie tylko 

organizacji. Myśl taka była widoczna w kręgu francuskim – w 1994 r. 

francuski premier Eduard Balladur w wywiadzie dla „Le Figaro‖, 

odwołując się do koncepcji kręgów koncentrycznych, zaproponował 

podział na trzy kręgi. Pierwszy z nich, najwęższy w swych rozmiarach, 

miał składać się z państw, które zacieśniałyby współpracę monetarną  

i obronną. Drugi składać się miał z państw pierwszego kręgu  

i pozostałych państw Unii Europejskiej, które pogłębiać miały integrację 

gospodarczą, jak również państwa kandydujące. W obrębie ostatniego 

kręgu miały się znaleźć państwa europejskie niebędące członkami Unii 

Europejskiej, ale zainteresowane współpracą międzyrządową, z którymi 

należy nawiązywać współpracę gospodarczą. Finalizacją tego podziału  

i towarzyszących mu procesów miało być zawężenie do dwóch, a nawet 
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jednego kręgu
26

.  

  Bardzo interesującą koncepcją jest również propozycja tzw. 

„twardego jądra‖ (hard core), która została sformułowana w tym samym 

roku przez szefów grup parlamentarnych w Bundestagu Karla Lamersa  

i Wolfganga Schäuble
27

. Jako warunek sine qua non dla dalszej integracji 

widzieli oni stworzenie „twardego jądra‖ składającego z Francji, Niemiec 

i państw Beneluksu (z możliwością późniejszego przystąpienia innych 

państw). Państwa te, stanowiące swoiste centrum europejskie, miały stać 

na straży procesu integracyjnego, wyznaczać i realizować wspólne 

polityki oraz bronić interesów Unii, pełniąc niejako rolę przewodnika 

ucieleśniającego unijne wartości. Członkowie „rdzenia‖ musieliby nie 

tylko uczestniczyć we wszystkich politykach, ale powinni być także 

widocznie bardziej wspólnotowi w duchu, jednakże ich wspólnota nie 

stanowiłaby tworu sztucznego, a zdaniem autorów była oparta na 

naturalnej bliskości kulturalnej, politycznej i gospodarczej
28

. 

  Jak łatwo się domyślić, propozycja ta wywołała szerokie 

poruszenie polityczne. Żywa była szczególnie obawa, iż tym samym 

niemieccy politycy promują wizję Europy, w której to możność 

podejmowania najważniejszych decyzji zostanie zastrzeżona dla 

zamkniętej grupy państw. Druga kontrowersja dotyczyła 

nieuwzględnienia w „państwach jądra‖ Włoch.  

  W późniejszym okresie luźno nawiązywał do tej koncepcji 

niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer, formułując plan 

„centrum grawitacji‖ (Gravitations zentrum). J. Fischer podkreślał 

jednak, iż wadą wrodzoną owych idei było pominięcie  w „rdzeniu‖ 

Włoch
29

. Warto również podkreślić, iż przeciw wizjom utworzenia 

Europy „równych i równiejszych‖, czy też ekskluzywnego klubu państw 

                                                      
26
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and Beyond, NowyJork2002, s. 64. 
27
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wybranych, przeciwstawiał się przywołany wcześniej premier John 

Major
30

. 

5. Klasyfikacja według Alexandra Stubba   

 

  Jak można zauważyć po dotychczasowej lekturze, mnogość 

koncepcji oraz pojęć z nimi związanych pozwala na łatwe zatarcie różnic 

pomiędzy nawet najbardziej podstawowymi modelami zaproponowanymi 

w ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania Unii Europejskiej. Celem ich 

uporządkowania w literaturze przedmiotu zaproponowano rozmaite 

klasyfikacje, jednakże największą popularność zdobyła, należąca już 

niejako do tzw. „klasyki gatunku‖, klasyfikacja zaproponowana przez 

Alexandra Stubba w artykule „A Categorization of Differentiated 

Integration‖ z 1996 r.  

  A. Stubb opiera swoją klasyfikację na kilku zmiennych 

kryteriach, tzn. czasu, przestrzeni oraz przedmiotu. Niniejszym kryteriom 

przyporządkowane zostały główne koncepcje zróżnicowanej integracji  

i tym samym model wielu prędkości połączony został z czasem, 

integracja zmiennych geometrii z przestrzenią, integracja „à la carte‖  

z przedmiotem. Idąc zgodnie z założeniami A. Stubba, integracja wielu 

prędkości zakłada, że grupa państw członkowskich realizuje określone 

cele, które dla wszystkich są wspólne. Państwa te realizują owe wspólne 

dążenia nie jednocześnie, ale w różnym tempie, przy czym każde 

państwo może włączyć się w późniejszym okresie do tej współpracy. 

Wspólnym podłożem działań, wiążącym wszystkie państwa 

członkowskie, miało być acquis communautaire, natomiast możliwość 

zróżnicowanego tempa integracji dotyczyła nowych polityk, co miało 

umacniać solidaryzm owych państw
31

. W tej grupie miała zostać również 

sklasyfikowana integracja twardego jądra
32

.  

  Integracja zmiennej geometrii, której zmienną stanowi 

przestrzeń, została zdefiniowana jako uznająca fakt odrębności pomiędzy 

państwami członkowskimi, które są niemożliwe do pokonania, a tym 
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samym Europa składa się z licznych jednostek integracyjnych
33

. Zatem 

niewykonalne jest osiągniecie jakichkolwiek wspólnych celów, gdyż 

różnice pomiędzy poszczególnymi państwami europejskimi są zbyt duże. 

Model ten, w przeciwieństwie do opisanego powyżej, jest oderwany od 

zasady solidaryzmu.  

  Integracja „à la carte‖, oparta na kryterium przedmiotu została 

określona jako swoboda i dowolność wyboru współpracy w tych 

dziedzinach, którymi państwa  członkowskie były najbardziej 

zainteresowane, opierając jednak ich działania na pewnym minimum 

wspólnych celów
34

. Tym samym model ten miał leżeć niejako na 

przeciwległym biegunie w stosunku do integracji wielu prędkości. 

  Klasyfikacja ta przyczyniła się do pewnej systematyzacji pojęć  

i zapoczątkowała proces prób ich uporządkowania, jednakże jej walor 

praktyczny spotkał się z szeroką krytyką, której głównym zarzutem 

wobec zaproponowanej klasyfikacji jest przede wszystkim, widoczna już 

na pierwszy rzut oka, nierozłączność owego podziału, przez co nie może 

mieć on charakteru logicznego i zupełnego. Owa nieścisłość dotyczy 

zwłaszcza kryterium przedmiotu oraz przestrzeni, które to, jak wskazują 

niektórzy badacze przedmiotu, występują we wszystkich typach 

zróżnicowania
35

. Wydaje się, iż fala krytyki związanej z ową próbą 

systematyzacji wyodrębnionych przez A. Stubba modeli przybrała nazbyt 

żywy ton, gdyż moim zdaniem, głównym celem autora była chęć 

stworzenia pewnego kanonu zróżnicowanej integracji pozwalającego na 

ogólną charakterystykę każdej z koncepcji, a nie na ich bezwzględną 

kategoryzację. Zresztą sam A. Stubb przyznał, że ma świadomość, iż 

rozróżnienie to ma charakter nieostry, argumentując, iż przyjęte przez 

niego kryteria można określić przymiotem idealnych. W 2002 r. w swojej 

kolejnej publikacji „Negotiating flexibility in the European Union‖ 

zaproponował uzupełnioną klasyfikację, opartą na wcześniejszych 

kategoriach modeli. 

6. Debata nad zróżnicowaną integracją a postanowienia traktatowe – 

wybrane aspekty 

                                                      
33
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Jak wynika z dotychczasowych rozważań, zagadnienie 

zróżnicowanej integracji towarzyszy wspólnocie państw europejskich już 

od jej instytucjonalnych i organizacyjnych początków. Wpływ debaty nad 

wysuwanymi w ramach tych koncepcji postulatami widać przede 

wszystkim w kolejnych zmianach traktatowych. Alkuin Kölliker 

wyróżnił cztery generacje mechanizmów zróżnicowanej integracji. 

Pierwsza generacja wiąże się już z samym traktatem rzymskim, jednakże 

zróżnicowana integracja miała wówczas bardzo ograniczone znaczenie  

z uwagi na ówczesne dążenie do jednolitości. Druga generacja opierała 

się na współpracy międzyrządowej. Od traktatu z Maastricht, który 

rozpoczyna trzecią generację mechanizmów zróżnicowania, datuje się 

rozkwit idei zróżnicowanej integracji z uwagi na wprowadzenie do 

postanowień traktatu zasady elastyczności w stosunku do określonych 

przezeń polityk. Czwartą generację rozpoczął traktat amsterdamski, który 

wprowadził w ramach prawa europejskiego zasadę z góry 

nieograniczonej elastyczności
36

. 

 

7. Traktat z Maastricht
37

   

  Traktat z Maastricht podpisany 7 lutego 1992 r., który zgodnie  

z zaprezentowaną klasyfikacją A. Köllikera otwiera trzecią generację 

mechanizmów zróżnicowanej integracji, stanowi dla omawianej tematyki 

krok milowy. Zróżnicowana integracja przestaje być jedynie tematem 

dyskusji i rozpraw politycznych, czy też ewentualnym ideowym motorem 

działań poza instytucjami Wspólnot, gdyż po raz pierwszy zostaje ujęta  

w ramy prawa traktatowego. 

  Samo już powołanie Unii Europejskiej opartej na strukturze 

filarowej, w której to II i III filar (kolejno: Wspólna Polityka Zagraniczna 

i Bezpieczeństwa oraz Współpraca w dziedzinie Spraw Wewnętrznych  

i Wymiaru Sprawiedliwości), prowadziło do większego zróżnicowania 

                                                      
36
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37

 Traktat o Unii Europejskiej podpisany 7 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, 

poz. 864/30). 

 



 A. Jędrulok: Europa dwóch prędkości. W kręgu rozważao o zjawisku zróżnicowanej integracji 

165 

 

integracji
38

.Jak powszechnie wiadomo, współpraca w zakresie II i III 

filaru miała charakter międzyrządowy. 

  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na mechanizmy 

wprowadzone w obrębie I filaru. Traktat wprowadza dwie formy 

zróżnicowanej integracji (tzw. elastyczność predeterminowana) – 

protokół i porozumienie w sprawie polityki społecznej oraz 

postanowienia w zakresie ustanowienia Unii Gospodarczej i Walutowej. 

  Co do pierwszego z wymienionych aspektów pozwolę sobie 

jedynie na ogólne stwierdzenie, iż instrumenty te miały na celu realizację 

postanowień Karty Społecznej z 1989 r. Na mocy protokołu państwa 

członkowskie wyraziły zgodę na wykorzystanie instytucji, procedur oraz 

mechanizmów Traktatu do współpracy jedenastu państw członkowskich 

– tym samym protokół uważany jest za prekursora instytucji 

wzmocnionej współpracy
39

. Mechanizm ten stanowił niejako 

ucieleśnioną ideę „zmiennej geometrii‖ lub integracji „à la carte‖. 

  Głównym celem wprowadzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 

(Economic and Monetary Union) było przyjęcie wspólnej waluty 

europejskiej. Przedsięwzięcie, jakim było wprowadzenie ścisłej unii 

gospodarczo-walutowej, zostało oparte na tzw. zasadzie progresywności, 

która zakładała przejście trzech etapów. Pierwsza faza rozpoczęła się  

w lipcu 1990 r., druga zaś 1 stycznia 1994 r. Przejście pomiędzy tymi 

etapami nie wymagało spełnienia żadnych wymogów. Etap trzeci, 

finalizujący całość działań, miał rozpocząć się nie później niż 1 stycznia 

1999 r., a uczestnictwo w nim uzależnione zostało od spełnienia 

obiektywnych kryteriów, tzw. kryteriów konwergencji. W 1997 r.  

w Luksemburgu zadecydowano, że ministrowie państw członkowskich 

uczestniczących w trzecim etapie Unii Gospodarczej i walutowej mogą 

nieformalne spotykać się w celu omawiania kwestii wynikających  

z przyjęcia wspólnej waluty
40

. W taki sposób doszło do powstania tzw. 

eurogrupy, stanowiącej według pierwotnych założeń forum wymiany 
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myśli ekonomicznej państw uczestniczących w ostatecznym etapie 

przedsięwzięcia. Nadto banki centralne państw członkowskich, których 

walutą jest euro oraz Europejski Bank Centralny składają się na 

Europejski System Banków Centralnych. 

  System wspólnej waluty w swoich założeniach miał prowadzić 

do pogłębienia integracji europejskiej, gdyż w etapie końcowym miał on 

objąć wszystkie państwa członkowskie. Z biegiem lat zrozumiałym stało 

się, iż pogłębienie integracji poprzez wspólnotę waluty będzie utrudnione 

ze względu na fakt, iż niektóre państwa członkowskie zdecydowały się na 

trwałe pozostawanie poza strukturami unii walutowej, a także z uwagi na 

znaczne zróżnicowanie ekonomiczne pomiędzy państwami oraz 

destabilizację systemu wspólnej waluty przez kryzysy gospodarcze  

i finansowe. Dlatego wśród polityków zyskała na znaczeniu koncepcja 

pogłębienia integracji politycznej w oparciu o obecną strefę euro, jako 

zalążek „rdzenia Europy‖
41

. 

  Na marginesie warto odnotować pewną aktualną uwagę 

dotyczącą późniejszego funkcjonowania eurogrupy. Powstała ona de 

facto jako kompromis w sporze pomiędzy Francją a Niemcami 

dotyczącego upolitycznienia, w którym to Francja optowała za 

utworzeniem przeciwwagi dla apolitycznego Europejskiego Banku 

Centralnego, na co nie zgadzały się Niemcy. Mimo wskazanych różnic, 

gremium to wywierało coraz większy wpływ na zarządzanie strefą euro, 

jak i wykładnię ogólnych wytycznych polityk gospodarczych oraz 

kryteriów fiskalnych ustalonych w Pakcie Stabilności i Wzrostu
42

. Ciało 

to stało się zatem swoistą siłą odśrodkową, forsującą na przestrzeni lat 

rozwiązania międzyrządowe w materii fiskalnej, oddalając je tym samym 

od wspólnotowego ośrodka instytucjonalnego. 
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8. Traktat Amsterdamski – wzmocniona współpraca
43

 

Przedstawione w części 2. niniejszego opracowania koncepcje, zwłaszcza 

zaproponowane przez J. Majora, E. Balladura oraz K. Lamersa  

i W. Schäubla stanowiły istotny element dyskusji towarzyszącej 

konferencji międzyrządowej w 1996 r. Za sprawą listu kanclerza Niemiec 

Helmuta Kohla oraz prezydenta Francji Jacques`a Chiraca z 1995 r., 

problematyka zróżnicowanej integracji stała się przedmiotem rozważań 

agendy funkcjonującej w ramach konferencji. Pięć państw 

założycielskich Wspólnot: Niemcy, Francja, Włochy, Belgia  

i Luksemburg popierały wprowadzenie generalnej klauzuli 

umożliwiającej elastyczność w stosunku do traktatów, pozostałe państwa 

były nastawione do idei zróżnicowanej integracji znacznie mniej 

entuzjastycznie
44

. 

Traktat Amsterdamski po raz pierwszy wprowadza tzw. elastyczność 

niepredeterminowaną do porządku prawnego Unii, co oznacza, iż 

wzmocniona współpraca będzie mogła być podjęta w zakresie, który nie 

został dokładnie wyznaczony w Traktacie
45

.Podstawowa regulacja w tym 

zakresie była zawarta w art. 43-45 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Wskazuje się, iż posłużenie się pojęciem „wzmocniona współpraca‖ 

miało na celu uniknięcie sporów związanych z terminem 

„uelastycznienie‖, chociaż procedura zawiązania ściślejszej współpracy 

jest rozwiązaniem realizującym postulaty uelastycznienia
46

. 

  Wzmocniona współpraca mogła zostać zainicjowana wyłącznie 

w ramach I i III filaru. Państwa członkowskie mogły wykorzystać 

traktatowe instytucje, organy i mechanizmy pod warunkiem, że 

wzmocniona współpraca: 

 jest zgodna z celami i interesami UE jako całości; 

                                                      
43
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 podjęta jest jako środek ostateczny – cele traktatowe nie mogą 

być w inny sposób zrealizowane; 

 obejmuje większość państw UE; 

 nie narusza acquiscommunautaire; 

 musi dotyczyć większość państw UE; 

 jest jawna i musi być otwarta dla wszystkich państw, jeśli są  

w stanie spełnić zobowiązania wynikające z przystąpienia; 

 nie narusza kompetencji i praw państw, które nie biorą w niej 

udziału. 

Nadto w  art. 11 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 

znalazło się zastrzeżenie, iż wzmocniona współpraca oprócz wskazanych 

wyżej warunków, będzie respektować także warunki szczegółowe, które 

w obrębie I filaru zakładały: 

 nie będzie dotyczyć wyłącznych kompetencji UE; 

 nie może naruszać polityk i programów wspólnotowych; 

 nie może dotyczyć obywatelstwa UE oraz nie może oznaczać 

dyskryminacji obywateli państw członkowskich UE; 

 musi pozostawać w ramach prerogatyw nadanych instytucjom 

wspólnotowym przez traktat; 

 nie może stanowić dyskryminacji lub ograniczenia w handlu 

pomiędzy państwami UE ani wypaczać konkurencji pomiędzy 

nimi. 

 Warunki te miały niejako przeciwdziałać urzeczywistnieniu się 

koncepcji integracji „à la carte‖ i przekształceniu ówczesnego systemu 

we współpracę o charakterze czysto międzyrządowym. Niniejszej 

regulacji miała strzec Komisja Europejska, która w ramach I filaru miała 

przedstawiać projekt wzmocnionej współpracy Radzie Ministrów tylko 

wtedy, gdy była przekonana o spełnieniu wszystkich warunków. 

Wymaga również odnotowania, iż każde państwo zostało uprawnione do 

zniweczenia działań zmierzających do pogłębienia współpracy innych 

państw członkowskich, jeśli współpraca ta dotyczy kompetencji, 

instytucji i procedur  wspólnotowych czy unijnych. Koniecznym jest 

jednak podkreślenie, iż regulacją ograniczającą funkcjonowanie 

pogłębionej współpracy była metoda głosowania przy podejmowaniu 
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decyzji co do wprowadzenia danego projektu. Starano się bowiem 

przyjąć stanowisko kompromisowe pomiędzy głosowaniem większością 

kwalifikowaną a jednomyślnością. Wersja ta zakłada, że każde państwo 

członkowskie może zablokować głosowanie większościowe dotyczące 

wprowadzenia współpracy z uwagi na ważne interesy narodowe, a zatem 

de facto każde państwo mogło powstrzymać działania innych zmierzające 

do zrealizowania bliższej współpracy, nawet jeśli nie było nią 

bezpośrednio zainteresowane
47

. 

  Łatwo zatem zauważyć słabość rozwiązań przyjętych na gruncie 

Traktatu Amsterdamskiego. Pomimo pewnego symbolicznego sukcesu, 

jakim jest fakt samego wprowadzenia instytucji wzmocnionej współpracy 

w krąg prawa traktatowego UE, to jej praktyczny wymiar został zabity  

z każdym następnym postanowieniem owej regulacji – poczynając od 

sztywnych obostrzeń zabezpieczających, kończąc na swoistym prawie 

weta pozwalającym zniweczyć całą inicjatywę przez jedno z państw 

głosujących. Tym samym z całą stanowczością należy się zgodzić  

z R. Trzaskowskim, iż „od początku było jasne, że elastyczność  

w kształcie, w jakim została zinstytucjonalizowana w Traktacie 

Amsterdamskim, na pewno nie stanie się środkiem, który 

zrewolucjonizuje system instytucjonalny, ani tym bardziej uniwersalnym 

panaceum na wszystkie problemy stosujące przed Piętnastką
48

.‖ 

9. Wzmocniona współpraca w Traktacie Nicejskim i Traktacie 

Lizbońskim 

Mechanizm wzmocnionej współpracy został zachowany w trakcie 

kolejnej rewizji traktatów. Z uwagi na wskazany wyżej ograniczony 

zasięg wzmocnione współpracy na gruncie Traktatu Amsterdamskiego, 

koniecznym stało się dalsze reformowanie owego mechanizmu, aby 

nadać mu wymiaru praktycznego. Traktat z Nicei z 2001 r. zawierał m.in. 

pewne szczegółowe zmiany dotyczące wzmocnionej współpracy  

w zakresie zabezpieczeń przed erozją systemową, które zostały 

                                                      
47

 M. Kubicka, Zasada elastyczności a kontynuacja procesów integracyjnych w 

Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska i Polska wobec dylematów 

integracyjnych na początku XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Toruń 2006, s. 166. 
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wprowadzone do wyżej wymienionych artykułów TUE i TWE
49

. Ponadto 

wprowadzono możliwość ustanowienia wzmocnionej współpracy 

również w byłym II filarze UE (postanowienia zawarte zostały w art. 

27a-27e TUE)
50

. 

 

  W Traktacie z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. 

instytucję tę regulują art. 20 TUE oraz art. 326-334 Traktatu  

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
51

. Uruchomienie mechanizmu  

w dalszym ciągu nie jest łatwo, gdyż mimo faktu, iż Rada Unii 

Europejskiej podejmuje decyzję kwalifikowaną większością głosów, to 

aby rozpocząć współpracę konieczne jest spełnienie warunków zawartych 

w art. 20 TUE. W myśl tego przepisu wzmocniona współpraca może być 

podjęta tylko w ramach kompetencji niewyłącznych UE oraz ponownie 

musi mieć charakter ostateczny i otwarty dla pozostałych państw 

członkowskich, przy czym musi odbywać się przy zastosowaniu 

odpowiednich postanowień traktatów. Wniosek państw zainteresowanych 

musi wskazywać na zakres współpracy oraz jej cele. Wymagana jest 

także zgoda Parlamentu Europejskiego. Aktualnie liczba państw 

wymaganych do zawiązania wzmocnionej współpracy to dziewięć,  

a więc w porównaniu do regulacji z Traktatu Amsterdamskiego  

i w obliczu możliwych dalszych rozszerzeń stanowi wartość niewielką. 

Choć jej istota jest bardzo podobna do regulacji sprzed Traktatu  

z Lizbony, to znamiennym jest jednak fakt, iż już od 2010 r. wzmocniona 

współpraca jest wykorzystywana w praktyce (współpraca w zakresie 

prawa rozwodowego, jednolitego patentu, europejskiego, w dziedzinie 
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podatku od transakcji finansowych). Bardzo istotną regulacją, która 

umożliwia realne funkcjonowanie tego mechanizmu, jest art. 330 TFUE. 

Zakłada on, iż tak jak i przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony,  

w obradach Rady zajmującej się sprawami objętymi wzmocnioną 

współpracą mogą uczestniczyć reprezentanci wszystkich państw UE, 

jednak w głosowaniu mogą brać udział tylko przedstawiciele państw 

uczestniczących we współpracy
52

. Jednomyślność jest osiągana tylko 

głosami państw uczestniczących we współpracy. Należy również 

wspomnieć, iż w stosunku do Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa  

i Obrony przewidziano tzw. stałą współpracę strukturalną, którą mogą 

podjąć państwa członkowskie spełniające wyższe kryteria zdolności 

wojskowej (art. 42 ust.6 i art. 46 TUE). 

Zakończenie 

Koncepcje zróżnicowanej integracji towarzyszą Unii Europejskiej od 

początków jej istnienia, jako naturalna konsekwencja poszukiwania 

lepszych rozwiązań, bardziej przystających do rzeczywistości społeczno-

gospodarczej, aniżeli pierwotne założenia związane z zasadą jednolitości. 

Jak więc wykazano, aktualne i wyświechtane już przez media hasła 

alarmujące o postulatach utworzenia „Europy dwóch prędkości‖ są moim 

zdaniem nieuzasadnione, gdyż zróżnicowanie jest normalnym skutkiem 

zwiększania się różnorodności Unii wraz z kolejnymi rozszerzeniami 

oraz przemianami gospodarczymi na przestrzeni lat. Koncepcje te nie 

stanowią zatem novum w tej historii, które należałoby traktować jako 

zagrożenie. Same zaś traktaty, stanowiące prawną podstawę 

funkcjonowania Unii przewidują mechanizmy, które dopuszczają 

elastyczne podejście do zjawiska integracji. 

Pytaniem pozostaje więc, w jakim kierunku owo zróżnicowanie 

zmierza. Procesy integracji europejskiej w coraz mniejszym stopniu 

opierają się na modelu wspólnotowym. Jeszcze przed początkami 

kryzysu można doszukać się stopniowego wzrostu znaczenia instytucji 

międzyrządowych (umocnienie Rady Europejskiej na mocy Traktatu  

                                                      
52

 T.Kubin, Wzmocniona współpraca państw Unii Europejskiej w świetle 
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z Lizbony, działalność eurogrupy).Natomiast sytuacja nadzwyczajna, 

jaką był kryzys ekonomiczny, zwłaszcza w obliczu zagrożenia dla strefy 

euro, zmusiła rządy państw członkowskich do aktywizacji i przejęcia 

inicjatywy. 

Kryzys euro maskuje jednak znacznie głębszy kryzys 

światopoglądowy Europy. Moim zdaniem słusznie obok wzrostu 

znaczenia instytucji międzyrządowych Unii dostrzega się ponowny zwrot 

ku interesom narodowym, które coraz częściej prezentowane są na forum 

unijnym. Zawodzi także postawa tandemu, który do tej pory stanowił 

motor działalności integracyjnej UE – Berlina oraz Paryża, które 

uwikłane we własny spór doprowadziły do rywalizacji niejako wewnątrz 

„rdzenia‖ Europy. Innym skutkiem kryzysu jest rosnąca asymetria  

i polaryzacja wśród pozostałych państw członkowskich na państwa 

„silniejsze‖ i „słabsze‖, a więc faktem stała się wcześniej po cichu 

dyskutowana hierarchia państw w obrębie Unii. Zasada solidarności 

zachowuje swoją aktualność głównie w ramach wzmocnionej 

współpracy, a jej słabość pokazał kryzys uchodźczy. Na tle wskazanych 

problemów zawodzi w szczególności postawa instytucji europejskich, 

zwłaszcza Komisji Europejskiej, która powinna stanowić oparcie dla 

państw członkowskich znajdujących się na słabszej pozycji politycznej  

i gospodarczej
53

. Tymczasem Komisja zdaje się bezradna progresywnie 

tracąc swoją autonomię i podporządkowując się głównym graczom 

unijnej sceny politycznej, państw „pierwszej prędkości‖ czy też 

„rdzenia‖. 

  Należy zaakceptować fakt, iż zróżnicowana integracja na trwałe 

weszła do dyskusji nad przyszłością Unii Europejskiej. Aktualnie Unia 

znajduje się w okresie przemian oraz zdarzeń, które zaważą nad jej 

przyszłym kształtem, a zwłaszcza na postawie państw członkowskich, 

które ją tworzą. O słabości dyskursu politycznego wewnątrz Unii 

świadczy jednak fakt, iż zamiast podjęcia wspólnej próby odpowiedzenia 

na pytanie, w jaki sposób wykorzystać zróżnicowanie dla pogłębienia 

integracji europejskiej, tkwi on w dalszym ciągu na etapie, czy należy 

owo zróżnicowanie w ogóle zaakceptować, podnosząc te same 
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argumenty, które pojawiają się od narodzin koncepcji zróżnicowanej 

integracji. 
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Determinants of Customs as Public Levies and the European Union 

Law 

Abstrakt 

  Termin elementy kalkulacyjne pomimo podstawowego znaczenia 

dla określania wysokości cła, nie został zdefiniowany w unijnym ani 

krajowym prawie celnym. Publikowane prace naukowe są cząstkowe  

i nie przedstawiają całościowo omawianej problematyki prawnej. Istota  

i treść determinantów cła jako daniny publicznej, do których należą 

elementy kalkulacyjne, budziła i nadal budzi wątpliwości nie tylko  

w doktrynie prawa, lecz również w judykaturze.  

  Elementy kalkulacyjne takie jak taryfa celna i inne środki 

taryfowe, reguły pochodzenia towarów i wartość celna mają decydujące 

znaczenie przy ustalaniu wysokości cła i należności podatkowych  

w imporcie towarów. Ich wysokość przesądza o opłacalności transakcji 

importowej, mając w ten sposób istotne znaczenie przy podejmowaniu 

przez osoby dokonujące obrotu towarowego z zagranicą decyzji 

importowych. 

  Uwzględniając elementy kalkulacyjne, zgłoszenia towarów do 

odprawy celnej można dokonać w każdym urzędzie celnym znajdującym 

się na terytorium Unii Europejskiej. Podkreślenia wymaga także fakt, że 

w każdym bowiem przypadku zastosowanie będą miały te same przepisy 

celne, w tym identyczne stawki celne. W przeciwnym razie każde  

z państw członkowskich mogłoby wprowadzać własną taryfę celną, a na 

jej podstawie wprowadzać własne stawki celne. Wówczas towary  

z państw trzecich mogłyby być przywożone poprzez państwa 

członkowskie stosujące najniższe stawki celne lub w ogóle 



 A. Drozdek: Determinanty cła jako daniny publicznej a prawo unijne 

177 

 

niepobierające cła. Następnie towary te korzystałyby ze swobody obrotu 

towarowego wewnątrz Unii Europejskiej. Wprowadzenie takiego 

rozwiązania przekreśliłoby sens unii celnej, jaką jest Unia Europejska 

oraz złamaniem zasady powszechności ceł w sensie przedmiotowym. 

Słowa kluczowe:  

cło, danina publiczna, elementy kalkulacyjne, taryfa celna, stawka celna 

Abstract 

  Despite its fundamental importance for determining customs 

tariff, the term ‗taxation elements‘ has not been defined in the EU or in 

the local customs law. The scientific papers published are partial and do 

not represent the legal issues discussed as a whole. The essence and the 

content of determinants of customs as public levies, including the 

taxation elements, raised doubts and continues to do so not only in the 

doctrine of law, but also in the judicature.  

  Taxation elements, such as customs tariff and other tariff 

measures, rules of origin of goods and customs value are decisive in 

determining the level of customs duties and taxes in importing goods. 

Their rates determine whether import transaction is profitable, thus being 

important when making import decisions by foreign traders. 

  Taking into account taxation elements, the goods can be declared 

for customs clearance at any customs office located in the territory of the 

European Union. It should also be stressed that the same customs rules, 

including identical rates of duty, will apply in all cases. Otherwise, each 

member state would be able to introduce its own tariff and, on its basis, it 

could introduce its own rates. Then, goods from third countries could be 

imported through the member states applying the lowest tariffs or 

collecting no customs duties. Then, these goods would benefit from the 

free movement of goods within the European Union. If introduced, this 

solution would undermine the sense of the customs union, i.e. the 

European Union and would break the principle of universality of customs 

in the objective sense. 

Key words:  

customs, public levy, calculation elements, customs tariff   
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1. Wstęp 

Wśród determinantów cła jako daniny publicznej należy 

wymienić elementy kalkulacyjne. Termin ten, w pierwszej kolejności 

kojarzy się z działaniami matematycznymi. W pewnym sensie jest to 

prawda, gdyż elementy kalkulacyjne są to środki (narzędzia) prawne 

służące do naliczenia cła przywozowego (wywozowego) właściwego dla 

towarów będących przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą. 

Korzystając zatem z elementów kalkulacyjnych, można dokonać 

„matematycznej kalkulacji‖ wyliczyć nie tylko cła, ale również 

należności podatkowe z tytułu importu towarów. Elementy kalkulacyjne 

wywierają równocześnie bezpośredni wpływ na wysokość podatków 

pośrednich (podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) 

związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Z tego powodu 

elementy kalkulacyjne posiadają podstawowe znaczenie dla 

przedsiębiorców dokonujących międzynarodowych operacji handlowych. 

Celem rozważań podjętych w niniejszej publikacji jest próba 

wskazania kompetencji Unii Europejskiej w zakresie kształtowania 

elementów istotnych i wyróżniających cło jako daninę publiczną,  

a równocześnie wpływających na jego wysokość, jako daniny publicznej 

pobieranej przez polską administrację celną. Zajęcie się tym 

zagadnieniem wynika także z przekonania o potrzebie szczegółowego 

zbadania tej instytucji prawa celnego, która dotychczas nie była 

przedmiotem szerszej analizy w kraju. 

2. Cechy cła jako daniny publicznej 

Badając determinanty cła jako daniny publicznej, w pierwszym 

rzędzie należy wskazać na cechy cła, którymi się ono charakteryzuje. 

Instytucję cła wyróżniają takie cechy jak
1
: przymusowość, bezzwrotność, 

powszechność, nieodpłatność. W literaturze przedmiotu cło definiowane 

jest jako danina publiczna, która ustalana i pobierana jest na podstawie 

taryfy celnej od podmiotów dokonujących obrotu towarowego  

z zagranicą, w związku z przemieszczaniem się towaru przez granicę 

                                                      
1
 K. Sawicka, Cło w systemie danin publicznych, [w:] Księga pamiątkowa ku 

czci Profesora Eugeniusza Teglera, Poznań 1997, s. 131. 
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celną państwa lub grupy państw tworzących unię celną
2
. Determinanty 

cła jako daniny publicznej nierozerwalnie związana są z funkcją cła
3
. 

Danina ta pełni przede wszystkim funkcje fiskalne oraz pozafiskalne, jak 

na przykład funkcja protekcjonistyczna (ochronna). Funkcja fiskalna cła 

wyraża się w dostarczaniu dochodów publicznych związkowi 

publicznoprawnemu. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

aż 80% zaksięgowanych kwot, wynikających z ceł, odprowadzanych jest 

do budżetu ogólnego Unii Europejskiej
4
. Pozostała część ceł pobieranych 

przez administrację celną danego państwa jest przekazywana na pokrycie 

wydatków związanych z funkcjonowaniem administracji celnej. 

Natomiast funkcja protekcjonistyczna polega na ochronie gospodarki 

unijnej (rynku krajowego) przed „napływem‖ tanich towarów 

pochodzących z zagranicy. Ma ona na celu zapewnienie możliwości 

rozwoju lub utrzymania produkcji krajowej. Realizowana jest przez 

wprowadzenie wysokich ceł ochronnych, antydumpingowych lub 

wyrównawczych
5
. Zastosowanie ceł protekcjonistycznych powoduje, że 

produkty importowane stają się droższe, a zatem mniej konkurencyjne na 

rynku krajowym (unijnym), natomiast produkcja krajowa (unijna) może 

być kontynuowana po niższych cenach niż towary importowane. Jeśli 

jednak są produkowane w Unii, to wzrost cen towarów zagranicznych 

może prowadzić do wzrostu produkcji unijnych odpowiedników. 

Niekorzystne efekty wprowadzenia ceł odczuwają wówczas nie tylko 

zagraniczni producenci, ale także unijni konsumenci. 

                                                      
2
 A. Drozdek, Definicja cła - postulat nowelizacji przepisów prawa celnego, 

„Monitor Prawa Celnego i Podatkowego‖ 2015, nr 11 (244), s. 394-395. 
3
 I. Mirek, Czy cło jest podatkiem? Analiza na podstawie niemieckiego stanu 

prawnego, „Monitor Prawa Celnego‖ 1999, nr 3 s. 137; A. Drwiłło, Cła i 

należności celne, [w:] System prawa finansowego, t. III, Prawo daninowe, L. 

Etel red., Warszawa 2010, s. 873. 

4
 Zob. art. 2 ust. 1 lit. a) oraz ust. 3 decyzji Rady nr 2014/335/UE, Euratom z 

dnia 26 V 2014 roku w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 

(Dz. Urz. UE. L 168 z dnia 7 VI 2014 roku s. 105). 
5
 A. Drwiłło, Procedury celne w świetle przepisów Kodeksu celnego, Sopot 

1998, s. 19 i n.; P. Witkowski, Instytucje wspólnotowego prawa celnego w 

międzynarodowym obrocie towarowym, Chełm 2008, s. 60. 
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Konkludując, należy wnioskować, że cło jako danina publiczna 

pobierana na podstawie Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej od 

podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą, charakteryzuje 

się nie tylko celem fiskalnym, ale również celem prohibicyjnym, która 

polega na utrudnienie, a nawet uniemożliwienie importu towarów. 

Oznacza to, że w odróżnieniu od ceł fiskalnych, celem ceł prohibicyjnych 

jest całkowite wyeliminowanie importu i zapewnienie tym samym 

monopolistycznej pozycji na rynku producentom unijnym. 

3. Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie stanowienia ceł 

Na podstawie postanowień Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej
6
, państwa członkowskie przekazały Unii Europejskiej 

kompetencje do osiągania wspólnych celów. Wśród tych kompetencji 

wyłącznych przyznanych UE należy wskazać na obowiązki w zakresie 

unii celnej i związane z tym uprawnienia do stanowienia zasad wymiaru  

i poboru ceł. Obecnie, unia celna obejmuje obowiązek  stosowania 

jednolitej, Wspólnej Taryfy Celnej zewnętrznej we wszystkich państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że Rada na wniosek 

Komisji Europejskiej uprawniona została do wprowadzenia w wymianie 

międzynarodowej Wspólnej Taryfy Celnej oraz pobierania na jej 

podstawie ceł. Celem unijnej polityki celnej w zakresie stanowienia cła 

jako daniny publicznej, pobieranej w obrocie towarowym z zagranicą jest 

harmonizacja prawa celnego na całym obszarze Unii Europejskiej.  

W konsekwencji powoduje to, że z chwilą przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej, prawodawca krajowy nie ma już możliwości regulacji ceł. 

Przepisy unijnego prawa celnego w zakresie regulacji cła obowiązują na 

terytorium RP, wskutek przekazania kompetencji organów władzy 

państwowej w tym zakresie na rzecz Unii Europejskiej, dokonane na 

podstawie umowy międzynarodowej - traktatu akcesyjnego, zgodnie  

z art. 90 ust. 1 Konstytucji RP
7
. Regulacje unijnego prawa celnego 

stanowione przez Unię Europejską są bezpośrednio stosowane 

                                                      
6
 Art. 3 w zw. z art. 31 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 

25 III 1957 roku (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326 z dnia 26 X 2012 

roku, s. 47). 
7
 Konstytucja RP z dnia 2 IV 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. 

zm.). 
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(automatycznie inkorporowane do polskiego systemu prawnego), w celu 

jednakowego stosowania prawa celnego na terenie całej Unii 

Europejskiej
8
. 

Celem polityki unijnej w zakresie prawa unijnego jest 

doprowadzenie do pełnej harmonizacji przepisów prawa celnego, które 

mają wpływ na wymiar i pobór cła. Regulacje unijnego prawa celnego 

sprowadzają się do zasady równości w sensie podmiotowym, jak  

i przedmiotowym. Zasada równości w sensie podmiotowym oznacza, że 

każdy podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą posiada takie 

same uprawnienia i obowiązki określone w obowiązujących przepisach 

prawnych. Podstawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa 

celnego, jest obowiązek uiszczenia cła w odpowiedniej wysokości oraz  

w oznaczonym miejscu i terminie. Nie ma więc różnicy w obowiązkach  

i uprawnieniach przy prowadzeniu działalności gospodarczej w handlu 

międzynarodowym pomiędzy osobami fizycznymi, a osobami prawnymi 

czy też osobami nieposiadającymi osobowości prawnej znajdującymi się 

pod jurysdykcją Rzeczpospolitej Polskiej, w tym cudzoziemców 

(bezpaństwowców), zagranicznych osób prawnych oraz zagranicznych 

jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, które 

uzyskują w Polsce przychody, dochody lub posiadają określony majątek. 

Skutkuje to tym, że niezależnie od tego, gdzie podmiot polski (unijny) 

będzie dokonywał odprawy celnej na terytorium Unii Europejskiej, 

wszędzie będą obowiązywać te same przepisy prawa celnego. Z kolei 

druga z wymienionych zasad, charakteryzuje się tym, że każdemu 

przewożonemu towarowi jest przyporządkowany numer kodu 

Nomenklatury Scalonej (CN) oraz właściwa dla danego kodu stawka 

celna. Wspólna Taryfa Celna Unii Europejskiej zapewnia możliwość 

stosowania jednolitych stawek celnych na takie same towary, którymi 

                                                      
8
 A. Rost, Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, Poznań 2014, s. 33. 

W przypadku rozporządzeń organów Unii Europejskiej obowiązuje zasada 

bezpośredniego obowiązywania i stosowania, tzn. że przepisy z chwilą wejścia w 

życie automatycznie obowiązują w krajowych porządkach prawnych państw 

członkowskich UE (bez potrzeby implementacji przez organ krajowy) i stanowią 

one podstawę prawną dla działań organów państw członkowskich. 

Rozporządzenia są zatem instrumentem ujednolicenia systemu prawnego państw 

członkowskich we wszystkich państwach członkowskich UE. 
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dokonywany jest obrót w ramach takich samych procedur celnych, na 

towary przywożone z państw trzecich do każdego państwa 

członkowskiego. 

Wnioskiem wypływającym z powyższego jest regulowanie cła 

przez prawodawcę unijnego w formie rozporządzeń, która nie narusza 

postanowień art. 217 Konstytucji RP jako regulacji dokonanej w innej 

formie aniżeli ustawa. Konstytucja RP zezwala bowiem na zastępowanie 

form stanowienia prawa, jakim jest ustawa, poprzez inne formy wskazane 

w Konstytucji - jak na przykład rozporządzenie Unii Europejskiej  

w przypadku ceł. W konsekwencji powoduje to, że we wszystkich 

państwach członkowskich UE obowiązują jednakowe zasady wymiany 

towarowej z zagranicą. 

4. Elementy kalkulacyjne cła 

Punktem wyjścia do rozważań podjętych w niniejszej publikacji 

jest wyjaśnienie zakresu znaczeniowego terminu „elementy 

kalkulacyjne‖. Dopiero bowiem precyzyjne określenie badanego terminu 

pozwoli na rzetelne przedstawienie zagadnienia determinantów cła jako 

daniny publicznej stanowionej i pobieranej na podstawie regulacji 

prawnych Unii Europejskiej. Termin ten pomimo podstawowego 

znaczenia dla określania wysokości cła, nie został zdefiniowany  

w unijnym kodeksie celnym
9
. Mimo to polski prawodawca używa tego 

niezdefiniowanego terminu, m.in. w rozporządzeniu Ministra Finansów  

z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zgłoszeń celnych
10

 wskazując, że 

zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia 

przyjęcia zgłoszenia celnego. W konsekwencji powoduje to, że elementy 

kalkulacyjne są nieodzownym „składnikiem‖ obliczeniowym 

stosowanym w konstrukcji zgłoszenia celnego. Mając na uwadze 

powyższe, niezbędne zdaje się posłużenie rozwiązaniami 

wypracowanymi w tym zakresie na gruncie nieobowiązującego już 

                                                      
9
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 

9 X 2013 roku ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz. 

Urz. UE L Nr 269 z dnia 10 X 2013 roku, s. 1 z późn. zm.) - dalej powołane jako 

UKC. 
10

 Por. § 17; § 18; § 22 ust. 1; § 23 - tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 

1498. 
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Kodeksu celnego pochodzącego z 1997 r. oraz poglądach doktryny.  

W konsekwencji pozwoli to na ustalenie treści i zakresu terminu 

„elementy kalkulacyjne‖. 

Zgodnie z art. 3 § 1 pkt 4 Kodeksu celnego
11

, elementy 

kalkulacyjne zostały zdefiniowane jako elementy służące do naliczania 

należności celnych przywozowych i należności celnych wywozowych 

odnoszących się do towaru. Przepisy dotyczące elementów 

kalkulacyjnych zawarte były w tytule II „Elementy Kalkulacyjne‖ 

Kodeksu celnego. Zgodnie z jego treścią elementy kalkulacyjne to przede 

wszystkim taryfa celna - gdzie określone zostały stawki służące do 

obliczania cła; inne środki taryfowe - zawieszenie w całości lub w części 

poboru ceł, kontyngent taryfowy, plafon taryfowy; pochodzenie towarów 

oraz wartość celna towarów - podstawa do obliczenia należności celnych, 

według właściwych stawek. W literaturze prawa celnego
12

 przyjmuje się, 

że są to składniki, za pomocą których naliczane są cła w przywozie 

(wywozie) odnoszące się do towarów będących przedmiotem obrotu 

towarowego z zagranicą. Znacznie szerzej definicję elementów 

kalkulacyjnych przedstawia Feliks Prusak. Jego zdaniem, są to czynniki 

oraz cechy towaru, które decydują jakim cłom i środkom polityki 

handlowej podlegał będzie przywożony lub wywożony towar
13

. 

W świetle powyższych ustaleń, należałoby na potrzeby niniejszej 

pracy uznać, że elementami kalkulacyjnymi są środki (narzędzia) prawne 

służące do naliczenia cła przywozowego (wywozowego) odnoszące się 

do towarów uczestniczących w międzynarodowym obrocie towarowym. 

Do elementów kalkulacyjnych należy zaliczyć: 

1. taryfę celną - w tym: klasyfikację towarową towarów, Wspólną 

Taryfą Celną, TARIC, Wiążącą Informację Taryfową oraz stawki 

celne; 

                                                      
11

 Ustawa z dnia 9 I 1997 r. Kodeks celny (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, 

Nr 75, poz. 802 z późn. zm.). 
12

 A. Kuś, Podstawy prawa celnego, [w:] Zarys finansów publicznych i 

prawa finansowego, W. Wójtowicz red., Warszawa 2008, s. 307. 
13

 F. Prusak, Kodeks celny. Komentarz, Warszawa 2000, s. 122. 
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2. pochodzenie towarów - w tym preferencyjne i niepreferencyjne 

pochodzenie towarów, wiążąca informacja o pochodzeniu 

towarów; 

3. wartość celna towarów - w szczególności metody wartości celnej 

towarów. 

Elementy te pozostają w ścisłym i nierozerwalnym związku. Dopiero ich 

łączne zastosowanie umożliwia obliczenie wysokości należnego cła. Ze 

względu na fakt, że elementy kalkulacyjne stanowią bardzo obszerne  

i skomplikowane zagadnienie, poniżej zostaną przedstawione jedynie: 

Wspólna Taryfa Celna, stawki celne, pochodzenie towarów oraz wartość 

celna towarów. 

5. Wspólna Taryfa celna jako instrument zarządzania obrotem 

towarowym z zagranicą 

W Unii Europejskiej Wspólna Taryfa Celna jest podstawowym 

instrumentem polityki obrotu towarowego z zagranicą. Obecnie 

konstrukcję Wspólnej Taryfy Celnej reguluje rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 roku 

ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona)
14

,  

a w zakresie Nomenklatury Scalonej rozporządzenie Rady nr 2658/87  

z dnia 23 lipca 1987 roku ustanawiające nomenklaturę taryfową  

i statystyczną oraz Wspólna Taryfę Celną
15

. 

Zgodnie z treścią regulacji art. 56 ust. 2 UKC Wspólna Taryfa 

Celna składa się z kilku elementów, wśród których należy wyróżnić: 

a) nomenklaturę scaloną towarów, określoną w rozporządzeniu 

(EWG) nr 2658/87. Nomenklatura jest podstawowym elementem 

taryfy celnej. Pozwala ona na sklasyfikowanie towarów  

w obrocie towarowym z zagranicą, a tym samym na stworzenie 

systemu, który umożliwia dokonanie identyfikacji towarów; 

b) każdą inną nomenklaturę, która jest całkowicie lub częściowo 

oparta na Nomenklaturze Scalonej, lub która dodaje do niej 

dalsze podrozdziały i która została ustanowiona w przepisach 

                                                      
14

 Art. 56-58 UKC. 
15

 Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 IX 1987 roku, s. 1. 
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unijnych regulujących określone dziedziny do celów stosowania 

środków taryfowych związanych z wymianą towarową; 

c) konwencyjne lub zwykłe autonomiczne stawki celne, stosowane 

w odniesieniu do towarów objętych Nomenklaturą Scaloną; 

d) preferencyjne środki taryfowe określone w umowach zawartych 

przez Unię z niektórymi krajami, lub terytoriami znajdującymi 

się poza obszarem celnym Unii, lub z grupami takich krajów lub 

terytoriów; 

e) preferencyjne środki taryfowe przyjęte jednostronnie przez Unię 

w odniesieniu do niektórych krajów, lub terytoriów znajdujących 

się poza obszarem celnym Unii, lub w odniesieniu do grup takich 

krajów lub terytoriów; 

f) autonomiczne środki przewidujące obniżenie należności celnych 

lub zwolnienie z należności celnych za niektóre towary; 

g) uprzywilejowane traktowanie taryfowe w zakresie środków,  

z którego mogą korzystać niektóre towary ze względu na ich 

rodzaj lub końcowe przeznaczenie; 

h) inne środki taryfowe przewidziane w przepisach unijnych 

dotyczących rolnictwa, handlu lub innych dziedzin. 

Wszystkie wymienione powyżej elementy zawarte zostały w załączniku I 

do rozporządzenia w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Komisja corocznie 

modyfikuje Nomenklaturę Scaloną wraz z tabelą stawek celnych, która 

jest publikowana nie później niż do dnia 31 października każdego roku  

w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej‖, a stosowana jest od  

1 stycznia roku następnego. Coroczna aktualizacja taryfy celnej wynika 

przede wszystkim z konieczności dostosowania unijnego prawa celnego 

do stale zmieniających się wymagań, dotyczących statystyk, polityki 

handlowej, a w szczególności do postępującego rozwoju 

technologicznego i dynamicznego rozwoju handlu międzynarodowego. 

Ciągła aktualizacja jest również wynikiem obowiązków wynikających  

z międzynarodowych zobowiązań Unii, w zakresie regulacji 

wynikających z WTO
16

. Cechą charakterystyczną Wspólnej Taryfy 

Celnej jest to, iż posiada ona charakter wyczerpujący, co oznacza, że brak 

                                                      
16

 A. Kuś, Kompetencje wyłączne Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej 

Polityki Handlowej i Unii Celnej, Lublin 2012, s. 193. 
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jest towarów, które nie mogłyby być w niej klasyfikowane. Jednak  

w przypadku braku praktycznej możliwości wymienienia i opisania 

wszystkich towarów (na skutek wynalazczości, rozwoju przemysłu itd.) 

w poszczególnych pozycjach taryfy celnej stosuje się oznaczenie  

o charakterze sformułowania ogólnego typu „inne towary, gdzie indziej 

niesklasyfikowane‖. 

Wspólna Taryfa Celna UE jest aktem prawnym zawierającym 

usystematyzowany wykaz nazw towarów znajdujących się w obrocie 

towarowym z zagranicą z przypisanymi do nich kodami cyfrowymi, 

jednostkami miar, ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury 

Scalonej, zawierający także kolumny stawek celnych wraz z ogólnymi 

regułami dotyczącymi sposobu, warunków i zakresu ich stosowania. 

Stosowanie Wspólnej Taryfy Celnej przez państwa członkowskie 

powoduje, że cła na towary przywożone z państwa trzecich do 

wszystkich państw członkowskich oraz nomenklatura są jednolite. 

Jak wcześniej wskazano, obok taryfy celnej o wysokości 

pobranego przez administrację celną cła decyduje stawka celna. 

Zastosowanie odpowiedniej stawki celnej jest uzależnione od różnych 

kryteriów
17

. Są one bowiem zróżnicowane nie tylko przedmiotowo (za 

pomocą klasyfikacji towarowej), ale również podmiotowo, w zależności 

od pochodzenia i sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.  

W rezultacie pozwala to na zastosowanie różnych stawek celnych  

w stosunku do identycznego towaru, ze względu na jego pochodzenie. 

Analizując stawki celne jako determinanty cła, należy zauważyć, 

że Wspólna Taryfa Celna i literatura przedmiotu uwzględnia 

występowanie kilku rodzajów stawek celnych. I tak, na przykład ze 

względu na kraj pochodzenia należy wyróżnić następujące kategorie 

stawek
18

: 

                                                      
17

 K. Sawicka, Cło jako danina publiczna, [w:] Prawo finansowe, R. 

Mastalski, E. Fojcik-Mastalska red., Warszawa 2011, s. 345. 
18

 A. Drwiłło, Prawo celne, Gdańsk 2001, s. 44-45; K. Sawicka, Prawo 

celne, [w:] E. Fojcik–Mastalska, K. Sawicka red., Podstawy prawa celnego i 

dewizowego, Wrocław 2001, s. 60-61; K. Sawicka, Prawo celne w zarysie, 
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o stawki konwencyjne (podstawowe) - mają zastosowanie wobec 

towarów pochodzących z krajów, które są stronami Układu 

Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu lub, z którymi Unia 

Europejska zawarła umowy handlowe zawierające klauzulę 

największego uprzywilejowania oraz z krajów i regionów 

należących do Światowej Organizacji Handlu (WTO); 

o stawki autonomiczne - ustanawiane są samodzielnie przez 

uprawniony do tego organ Unii Europejskiej. Stosowane są do 

towarów pochodzących z krajów, którym nie przyznano klauzuli 

najwyższego uprzywilejowania, bądź gdy stawki autonomiczne 

są niższe aniżeli stawki konwencyjne lub odpowiednie środki 

polityki handlowej (ochronne, bądź odwetowe); 

o stawki preferencyjne, służą obniżeniu stawek konwencyjnych,  

a ich stosowanie związane jest z uzyskaniem określonego 

pochodzenia towarów i jego prawidłowym udokumentowaniem. 

Niższe cła w wyniku zastosowania stawki preferencyjnej może 

mieć charakter częściowy lub nawet całkowity – w przypadku, 

gdy stawka preferencyjna wyniesie 0%; 

o stawki sezonowe, stosowane są w stosunku do produktów 

rolnych i mają w istocie postać kilku stawek celnych 

stosowanych do tego samego produktu w zależności od pory 

roku; 

o stawki ryczałtowe, stosowane są w wysokości 2,5% ad valorem 

w odniesieniu do towarów umieszczanych w przesyłkach 

wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym, 

lub umieszczanych w bagażu podróżnych, pod warunkiem, że 

taki przywóz pozbawiony jest charakteru handlowego. 

Stawki celne wyrażone są również od strony technicznej, do których 

zaliczamy: 

                                                                                                                        
Wrocław 2003, s. 10-11; P. Hanclich, Stawki celne preferencyjne i obniżone, 

Warszawa 2007, s. 7; A. Drwiłło, Identyfikacja ceł, [w:] Podstawy celnictwa, J. 

Jura red., Warszawa 2008, s. 34; Prawo celne, międzynarodowe, wspólnotowe, 

polskie, K. Lasiński-Sulecki red., Warszawa 2009, s. 100; A. Drwiłło, Cła i 

należności celne, [w:] System prawa finansowego, op. cit., s. 878. 
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o stawki procentowe, tj. stanowią procent wartości celnej; 

określane są mianem stawki ad walorem wyrażone  

w procentach
19

; 

o stawki kwotowe - określane są od jednostki miary towaru; zwane 

stawkami specyficznymi (stawkami jednostkowymi) z uwagi na 

związanie ich z jednostką towaru np. kilogram, metr, sztuka, 

para, litr. Cechą charakterystyczna tego rodzaju stawek jest to, że 

nie łączy się ich z jakością, a co za tym idzie z ceną towaru
20

; 

o możliwe jest również połączenie stawki procentowej i kwotowej, 

jest to tzw. stawka mieszana
21

 (kombinowana lub złożona)
22

. 

Stawki te znajdują zastosowanie w przypadku przekroczenia 

przez cło pewnych ustalonych w taryfie celnej wysokości 

minimalnych lub maksymalnych
23

. 

Najczęściej stosowane są stawki procentowe, które służą obliczeniu cła, 

gdy podstawą wymiaru jest wartość celna
24

. Krzysztof Lasiński-Sulecki 

oraz Wojciech Morawski wskazują, iż w przypadku stosowania stawek 

procentowych, kluczowe znaczenia odgrywa prawidłowe ustalenie 

wartości celnej towarów
25

. 

To właśnie stawka celna przypisana do danego towaru w taryfie 

celnej decyduje o wysokości danin publicznych, jakie należy uiścić  

w związku z dokonywaniem operacji handlowych z państwami trzecimi. 

Stawki celne określone w taryfie bezpośrednio wpływają na wysokość 

cła. Pośrednio natomiast wywierają wpływ na wysokość podatków, które 

                                                      
19

 A. Drwiłło, Prawo celne, op. cit., s. 41-42. 
20

 A. Drwiłło, Identyfikacja ceł, [w:] Podstawy celnictwa, op. cit., s. 33-34. 
21

 P. Sawczuk, Wartość celna jako element kalkulacyjny należności celnych, 

Lublin 2011, s. 27; M. Lux, Wartość celna, „Monitor Prawa Celnego i 

Podatkowego‖ 2004, s. 108. 

22
 A. Drwiłło, Procedury celne w świetle przepisów Kodeksu celnego, op. 

cit., s. 34. 
23

 A. Drwiłło, Prawo celne, op. cit., s. 43; A. Drwiłło, Identyfikacja ceł, op. 

cit., s. 34. 
24

 A. Drwiłło, Cła i należności celne, [w:] System prawa finansowego, op. 

cit., s. 877. 
25

 K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski [w:] Wspólnotowy kodeks celny. 

Komentarz, W. Morawski red., Warszawa 2007, s. 203. 
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należy uiścić w związku z dokonywanym obrotem towarowym  

z państwami trzecimi. Wynika to stad, że podstawa opodatkowania  

w podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów obejmuje m.in. 

cła
26

. Cła stanowią również element podstawy opodatkowania akcyzą 

wówczas, gdy zastosowanie mają procentowe stawki tego podatku
27

.  

W praktyce oznacza to, że im wyższa stawka celna, tym wyższe cło,  

a w konsekwencji również podstawa opodatkowania podatkiem VAT  

i podatkiem akcyzowym. 

Badając determinanty cła jako daniny publicznej, należy zauważyć, że 

oddanie regulacji stawek celnych materii kontroli nieustawodawczej, 

jakim jest rozporządzenie unijne, nie jest wcale pozorna. Naczelny Sąd 

Administracyjny w ustalającym wiodącym linię orzeczniczą wyroku  

z dnia 18 lutego 2009 roku sformułował tezę, zgodnie z którą, 

regulowanie zmiennej materii, którą są stawki celne zawarte w taryfie 

celnej aktem prawnym, jakim jest rozporządzenie, jest celowe, ze 

względu na możliwość szybkiego „reagowania‖ na funkcje ceł, które 

pełnią one w związku z nadmiernym i niekontrolowanym napływem 

towarów pochodzących z zagranicy
28

. W przeciwieństwie do ustaw 

proces stanowienia rozporządzeń nie jest wieloetapowy oraz mniej 

skomplikowany
29

. 

Podsumowując tę część rozważań, należy uznać, iż celem 

Wspólnej Taryfy Celnej jest stosowanie jednakowych stawek celnych  

w stosunku do tych samych towarów nakładanych na granicy celnej Unii. 

Podstawową zasadą wynikającą z przyjętej taryfy celnej jest zasada 

zupełności taryfy celnej, czyli objęcie regulacjami celnymi wszystkich 

                                                      
26

 Zob. art. 70 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 XI 2006 roku w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 11 

XII 2006, s. 1 z późn. zm.) oraz art. 29a ust. 6 ustawy z dnia 11 III 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z 

późn. zm.). 
27

 Zob. art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 XII 2008 r. o podatku akcyzowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.). 
28

 Por. wyrok NSA z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. I GSK 297/08, LEX nr 

516679. 
29

 A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 212. 
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towarów. Obecnie stosowana jest wyłącznie w stosunku do towarów 

importowanych. Taryfa celna przewiduje stawki obniżone  

i preferencyjne. Stosowane są również stawki konwencyjne, 

autonomiczne, preferencyjne, obniżone, ryczałtowe, które stosuje się w 

zależności od pochodzenia towaru. Z treści unijnego kodeksu celnego 

wynika, że taryfa celna odwołuje się do kryteriów: pochodzenia i sposobu 

dokumentowania pochodzenia towarów. Na podstawie kryterium 

pochodzenia towaru należy wyodrębnić stawki konwencyjne stawki 

autonomiczne. Regulacja stawek celnych może być dokonywana  

w drodze rozporządzenia. Stawki celne to materia, która może ulegać 

zmianie w trakcie roku nawet kilkakrotnie i następować nawet z dnia na 

dzień. Dlatego forma rozporządzeń jest celowa z uwagi na ochronę rynku 

krajowego przed napływem towarów z zagranicy. 

6. Pochodzenie towarów 

Kolejnym, trzecim już elementem kalkulacyjnym wpływającym 

na wysokość cła jest pochodzenie towarów. Zdaniem Krystyny 

Sawickiej, reguły pochodzenia towarów są zasadami określającymi 

ekonomiczną przynależność towaru do konkretnego kraju lub regionu. 

Autorka ta podkreśla, że zasady te pozwalają na prawidłowe ustalenie,  

z jakiego kraju (np. z Polski) lub grupy krajów (np. z Unii Europejskiej) 

towar pochodzi. Szeroko rozumiane reguły pochodzenia dotyczą nie 

tylko zasad ustalania kraju, z którego towar pochodzi, ale również zasad 

dokumentowania tego pochodzenia oraz innych wymogów, jakie muszą 

zostać spełnione, a do których należy zaliczyć np. zasada bezpośredniego 

transportu, zasada zakazu zwrotu cła, itd. Jak już wskazano wcześniej, 

reguły pochodzenia pełnią istotną funkcję w systemie unijnego prawa 

celnego ze względu na zastosowanie właściwej stawki celnej. Wybór  

i zastosowanie właściwej stawki celnej jest uzależniony od kraju 

pochodzenia towaru. Zróżnicowanie to jest wynikiem szeregu umów 

międzynarodowych, których stroną jest Unii Europejskiej
30

. 

Regulacje unijnego prawa celnego przewidują dwa rodzaje 

pochodzenia towarów, tj.: niepreferencyjne pochodzenie towarów oraz 

                                                      
30

 Por. K. Sawicka, Kodeks celny, Bielsko-Biała 2000, s. 18. 
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preferencyjne pochodzenie towarów
31

. Niepreferencyjne pochodzenie 

towarów określane jest w celu stosowania stawek celnych innych niż 

preferencyjne i środki pozataryfowe - na przykład: kontyngenty, środki 

ochronne, ograniczenia ilościowe, cła antydumpingowe - przyjętych  

w przepisach unijnych oraz w celu sporządzania i wydawania świadectw 

pochodzenia towarów. Zgodnie z treścią art. 31 rozporządzenia 

delegowanego komisji (UE) nr 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 roku 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych 

przepisów unijnego kodeksu celnego
32

 towarami pochodzącymi z danego 

kraju są towary całkowicie tam uzyskane lub wyprodukowane. Z kolei 

preferencyjne pochodzenie towarów swoje źródła wywodzi  

z wzajemnych umów handlowych albo opiera się na jednostronnym 

uprzywilejowaniu przez Unię Europejską, niektórych krajów lub 

regionów w ramach Generalnego Systemu Preferencji (GSP) bądź 

wspierania innych państw nienależących do GSP. Reguły 

preferencyjnego pochodzenia określają warunki nabywania pochodzenia, 

jakie muszą spełniać towary, aby mogły korzystać z preferencyjnych 

środków taryfowych. Towary te muszą być całkowicie uzyskane  

w państwie korzystającym z preferencji i bezpośrednio przywiezione  

z tego państwa pod dozorem celnym. 

Dokumentem potwierdzającym pochodzenie towarów uprawniające do 

korzystania ze stawek preferencyjnych jest: deklaracja na fakturze (jeśli 

wartość przesyłki, dla której taka deklaracja jest sporządzana, nie 

przekracza 6 000 EUR) bądź świadectwo przewozowe EUR.1. Dowód 

pochodzenia jest ważny przez cztery miesiące od daty wystawienia  

w kraju wywozu i w tym powinien zostać przedłożony organom celnym 

kraju przywozu. Z kolei świadectwo pochodzenia towaru sporządzone na 

                                                      
31

 Por. art. 59 i n. UKC. 
32

 Dz. Urz. UE L Nr 343 z dnia 29 XII 2015 roku, s. 1. 



 A. Drozdek: Determinanty cła jako daniny publicznej a prawo unijne 

192 

 

formularzu FORM A zachowuje swoją ważność przez 10 miesięcy od 

daty wydania przez władze kraju korzystającego
33

. 

W świetle powyższego należy wnioskować, że podstawowym 

celem reguł pochodzenia towarów jest dostarczenie informacji o źródle,  

z którego pochodzi importowany towar. Informacje te są niezbędne dla 

organów celnych w celu odróżnienia identycznych towarów 

przywożonych z różnych krajów (regionów), w celu umożliwienia 

poddania ich odpowiedniemu (z uwagi na rodzaj towaru i kraj 

pochodzenia) traktowaniu. 

 

7. Wartość celna towarów 

Jednym z najważniejszych zagadnień odnoszących się do 

elementów kalkulacyjnych jest wartość celna towarów. W tym miejscu 

należy zauważyć, że unijny kodeks celny przewiduje, iż wartość celna 

będzie stosowana nie tylko w celach ściśle fiskalnych związanych  

z koniecznością ustalenia kwoty wynikającej z długu celnego czy innych 

należności pobieranych przez organy celne, ale również w celu 

stosowania środków polityki handlowej. Świadczą o tym przede 

wszystkim regulacje prawa podatkowego dotyczące wartości celnej, które 

posiadają znaczenie nie tylko dla poboru ceł, lecz również dla wymiaru  

i poboru podatków. Wartość celna to bowiem podstawa do naliczenia 

kwoty podatku akcyzowego i podatku VAT z tytułu importu towarów
34

. 

Wartość celna posiada więc istotne znaczenie nie tylko dla stosowania 

środków pozataryfowych, ale także w statystyce obrotu handlowego  

w przepisach dotyczących rolnictwa i rybołówstwa
35

, gdzie znaczącą rolę 

odgrywa również w stosowaniu innych opłat celnych, nakładanych na 

                                                      
33

 Por. np. Tytuł V - Dowód pochodzenia Układu o stowarzyszeniu między 

Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z 

drugiej strony (Dz. Urz. UE L Nr 161 z dn. 29 V 2014 roku). 
34

 A. Drwiłło, Wartość celna w obrocie towarowym z zagranicą, „Monitor 

Prawa Celnego‖ 2000, nr 6, s. 251. 
35

 Rozporządzenie Komisji WE Nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 roku w 

sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu 

owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L Nr 337, s. 66). 
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towary będące przedmiotem obrotu handlowego z zagranicą, jak również 

środków ochrony rynku, tj. ceł antydumpingowych oraz 

antysubsydyjnych, pobieranych w imporcie towarów. Zgodnie z treścią 

art. 69 UKC instytucja wartości celnej towarów jest podstawą stosowania 

taryfy celnej i prawidłowego ustalenia długu celnego. 

Definicja legalna wartości celnej została zawarta w art. 70 ust. 1 UKC, 

zgodnie z nią wartością celną towarów jest wartość transakcyjna, to 

znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towary, gdy zostały one 

sprzedane w celu wywozu na obszar celny Unii. Z kolei poprzez cenę 

faktycznie zapłaconą lub należną należy rozumieć całkowitą płatność, 

która została lub ma zostać dokonana przez kupującego sprzedającemu, 

lub przez kupującego stronie trzeciej na korzyść sprzedającego za 

przywożone towary i obejmująca wszystkie płatności, które zostały lub 

mają zostać dokonane jako warunek sprzedaży przywożonych towarów. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że do ceny faktycznie zapłaconej 

lub należnej za towar dodaje się także określone koszty poniesione przez 

kupującego, gdy nie zostały one ujęte w cenie towaru, wymienione wart. 

71 ust. 1 UKC, a które zwiększają wartość celną towaru. Są nimi np.: 

nakłady w wysokości, w jakiej zostały poniesione przez kupującego, lecz 

nieujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary (prowizje  

i koszty pośrednictwa, za wyjątkiem prowizji od zakupu, koszt 

pojemników, koszt pakowania), koszty transportu i ubezpieczenia 

przywiezionych towarów oraz opłaty załadunkowe i manipulacyjne 

związane z transportem przywiezionych towarów do miejsca ich 

wprowadzenia na obszar celny Unii. 

Przedstawiony powyżej katalog ma charakter zamknięty. 

Zastosowanie wykładni rozszerzającej jest niedopuszczalne, ponieważ 

przy ustalaniu wartości celnej do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej 

nie dodaje się żadnych elementów, z wyjątkiem określonych w przepisie 

art. 71 ust. 1 UKC. Koszty ujmowane w cenie faktycznie zapłaconej lub 

należnej za towar powinny przy tym być doliczane jedynie na podstawie 
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obiektywnych i wymownych danych, a zatem muszą być poddane 

ocenie
36

. 

Z drugiej strony, w art. 72 ust. 1 UKC zawarty został katalog kosztów 

transakcyjnych, których nie wlicza się do wartości celnej, o ile można je 

wyodrębnić z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towar. Są to np.: 

koszty transportu towarów po ich przybyciu do miejsca wprowadzenia na 

obszar celny Unii; koszty związane z pracami budowlanymi, 

instalacyjnymi, montażowymi oraz innymi wykonywanymi po przywozie 

towarów; odsetki, których podstawą są umowy o finansowaniu zakupu 

przywiezionych towarów, z zachowaniem pewnych wymogów 

dotyczących umowy i dowodów złożonych przez kupującego towar; 

należności celne przywozowe lub inne opłaty pobierane w Unii z tytułu 

przywozu, lub sprzedaży towarów. 

Powyższe koszty charakteryzują się wspólnymi cechami, tj. 

ponoszone są przez kupującego i dotyczą głównie działań, za które 

odpowiedzialność ponosi kupujący, choć niekoniecznie muszą być 

bezpośrednio związane ze sprzedażą. Podobnie jak w przypadku kosztów 

wchodzących do wartości celnej, katalog ten jest zamknięty i brak jest 

możliwości stosowania wykładni rozszerzającej. 

Powyższe prowadzi do wniosku, że wartość transakcyjna 

powinna stanowić podstawową metodę ustalania wartości celnej 

przywożonych towarów, wynika to m.in. z powodu jej neutralnego 

charakteru dla obrotu towarowego z zagranicą. Wysokość należności 

celnych uzależniona jest bowiem od ceny towaru, którą kontrahenci 

ustalają między sobą
37

. 

Dopiero w przypadku braku możliwości zastosowania opisanej 

wyżej metody, stosowane mogą być zastępcze metody ustalania wartości 

celnej, tzw. przyjmowanie pewnej fikcyjnej wartości na potrzeby 

                                                      
36

 A. Drwiłło, Prawo celne, op. cit., s. 118. 
37

 K. Krawicz-Nowak, Wartość celna towarów - metody jej ustalania, cz. I, 

„Monitor Prawa Celnego‖ 2004, nr 11, s. 490. 



 A. Drozdek: Determinanty cła jako daniny publicznej a prawo unijne 

195 

 

wymiaru cła
38

, do których zaliczamy: metodę wartości transakcyjnej 

towarów identycznych, metodę wartości transakcyjnej towarów 

podobnych; metodę ceny jednostkowej, tzw. metodę dedukcyjna; metodę 

wartości kalkulowanej oraz metodę tzw. ostatniej szansy. Metody te mają 

zastosowanie również w takiej sytuacji, gdy organ celny nie przyjął jako 

podstawy ustalania wartości celnej metody wartości transakcyjnej  

z uwagi na brak wiarygodności oraz dokładności informacji  

i dokumentów, które mają być podstawą ustalania wartości bądź, gdy nie 

zostaną one przedstawione na prośbę organu celnego
39

. Posiadają one 

wówczas charakter akcesoryjny (uzupełniający) i mogą być stosowane 

wyłącznie, gdy w sposób należyty nie może ona zostać ustalona  

w oparciu ocenę kupna-sprzedaży. 

8. Konkluzje 

Analiza materiału normatywnego dokonana w niniejszym 

opracowaniu pozwala na sformułowanie pewnych wniosków. Do 

najważniejszych należałoby zaliczyć: 

1. Elementy kalkulacyjne takie jak taryfa celna i inne środki 

taryfowe, reguły pochodzenia towarów i wartość celna mają 

decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości cła i należności 

podatkowych w imporcie towarów. Ich wysokość przesądza  

o opłacalności transakcji importowej, mając w ten sposób istotne 

znaczenie przy podejmowaniu przez osoby dokonujące obrotu 

towarowego z zagranicą decyzji importowych. 

2. Wspólna Taryfa Celna UE jest jednym z filarów, na którym 

opiera się integracja europejska. Powoduje to, że  

w międzynarodowym obrocie towarowym z zagranicą nie ma 

znaczenia, z jakiego państwa trzeciego są przywożone towary  

i w którym państwie członkowskim przekraczają granicę 

unijnego obszaru celnego. 

                                                      
38

 Por. art. 71 ust. 2 i 3 UKC. Powyższe metody zawarte zostały również w 

Porozumieniu w sprawie stosowania artykułu VII Układu ogólnego w sprawie 

taryf celnych i handlu (Dz. U. z 1995 roku Nr 98, poz. 483 z późn. zm.). 

39
 A. Drwiłło, Prawo celne, op. cit., s. 114. 
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3. Uwzględniając elementy kalkulacyjne, o których mowa w pkt. 1, 

zgłoszenia towarów do odprawy celnej można dokonać  

w każdym urzędzie celnym znajdującym się na terytorium Unii 

Europejskiej. Podkreślenia wymaga także fakt, że w każdym 

bowiem przypadku zastosowanie będą miały te same przepisy 

celne, w tym identyczne stawki celne. W przeciwnym razie, 

każde z państw członkowskich mogłoby wprowadzać własną 

taryfę celną, a na jej podstawie wprowadzać własne stawki celne. 

Wówczas towary z państw trzecich mogłyby być przywożone 

poprzez państwa członkowskie stosujące najniższe stawki celne 

lub w ogóle niepobierające cła. Następnie towary te korzystałyby 

ze swobody obrotu towarowego wewnątrz Unii Europejskiej. 

Wprowadzenie takiego rozwiązania przekreśliłoby sens unii 

celnej, jaką jest Unia Europejska oraz złamaniem zasady 

powszechności ceł w sensie przedmiotowym. 
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Visegrad Group on the concept of a "two speed" Europe 

 

Abstrakt 

  Celem artykułu jest ukazanie procesu narodzin i kształtowania się 

Grupy Wyszehradzkiej w ujęciu historycznym, porównawczym oraz 

współczesnym z uwzględnieniem 25 lat transformacji ustrojowej. 

Analizie poddane zostały jedyne wybrane zagadnienia współpracy, które 

korespondowały z kolejnym celem artykułu - koncepcją Europy dwóch 

prędkości. Stosunek państw Grupy Wyszehradzkiej wobec idei Europy 

„dwóch prędkości‖ od samego początku był bardzo zróżnicowany.  

W artykule ukazałem, jak elity polityczne państw Grupy postrzegały 

istnienie Unii Europejskiej, wypływające z niej korzyści i zagrożenia. 

Pragnę ukazać pryzmat ich własnych interesów narodowych.  

Słowa kluczowe:  

Grupa Wyszehradzka, integracja europejska, Europa dwóch prędkości.  

Abstract 

  The aim of the article is to present the process of birth and 

formation of the Visegrad Group in historical, comparative and 

contemporary terms, taking into account 25 years of political 

transformation. The only selected issues of cooperation were analyzed, 

which corresponded to the next objective of the article - the two-speed 

European connection. The attitude of the Visegrad Group countries 

towards the idea of a two-speed Europe was very different from the very 

beginning. This article shows how the political elites of the Group 
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countries perceive the European Union, its benefits and threats. I want to 

show the prism of their own national interests. 

Key words:  

Visegrad Group, European integration, two-speed Europe. 

 

 Wprowadzenie 

Kryzys systemu komunistycznego narastał już od połowy lat 70. 

ubiegłego wieku na wszelkich możliwych polach: gospodarczym, 

społecznym, ideologicznym i politycznym. Największe przemiany, które 

doprowadziły do upadku komunizmu na świecie (z wyjątkiem Korei 

Północnej i Kuby) rozpoczęły się w samym centrum tego systemu - 

Związku Radzieckim. Problemy gospodarcze, społeczne, ideologiczne i 

polityczne spowodowały, że w połowie lat 80. Związek Radziecki 

pozostawał w głębokiej defensywie. Wybór Michaiła Gorbaczowa, na I 

sekretarza KC PZPR 12 marca 1985 roku przyniósł istotną zmianę - 

przede wszystkim doprowadził on do przyjęcia programu pierestrojki 

(przebudowy) o głasnosti (otwarcia informacyjnego)
1
.   

 W 1989 roku upadł  się system komunistyczny. Od rozpoczęcia 

rokowań okrągłego stołu w Polsce i na Węgrzech, przez aksamitną 

rewolucję w Czechosłowacji - która doprowadziła do jej rozpadu tzw. 

„aksamitnego rozwodu‖, aż po rozstrzelanie Eleny i Nicolae Ceausescu - 

Europa Środkowo - Wschodnia przeszła przez burzliwy okres 

wyzwalania się spod reżimu komunistycznego
2
. Upadek realnego 

socjalizmu, koniec zimnej wojny, postkomunistyczna transformacja, 

ekspansja neoliberalizmu, „wyłaniające się‖ z krajów 

postkomunistycznych „rynki‖, narastająca fala globalizacji, rewolucja 

informacyjna - to tylko niektóre czynniki kaskadowych przemian 

                                                      
1
A. Burakowski, P. Ukielski, Wprowadzenie, [w:] 1989 - Jesień Narodów, red. 

A. Burakowski, A. Gubrynowicz, P. Ukielski, Warszawa 2009, s. 19-25. 
2
P. Ukielski, Wstęp, [w:] 1989 - Jesień Narodów, red. A. Burakowski, A. 

Gubrynowicz, P. Ukielski, Warszawa 2009, s. 11.  
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kulturowych, politycznych, społecznych, gospodarczych, 

technologicznych po 1989 roku
3
.     

 Równolegle do transformacji postępował proces integracji 

europejskiej. Perspektywa z 2016 roku rodzi pytania o przyszłość Unii 

Europejskiej. Pozytywny wynik referendum w sprawie wystąpienia 

Wielkiej Brytanii z UE (tzw. „Brexit‖), kryzys w strefie euro, problem z 

olbrzymiąliczbą migrantów w regionie śródziemnomorskim, wojna w 

Syrii i jej znaczenie dla stosunków Rosji z zachodem, neoimperialna 

polityka Rosji (aneksja Krymu i wspieranie przez nią separatystów w 

południowej i wschodniej części Ukrainy) to tyko niektóre problemy z 

jakimi boryka się dzisiaj UE. Oprócz wyżej wymienionych zagrożeń dla 

integralności europejskiej, występują jeszcze inne kryzysy w samej UE, 

które w dużej mierze wynikają z problemów z dostosowaniem się 

systemów politycznych państw europejskich, do zmieniającej się 

rzeczywistości
4
. Jak podkreśla politolog Jan Zielonka, współcześnie 

mamy do czynienia nie tylko z kryzysem demokracji, ale także z 

kryzysem kapitalizmu, kryzysem integracji europejskiej, kryzysem 

uchodźców oraz z kryzysem moralnym
5
.  

 Przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania jest 

koncepcja Europy „dwóch prędkości‖, w której podział przebiegałby 

między dużymi państwami starej UE i resztą. Jednak Polacy, Czesi, 

Słowacy i Węgrzy nie chcą się na to zgodzić, twierdząc, że dołączali do 

organizacji jako równoprawni członkowie, a takie rozwiązanie 

oznaczałoby zerwanie z zasadą równości. W związku z tym  celem, który 

sobie postawiłem, było opisanie rzeczywistych mechanizmów wpływu 

Grupy Wyszehradzkiej na stworzenie Europy „dwóch prędkości‖. 

Sformułowany cel artykułu zdeterminował jego strukturę. W pierwszej 

części opisana została historia powstania Grupy Wyszehradzkiej, a także 

najważniejsze przesłanki utworzenia forum współpracy regionalnej 

                                                      
3
G. W. Kołodko, Wielka transformacja 1989-2029. Uwarunkowania, przebieg, 

przyszłość, „Ekonomista‖ 2009, nr 3,s .21   
4
B. Jóźwik, T. Stepniewski, Transformacja, integracja i kryzysy w Europie 

Środkowej i Wschodniej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-wschodniej, Rok 

14 (2016) s. 14. 
5
J. Żakowski, Ogniska choroby. Politolog Jan Zielonka o globalnym kryzysie 

demokracji, Polityka 1.01-12.01.2016, nr 1/2 (3041), s. 24. 
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państw Europy Środkowej. W części drugiej przedstawiona została 

koncepcja Europy dwóch prędkości, zaprezentowanej na tle historii Unii 

Europejskiej. Analiza ta jest wstępem i podstawą do przedstawienia 

stosunku Grupy Wyszehradzkiej do tej koncepcji, która znalazła się w 

trzeciej części opracowania.   

 

I. Grupa Wyszehradzka jako forum współpracy regionalnej  

 

 Pomysł współpracy wielostronnej państw środkowoeuropejskich 

narodził się w latach 80. XX wieku. To wówczas odbywały się spotkania 

przedstawicieli środowisk opozycyjnych Polski, Czechosłowacji oraz 

Węgier. W trakcie tych spotkań uznano, iż w przypadku pojawienia się 

nowych warunków politycznych i nowego układu sił na starym 

kontynencie państwa te powinny ze sobą ściśle współpracować, przede 

wszystkim umacniać pozycje w regionie oraz na arenie 

międzynarodowej
6
. Kwestia współpracy czechosłowacko-polsko-

węgierskiej została po raz pierwszy poruszona 22 stycznia 1990 roku 

podczas wizyty pierwszego postkomunistycznego premiera Tadeusza 

Mazowieckiego w Pradz

 Havla, w trakcie oficjalnej 

wizyty państwowej w Polsce 25 stycznia 1990 roku
7
. Podobną deklarację 

prezydent Czechosłowacji złożył podczas oficjalnej wizyty w 

Budapeszcie 26 stycznia 1990 roku, a w lutym zaproponował pierwsze 

spotkanie prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych 

Polski, Czechosłowacji oraz Węgier. Spotkanie odbyło się 9 kwietnia 

1990 roku w Bratysławie tzw. Szczyt Bratysławski, jego zadaniem było 

umocnienie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie 

związków z Wspólnotą Europejską. Omówione zostały kwestie wspólnej 

strategii istnienia w krępujących dla tych państw instytucji - Układu 

Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Szczyt nie 

przyniósł konkretnych ustaleń. Kolejne spotkanie prezydentów, 

premierów i ministrów spraw zagranicznych Polski, Czechosłowacji oraz 

                                                      
6
A. Czyż, Grupa Wyszehradzka - 20 lat współpracy, Athenaeum. Polskie Studia 

Politologiczne, vol. 42/2014, s. 7-8 
7
R. Zięba, Nowy regionalizm w Europie a Polska, Sprawy Międzynarodowe, nr 

1-2/1992, s. 29. 
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Węgier odbyło się w dniach 12-15 lutego 1991 roku w Budapeszcie i 

Wyszehradzie. 15 lutego prezydenci Polski - Lech W

-  Havel oraz premier Węgier - József Antall 

podpisali „Deklarację o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i 

Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do 

integracji europejskiej‖
8
. Uroczyste podpisanie deklaracji miało miejsce 

w Wyszehradzie i nawiązywało do związków i współpracy 

zainicjonowanych w XIV wieku przez Królów Polski, Czech i Węgier. 

Odniesienie do przeszłości miało przede wszystkim podkreślić 

historyczny wymiar wydarzenia
9
.  

 W przyjętej w Wyszehradzie deklaracji strony oświadczyły, iż 

podobieństwo sytuacji ukształtowanej w minionych dziesięcioleciach  

wyznacza trzem państwom zasadniczo podobne  

cele:  

 pełne przywrócenie niezależności państwowej, demokracji oraz 

wolności 

 likwidacje wszystkich istniejących społecznych, gospodarczych i 

duchowych przejawówsystemu totalitarnego;  

 budowę demokracji parlamentarnej, nowoczesnego państwa 

prawa, poszanowanie praw człowieka i jego podstawowych 

wolności;  

 stworzenie gospodarki rynkowej; 

 włączenie się w pełnym zakresie w europejski system polityczny 

i gospodarczy oraz system bezpieczeństwa i prawodawstwa
10

.  

 

 Od momentu podpisania deklaracji w Wyszehradzie 

porozumienie Polski, Czechosłowacji i Węgier zaczęto nazywać 

Trójkątem Wyszehradzkim, gdy 1 stycznia 1993 roku nastąpił podział 

Czechosłowacji na dwa niepodległe państwa - Czechy i Słowację, 

zrezygnowano ze stosowanej wówczas nazwy Trójkąt Wyszehradzki, 

                                                      
8
A. Czyż, Op. Cit., s. 8-10 

9
J. Kłoczowski, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry - grupa państw 

wyszehradzkich 
10

Deklaracja o współpracy Republiki Czeskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki 

Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej, [w:] 

P. Deszczyński, M. Szczepaniak, Grupa Wyszehradzka, Toruń 1995. 
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zmieniając ją na Grupa Wyszehradzka. Wspólnota Wyszehradzka 

obejmuje dziś Czechy, Polskę, Słowację oraz Węgry
11

 i jest platformą 

współpracy regionalnej, której fundamentem jest wspólne dziedzictwo 

historyczne, podobna sytuacja geopolityczna oraz świadomość wyzwań 

przed jakimi stoją. Przez ponad 25 lat istnienia Grupa Wyszehradzka 

wypracowała pozytywną tradycję współpracy między sąsiadami
12

.  

 Podstawowym celem współpracy w ramach Trójkąta 

Wyszehradzkiego było wypełnienie pustki politycznej, gospodarczej i 

wojskowej, która pojawiła się w Europie Środkowej po rozpadzie 

Związku Radzieckiego oraz Zjednoczeniu Niemiec
13

. Umożliwiło to 

krajom tej części kontynentu przewartościowanie polityki zagranicznej w 

kierunku zachodnim. Pod względem strukturalnym Trójkąt Wyszehradzki 

nie posiadał instytucjonalnego zaplecza
14

. Współcześnie współpraca w 

ramach Grupy Wyszehradzkiej oparta jest przede wszystkim na 

przewodnictwie rotacyjnym oraz na spotkaniach przedstawicieli 

poszczególnych państw członkowskich.    

 Czynniki, które pozytywnie wpływały na rozwój współpracy w 

ramach Trójkąta Wyszehradzkiego są następujące: podobny potencjał 

rozwoju gospodarki oraz zaawansowanie przemian gospodarczych i 

procesów demokratyzacji, bliskość geograficzna, wspólna tożsamość 

cywilizacyjna, podobieństwo najnowszych doświadczeń oraz wspólne 

interesy na płaszczyźnie polityki zagranicznej
15

. Należy wziąć także pod 

uwagę czynniki, które negatywnie oddziaływały na rozwój Trójkąta 

Wyszehradzkiego. Należy przy tym odnieść się do historii oraz 

stosunków między poszczególnymi państwami Europy Środkowej. U 

                                                      
11

A. Czyż,  Op. cit, s. 11-13. 
12

A. Sadecki, Grupa Wyszehradzka - środkowoeuropejski przykład współpracy 

regionalnej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 11 (2013), s. 

31. 
13

F. Gołembski, Grupa Wyszehradzka - próba realizacji koncepcji wielostronnej 

współpracy w Europie Środkowej, Sprawy Międzynarodowe, nr 3/1994, s. 61. 
14

Jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy jest Międzynarodowy 

Fundusz Wyszehradzki, którego sekretariat znajduje się w Bratysławie, który 

powstał w 2000 roku dysponując własnym budżetem i strukturą, realizuje 

wspólne projekty w różnych dziedzinach z udziałem instytucji rządowych, jak i 

pozarządowych. 
15

A. Kupich, R. Morawiec, Udział Polski we współpracy regionalnej, Rocznik 

Polskiej Polityki Zagranicznej, 1993/1994, s. 83. 
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podstaw tych relacji leżały problemy terytorialne, etniczne, a także 

odmienność koncepcji politycznych
16

.   

 Należy podkreślić, iż stosunek państw Grupy Wyszehradzkiej 

wobec idei wielostronnej współpracy od samego początku był bardzo 

zróżnicowany. Rządzący tych państw postrzegali istnienie Trójkąta 

Wyszehradzkiego na podstawie własnych korzyści, zagrożeń oraz 

interesów narodowych
17

. Czechosłowacja, Polska i Węgry chciały 

pokazać partnerom z Zachodu, że są krajami stabilnymi, chcącymi 

współpracować ze sobą i zmierzać ku zachodnioeuropejskiemu modelowi 

demokracji liberalnej. W ciągu pierwszego roku istnienia stanowiła 

wyraz jedności tych państw w obliczu niepewnej sytuacji w Związku 

Radzieckim
18

. Kryzys nastąpił po tzw. „aksamitnym rozwodzie‖ Czech i 

Słowacji 1 stycznia 1993 roku oraz objęciu rządó

 Klausa, które spowodowały zahamowanie współpracy 

w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Premier uważał, iż Czechy, jako 

najbardziej rozwinięty kraj postkomunistyczny, zostanie zintegrowany z 

Europejską Wspólnotą Gospodarczą znacznie szybciej, niż gdyby 

zabiegał o integracje wspó  

Klaus był także niechętny wobec polskiej propozycji mówienia jednym 

głosem w imieniu całej Grupy Wyszehradzkiej
19

, natomiast po spotkaniu 

z prezydentem Stanów Zjednoczonych Billem Clintonem w 1994 roku, 

zakwestionował potrzebę współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej
20

.    

 Idea Grupy Wyszehradzkiej bliska była bardziej politykom, a 

mniej natomiast społeczeństwom czterech państw. Różnice występujące 

podczas wdrażania gospodarki wolnorynkowej naturalnie powodowały, 

                                                      
16

F. Gołembski, Op.cit., s. 62. 
17

A. Kupich, R. Morawiec, Udział Polski we współpracy regionalnej, Rocznik 

Polskiej Polityki Zagranicznej, 1993/1994, s. 83. 
18

A. Sadecki, Grupa Wyszehradzka - środkowoeuropejski przykład współpracy 

regionalnej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 11 (2013)., 

s. 95 
19

K. Gawron - Tabor, Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie 

integracji europejskiej w latach 1989-2009, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 

2009, s. 115-116.  
20

B. Osadnik, Nowy regionalizm w Europie Śrokowo-Wschodniej, [w:] 

Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej, red. J. Przewłocki, Katowice 

1997, s. 26. 
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iż przywódcy tych państw zaczęli obawiać się spowolnienia w integracji 

europejskiej. W rezultacie państwa Grupy Wyszehradzkiej 

zaczęłymiędzy sobą rywalizować, co rozbiło spójnośćWyszehradu i 

tworzyło przekonanie o zbędności budowania takiej formy współpracy. 

Spotkania w latach 1994-1998 odbywały się nieregularnie, nie 

wychodzono poza sferę deklaracji. Wyraźny przełom nastąpił dopiero w 

1998 roku. Kolejne lata udowodniły celowość i zdeterminowanie 

wszystkich sygnatariuszy, by poważnie potraktować deklarację, dzięki 

czemu współpraca stała się bardziej konkretna, a kontakty zostały 

zintensyfikowane
21

.   

 Grupa Wyszehradzka udowodniła swoją przydatność, przede 

wszystkim jako płaszczyzna wymiany interesów środkowoeuropejskich i 

fundament szerszych koalicji politycznych, głównie na forum Unii 

Europejskiej. Widoczne jest to we współdziałaniu Grupy z innymi 

państwami Unii w formacie „V4+‖, np. z państwami bałtyckimi, 

Rumunią, Bułgarią, ze Słowenią i Chorwacją. Grupa Wyszehradzka w 

dużej mierze zbliża elity polityczne i społeczeństwa państw, które nie są 

wolne od historycznych zaszłości, a także łagodzi spory polityczne, 

pojawiające się od czasu do czasu w relacjach sąsiedzkich
22

. Państwa 

wyszehradzkie stanowią ważną podstawę transatlantyckich relacji, zdają 

sobie sprawę z konieczności włączenia się w sprawę usuwania podziałów 

w Europie, prowadzą lobbing na rzecz kolejnych akcesji, np. państw 

Europy Wschodniej (Ukraina, Gruzja).   

 

II. Koncepcja Europy dwóch prędkości 

 

 Koncepcja Europy różnych prędkości po raz pierwszy pojawiła 

się w latach 70. XX wieku i wynikała przede wszystkim z sytuacji 

społeczno-gospodarczej Europy oraz kolejnych rozszerzeń w obrębię 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Wspomniana koncepcja pojawiła 

się najpierw wśród kanclerza Niemiec Willy‘ego Brandta, następnie 

                                                      
21

A. Krasnowolski, Grupa Wyszehradzka - z historii i o przeszłości, Kancelaria 

Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2010, s. 2-4. 
22

A. Sadecki, Grupa Wyszehradzka - środkowoeuropejski przykład współpracy 

regionalnej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 11 (2013), s. 
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koncepcje Europy różnych prędkości przedstawił ówczesny premier 

Belgii Leo Tindemans w swoim raporcie dotyczącym kształtu przyszłej 

Unii Europejskiej. Raport Tindemansa został przedłożony Radzie 

Europejskiej 29 grudnia 1975 roku i był efektem paryskiego szczytu 

dziewięciu przywódców państw europejskich w grudniu 1972 roku.  

Raport sugerował równoległe rozwijanie zarówno ponadnarodowego, jak 

i międzyrządowego aspektu współpracy, oraz wzywał do określenia 

podziału kompetencji pomiędzy państwa narodowe, a przyszłą unią. 

Ogłoszenie Raportu Tindemansa w czasie kryzysu gospodarczego, 

wzrostu inflacji i bezrobocia w krajach Wspólnoty Europejskiej dało 

przestrzeń  do budowania koncepcji tzw. integracji dwóch prędkości, 

zaproponowanej wcześniej przez Willa Brandta. Miało to być 

opracowanie całościowej koncepcji przekształcania Wspólnoty 

Europejskiejw Unię Europejską. Kolejna propozycja koncepcji Europy 

różnych prędkości została wysunięta przez Jacquesa Delorsa, który w 

1980 roku w wywiadzie dla „Le Monde‖ posłużył się określeniem 

„zmienne geometrie‖ w odniesieniu do rozwoju współpracy w ramach 

Wspólnoty Europejskiej. Koncepcja Europy zmiennych geometrii w 

dużej mierze zakładała elastyczność w kwestii członkostwa we 

Wspólnocie Europejskiej, gdyż nie każde państwo zobowiązane byłoby 

przyjmować cały dorobek prawny. Koncepcja ta była silnie wspierana 

przez ówczesnego prezydenta Francji Francois Mitterranda. Jacques 

Delors uważał, iż do strefy euro mogą należeć państwa nordyckie 

(wówczas poza UE), natomiast do strefy euro nie muszą wchodzić 

państwa należące do Wspólnoty Europejskiej
23

. Problem „dwóch 

prędkości‖ w rozwoju Unii Europejskiej, postrzegany jest jako proces jej 

poszerzania, jednoczenia Europy po II wojnie światowej. Dynamika 

przemian instytucji Unii Europejskiej posiada wiele wymiarów, które są 

przedmiotem badań teoretycznych oraz empirycznych.  

 Dyskurs polityczny dotyczący modelu integracji europejskiej 

znalazł swoje odzwierciedlenie w rozwiązaniach teoretycznych nauk 

politycznych i ekonomii. Jak podkreśla Anna Zielińska-Głębocka, 

dyskusja dotycząca tworzenia się Wspólnoty Europejskiej jako 

                                                      
23

M. Molendowska, W kręgu zmiennej geometrii procesów integracji 

europejskiej, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 4(51), 2015, s. 188-189. 
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organizacji politycznej w okresie prawie 50 lat powojennej historii, toczy 

się wokół kilku kluczowych zagadnień, takich jak: 

 

1. czy organizacja wspólnej Europy powinna przyjmować struktury 

klasycznego państwa narodowego lub państwa federalnego; 

2. czy podstawą integracji jest budowa wspólnoty społeczno-

psychologicznej czy tworzenie wspólnoty politycznej 

zakotwiczonej w formalnych ramach instytucjonalnych; 

3. jaki jest mechanizm tworzenia instytucji ponadnarodowych; 

4. czy instytucje ponadnarodowe otrzymują suwerenność w 

zakresie tworzenia prawa i realizacji procesu decyzyjnego. 

5. czy interpretacja procesów integracyjnych to domena przede 

wszystkim socjologii czy też teorii polityki
24

.  

 

 Odpowiedzi na powyższe pytania dostarczają różne nurty 

politycznych teorii integracji, przede wszystkim teoria funkcjonalizmu 

oraz neofunkcjonalizmu, a także współczesne interpretacji współpracy 

międzynarodowej i zjawiska tzw. fuzji.  

 

III. Grupa Wyszehradzka wobec koncepcji Europy „dwóch 

prędkości” 

 

 Wstąpienie do struktur Unii Europejskiej oraz NATO było dla 

krajów Grupy Wyszehradzkiej weryfikacją lojalności, zaufania, 

decyzyjności oraz wypracowania konsensusu w sprawach 

bezpieczeństwa dla całego regionu. Osiągnięcie członkostwa w Unii 

Europejskiej oraz NATO przez te państwa spowodowało pojawienie się 

pytania o sens dalszego funkcjonowania w Grupie Wyszehradzkiej. 

Zrealizowany cel i nowa rzeczywistość spowodowały, że Polska, Węgry, 

Czechy oraz Słowacja musiały określić nowe kierunki działania
25

. 

Współpraca państw wyszehradzkich może okazać się istotna i 

szczególnie ważna w kontekście decyzji określającej przyszły kształt 

                                                      
24

A. Zielińska-Głębocka, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, 

Studia Europejskie, 3/1999, s. 11-12 
25

Ibidem. 
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Unii i charakter dalszej integracji w jej ramach. Widać, iż działania i 

decyzje zapadające w Unii w związku z kryzysem migracyjnym czy 

gospodarczym oznaczają w dużej mierze pogłębianie się zróżnicowanej 

integracji, a jednym z najważniejszych kryterium staje się tutaj 

członkostwo w strefie euro. Wziąć należy jednak pod uwagę, że znaczącą 

okolicznością dla dalszej współpracy Grupy Wyszehradzkiej w tym 

kontekście jest fakt, iż Słowacja jako jedyne państwo Grupy należy od 

2009 roku do strefy euro - pozostałe kraje nie przyjmą euro w ciągu 

następnych kilku lat
26

.  

 Szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie 2 marca 2017 roku 

był kolejnym przedsięwzięciem służącym koordynacji stanowisk państw 

środkowoeuropejskim w Unijnej dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej 

po Brexicie, bezpieczeństwie oraz kryzysie migracyjnym. Celem 

strategicznym Grupy Wyszehradzkiej są postulaty dotyczące zachowania 

spójności Unii oraz ochrony i rozwoju jednolitego rynku. Podczas 

spotkania premierzy Czech, Polski, Słowacji orazWęgier przyjęli 

wspólne stanowisko, który miało stanowić wkład do deklaracji rzymskiej 

- dokumentu mówiącego o przyszłości integracji europejskiej - jego 

podpisanie nastąpiło podczas jubileuszowego szczytu 25 marca w 

Rzymie w 60. rocznice podpisania traktatów rzymskich.  Polska premier 

Beata Szydło podkreślała, że propozycje Grupy Wyszehradzkiej to 

„lepsza Europa‖, a nie rozstrzyganie czy będzie jej „więcej czy mniej‖
27

.  

Jak zaznaczają eksperci, wspólne stanowisko Grupy 

Wyszehradzkiej jest bardzo ogólne, ale jako głos Europy Środkowej 

zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę. W ocenie ekspertów w 

deklaracji rzymskiej oddźwięk mogą znaleźć postulaty dotyczące 

jednolitego rynku i utrzymania jedności Unii - a to, jest kwestią kluczową 

dla państw Grupy Wyszehradzkiej, ale już nie dla samej kanclerz 

                                                      
26

M. Urbański, K. Dołęga, Regionalny wymiar bezpieczeństwa na przykładzie 
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Niemiec Angeli Merkel, która po szczycie o przyszłości Unii stwierdziła: 

„musimy odważyć się na to, by niektóre kraje szły do przodu, jeżeli nie 

wszyscy będą chcieli brać udział‖. Jeszcze przed szczytem kanclerz 

Niemiec była przeciwna idei wielu prędkości. Podobnego zdania są 

prezydent Francji, który stwierdził, że „jedność nie oznacza jednolitości‖, 

oraz premier Włoch Paolo Gentiloni, który opowiedział się za „bardziej 

zintegrowaną Unią Europejską wyposażoną w różne poziomy integracji‖. 

Kanclerz Niemiec podczas lutowego spotkania z premier Beatą Szydło 

zapewniała, że Europa dwóch prędkości jest rzeczywistością, ale to nie 

powinno stwarzać ekskluzywnego klubu państw. Eksperci podkreślają, iż 

niemiecka kanclerz dostosowuje swoją strategię polityczną do budowania 

Europy dwóch prędkości
28

. 

 W sprawie koncepcji Europy dwóch prędkości, Grupa 

Wyszehradzka po raz kolejny musi mówić jednym głosem. 

Najważniejszą próbą dla jej dalszego istnienia, a także impulsem do 

zacieśnienia współpracy stał się kryzys migracyjny, spowodowany 

masowym napływem imigrantów (zarówno ekonomicznych, jak i 

uchodźców) z Azji, Afryki, państw bałkańskich do Unii Europejskiej w 

2015 roku. Negatywną konsekwencją kryzysu dla państw 

wyszehradzkich jest znaczne ochłodzenie ich relacji z Niemcami, przede 

wszystkim Polski oraz Węgier, coraz częściej mamy do czynienia ze 

wzrostem nastrojów radykalnych - szczególnie w Europie Środkowej
29

.  

 W Europie Środkowej dominują tendencje do wzmacniania 

suwerennej roli państw narodowych kosztem dalszej budowy wspólnoty 

europejskiej i jej integracji. Kraje Grupy Wyszehradzkiej opowiadają się 

za ochroną fundamentalnych wartości Unii Europejskiej, takich jak: 

strefa Schengen, a Polska bierze nawet pod uwagę zmiany w traktatach 

unijnych. 

 Polska na ogół zgadza się, że reforma Unii Europejskiej jest 

konieczna, nieunikniona oraz poprawi jej funkcjonowanie, a także 

                                                      
28

Eksperci: Głos Grupy Wyszehradzkiej zostanie wysłuchany w Unii 

Europejskiej, źródło: http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/grupy-

wyszehradzka-w-unii-europejskiej/lfmwqq2 (dostęp: 29.04.2017r.) 
29

R.Grodzki, Strategiczne porozumienia ponad podziałami - Grupa 

Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii 

Europejskiej, Przegląd Strategiczny 9/2016, s. 384. 

http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/grupy-wyszehradzka-w-unii-europejskiej/lfmwqq2
http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/grupy-wyszehradzka-w-unii-europejskiej/lfmwqq2
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zwiększy pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Ważne jest pytanie, 

czy Warszawa kontynuuje negocjacje w sprawie nowego traktatu? Taka 

inicjatywa może pozwolić dokonać istotnych zmian w strukturze całej 

Unii, co teoretycznie powinno być także ważne dla funkcjonowania 

Grupy Wyszehradzkiej. Jak podkreśla Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 

dyrektor programu „Otwarta Europa‖ Fundacji im. Stefana Batorego, 

wzmocnienie suwerenności  państw członkowskich może zaszkodzić 

pozycji Polski w Europie. Akcentuje znaczenie stworzenia odpowiednich 

struktur instytucjonalnych. Polska jest jednym z państw ze słabszą 

gospodarką, zmniejszenie roli instytucji międzynarodowych może osłabić 

pozycje negocjacyjną Polski. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i 

Sprawiedliwości wspiera negocjacje w sprawie nowego traktatu Unii 

Europejskiej. Zdaniem Eugeniusza Smolara zmiana unijnych traktatów 

jest niemożliwa, ponieważ żadne państwo nie przygotuje tak 

ryzykownego wniosku, zgadza się natomiast że Unię trzeba zreformować 

i dostosować do nowych warunków. Polska do tej pory nie przedstawiła 

żadnych konkretnych propozycji. Biorąc pod uwagę obecny rząd Prawa i 

Sprawiedliwości nie możemy się spodziewać żadnej presji na 

zwiększenie roli państw członkowskich i współpracy międzyrządowej w 

celu ograniczenia władz w Brukseli
30

.  

 Viktor Orban walkę z Brukselą rozpoczął od czasu wygranych 

wyborów parlamentarnych w 2010 roku. Węgierski premier oskarża 

Komisję Europejską za kryzys polityczny i gospodarczy. Rząd węgierski 

niejednoznacznie określał czy należy modyfikować traktaty unijne, 

starając się tworzyć nieoficjalne koalicje w Radzie Europy. Budapeszt 

jest teraz w pozycji „poczekamy, zobaczymy‖. Węgry mają na celu 

poprawę funkcjonowania Unii Europejskiej, ale nie są w stanie 

rozmawiać o formie prawnej oraz o ewentualnych konsekwencjach. 

Koncepcja Europy dwóch prędkości jest dla Węgier wyzwaniem, kraj ten 

nie zamierza przyjąć wspólnej waluty. Węgry mogą promować głębszą 

współpracę gospodarczą, ale tylko w kontekście jednolitego rynku. 

Węgierski premier rok 2017 określa „rokiem buntu‖ zwłaszcza 

                                                      
30

, 

? , Euractiv Special 

2017, s. 9-10.  
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przeciwko elitom europejskim, jednakże ta retoryka jest sprzeczna z 

poglądami społeczeństwa węgierskiego, które w 61 proc. uważa, że Unia 

Europejska jest sprawą dobrą, a 77 proc. pozytywnie ocenia członkostwo 

Węgier w Unii Europejskiej.  Słowacja obecnie nie ma woli 

reformowania Unii Europejskiej, lecz zgadza się co do potrzeby 

wzmocnienia struktur unijnych. Doświadczenie prezydencji Słowacji w 

Radzie Unii Europejskiej w 2016 roku uczyniła ją bardziej otwartą i 

skłonną do rozmów o przyszłości Unii Europejskiej niż kiedykolwiek 

wcześniej. Rząd słowacki jest świadomy, iż państwa założycielskie Unię 

Europejską wzywają do gruntownej refleksji nad głębszą integracją Unii.  

 Rząd Republiki Czeskiej uważa, że obecne ramy prawne i 

narzędzia dają Unii Europejskiej  

wystarczające możliwości, aby sprostać obecnym wyzwaniom. 

Niezależnie od koncepcji Europydwóch prędkości Unia Europejska 

powinna współpracować mając na uwadze dobro obywateli. W Republice 

Czeskiej toczy się obecnie debata nad potrzebą rozwiązań w zakresie 

bezpieczeństwa
31

. 

 

Podsumowanie 

 

 Podczas nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej na Malcie, 

który odbył się 3 lutego 2017 roku, kanclerz Niemiec Angela Merkel 

wyraziła opinię, że obecna Unia Europejska może przekształcić się w 

„Europę wielu prędkości‖ i polegać będzie na zaciśnięciu współpracy 

pomiędzy wybranymi państwami członkowskimi - najprawdopodobniej 

tych należących do strefy euro.  

 Państwa Grupy Wyszehradzkiej zgadzają się co do tego, iż 

polityka Unii Europejskiej w niewystarczającym stopniu skupia się na 

rozwiązywaniu dwóch podstawowych kryzysów: kryzysu strefy euro oraz 

kryzysu migracyjnego. Stanowisko państw wyszehradzkich wobec idei 

„nowej Europy‖ powinno być przygotowane do skutecznego 

prezentowania swoich oczekiwań w kwestii dalszej integracji 

                                                      
31

, Op. cit., s. 9-10. 

 



T. Kasprzak: Grupa Wyszehradzka wobec koncepcji Europy „dwóch prędkości” 

213 

 

europejskiej. Polityka Grupy Wyszehradzkiej w dużej mierze powinna 

ograniczać 

Europy‖ powinno być przygotowane do skutecznego prezentowania 

swoich oczekiwań w kwestii dalszej integracji europejskiej. Polityka 

Grupy Wyszehradzkiej w dużej mierze powinna ograniczać procesy 

dezintegracji, czyli te które prowadzą do utrwalenia podziałów pomiędzy 

państwami „starej‖ i „nowej‖ Unii.  

 Jak ukazano, spraw, w których interesy państw Grupy 

Wyszehradzkiej są zbieżne i potencjalnych obszarów współpracy nie 

brakuje, a przyszłość ukaże zapewne nowe. Jednakże Grupa 

Wyszehradzka okazała się trwałą strukturą współpracy w regionie 

Europy Środkowej.  
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Ekonomiczno–społeczne korzyści i skutki wystąpienia 

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

The economic and social benefits and consequences of the UK's 

coming from the European Union 

 

Abstrakt 

  Od wieków Wielka Brytania utrzymuje się na ugruntowanej 

pozycji i  cieszy się uznaniem na świecie. Niektórzy badacze kwalifikują 

Zjednoczone Królestwo jako „supermocarstwo‖, które jest rozumowane 

jako dysponowanie dużymi możliwościami politycznymi, wojskowymi 

oraz ekonomicznymi, które wpływają efektownie na stosunki 

międzynarodowe.   

  Dominująca pozycja Wielkiej Brytanii w Europie może 

doprowadzić do niekorzystnych  zmian rynkowych i społecznych. 

Zmiany mogą być spowodowane wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii 

Europejskiej. Proces integracji europejskiej może zmienić dotychczasowe 

położenie. A współpraca państwowa,  a przede wszystkim członkostwo  

w Unii Europejskiej może zostać zachwiane i stać się istotnym 

czynnikiem destabilizacji kontynentu.      

  Celem pracy jest próba oceny i analizy korzyści, kosztów  

i zagrożeń, jakie mogą wystąpić, gdy Wielka Brytania przestanie być 

członkiem Unii Europejskiej, a także wpływu wystąpienia Wielkiej 

Brytanii z UE na inne państwa członkowskie. Artykuł ma charakter 

teoretycznych rozważań i składa się z trzech śródtytułów. W pierwszej 

części poddano analizie drogę Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.  

W drugim podtytule podjęto próbę dokonania oceny aktualnej sytuacji 

gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Ostatnia część dotyczy ewentualnych 
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strat i konsekwencji związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii 

Europejskiej, opierając się o aspekt krajowy i ponadnarodowy.  

Słowa kluczowe:  

Unia Europejska, Wielka Brytania, Brexit, gospodarka, społeczeństwo 

Abstract 

  For centuries Great Britain has maintained its well-established 

status and enjoys worldwide recognition. Some scholars qualify the 

United Kingdom as a "superpower," which is understood to have large 

political, military and economic capabilities that affect visually 

international relations.  

  Britain's dominant position in Europe can lead to unfavorable 

market and social changes. The change may be due to UK exit from the 

European Union. The process of European integration may change the 

current position. State co-operation and, above all, European Union 

membership can be shaken and become an important factor in 

destabilizing the continent.  

  The aim of this paper is to attempt to assess and analyze the 

benefits, costs and risks that can occur when UK ceases to be a member 

of the European Union and the impact of UK presence on the EU. The 

article is of a theoretical nature and consists of three subheadings. The 

first part analyzes the way of Britain to the European Union. In the 

second subheading, an attempt was made to assess the current economic 

situation in the UK. The last part deals with the possible losses and 

consequences of UK exit from the European Union, based on national 

and transnational aspects. 

Key words:  

European Union, United Kingdom, Brexit, economy, society 

 

Droga do Unii Europejskiej  

  Wielka Brytania pomimo znaczącej pozycji, jaką odgrywała  

w Unii Europejskiej, angażując się w jej rozwój, zawsze podkreślała swój 

dystans, swoją pozycję i niezależność. Od początku Zjednoczone 

http://psz.pl/tags/wielka-brytania
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Królestwo cechowało przekonanie o potędze własnego imperium,  

u podstaw którego leżała ochrona interesu narodowego. Wielka Brytania 

nie pojawiła się w gronie państw- założycieli, mimo to aktywnie 

wspierała działania integracyjne, przez dłuższy czas sama starała się 

stworzyć strukturę integracyjną - EFTA. Aktywnie wspierała również 

działania integracyjne w latach czterdziestych XX wieku. W 1948 roku 

premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wysunął koncepcję „trzech 

koncentrycznych kół‖. Według tej idei Zjednoczone Królestwo 

powiązane zostało w specyficznym położeniu w relacji do 

najważniejszych ośrodków w polityce międzynarodowej. Wieka Brytania 

była członkiem wspólnoty europejskiej, Commonwealthu  

i północnoamerykańskiej. Teoria kół głosiła, że najważniejszym 

ośrodkiem był Commonwealth, który składał się z Imperium 

Brytyjskiego i dwóch innych kolonii
1
.     

  Z inicjatywy Winstona Churchilla, który stale dążył do 

współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a resztą kontynentu, utworzono 

Ruch Europejski. Organizacja w 1951 roku przerodziła się w Europejską 

Wspólnotę Węgla i Stali, jednak mimo zaangażowania premiera Wielkiej 

Brytanii, Zjednoczone Królestwo nie przyłączyło się do struktur 

organizacji. Państwo z dużą rezerwą, dystansem i obawą przed utratą 

tożsamości podchodziło do działań integracyjnych. Kolejną przesłanką 

odrzucenia członkostwa okazały się względy handlowe, które były 

wyjątkowo niskie między państwami europejskimi, w przeciwieństwie do 

krajów pozaeuropejskich. Wymiana handlowa między Wielką Brytanią,  

a państwami leżącymi poza Europą  utrzymywała się na wysokim 

poziomie
2
.    

  Przejawem lekceważącego stosunku Wielkiej Brytanii do Europy 

była konferencja w Messynie. Spotkali się wówczas ministrowie spraw 

zagranicznych krajów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 

                                                      
1
G.Rozenek, Wielka Brytania we wspólnotach europejskich  i Unii Europejskiej 

Rocznik Nauk Społecznych, Tom 4(40), numer 2 –2012 s. 101-103. 
2
N. P. Ludlow, Cena późnego akcesu: Wielka Brytania a Wspólnota Europejska 

1950-1973 [w:] J. Kranz, J. Reiter (red.), Drogi do Europy, Centrum Stosunków 

Międzynarodowych, Warszawa 1998, s. 101 



A. Kasprzyk: Ekonomiczno–społeczne korzyści i skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii 
 z Unii Europejskiej 

218 

 

Przedstawicielem Wielkiej Brytanii był urzędnik niskiej rangi. Na skutek 

tych wydarzeń Zjednoczone Królestwo nie podpisało traktatów 

Rzymskich z 1957 roku. Osłabiło to znacznie relacje brytyjsko- 

europejskie
3
. Głównym celem Wielkiej Brytanii było podtrzymywanie 

stosunków z Stanami Zjednoczonymi.  

 W 1958 roku Zjednoczone Królestwo podejmowało działania 

przyczyniające się do utworzenia strefy wolnego handlu. Dążeniem 

Brytyjczyków było stworzenie struktury, która pozwoliłaby im poprawić 

gospodarczo oraz politycznie znaczenie Wielkiej Brytanii w Europie. 

Celem władzy rządzącej było osiągnięcie korzyści przemysłowych  

i poprawienie stosunków z innymi państwami Europy. Chciano zjednać 

kraje należące do Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej, 

nie należących z kolei do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 

Obawiano się bowiem większego zainteresowania wymianą handlową  

z krajami należącymi do EWG oraz wejściem w życie postanowień 

traktatów rzymskich. Z uwagi na malejącą aprobatę i zainteresowanie  ze 

strony innych państw, Wielka Brytania i Szwecja podjęły działania 

sprzyjające utworzeniu małej strefy wolnego handlu. Dzięki teorii 

likwidacji barier handlowych, Zjednoczone Królestwo szybko zyskało 

sprzymierzeńców, potencjał gospodarczy innych krajów oraz poprawiło 

poziom rozwoju gospodarczego. Koalicja gospodarcza państw 

zachodnioeuropejskich została zawiązana 4 stycznia 1960 roku, jako 

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. W jej skład wchodziły 

kraje: Wielka Brytania, Austria, Dania, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, 

Portugalia. Głównymi założeniami EFTY było zniesienie ograniczeń  

w handlu światowym, przejawiające się derogacją ograniczeń 

ilościowych oraz ceł wewnętrznych w obrocie towarami przemysłowymi. 

Z punktu widzenia makroekonomicznego, dążono do poprawy rozwoju 

gospodarczego. 

                                                      
3
A. Barabasz, Polskie reakcje na I rozszerzenie Wspólnot Europejskich o Wielką 

Brytanię, Danię, Irlandię (1961–1973), „Rocznik Integracji Europejskiej‖, nr 9, 

2015, s. 509. 
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 W późniejszym czasie społeczeństwo brytyjskie za sprawą 

ówczesnego premiera Harolda Macmillana, podjęło pierwsze próby 

przystąpienia do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Powodem zmian 

i przekonań Brytyjczyków była chęć poszerzenia kręgu państw 

należących do strefy wolnego handlu, ale także dążono do umocnienia 

gospodarki brytyjskiej poprzez sojusz z Europejską Wspólnotą 

Gospodarczą oraz USA. W latach sześćdziesiątych rozpoczęto prace 

pozwalające połączyć trzy organizacje europejskie w jedną. Europejska 

Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Energii Atomowej 

EURATOM oraz Europejska Wspólnota Węgla i Stali mały zostać 

scalone w duży związek, integrujący państwa z całej Europy. Częściowe 

prace związane z polityką zagraniczną Wielkiej Brytanii zostały 

osiągnięte. Pomocy udzielił prezydent Francji Charles de Gaulle, który 

umocnił pozycję Zjednoczonego Królestwa w Europie.  

 Kolejne próby przystąpienia do Wspólnot Europejskich przez 

Anglików nastąpiły pod rządami Harolda Wilsona z uwagi na słabnące 

poparcie dla obecnego rządu, pogorszenie się stosunków z USA oraz 

utratę rynków zbytu związanych z Brytyjską Wspólnota Narodów 

(Commonwealth). W 1967 roku rząd brytyjski podjął działania 

zmierzające do wstąpienia w struktury Wspólnot Europejskich. Sprzeciw 

akcesji Wielkiej Brytanii do organizacji wyrazili Francuzi. W 1979 roku 

na czele ówczesnej władzy wykonawczej stanął premier Francji  Georg 

Pompidou. Dzięki niemu Wielka Brytania mogła wznowić działania 

negocjacyjne w zakresie członkostwa do Wspólnoty Europejskiej. 

Negocjacji podlegały m.in. kwoty składek, które miały zostać wpłacane 

przez Brytanię do wspólnego budżetu organizacji, jak również poruszano 

kwestie dotyczące kursu brytyjskiej waluty. Burzliwe debaty zakończyły 

się sukcesem i Wielka Brytania otrzymała pięcioletni okres przejściowy 

powiązany z adaptacją taryf celnych.  W roku 1973 Zjednoczone 

Królestwo stało się członkiem Wspólnoty Europejskiej.  

  Podsumowując, proces integracji Wielkiej Brytanii z Unią 

Europejską był burzliwy. Brytyjczycy byli pełni obaw i wątpliwości do 

nowopowstałej organizacji, nie chcieli być również podporządkowani 

innym krajom. Członkostwo w Unii Europejskiej było przedmiotem 
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dyskusji i rozważań wśród polityków zajmujących najwyższe stanowiska 

państwowe, ale również w otoczeniu naukowym i biznesowym
4
. 

  Na początku lat sześćdziesiątych, Brytyjczycy obserwując tempo 

jakiego nabrał proces integracji europejskiej, zgłosili wolę przystąpienia 

do Wspólnot Europejskich. Wydarzenie to poprzedzone było trzema 

turami negocjacji. Pierwsze dwie miały miejsce w latach 1961-63 oraz 

1967 i zakończone były w skutek weta francuskiego. Dopiero trzecia tura 

przyniosła sukces, co było efektem odejścia z życia politycznego 

generała Charles‘a de Gaulle‘a, który skutecznie sprzeciwiał się 

włączeniu Zjednoczonego Królestwa do Wspólnot. Zatem dopiero  

w wyniku negocjacji akcesyjnych z lat 1969-72, 1 stycznia 1973 roku 

Brytyjczycy osiągnęli cel, wchodząc wraz z Danią i Irlandią w szeregi 

Wspólnot Europejskich. Ostatecznie akcesja miała miejsce w ramach 

pierwszego rozszerzenia zwanego Północnym.  

 Wielka Brytania pomimo znaczącej roli, jaką odgrywała w Unii 

Europejskiej, jaką odgrywa w Unii Europejskiej, angażując się w jej 

rozwój, zawsze podkreślała swój dystans, swoją pozycję i niezależność. 

W związku z powyższym nadal aktualne jest twierdzenie, że 

Zjednoczone Królestwo posiada kluczową pozycję w polityce 

międzynarodowej i stosunkach gospodarczych. 

Sytuacja gospodarcza w Wielkiej Brytanii 

  Wielka Brytania od lat pełniła funkcję wiodącego państwa 

gospodarczego w Europie. Sytuacja narodowa jest rozwijająca  

i predysponująca, według rankingów ekonomicznych plasuje to kraj na 

piątej pozycji na świecie. Stolica Wielkiej Brytanii to jedna                                              

z najpotężniejszych centów finansowych, z najstarszymi giełdami na 

świecie. Wielkość gospodarki w Londynie sprawia, że jest to największe 

miasto według PKB w Europie.    

                                                      
4
G. Ronek, M. Wojtas, Wielka Brytania wobec procesów integracji europejskiej 

– razem i osobno[w:] B. Mucha-Leszko (red. naukowy)., 50 lat Traktatów 

Rzymskich. Sukcesy i trudne realia integracji europejskiej, „Biuletyn Europejski 

– Wydanie Specjalne‖, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 143 
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Zjednoczone Królestwo jest jednym z najsilniejszych krajów UE 

w zakresie wzrostu PKB, osiąga trzecią pozycję w Europie, a ósmą na 

świecie. Wielka Brytania jest liderem w zakresie tworzenia miejsc pracy  

i likwidowania bezrobocia. Stabilna i stale rozwijająca się sytuacja 

gospodarcza jest ogromnym atutem, który plasuje kraj w czołówce 

najbogatszych państw na świecie
5
.      

 Zjednoczone Królestwo w 2015 roku było dziewiątym co do 

wielkości eksporterem na świecie i szóstym co do wielkości importem. 

Eksport  brytyjskich  usług  finansowych  stanowi  ok.  40 %   ogółu  

eksportu  towarów i usług, natomiast  ok. 13% - 15% PKB pochodzi  

z działalności City of London. 

  Sektor usług dominuje w gospodarce Wielkiej Brytanii, 

przynosząc około 78% PKB.  W szczególności są to usługi 

ubezpieczeniowe i bankowe. Działalność  finansowa  stanowi  jeden   

z  atutowych  filarów  gospodarki Wielkiej Brytanii. Większość interesów 

gospodarczych została zlokalizowana w Europie, ale najważniejsze 

znajdują się w USA. Współpraca gospodarcza ze Stanami 

Zjednoczonymi związana jest przede wszystkim z przemysłem 

obronnym, ale także strefą bankowości inwestycyjnej. Rolnictwo  

w Wielkiej Brytanii charakteryzuje się rozwiniętym systemem 

zmechanizowania. Sektor rolniczy zapewnia Brytyjczykom 60% 

zapotrzebowania na żywność, ale pracuje w tej strefie jedynie 1,5% 

społeczeństwa. Strefa lotnictwa w Zjednoczonym Królestwie jest trzecim 

co do wielkości krajowym przemysłem lotniczym. Sektor 

farmaceutyczny jest szeroko rozwinięty, cieszy się wysokim udziałem  

w badaniach i rozwoju. Pod względem posiadanych złóż Wielka Brytania 

może handlować zarówno węglem, jak i gazem ziemnym czy ropą.  Jej 

rezerwy szacowano na 2,9 mld baryłek w 2015 roku.  

  O brytyjskiej  gospodarce można powiedzieć, że jest jedną  

z najbardziej globalizowanych gospodarek świata, bardzo ściśle 

powiązana z gospodarką Stanów Zjednoczonych, z której czerpie znaczne 

                                                      
5
 R. Richter, Equity Magazine, Raport Makroekonomiczny, 

http://analizy.investio.pl/wielka-brytania-investio-equity-magazine/, dostęp 

z:listopad 2013, 
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korzyści
6
. Obie gospodarki oparte są na modelu anglosaskim, który 

nawiązuje do idei liberalnej, przestrzegający zasad ochrony własności 

osobistej. Organy państwowe w znikomym stopniu biorą udział  

w przedsięwzięciach politycznych, czy gospodarczych. Starcie  

z interwencjonizmem państwa podjęła Margaret Thatcher, która odwołała 

się do koncepcji monetarystów. Celem teorii monetarnych jest pomoc 

społeczeństwu w zaspokajaniu potrzeb, w ten sposób można wpływać na 

postęp gospodarczy (wolny rynek). Wielkiej Brytanii sprzyja model 

gospodarki wolnorynkowej. System  ten  wpływa na rozwój  działalności  

instytucjonalnych,  pobudza  innowacyjność finansową, która pomaga  

w budowaniu strefy technologicznej kraju. Dzięki temu inwestorzy są 

zainteresowani lokowaniem środków finansowych w państwo.  

  Model gospodarki wolnorynkowej w sektorze bankowym 

oznacza,  że  banki  komercyjne w  głównej  mierze  udzielają  

krótkoterminowe  kredyty  oraz  pełnią  funkcje  płatniczo –

rozliczeniowe.  Model  ten  nastawiony  jest  na    emisję  papierów  

wartościowych  (akcji i  obligacji) oraz  giełdę,  co  stanowi  źródło  

finansowania  dla  przedsiębiorców.  Giełda  ma strategiczne znaczenie 

dla tego systemu. Wysoko rozwinięty rynek finansowy w tym modelu, 

podzielony  jest  na  wyspecjalizowane  sektory: inwestycyjny,  bankowy  

i  ubezpieczeniowy
7
. Zjednoczone Królestwo może wpływać na płynny 

kurs walutowy, prowadząc jednocześnie niezależna politykę monetarną.  

  Zaangażowanie rządu w gospodarkę brytyjską sprawuje przede 

wszystkim skarbiec królewski, na czele z kanclerzem skarbu  

i Departamentem Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej. Od 1979 

roku zarządzanie gospodarką jest zgodne z zasadami leseferyzmu. Bank 

Anglii jest brytyjskim bankiem centralnym, a jego Komitet Polityki 

Pieniężnej jest odpowiedzialny za ustalanie stóp procentowych, 

                                                      
6
 P. Biskup, Integracja czy dezintegracja? Przyszłość Unii Europejskiej z 

perspektywy brytyjskiej Analiza natolińska 5 (63) 2013 str. 41-43 

http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/natolin_analiza_5_2013.pdf 

7
 J. Woś, Rynek i państwo w modelach współczesnej gospodarki rynkowej, Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, zeszyt 4 , 2001, s. 175-178 
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naliczania ilościowego i wskazówek dotyczących kierunków dalszego 

rozwoju.  

  Ostatnie wydarzenia w Wielkiej Brytanii i kryzys  finansowy    

z  2007  roku  wprowadził  dotkliwe zmiany w  gospodarce. Wzrost 

gospodarczy miał wartość ujemną, w latach 2008-2009 nastąpił spadek 

produkcji finalnej.   Oznaki  kryzysu  finansowego  dały  się  odczuć  

także  na  brytyjskim rynku  pracy. Obszar fiskalny dotknęły jeszcze 

większe  problemy.  Został odnotowany wzmożony wzrost długu 

publicznego. Posiadanie rodzimej waluty i przebywanie poza strefą euro 

nie obroniło Brytyjczyków przed kryzysem 
8
.  W 2013 roku nastąpił 

spadek ratingu z AAA do AA1 ogłoszonego przez agencję ratingową 

Moody's. Przyczyną dewaloryzacji  był znaczny deficyt, zadłużenie 

gospodarki oraz wzrost bezrobocia. Kryzys gospodarczy znacząco 

wpłynął również na wyniki brytyjskich banków co przełożyło się również 

na obniżenie PKB
9
. 

Tabela 1 

Wskaźniki makroekonomiczne brytyjskiej gospodarki 

Wskaźniki 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dług publiczny (% PKB) 80 84,2 74,7 76,6 88,2 88,6 

Deficyt budżetowy (% 

PKB) 

-

10,4 

-8,6 -7 -7,5 -5 -4 

PKB (dynamika%) 1,7 1,1, 0,3 1,7 2,9 2,3 

Inflacja (%) 3,3 4,6 2,8 2,2, 1,5 0 

Bezrobocie (%) 7,8 8,1 8,2 7,6 6,1 5,2 

Eksport (%) 5,3 8,9 7,5 1,1, 3,3 4,1 

Import (%) 8,5 4 2,3 2,1 4,9 4,9 

 

                                                      
8
R.Włodarczyk, red nauk. Zofia Dach ,Polityka makroekonomiczna w 

warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Teoria i praktyka, Wa-wa 2011, 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. s.182-183. 
9
R.Richter,Equity Magazine, Raport Makroekonomiczny, 

http://analizy.investio.pl/wielka-brytania-investio-i-equity-magazine/ 
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Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju, 

https://www.mr.gov.pl/media/18398/KE_Wielka_Brytania_8_04_2016.pd

f , „Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską”, dostęp 01.12.2016 

  W 2015 roku od 55 lat zarejestrowano tzw. ujemną inflację. 

Przyczyną spadku były niskie ceny ropy naftowej, ale także umacnianie 

pozycji  funta.  Sytuacja  ta  wywarła wpływ na redukcje kosztów 

importu w głównej mierze żywności. Obecnie wszystkie dane   

i  prognozy  jednoznacznie  wskazują  na  stałą  tendencję  wzrostową.  

Na  tle  Europy  Wielka Brytania ma bardzo dobry wskaźnik osób 

pozostających bez pracy. 

  Ostatnie wydarzenia polityczne związane z referendum w 2016 

roku dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, miały 

wpłynąć na gospodarkę kraju. Wykazane dane statystyczne odnoszące się 

do aktualnej sytuacji makroekonomicznej są różnorodne   

i niejednoznaczne. Według Urzędu Statystycznego produkt krajowy 

brutto (PKB) wzrósł o 0,7%. Stopa bezrobocia stopniowo spadała  

w ciągu ostatnich pięciu lat, kiedy to Wielka Brytania wyszła  

z globalnego kryzysu finansowego, który stracił do dwóch milionów 

miejsc pracy. 

  Migracja netto do Wielkiej Brytanii spadła do 273 000 w roku od 

września 2016 roku, co oznacza spadek o 49 000 w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Imigracje oszacowano na 596 000; a 268 000 to obywatele 

UE, 257 000 obywatele spoza UE i 71 000 to obywatele brytyjscy. Urząd 

ds. Statystyki Narodowych stwierdził, że po dwóch latach odsetek osób 

przybywających i wychodzących z Wielkiej Brytanii będzie wynosił 

poniżej 300 000. 

Analiza strat i korzyści związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii  

z Unii Europejskiej 

  Brexit jest skrótem dla "brytyjskiego wyjścia", odnoszącym się 

do decyzji Zjednoczonego Królestwa w referendum z 23 czerwca 2016 

roku o opuszczeniu Unii Europejskiej (UE). Po głosowaniu referendum  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.bbc.co.uk/news/business-39049073&usg=ALkJrhjDgd37Lqumag1u6Ln5kXVh3DG2Qg
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w 2016 roku Rząd wycofał się 29 marca 2017 roku, co spowodowało, że 

Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej w kwietniu 2019 roku. 

Warunki wycofania nie zostały jeszcze wynegocjowane, a Wielka 

Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Theresa 

May, brytyjski premier, ogłosiła 12 celów negocjacyjnych i potwierdziła, 

że rząd brytyjski nie chce uzyskać stałego członkostwa w jednolitym 

rynku. Obiecała uchwalać ustawę o Wspólnotach Europejskich  

i wprowadzić istniejące prawo UE do brytyjskiego prawa krajowego
10

. 

  Obywatele Zjednoczonego Królestwa  uważają, że członkostwo 

w UE przynosi im więcej szkody niż korzyści. Chodzi zarówno  

o  kwestie gospodarcze, jak i społeczne. Brytyjscy politycy zgodnie 

uważają, że zdarzały się okresy, w których ich kraj uzyskał większy 

poziom inwestycji wewnętrznych niż cała Unia Europejska. 

  Konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE mogą być 

zarówno pozytywne, jak i negatywne. Pomimo stabilnej sytuacji 

ekonomiczno- społecznej Wielkiej Brytanii, z punktu widzenia 

obiektywnie rozumianych interesów strategicznych można wyciągnąć 

wnioski, że wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE przyniesie szeroko 

rozumiane straty nie tylko dla innych członków UE, ale i samego kraju. 

Unia  jest nie tylko jego najbliższym geograficznie, ale także 

najważniejszym rynkiem zbytu, zaś dzięki swobodom gospodarczym,  

jednolity  rynek europejski można pod większością względów traktować 

to jako  zaplecze  gospodarcze dla innych gałęzi  gospodarki  brytyjskiej.  

Zjednoczone  Królestwo  nie  jest  w  stanie samodzielnie  zastąpić  tego  

zaplecza  w zakresie  takich  sektorów  jak  na  przykład bankowość czy 

lotnictwo. Zatem  poczucie,  że  dalsza  ewolucja UE  zagraża  

dzisiejszemu  modelowi gospodarki  brytyjskiej,  może  powodować  

nieproporcjonalnie  silne  reakcje  ze  strony tego  państwa
11

.  Jedną   

z  głównych niewiadomych  jest to, na  ile  obecny  model  jest możliwy  

do  utrzymania  w  świetle procesów  niezależnych.  

                                                      
10

 Ibidem 
11

P. Bisku,  Integracja  czy  dezintegracja?  Przyszłość  Unii  Europejskiej  z  

perspektywy  brytyjskiej, Analiza Natolińska, nr 5/2013, s. 39-42.  
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  Według "Wall Street Journal" jednym ze skutków brytyjskiego 

referendum może być umocnienie dolara, co jeszcze bardziej osłabi 

amerykański eksport. Istnieje też obawa, że niepewność w Europie 

spowoduje zmniejszanie inwestycji oraz osłabi zaufanie konsumentów. 

Spadek wartości funta może spowodować nagły wzrost wyniszczającej 

inflacji w Wielkiej Brytanii. Zmusi to bank centralny do podniesienia 

stóp procentowych, co ograniczy wzrost gospodarczy. Amerykański 

dziennik pisze, że najgorsze skutki dla światowej gospodarki miałby 

rozpad Unii Europejskiej. "Wall Street Journal" pociesza jednak, że taki 

scenariusz jest mało prawdopodobny
12

.   

  Sytuacja na Starym Kontynencie nie jest stabilna gospodarczo,  

a co za tym idzie, nie ma również stabilności społecznej. Wielotysięczne 

demonstracje i zamieszki na ulicach odbywają się regularnie w Grecji, 

Francji czy Niemczech. Jeśli jeden kraj – i to tak znaczący jak Wielka 

Brytania – pokaże, że wyjście z UE jest realne, możemy mieć do 

czynienia z prawdziwą falą nawoływań do opuszczenia Wspólnoty.  

O słabości UE świadczą również słowa Pierre‘a Moscovici, unijnego 

komisarza ds. gospodarczych i finansowych, który przyznał, że Unia 

Europejska „nie ma żadnego planu B‖ na wypadek wyjścia z niej 

Wielkiej Brytanii. Można założyć, z dużym prawdopodobieństwem, że 

kiedy kolejne państwo postanowi opuścić Wspólnotę Europejską, to – 

niezdolna do radzenia sobie z faktycznymi problemami – Unia  ponownie 

okaże się bezsilna. Tak naprawdę niewiele potrzeba, aby poszczególne 

państwa poddały w wątpliwość sens dalszej przynależności do 

upadającego tworu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy na całym świecie inne 

kraje zawierają umowy handlowe, które napędzają ich gospodarki. 

  Brexit będzie miał znaczący wpływ, przynajmniej w krótszej 

perspektywie, na rynki walutowe. Spowoduje osłabienie funta, a jego 

negatywne skutki może odczuć również euro, ponieważ Unia Europejska 

ukaże się wówczas jako instytucja niezdolna do zachowania 

                                                      
12

S. Dhingra, G. Ottaviano, T. Sampson, J. Van Reenen CEP BREXIT ANALYSIS 

NO .2 „The consequences of Brexit for UK trade and livingstandards‖, 

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit02.pdf, dostęp z 10.12.2016 
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dotychczasowego „stanu posiadania‖. Niepewni dalszych wydarzeń 

inwestorzy będą uciekać z kapitałem do bezpieczniejszych aktywów, a to 

spowoduje, że oberwać mogą również rynki wschodzące, w tym Polska. 

  Okres przejściowy po przegłosowaniu Brexitu może być bardzo 

ciężki dla brytyjskiej gospodarki. Firmy będą zastanawiać się nad 

dalszym kierunkiem rozwoju Wielkiej Brytan ogromna liczba 

przedsiębiorczych Polaków, którzy założyli tam własne firmy. Nasi 

rodacy – w większości – nie stanowią więc obciążenia dla brytyjskiego 

budżetu, dlatego też trudno oczekiwać, że 400 tysięcy Polaków zostanie 

zmuszonych przez brytyjskie władze do powrotu nad Wisłę.   

  Niezależnie od tego czy Wielka Brytania pozostanie w UE, czy 

też nie, pewne są co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, życie poza Unią 

Europejską istnieje, a w przypadku niektórych krajów jest to życie na 

przyzwoitym poziomie. Po drugie, wyjście ze Wspólnoty, pomimo 

przejściowych turbulencji, nie musi wcale oznaczać słabszej pozycji 

danego kraju na arenie międzynarodowej. Może natomiast oznaczać 

początek końca Unii Europejskiej. 
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Abstrakt 

  Przedmiotem rozważań artykułu jest omówienie podstawowych 

zagadnień związanych z  procedurą resolution, która jest kompleksowym 

mechanizmem prawnym oraz operacyjnym, mającym za zadanie 

przeprowadzenie restrukturyzacji niewypłacalnego banku lub innej 

instytucji finansowej, przy utrzymaniu stabilności systemu finansowego  

i ochronie depozytów bez zaangażowania środków publicznych. Ramy 

tejże procedury zostały określone w dyrektywie BRRD, zaś za sprawą 

ustawy z dnia 8 lipca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 

(Dz. U. z 2016 roku poz. 966.), procedurę resolution wprowadzono do 

krajowego porządku prawego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Słowa kluczowe:  

restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja banków, kryzys finansowy, 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Unia Europejska,  stabilność 

finansowa.  

Abstract 

  The subject of the article is a discussion of the core issues of the 

resolution procedure, which is a comprehensive legal and operational 

mechanism designed to restructure an insolvent bank or other financial 

institution while maintaining the stability of the financial system and 

safeguarding deposits without the involvement of public funds. The 

framework of this procedure was set out in the BRRD Directive, using act 

z dnia 8 lipca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 
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z 2016 roku poz. 966.), the resolution procedure was introduced into the 

national law of the Republic of Poland. 

Key words:   

Single Resolution Mechanism, financial crisis, Bank Guarantee Fund, 

European Union, financial stability 

Wstęp 

Ostatni kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 r. ujawnił, 

brak zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym istnienia 

odpowiednich instrumentów stosowanych wobec banków, które 

posiadają problemy finansowe, lub są na skraju upadłości. Spowodowało 

to konieczność zaangażowanie środków z budżetów państw 

członkowskich w celu ich ratowania. Ta sytuacja z kolei przyczyniła się 

do powstania kryzysu fiskalnego. Przebieg tych zdarzeń systematycznie 

doprowadza do utraty zaufania klientów banków oraz instytucji 

finansowych, co w najbliższym czasie może spowodować masowe  

i gwałtowne wycofanie z banków gromadzonych tam środków, a czego 

nieuniknionym skutkiem będzie upadłość kolejnych banków, i powstanie 

nowego kryzysu finansowego. Rynki finansowe w Unii Europejskiej 

(dalej „UE‖) są w dużym zakresie zintegrowane, a także niektóre 

instytucje prowadzą swoją działalność poza krajem macierzystym. 

Upadłość jednej z nich, działającej w skali transgranicznej, może 

wpłynąć na destabilizację rynków w innych państwach członkowskich,  

w których prowadzi ona swoją działalność. W związku z tym, 

zapewnienie skutecznych i jednolitych zasad w zakresie restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji (ang. resolution) oraz równych warunków 

jej przeprowadzenia, występuje zarówno po stronie tych państw,  

w których banki i inne instytucje finansowe prowadzą swoją działalność 

jak i w interesie wszystkich pozostałych krajów UE
1
. W celu realizacji 

                                                      
1
Proposal for a Regulation of the European Parliment and of the Council 

establishing uniform rules and a uniform procedurę for the resolution of credit 

institions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution 

Mechanism and a Single Bank Resolution Fund and amending Regulation (EU) 

No. 1093/2010, European Commission, Brussels, 10.07.2013, COM (2013) 520 

final, s. 18-20. 
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tych zadań została utworzona Unia Bankowa, mieszcząca się pod 

pojęciem zintegrowanych ram finansowych, w ramach której zostały 

powołane trzy filary: Jednolity mechanizm nadzoru, Europejski 

mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków
2
, oraz 

europejski system gwarantowania depozytów.  

Celem mniejszego artykułu jest przybliżenie mechanizmu 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, który w skrócie 

nazywany jest anglojęzycznym terminem „resolution‖
3
. Resolution 

reguluje zakres postępowania z bankami, które są zagrożone upadłością, 

przy wyeliminowaniu pomocy publicznej, gdzie odpowiedzialność 

powinna spadać na właścicieli i w dalszej kolejności na wierzycieli 

zagrożonych instytucji. Podstawowym zadaniem resolution było 

opracowane nowych narzędzi i regulacji prawnych, które dają możliwość 

szybkiej interwencji w momencie wystąpienia sytuacji zagrożenia 

upadłości banku. Tym samym, w 2014 r. w UE przyjęta została 

Dyrektywa o naprawie oraz restrukturyzacji uporządkowanej likwidacji 

instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
4
, (zwana dalej „BRRD‖), 

która ustanawia ramy procedury „resolution” nakładając tym samym na 

państwa członkowskie obowiązek jej implementowania do krajowych 

porządków prawnych. Aby zapewnić wymaganą szybkość realizacji 

zadań resolution, państwo członkowskie powinno ustanowić organ 

                                                      
2
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) NR 806/2014 z dnia 15 

lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych 

firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji (DZ. Urz. 

L 225/1). 
3
Innym tłumaczeniem terminu „resolution‖, stosowanym zamiast „przymusowej 

restrukturyzacji‖ jest „uporządkowana likwidacja‖.  
4
 Dyrektywa 2014/59/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 

r., w sprawie ustanowienia ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych 

oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniająca dyrektywę Rady 82/891 /EWG 

i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24 WE, 2004/25/WE, 

2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1093/2010 i (UE) 

NR 648/2012 (Dz. Urz. L 173 z 12.06.2014 r.) dotyczy: II filaru Unii Bankowej. 

Dyrektywa BRDD obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.  
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administracji publicznej lub organ, który takie uprawnienia posiada do 

wykonywania funkcji i zadań w zakresie resolution. W Polsce takim 

organem został wyznaczony Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej jako 

„BFG‖ lub „Fundusz‖), działający na podstawie ustawy o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji (zwana dalej „u.b.f.g)
5
‖.  

1. Wprowadzenie procesu „resolution” do struktury Unii 

Bankowej 

 

Kryzys finansowy, ukazał znaczący niedobór wyspecjalizowanych 

instrumentów na szczeblu unijnym, które umożliwiałyby skuteczne 

działanie względem instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych 

(instytucji), które mają problemy finansowe, lub są na progu upadłości. 

Instrumenty te są niezbędnym elementem do zapobiegania 

niewypłacalności lub zminimalizowania negatywnych skutków poprzez 

utrzymanie ważnych funkcji systemowych danej instytucji
6
. Podczas 

zaistniałego kryzysu, brak tych instrumentów przyczynił się do 

wymuszenia na państwach członkowskich użycia pieniędzy podatników, 

w celu ratowania zagrożonych instytucji. Kolejną przyczyną 

wprowadzenia resolution, był brak zharmonizowanych systemowych 

rozwiązań w zakresie likwidacji instytucji finansowych działających  

w UE w sposób transgraniczny, gdzie skutki upadłości dotykały nie tylko 

kraje macierzyste ale całą UE
7
. W tym samym okresie, interwencjonizm 

w zażegnywaniu skutków ostatniego kryzysu doprowadził do wzrostu 

pokusy nadużycia (moral hazard) wskazując, że rozrastające się  

w ostatnim czasie grupy bankowe są „zbyt duże by upaść‖(too big to fail)  

w związku z czym państwo nie ma możliwości zastosowania wobec nich 

                                                      
5
 Ustawa z dnia 23 VII 2016 roku, o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  

(Dz.U.2016.996 z dnia 2016.07.08). 
6
 pkt. 1 Dyrektywy BRRD 

7
A. Mika, Procedura restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji instytucji 

kredytowych i firm inwestycyjnych (resolution) jako jeden z filarów unii 

bankowej w ramach UE, „Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, s. 117. 
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zwykłej procedury upadłości
8
. Standardowe postępowanie upadłościowe, 

pozwala jedynie na reorganizację przedsiębiorstwa, lub na jego całkowitą 

likwidację i podział strat pomiędzy wierzycieli, bądź jednooczną 

reorganizację i likwidację, gdzie we wszystkich przypadkach roszczenia 

wierzycieli ani akcjonariuszy nie zostają w zupełności pokryte
9
. W celu 

uniknięcia „zarażenia pozostałych podmiotów‖ i zachowania 

bezpieczeństwa rynku finansowego należy zastosować metody, które 

szybko zrestrukturyzują zagrożone instytucje i uchronią je przed 

upadłością sądową
10

. Podjęto zatem działania w celu przeniesienia tej 

decyzji ze szczebla narodowego na unijny. W celu ochrony stabilności 

rynku należało zastosować następujące etapy: dokapitalizowanie 

instytucji, które mają możliwość odratowania, restrukturyzacji 

podmiotów mających większe problemy lub w ostateczności likwidację 

tych, których straty znacząco przewyższają zyski z ich utrzymania. Te 

zadania zostały uregulowane w drugim elemencie unii bankowej jakim 

jest właśnie resolution.  

Proces resolution to kompleksowy mechanizm prawny i operacyjny 

polegający na przeprowadzeniu restrukturyzacji lub likwidacji banku, 

przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji krytycznych i ochronie 

ubezpieczonych depozytów, tym samym nie angażując środków 

publicznych
11

. Głównym zadaniem resolution jest ochrona interesu 

publicznego, poprzez zachowanie stabilności systemu finansowego oraz 

ochrony finansów publicznych i ubezpieczonych wierzycieli
12

. Jest to 

wprost określony sposób działania władzy wobec instytucji, która jest 

zagrożona upadłością bądź niewypłacalnością, tzn. jest: krytycznie 

                                                      
8
 Uzasadnienie do projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 

11.12.2015 r. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/161376/161412/161413/dokument200504.pdf 
9
 A. Mika, op. cit., s.129.  

10
 J. Bełdowski, D. Prokop, Koncepcja Resolution Regime w Unii Europejskiej i 

w Polsce, Bezpieczny Bank, 2011,nr. 2, str. 11.  
11

 O. Szczepańska, A. Dobrzańska, B. Zdanowicz, Resolution czyli nowe 

podejście do banków zagrożonych upadłością, Narodowy Bank Polski, 

Departament Stabilności Finansowej, warszawa 2015, s. 22. 
12

 Ibidem. 
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niedokapitalizowana, nie jest w stanie pozyskać odpowiednich kapitałów, 

ma problemy z płynnością lub prowadzi działalność zbyt ryzykowną lub 

niezgodną z prawem
13

. Prawidłowo przeprowadzony proces resolution 

powinien: ułatwić instytucji gwarantującej depozyty sprawną ich 

wypłatę, odzyskać utracone aktywa oraz zabezpieczyć przed 

wystąpieniem kolejnych nadużyć.
14

 Do podstawowych narzędzi procesu 

restrykturyzacji zalicza się: 

 sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego (ang. Purchase and 

Assumption, P&A), 

 utworzenie banku pomostowego (ang. bridge bank), 

 wydzielenie aktywów (ang. asset separation), 

 umorzenie lub konwersja (ang. bail –in). 

Główną ideą resolution jest zagwarantowanie, że banki i inne instytucje 

finansowe będą miały możliwość przetrwania kolejnych kryzysów, 

wykluczając przy tym pieniądze podatnika, ograniczając 

fragmentaryzację rynku, oraz przede wszystkim zwiększając stabilność 

finansową w strefie euro i całej UE. Ważną przesłanką, o której już 

wcześniej wspomniano jest współpraca i koordynacja działań pomiędzy 

bankami w UE, które prowadzą międzynarodową działalność co pozwala 

na działalność w kilkunastu jurysdykcjach. Uznano zatem niezbędne 

zharmonizowanie warunków działania procesu resolution, we wszystkich 

krajach UE. Zadaniu temu służy implementacja dyrektywy BRRD do 

krajowych porządków prawnych
15

.  

2. Etap przygotowań do wprowadzenia resolution w Polsce 

 

Polska, jako baczny obserwator działań na arenie międzynarodowej, 

podjęła działania mające na celu zapobiec wystąpienia kolejnych 

kryzysów. W dniu 24 listopada 2011 r. Komitet Stabilności Finansowej, 

powołał Grupę Roboczą ds. opracowania rozwiązań prawnych 

                                                      
13

 A. Janusz, Resolution jako nowy obszar zadań Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego, Annales Universitatis Marie Curie – Skłodowska, 2013, VOL. 

XLVII.3, s. 231. 
14

 Ibidem. 
15

 O. Szczepańska, A. Dobrzańska, B. Zdanowicz, op. cit. s. 71. 



P. Kuczkowska: Resolution – jako nowe wyzwanie dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

235 

 

dotyczących restrukturyzacji oraz restrukturyzacji banków, pod 

przewodnictwem Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego. Zadaniem Grupy było opracowanie systemowej 

regulacji w powyższym zakresie. Równolegle, Ministerstwo Finansów 

opracowało we współpracy z Bankiem Światowym raport „Issues and 

Assumption Paper for the Design of Upgraded Bank resolution 

Framework‖ (Zagadnienia i założenia do budowy zaawansowanych ram 

restrukturyzacji banków‖)
16

. Wskazał on główne obszary, które 

wymagają zmian legislacyjnych w celu stworzenia ram prawnych dla 

prawidłowego działania przymusowej restrukturyzacji w Polsce. W 2012 

r. w maju Międzynarodowy Fundusz Walutowy oświadczył, że: 

„Odpowiedni reżim restrukturyzacji banków jest niezbędny, aby  

w sposób szybki i kontrolowany zlikwidować instytucję finansową jeżeli 

powstanie taka potrzeba‖. Prace nad w tym zakresie kierowane przez 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny z udziałem Banku Światowego powinny 

przynieść zróżnicowany zestaw narzędzi i wskazać organ restrukturyzacji 

biorąc pod uwagę dokument Key Attribiutes for Effective Resolution 

Regimes and evolving European legislation
17

 wydany przez Radę 

Stabilności Finansowej (FSB). Końcowym efektem pracy Grupy 

Roboczej KSF, było przygotowanie projektu ustawy, uwzględniając 

postanowienia dyrektywy BRRD. Warto wspomnieć, ze w tym okresie 

trwały prace nad zmianą dyrektywy 94/19/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady w sprawie systemu gwarancji depozytów (dalej „DSG‖), której 

postanowienia również zostały implementowane do ustawy o BFG. 

3. Implementacja postanowień dyrektywy BRRD do polskiego 

porządku prawnego 

 

Polska z racji członkostwa w UE, implementowała wspomniane 

wcześniej dyrektywy w ustawie o BFG. W związku z powyższym, od 

dnia 9 października 2016 r. w Polsce obowiązuje nowa ustawa w tym 

                                                      
16

 pkt 5 Dyrektywy BRRD. 
17

FSB, 2011, Key Attribiutes of Effective resolution Regimes for Financial 

Instition, November 2011,  

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_111104cc.pdf 
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zakresie, która całkowicie zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę  

z 1994 r. Reguluje ona organizację, zadania, oraz cel działalności BFG, 

zwanego również organem przymusowej restrukturyzacji, który działa na 

rzecz stabilności krajowego systemu finansowego i podejmuje decyzję  

o rozpoczęciu takiej restrukturyzacji. Celem ustawy, jest zapewnienie  

w porządku krajowym wiarygodnego zestawu instrumentów, które 

umożliwią wystarczająco wczesną i szybką interwencję w stosunku do 

instytucji, które posiadają problemy finansowe, lub są na skraju 

upadłości, zapewniając przy tym funkcje krytyczne instytucji  

i  zmniejszając wpływ upadłości do minimum, realizując powyższe 

zadania przez organ resolution
18

. Zakres podmiotowy ustawy został 

rozszerzony w stosunku do pierwotnych założeń przedstawionych przez 

Grupę Roboczą KSF, o firmy inwestycyjne, instytucje finansowe, oraz 

spółki holdingowe, które są podmiotami dominującymi wobec grup,  

w skład których wchodzi podmiot zagrożony niewypłacalnością.  

Zgodnie z ustawą o BFG zostały utworzone również, specjalne 

fundusze przymusowej restrukturyzacji, na które składają się wszystkie 

podmioty wchodzące w podmiotowy zakres ustawy, i z których to 

funduszu będą finansowane działania BFG. Dzięki temu wystąpienie 

ryzyka skorzystania ze budżetu krajowego staje się marginalne. Działania 

przymusowej restrukturyzacji, BFG podejmuje w momencie spełnienia 

następujących przesłanek z art. 101 ust. 7 u.f.b.f.g: 

 podmiot krajowy zagrożony jest upadłością, 

 brak jest przesłanek wskazujących, że możliwe działania 

nadzorcze lub działania podmiotu krajowego pozwolą we 

właściwym czasie usunąć zagrożenia upadłością, 

 działania wobec podmiotu krajowego, konieczne są dla ochrony 

interesu publicznego.  

W chwili wystąpienia ww. przesłanek BFG zobowiązany jest do wydania 

decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, albo umorzeniu lub 

konwersji instrumentów kapitałowych (art. 101 ust. 7 u.b.f.g.). Tylko 

spełniając przesłanki interesu publicznego definiowanego przez: 

                                                      
18

 pkt 5 Dyrektywy BRRD. 
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 utrzymanie stabilności finansowej, 

 ograniczenia zaangażowania funduszy publicznych, 

 kontynuowania funkcji uznawanych za krytycznie ważne, 

 ochrona deponentów, inwestorów i środków powierzonych przez 

klientów, 

oraz braku możliwości osiągnięcie tych celów w ramach nadzoru 

sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej zwaną 

„KNF‖), lub w drodze postępowania upadłościowego (art. 101 ust. 10 

u.b.f.g.) BFG wydaje decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji w Polsce
19

.  

 Przymusowa restrukturyzacja jest prowadzona przez Fundusz  

w kilku etapach i ma zastosowanie również wobec spółdzielczych kas 

oszczędnościowych (tzw. SKO-ów) oraz domów maklerskich. 

Pierwszym etapem zastosowania procedury jest opracowanie planów 

naprawy, grupowych planów przymusowej restrukturyzacji, w tym 

określenie minimalnego poziomu funduszy własnych oraz zobowiązań 

podlegających umorzeniu (art. 67 pkt. 1 ustawy o BFG). Plany naprawy 

określają jakie działania powinny zostać podjęte przez instytucje w celu 

naprawy swojej sytuacji finansowej po jej znaczącym pogorszeniu. 

Powinny one być szczegółowe, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe 

założenia. Następny etap to umorzenie lub konwersja instrumentów 

kapitałowych. Ostatnim etapem jest otwarcie i przeprowadzenie 

prawidłowej przymusowej restrukturyzacji, wykorzystując do tego 

poniższe narzędzia: 

 przejęcie przedsiębiorstwa, 

 utworzenie instytucji pomostowej, 

 umorzenie lub konwersja zobowiązań, 

 wydzielenie praw majątkowych. 

Wskazane instrumenty Fundusz ma możliwość zastosować dowolnie, 

jedynie wydzielenie praw majątkowych może być zastosowane tylko 

łącznie z innym instrumentem przymusowej restrukturyzacji. Jak 

                                                      
19

 Zimmerman, M. Medyński, Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji – wielkie 

zmiany i ich przyczyny, „Monitor Prawa Bankowego‖ 2017, nr 2 s. 100. 
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wskazuje uzasadnienie do ustawy o BFG, wykorzystanie narzędzi 

powinno być realizowane w celu osiągnięcia jak najbardziej efektownych 

celów procesu restrukturyzacji, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów 

ponoszonych przez Fundusz. Warto wskazać, że stosując przymusową 

restrukturyzację nie dochodzi do ziszczenia przesłanki wypłaty środków 

gwarantowanych, co zazwyczaj wymagało zużycia większej ilości 

środków niż BFG posiadał, dzięki czemu ograniczone zostaje użycie 

środków publicznych.  

 

4. Zastosowanie instrumentów przymusowej restrukturyzacji 

jako główne narzędzie resolution 

 

Głównym celem użycia instrumentów, jest zlikwidowanie w możliwie 

szybkim czasie, w sposób skuteczny i niezagrażający stabilności 

finansowej problemów powodujących upadek lub złą kondycję instytucji 

finansowej poprzez użycie poniższych instrumentów
20

: 

 przejęcie przedsiębiorstwa – to główny instrument 

przymusowej restrukturyzacji. Jego założeniem jest możliwość 

sprzedaży części lub całości praw majątkowych lub zobowiązań 

podmiotu w restrukturyzacji, nabywcy lub nabywcom z sektora 

prywatnego co umożliwi dalsze kontynuowanie działalności 

podmiotu przejmowanego. Pozwala to na uniknięcie, 

negatywnych skutków, które i tak by wystąpiły w chwili 

zaprzestania świadczenia usług na ich rzecz. Warunkiem 

obligatoryjnym użycia tego narzędzia jest wymóg posiadania lub 

uzyskania uprawnienia do prowadzenia działalności niezbędnej 

do kontynuowania działalności przejmowanej (art. 174 ust. 2 

u.b.f.g.). Transfer ten następuje bez jakiejkolwiek konieczności 

uzyskania zgody właścicieli, dłużników lub wierzycieli podmiotu 

w restrukturyzacji. Organem, który podejmuje taką decyzję jest 

BFG. Proces ten umożliwia podjęcie decyzji np. dotyczącej 

sprzedaży części aktywów banku przy nienaruszaniu praw 

                                                      
20

Strona internetowa www.bfg.pl, Przymusowa Restrukturyzacja, dostęp: 

25.04.2017 r.  
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akcjonariuszy, co zazwyczaj opóźnia proces restrukturyzacji 

banku, i skutkuje destabilizacją sektora finansowego, gdyż czas 

działa w tym wypadku na niekorzyść banku lub innej instytucji 

finansowej
21

. Ustawa o BFG przewiduje zastosowanie 

mechanizmu sukcesji administracyjnoprawnej, niezbędnej dla 

zapewnienia dalszego działania przejmowanego 

przedsiębiorstwa. Decyzja o wyborze podmiotu przejmującego 

dokonywana jest przez BFG
22

.  

 utworzenie instytucji pomostowej – w sytuacji, gdy istnieją 

problemy ze znalezieniem prywatnego nabywcy, lub  

z uzyskaniem odpowiednich warunków cenowych, zostaje 

stworzony tymczasowo tzw. bank pomostowy, do którego zostają 

przetransferowane wszystkie aktywa, i zobowiązania banku 

objętego procedurą resolution. Problem ten może wystąpić  

w przypadku dużego banku oraz powstania kryzysu o znaczeniu 

systemowym, gdy procedurze zostało poddanych kilka instytucji 

a warunki rynkowe są niesprzyjające. Bank pomostowy tworzony 

jest przez władze publiczne, i stanowi ich własność
23

. Sytuacja ta 

umożliwia ciągłość działania co jest ważne dla klientów banku, 

którzy uzyskują ciągły dostęp do swoich środków i mają 

możliwość korzystania nieprzerwanie z usług bankowych. Bank 

pomostowy jest nastawiony przede wszystkim na kontynuowanie 

działalności operacyjnej, do czasu pozyskania nowego nabywcy 

z sektora prywatnego
24

. Terminem, który określa koniec 

działalności instytucji pomostowej jest okres 2 lat, od daty 

rozpoczęcia działalności. W wyjątkowych wypadkach BFG na 

podstawie decyzji ma możliwość przedłużyć ten okres (art. 181 

ust. 3 u.b.f.g.) w celu: zbycia akcji lub udziałów instytucji 

pomostowej, zbycia całości lub części przedsiębiorstwa, 

likwidacji instytucji pomostowej czy zapewnienie kontynuacji 

świadczeń istotnych usług finansowych. Działalność instytucji 

pomostowej zostaje zakończona w momencie otwarcia 

                                                      
21

 Ibidem. Zwroty łacińskie piszemy kursywą. 
22

 P. Zimmerman, M. Medyński, op. cit. s. 97.   
23

 Ibidem. 
24

 O. Szczepańska, A. Dobrzańska, B. Zdanowicz, op. cit. s. 34. 
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likwidacji, lub z dniem zbycia przedsiębiorstwa instytucji 

pomostowej lub wszystkich innych praw majątkowych które są 

związane z prowadzeniem działalności i przejęciem przez osobę 

trzecią wszystkich zobowiązań innych niż zobowiązania wobec 

BFG
25

.  

 umorzenie lub konwersja długu (bail-in) – prawidłowo 

działający system restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

powinien ograniczać do najmniejszego stopnia ponoszenie 

kosztów prze podatników instytucji, która upada bądź jest  

w restrukturyzacji. Instrumenty umorzenia lub konwersji 

pozwalają na osiągnięcie tego celu,  zapewniając tym samym 

ponoszenie odpowiedniej części strat i kosztów przez 

akcjonariuszy i wierzycieli. Działanie to ma na celu zachęcenie 

tych osób, do ściślejszego monitorowania  sytuacji instytucji  

w codziennych warunkach. Narzędzie to stosuje się zarówno 

podczas przymusowej restrukturyzacji, jaki niezależnie od niego. 

Podczas prowadzanego postępowania Fundusz może umorzyć, 

część zobowiązań zagrożonego podmiotu lub dokonać tzw. 

konwersji jego zobowiązań, zamieniając je na akcje w celu 

dokapitalizowania podmiotu, który zostaje restrukturyzowany.  

Z tej możliwości Fundusz ma możliwość skorzystania tylko  

w momencie zaistnienia realnej szansy na przywrócenie 

długoterminowej stabilności finansowej podmiotu, który ulega 

restrukturyzacji
26

. Ważnym założeniem, w całej procedurze jest 

fakt, że wierzyciele podmiotu w restrukturyzacji nie poniosą strat 

wyższych niż w przypadku likwidacji prowadzonej w ramach 

standardowej procedury upadłościowej (ang. No creditor worse 

off principle), a przedmiotem umorzenia lub konwersji 

zobowiązań mogą być zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji 

z wyjątkiem zobowiązań wskazanych w (art. 206 u.b.f.g), gdyż 

nie jest właściwe wykorzystanie instrumentu umorzenia lub 

                                                      
25

 Z. Ofiarski, Prawo Bankowe, Warszawa 2017, s. 535.  
26

 Strona internetowa Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy spółka 

komandytowa, http://www.biuletyn.piszcz.pl/, „Przymusowa restrukturyzacja - 

nowe kompetencje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego‖. 
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konwersji do roszczeń, które są zabezpieczone różnymi formami 

zabezpieczeń, lub gwarancji.  

 wydzielenie praw majątkowych
27

 – to przeniesienie wybranych 

praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji do 

wyspecjalizowanego podmiotu, utworzonego przez Fundusz  

w formie spółki kapitałowej. Jak wspomniano wcześniej, 

wydzielenie praw majątkowych może zostać zastosowane tylko 

łącznie z innym instrumentem przymusowej restrukturyzacji. 

Transferowi do nowo powstałej spółki podlegają zazwyczaj 

aktywa złej jakości, które negatywnie wpływaj na wynik 

finansowy bądź wycenę banku i z których sprzedażą mogłyby 

zaistnieć kłopoty. Oczyszczony ze złych aktywów bilans banku 

objętego procedurą resolution, i przetransferowany do banku 

pomostowego staje się łatwiejszy w zarządzaniu oraz późniejszej 

sprzedaży.  

Omówione narzędzia procesu restrukturyzacji w zakresie resolution nie 

wymagają uzyskania zgody akcjonariuszy, dłużników oraz wierzycieli,  

a źródłem finansowania tego procesu jest fundusz restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji, który zostanie powiększony o środki 

likwidowanego funduszu stabilizacyjnego i funduszu zapasowego. 

Będzie on zasilany raz w roku o łączną kwotę składek o, której na dany 

rok zadecyduje BFG.  

 

5.  Nowe zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz 

pozytywne i negatywne aspekty wprowadzenia procesu 

resolution do systemu prawnego w Polsce 

Pierwszą nowością wśród zadań BFG, jest przygotowanie planów 

przymusowej restrukturyzacji dla każdego podmiotu, który może zostać 

nią objęty. Fundusz co najmniej raz w roku będzie oceniał wykonalność 

planu. BFG będzie miał również obowiązek określenia funduszy 

własnych i zobowiązań, które w pierwszej kolejności będą mogły 

pokrywać straty zagrożonych podmiotów, tzw. MREL (ang. minimum 

                                                      
27

Strona internetowa  www.bfg.pl, Przymusowa restrukturyzacja, Wydzielenie 

Praw Majątkowych, 12 kwietnia 2017 r. 
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requiremnt for own founds and egible liabilities ). Chodź pierwotnie 

chciano wprowadzić zharmonizowany poziom MREL, dla wszystkich 

banków europejskich, to jednak ostatecznie wymóg ten będzie ustalony 

przez krajowe organy resolution indywidualnie dla każdego banku
28

.  

W momencie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji dochodzi do 

usunięcia kadry kierowniczej podmiotu, który ulega restrukturyzacji, oraz 

do zawieszenia kompetencji Rady Nadzorczej.  

Zaletą, wprowadzenia resolution w Polsce, jest ponoszenie  

w pierwszej kolejności start upadających instytucji finansowych przez 

akcjonariuszy i nieubezpieczonych wierzycieli a nie istniało to 

dotychczas przez podatników. Klasyczna upadłość nie uwzględnia 

systemowych skutków jej przeprowadzenia, a mianowicie nie jest brany 

pod uwagę potencjalny wpływ upadłości jednego podmiotu na cały 

system finansowy. Dzięki zastosowaniu jednego z narzędzi przymusowej 

restrukturyzacji, następuje kontynuacja działań podmiotu objętego 

procesem restrukturyzacji, przy jednoczesnym braku utraty dostępu do 

zgromadzonych środków i wykonywaniu operacji bankowych. Przy 

zastosowaniu zwykłego procesu upadłości, istnieje możliwość znacznej 

utraty wartości aktywów upadającego podmiotu, natomiast przy 

zastosowaniu narzędzi uporządkowanej likwidacji, istnieje szansa 

ochrony tych środków przed utratą
29

.  

Wątpliwość może natomiast budzić, wysoki stopień skomplikowania 

procesu resolution w ramach mechanizmu restrukturyzacji  

i uporządkowanej likwidacji banków, a także istnienie niewielkich 

rozbieżności między krajami członkowskimi po implementacji 

dyrektywy BRRD. Kontrowersyjnym pozostaje fakt dotyczący ingerencji 

w prawa własności akcjonariuszy, udziałowców oraz wierzycieli, 

podmiotu który został objęty uporządkowaną likwidacją, w szczególności 

chodzi o uprawnienie organów do przeniesienia akcji lub części aktywów 

na rzecz prywatnego nabywcy bez wymaganej jakiejkolwiek wcześniej 

zgody. Zgodnie z art. 105 ust. 3 u.b.f.g. prawomocny wyrok sądu 

stwierdzający wydanie przez Fundusz decyzji o wszczęciu przymusowej 

                                                      
28

 O. Szczepańska, A. Dobrzańska, B. Zdanowicz, op. cit. s.40. 
29

 A. Mika, op. cit., s.129.  
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restrukturyzacji nawet z naruszeniem prawa nie wpływa na ważność 

czynności prawnych dokonanych na jej podstawie i nie stanowi 

przeszkody do prowadzenia przez Fundusz dalszych działań. Z drugiej 

strony istnieje odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie przez 

Fundusz decyzji z naruszeniem prawa, jednak jest ograniczona do 

wysokości poniesionej straty. Jak reguluje prawo UE, ograniczenia 

wobec akcjonariuszy i wierzycieli powinny być zgodne z art. 52 Karty,  

a użycie instrumentów w tym zakresie powinno nastąpić wyłącznie, gdy 

jest to niezbędne w interesie ogólnym, a nie jest możliwe w inny 

sposób
30

. Jak wskazują władze BFG, zastosowanie przymusowej 

restrukturyzacji jest ostatecznością, przy spełnieniu wszystkich 

wymielonych przesłanek w ustawie. Wprowadzenie ustawy i przepisów 

resolution spowodowało, że Polska, która jest członkiem Unii 

Europejskiej, w końcu funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa UE, co 

jest niezbędnym elementem do współpracy transgranicznej. Współpraca 

transgraniczna została rozdzielona na dwa obszary. Pierwszy z nich to 

recovery, czyli plan naprawy. Tutaj główne zadanie w tym zakresie 

posiada KNF. Utworzone plany mogą mieć charakter indywidualny bądź, 

zostać oparte na planach stworzonych przez spółkę- matkę.  Drugi obszar 

dotyczy planów przymusowej restrukturyzacji sporządzonych przez BFG, 

które muszą zostać opracowane w ciągu dwunastu miesięcy od wejścia  

w życie ustawy. Tutaj również występuje podział na dwie strategie tj. – 

przymusowa restrukturyzacja grupy, która zostaje zrealizowana na 

poziomie jednostki dominującej (ang. SPE – single point of entry) oraz 

przymusowa restrukturyzacja dokonywana w wielu państwach (ang. 

MPE - multiple point of entry).Na obecną chwilę Fundusz nie podjął 

decyzji o wyborze strategii w tym zakresie
31

.  

Podsumowanie  

 Dziewięć lat od momentu wystąpienia kryzysu finansowego w 

2008 r., oraz po ponad dwóch latach funkcjonowania Unii Bankowej 

można zauważyć, że w części państw europejskich nadal występuje 

poważny problem w sektorze bankowym. Wprowadzenie opisanych 

                                                      
30

 pkt 49 Dyrektywy BRRD.  
31

 Strona internetowa www.obserwatorfinansowy.pl, Resolution będzie 

ostatecznością, 15.04.2017 r. 
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narzędzi i metod ma za zadanie stworzyć bezpieczniejszy system w 

ramach, którego instytucje finansowe o znaczeniu systemowym będą 

miały możliwość upaść w sposób przewidywalny, nie wywołując tym 

samym, aż takich skutków jak dotychczas. Ważnym zadaniem dla Europy 

w całym procesie resolution, jest zajęcie się transgranicznymi 

zagadnieniami dotyczącymi planowania restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji oraz płynności kapitału, a także zwiększenie 

przewidywalności wystąpienia tego rodzaju kryzysów w przyszłości.  

Reasumując powyższe stwierdzenia przedstawione w artykule, 

należy stwierdzić, że zasady przymusowej restrukturyzacji banków, które 

wynikają z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 

gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  

w większości z sukcesem uwzględniają założenia resolution 

wprowadzone poprzez dyrektywę BRRD. Pomimo niewystąpienia tak 

rozległego kryzysu finansowego w Polsce, jak w innych krajach 

członkowskich, co wskazuje na istnienie w Polsce stabilnego systemu 

finansowego, nie ulega wątpliwości konieczność posiadania tak 

skutecznych rozwiązań jakie proponuje resolution w kwestii stosowania 

narzędzi restrukturyzacyjnych. Polska jako członek UE, oraz kraj 

goszczący dla europejskich grup bankowych musi być gotowa do 

realizowania międzynarodowej współpracy w powyżej omawianym 

zakresie, do czego niezbędnym był proces wdrożenie przepisów 

dyrektywy BRRD
32

.  
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 O. Szczepańska, A. Dobrzańska, B. Zdanowicz, op. cit. s. 6. 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 

listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru 

(Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz 

uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, s.12). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w sprawie naprawy, 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków z 15 maja 2014 r. - BRRD 

oraz zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG i 82/891EWG, dyrektywy 

2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/UE i 

2011/35/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. Urz. UE 2014 L 173). 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. Urz. L 173/149 z 

12.06.2014). 

TofUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana 

(Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47).    

TUE – Traktat o Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE C 326 

z 26.10.2012, s. 13). 

Prawo krajowe 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997 nr 

78 poz. 483 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. –  Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 

r. poz. 128 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz. U. z 

2008 r. Nr 209, poz. 1317.). 

Ustawa z dnia 23 lipca 2016 roku, o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

(Dz.U.2016.996 z dnia 2016.07.08). 

Pisma urzędowe i inne dokumenty 

Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 12 listopada 2015 r. do ustawy  o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/161376/161412/161413/dokument200504.pdf 

Opinia EBC z dnia 17 stycznia 2008 r. wydana na wniosek Ministra Finansów 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (CON/2008/5). 
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Podstawowe problemy, wyzwania i potencjalne 

zmiany 

Multispeed Europe and the New Silk Road. Basic problems, 

challenges and prospective changes 

Abstrakt 

  Propozycje polityczne projektu „Europy dwóch prędkości‖ nie 

obejmują jedynie potencjalnych zmian relacji i zależności pomiędzy 

państwami będącymi członkami Unii Europejskiej, lecz również stanowią 

bardzo ważną zmianę na płaszczyźnie geopolitycznej, m. in. w zakresie 

przyszłej współpracy pomiędzy Unią Europejską a Chińską Republiką 

Ludową w zakresie Inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. W niniejszej 

pracy poddane badaniu zostają problemy i wyzwania, które mogą 

napotkać Inicjatywę Nowego Jedwabnego Szlaku w kontekście projektu 

„Europy dwóch prędkości‖. W rezultacie studium obejmuje poparty 

metodologią potencjalny obraz zmian zachodzących zarówno w sferze 

geopolityki, jak i relacjach pomiędzy Unią Europejską a Chińską 

Republiką Ludową. W podsumowaniu Autor prezentuje swoje 

rozważania na temat wyników badań, na podstawie których próbuje 

odpowiedzieć na pytanie; jakiego rodzaju zmianom może podlegać 

dalsza współpraca chińsko-europejska w zakresie budowy Nowego 

Jedwabnego Szlaku?  

Słowa kluczowe:    

Europa dwóch prędkości, Unia Europejska, Nowy Jedwabny Szlak, 

Brexit, stosunki międzynarodowe, geopolityka.  
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Abstract 

  The project of Multispeed Europe does not only contain potential 

changes and dependencies in the field of Member States‘ relations. The 

idea of Multispeed Europe is relevant in many areas, such as geopolitics 

and the future of Sino-European relations in One Road One Belt Initiative 

as well. In the presented work the potential impediments, adjustments and 

challenges, which may occur within the further cooperation between 

multi-speed European Union and People‘s Republic of China, are being 

analysed. The publication also contains a look into the Sino-European 

relations from the geopolitical point of view. The results of the study are 

presented by the Author in the summary that may serve as a point for 

further analysis. 

Key words: 

Multispeed Europe, European Union, New Silk Road, One Belt One 

Road Initiative, Brexit, international relations, geopolitics. 

Wprowadzenie 

Zauważalna na przestrzeni ostatnich lat intensyfikacja w zakresie 

stosunków międzynarodowych i współpracy pomiędzy Unią Europejską  

a Chińską Republiką Ludową stanowi interesujący problem badawczy. 

Potencjalne zmiany funkcjonowania UE w ramach projektu Europy 

Dwóch Prędkości (Multi-speed Europe) przełożyć się mogą na dalszy 

charakter współpracy chińsko-europejskiej. Analiza tych zmian pozwolić 

może nie tylko na lepsze zrozumienie stosunków pomiędzy Unią 

Europejską a Chińską Republiką Ludową, lecz również może stanowić 

fundament pod prognozowanie ewolucji relacji międzynarodowych  

między oboma podmiotami w przyszłości. 

Jednym z relewantnych ognisk wpływających na charakter  

i zakres współpracy pomiędzy Unią Europejską a Państwem Środka jest 

chińska inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku (The Belt and Road 

Initiative). Koncepcja ta, oficjalnie przedstawiona przez Ministerstwo 
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Spraw Zagranicznych ChRL po raz pierwszy w 2015 roku
1
, zakłada 

poszerzenie współpracy pomiędzy Chinami a państwami członkowskimi 

Unii Europejskiej w wielu wymiarach: infrastrukturalnym, handlowym, 

kulturowym, czy też – geopolitycznym.  

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu istniejących 

w literaturze przedmiotu koncepcji i interpretacji projektu Europy Dwóch 

Prędkości, a także zbadanie możliwości potencjalnych zmian, mogących 

zajść na płaszczyźnie współpracy Unii Europejskiej z Chinami.  

 

 

I. Europa Dwóch Prędkości  

 

Projekt Europy Dwóch Prędkości na płaszczyźnie polityczno-

publicystycznej cechuje się znaczną kontrowersyjnością. Dzieje się tak 

przede wszystkim z powodu niejasności jego założeń i niepewności 

dotyczących sposobów ewentualnej jego implementacji. Wynika to 

między innymi z przekonania, jakoby idea dywersyfikacji 

poszczególnych płaszczyzn społeczno-politycznych i gospodarczych Unii 

Europejskiej stanowiła rzecz nie tylko dotąd nieznaną, co nową.  

Już Platon dostrzegł, iż niemożliwym wydaje się prowadzenie 

debaty bez zdefiniowania znaczenia pojęć w niej używanych. Idea 

rozwoju oparta na niejednolitym rozwoju państw członkowskich UE, 

której najpowszechniej stosowanym desygnatem językowym stało się 

obecnie sformułowanie Multi-speed Europe, towarzyszyła UE od samego 

początku
2
. Po pierwsze – koncepcja ta, jak zauważa Antonio Villafranca, 

przewodniczący Europejskiego Programu przy Italian Institute for 

International Political Studies, odnajduje swoje pełne uprawomocnienie 

nawet w traktatach europejskich, m. in. lizbońskim, na podstawie którego 

                                                      
1
 National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, 

Ministry of Commerce of the People's Republic of China, with State Council 

authorization, Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt 

and 21st-Century Maritime Silk Road,  

http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html  

[dostęp 29.04.2017]. 
2
 T. Barber, Moving into Multispeed Europe,  

https://www.ft.com/content/01573ae6-f378-11e6-95ee-f14e55513608 [dostęp: 

02.05.2017]. 
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do wzmożonej współpracy na poziomie ponadnarodowym potrzeba 

przynajmniej dziewięciu państw członkowskich UE w przypadku 

współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa, sądownictwa, czy też 

spraw zagranicznych
3
. Po drugie – dostrzegać można ideę tę w braku 

partycypacji ze strony wszystkich państw członkowskich UE przy 

kluczowych projektach integracyjnych UE takich, jak strefa Schengen 

czy Euro
4,5,6,

 wpływających również na stopień i sposób rozwoju 

poszczególnych państw członkowskich. Za dodatkowy, niemniej ważny, 

czynnik dywersyfikujący jednolitość UE uznać należy brak akceptacji 

części państw członkowskich w sprawie współpracy wobec kryzysu 

imigracyjnego.  

Próżno byłoby jednakże uznać przedstawione powyżej czynniki 

jako obiektywne kryteria delimitujące problem. Koncepcję Europy 

dwóch prędkości można traktować jako kategorię teoretyczną. Elementy 

współtworzące ją, czyli dywersyfikujące jednolitość UE, można 

traktować jako – zaproponowane jako kategoria poznawczo-badawcza po 

raz pierwszy przez Maxa Webera
7
 – typy znajdujące się na osi typów 

idealnych. Osią, continuum, dla wskazanych typów idealnych jest w tym 

przypadku stopień współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE, 

za krańcowe typy idealne uznać zaś należałoby diadę: współpraca totalna 

(total cooperetion) i trwałe zróżnicowanie (permanent differentation). 

Chociaż koncepcję nierównego, ale równoległego rozwoju państw 

członkowskich UE poddawano analizie już od ponad dwóch dekad
8
, 

współczesne propozycje dotyczące Europy Dwóch Prędkości, które 

można interpretować jako kolejny stopień ewolucji koncepcji, przybliżają 

                                                      
3
 M. E. Spagnolo, Interview: Multi-speed Europe could be a solution for EU 

challenges: experts, http://news.xinhuanet.com/english/2017-

03/25/c_136156057.htm [dostęp: 29.04.2017].  
4
 Ibidem. 

5
 H. D. Schweisgut, Europe, China and the path forward: interview with EU 

ambassador, http://belt.china.org.cn/2017-03/29/content_40518268.htm [dostęp: 

28.04.2017]. 
6
 F. Fabbrini, Flashlight Europe, Brexit and a Multi-speed Europe: a Lawyer's 

Perspective, Archive of European Integration (AEI) 2017. 
7
 M. Weber, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984, s. 139-142. 

8
 P. Martin, The Geography of Multi-Speed Europe, Paryż 1995, s. 7-25. 
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sensum stricto do drugiego z dwóch zaproponowanych powyżej punktów 

idealnych, czyli trwałego zróżnicowania
9
.  

Za najbardziej obiektywne pod względem naukowym źródła, do 

których odwoływać powinno się w zakresie współczesnej, aktualnej 

myśli nt. projektu Europy Dwóch Prędkości, wskazać należy dwa 

dokumenty: Białą Księgę (The White Paper)
10

 oraz Deklarację Rzymską 

(The Rome Declaration). Punktem wyjścia pierwszego dokumentu jest 

próba pokazania rozwiązań dla UE borykającej się z problemami 

antyintegracyjnymi (czego kulminacyjnym dowodem jest 

implementowana procedura odejścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty) na 

wielu płaszczyznach
11

. Przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji 

Europejskiej, Jean Cloude-Junckera, na łamach Parlamentu 

Europejskiego 1 marca 2017 r. Biała Księga obejmuje krótką analizę 

porównawczą UE z innymi państwami (m. in. w zakresie bezpieczeństwa 

międzynarodowego i demografii) i przede wszystkim zawiera pięć 

potencjalnych kierunków rozwoju Wspólnoty, przedstawionych w formie 

rozdziałów: Carrying On, Nothing but the Single Market, Those, who 

want more, do more, Doing less more efficiently, Doing much more 

together
12

. Szeroko komentowany w przestrzeni publicznej dokument
13

 

stanowił fundament pod współczesne myślenie nt. koncepcji Europy 

dwóch prędkości (której znamiona widoczne są w kolejno drugiej, 

                                                      
9
 Na możliwość ewolucji tendencji prowadzących do stanu zróżnicowania 

(differentation) Unii Europejskiej w zakresie jej rozwoju i współpracy 

międzypaństwowej wskazywał już A. Stabb: A. Stubb, Negotiating Flexibility in 

the European Union: Amsterdam, Nice and Beyond, Wielka Brytania 2002, s. 

48.  
10

 European Commission, White Paper on the Future of Europe, 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf  

(dostęp: 01.05.2017). 
11

 A. Szostkiewicz, Quo vadis, Europo?, 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1696072,1,juncker-przedstawil-

biala-ksiege-rozwoju-ue-w-ktora-strone-pojdzie-europa.read (dostęp: 

24.04.2017).  
12

 European Commission, op. cit., s. 15-25. 
13

 V. Pop, Once Scorned, „Multispeed Europe‟ Is Back, 

https://www.wsj.com/articles/once-scorned-multispeed-europe-is-back-

1488388260 (dostęp: 26.04.2017). 
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trzeciej i czwartej propozycji dotyczącej dalszego kierunku rozwoju UE) 

i wywarł wpływ na kształt drugiego przytaczanego dokumentu – 

Deklaracji Rzymskiej. 

 

Tabela 1 

 

 

Carrying 

On 

Nothing 

but the 

single 

market 

Those 

who want 

more do 

more 

Doing less 

more 

efficiently 

Doing 

much more 

together 

S
in

g
le

 m
a
rk

et
 &

 t
ra

d
e 

Single 

market is 

strengthened, 

including in 

the energy 

and digital 

sectors; the 

EU27 

pursues 

progressive 

trade 

agreements 

Single 

market for 

goods and 

capital 

strengthened; 

standards 

continue to 

differ; free 

movement of 

people and 

services not 

fully 

guaranteed 

As in 

―Carrying 

on‖: single 

market is 

strengthened 

and the 

EU27 

pursues 

progressive 

trade 

agreements. 

Common 

standards set 

to a 

minimum 

but 

enforcements 

is 

strengthened 

in areas 

regulated at 

EU level; 

trade 

exclusively 

dealt with at 

EU level 

Single market 

strengthened 

through 

harmonisation 

of standards 

and stronger 

enforcement; 

trade 

exclusively 

dealt with at 

EU level 

E
co

n
o

m
ic

 &
 M

o
n

et
a
ry

 

U
n

io
n

 

Incremental 

progress on 

improving 

the 

functioning 

of the euro 

area 

Cooperation 

in the euro 

area is 

limited 

As in 

―Carrying 

on‖ except 

for the 

group of 

countries 

who deepen 

cooperation 

in areas 

such as 

taxation and 

social 

standards 

Several steps 

are taken to 

consolidate 

the euro area 

and ensure 

its stability, 

the EU27 

does less in 

some parts of 

employment 

and social 

policy 

Economic, 

financial and 

fiscal Union 

is achieved as 

envisioned in 

the report of 

the Five 

Presidents of 

June 2015 
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S
ch

en
g
en

, 
 m

ig
ra

ti
o

n
 &

 s
ec

u
ri

ty
 Cooperation 

in the 

management 

of external 

borders 

stepped up 

gradually; 

progress 

towards a 

common 

asylum 

system; 

improved 

coordination 

on security 

matters 

No single 

migration or 

asylum 

policy; 

further 

coordination 

on security 

dealt with 

bilaterally; 

internal 

border 

controls are 

more 

systematic 

As in 

―Carrying 

on‖ except 

for the 

group of 

countries 

who deepen 

cooperation 

on security 

and justice 

matters 

Cooperation 

on border 

management, 

asylum 

policies and 

counter-

terrorism 

matters are 

systematic 

As in ―Doing 

less more 

efficiently‖, 

cooperation 

on border 

management, 

asylum 

policies and 

counter-

terrorism 

matters are 

systematic 

 

F
o
re

ig
n

 p
o
li

cy
 &

 d
ef

en
ce

 

Progress is 

made on 

speaking 

with one 

voice on 

foreign 

affairs; 

closer 

defence 

cooperation 

Some 

foreign 

policy issues 

are 

increasingly 

dealt with 

bilaterally; 

defence 

cooperation 

remains as it 

is today 

As in 

―Carrying 

on‖ except 

for the 

group of 

countries 

who deepen 

cooperation 

on defence, 

focusing on 

military 

coordination 

and joint 

equipment 

The EU 

speaks with 

one voice on 

all foreign 

policy 

issues; the 

European 

Defence 

Union is 

created 

As in ―Doing 

less more 

efficiently‖, 

the EU speaks 

with one 

voice on all 

foreign policy 

issues; the 

European 

Defence 

Union is 

created 

E
U

 B
u

d
g

et
 

Partly 

modernised 

to reflect the 

reform 

agenda at 27 

Refocused to 

finance 

essential 

functions 

needed for 

the single 

market 

As in 

―Carrying 

on‖; 

additional 

budgets are 

made 

available by 

some 

Member 

States for 

the areas 

where they 

decide to do 

more 

Significantly 

redesigned to 

fit the new 

priorities 

agreed at the 

level of 

EU27 

Significantly 

modernised 

and increased, 

backed up by 

own 

resources; a 

euro area 

fiscal 

stabilisation 

function is 

operational 
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C
a
p

a
ci

ty
 t

o
 d

el
iv

er
 

Positive 

agenda for 

action yields 

concrete 

results; 

decision-

making 

remains 

complex to 

grasp; 

capacity to 

deliver does 

not always 

match 

expectations 

Decision-

making may 

be easier to 

understand 

but capacity 

to act 

collectively 

is limited; 

issues of 

common  

concern 

often need to 

be solved 

bilaterally 

As in 

―Carrying 

on‖, a 

positive 

agenda for 

action at 27 

yields 

results; 

some groups 

achieve 

more 

together in 

certain 

domains; 

decision-

making 

becomes 

more 

complex 

Initial 

agreement 

on tasks to 

prioritise or 

give up is 

challenging; 

once in 

place, 

decision-

making may 

be easier to 

understand; 

the EU acts 

quicker and 

more 

decisively 

where it has 

a greater role 

Decision-

making is 

faster and 

enforcement 

is stronger 

across the 

board; 

questions of 

accountability 

arise for some 

who feel that 

the EU has 

taken too 

much power 

away from 

the Member 

States 

 

Źródło: European Commission, White Paper on the Future of Europe, 

http://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf (dostęp: 01.05.2017), s. 29.  

 

Deklaracja Rzymska została podpisana przez dwudziestu siedmiu 

przedstawicieli państw członkowskich UE w dniu sześćdziesiątej 

rocznicy Traktatów Rzymskich (Treaty of Rome), 25 marca 2017 r. 

Pomimo tego, że deklaracja ma charakter wyłącznie formalny, 

uwidacznia się w jej treści kierunek, którym UE ma podążać: „We will 

act together, at different paces and intensity where necessary, while 

moving in the same direction, as we have done in the past, in line with the 

Treaties and keeping the door open to those who want to join later. Our 

Union is undivided and indivisible
14

‖.  

 

 

 

 

 

                                                      
14

 Council of the European Union, The Rome Declaration, 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-

declaration/ (dostęp: 24.04.2017). 
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Tabela 2 

Carrying On 

 

The EU27 focuses on 

delivering its positive 

reform agenda 

+ 
The positive agenda of actions 

continues to deliver concrete 

results 

+ 
The unity of the EU at 27 is 

preserved 

- 
The unity of the 27 may still be 

tested in the event of major 

disputes 

- 

The gap between promise and 

delivery will only progressively be 

closed if there is collective resolve 

to deliver jointly 

Nothing but the Single 

Market 

 

The EU27 cannot agree 

to do more on in many 

policy areas beyond key 

aspects of the single 

market 

+ 
Decision-making may be simpler 

to understand 

- 

It becomes harder to address issues 

of concern to more than one 

Member State and therefore the 

gap between expectations and 

delivery widens on common 

challenges 

- 
Citizens‘ rights guaranteed under 

EU law may become restricted 

over time 

Those Who Want 

More Do More 

 

The EU27 proceeds like 

today but allows willing 

Member States to do 

more together in 

specific areas 

+ 

The unity of the EU at 27 is 

preserved while progress is 

possible for those who want to do 

more 

+ 
The gap between expectation and 

delivery closes in countries who 

want and choose to do more 

- 

Questions arise about the 

transparency and accountability of 

the different layers of decision-

making 

- 
Citizens‘ rights guaranteed under 

EU law vary depending on where 
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people live 

Doing Less More 

Efficiently 

 

The EU27 focuses on 

delivering more and 

faster in selected policy 

areas not acting in 

where it is perceived 

not to have an added 

value 

+ 
European Citizens feel that the EU 

is only acting where it has real 

added value 

+ 

A clearer focus of resources and 

attention on a number of selected 

domains helps the EU27 to act 

faster 

- 
The EU at first has difficulty in 

agreeing which areas it should 

prioritise 

Doing Much More 

Together 

 

Member States decides 

to do much more 

together across all 

policy areas 

+ 
There is far greater and quicker 

decision-making at EU level 

+ 
Citizens have more rights under 

EU law 

- 

Part of society which feel that the 

EU lacks legitimacy or has taken 

too much power away from 

national authorities risk being 

alienated 
 

Źródło: European Commission - Press Release, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_en.htm  

(dostęp: 01.05.2017). 

 

Perspektywa przyszłej współpracy pomiędzy państwami 

członkowskimi UE widnieje zatem jako zróżnicowana i niejednolita. 

Treść Deklaracji Rzymskiej odczytywać można jako syntezę koncepcji 

zawartych w Białej Księdze; nie jako jasną dyrektywę, lecz jako otwarcie 

się na realizację koncepcji Europy dwóch prędkości i zmiany, które mogą 

się z tym wiązać
15

.  

Ze względu na bardzo aktualny charakter projektu Europy dwóch 

prędkości, a co za tym idzie – braku większej liczby źródeł, które  

w bardziej szczegółowy sposób przedstawiałyby ją – zawarta  

                                                      
15

 European Citizens Action Service (ECAS) http://ecas.org/rome-declaration/ 

(dostęp: 01.05.2017).  
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w Deklaracji powyższa perspektywa stanowi dalszy punkt do badań nie 

tylko nad ewentualnymi zmianami we współpracy wewnątrz-unijnej, lecz 

także w zakresie ewentualnych zmian modelu współpracy UE  

z państwami spoza Europy.   

 

 

II. Cele polityczne Chińskiej Republiki Ludowej w kontekście 

współpracy chińsko-europejskiej (One Belt One Road Initiative) 

 

 

Na przestrzeni ostatnich lat, zwłaszcza od wybuchu wielkiego 

kryzysu ekonomicznego w trzecim kwartale 2007 roku, zauważalna jest 

znacząca intensyfikacja współpracy pomiędzy Chińską Republiką 

Ludową a Unią Europejską. Jest to jednocześnie elementem większej 

strategii Chin, wobec której polityka zagraniczna Państwa Środka ma 

charakter bardziej ekspansjonistyczny niż dotychczas. Głównym celem 

politycznym Chin, wyrażanym zarówno w dokumentach rządowych, jak  

i analizach badaczy
16,17,18

, jest wzrost znaczenia Chin na płaszczyźnie 

międzynarodowej, a także – co nie zawsze odnajduje uwagę badaczy – 

uzyskanie przewagi geopolitycznej na świecie (czyli de facto nad 

Stanami Zjednoczonymi
19

). Chiny są znacznie poważniejszym 

wyzwaniem geopolitycznym dla USA niż wszystkie dotąd imperia,  

z którymi historycznie Stany Zjednoczone rywalizowały. Dzieje się tak, 

                                                      
16

 W. Yiwei, Inicjatywa „Jeden Pas i Jedna Droga”. Co rozwój Chin oznacza 

dla świata?, Toruń 2016, 7-16, 53-59, 65-100. 
17

 J. Men, G. Balducci, EU & China Relations in the 21
st
 Century, [w:] Prospects 

and Challenges for EU-China Relations in the 21 st  Century The Partnership 

and Cooperation Agreement, pod. red. J. Men, G. Balducci, Bruksela 2010, s. 

21-31.  
18

 National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, 

Ministry of Commerce of the People's Republic of China, with State Council 

authorization, Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt 

and 21st-Century Maritime Silk Road, 

http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html  

[dostęp 29.04.2017] 
19

 F. Fukuyama, Soft Talk, Big Sticks, [w:] To Lead the World. American 

Strategy after the Bush Doctrine, pod red. M. P. Leffler, J. W. Legro, Nowy Jork 

2008, 219-242. 
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gdyż, używają  w rywalizacji podobnych zasadach, co Amerykanie; 

kierunki osiągania wpływu politycznego są różnorodne, nie skupiają się 

tylko na przewadze militarnej, ale również tzw. soft power i próbie 

uzyskania „dominacji pokojowej‖
20

.   

Pośrednimi celami prowadzącymi do powyższych rezultatów 

mają być: rozszerzenie i stworzenie przez Chiny nowych warunków 

handlu światowego, zacieśnianie relacji dyplomatycznych  

z największymi rynkami finansowymi (głównie UE), znalezienie sposobu 

na pobudzenie globalnego wzrostu gospodarczego po epoce wielkiego 

kryzysu finansowego i stworzenie nowego modelu współpracy 

regionalnej w XXI wieku
21

. Geopolityczny wymiar polityki Chin sięga 

jeszcze oparcia w postaci klasycznych teorii geopolitycznych sir Halforda 

Mackindera czy Nicolasa Spykmana, twórców takich pojęć 

geopolitycznych jak m. in. Heartland (serce świata; w pierwszych 

pracach Autora – pivot, czyli „oś‖ świata; największy obszar Azji 

Centralnej, bogaty w surowce naturalne, lecz jednocześnie, zdaniem 

autora, historycznie niezdolny do utrzymania nadwyżek 

demograficznych), czy Rimland (terytorium obrzeży „wyspy świata‖, 

Heartland, charakteryzujący się zdolnością do akumulacji dóbr i kapitału 

i możliwościami, wynikającymi z geografii, pozwalającymi na 

intensywny udział w procesach globalizacyjnych, z perspektywy 

historycznej zaś – kolonizacyjnymi)
22

. Nowy Jedwabny Szlak, główny 

projekt globalny Chińskiej Republiki Ludowej, stanowi „narzędzie‖ do 

uzyskania wyżej przytoczonych wpływów politycznych i osiągania celów 

politycznych. O stopniu zaawansowania projektu Nowego Jedwabnego 

Szlaku, zarówno wewnętrznego – pod względem opracowania 

strategicznego i spójności samej koncepcji – jak i zewnętrznego – pod 

względem implementacji poszczególnych jego założeń w rzeczywistość 

społeczno-polityczną (ukończenie realizacji całego projektu, zgodnie  

z założeniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL, przewidywane 

                                                      
20

 Ibidem, s. 231-234. 
21

 W. Yiwei, Ibidem, s. 38-40. 
22

 K. Niemiec, Teorie „Heartlandu” i „Rimlandu” jako jeden z możliwych 

geopolitycznych kluczy do odczytania XXI-wiecznych chińskich projektów 

globalnych, [w:] Perspektywy i bariery chińskiej gospodarki, pod. red. J. 

Marszałek-Kawa, Toruń 2016, s. 23, 26-27. 
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jest w roku 2049, jednak już w chwili obecnej [2017] prace nad 

projektem są bardzo intensywne) – świadczy coraz częstsze 

występowanie tematu w przestrzeni politycznej, w ramach bardzo 

transparentnej polityki Chin
23

, jak i w literaturze przedmiotu.  

 

 

III. Rodzaje sposobów realizacji celów politycznych Chin i ich 

charakter  

 

 Jak przedstawiłem powyżej – głównym środkiem służącym do 

realizacji współczesnych celów politycznych Chin w zakresie polityki 

międzynarodowej jest inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku (One Belt 

One Road Initiative). W projekcie, tylko w najbliższej, rozpoczynającej 

się dekadzie, zaangażowanych ma zostać sześćdziesiąt pięć państw, 

głównie Europy, Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej (choć 

nie tylko, o czym świadczy założenie w ramach Inicjatywy o partnerstwie 

strategicznym z Meksykiem)
24

. Przewidywane przez Rząd ChRL 

połączenia tranzytowe pomiędzy Chinami a Europą zorientowane są na 

budowie trzech korytarzy transportowych: „Trasa północna‖ (Pekin-

Rosja - Niemcy - Europa Północna), „Szlak Środkowy‖ (Pekin - Xi‘an - 

Urumqi - Afganistan - Kazachstan - Węgry - Paryż),  „Szlak 

Południowy‖ (Pekin - Sinciang - Pakistan - Iran - Irak - Turcja - Włochy - 

Hiszpania)
25

. Podkreśla się równoległą budowę Szlaku Morskiego (The 

21st-Century Maritime Silk Road), jeszcze bardziej łączącego Chiny  

z Europą, przebiegającego przez Morze Południowo - Chińskie, Ocean 

Indyjski, Zatokę Perską
26

. Nowy Jedwabny Szlak stanowi największy pod 

                                                      
23

 Mowa tu o regularnej komunikacji ze strony Chin poprzez strony internetowe, 

dostępne m. in. w języku angielskim charakteryzującej się dużą częstotliwością 

aktualizacji udostępnianych informacji i ich szczegółowością. Są to m. in.: 

http://en.ndrc.gov.cn, http://belt.china.org.cn (dostęp: 03.05.2017). 
24

 W. Yiwei, Ibidem, s. 83, 94-95. 
25

 W. Yiwei, Ibidem, s. 34-36. 
26

 National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, 

Ministry of Commerce of the People's Republic of China, with State Council 

authorization, Ibidem. Roz. 3 ―Framework‖.  

http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html  

[dostęp 29.04.2017]. 
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względem założeń terytorialnych jak i liczby zaangażowanych państw 

projekt o charakterze globalnym.  

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że wielość płaszczyzn, w których 

projekt ma się angażować i korzystać z nich, czyni z Inicjatywy projekt  

o charakterze wielowymiarowym, na których analizę poszczególnych 

komponentów przeznaczyć należałoby osobne dzieło, zwłaszcza, że część 

z nich podejmowana może być wyłącznie w zakresie wspominanych już 

typów idealnych, nie zaś empirycznie mierzalnych i całkowicie 

falsyfikowanych wskaźników (doskonałym przykładem byłaby tutaj 

towarzysząca Inicjatywie chińska idea „inkluzywności‖
27

). Moim 

zdaniem wyróżnić można trzy elementarne płaszczyzny skupiające  

i orientujące sposoby realizacji ww. celów Chińskiej Republiki Ludowej, 

które warto krótko w tym miejscu przywołać:  

 

1. Płaszczyzna gospodarczo-komunikacyjna 

2. Płaszczyzna kulturowo-wizerunkowa 

3. Płaszczyzna geopolityczna  

 

Ad. 1. Na płaszczyźnie gospodarczo-komunikacyjnej propozycja Chin 

stanowi przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne w skali globalnej. 

Już w chwili obecnej bowiem wartość inwestycji przeznaczonych przez 

ChRL na rozwój gałęzi super szybkich pociągów szacowana jest na 1/3  

w skali całego świata, przebieg liczony w kilometrach stanowi zaś 48% 

całkowitej wartości globalnej
28

. Jest to niezwykle istotny element ze 

względu na jego charakter – zapewniana przez ChRL budowa nowych 

pasm kolei szerokotorowej (a także modernizacja dostępnych, nie 

szerokotorowych) bezpośrednio przełoży się na wzrost rozwoju 

gospodarczego poprzez sprawną konstrukcję do wymiany handlowej oraz 

intensyfikację współpracy regionalnej pomiędzy państwami 

współuczestniczącymi w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku.  

 

Ad. 2. Relewantnym elementem chińskiej strategii jest akumulacja  

i eksportowanie własnej kultury w obrębie państw współuczestniczących 

                                                      
27

 Ibidem, s. 163-167. 
28

 W. Yiwei, Ibidem, s. 91. 
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w realizacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku. ChRL zależy na 

umacnianiu swej pozycji w regionie, czemu m. in. służyć ma integracja 

na płaszczyźnie kulturowej, związana bezpośrednio z ekspansją 

demograficzną (Chiny znajdują się na pierwszym miejscu pod względem 

liczby obywateli, 1 373 541 278, na drugim miejscu znajdują się 

sąsiednie Indie –  1 266 883 598 obywateli
29

). Trudno byłoby nie 

wnioskować, jakoby tak szeroki potencjał demograficzny nie 

inkludowałby perspektywicznego potencjału kulturowego, 

charakteryzującego się potencjałem ekspansywnym. Ponadto, Chinom 

zależy na jak najbardziej pozytywnym wizerunku na arenie 

międzynarodowej, duży nacisk w tym zakresie kładziony jest na 

współpracę regionalną na zasadzie „otwartej inkluzywności‖  

i oferowaniu państwom regionu „wszechstronnego rozwoju‖
30

. Powyższe 

idee związane są z multilateralnym charakterem proponowanej przez 

Chiny koncepcji międzynarodowej, przede wszystkim z zasadą 

„rozszerzonej wzajemności‖, czyli – za B. Molier – partnerstwo we 

współpracy międzynarodowej definiowane jest raczej jako „grupa‖ niż 

poszczególni aktorzy
31

. Tego rodzaju propozycja ze strony Chin ma na 

celu ukazanie pełnej otwartości państwa na dążenie do jak największego 

rozwoju gospodarczego państw współuczestniczących w inicjatywie 

Nowego Jedwabnego Szlaku (model „wielu dla wielu‖)
32

. Ze względu na 

aktualność projektu i brak jego empirycznej weryfikacji należy jednak 

uwzględnić interpretacje tego rodzaju propozycji ChRL jako możliwy 

zabieg o charakterze „promującym‖, nie zaś jako koncepcję realnie 

przekładającą się na rzeczywistość społeczno-polityczną. 

 

Ad. 3. Płaszczyznę geopolityczną można uznawać za najważniejszą, na 

której kształt wpływają wszystkie pozostałe. Nowego Jedwabnego 

Szlaku, usprawniającego połączenie międzykontynentalne Chin z Europą 

trudno nie nazwać projektem geopolitycznym. W tym zakresie Chiny 

                                                      
29

CIA – The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/rankorder/2119rank.html [dostęp: 29.04.2017]. 
30

 W. Yiwei, Ibidem, s. 164. 
31

 B. Molier, Multinationality, defensivity, and collective security. Centre for 

Peace and Conflict Research, „Working Papers" 1993, nr 20, s. 14. 
32

 W. Yiwei, Ibidem, s. 58. 
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proponują alternatywną koncepcję rozwoju, której ośrodkiem  

w przyszłości byłby Pekin zamiast Waszyngtonu (Bretton Woods). 

Przełożenie ekonomicznej przewagi w regionie na przewagę polityczną 

(monopolizacja regionu w zakresie monopolizacji wpływu politycznego 

w regionie) jest zakładanym pierwszym krokiem prowadzącym do 

dominacji na szerszą skalę
33

. Co więcej, warto też zwrócić uwagę na 

częste występowanie we współczesnej chińskiej literaturze przedmiotu 

odwołań do właśnie klasycznych teorii geopolitycznych N. Spykmana 

czy H. Mackindera. Są to odwołania głównie do wyrażanej przez tych 

myślicieli teorii dominacji nad innymi mocarstwami, możliwej  

w przypadku ewentualnego zjednoczenia Dalekiego Wschodu, Chin, 

Europą
34

. Propozycja alternatywnej koncepcji rozwoju musi być 

jednocześnie interpretowana jako element geopolitycznej walki o wpływy 

i władzę ze Stanami Zjednoczonymi.  

 

IV. Multi-speed Europe w świetle przyszłej współpracy 

chińsko-europejskiej 

Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku, jak można 

przeanalizować, oferuje Europie wiele propozycji, a ich charakter jest 

pragmatyczny
35

. „Pekiński Plan Marshalla‖ (za B. Simpfendorfer) 

proponuje nowy rodzaj globalizacji, której państwa Unii Europejskiej 

mają stać się beneficjentami
36

, głównie poprzez stymulację rozwoju 

gospodarczego UE dzięki zintensyfikowanej wymianie handlowej. Warto 

zwrócić uwagę, że jeszcze bez tak rozwiniętej, proponowanej w ramach 

                                                      
33

 W. Jisi, “Marching Westwards”: The Rebalancing  of China‟s Geostrategy, 

[w:] The Word in 2020 According to China. Chinese Foreign Policy Elites 

Discuss Emerging  Trends in International Politics, pod red. Shao  Binhong, tom 

2, Leiden / Boston 2014, s. 131. 
34

 H. J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Constable and Company, 

Londyn 1919, s. 53-83. 
35

 J. Grzybek, Kulturowe uwarunkowania mediacji w Chinach, [w:] 

Społeczeństwo i prawo w państwach azjatyckich, pod red. J. Marszałek-Kawa, 

Toruń 2016. 
36

 B. Simpfendorfer, The New York Times, Bejing‟s Marshall Plan, 

http://www.nytimes.com/2009/11/04/opinion/04iht-edsimpendorfer.html?_r=0, 

[dostęp: 03.05.2017].  
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Nowego Jedwabnego Szlaku, infrastruktury, wymiana handlowa 

(całkowita wartość eksportu i importu) pomiędzy państwami 

członkowskimi UE, a Chinami na przestrzeni 2013–2016 notowała coraz 

większy wzrost
37

. Kolejną propozycją, jaką ChRL składa UE to 

zainwestowanie w rynek UE 315 miliardów euro. Według badaczy tego 

rodzaju „wsparcie‖ UE ze strony Chin ma obniżyć rolę TTIP 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership). Zakładana jest także 

integracja innych azjatyckich gospodarek, w której to UE ma odgrywać 

rolę kluczową. Wskazuje się, że propozycja Nowego Jedwabnego Szlaku 

ma być korzystna dla UE również na płaszczyźnie relacji pomiędzy UE  

a Federacją Rosyjską. Zakłada się, że relacje te mają ulec poprawie m. in. 

dzięki wielowymiarowej współpracy w ramach Nowego Jedwabnego 

Szlaku między ChRL a Rosją, koniecznej przez uwarunkowania 

geograficzne
38

.  

 W przypadku dalszego rozwijania się idei Europy dwóch 

prędkości propozycja współpracy ze strony Chin wciąż może być dla 

zróżnicowanej EU korzystna, zwłaszcza ze względu na jej wymiar 

finansowy (po referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE aspekt ten 

stał się jeszcze bardziej istotny
39

). Z drugiej strony – dotychczasowe 

czynniki stojące na przeszkodzie tak wielopłaszczyznowej integracji  

z Chinami nie uległy zmianie, a do ich grona dołączyły nowe zagrożenia.   

 

Tabela 3: Prognoza ogólnej potęgi państw wykonana przez Chińską 

Akademię Wojskową. 

Państwo 2000 2010 2020 

USA 817 1066 1392 

ChRL 437 769 1351 

                                                      
37

 European Union, Trade in goods with China 2017, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf, 

[dostęp: 30.04.2017]. 
38

 W. Yiwei, Ibidem, s. 79, 82-85. 
39

 European Comission, White Paper on the Future of Europe, 

http://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf  

(dostęp: 01.05.2017). 
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Źródło: M. Pillsbury, China Debates the Future Security Environment, Waszyngton 2000, 

s. 248. 

 

 

V. Zagrożenia  

 

 Realizacja Nowego Jedwabnego Szlaku może napotykać na 

szereg problemów o różnym charakterze. Wyróżnić można dwie 

kategorie, wobec których zorientowane są podstawowe problemy 

dotyczące realizacji projektu: zagrożenia polityczno-infrastrukturalne 

(hard risks) i – za W. Yiwei
40

 – „zagrożenia moralne‖ (soft risks).  

 Do pierwszej kategorii zaliczyć trzeba cały zespół ryzyka 

związanego z bezpieczeństwem terytorialnym państw 

współuczestniczących w inicjatywie, który wynikać może z potencjalnie 

powstałych sporów na płaszczyźnie negocjacyjno-dyplomatycznej  

w zakresie geografii poszczególnych inwestycji infrastrukturalnych. 

Prognozując tego rodzaju zagrożenie, chińska inicjatywa wychodzi  

z propozycją dla państw regionu przekształcenia idei „Chin 

gwarantujących bezpieczeństwo‖ w idee „wielu krajów gwarantujących 

własne bezpieczeństwo‖, przy jednoczesnej pomocy nadrzędnej Państwa 

Środka
41

. Ogromna rozłożystość terytorialna koncepcji Nowego 

Jedwabnego Szlaku wymaga również stałego poszerzania relacji 

dyplomatycznych pomiędzy Chinami a państwami 

współuczestniczącymi, głównie UE. Zamierzenia te są już w trakcie 

realizacji, o czym świadczy m. in. zawarte 31 marca 2014 roku (i wciąż 

aktualne) pomiędzy UE a ChRL oświadczenie „Wspólne oświadczenie 

UE i ChRL w sprawie pogłębiania wszechstronnego, strategicznego 

partnerstwa dla osiągnięcia wspólnych korzyści (Joint Statement on 

Deepening the EU-China Comprehensive Strategic Partnership for 

Mutual Benefit)
42

.  

                                                      
40

 W. Yiwei, Ibidem, s. 146. 
41

 W. Yiwei, Ibidem, s. 102-104. 
42

 European Commission, Joint Statement on Deepening the EU-China 

Comprehensive Strategic Partnership for Mutual Benefit, 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-89_en.htm  

[dostęp: 04.05.2017]. 
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W tym zakresie Europa dwóch prędkości z jednej strony może 

nieść wiele korzyści dla współpracy chińsko-europejskiej ze względu na 

potencjalnie uproszczoną procedurę podejmowania decyzji politycznych 

w myśl Who want more, do more
43

. Z drugiej strony, inicjatywa napotkać 

może na problemy natury infrastrukturalnej – planowane wielkie 

inwestycje w państwach UE, które nie należałyby do grona państw 

szybciej rozwijających się mogą ulec zmianom, a w skrajnym wypadku – 

utracić swą podmiotową pozycję. Interesujący na tej płaszczyźnie wydaje 

się casus Polski, posiadającej w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku 

charakter partnerstwa strategicznego, głównie ze względu na sprzyjające 

inwestycjom infrastrukturalnym położenie geograficzne (koncepcja 

Polski jako „przystanku‖ eksportowego na Zachód)
44

.  

Drugim zespołem zagrożeń, jakie należałoby prognozować, są 

„zagrożenia moralne‖ współpracy UE-ChRL. Wraz ze strategią Go 

Global na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zauważalny jest wzrost 

jakościowych i ilościowych inwestycji Chin w Europie, m. in.  

w podmioty o charakterze potencjalnie strategicznym do budowy 

Nowego Jedwabnego Szlaku (dominują inwestycje w sektory: 

chemiczne, lotnicze i telekomunikacyjne)
45,46

. Jednocześnie zauważalne 

jest coraz większe ryzyko w zakresie nieuczciwej konkurencji  

i monopolu, czego przykładem, zasługującym na osobny artykuł, jest 

historia nieudanych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce przez China 

Overseas Holding Limited
47

.  

                                                      
43

 European Commission, White Paper on the Future of Europe, 

http://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf  

(dostęp: 01.05.2017), s. 29. 
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 Polsko-Chińskie Forum Współpracy, http://chpcf.pl/en/blog/one-belt-one-

road/ [dostęp: 04.05.2017]. 
45

 M. K. Krusiewicz, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Chin w Europie. 

Przykłady, [w:] Gospodarka a polityka na przykładzie państw azjatyckich, pod. 

red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2011. 
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 W. Jisi, “Marching Westwards”: The Rebalancing  of China‟s Geostrategy, 

[w:] The Word in 2020 According to China. Chinese Foreign Policy Elites 
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2, Leiden / Boston 2014, s. 134. 
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W ramach uskutecznienia procesu decyzyjnego w świetle 

projektu Europy Dwóch Prędkości poprawie ulec może dostosowywanie 

budowy Nowego Jedwabnego Szlaku w zakresie europejskich wymogów 

dot. ochrony środowiska. Jednocześnie problematyka ochrony 

środowiska również uległa w ostatnim czasie przemianom w Chinach,  

o czym świadczy uznanie – na poziomie ustawy – bezpieczeństwa 

ekologicznego za relewantny element bezpieczeństwa narodowego
48

, co 

może stanowić element prognozujący szybszą integrację dyplomatyczną 

przez następne lata pomiędzy Chinami a UE.  

Kolejnym zagrożeniem dla realizacji integracji UE-Chiny na tak 

szeroką skalę, czego wymaga budowa Nowego Jedwabnego Szlaku, jest 

recepcja jednego narodu przez drugi. Przy bardzo długoletniej 

potencjalnej współpracy, możliwe że na zawsze determinującej stosunki 

międzynarodowe między państwami, istotność czynnika narodowego 

musi występować. Chiny krytykowane są na świecie ze względu na 

autorytarny system sprawowania władzy politycznej (według niektórych 

badaczy – totalitarny, jednak w zgodzie z koncepcją uznanego 

hiszpańskiego politologa, Juana Linza
49

, należałoby moim zdaniem  

w przypadku współczesnej ChRL mówić co najwyżej o autorytaryzmie), 

a przede wszystkim – nieprzestrzeganie praw człowieka na wielu 

płaszczyznach: stosowania tortur, częstego stosowania kary śmierci, czy 

bezprecedensowej liczby więźniów (w tym politycznych) w całym 

państwie. Warto przytoczyć, że badania przeprowadzone w 2011 i 2013 

roku dowiodły o dużo niższym pozytywnym stosunku do Chin 

wyrażanych przez Europejczyków (w przeciwieństwo do Chińczyków, 

których 74% przychylnie postrzega UE i Europejczyków)
50

 Krytyka ta 

dobiega najczęściej z największych ośrodków zachodnich demokracji 

                                                      
48

 Ł. Gacek, „Cywilizacja ekologiczna” we współczesnych Chinach: polityka 

ochrony środowiska w postulatach strategii zrównoważonego rozwoju, [w:] 

Perspektywy i bariery chińskiej gospodarki, pod. red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 

2016, s. 62-88. 
49

 J. Linz, Totalitaryzm i autorytaryzm [w:] Władza i społeczeństwo, pod red. J. 

Szczupaczyński, t. 1, Warszawa 1995, s. 303-325. 
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 W. Haiping, H. Zhigao, Public Diplomacy and the Co-evolution of China and 
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X. Wang, Cambridge 2013. 



M. Lisewski: Europa Dwóch Prędkości a Nowy Jedwabny Szlak. Podstawowe problemy, wyzwania 
 i potencjalne zmiany 

269 

 

liberalnych takich jak prawdopodobnie jeszcze bardziej zintensyfikowane 

przywództwo „nowej‖ UE w postaci Niemiec, Francji, Hiszpanii  

i Włoch. Tym bardziej istotnym staje się sprawdzenie, czy w tym 

kontekście mogące istnieć obawy wobec współpracy z Chinami byłyby 

słuszne. Jak wspomniałem, ChRL krytykowana jest m. in. za bardzo dużą 

liczbę obywateli prawnie pozbawionych wolności. W Chinach przebywa 

aż 1 649 804 takich osób (Tabela 4).  

Tabela 4 

 

 

* Dane z lipca 2016 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Prison Brief, 

http://prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-

total?field_region_taxonomy_tid=All [dostęp: 29.04.2017]  

 Państwo 
Liczba 

więźniów 

Populacja 

państwa 

1 Stany Zjednoczone 2 145 100 323 995 528 

2 Chiny 1 649 804 1 373 541 278 

3 Brazylia 650 956 205 823 665 

4 Rosja 627 702 142 355 415 

5 Indie 419 623 1 266 883 598 

6 Tajlandia 286 861 68 200 824 

7 Meksyk 233 469 123 166 749 

8 Iran 225 624 82 801 633 

9 Indonezja 210 682 258 316 051 

10 Turcja 201 177 80 274 604 
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oraz: CIA – The World Factbook:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2119rank.html [dostęp: 29.04.2017]. 

 

 

  Jeżeli jednak porównamy stosunek liczbowy pomiędzy łączną 

populacją wszystkich, dwudziestu siedmiu, państw Członkowskich Unii 

Europejskiej z łączną liczbą wszystkich więźniów tychże państw, okaże 

się, że w przypadku prawie całej Europa, mniejszej zarówno pod 

względem terytorialnym, jak i ludnościowym, stosunek ten jest niższy 

jedynie o ok. 0,03 punktów procentowych (Tabela 5). Świadomość tego 

powinna być istotna nie tylko dla badaczy, co również dla sukcesu 

przyszłych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Wspólnotą a Chinami.  

 

 

Tabela 5 

Państwo 
Liczba 

więźniów 
Populacja 

Odsetek 

więźniów 

[%] 

27 państw członkowskich 

UE łącznie 
496 716 506 093 761 ** 0,09 

Chiny 1 649 804 1 373 541 278 0,12 

 

* Dane z lipca 2016 r. 

** Dane ze stycznia 2016 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: World Prison Brief, 

http://prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-

total?field_region_taxonomy_tid=All [dostęp: 29.04.2017] oraz: 

Eurostat, 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pco

de=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugi

n=1 [dostęp: 29.04.2017] oraz: CIA – The World Factbook: 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2119rank.html [dostęp: 29.04.2017].  

 

 

Podsumowanie  

 

Od kilku lat zauważalna jest znaczna intensyfikacja relacji 

pomiędzy Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na 

płaszczyznach zarówno dyplomatycznych, jak i porozumień handlowych 

oraz infrastrukturalnych. Kluczowym projektem międzynarodowym,  

o zasięgu globalnym i pod względem terytorialnym potencjalnej 

współpracy – największym tego rodzaju projektem na świecie, jest 

inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku. Jak przybliżyłem, jest to 

inicjatywa oparta tak na porozumieniach politycznych, 

infrastrukturalnych, handlowych i komunikacyjnych, jak i również 

kulturowych. Ostatecznie zaś podstawowym celem całej globalnej 

koncepcji jest cel geopolityczny – połączenia istniejących dwóch z trzech 

największych rynków ekonomicznych świata (Europy i Chin), 

nawiązanie dużo szerszej integracji, zaproponowanie alternatywnej drogi 

rozwoju dla świata, na czele którego stać będą Chiny i UE zamiast 

Stanów Zjednoczonych.  

 Koncepcja Europy dwóch prędkości, tak trudnej do rozważań na 

płaszczyźnie naukowej ze względu na niezwykle aktualny charakter 

problemu, o którym mowa może być nawet w kontekście historycznych 

koncepcji sięgających lat dziewięćdziesiątych ubiegłego roku (również 

określanych mianem Multi-speed Europe), lecz w wymiarze 

współczesnym brak jeszcze większej ilości formalnych materiałów do 

celów badawczych. Integracja między „różnicującą się‖ Unią Europejską 

a Chinami, prognozując na przykładzie m. in. historii handlowej między 

obydwoma podmiotami, będzie się pogłębiać, choć jej charakter może 

być zmienny m. in. ze względu na aktywną, niejednokrotnie 

nieprzewidywalną, politykę międzynarodową Stanów Zjednoczonych 

oraz prawdopodobnie – dalszy rozwój koncepcji Europy dwóch 

prędkości.  
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Abstrakt 

  Integracja europejska to wynik procesu europeizacji polityk 

narodowych oraz wydzielania wspólnych kompetencji 

ponadnarodowych. Jednoczenie państw europejskich to niejako naturalne 

następstwo zmian sytuacji ekonomiczno-politycznej po zakończeniu II 

wojny światowej. Niemniej jednak, trudno jest stwierdzić, co  

w większym stopniu wpłynęło na proces integracji, czy były to zmiany 

gospodarcze czy też polityczne. Dziś sytuacja w Europie zmienia się 

dynamicznie i nie jest łatwo przewidzieć w jaki sposób kształtować się 

będzie w najbliższych latach. Zakładając, że cele Unii Europejskiej są 

realizowane, a organizacja spełnia swoją rolę, proces integracji powinien 

zostać pogłębiony i zmierzać w kierunku Federalnej Unii Walutowej  

i ponadnarodowej polityki podatkowej, której wprowadzenie wymaga 

zmian w obrębie unijnego prawodawstwa, a następnie Unii Politycznej, 

będącej ostatnim etapem i ustanowieniem wspólnych instytucji 

politycznych. W rzeczywistości pojawiają się liczne problemy, których 

konsekwencje ocenić można jako proces „cofania integracji‖. Celem 

niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie: czy Unia Europejska ma 

jeszcze szansę stać się Unią Polityczną? 

Słowa kluczowe:   

Unie Europejska, integracja europejska, unia polityczna, przyszłość 

Europy 
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Abstract 

  European integration is a result of the process of Europeanization 

of national politics and the isolation of common supranational 

competences. Unification of European states is so to say a natural 

repercussion of changes in the economic and political situation after the 

end of the World War II. Nevertheless, it is difficult to say which changes 

– economic or political - had a larger influence on the process of 

integration. Nowadays, the situation in Europe changes dynamically and 

it is not easy to predict how it will shape itself in the next several years. 

Assuming that the goals of the European Union are implemented and the 

organization fulfills its role, the process of integration should intensify 

and move in the direction of a Federal Monetary Union and supranational 

tax policy. The introduction of this policy, however, requires changes in 

the field of EU‘s legislation and subsequently in the Political Union, 

which is both the last stage and the establishment of common political 

institution. In fact, numerous problems appear and their consequences can 

be evaluated as a process of ‗undoing the integration‘. The aim of this 

dissertation is to answer the question: does the European Union still have 

a chance to become a Political Union? 

Key words:   

The European Union, European Integration, Political Union, future of the 

EU 

 

Wprowadzenie 

W wymiarze gospodarczym i politycznym integracja europejska 

przez długi czas stanowiła próbę wypracowania nowego porządku 

polityczno-prawnego w Europie i uzyskania wysokiej pozycji na arenie 

międzynarodowej. Zapoczątkowany w latach pięćdziesiątych proces 

integracji nie mógłby osiągnąć obecnego poziomu rozwoju, gdyby był 

realizowany jedynie w trybie międzyrządowej współpracy państw 

członkowskich. Pierwotnie ukierunkowany na sprawy gospodarcze 

proces, z czasem rozszerzył się w coraz większym stopniu na inne 

dziedziny, które obejmują zarówno politykę zagraniczną, jak  
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i wewnętrzną. Państwa członkowskie stanęły przed trudnym zadaniem 

wyboru struktury politycznej dla Unii Europejskiej
1
. Celem niniejszej 

pracy jest odpowiedź na pytanie: czy Unia Europejska ma jeszcze szansę 

stać się Unią Polityczną?  

 

I. Integracja Europejska w wybranych teoriach integracji 

Procesy integracyjne, które dokonują się w ramach Unii 

Europejskiej (UE) są przedmiotem badań licznych teoretyków integracji 

europejskiej. Istnieje wiele podejść, mających na celu wyjaśnienie tego 

zjawiska na gruncie nauk społecznych. Zadanie to wydaje się jednak 

niezwykle trudne, biorąc pod uwagę fakt, że integracja w ramach 

Wspólnot Europejskich (WE) i Unii Europejskiej to proces długotrwały  

i złożony. Integracja europejska podatna jest na wpływy różnych 

czynników i ulega ciągłym przemianom. Jest to proces dynamiczny  

i wymaga analizy z różnych perspektyw. Przez to, że integracja 

europejska dotyczy zarówno sfery politycznej, ekonomiczne jak  

i społecznej podejście do niej ma charakter interdyscyplinarny
2
.  

Istnieje wiele wymiarów dynamiki integracji europejskiej, 

będących przedmiotem badań teoretycznych oraz empirycznych. 

Szczególną uwagę badaczy budzą cztery aspekty tej dynamiki, czyli 

kształtowanie się struktury organizacji politycznej, główne siły napędowe 

oraz motywy integracji, charakter procesu pogłębienia integracji, a także 

mechanizm rozszerzania integracji o nowych członków
3
.  

 W badaniach nad integracją europejską najczęściej 

wykorzystywanym podejściem teoretycznym jest liberalizm. To właśnie 

z tego paradygmatu czerpią takie teorie jak neofunkcjonalizm, 

instytucjonalizm czy liberalne podejście międzyrządowe
4
. Głosząc hasła 

demokracji oraz skłonności do współpracy, liberalizm stał się źródłem 

dla wielu współczesnych wizji integracji europejskiej. Natomiast 

                                                      
1
 D. Kabat, Integracja Europejska- między teorią a praktyką, „Zeszyty Naukowe 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie‖ 2005, nr 698,  s. 74. 
2
 M. Orłowska, Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej,  

„Historia i Polityka‖ 2014, nr 11 (18), s. 47. 
3
 A. Zielińska-Głębocka, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, 

„Studia Europejskie‖ 1998, nr 3,  s. 11. 
4
 M. Orłowska, op. cit. s. 48-49. 
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sformułowane przez liberałów założenia, znalazły odzwierciedlenie  

w realizacji i funkcjonowaniu polityki integracyjnej. Duże znaczenie 

mają podkreślane przez teoretyków liberalizmu pozamilitarne 

instrumenty, które pokrywają się z celami integracji w ramach WE/UE. 

To za ich pośrednictwem określane jest znaczenie organizacji na arenie 

międzynarodowej
5
. 

  Zgodnie z założeniem neofunkcjonalizmu integracja jest 

związana z pojawieniem się wspólnoty politycznej, której instytucje 

posiadają prawodawstwo nadrzędne wobec państw narodowych. Po 

utworzeniu takiej wspólnoty, grupy nacisku (elity) poszukują rozwiązań 

dla swoich partykularnych problemów na szczeblu ponadnarodowym. 

Przeniesienie na ten szczebel oczekiwań aktorów sceny politycznej 

wynika ze zmieniających się żądań grup interesu oraz ich zaangażowania 

się w prace instytucji ponadnarodowych. Neofunkcjonalizm podkreśla 

znaczenie oraz rolę instytucji, a także struktur formalnych jako ram 

zachowania się elit. Zwraca także uwagę na uznane za wyznacznik 

integracji postaw społecznych
6
. 

W świetle teorii neofunkcjonalnej Unia Europejska to 

samonapędzający się mechanizm. Każdy etap tego mechanizmu pociąga 

za sobą konieczność dalszych kroków (spillover) i zwiększanie zakresu 

kompetencji organizacji (czyli pogłębienie integracji). Sytuacja ta 

wywołuje stałe napięcia, na które wpływ mają interesy narodowe państw 

członkowskich oraz pojmowanie przez nie kategorii takich jak 

demokracja czy suwerenność
7
.  

Według Andrew Moravcisika (liberalne podejście 

międzyrządowe) struktura instytucjonalna UE ma charakter unikatowy. 

Rządy narodowe akceptują ją, gdyż umożliwia ona osiągnięcie celów 

inaczej nieosiągalnych i w rzeczywistości umacnia, a nie osłabia 

sprawowaną przez nie kontrolę nad sprawami wewnętrznymi państwa.  

Władza państwowa wzmacniana jest przez instytucje unijne. 

Instytucje te przyczyniają się do zwiększenia efektywności 

                                                      
5
 Ibidem, s. 48-49. 

6
 S. Konopacki, Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta 

Haasa i Leona Lindberga, „Studia Europejskie‖ 1998, nr 3, s. 109. 
7
 J. Fiszer, Kryzys integracji europejskiej czy kryzys Unii Europejskiej? 

Przesłanki i skutki,  „Przegląd Europejski‖ 2015,  nr 3 (37), s. 84. 
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międzynarodowych transakcji i negocjacji, przez zmniejszenie ich 

kosztów, a także umacniają autonomię liderów państwowych (wobec 

grup społecznych wewnątrz państwa). Unię Europejską A. Moravcisik 

określa raczej jako międzynarodowy reżim, który utworzono celem 

zarządzania gospodarczą współzależnością przez państwa członkowskie
8
. 

Podjęcie decyzji o przystąpieniu do takiego reżimu wymaga przekazania 

części autonomii przez państwo, a także podjęcia ryzyka politycznego 

uzyskując w zamian określone korzyści
9
. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. w naukach  

o stosunkach międzynarodowych nastąpił tzw. zwrot 

konstruktywistyczny, który pozostał nie bez wpływu na teorie integracji 

europejskiej. Jego pojawieniu się towarzyszyły istotne dla projektu 

europejskiego wydarzenia, takie jak podpisanie Traktatu z Maastricht czy 

kolejne rozszerzenia. Zmiany pojawiające się zarówno wewnątrz UE jak  

i na zewnątrz przyczyniły się do skupienia uwagi na nowych kwestiach 

m.in. na celu integracji. W związku z powyższym konstruktywizm okazał 

się niezmiernie przydatny w badaniu tożsamości wspólnoty, norm, 

wartości oraz idei
10

. 

 Rzeczywistość według konstruktywistów postrzegana jest jako 

konstruowana społecznie. Integracja europejska nie powstała 

przypadkowo, a w wyniku zabiegów celowych. Na kształt tego zjawiska 

wpływ miało wiele czynników. Początkowo były to: demokracja, prawa 

człowieka i solidarność, które w naturalny sposób rozprzestrzeniły się 

pomiędzy uczestników procesu integracji. Zagwarantowanie i realizacja 

tych wartości było pierwotnym czynnikiem podjęcia współpracy po II 

wojnie światowej przez państwa Europy Zachodniej. Dotychczasowe 

traktaty europejskie stanowią dla konstruktywistów dowód kodyfikacji 

norm i wartości, wypełniających przestrzeń integracji i kształtujących 

tożsamość społeczno-polityczną aktorów biorących udział w tworzeniu 

                                                      
8
 J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i 

systematyzacja, Warszawa 2007, s. 335. 
9
 Ibidem, s. 335. 

10
 A. Skolimowska, Konstruktywizm w badaniach integracji europejskiej, [w:] 

Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Problemy badawcze młodych 

politologów, red. D. Mikucka-Wójtowicz, Kraków 2010,  s. 226. 
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wspólnoty państw. Są to czynniki pierwszorzędne w procesie integracji, 

natomiast za kwestie drugorzędne uznać można państwa czy instytucje
11

.  

Unia Europejska przez konstruktywistów postrzegana jako 

proces, „w wyniku którego kształtowane są tożsamości, interesy oraz 

możliwy jest obieg idei, norm oraz wartości‖
12

. Dla konstruktywistów 

jest to systemem zasad, wartości oraz procedur, który wywiera efekt 

socjalizujący na aktorów, czyli państwa członkowskie. Socjalizacja 

rozumiana jest tu jako tryb, w ramach którego aktorzy przyswajają normy 

systemu jako własne, co ma następnie wpływać na definiowanie przez 

nich interesów. Integracja natomiast to ewoluujący proces polityczny  

i przestrzeń, gdzie normy kształtują sposób funkcjonowania całego 

systemu (UE) oraz proces interakcji zachodzących pomiędzy aktorami
13

. 

Konstruktywiści badając integrację europejską szukają odpowiedzi na 

pytanie: dlaczego i w jaki sposób Unia Europejska doszła do obecnego 

etapu integracji? Do tej pory nie znaleźli oni jednak jednoznacznej 

odpowiedzi na to pytanie
14

. 

Zgodnie z nurtem reprezentowanym przez Wolfgana Wesselsa  

i koncepcją fuzji, integracja europejska ma postać fuzji/połączenia  

i odbywa się cyklicznie. Zakłada ona utworzenie swego rodzaju państwa 

federalnego
15

. Integracja ma charakter cykliczny w związku z tym może 

ona osłabić się w krótkim okresie czasu lub pogłębić się w długim 

okresie. System, który określić można jako wielopoziomowy nie jest 

stabilny i w związku z tym może on prowadzić do umocnienia 

międzyrządowej współpracy lub do erozji państwa i utworzenia państwa 

federalnego
16

.  

Pierwotnie stosowana do europejskiej polityki regionalnej, 

koncepcja wielopoziomowego zarządzania, która wywodzi się ze studiów 

porównawczych, ma obecnie zastosowanie również do całej Unii 

Europejskiej. Koncepcja ta dotyczy nakładania się na siebie kompetencji 

                                                      
11

Ibidem, s. 228-229. 
12

 Ibidem, s. 229. 
13

 Ibidem, s. 229. 
14

Ibidem, s. 230. 
15

 W ujęciu neofederacyjnym i neofunkcjonalnym rozwój integracji ma charakter 

linearny, a ostatnim etapem ma być związek federalny. 
16

J. Czaputowicz, op. cit., s. 395. 
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i interakcji aktorów politycznych, którzy umiejscowieni są na różnych 

poziomach. Główny punkt ciężkości jest umiejscowiony  

w poszczególnych państwach członkowskich, tworzących strukturę 

hierarchiczną. Zgodnie z tym założeniem Unii Europejska nie 

przekształca się jednak w państwo, „a zarządzanie odbywa się między 

państwami a nie ponad nimi‖
17

. Zatem Unia Europejska nie jest (jak  

w neofunkcjonalizmie) analogiczna do państwa, tylko traktowana jako 

system zarządzania (governance), który rozumiany jest jako sprawowanie 

władzy bez rządu formalnego. 

 

II. Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska a kolejne 

rozszerzenia 

Założeniem Wspólnot Europejskich była integracja raczej 

zamożnych państw (z wyjątkiem południowych Włoch). W ramach 

kolejnych rozszerzeń z jednej strony przyjmowane były państwa biedne 

(Europa Południowa), a z drugiej zamożne państwa skandynawskie. 

Kolejne rozszerzenia z lat 2004-2013 objęły z kolei postkomunistyczne 

kraje, dopiero umacniające systemy demokratyczne oraz gospodarki 

rynkowe. Taki „podział‖ Europy nie był jednak dany raz na zawsze. 

Sytuacja poszczególnych państw zmieniała się i niektóre kraje traciły 

swoje atuty i ubożały, natomiast w przypadku innych ewolucja miała 

odmienny kierunek i z krajów ubogich systematycznie wzrastał ich 

potencjał
18

. 

 Kolejni członkowie Wspólnoty Europejskiej, a następnie Unii 

Europejskiej przyczynili się do zwiększenia jej różnorodności 

ekonomicznej i politycznej. W skład wspólnoty weszły obszary  

i państwa, które potrzebowały wsparcia ekonomicznego. Nowi 

członkowie modyfikowali też kulturę polityczną UE. Państwa takie jak 

Grecja, Hiszpania czy Portugalia stając się członkami wspólnoty dopiero 

budowały swoje systemy demokratyczne i oczekiwały w tej sprawie 

                                                      
17

 Ibidem, s. 361. 
18

 P. Turczyński, Europa podzielona, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne 

w Europie. Podręcznik akademicki,  red. A. Pacześniak,  M. Klimowicz, 

Wrocław 2014 , s. 72. 
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wsparcia ze strony pozostały państw członkowskich
 19

. W ten sposób 

Wspólnoty, które początkowo powstały jako organizacje o profilu 

gospodarczym, stopniowo wypracowywały kanon wartości takich jak 

demokracja, ochrona praw człowieka, wolność zrzeszania się czy 

praworządność. Było to bardzo istotne w momencie akcesji 

postkomunistycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej, dla których 

tworzenie instytucji demokratycznych stanowiło szczególnie wymagające 

zadanie.  

Przedstawiciele neoliberalizmu utrzymywali, że najlepszym 

rozwiązaniem dla „starych‖ państw członkowskich byłaby unia handlowa 

oraz stowarzyszenie z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Byli 

oni przeciwnikami rozszerzenia o te państwa na równych prawach. Ich 

zdaniem do rozszerzenia doszło gdyż „generuje ono wymierne zyski, 

liczone w kategoriach absolutnych‖
20

. Zmniejsza się też niepewność 

działania Unii Europejskiej oraz koszty współpracy pomiędzy państwami 

starej Unii i nowymi członkami. Dzięki rozszerzeniu ograniczono też 

takie negatywne zjawiska jak niepożądana migracja oraz 

zanieczyszczenia środowiska
21

. 

Orędownikami rozszerzenia na wschód były państwa sąsiadujące 

z nowymi członkami Wspólnoty. To właśnie one najwięcej zyskiwały na 

swobodnym przepływie kapitału przez granice i na zwiększonych 

obrotach handlowych. Państwa skandynawskie optowały za  

członkostwem tylko państw bałtyckich, Grecja Cypru, a Niemcy były 

największym zwolennikiem przystąpienia do UE Polski (najwięcej 

bowiem zyskiwały na wzajemnym zwiększeniu obrotów). Przyczyną 

poparcia rozszerzenia o poszczególne podmioty były zatem własne 

interesy poszczególnych państw
22

.  

Akcesja nowych państw zmieniała układ sił w strukturach 

wspólnotowych. Systematycznie rosła liczba państw małych. Początkowo 

były one nadreprezentowane w procesie decyzyjnym, przez co pojawiła 

                                                      
19

 P. Turczyński, Dylematy i perspektywy kolejnych rozszerzeń, [w:] Procesy 

integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki,  red. A. 

Pacześniak,  M. Klimowicz, Wrocław 2014, s. 320. 
20

 J. Czaputowicz, op.cit., s. 353. 
21

 Ibidem, s. 353. 
22

 Ibidem, s. 353. 
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się obawa o to, że z czasem pomimo niewielkiej liczby ludności i małego 

udziału we wspólnym PKB, mogą zacząć dominować nad największymi 

krajami członkowskimi. W związku z tym kolejne traktaty zwiększyły 

wpływ dużych państw na proces podejmowania decyzji w UE, co nie 

obyło się bez sprzeciwu małych i średnich państw członkowskich
23

. 

 

III. Etapy procesu integracji europejskiej. Czy możliwy jest 

dalszy rozwój integracji? 

Integracja europejska to wynik procesu europeizacji polityk 

narodowych oraz wydzielania wspólnych kompetencji 

ponadnarodowych. Jednoczenie państw europejskich to niejako naturalne 

następstwo zmian sytuacji ekonomiczno-politycznej po zakończeniu II 

wojny światowej. Niemniej jednak trudno jest stwierdzić, co w większym 

stopniu wpłynęło na proces integracji, czy były to zmiany gospodarcze 

czy też polityczne
24

.  

Według Antoniego Marszałka gospodarka to ważne narzędzie  

i podstawa integracji,  jednak nigdy nie była jej celem. Natomiast A. M. 

El – Agraa zauważa, że niemal wszystkie znane przypadki integracji 

gospodarczej wynikają z motywacji politycznych, nawet wtedy gdy 

argumentowane są możliwymi do osiągnięcia korzyściami 

ekonomicznymi
25

. Można zatem stwierdzić, że celem postępu procesu 

integracji europejskiej, konieczny staje się postęp równoległy zarówno  

w integracji gospodarczo-walutowej, jak i polityczno-społecznej.  

W związku z tym zastój integracji gospodarczo-walutowej powoduje 

zatrzymanie integracji społeczno-politycznej i na odwrót
26

.  

W procesie integracji europejskiej dotychczas występowało 

zjawisko rozprzestrzeniania (spill-over). Ernst Bernard Haas uważa, że 

spill over prowadzi do sprzężenia zwrotnego między rozwojem integracji 

                                                      
23

 P. Turczyński, Dylematy…, s. 320-321. 
24

 G. Paluszak, Federalizm fiskalny - szansa czy zagrożenie dla europejskiej unii 

walutowej, http://instytut.info/wp-content/uploads/2016/08/r07-3.pdf , s. 94, 

dostęp 27.01.2017. 
25

 B. Master, Teorie i koncepcje zjednoczeniowe Unii Europejskiej w założeniach 

programowych oraz w praktyce polskiej polityki integracyjnej, 

http://www.sbc.org.pl/Content/161162/doktorat3554.pdf, s. 28-29, dostęp 

27.01.2017. 
26

 G. Paluszak, op.cit., s. 94. 

http://instytut.info/wp-content/uploads/2016/08/r07-3.pdf
http://www.sbc.org.pl/Content/161162/doktorat3554.pdf


D. Liszkowska: Unia Europejska - od Unii Celnej do Wspólnoty Politycznej? 

283 

 

politycznej i integracji gospodarczej, a integracja wiąże się z powstaniem 

wspólnoty politycznej, której instytucje posiadają prawodawstwo 

nadrzędne wobec państw narodowych
27

. Etapy rozwoju integracji 

europejskiej można scharakteryzować w następujący sposób: 

1. Unia Celna, powstała za pośrednictwem zniesienia ceł oraz 

ograniczeń ilościowych wewnątrz Wspólnoty, a także wprowadzenia 

wspólnej taryfy celnej wobec państw trzecich
28

. 

2. Wspólny rynek, gdzie zapewnione zostały cztery wolności 

obowiązujące na jednolitym rynku wewnętrznym, czyli wolny przepływ 

towarów, usług, kapitału oraz osób
29

. 

3. Rynek wewnętrzny, gdzie wymogi dotyczące  swobodnego 

przepływu towarów, osób i usług zostały znormalizowane, ruch 

graniczny usprawniony, standardy jakości produktów i usług 

ujednolicone, podobnie jak zasady obliczania podatku VAT. 

4. Unia Gospodarcza, w ramach której wspólna polityka 

gospodarcza koordynowana jest przez Radę Unii Europejskiej. 

5. Unia Walutowa, powstała na skutek zniesienia wszelkich 

ograniczeń ruchu kapitału, przyjęcia zasady stałych kursów walutowych, 

wprowadzenia wspólnej waluty oraz utworzenia ponadnarodowego 

Banku Centralnego
30

. 

Istnieją też dwa kolejne etapy prowadzące do pełniej integracji, 

które w przypadku Unii Europejskiej nie zostały jeszcze zrealizowane. Są 

to: 

6. Unia Walutowa Federacji, w ramach której wprowadzona zostaje 

ponadnarodowa polityka podatkowa. 

7. Unia Polityczna, będąca ostatnim etapem i ustanowieniem 

wspólnych instytucji politycznych.   

Jak zauważa Grzegorz Paluszak, rozwój etapów integracji 

europejskiej ukazuje, że osiągnięcia jednego etapu nie powodują 

zanikania wszystkich poprzednich etapów. W związku z tym 

zrealizowanie unii walutowej nie przyczynia się do zaniknięcia 

                                                      
27

 S. Konopacki, op.cit., s. 107-108. 
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 E. Dynia, Integracja Europejska, Warszawa 2004, s. 45. 
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 Ibidem, s. 47. 
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 G. Paluszak, op.cit., s. 95. 
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wspólnego rynku, a osiągnięcie unii politycznej nie spowoduje 

zaniknięcia unii walutowej
31

. Zatem proces integracji nie może zatrzymać 

się na unii walutowej.  

Od września 2008 r. na rynkach finansowych miały miejsce 

nasilające się zawirowania, które stały się realnym zagrożeniem dla 

światowej gospodarki. Trwające od 2007 r. w obrębie unii gospodarczo-

walutowej spowolnienie gospodarcze zaczęło przeradzać się w głęboką 

recesję już na początku 2008 i 2009 roku. Globalny kryzys finansowy 

wpłynął na drastyczne pogorszenie kondycji finansów publicznych. 

Wywołał też konieczność zintensyfikowanego stosowania instrumentów 

polityki fiskalnej. Wzrost zadłużenia publicznego i stopniowe 

pogarszanie się innych wskaźników fiskalnych w większości państw UE 

przyczynił się do poszukiwania nowych metod zwiększania dyscypliny 

fiskalnej
32

. 

W 2012 r. przedstawiony został Plan Działania, który ma na celu 

pogłębienie i urzeczywistnienie unii gospodarczo-walutowej. Za jego 

sprawą rozpoczęto debatę na temat przyszłości Wspólnoty. Propozycje 

zawarte w planie dotyczyły
33

: (1) unii bankowej (w zasadzie już 

zrealizowanej) - która obejmuje ścisły nadzór nad rynkami finansowymi 

oraz bankami, a także stosowanie wspólnych przepisów i funduszy  

w momencie trudnej sytuacji finansowej, (2) unii gospodarczej - będącej 

niezbędnym stabilizatorem gospodarki UE, która musi zostać skutecznie 

pogłębiona, oraz (3) unii fiskalnej – która stała się zagadnieniem 

najbardziej dyskusyjnym, a jednocześnie będącym najprawdopodobniej 

„jedynym rozsądnym pomysłem gwarantującym rzeczywistą i trwałą 

kontrolę polityki budżetowej‖
34

.  

Już w 1952 r. Jean Monnet w swoim przemówieniu z okazji 

inauguracji Wysokiej Władzy, podkreślił fakt, iż jedną z cech instytucji 

federalnych jest pobieranie podatków nałożonych bezpośrednio na 

                                                      
31

 Ibidem, s. 94. 
32

J. Spychała, Dyscyplina fiskalna w strefie euro w warunkach kryzysu 

finansowego, „Studia Oeconomica Posnaniensia‖ 2014, vol 12  nr 6,  s. 137. 
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produkcję, a nie (jak ma to miejsce obecnie w przypadku Unii 

Europejskiej) z wpłat udziałów państw członkowskich
35

. Niemniej jednak 

kwestia utworzenia unii fiskalnej wymaga nie tylko podjęcia głębokich 

zmian strukturalnych i zasad współpracy krajów członkowskich, ale 

wymusza także bardzo „skomplikowaną procedurę zmiany traktatów  

i decyzję państw, co do utraty suwerenności w zakresie polityki 

fiskalnej‖
36

. 

Obecnie dochody własne UE stanowią: cła, opłaty rolne oraz 

opłaty wyrównawcze od cukru i izoglukozy, zasoby własne z tytułu VAT 

oraz zasoby własne z tytułu DNB
37

. Według niektórych ekspertów środki 

te nie są wystarczające na tyle, by UE mogła działać w sposób 

efektywny. Ich zdaniem najskuteczniejszym rozwiązaniem okazałoby się 

wprowadzenie podatku europejskiego. Natomiast fakt poszerzania się 

zakresu odpowiedzialności i funkcji UE, może przyczynić się do 

konieczności przekazania wspólnocie kompetencji podatkowej, która 

będzie niezależna od państw członkowskich.  

Odmienne stanowisko przedstawione zostało w „Teorii 

Lewiatana‖. Z jej punktu widzenia system udziałów wpłat członków UE 

jest lepszym rozwiązaniem, bowiem za pośrednictwem konkurencji 

podatkowej oraz dostosowania narodowych systemów podatkowych do 

odmiennych preferencji podatników, Lewiatan jest ograniczony i nie ma 

możliwości wykorzystywania podatników (w ten też sposób realizowane 

są zasady tzw. ekwiwalentności fiskalnej)
38

.  

Podział kompetencji w kwestii polityki pieniężnej i fiskalnej 

wzbudzał i wzbudza ożywioną dyskusję w  ramach procesu integracji 

walutowej. Za ponadnarodowym budżetem opowiada się m.in. Leonhard 

Gleske. Podkreśla on wymóg przeniesienia kompetencji polityki 

gospodarczo-walutowej na organy wspólnotowe, które powinny mieć 

charakter federacyjny. Te organy to  wspólnotowy system banków 

centralnych oraz wspólnotowe organy dla polityki gospodarczej, 
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koniunktury i obszernego budżetu wspólnoty. Natomiast Andre Szász 

uważa, że połączenie centralizmu w dziedzinie polityki pieniężnej  

i subsydiarności w dziedzinie budżetowej może stwarzać problemy  

w procesie integracji
39

.  

G. Paluszak uznaje, że „zapewnienie koordynacji zarówno 

polityki pieniężnej jak i polityki fiskalnej na poziomie ponadnarodowym, 

a nie jak obecnie koordynacji ponadnarodowej polityki pieniężnej  

z narodowymi politykami fiskalnymi, może stanowić zagrożenie dla tej 

koordynacji‖
40

. Jego zdaniem nastąpić może upolitycznienie sprawy 

koordynacji w Unii Europejskiej, bo powstanie nowy podział na politykę 

pieniężną i gospodarczą (szczególnie fiskalną). Sytuacja, ta może 

wpływać na stabilność euro, czyli zarówno na stabilny poziom cen, jak  

i stabilny kurs walutowy, bowiem uczestnicy rynków finansowych 

potraktują ten fakt, jako upolitycznienie koordynacji polityki pieniężnej  

i fiskalnej w Unii Europejskiej. 

 

IV. Pozycja państw członkowskich w Unii Europejskiej  

a przyszłość integracji 

System, którym jest Unia Europejska wyposażony jest  

w rozbudowany aparat instytucji posiadających kompetencje 

prawodawcze, ustawodawcze i sądownicze, a także sformalizowany 

proces podejmowania decyzji
41

. Wraz z pogłębiającą się integracją 

europejską wzrosło znaczenie realizowania na forum Unii interesów 

państw czy dużych grup społecznych. Praktyka integracji potwierdziła też 

tezę, że państwa członkowskie mają możliwość realizacji własnych, 

partykularnych interesów nawet w zakresie polityki wspólnotowej
42

. To 

bowiem państwa członkowskie decydują o zakresie oraz istocie integracji 

za pośrednictwem instytucji takich jak Rada Europejska czy Rada Unii 
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Europejskiej. Ustalenia, które zostały wynegocjowane przez rządy 

zazwyczaj podlegają ocenie ze strony społeczeństwa, w drodze 

referendum, albo na za pośrednictwem parlamentów narodowych.  

Za przykład świadczący o elastyczności integracji, czy inaczej 

„zmiennej geometrii‖, która potwierdza zróżnicowany status państw  

w ramach UE, może służyć Dania. Przeprowadzone w 1992 r. 

referendum, w sprawie Traktatu z Maastricht, ukazało, że brak zgody ze 

strony społeczeństwa przyniósł konsekwencje w postaci specjalnej 

pozycji tego kraju w strukturach Unijnych
43

. Państwo to korzysta  

z klauzuli opt-out i nie uczestniczy w integracji walutowej czy polityce 

obronności. Podczas przeprowadzonego w 2000 r. referendum, 53% 

duńskiego społeczeństwa opowiedziało się za pozostaniem poza Unią 

Gospodarczą i Walutową
44

, natomiast kwestia włączenia do systemu 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony była poruszana przez rząd 

tego kraju w 2015 r., kiedy zapowiedziano referendum w tej sprawie. 

Niemniej jednak, niektóre opcje na duńskiej scenie politycznej, nie są 

zainteresowane pogłębieniem integracji z Unią Europejską. Chcą za to iść 

drogą Wielkiej Brytanii i domagają się przeprowadzenia referendum  

w sprawie pozostania Danii w strukturach UE
45

. 

Problemem, który dotyka obecnie Unii Europejskiej są faktycznie 

nieograniczone i niejasne kompetencje formalne, którym brakuje 

jednocześnie niezbędnych do realizacji zasobów. Podejmowane projekty 

takie jak unia gospodarczo-walutowa czy też wspólna polityka 

zagraniczna i obrony, realizowane są bez oglądania się na obiektywne 

możliwości i ograniczenia, co przynosi nowe linie podziału i głośniejszą 

krytykę dalszego pogłębiania integracji wśród największych państw 

wspólnoty
46

. 
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Znaczenie decyzji podejmowanych na forum wspólnotowym 

wzrastało wraz z przekazywaniem Unii Europejskiej coraz szerszych 

kompetencji. Zgodnie z danymi szacunkowymi ok. 80% spraw 

dotyczących wymiany dóbr i usług, a także przepływu kapitału na 

wspólnym rynku, uregulowano na przełomie XX w. i XXI w. przez 

prawodawstwo unijne
47

. Ponadto w Radzie UE (w mniejszym zakresie 

także w Radzie Europejskiej) możliwe jest przyjęcie decyzji 

kwalifikowaną większością głosów, czyli także w sytuacji sprzeciwu 

przynajmniej jednego z państw członkowskich. Jednak także w tym 

przypadku, państwo wyrażające sprzeciw wobec podjętej decyzji, jest 

związane przyjętym rozstrzygnięciem. W związku z powyższym pozycja 

państw wewnątrz Unii Europejskiej jest w coraz większym stopniu 

determinowana możliwością wpływania na ostateczne wyniki wspólnego 

procesu podejmowania decyzji
48

. 

 

Podsumowanie 

Sytuacja w Europie zmienia się bardzo dynamicznie i nie jest 

łatwo przewidzieć w jaki sposób kształtować się będzie w przyszłości 

integracja państw w ramach Unii Europejskiej. Na rozwój wydarzeń  

i zmiany ekonomiczne na świecie składa się wiele czynników. Są one  

w dużej mierze wynikiem kompromisów zarówno w sferach politycznych 

jak i ekonomicznych, i często nie idą w parze z interesem zwykłych 

obywateli. Zakładając, że cele Unii Europejskiej są realizowane,  

a organizacja spełnia swoją rolę, proces integracji powinien zostać 

pogłębiony i zmierzać w kierunku Federalnej Unii Walutowej  

i ponadnarodowej polityki podatkowej, której wprowadzenie wymaga 

zmian w obrębie unijnego prawodawstwa. W rzeczywistości sytuacja 

wygląda jednak nieco inaczej. Pojawiają się bowiem liczne problemy, 

które mogą wzbudzać niepokój i prowadzą do sytuacji „cofania 

integracji‖. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest chociażby decyzja 

Wielkiej Brytanii o opuszczeniu struktur unijnych czy też zamykanie 

granic w obrębie Strefy Schengen.  
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W literaturze pojawiły się liczne postulaty dotyczące dalszej 

federalizacji Unii Europejskiej. Proces ten jak zauważa Józef Fiszer 

pozwoliłby na przezwyciężenie jej inercji, w tym także kryzysu 

gospodarczo-społecznego i politycznego, a także na wzmocnienie roli 

Europy na płaszczyźnie międzynarodowej. Część badaczy wskazuje, że 

ustrój federalny jest ustrojem adekwatnym dla rzeczywistości unijnej,  

w tym dla „dynamizacji procesów różnicowania integracji 

europejskiej‖
49

. Ich zdaniem bardziej odpowiednią formą dla wspólnoty 

byłoby imperium, które definiowane jest przez relacje asymetrii 

pomiędzy centrum i peryferiami, determinowaną terytorialną ekspansją, 

zmienną strukturą przestrzenną, a także logiką tożsamości 

dwupoziomowej, czyli z jednej strony tożsamości narodowej/krajowej  

a z drugiej tzw. „misji cywilizacyjnej‖
50

. 
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Abstrakt 

  Artykuł opisuje wpływ proponowanej idei rozwoju Europy  

w różnym tempie, zwanej koncepcją Europy dwóch prędkości. Poruszone 

są kwestie powstania tego pomysłu oraz sposoby jakie Komisja 

Europejska proponuje na jego wprowadzenie. Następnie, opisane są 

zagrożenia o jakich wspominają sceptycy zacieśnienia integracji 

europejskiej, wraz z oceną ich trafności. Kolejna część tekstu dotyczy 

zagadnienia korzyści jakie może uzyskać Polska na wprowadzeniu idei 

Europy różnych prędkości. Poruszony temat dotyczy obszarów 

gospodarki, prawa oraz wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. 

Ostatnia część to podsumowanie oraz opis sytuacji, w której może 

znaleźć się Polska jeśli umiejętnie wykorzysta proponowane przez 

Komisję Europejską i liderów innych państw członkowskich rozwiązania. 

Słowa kluczowe:  

Unia Europejska, Europa dwóch prędkości, Polska, integracja europejska, 

prawo, gospodarka   

Abstract 

  This article describes the impact of the proposed development of 

Europe at a so called multi speed pace The issues raised by this idea and 

the ways in which the European Commission proposes its introduction 

are discussed. Then, the threats described by the skeptics of European 
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integration, together with the assessment of their relevance, are described. 

The next part of the text deals with the question how Poland can benefit 

from the idea of a Europe of different speed. The subject of discussion 

concerns the areas of Poland's economy, law and international image. The 

last part is a summary and a description of the situation in which Poland 

may find itself if it is able to use the solution proposed by the European 

Commission and the leaders of other Member States. 

Key words:  

European Union, multi-speed Europe, Poland, european integration, law, 

economy 

I.  Unia Europejska pogrążona w kryzysie 

 Unia Europejska jest od wielu lat miejscem, w którym jej 

obywatele mogą się cieszyć z unikalnej różnorodności kulturalnej  

i pieczołowicie pielęgnowanych tradycji narodowych. Równość  

i braterstwo, solidarność, ochrona praw jednostek i pokoju to idee 

przyświecające Wspólnocie Europejskiej od momentu jej założenia
1
. Jak 

twierdził jeden z jej inicjatorów Robert Schuman „Europa nie powstanie 

od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, 

tworząc najpierw rzeczywistą solidarność.‖
2
. Jednakże, wydaje się iż,  

w wyniku ostatnich negatywnych wydarzeń, nadszedł czas, w którym 

piękne ideały na temat współpracy i solidarności europejskiej, będą 

musiały zostać porzucone i staną się jedynie zużytymi sloganami  

w historii Unii Europejskiej. 

 60 lat po złożeniu podpisów pod Traktatami Rzymskimi, czyli 

Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz 

Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, 

przez 6 państw założycielskich, Unia Europejska pogrążona jest  

w prawdopodobnie najpoważniejszym kryzysie jaki miał miejsce od 

początku jej istnienia. Kryzys gospodarczy w 2008 roku był wstrząsem 

dla całego świata i odbił swoje piętno również na Starym Kontynencie. 

                                                      
1
K. D. Borchardt, The ABC of European Union law, Luxembourg, 2010, s. 20. 

2
R. Schuman, Deklaracja Schumana z dnia 9 maja 1950 roku.  
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W szczególności dotkliwie odczuła go Grecja, która po latach życia na 

kredyt, do dziś nie wyszła z długów. Jednak, z dwóch powodów, nie była 

to sytuacja aż tak bolesna dla samej Unii Europejskiej jako organizacji 

jak kryzys, w którym znajduje się teraz. Po pierwsze, dotyczył on 

wyłącznie kwestii finansowej, nie wpływając bezpośrednio na same 

szczytne idee leżące u podstaw Unii. Po drugie, nie naruszył on jej 

struktur i obecnie, patrząc na statystyki bezrobocia czy Produkt Krajowy 

Brutto państw Unii Europejskiej
3
, nie ma już po nim większych śladów. 

 Obecnie, kwestia imigracji z obszarów Bliskiego Wschodu, 

pogrążonych w wojnie do państw Starego Kontynentu nie została jeszcze 

rozwiązana, a na Unię spadł kolejny cios związany z wyjściem Wielkiej 

Brytanii z jej struktur. Dodając do tego, strach wywołany atakami 

terrorystycznymi, głównie we Francji i Niemczech oraz zwrot nastrojów 

społecznych w kierunku prawicowym, maluje nam się obraz organizacji, 

będącej pod ogromną presją, związaną z kierunkiem jej rozwoju przez 

następne lata. W wyniku tych okoliczności, wśród części rządzących 

coraz poważniej rozważany jest pomysł Europy dwóch prędkości, jako 

odpowiedzi na problemy trapiące Unię. Zgodnie z oficjalną definicją  

„Europa wielu prędkości to termin określający sposób zróżnicowanej 

integracji, gdy wspólne cele realizowane są przez grupę krajów UE, które 

są do tego zdolne i skłonne, co oznacza, że pozostałe kraje przystąpią do 

ich wykonania w późniejszym terminie‖
4
.  

 Sama idea zróżnicowanego tempa rozwoju nie jest nowa. Po raz 

pierwszy pojawiła się w Raporcie przygotowanym przez premiera Belgii 

Leo Tindermansa w 1975 roku
5
. Co jakiś czas, koncepcja Europy 

różnych prędkości pojawia się w wypowiedziach polityków, odnośnie 

przewidywanej przyszłości Wspólnoty Europejskiej. Już w 2003 roku 

ówczesny Prezydent Francji Jacques Chirac głosił, iż „w Unii dwudziestu 

                                                      
3
Strona internetowa Europejskiego Urzędu Statystycznego, 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/data/, „Statistics by theme‖, dostęp 22.04.2017 r. 
4
Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, http://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/multispeed_europe.html, dostęp 23.04.2017 r. 
5
R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s.33. 
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pięciu, a później dwudziestu siedmiu i więcej, niektórzy będą chcieli 

pójść szybciej i dalej. To będą grupy pionierów, którzy pozostając 

otwarci na współprace z innymi wskażą drogę dalszej integracji‖
6
. Nigdy 

jednak, koncepcja ta nie była traktowana tak poważnie jak teraz.  

W trakcie funkcjonowania Unii Europejskiej, okazało się, iż interesy 

dwóch największych graczy, czyli Niemiec i Francji, nie zawsze 

pokrywają się z interesami mniejszych państw członkowskich, przez co 

stopniowo opadał entuzjazm związany z hasłami o tożsamości, 

solidarności europejskiej i współpracy. Państwa najsilniejsze domagały 

się szybszego rozwoju, jednak były zatrzymywane przez te 

nieprzygotowane do takiego tempa, a instytucje unijne nie mogły nakazać 

im podjęcia szybszego tempa. Ponadto, „innym przykładem słabości 

centrum politycznego była skłonność do podejmowania reform 

cząstkowych, zamiast systemowych. Niejednokrotnie dotyczyło to 

jedynie usprawniania dotychczasowych mechanizmów zarządzania 

gospodarczego w UE‖
7
. Dlatego też, w wyniku niezadowolenia 

związanego z brakiem możliwości rozwoju w pożądanej formie,  

w obecnym momencie, przywódcy „elity‖ państw unijnych otwarcie 

mówią o konieczności wybrania drogi rozbudowy dobrobytu krajów 

członkowskich w różnym tempie. Zakłada to ściślejszą współpracę 

chętnych państw, wokół konkretnych inicjatyw, nie narzucając swojej 

woli krajom bardziej sceptycznym co do postępującej integracji. 

Entuzjaści bliskiej współpracy, wzywają do nowych form koordynowania 

działań, aby umożliwić niektórym krajom członkowskim na 

przyspieszenie rozwoju w dziedzinie obronności i strefy euro, dalsze 

pogłębienie unii gospodarczej i walutowej, a także harmonizowanie 

polityki społecznej i podatkowej.  

 W dłuższej perspektywie, bardzo możliwe jest wykształcenie się 

wewnątrz struktur Unii Europejskiej swojego rodzaju „jądra‖, czyli grupy 

                                                      
6
Cytat za: J. Bielecki, Spełnione marzenia Polakow, „Rzeczpospolita‖, 

17.04.2003, s. XI. 
7
   T. G. Grosse, Kryzys w strefie Euro, Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania 

kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej, red. M. A. Cichocki, T. 

G. Grosse, Warszawa 2016, s. 34. 
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państw najbardziej zintegrowanych, blisko współpracujących ze sobą 

oraz kręgu zewnętrznego, który będzie złożony z członków, którzy 

zdecydowali się na zachowanie większego poziomu niezależności od 

Unii. Wszystkie kraje członkowskie miałyby należeć do unii celnej  

i jednolitego rynku, ale nie musiałyby być częścią strefy euro. Ponadto, 

również polityka wewnętrzna i zewnętrzna Unii Europejskiej uległaby 

sporej zmianie. Kraje, które zdecydowały się na zachowanie większego 

stopnia suwerenności miałyby nie obowiązek, lecz możliwość 

przyłączenia się do najważniejszych obszarów wspólnej polityki. 

Zewnętrzna warstwa nie byłaby zatem tak jednolita jak wewnętrzny, 

mocno zintegrowany krąg. Łatwiejsze byłoby za to osiągnięcie 

porozumienia pomiędzy państwami z różnych poziomów zjednoczenia, 

ponieważ w sytuacji, gdy kraj nie byłby zadowolony z wyniku rozmów, 

po prostu nie musiałby brać udziału w danym wspólnym projekcie.  

W teorii, pomysł takiej przyszłości Unii Europejskiej wydaje się mieć 

szanse na zadowolenie zarówno euroentuzjastów jak i sceptyków 

jednolitej Europy. Gdy jednak, weźmie się pod uwagę, które państwa są 

najbardziej chętne do dalszej integracji, okaże się, że będą to najwięksi 

beneficjenci obecnego układu, czyli Niemcy, Francja, Włochy  

i Hiszpania. Kanclerz Niemiec Angela Merkel proponuje, że „należy 

odważyć się, by niektóre kraje szły do przodu, jeżeli nie wszyscy będą 

chcieli brać udział", a prezydent Francji Francois Hollande dodaje iż, 

„Jedność nie oznacza jednolitości (…) Chodzi o to, by iść szybciej  

i mocniej w gronie niektórych krajów, nie wykluczając innych, ale tak, 

by inni nie mogli się temu przeciwstawić‖
8
.  Już teraz państwa należące 

do strefy euro uzyskały ponad 70% PKB całej Unii
9
. Po wyjściu Wielkiej 

Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, wynik ten będzie jeszcze większy. 

W konsekwencji, kraje bogatsze, które będą dążyć do ściślejszej 

współpracy, mogą być niechętne do wykazywania solidarności  

z państwami mniej zamożnymi. Istnieją dwie możliwości 

ustosunkowania się do idei Europy dwóch prędkości przez państwo 

                                                      
8
Strona internetowa wyborcza.pl, www.wyborcza.pl, „Francja, Niemcy, Włochy 

i Hiszpania za Unią dwóch prędkości. Hollande: "Jedność nie oznacza 

jednolitości"‖, dostęp 20.04.2017 r. 
9
Strona internetowa Europejskiego Urzędu Statystycznego, 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/data/, „Statistics by theme‖, dostęp 22.04.2017 r. 
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członkowskie. Albo rządzący zdecydują się podjęcie działań w kierunku 

dostosowania się do nowych okoliczności politycznych i integrację  

w tempie państw z „jądra‖, co będzie skutkować uzyskaniem (lub 

utrzymaniem) istotnej roli w strukturach Unii, albo rząd zdecyduje się na 

pozostanie przy opcji eurosceptycznej i doprowadzenie do nieformalnej 

marginalizacji państwa, poprzez odsunięcie od procesu podejmowania 

kluczowych decyzji w ramach Unii Europejskiej. 

II.  Zagrożenia związane z wprowadzeniem idei Europy różnych 

prędkości 

 Gdzie w takim układzie może odnaleźć się Polska? Obecna 

władza rządząca jednoznacznie daje wyraz swojego sprzeciwu względem 

postępującej integracji europejskiej. W takiej sytuacji pojawiają się liczne 

obawy, co do tego w jakim położeniu znajdzie się Polska za parę lat, jeśli 

koncepcja Europy różnych prędkości dojdzie do skutku, a nasze 

nastawienie odnośnie zacieśnienia współpracy z pozostałymi państwami 

członkowskimi nie zmieni się. Przede wszystkim, Polska może zostać 

niejako wykluczona z procesu podejmowania decyzji w strukturach Unii 

Europejskiej. Obecny system nie jest idealny, jednakże w dość wymierny 

sposób odzwierciedla układ sił w Europie, zgodnie z którym Polska 

znajduje się tuż za największymi graczami w Unii. Warto zauważyć, że 

już teraz kraje należące do strefy euro posiadają kwalifikowaną 

większość potrzebną Radzie Unii Europejskiej w celu przegłosowania 

propozycji. Nie wiadomo jak kwestia podejmowania decyzji wyglądałaby 

po przeprowadzonych zmianach. Bardzo możliwe, że kraje należące do 

grupy wiodącej, podejmowałyby większość kluczowych decyzji 

samodzielnie lub miałyby dużo większy wpływ na ostateczny kształt 

domawianych projektów niż reszta członków, którym pozostawałaby 

jedynie możliwość zaakceptowania zastanego stanu rzeczy. W takiej 

sytuacji, kształtowanie polityki zagranicznej Unii Europejskiej po myśli 

Polski byłoby praktycznie niemożliwe. Polityka energetyczna oraz 

kwestie obronności i bezpieczeństwa byłyby rozważane w innym kręgu. 

Mniejsze państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej wraz z Polską 

lub po niej, takie jak Węgry czy Czechy, również podzielają te obawy. Są 

one zdania, że ich już teraz nie najmocniejsza pozycja zostanie jeszcze 
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bardziej osłabiona przez głównych członków z Zachodniej części Starego 

Kontynentu. Idea Europy rozwijającej się w różnym tempie może 

doprowadzić do zinstytucjonalizowania tych krzywdzących nierówności, 

co stałoby w opozycji do głoszonych przez Unię haseł o równości  

i solidarności. Ponadto, państwa niechętne do integracji mogą mieć 

utrudniony dostęp do wspólnej puli środków unijnych, do której 

najwięcej wpłacają państwa najbogatsze, a więc te najbardziej chętne do 

zacieśniania współpracy w ramach wspólnych struktur europejskich. 

Niemcy już teraz wnoszą o stosowanie kar dla krajów, które przez 

nieodpowiedzialną politykę finansową, doprowadzają swoje gospodarki 

do ruiny, stanowiąc obciążenie dla ekonomii całej Wspólnoty
10

. Z drugiej 

strony, w praktyce Unia Europejska już teraz funkcjonuje w różnym 

tempie. Na przykład, tylko (lub aż) dziewiętnaście państw korzysta z euro 

jako oficjalnej waluty, a dwudziestu trzech członków UE należy do strefy 

Schengen. Niemniej jednak, nigdy nie było oficjalnej polityki, która 

uznawałaby i promowała różne prędkości integracji i rozwoju 

poszczególnych krajów. Proponowana jest niepodzielna Unia, która 

działa razem, gdy jest to możliwe, lecz w różnych krokach  

i intensywności, gdy jest to konieczne. 

 W celu uspokojenia zaniepokojonych rządów państw 

członkowskich, Komisja Europejska 1 marca 2017 roku wydała Białą 

Księgę w sprawie przyszłości Europy. Przedstawia ona 5 scenariuszy 

dalszego rozwoju Unii Europejskiej do roku 2025. Dla każdego z nich 

punktem wyjściowym jest wspólne podążanie 27 państw członkowskich 

jako jedna Unia
11

. Pierwszy z nich, zakłada podążanie obecnym kursem  

i wprowadzanie pozytywnych reform zgodnie z wytycznymi Komisji 

Europejskiej „Nowy początek dla Europy‖ z 2014 roku oraz Deklaracji 

Bratysławskiej z 2016 roku, zaakceptowanej przez wszystkie 27 państw 

członkowskich. Tempo podejmowania decyzji ma zależeć przede 

wszystkim od prędkości pokonywania różnic w poglądach 

                                                      
10

 M. Molendowska, Ewolucja idei europejskiej – od Europy federacyjnej do 

Europy „dwoch prędkości,„Atheneum‖ 2013, nr 37, s.87. 

11
 Komisja Europejska, „White paper on the future of Europe‖ Bruksela, 2017 r., 

s. 15. 
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poszczególnych członków, w celu osiągnięcia zbiorowych priorytetów  

i długoterminowej zgody. Scenariusz drugi i czwarty, zakładają 

zmniejszenie ogółu działań Unii Europejskiej, lecz różni je stopień tego 

ograniczenia. Zgodnie z przewidywaniami, jedna opcja zakłada daleko 

idące zwinięcie się Unii, z której miałby pozostać jedynie wspólny rynek, 

ponieważ państwa członkowskie nie będą w stanie porozumieć się  

w innych kwestiach dotyczących polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Nie 

będzie już wspólnej chęci współpracy w dziedzinach takich jak imigracja, 

bezpieczeństwo czy obronność. Kooperacja w kwestii nowych spraw, 

będących przedmiotem zainteresowania państw członkowskich, byłaby 

zarządzana z wielu stron. Unia znacząco zmniejszyłaby zakres swoich 

regulacji w odniesieniu do większości proponowanych projektów,  

a prawa obywateli Unii, do których zdążyli się przyzwyczaić i docenić 

mogłyby zostać znacząco ograniczone z biegiem czasu. Szczególnie ten 

ostatni punkt jest trudny do zaakceptowania w dzisiejszym świecie, gdy 

dobrodziejstwa strefy Schengen zostały już przyjęte jako normalny stan 

rzeczy. Dodatkowo, powstałyby ogromne trudności z egzekwowaniem 

prawa międzynarodowego na tych obszarach, gdyby nie wszędzie 

obowiązywały te same akty prawne i dyrektywy, co byłoby 

zaprzeczeniem ogólnie przyjętych zasad prawa unijnego, a w wyniku 

tego mogłyby powstać problemy ze stosowaniem norm kolizyjnych
12

.   

 Podobny, lecz mniej drastyczny przebieg miałby scenariusz 

czwarty. Zgodnie z nim, Wspólnota porzuca działania w tych sprawach, 

w których jej działalność jest mało widoczna i nie przynosi wymiernych 

efektów, natomiast koncentruje się na wybranych zagadnieniach swojej 

polityki, w których jest w stanie działać sprawniej i szybciej niż 

dotychczas. Skupić by się miała głównie na  bezpośrednim wdrażaniu  

i egzekwowanie decyzji podejmowanych na najwyższym szczeblu,  

a także nadzorowaniu sektora finansowego oraz dbaniu o ochronę 

konkurencji. Propozycja numer trzy w Białej Księdze to idea Europy 

wielu prędkości opisana wprost. Tytuł tego scenariusza brzmi ‖Ci, którzy 

chcą więcej, robią więcej‖
13

 i spełnia wszystkie wymienione wcześniej 

                                                      
12

 M. Bogdan, Concise Introduction to EU Private International Law, Groningen 

2012, s. 176, 177. 
13

 Komisja Europejska, op. cit., s. 20. 
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przesłanki. Zakłada on funkcjonowanie Unii na obecnych zasadach, przy 

równoległym zacieśnianiu współpracy w wybranych obszarach polityki 

przez chętne do tego państwa. Miałoby to dotyczyć głównie kwestii 

takich jak obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne  

i zewnętrzne Unii, podatki i polityka społeczna. Status pozostałych 

państw członkowskich miałby pozostać niezmieniony, przy zachowaniu 

możliwości dołączenia do tych członków, którzy zdecydowali się pójść 

naprzód w szybszym tempie. Część krajów miałaby podjąć bliższą 

współpracę w sprawach bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, 

poprzez wzmocnienie kooperacji ich sił policji ze służbami 

wywiadowczymi. Strefa euro i prawdopodobnie kilka innych państw, 

zdecydowałoby się na zajęcie się w znacznie większym stopniu 

harmonizacją przepisów i stawek podatkowych oraz standardów 

socjalnych
14

. Prawa obywateli mogłyby zacząć się różnić, w zależności 

od tego, czy kraj w którym dana jednostka mieszka lub tymczasowo 

przebywa, zdecydował się podjąć ściślejszą współpracę. Z drugiej strony, 

polityka zewnętrzna Unii, w tym przede wszystkim handel z państwami 

spoza jej obszaru, miałaby być prowadzona na szczeblu najwyższym, 

wspólnie przez wszystkie 27 państw członkowskich.  

 Ostatnia z prognoz przewiduje znaczne pogłębienie współpracy 

wszystkich państw członkowskich, które zdecydują się na oddanie dużo 

większej części swojej władzy i niezależności w ręce wspólnego 

europejskiego rządu, co miałoby prowadzić do łatwiejszego 

rozwiązywania sporów i szybszego osiągania consensusu w drażliwych 

kwestiach. Przykładowo, Parlament Europejski miałby decydujące słowo 

w sprawach dotyczących międzynarodowych umów handlowych,  

w kwestii obronności zostałaby utworzona Europejska Unia Obrony oraz 

unijne odpowiedniki amerykańskiej Doliny Krzemowej miałyby 

odpowiadać za innowacyjność Unii
15

. Ponadto, wprowadzona miałaby 

zostać ścisła współpraca w kwestiach podatków, ochrony środowiska, 

polityki fiskalnej oraz badaniami nad nowymi technologiami. Jednakże, 

Biała Księga nie daje żadnej odpowiedzi, co w przypadku, gdy tendencja 

                                                      
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem, s. 24. 
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ograniczania konsolidacji z Unią Europejską w wielu państwach, 

szczególnie w rejonie Europy Centralnej, nie zostanie zatrzymana,  

a nawet przybierze na sile i w efekcie za Wielką Brytanią podążą kolejne 

kraje, doprowadzając do rozkładu Unii Europejskiej. Biała Księga 

poprzez swoje proponowane scenariusze nie daje jednoznacznej 

odpowiedzi, w którym kierunku podąży Unia Europejska, ale w wyraźny 

sposób sugeruje dwa najbardziej prawdopodobne wyjścia z aktualnej 

sytuacji - swoiste plany ratunkowe dla organizacji pogrążonej  

w głębokim kryzysie. Najbardziej pożądaną drogą dla euroentuzjastów, 

byłaby dalsza integracja i wzmocnienie współpracy na każdym polu, 

jednak szanse na obranie takiego kierunku są niewielkie, z racji obecnego 

trendu odwrotu od wspólnych struktur europejskich. Dlatego też, 

pierwszy raz, w tak jednoznaczny sposób, wyrażona i poparta została 

idea Europy dwóch prędkości, jako siły napędowej dalszego rozwoju 

Wspólnoty. Co więcej, Komisja Europejska planuje wydanie  

w następnych miesiącach kolejnych dokumentów poruszających temat 

zakresu współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w kwestii m.in. 

unii gospodarczej i walutowej, obronności oraz finansów unijnych
16

. 

III.  Szansa dla Polski 

 W obecnym momencie należy, przede wszystkim rozważyć to 

jaki wpływ na Polskę i jej obywateli może mieć wprowadzenie w życie 

idei Europy dwóch prędkości. Warto zastanowić się, czy zagrożenia, 

które większość sceptyków integracji wymienia, będą dotyczyć Polski, 

czy może uda się skorzystać w jakiś sposób na koncepcji Europy różnych 

prędkości. Polski rząd podkreśla, iż kwestie obronności zostaną określone 

we współpracy z NATO, naciska na wzmocnienie roli parlamentów 

narodowych w podejmowaniu decyzji dotyczących prawodawstwa  

i sprzeciwia się zwiększeniu roli organów Unii Europejskiej  

w regulowaniu wspólnego rynku, zasad konkurencji i polityki socjalnej. 

 Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, nie można  

z góry zakładać, że koncepcja Europy dwóch prędkości będzie 

krzywdząca dla Polski. Przy dobrym wykorzystaniu jej założeń, polski 

                                                      
16

 Ibidem, s. 28. 
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rząd może uzyskać liczne korzyści dla kraju, przede wszystkim na polu 

regulacji unijnych i ekonomii, ale także wizerunkowo. Fakt, iż 

współpraca będzie prowadzona w gronie chętnych państw członkowskich 

daje Polsce szansę na nie podejmowanie działań w obszarach, w których 

nie jest nią zainteresowana, dzięki czemu możliwe byłoby przyjęcie 

najbardziej korzystnego ekonomicznie modelu integracji z Unią 

Europejską. Współpraca byłaby pogłębiana w konkretnych dziedzinach, 

jednakże bez wywierania nacisków na dołączenie do niej państw, które 

nie wyrażają takiej chęci. System taki stanowiłby rozwinięcie 

istniejącego już mechanizmu wzmocnionej współpracy przewidzianego 

w artykule 326 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Polega on 

na wspólnym działaniu co najmniej 9 państw członkowskich w zakresie 

kompetencji niewyłącznych Unii. Zgodnie z brzmieniem Traktatu 

„Wzmocniona współpraca jest podejmowana w poszanowaniu Traktatów 

i prawa Unii. Współpraca ta nie może naruszać rynku wewnętrznego ani 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Nie może ona stanowić 

przeszkody ani dyskryminacji w handlu między Państwami 

Członkowskimi, ani prowadzić do zakłócenia konkurencji między 

nimi.‖
17

. Kolejna wspólna cecha mechanizmu wzmocnionej współpracy  

z proponowanym kształtem Europy dwóch prędkości, to możliwość 

dołączenia w każdym momencie, o ile chętne państwo członkowskie 

spełni wymagane warunki
18

. Tak opisany sposób działania, wyraźnie 

wskazuje na dobrowolność i brak nacisków ze strony lepiej 

zintegrowanych członków, w kierunku tych mniej entuzjastycznych oraz 

szacunek dla wyborów każdego kraju, co dla Polski mogłoby być 

idealnym wyjściem z obecnej trudnej sytuacji w Unii. Wszakże, chociaż 

Polska stale pozostaje w opozycji względem wzmocnienia integracji, 

czerpie z członkostwa we Wspólnocie znaczne profity. Być może, byłaby 

to sytuacja bardziej korzystna gospodarczo niż obecna, w której często 

centrala europejska narzuca państwom członkowskim dyrektywy, które 

muszą być wprowadzone, nawet pomimo znacznego sprzeciwu 

niektórych z nich. Za przykład może posłużyć dyrektywa w sprawie 

                                                      
17

 Traktat o Funkcjonowaniu unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 2007 roku,  

(C326, 26/10/2012) art. 326. 
18

 Ibidem, art. 328, pkt. 1. 
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sankcji karnych za nadużycia finansowe, która bardzo długo nie została 

wdrożona do polskiego systemu prawnego i Polsce groził proces przed 

Trybunałem Unii Europejskiej z tego względu.  

 Problemem Unii są jej ramy prawne, które zostały skonstruowane 

w sposób mający w teorii zadowolić wszystkie państwa członkowskie, 

jednak w praktyce często ostateczne rozwiązania nie służą nikomu.  

W ramach Europy różnych prędkości możliwa byłaby bliska współpraca 

w kształtowaniu polityki energetycznej lub obronnej z innymi 

zainteresowanymi krajami, a z drugiej strony uniknięcie kooperacji  

w pewnych, mało pożądanych przez Polskę projektach. Jednym z takich 

obszarów, co do których rząd Polski ma ciągłe zastrzeżenia jest polityka 

klimatyczna. Po zmianach, państwa proekologiczne mogłyby pozwolić 

sobie na spełnianie restrykcyjnych norm redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, przewidzianych w pakiecie klimatycznym, podczas gdy 

kraje mniej zaawansowane w tej dziedzinie, mogłyby zyskać nieco czasu 

na dostosowanie swoich technologii i dołączenie do grupy 

współpracującej w momencie, w którym osiągnęłyby zezwalający na to 

poziom rozwoju. Państwa zachodnie osiągnęły już pewien stopień 

zaawansowania, w związku z czym mają możliwość wykorzystywania 

odnawialnych źródeł energii w dużo większym stopniu niż kraje 

dynamicznie rozwijające się jak Polska czy reszta Europy Centralnej. 

Tym samym, Polska nie byłaby narażona na kary ze strony Unii 

Europejskiej z tytułu niewywiązania się z nałożonych na nią zobowiązań. 

Co więcej, udałoby się uniknąć nacisków na wstąpienie do strefy Euro, 

której przyszłość może być niepewna. Poza kręgiem państw ściśle 

współpracujących w strefie euro, znalazłyby się kraje, które zdecydowały 

się zachować swoją walutę. Rozwiązanie takie byłoby bardzo rozsądne, 

dla tych państw, które uważają, że członkostwo w euro jest zbyt 

wymagające lub nie są jeszcze dostatecznie przygotowane do przyjęcia 

tak daleko idącej integracji ekonomicznej. Można wyobrazić sobie także 

migrację do tej mniej formalnej drugiej grupy, nie naruszając przy tym, 

ani nie niszcząc wspólnej waluty. Głównym kandydatem do takiego 

ruchu jest pogrążona w kryzysie Grecja, ale w przyszłości mogą być to 

również inne kraje. We Francji i we Włoszech, niektórzy politycy 

wspominają o konieczności rozważenia opuszczenia strefy euro  
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w niedalekiej przyszłości, jednak wyjście takie byłoby niezwykle 

skomplikowane pod względem prawnym oraz pociągałoby za sobą trudne 

do przewidzenia konsekwencje ekonomiczne
19

. Po wprowadzeniu 

koncepcji Europy różnych prędkości, Polska nie musiałaby jednak 

rezygnować z pogłębiania współpracy z innymi państwami. Możliwy jest 

scenariusz, w którym po ograniczeniu integracji z częścią Europy 

Zachodniej, której interesy nie zawsze są tożsame z interesami Polski, 

nastąpiłby zwrot w kierunku pogłębienia wspólnego działania z krajami 

należącymi do Grupy Wyszehradzkiej, które często podzielają punkt 

widzenia polskiego rządu oraz w większości walczą o te same cele, czego 

przykładem może być wspólne stanowisko Grupy w kwestii konieczności 

przeprowadzenia reform w Unii Europejskiej czy polityki migracyjnej. 

Polska jest zdecydowanym liderem w swoim regionie i powinna przyjąć 

tę rolę z pełnym zdecydowaniem, blisko współpracując z krajami, które 

ją popierają i oczekują jej przywództwa.  

 Inną korzyścią, którą można uzyskać z wprowadzenia w życie 

Europy dwóch prędkości, jest poprawa wizerunku na arenie 

międzynarodowej. Niestety, Polska, izoluje się dyplomatycznie. Premier 

Beata Szydło wetując rezolucję Rady Europejskiej w proteście przeciwko 

ponownemu wyborowi Donalda Tuska na przewodniczącego Rady 

Europejskiej, dała Europie i reszcie świata wyraz tego, iż używa polskiej 

polityki zagranicznej w celu prowadzenia wewnętrznej walki politycznej. 

Z lektury zachodniej prasy można wyciągnąć bezpośrednie wnioski, że 

na takim działaniu Polska bardzo dużo traci w kwestii swojego 

wizerunku. Kraj przedstawiany jest jako partner niestabilny, a rząd Polski 

podejmuje działania zgodne wyłącznie z  własnymi interesami 

politycznymi i wykorzystuje struktury europejskie do zachowań, 

mających na celu osłabienie przeciwników politycznych w kraju. 

Zachodnie media mówią o „polskiej psychodramie importowanej do 

Brukseli‖
20

 oraz wspominają, że konflikt pomiędzy Prawem  

                                                      
19

 Strona internetowa Independent, www.independent.co.uk, „Five reasons Italy 

won‘t be leaving the eurozone - and one reason why it might‖, dostęp 

27.04.2017 r. 
20

 Strona internetowa The Economist, www.economist.com, „Poland has 

reinforced its position as Europe‘s problem child‖, dostęp 19.04.2017 r. 
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i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską przeniesiony na grunt 

europejski, ukazuje jak daleko Polska odeszła od głównego nurtu Unii 

Europejskiej
21

. 

Zakończenie 

 Idei Europy dwóch prędkości nie można traktować w Polsce jako 

zagrożenia, lecz jako okazję do osiągnięcia poważnych korzyści  

w aspektach zarówno politycznych, jak i gospodarczych. Kluczowe 

będzie rozważne podejmowanie decyzji związanych z proponowanym 

kształtem Unii Europejskiej w przyszłych latach. Przedstawiciele Polski 

muszą skupić się na tym, aby proces decyzyjny w obrębie Unii był jak 

najbardziej przejrzysty i uczciwy. Dzięki temu, państwa, które 

zdecydowały się na podjęcie bliższej współpracy nie miały możliwości 

sprawowania samodzielnych rządów Wspólnotą oraz nie mogły 

pozostawić reszty krajów członkowskich bez możliwości realnego 

wpływu na politykę i wspomniany proces decyzyjny. Z kolei, powinni 

zrezygnować z udziały w tych projektach, które byłyby dla Polski 

niekorzystne gospodarczo, jak na przykład wstąpienie do strefy euro. 

Taka struktura być może pozwoliłaby nawet Wielkiej Brytanii na 

ponowne wstąpienie do Unii po jej opuszczeniu w ramach Brexitu. Mimo 

iż, obecna formuła struktur europejskich nie odpowiada Brytyjczykom, 

udział w luźniejszej formie, działając tylko w tych sferach, w których 

istniałoby zainteresowanie mogłoby być bardzo kuszące dla rządu 

Wielkiej Brytanii. Niektóre kraje mogą prosperować lepiej, trzymając się 

z dala od przedsięwzięć, na które nie są gotowe, nawet jeśli wymagałoby 

to poświęcenia pewnej części wpływu na procesy decyzyjne zapadające 

w ramach Unii. Bez gruntownej reformacji istnieje obawa, że jeśli nie 

wszystkie państwa będą gotowe zgodzić się na wspólne, jednolite zasady 

i jasne cele, organizacja może zacząć się powoli rozpadać. 

 Kiedy 60 lat temu Traktaty Rzymskie zostały podpisane, a Unia 

Europejska, wtedy nosząca nazwę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, 

                                                                                                                        
 
21

 Strona internetowa Bloomberg, www.bloomberg.com, „Poland Talks Tough 

Against ‗Multi-Speed‘ EU Ahead of Rome Summit‖, dostęp 19.04.2017 r. 
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miała w swoich szeregach tylko sześciu członków, szczytna idea 

jednolitego tempa rozwoju i wspólnego podejmowania decyzji miała 

sens. Wraz z rozszerzaniem Unii, pojawiały się coraz bardziej 

skomplikowane problemy związane z osiągnięciem konsensusu 

pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi. W większości 

przypadków było to niemożliwe i pozostawiało niektórych uczestników 

w poczuciu niesprawiedliwości. W momencie osiągnięcia liczby 28 

państw członkowskich, niemożliwe jest utrzymanie Unii w obecnej 

formie. Część współpracy trzeba będzie ograniczyć wyłącznie do 

chętnych państw, pozostałym dając możliwość przystąpienia do udziały 

w momencie, w którym uznają, że są na to gotowe. Inne nigdy nie 

zdecydują się na rozpoczęcie działalności w pewnych kwestiach. 

Niemniej jednak, absolutne fundamenty Unii takie jak istnienie 

jednolitego rynku, strefa Schengen i współpraca w zakresie 

bezpieczeństwa wewnętrznego najprawdopodobniej pozostaną 

nienaruszone i będą stanowiły o wyjątkowości Unii Europejskiej przez 

długi czas. Tylko od rządzących zależy czy Polska skorzysta na 

wprowadzeniu Europy różnych prędkości, czy spełnią się najgorsze 

obawy ekspertów i zostaniemy zepchnięci na margines we Wspólnocie, 

stając się krajem drugiej kategorii.  
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Aneta Piekut  

Polska Akademia Nauk  

 

Europa dwóch prędkości w kontekście swobody 

przepływu towarów 

Europe two things in the company 

 

Abstrakt 

  Artykuł zawiera wyliczenie oraz krótką charakterystykę czterech 

swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Określa podstawę 

prawną, z której owe swobody się wywodzą.   

  W dalszej części zostaje kompleksowo omówiona kwestia 

swobody przepływu towarów, w szczególności sama definicja traktatowa 

rynku wewnętrznego jak i wskazanie braku legalnej definicji towaru oraz 

odniesienie się w tym zakresie do znaczenia orzecznictwa Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Artykuł porusza zagadnienie 

podziału towarów na pochodzące z państw Unii Europejskiej oraz państw 

trzecich, a także odrębności w zakresie obrotu takimi towarami.   

  W dalszej kolejności porusza się kwestie zarówno 

dopuszczalnego ograniczenia przedmiotowej swobody jak i mechanizmy 

przeciwdziałające dyskryminacji na rynku wewnętrznym. Szczegółowo 

została opisana kwestia kontroli jakości towarów na przykładzie 

artykułów żywnościowych wraz z powołaniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów.    

  Dalej poruszono kwestie zjawiska "Europy dwóch prędkości"  

oraz to, że co do zasady w Polsce  postrzegane jest ono negatywnie. 

Podjęto próbę wskazania pozytywnych aspektów tego zjawiska, a także 

korzyści z niego płynących. Następnie wskazano na pośrednie istnienie 

„Europy dwóch prędkości‖ w kontekście jakości towarów  

w poszczególnych państwach członkowskich.   
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  Na podstawie dostępnych sprawozdań z działalności Inspekcji 

Handlowej przedstawiono liczbę zakwestionowanych partii 

poszczególnych rodzajów żywności w ogólnej liczbie zbadanych próbek 

w roku 2014r. oraz zestawienie procentowe takich wyników w latach 

2009-2014.   

  Na zakończenie wskazano na przyjęte przez Parlament 

Europejski przepisy służące kontroli bezpieczeństwa żywności oraz 

docelowo ujednolicenia jakości towarów na rynku wewnętrznym Unii 

Europejskiej, które planowo zaczną obowiązywać w 2019 r.  

Słowa kluczowe:  

swobody rynku wewnętrznego, Unia Europejska,  kontrola 

bezpieczeństwa żywności, rynek wewnętrzny 

 

Abstract 

  This article contains the calculation and short description of the 

four freedoms of the internal market of the European Union. It specifies 

the legal basis from which these freedoms derive.  

  The issue of free movement of goods, in particular the treaty 

definition of the internal market itself, as well as the indication of the lack 

of legal definition of goods, and the reference in this regard to the 

relevance of the case law of the European Court of Justice. The article 

deals with the issue of the division of goods into and out of the European 

Union and third countries, as well as the differences resulting from the 

trade in such goods.   

  The issues of both the permissible restriction of this freedom and 

the anti-discrimination mechanisms in the internal market are discussed 

further. The issue of quality control of goods on the example of 

foodstuffs has been described in detail, together with the establishment of 

regulations in force.  

 The issues of "two-speed Europe" and the fact that in general are 

perceived negatively in Poland are further discussed. This is why an 

attempt has been made to identify the positive aspects of this 

phenomenon as well as the benefits of it. Subsequently, the indirect 

existence of a "two-speed Europe" in the context of the quality of goods 
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in individual Member States was pointed out.  

  On the basis of the available reports on the activities of the Trade 

Inspection, the number of contested batches of particular types of food 

was reported in the total number of samples tested in 2014. And the 

percentage of such results in 2009-2014.   

 Finally, we pointed to the rules adopted by the European 

Parliament to control food safety and ultimately to harmonize the quality 

of goods on the European Union's internal market, which are scheduled to 

come into effect in 2019. 

Key words:  

Internal market freedoms, European Union, food safety control, internal 

market 

I. Informacje ogólne o rynku wewnętrznym Unii 

Europejskiej 

 Jedną z podstawowych idei Unii Europejskiej jest 

funkcjonowanie wspólnego rynku wewnętrznego państw członkowskich, 

nazywanego także jednolitym rynkiem europejskim. Pojęcie rynku 

wewnętrznego zostało zdefiniowane w art. 26 pkt. 2 Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
1
. Stanowi on, że rynek wewnętrzny 

obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony 

swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Z przepisu tego 

wynika, że podstawowymi zasadami funkcjonowania rynku 

wewnętrznego są cztery swobody dające obywatelom Unii Europejskiej
2
 

możliwości importu i eksportu towarów, dokonywania zakupów, 

przemieszczania się, świadczenia usług czy wykonywania pracy, a także 

inwestowania w krajach członkowskich zgodnie z zasadami równości  

i niedyskryminacji, czyli w taki sposób aby zapewnić traktowanie 

obywateli Unii Europejskiej z innych państw członkowskich tak samo 

obywateli swojego państwa. Granicą zewnętrzną rynku wewnętrznego 

Unii Europejskiej jest granica pomiędzy państwami członkowskimi 

                                                      
1
 (Dz. U. C 202 z 7.06.2016) 

2
 Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo państwa 

członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do 

obywatelstwa krajowego wynika to z art. 20 ust. 1 TFUE 
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a państwami trzecimi, czyli nienależącymi do struktury Unii 

Europejskiej.  

 Poruszając kwestię rynku wewnętrznego trzeba zaznaczyć, że 

ważnym elementem jego tworzenia był Układ z Schengen zawarty 14 

czerwca 1985 r.
3
 Porozumienie to miało przede wszystkim, docelowo 

umożliwić obywatelom państw członkowskich swobodne 

przemieszczanie się w obszarze Unii Europejskiej bez konieczności 

przeprowadzania kontroli na wewnętrznych jej granicach (założeniem 

było, że kontrola miała być przeprowadzana tylko w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego). Układ z Schengen 

zawarty został pomiędzy krajami Unii Gospodarczej Beneluksu
4
, Francją 

i Republiką Federalną Niemiec, jednakże ma zastosowanie do wszystkich 

państw członkowskich Unii Europejskiej.  

II. Ogólna charakterystyka poszczególnych swobód Unii 

Europejskiej 

 Swoboda przepływu osób cechuje się wolnością przemieszczania 

pomiędzy państwami członkowskimi, w tym przede wszystkim  

z możliwością podjęcia zatrudnienia czy korzystania z uprawnień 

przysługujących obywatelom państw członkowskich m.in. uprawnień 

społecznych
5
. Ograniczenie korzystania ze swobody przepływu osób, 

może nastąpić tylko z powodu wystąpienia ściśle określonych sytuacji: ze 

względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne czy zdrowie 

                                                      
3
 Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku 

między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej 

Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli 

na wspólnych granicach (Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 19—62) 
4
 krajami Unii Gospodarczej Beneluksu są Belgia, Holandia i Luksemburg, 

nazwa powstała z pierwszych liter nazw wymienionych państw Belgique 

(Belgia), Nederland (Holandia), Luxemburg (Luksemburg) 
5
 szczegółowe warunki regulujące korzystanie z prawa swobodnego 

przemieszczania się i pobytu (stałego i tymczasowego) przez obywateli Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin określa dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli 

Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na 

terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 

1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 

73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 

93/96/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 77-123) 
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publiczne. W ramach swobody przepływu osób wyodrębnia się swobodę 

przepływu pracowników
6
. Swoboda ta charakteryzuje się zakazem 

dyskryminacji w zakresie przynależności państwowej, wynagrodzenia  

i innych warunków pracy w stosunku do podejmującego pracę obywatela 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ograniczenie tej 

swobody dotyczy zatrudnienia w administracji publicznej. Poprzez takie 

uregulowanie Unia Europejska dopuszcza, że stanowiska związane  

z pełnieniem funkcji publicznych dane państwo może zastrzec dla 

własnych obywateli.  

 Swoboda przepływu usług to kolejna z podstawowych swobód 

Unii Europejskiej. Usługami są świadczenia wykonywane zwykle za 

wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami  

o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób w szczególności 

działalność o charakterze przemysłowym, handlowym, działalność 

rzemieślnicza oraz wykonywanie wolnych zawodów. Świadczący usługę 

może, w celu spełnienia świadczenia, wykonywać przejściowo 

działalność w państwie członkowskim na tych samych warunkach, jakie 

państwo to nakłada na własnych obywateli
7
. Definicja ta jest dość 

lakonicznie skonstruowana, dlatego trzeba zwrócić uwagę na 

podstawowe elementy, którymi cechować się powinna usługa  

w rozumieniu unijnym. Wyinterpretowane z wyżej wskazanego artykułu 

elementy wskazują, że usługą jest świadczenie z reguły odpłatne, mające 

charakter czasowy i wykonywane transgranicznie. W razie zaistnienia 

wątpliwości czy dana działalność jest usługą w rozumieniu prawa 

unijnego rozstrzyga Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Ograniczenia swobody przepływu usług mogą być wprowadzane przez 

przepisy krajowe państw członkowskich w szczególności, ze względu na 

porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, 

względy nadrzędnego interesu
8
.  

                                                      
6
 art. 45, TFUE 

7
 art. 57, TFUE 

8
 szczegółowe warunki świadczenia usług na terytorium państw członkowskich 

Unii Europejskiej reguluje dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. 

L 376 z 27.12.2006, str. 36-68) zwany dyrektywą usługową 
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 Przepływ kapitału jest kolejną swobodą wymienioną w art. 26 

pkt. 2 TFUE.  Przedmiotowy traktat nie zawiera definicji swobody 

przepływu kapitału, zawiera natomiast zakaz wszelkich ograniczeń  

w zakresie stosowania tej wolności, a dalej także płatności pomiędzy 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz między tymi 

państwami, a państwami trzecimi
9
. Porównując wolność przepływu 

kapitału do pozostałych swobód Unii Europejskiej należy zauważyć, że 

obowiązuje ona najkrócej, ale także obejmuje swoim zasięgiem państwa 

trzecie, czyli ma największe spektrum oddziaływania. Swoboda 

przepływu kapitału jest nierozerwalnie powiązana z przepływem 

płatności, który obejmuje transakcje finansowe niezwiązane  

z pozostałymi swobodami. Przejawia się m.in. w prawie do zakładania 

rachunków bankowych przez obywateli państw członkowskich w innych 

państwach należących do Unii Europejskiej oraz możliwością transferu 

środków pieniężnych pomiędzy państwami członkowskimi
10

. Bardzo 

ważnym aspektem jest umiejętność odróżnienie pojęcia kapitału od 

płatności. W wyniku wielu wątpliwości na tym tle Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim orzecznictwie podjął próbę 

wyjaśnienia tych odmiennych pojęć. Istotne jest tu orzeczenie w sprawie 

Luisi i Carbone
11

. Trybunał orzekł, że transfer pieniędzy nie może być 

uważany za przepływ kapitału, jeżeli odpowiada on zobowiązaniu 

płatniczemu, wynikającemu z transakcji w obszarze przepływu towarów 

i usług. Sprawa dotyczyła nałożenia na Włochów kary za zakup obcych 

walut w celu transferu za granicę (maksymalna kwota dla eksportu walut 

przez rezydentów Włoch w celach turystycznych, naukowych, 

leczniczych oraz biznesowych wynosiła 500 lirów, natomiast  

w przedmiotowej sprawie Włosi eksportowali kwoty powyżej tej 

wartości). Jeden z powodów wskazywał, że środki pieniężne przeznaczył 

na cele lecznicze, drugi natomiast na cele turystyczne. Obydwoje zgodnie 

też wystąpili o uznanie, iż granica 500 000 lirów jest ograniczeniem 

                                                      
9
art.  63, TFUE 

10
 K. Cholawko-Sosnowska, K. Karbowska, A.Wnukowska, Unia Europejska 

słownik terminów i pojęć, Warszawa 2004, str. 163 
11

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 31 stycznia 1984 r. w 

sprawie Luisi i Carbone przeciwko Włochom (sprawy połączone 286/82 oraz 

26/83), Eur-Lex nr ECLI: ECLI:EU:C:1984:35 
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postanowień Traktatów Rzymskich
12

. Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej orzekł, iż przepływ kapitału stanowi operację finansową 

celem której jest lokata bądź inwestycja kapitału, a nie wynagrodzenie za 

usługę. Przytoczony wyrok pozwala uznać, że przepływem kapitału nie 

jest materialny transfer środków pieniężnych, wynikający z obowiązku 

zapłaty w ramach wymiary towarów lub usług
13

. W wyżej wymienionym 

wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za płatność 

transfer obcej waluty będący ekwiwalentem w ramach umowy łączącej 

strony. Tym samym można uznać płatność za subsydiarną w stosunku do 

innej czynności, jaką jest zawarcie i wykonanie umowy
14

. 

 Wolność przepływu towarów jest to ostatnia z czterech swobód 

rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Przepływ towarów został 

uregulowany w art. 28 i 29 TFUE. Wolność przepływu towarów to jedno 

z fundamentalnych uprawnień przysługujących obywatelom Unii 

Europejskiej. Zaczynając rozważania na jej temat, należy w pierwszej 

kolejności wskazać, że brak jest legalnej definicji towaru w prawie 

wspólnotowym. Definicja towaru została natomiast określona  

w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które 

stanowi, że towar to produkt mający wartość wymierną w pieniądzu  

i mogący jako taki stanowić przedmiot wymiany handlowej
15

.  

W przypadku dalej idących wątpliwości Trybunał rozstrzyga  

w indywidualnych sprawach czy dany produkt może być uznany za towar 

w rozumieniu prawa Unii Europejskiej.  

Zasada swobodnego przepływu towarów ma zastosowanie do 

towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, ale 

                                                      
12

 ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, 

Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 

marca 1957 
13

 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 31 stycznia 1984 r. w 

sprawie Luisi i Carbone przeciwko Włochom (sprawy połączone 286/82 oraz 

26/83), Eur-Lex nr ECLI: ECLI:EU:C:1984:35 
14

 strona internetowa Twoja Europa, http://www.twojaeuropa.pl/807/swoboda-

przeplywu-kapitalu-i-platnosci-cz-i-historia, Swoboda przepływu kapitału i 

płatności cz. I - historia, dostęp: 21.04.2017 
15

 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 grudnia 1968r. 

Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (sprawa 7/68), 

Eur-Lex nr ECLI:EU:C:1968:51 
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także do towarów, pochodzących z państw trzecich pod warunkiem, że 

zostały one w sposób legalny wprowadzone do obrotu. Takie towary 

traktowane są jakby pochodziły z państw członkowskich.  

Towar pochodzący z Unii Europejskiej to towar, który został  

w całości wyprodukowany na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub też kilku takich państw, ale także towar który został 

wytworzony z elementów legalnie wprowadzonych do obrotu na terenie 

Unii Europejskiej. Od tego gdzie dany towar został 

wyprodukowany/wytworzony zależeć będzie m.in. wymiar cła. 

Pochodzenie towaru jest określane według reguł pochodzenia zawartych 

w Kodeksie Celnym
16

, które określają jakie kryteria dany towar musi 

spełnić, aby mógł mieć przymiot towaru unijnego.  

 Zasadnym wydaje się zwrócić w tym miejscu uwagę na zakaz 

protekcjonizmu, czyli działania polegającego na stworzeniu dla 

produktów krajowych mniej restrykcyjnych warunków wprowadzania 

towaru do obrotu niż dla produktów zagranicznych. W szczególności 

chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju zezwolenia, pozwolenia, koncesje, cła 

czy inne opłaty.  

 W kwestii ograniczeń swobody przepływu towarów należy 

wskazać że zakazane są ograniczenia ilościowe w przywozie i wywozie 

towarów oraz wszelkie działania o podobnym skutku pomiędzy 

państwami członkowskimi
17

. Zakazy te nie mają jednak charakteru 

bezwzględnego. Nie stoją na przeszkodzie wprowadzaniu ograniczeń 

uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego, 

bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub 

ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr kultury o wartości 

artystycznej, historycznej lub archeologicznej, bądź ochrony własności 

przemysłowej i handlowej. Jednakże ograniczenia te nie mogą prowadzić 

do dyskryminacji w handlu między państwami członkowskimi
18

. Wyżej 

wymienione zakazy są wyjątkiem od zasady swobody przepływu 

towarów i przepis dopuszczający ograniczenia jako taki powinien być 

                                                      
16

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 

952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 

(Dz.U. L 269 z 10.10.2013, str. 1—101) 
17

 art. 34 i 35, TFUE 
18

 art. 36, TFUE 
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interpretowany wąsko, a przesłanki jego zastosowania oceniane 

restrykcyjnie
19

.  

 

III. Kontrola jakości towarów na przykładzie artykułów 

żywnościowych 

 Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są 

zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa żywnościowego, w tym m.in.: 

- rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie 

bezpieczeństwa żywności (Dz.U.UE.L.2002.31.1); 

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004  

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 

(Dz.U.UE.L.2004.139.1); 

- na poziomie krajowym w Polsce także ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914, z późn. 

zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 W ramach kontroli wewnętrznej w zakresie produkowania 

żywności wyszczególnia się: 

1. Dobrą Praktykę Higieniczną (w skrócie GHP) obejmuje działania 

podejmowane przez przedsiębiorców na wszystkich szczeblach 

produkcji i obrotu towarami, a także warunki higieniczne jakie  

w tym procesie muszą być spełnione, aby zapewnić 

bezpieczeństwo żywności. Przykładami takich działań są m.in. 

utrzymanie odpowiedniej higieny pomieszczeń w których towary 

są produkowane, odpowiednie warunki w zakresie transportu 

towarów żywnościowych podlegających łatwemu zepsuciu się,  

a także takie działania jak szkolenia oraz badania lekarskie dla 

personelu zajmującego się produkcją żywności; 

2. Dobrą Praktykę Produkcyjną (w skrócie GMP) to działania 

podejmowane przez przedsiębiorców, które należy spełnić aby 

                                                      
19

 D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Komentarz. Tom I,  Warszawa 2012 
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produkowana żywność zapewniała właściwą jakość zdrowotną 

zgodnie z przeznaczeniem danego typu żywności. Przykładami 

mogą być tutaj działania w zakresie badań nad alergenami 

występującymi w żywności przeznaczonej dla alergików czy 

żywność specjalnego przeznaczenia dla osób chorych na choroby 

nowotworowe; 

3. System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli  

(w skrócie HACCP) - polega na działaniach stałego 

monitorowania zagrożeń biologicznych, chemicznych 

i fizycznych w czasie produkcji, składowania oraz obrotu 

żywnością. Jest to system nadzoru nad żywnością, którego celem 

jest wyeliminowanie bezpośrednich przyczyn zagrożeń dla 

zdrowia. Podmioty zajmujące się produkowaniem żywności są 

zobowiązane do opracowania procedur postępowania na 

podstawie zasad systemu HACCP oraz wdrożenie i stosowanie 

ich w zakładach produkcyjnych;  

4. Normy ISO 22000:2005 to normy dotyczące zarządzania 

bezpieczeństwem żywności. Jest dokumentem zawierającym 

wymagania dotyczące wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia 

systemu zarządzania ukierunkowanego na dostarczanie do 

odbiorcy bezpiecznej żywności. Wdrożenie normy ISO 

22000:2005 oznacza, dla przedsiębiorcy automatycznie 

wprowadzenie systemu HACCP. Norma składa się z czterech 

kluczowych elementów, które obejmują: wzajemną komunikację 

(wewnętrzną i zewnętrzną), zarządzanie systemem, programy 

podstawowe (GMP, GHP wyżej wymienione i inne
20

), zasady 

HACCP oparte na Codex Alimentarius
21

. 

 Poza wyżej wymienionymi zasadami produkowania i obrotu 

żywnością przedsiębiorcy podlegają kontroli przez uprawnione do tego 

                                                      
20

 GAP - Dobra Praktyka Rolnicza, GVP - Dobra Praktyka Weterynaryjna, GDP 

- Dobra Praktyka Dystrybucyjna, GTP - Dobra Praktyka Handlowa 
21

 Zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, praktyk, zaleceń i 

wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł 

rolnospożywczy oraz środowiska naukowe państw zrzeszonych - Definicja wg 

WHO/FAO, Understanding The Codex Alimentarius, Rome 2006, Codex 

Alimentarius nie ma mocy wiążącej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
https://pl.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
https://pl.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
https://pl.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
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instytucje. Pierwszą z nich jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Organy 

tej instytucji sprawują nadzór nad jakością zdrowotną żywności, 

przestrzeganiem warunków sanitarnych w toku produkcji i obrotu 

artykułami żywnościowymi (z uwzględnieniem zasad określonych przez 

system HACCP) oraz nadzór nad jakością zdrowotną artykułów 

transportowanych do Polski z zagranicy. Także warunki produkcji, 

transportu, przechowywania oraz obrotu żywności poddane są kontroli 

poprzez pryzmat ich zgodności z przepisami określającymi wymagania 

higieniczne i zdrowotne. Drugą instytucją kontrolującą produkcję i obrót 

żywnością jest Inspekcja Weterynaryjna. Jej działania skupiają się  

w głównej mierze na zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt, 

zwalczaniu tych chorób, nadzorze nad żywnością pochodzenia 

zwierzęcego. Inspekcja sprawuje nadzór m.in. nad zakładami 

przetwórstwa mięsa, ale także sprzedażą mięsa w handlu obwoźnym czy 

przywozem z zagranicy środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 

Kolejna instytucja kontrolująca jakość produktów żywieniowych to 

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która 

sprawuje kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  

w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, sprowadzanych 

z zagranicy, a także kontrolę graniczną tych artykułów oraz  kontrolę 

warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych. Tylko 

sygnalizacyjnie należy wskazać, że do kontroli roślin powołano w Polsce 

odrębną instytucję - Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Z kontrolą 

jakości sprzedaży produktów żywieniowych związana jest Inspekcja 

Handlowa, która m.in. kontroluje produkty wprowadzane do obrotu  

w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi  

w przepisach, w tym w prawie żywnościowym oraz weryfikuje czy 

spełnione są ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów 

znajdujących się w obrocie lub przeznaczonych do wprowadzenia do 

obrotu.  

 Przy krótkiej charakterystyce wyżej wymienionych instytucji 

sprawujących kontrolę nad jakością towarów należy wskazać na 

występowanie dwóch typów jakości: zdrowotną (którą kontroluje 

Państwowa Inspekcja Sanitarna) i handlową (pojawiającą się przy 

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). Jakość 

handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego 
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właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikro-

biologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz 

wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji  

i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi 

lub fitosanitarnymi
22

. Brak natomiast legalnej definicji jakości 

zdrowotnej
23

.  

 

IV. Zjawisko "Europy dwóch prędkości" 

 Ostatnimi czasy w mediach pojawiły się informacje odnośnie 

wprowadzenia koncepcji Europy dwóch prędkości. Europa dwóch 

prędkości, czy też inaczej nazywana Europa dwuwarstwowa polega na 

podziale wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej na dwie 

kategorie: szybciej rozwijające się i te stanowiące słabsze ogniwo  

w strukturze unijnej. Wyznacznikiem w tym podziale powinny być 

przede wszystkim względy gospodarcze, ale nie wyklucza się znaczenia 

także kwestii społecznych oraz politycznych. Ogólnie koncepcja Europy 

dwóch prędkości w Polsce kojarzona jest ze zjawiskiem, co do zasady 

negatywnym. Wynika to z faktu, że większość osób obawia się, że nasz 

kraj pozostanie w tej drugiej kategorii państw słabiej i wolniej 

rozwijających się, a podział może doprowadzić do pogłębienia się tych 

różnic. 

 Koncepcja Europy dwóch prędkości nie powinna jednak kojarzyć 

się wyłącznie negatywnie. Podział państw członkowskich niekoniecznie 

musi prowadzić do ich dezintegracji. Podział taki może przejawiać się  

w dopuszczeniu do prezentowania w unijnym procesie decyzyjnym 

dwóch podejść obowiązkowych i nadobowiązkowych uregulowań. Unia 

Europejska w konkretnej kwestii może uznać przyjęte uregulowania jako 

obowiązkowe, wtedy stosowanie ich czy implementacja byłaby 

obowiązkiem państwa członkowskiego oraz drugą grupę uregulowań, 

                                                      
22

art. 3 pkt. 5, ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych  (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r.  poz. 1604) 
23

 na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych 

żywności i żywienia przyjmuje się, że jakością zdrowotna jest ogół cech i 

kryteriów przy pomocy których charakteryzuje się żywność pod względem: 

wartości odżywczej, jakości organoleptycznej, bezpieczeństwa dla zdrowia 

konsumenta (Dz.U. z 2001r.,  nr 63 poz. 634 z późn. zm) 
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nieobowiązkowych polegających na pozostawieniu wyboru między 

wprowadzeniem danych rozwiązań do porządku krajowego państwa 

członkowskiego, a więc fakultatywność działania. W takim ujęciu Europa 

dwóch prędkości polegałaby na  pozostawieniu możliwości decydowania 

państwom członkowskim.  

 Koncepcja Europy dwóch prędkości wraca co jakiś czas do 

debaty publicznej. Przedstawiciele państw członkowskich rozważają 

korzyści i wady wprowadzenia takiego systemu. Jednak należałoby wziąć 

pod rozwagę czy tak naprawdę już nie mamy do czynienia z podziałem 

państw członkowskich Unii Europejskiej na "szybsze" i "wolniejsze". 

Podając tutaj jako przykład chociażby strefę Euro
24

. W innych 

dziedzinach życia daje się zauważyć różnice pomiędzy poszczególnymi 

państwami członkowskimi. Także ostatnio nagłośniony przez media 

temat jakości towarów na terenie Unii Europejskiej
25

. Mimo szeregu 

uregulowań przedstawianych wyżej odnoszących się do kontroli jakości 

towarów występujących w obrocie oraz zasadzie równego traktowania 

obywateli państw członkowskich daje się zauważyć różnice. Aktualnie 

nie są dostępne badania porównujące jakość towarów produkowanych  

i wprowadzanych do obrotu w Polsce z towarami z innych państw 

członkowskich, jednakże obywatele coraz głośniej mówią o tych 

różnicach. Biorąc za przykład artykuły żywnościowe różnice przejawiają 

się przede wszystkich w jakości składników (produktów) 

wykorzystywanych do produkcji finalnego artykułu żywnościowego
26

.  

 Nie ulega wątpliwości, że wraz z przystąpieniem Polski do Unii 

Europejskiej w 2004 r. jakość artykułów żywnościowych na polskim 

rynku uległa znacznej poprawie. Wynika to z obowiązku stosowania 

przepisów unijnych i dostosowywania przepisów krajowych do tych 

wymogów. Poprawa jakości zdrowotnej żywności nastąpiła w wyniku 

                                                      
24

 Euro jest prawnym środkiem płatniczym w 19 państwach członkowskich Unii 

Europejskiej 
25

 Strona internetowa Newsweek, 

 http://www.newsweek.pl/biznes/firma/dlaczego-towary-w-polsce-sa-nizszej-

jakosci-niz-na-zachodzie-,artykuly,407566,1.html, Dlaczego towary w Polsce są 

niższej jakości niż na zachodzie, dostęp: 21.04.2017 
26

 Strona internetowa redakcji Na Temat, http://natemat.pl/85241,do-polski-

trafiaja-produkty-drugiej-kategorii-nie-jestesmy-smietnikiem-europy, Do Polski 

trafiają produkty drugiej kategorii, dostęp: 21.04.2017 
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wdrażania systemów temu służących, ale również poprzez uświadamianie 

osób uczestniczących bezpośrednio w procesie produkcji i obrotu 

żywnością
27

.  

 Dyrektywa 1999/44/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów 

konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji została implementowana 

do porządku krajowego ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Ustawa ta została jednak uchylona. W jej miejsce uchwalono ustawę  

z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta implementującą nową 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/Ue z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca 

dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG  

i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Wyżej wskazana 

ustawa nie zawiera co prawda rozwiązań związanych z jakością 

artykułów żywnościowych, ale określa prawa przysługujące 

konsumentowi, w szczególności: obowiązki przedsiębiorcy 

zawierającego umowę z konsumentem, zasady i tryb zawierania 

z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, 

zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa, zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na 

odległość dotyczącej usług finansowych
28

. 

 Mechanizmy przyjęte w przepisach prawnych na poziomie 

unijnym i krajowym nie zapewniają wprost takiej samej jakości 

produktów oferowanych w poszczególnych państwach członkowskich 

Unii Europejskiej. Mimo, że konsument ma prawo być traktowany  

w innym państwie członkowskim tak samo jak w swoim, nie wydaje się 

mieć zastosowania do jakości nabywanych towarów. Świadczy o tym 

ostatnio wyrażone stanowisko Komisji Europejskiej, która uznała że 

międzynarodowe koncerny mają prawo dostosowywać swoje produkty do 

                                                      
27

 R. Wierzejewska, Bezpieczeństwo żywności w Polsce w okresie członkowstwa 

w Unii Europejskiej, Przemysł Spożywczy, tom 69, nr 2, str. 2-6 
28

 art. 1, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 

poz. 827) 
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poszczególnych rynków państw członkowskich. Stanowisko to było 

odpowiedzią na zarzuty przedstawicieli Węgier i Słowacji, w których to 

państwach przeprowadzono kontrole jakości produktów. W wyniku 

kontroli porównawczej towarów na Węgrzech i Austrii okazało się, że 

produkty sprzedawane na Węgrzech były gorszej jakości niż na rynku 

austriackim. Kontrole przeprowadzono także na Słowacji. Wniosek był 

następujący - produkty żywnościowe różnią się smakiem i wyglądem od 

sprzedawanych w Austrii i Niemczech (zbadano różne produkty, m.in. 

nabiał, mięso, ryby, sery, napoje, słodycze)
29

. 

 W Polsce nie przeprowadzano badań porównawczych produktów 

oferowanych na rodzimym rynku i rynkach państw sąsiednich należących 

do Unii Europejskiej. Jednak można zauważyć, że coraz głośniej 

i częściej obywatele uskarżają się na różnice w oferowanych produktach 

tak pod względem jakościowym jak i finansowym. Produkty dostępne na 

polskim rynku są pod względem jakości dużo gorsze niż produkty 

niemieckie. Można zauważyć coraz więcej przedsiębiorców-

sprzedawców, którzy sprowadzają produkty z Niemiec i oferują je do 

sprzedaży na polskim rynku. Daje się także zauważyć, że produkty te są 

pod względem jakościowym lepsze, ale także dużo tańsze niż dostępne  

w obrocie krajowym.  

 Jeśli zwrócić uwagę na nasz polski rynek to z dostępnych 

sprawozdań z działalności Inspekcji Handlowej (w zakresie wyników 

kontroli jakości artykułów żywnościowych) wynika, że istnieje dość 

wysoki i z roku na rok rosnący odsetek zakwestionowanych partii 

żywności
30

. Przykładowo aktualne zestawienie opracowane przez 

Departament Inspekcji Handlowej Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów na podstawie danych przekazanych przez wojewódzkie 

inspektoraty Inspekcji Handlowej w 2014 r.  

                                                      
29

Strona internetowa Fundacja Prosto z mostu, http://prostozmostu.pl/gorsza-

zywnosc-na-rynkach-naszego-regionu-komisja-europejska-nie-widzi-

problemu,4365.html, Gorsza żywność n rynkach naszego regionu? Komisja 

Europejska nie widzi problemu, dostęp: 21.04.2017 
30

 Sprawozdania z działalności Inspekcji Handlowej dostępne na stronie 

internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  

https://www.uokik.gov.pl/raporty_z_kontroli_inspekcji_handlowej.php?&print=

1, Raporty z kontroli Inspekcji Handlowej, dostęp: 21.04.2017 
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Tabela 1. Zestawienie wybranych grup środków spożywczych w zakresie 

stosunku liczby partii zakwestionowanych do liczby partii zbadanych 

Lp. Wybrane grupy 

środków 

spożywczych 

sprawdzone w 

zakresie jakości 

Liczba partii Proc.  

Zbadanych zakwestionowanych 

1 Ryby i przetwory 

rybne (głównie 

mrożone 

glazurowane) 

347 133 38,3 

2 Masło 91 27 29,7 

3 Oliwa z oliwek 26 4 15,4 

4 Jaja spożywcze 184 27 14,6 

5 Wyroby 

cukiernicze 

148 21 14,2 

6 Mięso i przetwory 

mięsne 

601 58 9,6 

7 Mleko i przetwory 

mleczne (bez 

masła) 

466 40 8,6 

8 Wyroby 

garmażeryjne 

81 7 8,6 

9 Napoje 

bezalkoholowe 

202 13 6,4 

10 Mrożonki (wyroby 

kulinarne, 

owocowe, 

warzywne) 

40 2 5 

11 Drób i przetwory 

drobiowe 

61 3 4,9 

12 Pieczywo i 

wyroby piekarskie 

272 10 3,7 

13 Przetwory 59 2 3,4 
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owocowe i 

warzywne (bez 

mrożonek) 

14 Napoje 

alkoholowe 

22 1 4,5 

15 Produkty w 

gastronomii 

2802 418 14,9 

16 Produkty 

rolnictwa 

ekologicznego 

466 21 12,6 

17 Produkty ChOG, 

ChNP, GTS 

82 4 4,9 

Źródło: sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej za 2014r.,  dostępne na stronie 

internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów31 

Poniższy wykres przedstawia natomiast zestawienie stosunku liczby 

partii towarów żywnościowych, w których stwierdzono nieprawidłowości 

do ogólnej liczby zbadanych partii towarów żywnościowych w latach 

2009-2014. 

 
 

                                                      
31

 Strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

https://www.uokik.gov.pl/raporty_z_kontroli_inspekcji_handlowej.php, dostęp: 

18.05.2017 
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  Wykres opracowany na podstawie danych ze sprawozdań  

z działalności Inspekcji Handlowej obejmującej kontrolę jakości 

produktów żywnościowych w zakresie badań organoleptycznych  

i fizykochemicznych 
32

. 

 Z wyżej przedstawionego wykresu wynika, że odpowiednio  

w roku 2009 r. odsetek stwierdzonych nieprawidłowości w zbadanych 

partiach towarów żywnościowych w stosunku do ogólnej liczby 

badanych partii wynosił 7,42%, w 2010r. - 12,95%, w 2011r. - 10,89%, 

w 2012r. - 11,27%, w 2013r. - 11,83%, w 2014r. - 12,95%. Reasumując, 

procent artykułów żywnościowych, w których stwierdzono 

nieprawidłowości stale rośnie i zasadniczo nie ma on związku ze 

wzrostem liczby badanych partii towarów żywnościowych  

w poszczególnych latach. Z uwagi na brak wcześniejszych danych oraz 

sprawozdań z lat 2015 i 2016 wykres jest ograniczony do okresu od 

2009r. do 2014 r.   

 Biorąc pod uwagę powyższe dane dotyczące zakwestionowanej 

w kontrolach żywności możemy dokonać analizy jakości artykułów 

żywnościowych. Mimo, że po 2004 r. bezpieczeństwo i jakość żywności 

poprawiły się to jeszcze nie świadczy o tym, że problem zupełnie zniknął. 

Wydawać by się mogło, że sposobem na poprawę jakości jest 

wprowadzenie przepisów w wyższym stopniu sankcjonujących 

nieprawidłowości na poziomie krajowym, ale także przepisów na 

poziomie unijnym, które zapewniałyby jednolitość w zakresie jakości 

wprowadzanych do państw członkowskich produktów.  

 W marcu br. Parlament Europejski przyjął przepisy prowadzące 

m.in. do zaostrzenia kontroli bezpieczeństwa żywności na całym etapie 

jej produkcji, a poprzez to także do skuteczniejszego ujednolicenia 

                                                      
32

 Przestawiony odsetek towarów kwestionowanych odnosi się do produktów 

poddanych badaniom (nie dotyczy wszystkich znajdujących się w obrocie). W 

stosunku do 2013r. ze względu na wady zakwestionowano mniej  następujących 

produktów: jaj, mleka i przetworów mlecznych (bez masła i tłuszczów 

mlecznych), pieczywa i wyrobów piekarskich, przetworów owocowo-

warzywnych, wyrobów garmażeryjnych oraz produktów rolnictwa 

ekologicznego. W pozostałych grupach odsetek zakwestionowanych produktów 

ze względu na niewłaściwą jakość był podobny lub wyższy. 
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jakości
33

. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać pod koniec 2019 r. 

Może będą one lekarstwem na problem niejednolitej jakości produktów 

wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej. Może wysoka jakość 

produktów będzie faktycznie obowiązywać nie tylko w Niemczech czy 

Austrii, ale też w Polsce czy na Węgrzech.  

  

V. Podsumowanie 

 W artykule starałam się wykazać różnice w zakresie jakości 

towarów, w szczególności produktów żywnościowych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. Definicja rynku wewnętrznego oraz 

ogólne informacje o jego funkcjonowaniu były tego podstawą. Z uwagi 

na fakt, że wolność przepływu towarów to jedna z czterech swobód Unii 

Europejskiej zasadnym było wprowadzenie krótkiej ich charakterystyki. 

W zakresie przepływu towarów dokonałam analizy przepisów i norm 

dotyczących kontroli jakości artykułów żywnościowych. Następnie 

została poruszona tematyka zjawiska "Europy dwóch prędkości"  

w kontekście swobody przepływu towarów.  

 Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. przyniosło wiele 

pozytywnych zmian w zakresie jakości oferowanych towarów,  

w szczególności produktów żywieniowych. Wdrażanie europejskich 

przepisów dotyczących norm ekologicznych, bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także zdrowia niewątpliwie wpłynęły na ogólne pojętą poprawę 

jakości oferowanych towarów. Nie bez znaczenia jest fakt, że pośrednio 

doszło także do poprawy jakości życia.  

 "Europa dwóch prędkości" to zapowiedź jeszcze silniejszej 

integracji państw członkowskich w ramach organizacji Unii Europejskiej, 

ale też zjawisko, które dla części państw oznacza pozostawanie w tej 

drugiej, wolniejszej warstwie. Zjawisko to pozwala na wzmocnienie 

pozycji państw szybciej rozwijających się, ale stanowi także powód do 

rozważań na temat pozycji tych państw, które nie są gotowe do 

dotrzymania kroku tym pierwszym. Jednak czy taki stan rzeczy nie jest 

                                                      
33

 Strona internetowa Parlamentu Europejskiego,  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BAGENDA%2B20170315%2BSIT%2BDOC%2

BXML%2BV0%2F%2FPL&language=PL, dostęp: 25 kwietnia 2017r. 
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motywacją do działania i rozwoju, a w konsekwencji także walki o lepszą 

przyszłość dla swoich obywateli? 

 Wydaje się, że w zakresie swobody przepływu towarów Europa 

dwóch prędkości już jest faktem, na razie nie udowodnionym badaniami 

czy analizami, ale z pewnością dostrzegalnym dla zwykłego obywatela 

Unii Europejskiej.  

 

BIBLIOGRAFIA 

Akty prawne  

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. C 202 z 7.06.2016) 

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. L 376 z 27.12.2006, str. 

36—68) 

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca 

rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 

68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 

90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz. U. L 158 z 30.4.2004, str. 77-

123) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 

952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. 

U. L 269 z 10.10.2013, str. 1-101) 

Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku 

między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej 

Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli 

na wspólnych granicach (Dz. U. L 239 z 22.9.2000, str. 19-62) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1604) 

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2001, nr 63, poz. 634) 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) 

 

Literatura 

K. Cholawko-Sosnowska, K. Karbowska, A.Wnukowska, Unia Europejska 

słownik terminów i pojęć, Warszawa 2004 

D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Komentarz. Tom I, Warszawa 2012 

R. Wierzejewska, Bezpieczeństwo żywności w Polsce w okresie członkowstwa w 

Unii Europejskiej, Przemysł Spożywczy, tom 69, nr 2 

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, 

Warszawa 2011 



A. Piekut: Europa dwóch prędkości w kontekście swobody przepływu towarów 

327 

 

L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. 

Teichmann, Unia Europejska, Warszawa 2000 

E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Unia Europejska Tom I, Warszawa 

2004 

I. Popiuk-Rysińska, Unia Europejska - geneza, kształt i konsekwencje integracji, 

Warszawa 1998 

Orzecznictwo  

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 grudnia 1968r. 

Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (sprawa 7/68), 

Eur-Lex nr ECLI:EU:C:1968:51 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 31 stycznia 1984 r. w 

sprawie Luisi i Carbone przeciwko Włochom (sprawy połączone 286/82 oraz 

26/83), Eur-Lex nr ECLI: ECLI:EU:C:1984:35 

 
 

  



J. Sikora: Potencjalne środki rozwiązania kryzysu finansów publicznych w strefie euro 

328 

 

Justyna Sikora 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 

Potencjalne środki rozwiązania kryzysu finansów 

publicznych w strefie euro 

Potential ways of solving the sovereign debt crisis in the euro area 

 

Abstrakt 

  W latach 2010-2013 wprowadzono w strefie euro szereg reform 

mających na celu poprawę koordynacji polityk budżetowych  

i gospodarczych oraz wzmocnienie nadzoru nad rynkami finansowymi. 

Jednakże nowy system stał się złożony i nie w pełni zabezpiecza przed 

narastaniem zadłużenia publicznego. W artykule zostały przedstawione  

i przeanalizowane potencjalne środki rozwiązania kryzysu zadłużenia  

w strefie euro. Ocenie zostały poddane następujące propozycje reform: 

Fundusz Amortyzacji Zadłużenia, obligacje europejskie, przyznanie 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu roli pożyczkodawcy ostatniej 

instancji, określenie zasad wyjścia ze strefy euro oraz stworzenie unii 

budżetowej. 

Słowa kluczowe:   

zadłużenie publiczne, strefa euro, polityka budżetowa 

Abstract  

  In the years 2010-2013 numerous institutional reforms aimed at 

improving coordination of fiscal and economic policies and strengthening 

supervision over financial markets were implemented in the euro area. As 

a consequence the new system became complex and does not fully 

protect from growing public debt. The article presents and analyzes 

potential measures aimed at solving the sovereign debt crisis in the euro 

area. The following reform proposals were assessed: the Debt 
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Redemption Fund, European bonds, assigning the European Central Bank 

the role of the lender of last resort, defining exit rules from the euro area 

and creating a fiscal union. 

Key words:    

public debt, euro area, fiscal policy 

Wstęp 

W następstwie kryzysu w strefie euro wprowadzono liczne reformy 

mające na celu poprawę koordynacji polityk budżetowych  

i gospodarczych oraz wzmocnienie nadzoru finansowego. Na kraje 

członkowskie nałożono nowe obowiązki oraz częstsze i dokładniejsze 

raportowanie. Zróżnicowana architektura instytucjonalna oraz 

różnorodny proces decyzyjny sprawiły, że system stał się mało 

przejrzysty i skomplikowany od strony prawnej. Niektóre wymagania 

powtarzają są w kilku instrumentach. Część dotyczy tylko krajów strefy 

euro, inne wszystkich państw Unii Europejskiej (UE),a np. Pakt Fiskalny 

jedynie krajów sygnatariuszy. Ponadto nakładające się zasady odwracają 

uwagę od najważniejszego celu, jakim powinno być zmniejszenie 

wartości długu publicznego wobec PKB.  

Nadal trwają prace nad zreformowaniem architektury 

instytucjonalnej strefy euro, tak by zapewnić stabilność unii walutowej 

w długim okresie i zabezpieczyć przed narastaniem zadłużenia 

publicznego. Wydaje się, iż zwiększenie integracji w obszarze finansów 

publicznych, silniejsza koordynacja prowadzonych przez poszczególne 

kraje polityk budżetowych i gospodarczych zminimalizują negatywne 

skutki potencjalnych przyszłych kryzysów oraz poprawią efektywność 

prowadzonych działań antykryzysowych.  

1. Fundusz Amortyzacji Zadłużenia 

By zapobiec kryzysom płynności i zmotywować państwa strefy 

euro do konsolidacji fiskalnej, proponuje się stworzenie Funduszu 
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Amortyzacji Zadłużenia
1
. Stanowiłby on wspólne zobowiązanie krajów 

członkowskich, że przez okres 20-25 lat obniżą one swoje zadłużenie do 

poziomu 60% PKB. Dług publiczny powyżej progu 60% PKB zostałby 

przeniesiony do funduszu i byłby gwarantowany wspólnie, dzięki czemu 

w krajach o wysokim zadłużeniu spadłyby koszty jego obsługi. Kraje 

byłyby zobligowane do jego stopniowej spłaty w ciągu kolejnych 20-25 

lat, zobowiązując się do osiągania co roku określonych nadwyżek salda 

pierwotnego budżetu. Po tym okresie fundusz zostałby zlikwidowany. 

Wszystkie kraje strefy euro odpowiadałyby łącznie za nadwyżkę długu 

powyżej 60% PKB, natomiast za pozostałą część zadłużenia każde 

państwo byłoby odpowiedzialne indywidualne. Do jego obowiązków 

należałoby niedopuszczenie do wzrostu zadłużenia niegwarantowanego 

przez fundusz powyżej limitu 60% PKB. Jako zabezpieczenie kraje 

musiałyby wprowadzić do swoich konstytucji regułę budżetową z tzw. 

hamulcem długu, zgodnie z którą deficyt strukturalny nie mógłby 

przekroczyć limitu 0,5% PKB wyznaczonego w Pakcie Fiskalnym. Jeśli 

dług przewyższyłby próg 60%PKB, gwarantowanie nadwyżki z funduszu 

zostałoby wstrzymane. Kraje byłyby także zobowiązane do zawarcia 

wiążącej umowy (podobnej do tej zawieranej przy programach 

pomocowych w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności -ESM), 

w której zostałaby przedstawiona ścieżka konsolidacji oraz konieczne do 

przeprowadzenia reformy strukturalne. Dodatkowo każde państwo 

uczestniczące w funduszu musiałoby wpłacić depozyt w wysokości 20% 

wartości przeniesionego zadłużenia oraz zobowiązać się do 

przeznaczenia części przychodów podatkowych na spłatę zobowiązań 

wobec funduszu. W przypadku nieprzestrzegania zobowiązań kraj 

traciłby wpłacone zabezpieczenie. Po przekazaniu długu nie można by 

wykluczyć danego państwa z funduszu. Fundusz byłby otwarty dla 

wszystkich krajów strefy euro z zadłużeniem publicznym 

przekraczającym 60% PKB. Długi krajów, które otrzymują wsparcie 

finansowe z ESM i są w trakcie wdrażania programów 

                                                      
1
 H. Doluca, M. Hübner, D. Rumpf, B. Weigert, The European Redemption Pact: 

an illustrative guide, German Council of Economic Experts, Working Paper 

02/2012, http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de, dostęp: 14.04.2017. 



J. Sikora: Potencjalne środki rozwiązania kryzysu finansów publicznych w strefie euro 

331 

 

dostosowawczych, mogłyby zostać przetransferowane do funduszu 

dopiero po zakończeniu programów.  

Warto podkreślić, że wszelkim formom uwspólnotowienia długu 

strefy euro sprzeciwia się kanclerz Niemiec Angela Merkel w obawie 

przed ponoszeniem przez niemieckich podatników kosztów zadłużenia 

krajów Południa. Ponadto mutualizacja zadłużenia jest niezgodna 

z Traktatem, dlatego powołanie Funduszu Amortyzacji Zadłużenia 

wymagałoby wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych. 

Na zlecenie Komisji Europejskiej grupa ekspertów przygotowała 

raport
2
 na temat zalet i wad zaproponowanego mechanizmu oraz 

możliwości jego wprowadzenia w strefie euro. Wyrazili oni pozytywną 

opinię na temat powołania funduszu, podkreślając, iż wpłynąłby on 

korzystnie na ustabilizowanie wysokości oprocentowania bonów 

skarbowych krajów strefy euro. Fundusz zakłada silne wzajemne 

powiązanie krajów uczestniczących w mechanizmie i wymaga od nich 

konsolidacji fiskalnej, dlatego też należy zminimalizować ryzyko pokusy 

nadużycia m. in. poprzez określenie warunków wstępnych uczestnictwa 

w funduszu (okresu próbnego, ograniczonego członkostwa) czy 

wprowadzenia systemu sankcji w przypadku nieprzestrzegania jego 

założeń. Ponadto fundusz powinien zostać powołany dopiero, gdy krajom 

strefy euro uda się zredukować nadmierne zadłużenie. Dużym 

wyzwaniem będzie przestrzeganie przez wiele lat ustalonych reguł 

i utrzymywanie określonych poziomów salda budżetowego. Kraje, 

transferując do funduszu nadwyżki swoich długów ponad limit 60% 

PKB, skorzystają z niższej stopy procentowej w nierównym stopniu. 

Państwa postrzegane przez rynki jako stabilne o niskim oprocentowaniu 

obligacji skarbowych stracą, podczas gdy oprocentowanie obligacji 

krajów najbardziej zadłużonych spadnie. Istnieje ryzyko, iż nie będą one 

                                                      
2
Final report. Expert Group on Debt Redemption Fund and Eurobills chaired by 

G. Tumpel-Gugerell, 31.03.2014,   

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/20140331_report_e

n..pdf, dostęp: 09.04.2017. 

W skład grupy eksperckiej weszli Gertrude Tumpel-Gugerell (przewodnicząca), 

Vitor Bento, Graham Bishop, Lex Hoogduin, Jan Mazak, Belen Romana, Ingrida 

Simonyte, VesaVihriala, Beatrice Weder di Mauro.  
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mieć motywacji do utrzymywania stabilnych finansów publicznych,  

a dyscyplinujący wpływ rynku zmaleje, gdyż nadmierne zadłużenie 

zostanie objęte solidarnymi gwarancjami wszystkich uczestników 

funduszu. Ponadto część długu, który zostanie przetransferowany do 

funduszu, będzie inaczej traktowany niż ten pozostający  

w kompetencjach krajowych. Jego redukcja stanie się priorytetowa  

w stosunku do „długu krajowego‖. Ryzyko jego spłaty wzrośnie, a rynki 

będą się domagać wyższych stóp procentowych.  Oprócz tego 

mutualizacja zadłużenia daje możliwość zakupu ubezpieczenia po 

wystąpieniu zdarzenia i może skutkować zmniejszeniem bodźców do 

poprawy konkurencyjności. Fundusz nie może stanowić substytutu 

zrównoważonych finansów publicznych. Nie wolno też dopuścić do 

sytuacji, iż kraje członkowskie przedłużają swoje uczestnictwo  

w funduszu, by przez dłuższy okres korzystać z niższych kosztów 

finansowania.  

2. Obligacje europejskie  

Kolejną propozycją rozwiązania kwestii nadmiernego zadłużenia 

jest emisja wspólnych obligacji skarbowych gwarantowanych solidarnie 

przez państwa strefy euro. Plan stworzenia unijnych obligacji pojawił się 

już w 2000 roku w raporcie grupy Giovanniego dotyczącym koordynacji 

emisji długu w strefie euro
3
. W 2010 roku wraz z rozprzestrzenianiem się 

kryzysu zadłużenia publicznego powrócono do pomysłu emisji 

wspólnych obligacji europejskich jako instrumentu, który mógłby 

ustabilizować napięcia na rynku obligacji. 

Potencjalnie obligacje mogłyby stać się stałym instrumentem 

finansowania bieżących potrzeb pożyczkowych krajów strefy euro, lecz 

możliwość zaciągania wspólnego długu wymagałaby zmian w Traktacie. 

Emisja obligacji objętych gwarancjami solidarnymi narusza bowiem 

zakaz przejmowania zobowiązań innych państw członkowskich. Wspólne 

obligacje umożliwiłyby państwom borykającymi się z wysokimi 

                                                      
3
Co-ordinated public debt issuance in the Euro Area.Report of the Giovanni 

Group, Komisja Europejska, Bruksela, listopad 2000,  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6372_en.pdf, 

dostęp: 16.04.2017. 
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kosztami obsługi zadłużenia skorzystanie z lepszej wiarygodności innych 

członków obszaru euro. Najbardziej zadłużone kraje uzyskałyby 

łatwiejszy dostęp do finansowania, a ryzyko utraty dostępu do rynku 

zmniejszyłoby się. Jednak oprocentowanie obligacji skarbowych krajów 

ze stabilnymi finansami publicznymi wzrosłoby. Teoretycznie 

oprocentowanie wspólnych obligacji byłoby bardziej stabilne i mniej 

podatne na obniżki ratingu kredytowego danego państwa. Poprawiłaby 

się także płynność rynku obligacji, co zachęciłoby inwestorów do 

dywersyfikacji swojego portfela i potencjalnie wzmocniłoby pozycję euro 

jako międzynarodowej waluty rezerwowej. Z drugiej strony emisja 

wspólnych obligacji mogłaby spowodować pokusę nadużycia i osłabić 

dyscyplinę budżetową zarówno w państwach o niskim jak i o wysokim 

poziomie zadłużenia publicznego. Z tego względu mechanizm emisji 

obligacji powinien zawierać zachęty finansowe do prowadzenia 

odpowiedzialnej polityki budżetowej oraz system karnych stóp 

procentowych pełniących rolę dyscypliny rynkowej. Dodatkowo 

możliwość uczestniczenia w emisji wspólnych obligacji powinna być 

uzależniona od spełnienia przez dane państwo ustalonych warunków 

makroekonomicznych i budżetowych jak np. zobowiązań wynikających 

ze wzmocnionych ram budżetowych. Zalecane jest też wprowadzenie 

systemu sankcji w przypadku nieprzestrzegania zasad, m.in. obowiązku 

przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia, nakładanie karnych odsetek 

czy ograniczenie prawa do emisji. 

W 2012 roku
4
 po raz kolejny pojawiła się koncepcja emisji 

wspólnych obligacji. Jako jedna z reform w perspektywie 

średnioterminowej zostały zaproponowane obligacje europejskie 

o terminie zapadalności od 1 do 2 lat. W dokumencie podkreślono, że 

instrumentowi, by mógł zostać wprowadzony i stać się skutecznym, musi 

towarzyszyć pogłębiona integracja polityk budżetowych i gospodarczych. 

W kolejnym etapie prac grupa ekspertów na zlecenie Komisji 

Europejskiej przeanalizowała możliwość emisji wspólnych obligacji  

w strefie euro, ich wady i zalety oraz zaproponowała, jak taki mechanizm 

                                                      
4
Communication from the Commission. A Blueprint for a deep and genuine 

EMU.Launching a European debate, Komisja Europejska, COM(2012) 777, 

Bruksela, 5.12.2012,  http://register.consilium.europa.eu, dostęp: 18.04.2017. 
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mógłby wyglądać w praktyce. Eksperci doszli do wniosku, iż powinien 

on objąć jedynie dług krótkoterminowy o terminie zapadalności do roku 

bądź dwóch lat. By chronić jakość wspólnych obligacji, zaproponowano, 

by wykluczyć z emisji kraje otrzymujące pomoc finansową i wdrażające 

programy dostosowawcze. Mogłyby one przystąpić do mechanizmu 

dopiero po zakończeniu programów
5
. Obligacje byłyby gwarantowane 

solidarnie lub pro rata (zależnie od wkładu). 

Wydaje się, iż wspólne obligacje przyczynią się do lepszej 

integracji finansowej oraz do stabilizacji rynków, przede wszystkim 

zmniejszenia wahań na rynku długu. Zabezpieczą także przed kryzysami 

płynności oraz utratą dostępu do rynku w wyniku nagłego wzrostu ryzyka 

czy utraty zaufania inwestorów. By uzyskać zaufanie inwestorów, 

mechanizm powinien być stały. Jednakże część ekspertów nie zgadza się 

z powyżej przytoczonymi argumentami. Sądzą, że efekty nie będą 

znaczące. Niezbędne są reformy strukturalne oraz sektora finansowego. 

Ponadto emisja wspólnych obligacji nie może zastąpić działań 

redukujących dług publiczny, m.in. prowadzenia zdyscyplinowanych 

finansów publicznych, utrzymywania nadwyżek salda pierwotnego 

budżetu i pobudzania wzrostu gospodarczego. W przypadku emisji długu 

o terminie zapadalności do jednego roku oraz opartego na 

odpowiedzialności pro rata, pokusa nadużycia byłaby mniejsza, niż 

gdyby emisja objęła większą wartość długu, a kraje członkowskie 

odpowiadałyby za wyemitowane papiery solidarnie. By ją 

zminimalizować, należałoby stworzyć system zachęt, sankcji oraz zasady 

wykluczenia danego kraju ze wspólnej emisji, jeśli nie przestrzegałby 

zaleceń, jak również określić warunki wstępne umożliwiające udział we 

wspólnej emisji i okres próbny.  

Z jednej strony, emisja wspólnych obligacji europejskich powinna 

poprawić wiarygodność kredytową krajów strefy euro oraz płynność 

rynku, a kraje o wysokim oprocentowaniu obligacji zyskają ułatwiony 

dostęp do rynków finansowych. Państwa strefy euro będą solidarnie 

odpowiedzialne za wyemitowane obligacje, co będzie stanowiło 

                                                      
5
Final report.Expert Group on Debt Redemption Fund and Eurobills chaired by 

G. Tumpel-Gugerell, op.cit. 



J. Sikora: Potencjalne środki rozwiązania kryzysu finansów publicznych w strefie euro 

335 

 

informację dla uczestników rynków finansowych, iż poważnie myślą 

o przyszłości jednolitego obszaru walutowego. Ponadto obligacje 

europejskie mogłyby stać się alternatywą dla amerykańskich 

i przyciągnąć inwestorów chcących zdywersyfikować swoje portfolio. 

Z drugiej strony istnieje ryzyko, iż wystąpią „efekt gapowicza‖ (free-

riding problem)  oraz pokusa nadużycia. Państwa o nadmiernym 

zadłużeniu nie będą mieć bodźców, by prowadzić zrównoważoną 

politykę budżetową czy wdrażać reformy strukturalne. Korzystając  

z wyższej wiarygodności kredytowej innych krajów, będą mieć mniejszą 

motywację, by przestrzegać dyscypliny rynkowej. Może dojść do 

sytuacji, iż będą się nadmiernie zapożyczać, korzystając z niższych stóp 

procentowych. Istnieje obawa i, że misja wspólnych obligacji jedynie 

stworzy dla najbardziej zadłużonych krajów strefy euro iluzję, że nie 

muszą one wdrażać reform ani redukować zadłużenia. Koszt wspólnych 

obligacji poniosą kraje o zrównoważonych finansach publicznych, gdyż 

oprocentowanie wspólnych obligacji europejskich będzie wyższe niż ich 

obligacji krajowych. 

Kullas i Hohmann są zdania, iż trudno będzie przy pomocy 

środków politycznych zminimalizować pokusę nadużycia i zastąpić 

dyscyplinującą funkcję rynku. Kraje nadmierne zadłużone otrzymają 

preferencyjne warunki, a zmniejszenie presji rynkowej osłabi ich 

motywację do reform
6
. Gros uważa, że emisja wspólnych obligacji 

europejskich jest niebezpieczna nie tylko dla krajów o wysokiej 

wiarygodności kredytowej, dla których koszty refinansowania długu 

wzrosną, ale także dla małych krajów członkowskich, które będą musiały 

finansować zadłużenie dużych gospodarek. Wątpi też, czy europejskie 

obligacje będą miały rating na poziomie AAA umożliwiający 

pozyskiwanie pieniędzy na rynku po niższych kosztach
7
. 

                                                      
6
 M. Kullas, I. Hohmann, Zielona Księga UE. Euroobligacje, Zentrum für 

Europäische Politik, 23.01.2012,  

http://www.for.org.pl/upload/File/CEP_analizy/euroobligacje.pdf,  

dostęp: 26.05.2017. 
7
 A. Słojewska, Obligacje uzdrowią Europę?, Rzeczpospolita, 

21.11.2011,http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/758012.html?print=tak&p=0, 

dostęp: 26.05.2017. 
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Wśród państw strefy euro Niemcy otwarcie wyrażają swoją 

niechęć do obligacji europejskich. Sprzeciwiają się gwarantowaniu 

długów innych krajów. Kanclerz Niemiec Angela Merkel jest przeciwna 

wspólnej emisji obligacji europejskich i obniżaniu kosztów finansowania 

krajom z niestabilnymi finansami publicznymi. Podkreśla, iż obligacje 

europejskie są niezgodne z prawodawstwem UE
8
.  Przeciwnego zdania są 

natomiast były prezydent Francji François Hollande i dyrektor 

zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine 

Lagarde, którzy popierają emisję wspólnych obligacji solidarnie 

gwarantowanych przez wszystkie kraje strefy euro
9
. Natomiast prezes 

Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Mario Draghi, uważa, że 

wspólne obligacje mogą być efektywne jedynie w unii budżetowej.  

W obecnej sytuacji nie rozwiążą one problemu nadmiernego zadłużenia 

w strefie euro. Powinny zostać wprowadzone dopiero, gdy w strefie euro 

dojdzie do ściślejszej integracji budżetowej
10

.  

3. Europejski Bank Centralny jako pożyczkodawca ostatniej 

instancji 

Wraz z rozprzestrzenianiem się kryzysu zadłużenia publicznego 

zaczęły pojawiać się głosy, iż EBC, by zapewnić stabilność systemu 

finansowego, powinien stać się pożyczkodawcą ostatniej instancji, a jego 

rola nie może ograniczać się jedynie do utrzymywania stabilnych cen
11

. 

Taką opinię w 2011 roku głosili m.in. de Grauwe
12

, Krugman
13

, 

Wyplosz
14

. 

                                                      
8
I. Traynor, P. Wintour, Eurozone crisis: Germany and France clash over 

Eurobonds at summit, The Guardian, 24.05.2012, http://www.theguardian.com, 

dostęp: 18.04.2017. 
9
Euro zone needs common finance minister: IMF chief, Reuters, 16.06.2012, 

http://www.reuters.com, dostęp:18.04.2017. 
10

France hesitates on federalist leap to save the euro, EurActiv, 30.05.2012, 

http://www.euractiv.com, dostęp:18.04.2017. 
11

Strefa euro to niedokończony projekt, wywiad z D. B. Papadimitriou 

przeprowadzony przez B. Kozka,  31.08.2012,[w:] Gra o Europę, red. A. 

Ostolski, Fundacja Strefa Zieleni, Warszawa 2013, s. 101-105. 
12

 P. de Grauwe, The European Central Bank: Lender of last resort in 

thegovernment bond market?, CESifo Working Paper No 3569, wrzesień 2011. 
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W strefie euro polityka pieniężna znajduje się w kompetencjach 

EBC, a kraje członkowskie emitują obligacje skarbowe w walucie, nad 

którą nie mają bezpośredniej kontroli. Z tego względu istnieje ryzyko 

wystąpienia kryzysu płynności, czyli braku środków na spłatę 

wymagalnych obligacji. W sytuacji, gdy na rynku wzrasta awersja do 

ryzyka, kraj może mieć trudności z uzyskaniem środków na finansowanie 

swoich potrzeb pożyczkowych, co przy braku pożyczkodawcy ostatniej 

instancji może doprowadzić do niewypłacalności zadłużonego kraju. 

Ponadto istnieje duże ryzyko zarażenia, a kryzys w jednym państwie 

jednolitego obszaru walutowego wywołuje spadek zaufania i panikę w 

innych krajach, co skutkuje wzrostem oprocentowania obligacji 

i trudnościami z obsługą zadłużenia. Gdyby w 2010 roku EBC pełnił rolę 

pożyczkodawcy ostatniej instancji i zagwarantował wsparcie rządom 

państw członkowskich, udałoby się uniknąć kryzysu płynności oraz 

zahamować samospełniającą przepowiednię. Brak takiej sieci 

bezpieczeństwa oraz panika na rynku obligacji krajów strefy euro 

wynikająca z groźby niewypłacalności poszczególnych państw 

prowadziła wówczas do znacznego wzrostu oprocentowania obligacji. 

Przede wszystkim Angela Merkel sprzeciwia się przejęciu przez 

EBC roli pożyczkodawcy ostatniej instancji, ostrzegając przed pokusą 

nadużycia i wzrostem inflacji. Uważa, iż rządy państw strefy euro będą 

odczuwały mniejszą presję, by przeprowadzić reformy, jeśli będą mogły 

liczyć na tanie finansowanie i wsparcie pieniężne. Dodatkowo podkreśla, 

iż finansowanie rządów przez EBC jest niezgodne z Traktatem
15

. 

Jednakże poprzez niestandardowe działania antykryzysowe (przede 

wszystkim programy skupu obligacji na rynku wtórnym- SMP oraz 

OMT, zakup obligacji zabezpieczonych - CBPP, program 

niskooprocentowanych pożyczek dla sektora bankowego - LTRO oraz 

                                                                                                                        
13

P. Krugman, Wild-eyed theorists in pinstripes, 26.10.2011, New York Times, 

Krugman‘s blog. 

14
 Ch. Wyplosz, An Open Letter to Dr Jens Weidmann, VOX, 

18.11.2011,http://voxeu.org/article/open-letter-dr-jens-weidmann,  

dostęp: 26.05.2017. 
15

Germany won‟t budge on „lender of last resort‟, Financial Post, 11.11.2011, 
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skup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami -ABSPP) EBC 

nieformalnie przejął funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji. Poprzez 

skup obligacji państw strefy euro na rynku wtórnym dostarczono 

płynność, uniknięto efektu zarażenia i zmniejszono oprocentowanie 

obligacji najbardziej zadłużonych krajów, a dzięki temu obniżono koszty 

obsługi długu publicznego przez zainteresowane kraje i nie dopuszczono 

do ich bankructwa. We wrześniu 2012 już sama zapowiedź prezesa EBC 

na temat nieograniczonego skupu obligacji uspokoiła sytuację na rynku.  

Mimo, że Traktat zabrania finansowania polityki budżetowej 

przez EBC, tj. bezpośredniego skupu papierów dłużnych państw 

członkowskich czy wykupu zobowiązań przez instytucje unijne bądź inne 

państwa członkowskie, EBC obeszło ten zapis, skupując obligacje na 

rynku wtórnym, a nie bezpośrednio od państw strefy euro. Oficjalnie 

niestandardowe działania EBC miały poprawić transmisję polityki 

pieniężnej do gospodarki realnej i zwiększyć akcję kredytową instytucji 

finansowych. Były one niezbędne, by zmniejszyć różnice w rentowności 

obligacji skarbowych poszczególnych państw i zapewnić stabilność 

finansową w strefie euro. EBC nie naruszył Traktatu, nabywając 

obligacje skarbowe na rynku wtórnym w ramach operacji otwartego 

rynku. Nie udzielał on kredytów rządom krajów strefy euro, a jedynie 

dostarczał płynność uczestnikom rynku, którymi są przeważnie instytucje 

finansowe. Z tego powodu działania EBC nie mogą być interpretowane 

jako finansowanie deficytów budżetowych. Miały za zadanie zapewnić 

stabilność cen. Jednakże większość operacji otwartego rynku, których 

przedmiotem obrotu są obligacje skarbowe, wywołuje konsekwencje 

budżetowe. Choć ich głównym celem jest zagwarantowanie 

odpowiedniej transmisji polityki pieniężnej, prowadzą one do wzrostu 

popytu na obligacje skarbowe i pośrednio ułatwiają finansowanie 

deficytu budżetowego. Według Pâris i Wyplosz EBC powinien wspierać 

i skupować obligacje skarbowe jedynie krajów wypłacalnych, 

borykających się z przejściowymi trudnościami z płynnością, które 

wynikają z utraty zaufania przez inwestorów
16

. Tę opinię podziela 
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P. Pâris, Ch. Wyplosz, Politically Acceptable Debt Restructuring in the 
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również Rosati, który uważa, że krajom wypłacalnym należy umożliwić 

skorzystanie ze wsparcia EBC, podczas gdy kraje niewypłacalne powinny 

przy pomocy pozostałych członków strefy euro przeprowadzić 

„uporządkowane‖ bankructwo
17

. 

Podsumowując, banki centralne są w stanie skutecznie 

stabilizować system finansowy, dlatego też nieformalne przejęcie przez 

EBC funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji i zapowiedź 

nieograniczonego skupu obligacji skarbowych doprowadziły do 

uspokojenia sytuacji na rynku i spadku oprocentowania obligacji. 

4. Zasady wyjścia ze strefy euro 

Jednym z pomysłów na poprawę zasad funkcjonowania strefy 

euro jest propozycja stworzenia reguł wyjścia. Paradoksalnie 

doprowadziłyby one do wzmocnienia jednolitego obszaru walutowego,  

a nie do wykluczenia nadmiernie zadłużonych państw ze strefy euro
18

. 

Sama możliwość wyłączenia z unii gospodarczej i walutowej krajów 

nieprzestrzegających stawianych im wymogów poprawiłaby dyscyplinę 

wewnętrzną, wzmocniłaby egzekucję prawa oraz umożliwiłaby większą 

ingerencję instytucji unijnych w politykę budżetową i gospodarczą 

krajów nieprzestrzegających zasad. W konsekwencji reguły wyjścia 

zmniejszyłyby prawdopodobieństwo opuszczenia strefy euro przez któreś 

z państw. Ponadto dzięki opcji wykluczenia kraju członkowskiego 

oprocentowanie obligacji skarbowych poszczególnych państw lepiej 

odzwierciedlałoby ryzyko wynikające z ich sytuacji gospodarczej.  

W okresie dobrej koniunktury wysokość oprocentowania byłaby bardziej 

zróżnicowana, a efekt „halo‖ słabszy. Również instytucje unijne miałyby 

silniejszą pozycję w stosunku do niezdyscyplinowanych państw, by 

                                                                                                                        
International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Genewa, 

styczeń 2014. 
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egzekwować od nich przestrzeganie zasad uczestnictwa w strefie euro. 

Kraje byłyby też bardziej zmotywowane do przeprowadzenia 

niepopularnych reform czy wprowadzenia programów dostosowawczych, 

gdyż koszty opuszczenia strefy euro byłyby wyższe niż wymaganych 

zmian czy dostosowań budżetowych. Dodatkowo formalne określenie 

procedury wyjścia oraz podziału kosztów zmniejszyłoby niepewność na 

rynku oraz spekulacje. Reguły wyjścia pełniłyby funkcję mechanizmu 

dyscyplinującego wywierającego presję na kraje członkowskie  

i motywującego do respektowania zasad czy realizacji koniecznych 

reform. Poprawiłoby się także znaczenie instytucji unijnych. Obecnie, 

gdy nie istnieją reguły wykluczenia z jednolitego obszaru walutowego, 

kraje borykające się z trudnościami finansowymi mają silniejszą pozycję 

negocjacyjną i możliwość wynegocjowania programu pomocowego. 

Ponieważ bankructwo jednego państwa członkowskiego negatywnie 

wpłynęłoby na pozostałe kraje strefy euro, są one gotowe ponosić koszty 

finansowe i polityczne, aby tylko zapobiec rozpadowi strefy euro.  

Argumentem przemawiającym za opuszczeniem strefy euro jest 

możliwość dewaluacji waluty w celu poprawy konkurencyjności  

i odzyskania równowagi na rachunku obrotów bieżących. Jednakże 

dewaluacja bez odpowiedniej polityki gospodarczej, budżetowej 

i pieniężnej nie przyczyni się do trwałego wzrostu gospodarczego  

w krajach zmagających się z deficytem na rachunku obrotów bieżących  

i z nadmiernym zadłużeniem sektora publicznego. By poprawić 

konkurencyjność gospodarczą, konieczne są reformy strukturalne oraz 

zmniejszenie wydatków publicznych. Wydaje się, że już sama zapowiedź 

opuszczenia strefy euro wywołałaby załamanie systemu bankowego oraz 

masowe wycofywanie depozytów. By zahamować ucieczkę kapitału za 

granicę, konieczne byłoby wprowadzenie kontroli przepływów 

kapitałowych, ograniczenie wymienialności waluty i transakcji 

bankowych. Wartość aktywów banków posiadających papiery skarbowe 

spadłaby, a konsekwencją dewaluacji nowej waluty byłby wzrost 

zobowiązań w euro. Wraz z dewaluacją zwiększyłyby się ceny towarów 

importowanych oraz inflacja, która wymusiłaby podniesienie stóp 

procentowych. Koszt obsługi zadłużenia wzrósłby, a kraj 

najprawdopodobniej zostałby zmuszony do ogłoszenia bankructwa. 
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Wstrzymano by wypłatę pomocy finansowej. Państwo straciłoby również 

dostęp do wspólnego rynku. 

Ponieważ skutkami opuszczenia strefy euro mogą być 

bankructwo i długoletnia recesja, jest mało prawdopodobne, by kraje 

Południa chciały samowolnie ją opuścić. Także scenariusz wystąpienia 

krajów Północy wydaje się mało realistyczny, gdyż koszt ratowania ich 

sektorów bankowych przewyższyłby wysokość pomocy finansowej 

obecnie udzielanej nadmiernie zadłużonym państwom. Kraje 

z nadwyżkami eksportowymi straciłyby, gdyż powrót do walut 

narodowych wiązałby się z ich aprecjacją wobec euro. Ponadto wyjście 

któregokolwiek kraju ze strefy euro skutkowałoby międzynarodową 

paniką bankową i zakłóciłoby mechanizm płatności w unii walutowej.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, zarówno kraje 

nadwyżkowe jak i te zmagające się z nadmiernym zadłużeniem zrobią 

wiele, by nie dopuścić do rozpadu strefy euro ani konieczności 

wykluczenia z niej żadnego kraju. Skutki takiej decyzji byłyby 

odczuwalne przez wiele lat i to nie tylko przez państwa jednolitego 

obszaru walutowego. Wydaje się, iż stworzenie reguł wyjścia ze strefy 

euro paradoksalnie poprawiłoby przestrzeganie zasad i zmobilizowałoby 

kraje członkowskie do przeprowadzenia niepopularnych reform. Politycy 

mieliby argument, by je wdrożyć. Dodatkowo reguły wyjścia 

wzmocniłyby pozycję negocjacyjną instytucji unijnych. 

5. Unia budżetowa 

Dyskusja na temat powołania unii budżetowej w strefie euro sięga 

1970 roku, kiedy to w planie Wernera przewidziano stworzenie unii 

gospodarczej i walutowej z centralnie prowadzoną polityką pieniężną 

oraz budżetową. W 1977 roku w raporcie MacDougall zasugerowano, iż 

proces integracji gospodarczej w Europie prowadzący do unii federalnej 

wymaga centralnego budżetu, który docelowo powinien osiągnąć 20-25% 

PKB UE
19

. Choć propozycje te nie zostały wcielone w życie, to idea 
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Report of the study group on the role of public finance in European 

Integration, Commission of the European Communities, Bruksela, 

kwiecień1977, http://ec.europa.eu/archives, dostęp: 14.04.2017. 
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kreacji unii budżetowej w strefie euro powróciła wraz z kryzysem 

zadłużenia publicznego. Kraje federacyjne posiadają budżety centralne 

pełniące funkcję stabilizacyjną, które decydują o ok. 50% wartości 

wydatków krajowych i uzupełniają zintegrowaną politykę pieniężną.  

W UE głównie ze względów politycznych funkcja stabilizacyjna 

pozostała w kompetencjach krajowych. Jednakże ostatni kryzys pokazał, 

iż takie rozwiązanie, tj. centralizacja polityki pieniężnej przy braku 

budżetu federacyjnego pełniącego funkcję stabilizacyjną, nie sprawdza 

się. Zgodnie z teorią federalizmu fiskalnego funkcja stabilizacyjna, by 

była efektywna, powinna zostać przekazana na poziom centralny. 

Unia budżetowa stanowi jeden z pomysłów na zapewnienie strefie 

euro stabilności w długim okresie. Można zauważyć, iż reformy 

instytucjonalne wprowadzane od 2010 roku zmierzają w stronę 

federalizmu fiskalnego i unii budżetowej. W strefie euro występują już 

reguły budżetowe oraz koordynacja procesu budżetowego. Istnieje także 

mechanizm zarządzania kryzysowego. Brakuje natomiast centralnego 

budżetu posiadającego własne zasoby podatkowe i pełniącego funkcję 

redystrybucyjną i stabilizacyjną. Reformy w kierunku unii budżetowej 

powinny doprowadzić do stworzenia budżetu posiadającego własne 

źródła przychodów, niezależne od wpłat państw członkowskich, które 

pozwoliłyby mu pełnić funkcję stabilizacyjną oraz redystrybucyjną. 

Środki budżetowe służyłyby do niwelowania skutków szoków 

asymetrycznych oraz wzmacniania konwergencji gospodarczej. Budżet 

centralny mógłby również zastąpić ESM i pełnić rolę instrumentu 

antykryzysowego. Jednakże wtedy część krajowych przychodów 

podatkowych musiałaby zostać przeniesiona na szczebel unijny, co 

wymaga poparcia społecznego i woli politycznej, które w dzisiejszej 

rzeczywistości wydają się zbyt wczesne. Należy podkreślić, że 

zwiększenie wydatków na politykę stabilizacyjną na szczeblu centralnym 

skutkowałoby ich redukcją na poziomie krajowym. 

Zgodnie z teorią federalizmu fiskalnego, by wyeliminować 

konkurencję podatkową, polityka podatkowa powinna znajdować się 

w kompetencjach najwyższego szczebla władzy. Jednakże w UE, 

głównie ze względów politycznych, pozostawiono ją na poziomie 
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narodowym. By zredukować konkurencję podatkową, zdecydowano się 

jedynie na harmonizację podatku pośredniego oraz koordynację polityk 

krajowych. Również zarządzanie niektórymi dobrami publicznymi, jak 

np. obronnością, infrastrukturą, ochroną konsumentów, edukacją czy 

polityką imigracyjną, powinno należeć do kompetencji władzy centralnej, 

dzięki czemu zwiększyłaby się efektywność alokacji tych dóbr. Jednak 

proces przekazywania tych uprawnień na poziom centralny powinien 

przebiegać stopniowo, równolegle z pogłębianiem integracji i rosnącą 

rolą Unii w tych obszarach. Budżet strefy euro posiadający własne 

przychody i wydatki oraz pełniący funkcję stabilizacyjną przyczyniłby 

się do stabilizacji makroekonomicznej strefy euro. Jednakże jego 

powołaniu musi towarzyszyć silniejsza integracja polityczna oraz 

gospodarcza (m.in. polityk gospodarczych, budżetowych, podatkowych, 

społecznych) między członkami unii walutowej. Mimo, iż centralizacja 

części przychodów i wydatków budżetowych wydaje się z perspektywy 

ekonomicznej korzystnym rozwiązaniem, z politycznego punktu 

widzenia będzie stanowiła duże wyzwanie. Kraje członkowskie strefy 

euro nie zaakceptują transferu części kompetencji na szczebel centralny, 

obawiając się ograniczenia swojej suwerenności. Choć stworzenie 

federalnego budżetu zasilanego z europejskich podatków jest obecnie 

niemożliwe, zmiany wymagają stopniowego podejścia. Prace nad 

podatkiem od transakcji finansowych, dyskusje nad reformą systemu 

finansowania budżetu UE, wprowadzeniem europejskiego VAT i innych 

przychodów własnych sugerują, iż proces uniezależnienia budżetu od 

wpłat krajów członkowskich rozpoczął się.  

Ściślejsza integracja państw strefy euro w obszarze polityk 

budżetowych i gospodarczych powinna złagodzić potencjalne negatywne 

skutki przyszłych kryzysów. Podniosłaby też zaufanie wobec jej 

trwałości i dałaby rynkom finansowym silny sygnał, że kraje 

członkowskie poważnie myślą o przyszłości wspólnego obszaru 

walutowego. Jednakże najpierw trzeba zmniejszyć poziom zadłużenia  

i wzmocnić krajowe polityki budżetowe, a dopiero w następnej 

kolejności myśleć o ich ściślejszej integracji. 
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Podsumowanie 

Kryzys zadłużenia doprowadził do zmian w sektorze finansowym 

i w zarządzaniu gospodarczym, a prace nad przeniesieniem większych 

kompetencji na szczebel centralny, stworzeniem unii bankowej oraz 

dyskusje na temat konieczności powołania unii budżetowej trwają. 

Należy podkreślić, iż kryzys będzie miał daleko idące konsekwencje dla 

funkcjonowania strefy euro. Może być postrzegany jako szansa na 

pogłębienie integracji oraz wzmocnienie gospodarcze. Daje polityczne 

argumenty, by przekazać więcej kompetencji na poziom centralny, co 

może stanowić impuls do wprowadzenia trudnych i niepopularnych 

reform. 

Strefa euro stanowi nadal niekompletny projekt wymagający zmian 

ram instytucjonalnych i długoterminowych rozwiązań, które sprawiłyby, 

iż stałaby się bardziej odporna na szoki asymetryczne i spowolnienie 

gospodarcze. Reformy powinny podążać w kierunku ściślejszej integracji 

polityk budżetowych- stworzenia unii budżetowej z systemem transferów 

oraz większym budżetem posiadającym własne źródła przychodów. 

Mimo licznych głosów, iż ścisła koordynacja polityk budżetowych 

i gospodarczych krajów strefy euro jest niezbędna, by zapewnić jej 

stabilność w długim okresie i zabezpieczyć przed kryzysami zadłużenia, 

stworzenie unii budżetowej w strefie euro wydaje się obecnie nierealne. 

Transfer niektórych elementów polityki budżetowej na szczebel centralny 

(jak np. tworzenie budżetu, ściąganie podatków) wydaje się dzisiaj 

niemożliwy i jest postrzegany jako nadmierne ograniczenie suwerenności 

narodowej. Jednak w przyszłości kraje strefy euro będą musiały 

podjąć niewygodną decyzję odnośnie przekazania części swoich 

uprawnień na szczebel centralny. Trzeba będzie rozstrzygnąć m.in. 

problemy z przekazaniem i legitymizacją władzy, podziałem ryzyka  

i obciążeń. Konieczna będzie też zmiana prawa. Wprowadzanie reform 

powinno odbywać się stopniowo i w sposób usystematyzowany, zgodnie 

z wcześniej przedstawionym i uzgodnionym planem. 

Mimo, iż źródłem kryzysu w strefie euro nie był brak konstrukcji 

federalnej, to zmniejszyłaby ona problemy niektórych krajów 

członkowskich z nadmiernym zadłużeniem. Ułatwiłaby również 



J. Sikora: Potencjalne środki rozwiązania kryzysu finansów publicznych w strefie euro 

345 

 

przeciwdziałanie skutkom kryzysu oraz poprawiłaby spójność polityczną 

obszaru euro. Reformy w kierunku federalizmu fiskalnego i unii 

budżetowej wymagają poparcia społecznego i gotowości politycznej, by 

przenieść niektóre kompetencje narodowe na szczebel centralny. Obecnie 

w strefie euro nie istnieją instytucje, które legitymizowałyby przekazanie 

części uprawnień na poziom unijny i umożliwiłyby skuteczniejsze 

zarządzanie politykami budżetowymi i gospodarczymi. Brakuje także 

woli politycznej, by wprowadzić ambitniejsze reformy i stworzyć unię 

budżetową.  

Unia budżetowa i federalizm fiskalny stanowią kolejne kroki 

w procesie integracyjnym w Europie. Jednak ze względów politycznych  

i społecznych przekazanie szerszych kompetencji na szczebel centralny 

jest obecnie mało prawdopodobne. Choć przypisanie głównych 

wydatków budżetowych oraz transfer części kompetencji w zakresie 

polityki budżetowej w tym podatków na poziom unijny byłoby korzystne 

z ekonomicznego punktu widzenia, w dzisiejszej sytuacji kraje 

członkowskie nie zgodzą się na ograniczenie swojej suwerenności 

narodowej. Byłoby to również niezgodne z ich konstytucjami. 
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Abstrakt 

  Celem pracy jest wskazanie w jaki sposób planowane zmiany 

dotyczące utworzenia Europy dwóch prędkości w ramach struktur Unii 

Europejskiej wpłyną na wzajemne relacje państw członkowskich. 

Konsekwencje prawne rozwiązań mogą mieć znaczenie w aspekcie 

gospodarczym, politycznym i socjalnym. W obliczu rozwarstwienia 

społeczeństw, kryzysu migracyjnego i ekonomicznego popularność 

zyskała idea wzmocnienia roli państw narodowych. Autorka koncentruje 

się na kwestiach związanych z opisem stworzenia nowoczesnej formy 

państw narodowych, które dbając o własny rozwój, jednocześnie nie 

zapominają o tworzeniu regulacji prawnych dla bezpiecznej, silnej  

i stabilnej gospodarczo Europy. Przyjęte metody badawcze obejmują 

analizę tekstów podstawowych aktów prawnych z wykorzystaniem 

literatury przedmiotu.  

Słowa kluczowe:   

integracja europejska, kryzys gospodarczy i migracyjny, organizacja Unii 

Europejskiej, państwa Grupy Wyszehradzkiej, państwo narodowe, 

suwerenność.  
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Abstract  

  The aim of the work is to show how the planned changes 

concerning creating Europe of two speeds in frames of frameworks of the 

European Union will influence the interrelation of Member States. Legal 

consequences of solutions may be relevant in economic, political and 

social terms. In the face of delaminating societies, the migration and 

economic crisis, the popularity gained idea of strengthening the role of 

nation states. The authoress concentrates on issues connected with the 

description of creating the modern form of nation states which caring 

about the own development, simultaneously they don't forget about 

creating regulations for safe, strong and stable economically of Europe. 

Research methods contain legal acts together with publications in the 

field.  

Key words:   

European integration, economic and migration crisis, organization of the 

European Union, countries of the Visegrad Group, nation state, 

sovereignty. 

I. Wprowadzenie 

 Integracja europejska w sferze stanowienia jednolitego prawa dla 

wszystkich krajów członkowskich, obejmująca współpracę gospodarczą  

i polityczną była głównym celem założycieli Unii Europejskiej. 

Utworzenie spójnej organizacji sprzyjało rozwojowi samej Unii, ale 

miało również uwzględnić potrzeby suwerennych państw, które chciały 

do niej przystąpić, ich tożsamość narodową, historię czy tradycję. Na 

obecną postać i strukturę Unii znaczący wpływ miały wcześniej 

ukształtowane organizacje zrzeszające kraje europejskie. W 1952 r. 

powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, w 1958 r. - Europejska 

Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej, oraz 

traktaty: rzymskie, z Maastricht (1992 r.), amsterdamskie, nicejskie,  

z Lizbony (który potwierdza, że Unia stanowi organizację 

międzynarodową) czy traktaty o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

i o Unii Europejskiej. Szlachetna idea twórców Wspólnoty miała na 

uwadze stworzenie kompleksowych ram prawnych, korzystnych dla 

Europy pojmowanej w sposób całościowy, w tak ważnych dziedzinach 
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jak: bezpieczeństwo, energia, handel, ekonomia, rynek wewnętrzny, 

środowisko, transport
1
.  

 Niestety, aktualnie zauważa się nowy trend w postaci forsowania 

przez założycieli Wspólnoty, w szczególności przez Francję i Niemcy, 

przy wsparciu Włoch oraz krajów Beneluksu utworzenia tzw. Europy 

dwóch prędkości. Decyzje w sprawie wzmocnienia budżetu i gospodarki 

unijnej, poprawy bezpieczeństwa i warunków socjalnych należałyby 

wówczas do kompetencji wybranych państw, a zatem marginalizowałyby 

udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej w procesie stanowienia 

wspólnotowych norm prawnych. Zdaniem kanclerz Niemiec, Angeli 

Merkel, rozwiązanie to musi zostać wprowadzone, nawet gdy nie 

wszystkie kraje członkowskie będą chciały w takiej procedurze 

uczestniczyć
2
. Koncepcja ta powstała w związku z pogłębiającym się 

kryzysem Wspólnoty na różnych polach eksploatacji, między innymi  

w sektorze gospodarczym, charakterystycznym rozwarstwieniem 

społeczeństwa oraz nijaką polityką integracyjną (chociażby z Ukrainą czy 

Turcją). Niepokojące są również dane statystyczne dotyczące niżu 

demograficznego. Niekorzystnym zjawiskiem jest dominacja państw 

silniejszych ekonomicznie i politycznie, które nierzadko przedkładają 

swoje interesy parlamentarne ponad dobro wspólnotowe. Coraz częściej 

daje się zauważyć to, że działania legislacyjne proponowane przez 

niektóre kraje członkowskie stanowią bardzo pomyślne rozwiązania dla 

pewnych elit czy lobby gospodarczo-politycznych. Unia nie jest również 

w stanie sprostać problemowi, jaki pojawił się w wyniku migracji 

ludności pochodzącej z Afryki oraz krajów Bliskiego Wschodu  

i pogorszeniem stanu bezpieczeństwa publicznego, spowodowanym 

działaniami terrorystów.  W wyniku globalizacji Europa 

zapomniała, jakie wartości przyświecały powstaniu Wspólnoty, 

zastępując je liberalizmem, odrzuceniem tradycji i kultury. Co więcej, 

sugeruje się, że państwa, które bronią swoich interesów narodowych są 

nieefektywne ekonomicznie, hamują rozwój Europy. Być może zatem 

                                                      
1 

K. A. Wojtaszczyk, Unia Europejska i jej kraje członkowskie, [w:] 

Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, M. 

Poboży, Warszawa 2013, s. 9-12.  
2 

Polskatimes, http://www.polskatimes.pl, „Unia dwóch prędkości staje 

się faktem?‖, dostęp 26.04.2017.  
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lepszym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której kraje nastawione na 

bardziej zdecydowane działania prawne przejęłyby rolę przywódców 

Unii Europejskiej. Jednakże czy Unia podzielona w ten sposób, na kraje 

A – decyzyjne i B – pozostałe, nie spowodowałaby rozluźnienia 

integracji i ograniczenia solidarności państw członkowskich oraz jeszcze 

większego rozwarstwienia ekonomicznego i społecznego pomiędzy lepiej 

usytuowanymi krajami Wspólnoty, a państwami Europy Środkowo-

Wschodniej? Integracja ta i tak napotyka na liczne trudności, czego 

wyrazem staje się wzrost liczby eurosceptyków oraz trwająca procedura 

wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii w wyniku tzw. Brexitu
3
. Zamiast 

tego, można spróbować wzmocnić rolę państw narodowych na arenie 

międzynarodowej, które mają na celu zarówno rozwój swoich państw, jak 

i poprzez określone działania zmierzają do zapewnienia dobrobytu dla 

całej Europy. Unia Europejska nie została stworzona po to, aby 

ograniczać suwerenność państw czyli relacji istniejącej między państwem 

a prawem międzynarodowym, ale po to, ażeby pogłębić współpracę  

z otoczeniem europejskim. Stanowi ona bowiem zbiór państw 

suwerennych, zatem regulacje wspólnotowe powinny chronić ich 

niezależność, gwarantując wolność działania. Z drugiej strony, państwa 

nie mogą odwoływać się do swojej suwerenności, gdy w rażący sposób 

naruszają normy prawa unijnego. Sytuacja ta jest trudna do rozwiązania, 

gdy żadna ze stron nie widzi potrzeby zmiany swego stanowiska, albo 

gdy instytucje unijne zajmują się kwestiami, które tak naprawdę są 

kompetencjami własnymi państw członkowskich
4
.  

 Celem rozdziału jest wskazanie czy i w jaki sposób można 

zażegnać kryzys jaki obecnie przechodzi Unia Europejska oraz czy 

faktycznie remedium na wszystkie problemy będzie stworzenie Europy 

dwóch prędkości. W przekonaniu wielu osób należy bowiem odwołać się 

do założeń twórców Wspólnoty i nie doprowadzić do zaprzestania 

integracji europejskiej. Dlatego też, być może ratunkiem dla Unii, stanie 

się wzmocnienie pozycji państw narodowych, w zmienionej formie, tzn. 

                                                      
3 

Forbes, http://www.forbes.pl, „Brexit, czyli hamulcowy wychodzi‖, 

dostęp 26.04.2017.  
4 

J. Kranz, Suwerenność w dobie przemian, [w:] Suwerenność i 

ponadnarodowość a integracja europejska, red. J. Kranz, Warszawa 2006, s. 31-

36.  
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takich które będą w stanie zawalczyć o dobro wspólne Europy, 

jednocześnie implementując wartości i inicjatywy krajowe na grunt 

międzynarodowy. Pierwsza część pracy koncentruje się na kwestiach 

związanych z opisem funkcjonowania Unii Europejskiej w dobie 

globalizacji oraz
 

kryzysu gospodarczego i migracyjnego. W drugiej 

wskazano zagadnienia podstawowe dotyczące roli państw narodowych w 

ramach integracji europejskiej i postulaty zmian Wspólnoty w obliczu 

wyzwań XXI wieku.  

 

II. Funkcjonowanie Unii Europejskiej w dobie globalizacji oraz 

kryzysu gospodarczego i migracyjnego – zagadnienia wybrane 

  Integracja państw leżących na obszarze Europy po zakończeniu 

II wojny światowej miała za zadanie utworzenie w ramach określonej 

struktury organizacyjnej jednolitych ram prawnych dla wszystkich jej 

członków. Założeniem twórców Wspólnoty Europejskiej było to, aby 

kraje starego kontynentu stały się równouprawnionymi uczestnikami 

procesów gospodarczych, społecznych i politycznych o wymiarze 

ponadnarodowym. Nie bez znaczenia okazała się również kwestia 

bezpieczeństwa i obronności całej Europy a poszczególnych państw 

członkowskich i supremacji norm prawa unijnego nad przepisami 

krajowymi. Konieczność utrzymywania stabilnego sojuszu w ramach 

Unii Europejskiej napotyka na coraz większy sceptycyzm, którego 

podstawą są liczne problemy globalizacyjne z jakimi musi się mierzyć ta 

organizacja w XXI wieku.  

 Na wstępie należy wspomnieć o tym, czym jest integracja 

europejska. Z samej etymologii nazwy, integracja (z łaciny: integratio) 

stanowi przejaw pewnego uzupełniania się, które można rozumieć jako 

łączenie aspektów o znaczeniu gospodarczym czy politycznym wielu 

państw po to aby zapewnić rozwój, wzrost czy efektywność działań  

w omawianym przypadku, w całej Europie. Związane jest to  

z zapewnieniem dostępu do rynków krajowych, wymianie informacji czy 

innowacyjnych technologii, wspólnego podejmowania decyzji w ramach 

struktury organizacyjnej utworzonej w oparciu o zgodną wolę państw do 
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niej przystępujących
5
. Integracja ma przede wszystkim wymiar 

ponadnarodowy oraz gwarantuje, że suwerenność podmiotów ją 

tworzących nie będzie w istotny sposób ograniczana. W końcu, Unia 

Europejska stanowi sumę suwerennych, niezależnych i niepodległych 

krajów, jakiekolwiek zabiegi umniejszające ich pozycję powinny być 

rozumiane jako sprzeczne z prawem. Współpraca nie będzie jednak 

możliwa, gdy jedne z państw będą chciały podejmować kluczowe 

rozstrzygnięcia bez udziału pozostałych, nie bacząc na ich wyraźny 

sprzeciw. Nie może być tak, że kraje które cechuje wyższy poziom 

rozwoju bądź które łączą jakieś szczególne relacje dwu czy wielostronne 

będą narzucały swoje koncepcje całej Europie. Rosnące niezadowolenie 

Europejczyków ze sposobu funkcjonowania Unii dotyczy tak naprawdę 

kilku kwestii. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji narzucania zdania 

przez kraje aspirujące do przewodzenia w tej organizacji, a także spraw 

związanych z istotnym ograniczeniem suwerenności państw, poprzez 

zabieranie głosu, pouczanie czy w najbardziej skrajnym przypadku 

nakładanie sankcji na postępowanie państw członkowskich, które są ich 

kompetencjami własnymi. Od jakiegoś czasu daje się zauważyć, że 

Niemcy realizują swoje stanowisko na rzecz integracji i kondycji Unii 

Europejskiej. Postępowanie zachodnich sąsiadów Polski napotyka jednak 

na opór państw, które zorientowane są bardziej na podtrzymywanie 

swojej tożsamości i suwerenności niż na realizowanie interesów unijnych 

nierzadko sprzecznych ze sprawami narodowymi
6
.  

 Negatywnymi skutkami globalizacji są: niż demograficzny, brak 

spójnej polityki ekonomicznej i socjalnej, regres gospodarczy, zagrożenia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, terroryzm, migracja. 

Nieprawidłowości te potęguje funkcjonowanie lobby  gospodarczo-

politycznych, których cele realizowane są przez inicjatywy legislacyjne 

europosłów (przykładem jest sytuacja, w wyniku której dokonano zmiany 

                                                      
5 

A. Kwarciński, Koncepcja europejskich praw podmiotowych jako 

aksjologiczno-prawna podstawa integracji europejskiej, [w:] Nowe wyzwania 

integracji europejskiej, red. H. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska, 

Warszawa 2016, s. 138-141.  
6 

H. Tendera-Właszczuk, Dyskusja nad modelem integracji europejskiej, 

[w:] Kryzys Unii czy kryzys w Unii?, red. H. Tendera-Właszczuk, Warszawa 

2014, s. 14-17, s. 20-21.  
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klasyfikacji gatunkowej i uznano ślimaka za rybę, aby Francja mogła 

korzystać z dotacji unijnych na hodowlę tych zwierząt)
7
. Takie 

zachowania nie sprzyjają konkurencyjności rynku i tworzą liczne 

niedomówienia i dyskusje w zakresie funkcjonowania Wspólnoty. 

Języczkiem u wagi jest to, że zawarte w Traktacie o Unii Europejskiej
8
 

zasady takie jak: ustanowienie wspólnego rynku wewnętrznego,  

zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stabilności cen, społecznej 

gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności, założenia spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, unii gospodarczej i walutowej 

oraz w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
9
 (który określa 

kompetencje wyłączne i dzielone państw członkowskich) straciły obecnie 

na znaczeniu w związku z pomysłem utworzenia Europy dwóch 

prędkości.  

 Warto określić czy i jakie znaczenie ma obecnie suwerenność 

państw. Pojęcie to zyskało na znaczeniu w momencie kształtowania się 

stosunków międzynarodowych. Suwerenność powinna być traktowana 

jako pewne całościowe i wyłączne prawo do kształtowania w sposób 

samodzielny swoich kompetencji na danym terytorium, które co do 

zasady nie może być ograniczone przez inne organizacje czy państwa 

oraz prawo międzynarodowe. Definicja ta wyraża zatem również granicę 

postępowania i wykonywania praw przez państwa suwerenne, którą jest 

nienaruszalność suwerenności innych krajów i prawa 

międzynarodowego
10

. Zachowanie niezależności krajów członkowskich 

Unii Europejskiej w pełnym zakresie wydaje się być niemożliwe, kiedy 

decydują się one na integrację międzynarodową. Globalizacja powoduje 

sytuację, w której państwa narodowe muszą podjąć działania zmierzające 

do stworzenia odpowiednich warunków korzystania z dóbr rynkowych 

dla podmiotów współtworzących daną organizację, przy jednoczesnym 

wzmacnianiu wykorzystywania potencjału krajowego. Ponadnarodowość 

                                                      
7 Myśl Konserwatywna, http://myslkonserwatywna.pl, „Matuszewski: 

lobbing-czyli unijne rządy z tylnego fotela‖, dostęp 20.05.2017.  
8 

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE 2016 

C 202). 
9 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 

Dz. Urz. UE 2016 C 202 ). 
10 

J. Czaputowicz, Suwerenność, Warszawa 2013, s. 17-18, s. 21. 
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w świetle globalizacji dotyczy głównie procesów gospodarczych,  

a dokładniej liberalizacji rynku, wprowadzania międzynarodowych 

instytucji zajmujących się gospodarką oraz specyficznych rozwiązań 

prawnych. Kontrola władzy państw członkowskich w tym zakresie 

wydaje się być uzależniona od tego czy posiadają one zdolność 

kreowania stosunków gospodarczych na arenie międzynarodowej. 

Ponadto powstaje wątpliwość tego rodzaju, czy kraje będą dbały 

wyłącznie o własne interesy, zapominając tym samym o dobru 

wspólnotowym
11

. Globalizacja zatem związana jest z potencjałem i siłą 

danego państwa w stosunkach ponadnarodowych, powodując nierzadko 

podział na kraje silne (mające wpływ na gospodarkę unijną) i te które są 

zależne gospodarczo i politycznie od podmiotów ustalających prawidła 

rynkowe.  

 Unia Europejska ma poważne problemy ekonomiczne. Sytuacja 

ta jest pokłosiem światowego kryzysu gospodarczego, którego Unia 

niestety nie zdołała uniknąć. Od 2008 roku daje się zauważyć 

spowolnienie gospodarcze oraz wzrost długu publicznego krajów 

należących do Wspólnoty. Słynny kazus Grecji, gdzie zadłużenie sektora 

publicznego wynosiło 157% Produktu Krajowego Brutto spowodowało 

uruchomienie wsparcia w ramach tzw. pakietów pomocowych. W tym 

przypadku wszystkie kraje Unii musiały partycypować w kosztach 

ocalenia Grecji od całkowitego bankructwa. W późniejszym czasie 

problemy gospodarcze zaczęły pojawiać się również w Portugalii, 

Hiszpanii czy Włoszech. Próby ratowania patowej sytuacji w postaci 

Traktatu o stabilizacji, koordynacji i zarządzania unią gospodarczą  

i monetarną, mające na celu prowadzenie jednolitej polityki fiskalnej co 

do deficytów budżetowych poszczególnych państw również nie odniosły 

spektakularnego sukcesu. Nie dotyczyły bowiem państw, w których 

walutą nie jest euro, od pozostałych zaś wymagały dostosowania się 

proponowanego przez najsilniejsze gospodarczo kraje modelu reguł 

finansowych i podatkowych
12

. Okazało się, że Wspólnota nie jest jeszcze 

przygotowana na utworzenie jednolitej Unii Gospodarczej i Walutowej. 

                                                      
11 

T. G. Grosse, Europa na rozdrożu, Warszawa 2008, s. 27-28. 
12 

W. Błasiak, Pomiędzy centrum a peryferiami na progu XXI wieku, 

Katowice 2013, s. 67-70.  



D. Skoczylas: Zapewnienie bezpieczeostwa i suwerenności w ramach funkcjonowania paostw 
narodowych alternatywą dla koncepcji Europy dwóch prędkości 

355 

 

Obecnie unifikacja polityki monetarnej nie sprzyja konkurencyjności 

wolnorynkowej, ponieważ państwa członkowskie wskazują różny stopień 

zaangażowania i potencjału gospodarczego oraz prezentują odmienne 

spojrzenie na wprowadzenie wspólnej waluty. Ponadto ustalanie stóp 

procentowych i kursu walutowego przez Europejski Bank Centralny 

stanowi barierę dla państw narodowych do samodzielnego kształtowania 

sposobu kreacji pieniądza i utrzymania jego równowagi. Być może 

dlatego niektóre z nich, jak np. Grecja nie widziały nic złego  

w prowadzeniu kreatywnej księgowości
13

.  

Ponadto,  niektóre z państw coraz rzadziej kierują się 

partnerstwem w relacjach z innymi z góry nakładają na nie określone 

rozwiązania prawne, które w rzeczywistości wpływają pozytywnie na 

sytuację wielkich banków i korporacji międzynarodowych a nie dotyczą 

poprawy życia Europejczyków. Demokracja liberalna stała się przejawem 

władzy dyskrecjonalnej instytucji europejskich oraz powoduje, że 

pozostałe państwa Unii Europejskiej mają się podporządkować 

stanowisku kreowanemu przez Niemcy, Francję, Włochy czy kraje 

Beneluksu. Pozycja tzw. „równych‖ i „równiejszych‖ nie sprzyja 

poprawie funkcjonowania gospodarki w samej Unii a stanowi poważną 

przeszkodę w realizowaniu rządów prawa. Wspieranie interesów 

poszczególnych przedsiębiorców czy banków, w najbardziej skrajnym 

przypadku może doprowadzić do wykluczenia z rynku podmiotów, 

niemających wystarczającego poparcia politycznego
14

.   

 Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa  

i odpowiednich warunków bytowych. W kwestii zadań socjalnych Unia 

Europejska musi wziąć pod uwagę sposób funkcjonowania państw 

członkowskich, ich prawo, pozycję ekonomiczną oraz typ społeczeństwa. 

Systemy zabezpieczenia społecznego, oprócz dotacji pod postacią 

istniejących funduszy strukturalnych powinny uwzględniać zasadę 

sprawiedliwości społecznej, zagwarantować poprawę warunków pracy, 

                                                      
13 

M. Kawalec, Założenia teoretyczne a funkcjonowanie Unii Walutowej, 

[w:] Kryzys..., op. cit., red. H. Tendera-Właszczuk, Warszawa 2014, s. 55, s.58, 

s. 60-62.  
14 

J. Warufakis, A słabi muszą ulegać? Europa, polityka oszczędnościowa 

a zagrożenie dla globalnej stabilizacji, tłum R. Mitoraj, Warszawa 2017, s. 362-

365. 
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dostęp do nauki, zwalczanie ubóstwa, unowocześnianie opieki 

zdrowotnej i zmniejszenie bezrobocia
15

. Unia stoi w obliczu kryzysu 

gospodarczego, a starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, kiepski 

poziom nauczania, zubożenie kulturalne, brak integracji na rynku pracy 

jest wyrazem tego problemu. Oczywiście podjęte przez Unię strategie 

długofalowe mogą przynieść zamierzone skutki, ale tylko wtedy gdy 

rozwiązania unijne nie będą pozostawały w sprzeczności z koncepcjami 

poszczególnych jej członków. Co do bezrobocia należy podjąć działania 

zmierzające do stworzenia nowych miejsc pracy, uzupełniania się rynku 

pracownika i pracodawcy, podnoszenia kwalifikacji, wyeliminowania 

barier w dostępie do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej, 

poprawy jakości kształcenia młodzieży (a zatem zlikwidowania zbędnych 

kierunków studiów i nadprodukcji osób o wykształceniu wyższym) oraz 

możliwości uzyskania godnego wynagrodzenia za pracę (określenia 

wysokości płacy minimalnej)
16

.  

Niepokojące są również tendencje starzenia się społeczeństwa. W wyniku 

liberalnej koncepcji podejścia do statusu rodziny, jako podstawowej 

komórki społecznej, tzn. legalizacji związków homoseksualnych oraz 

zwiększonej ilości przeprowadzanych aborcji, późnego macierzyństwa 

czy propagowania formy świadomej bezdzietności, struktura wieku 

ludności w Unii wskazuje na pogłębiający się kryzys demograficzny. 

Sytuacja ta wymaga wprowadzenia relewantnych instrumentów polityki 

prorodzinnej, czyli takich które zachęcą młodych ludzi do zakładania 

rodziny, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich warunków 

wychowywania dzieci i możliwością późniejszego powrotu do pracy
17

. 

Absolutnie korzystnym rozwiązaniem jest polityka prorodzinna 

prowadzona przez Polskę, której program wsparcia „500+‖ (zakładający 

świadczenie w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko dla każdej 

rodziny, bez względu na dochody oraz na pierwsze dziecko w przypadku 

                                                      
15 

B. Jagusiak, Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, 

Warszawa 2015, s. 178-180. 
16 

K. Cymbarowicz, Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku 

pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] 

Kryzys..., op. cit., red. H. Tendera-Właszczuk, Warszawa 2014, s. 219-222. 
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H. Kelm, Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej, [w:] Kryzys..., op. 

cit., red. H. Tendera-Właszczuk, Warszawa 2014, s. 264-265.  
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spełnienia kryterium dochodowego)
18

, przyniósł efekt w postaci wzrostu 

dzietności w skali ogólnokrajowej. Unia zatem musi przedstawić 

konkretne zalecenia co do wzrostu liczby urodzeń, inaczej będzie mogła 

liczyć jedynie na nieprzerwanie napływających do Europy imigrantów  

z Dalekiego Wschodu i Afryki (w szczególności państw arabskich), dla 

których posiadanie licznej gromadki dzieci jest oczywiste.  

 Aktualnie temat migracji oraz bezpieczeństwa budzi wiele emocji 

wśród państw członkowskich. Osiedlanie mieszkańców pochodzących  

z Bliskiego Wchodu czy Afryki obnażyło słabość i niedoskonałości 

struktur unijnych. Po pierwsze problem jest to, że Unia nie jest w stanie 

kontrolować w dostateczny sposób ilości osób przedostających się do 

Europy oraz tego czy i jakie powinna podjąć działania aby umożliwić  

z jednej strony godne warunki życia azylantów, a z drugiej zachować 

jedność i solidarność w utrzymaniu bezpieczeństwa na terenie 

Wspólnoty. Wydaje się, że tzw. europejski system azylowy, który miał 

zapewnić aby, żaden z uchodźców nie został odesłany do swojego 

państwa, w którym czekają go prześladowania, utrata zdrowia bądź życia 

odnosi połowiczny sukces. Udzielenie pomocy bez odpowiedniej 

weryfikacji osób starających się o schronienie w Europie wpłynęło na 

intensyfikację wielu negatywnych zjawisk. Jednym z nich jest to, że takie 

kraje jak Francja czy Włochy mają problem z dostosowaniem wymogów 

socjalnych do potrzeb imigrantów, w związku z czym tworzą się przy 

granicach tych państw tzw. obozy dla uchodźców, w których panują 

fatalne, wręcz niegodne i dyskryminujące warunki do życia. Nic więc 

dziwnego, że wzrasta frustracja osób tam przebywających, które forsują 

zapory w sposób często agresywny i nieprzewidywalny czy też w innych 

przypadkach próbują nielegalnie przekroczyć granicę.  Ponadto osoby, 

które pragną dostać się do krajów Europy Zachodniej dość długo czekają 

na pozytywną decyzję weryfikacyjną ich wniosków, nierzadko również 

odmawia im się prawa do pozostania w Europie.  

Problemem jest również to, że jedne z krajów członkowskich 

Unii Europejskiej sugerując pozostałym sposób oraz ilość osób, które 

mają przyjąć na swoje terytorium, nie analizują tego, czy dane państwo 

                                                      
18 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 1579).  
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jest faktycznie zdolne ekonomicznie i społecznie podjąć się takiego 

rozwiązania. Działanie to niewątpliwie koliduje z przewidzianą  

w traktatach solidarność i równość. Klucz na podstawie którego Unia 

przydziela ilość imigrantów nie uwzględnia zdolności absorpcyjnej ich 

przyjęcia oraz warunków integracji społecznej w danym środowisku. 

Przymusowa relokacja uchodźców w poszczególnych krajach oraz ich 

zatrzymywanie i uniemożliwienie dostępu do państw Europy Zachodniej, 

które spoczywa na takich krajach jak Grecja czy Włochy nie jest i nie 

może być jedyną propozycją rozwiązania tego kryzysu
19

. 

Niekontrolowana liczba uchodźców stała się w dużej mierze przyczyną 

rozprzestrzenienia terroryzmu i niszczenia wartości chrześcijańskiej 

Europy. Co więcej, dochodzi nawet do takich sytuacji, że burzone są 

kościoły katolickie, a na ich miejscu powstają meczety czy od samych 

Europejczyków wymaga się solidaryzowania w sposób przekraczający 

granice zdrowego rozsądku. Świetnym przykładem jest chociażby 

ostatnia wypowiedź prezydenta Austrii, który stwierdził, że w geście 

solidarności z Arabkami, kobiety powinny chodzić w burkach
20

. Europa 

powinna przemyśleć swoje zachowanie względem uchodźców, tzn. 

uzmysłowić sobie jaką tragedię przechodzą ludzie, którzy decydują się na 

porzucenie ojczyzny i przybycie na stary kontynent, a także poczynić 

kroki aby umożliwić przywrócenie spokoju i odbudować zniszczone 

mienie w państwach objętych wojną. Trzeba wziąć pod uwagę przede 

wszystkim to, aby pomoc ta nie była jedynie działaniem doraźnym  

i uwzględniała zarówno potrzeby przybywających do Europy jak  

i samych Europejczyków. 

 Unia Europejska nie może (bądź nie chce) poradzić sobie  

z problem integracji Ukrainy czy Turcji. Kraje byłego Bloku 

Wschodniego, były zazwyczaj traktowane jako te, które borykają się  

z kłopotami gospodarczymi czy społecznymi. Wcielenie kraju 

pochodzenia pisarza Gogola do Wspólnoty wydaje się obecnie raczej 

niemożliwe. Unia zajęta problemami ekonomicznymi i kryzysem 
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R. Prostak, Wspólny europejski system azylowy a kryzys imigracyjny w 

Europie, [w:] Nowe..., op. cit., red. H. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. 

Zajączkowska, Warszawa 2016, s. 165-168, s. 183-186. 
20 

Kontrrewolucja, http://kontrrewolucja.net, „Prezydent Austrii zachęca 

do zakładania burki‖, dostęp 29.04.2017.  
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migracyjnym co prawda wprowadza pewne sankcje na wyjątkowo 

aktywną działalność Rosji, ale nie była w stanie pomóc Ukrainie  

w zapewnieniu suwerenności. Można nawet powiedzieć, że przymknęła 

oko na działania Rosji w związku z zawłaszczeniem przez nią Krymu. 

Ukraina niestabilna gospodarczo, nie posiadająca w pełni samodzielnych 

instytucji rządowych, uzależniona od Rosji i nastawiona coraz bardziej 

sceptycznie do relacji partnerskich z Unią, utraciła w znacznej mierze 

zdolność pretendowania do bycia członkiem Unii Europejskiej
21

. Z kolei 

integracja z Turcją napotyka na trudności związane z nieprzestrzeganiem 

przez nią zasad demokratycznego państwa prawnego, poszanowania praw 

i wolności obywatelskich czy ograniczenia polityczno-kulturowe. 

Nierzadko przez instytucje unijne rząd w Ankarze oskarżany jest  

o wspieranie działań terrorystów. Z drugiej strony państwa członkowskie, 

takie jak chociażby niedawno Holandia, zabraniają agitacji władz 

tureckich na rzecz inicjatyw referendalnych wśród swoich obywateli 

mieszkających na terenie Unii
22

, co również nie sprzyja integracji Turcji 

ze Wspólnotą. 

 Eurosceptycyzm objawia się również w tym, że wiele działań 

przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej ma na 

względzie wzmacnianie pozycji poszczególnych elit gospodarczo-

politycznych. Szczególnym przykładem jest wyprzedaż państwowych 

instytucji w zamian za umożliwienie korzystania z pakietów 

pomocowych (w Grecji) bądź prywatyzacji usług publicznych 

(prywatyzacja Deutsche Post), które mają swoje niekorzystne skutki  

w postaci zwolnień pracowników czy pogorszenia warunków pracy
23

. 

Niejasne są też strategie planowania inwestycji z państwami spoza Unii, 

które mają negatywny wpływ na potencjał gospodarczy państw 

członkowskich oraz powiązania polityków proeuropejskich z takimi 

potęgami jak Rosja. Nic więc dziwnego, że współpraca między 
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K. Soja, Bariery integracji – doświadczenia Ukrainy i Turcji, [w:] 

Kryzys..., op. cit., red. H. Tendera-Właszczuk, Warszawa 2014, s.  287-290. 
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W polityce, http://wpolityce.pl, „Protest Turków przed konsulatem w 

Rotterdamie. Turecka minister nie została wpuszczona do budynku‖, dostęp 

29.04.2017. 
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J. Roth, Cichy pucz. Zawłaszczanie Europy przez niejawne elity 

gospodarczo-polityczne, tłum. E. Stefańska, Poznań 2015, s. 259, s. 265-268.  
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prezydentem Rosji Władimirem Putinem a Gerhardem Schroederem 

stojącym na czele rady dyrektorów spółki Nord Stream 2 dotycząca 

rozbudowy gazociągu (omijającego Polskę) budzi szereg kontrowersji  

i wątpliwości co do tego, że solidarność energetyczna krajów Unii 

Europejskiej przegrała z interesem ekonomicznym i handlowym Rosji 

oraz Niemiec
24

. Warto przyjrzeć się temu czy Unię borykającą się  

z licznego typu problemami może uratować wzmocnienie pozycji państw 

narodowych w ramach struktur unijnych oraz jakie zmiany należy 

wprowadzić w sposobie funkcjonowania Unii
 
w obliczu globalizacji.

 
 

 

III. Rola państw narodowych w ramach integracji europejskiej  

i postulaty zmian Wspólnoty w obliczu wyzwań XXI wieku 

 Obecnie, w związku z pogłębiającym na różnych polach 

kryzysem Unii Europejskiej, coraz częściej podkreśla się rolę tożsamości 

i suwerenności państw narodowych, które mogą naprawić 

funkcjonowanie Wspólnoty. Należy rozważyć czy w dobie globalizacji 

pomysł utworzenia Europy dwóch prędkości, czyli przyjęcia założenia, 

że jedne z krajów członkowskich mają pozycję dominującą nad 

pozostałymi i mogą kreować politykę międzynarodową w sposób 

samodzielny, bez potrzeby uzyskania zgody innych będzie faktycznie 

skuteczny. Trzeba zadać następujące pytanie, a mianowicie: po co 

powstała Wspólnota Europejska? Celem jej utworzenia było zapewnienie 

jednolitych rozwiązań dla wszystkich krajów w niej zrzeszonych, 

sprzyjających rozwojowi i integracji społecznej przy jednoczesnym 

poszanowaniu zasad, wartości, tożsamości i suwerenności narodów. 

Dlatego też alternatywnym rozwiązaniem dla Europy dwóch prędkości 

może być wzmocnienie pozycji państw narodowych na arenie 

międzynarodowej. Nie chodzi w tym przypadku o fanatyzm 

narodowościowy, ale o poszukiwanie rozwiązań korzystnych w aspekcie 

ogólnym, czyli wspólnotowym. Tożsamość czyli świadomość 

pochodzenia, kultury, możliwość kontrolowania procesów zachodzących 

na własnym terytorium, solidarność między-społeczna oraz określenie 

relacji obywatele-państwo nie musi stać w sprzeczności z integracją 
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Wirtualna Polska. Money, http://www.money.pl, „Nord Stream II. Co 

oznacza dla Polski rozbudowa gazociągu?‖, dostęp 29.04.2017. 
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europejską. Państwo narodowe to takie, które wykazuje silną więź 

pomiędzy władzą a narodem, dba o los wszystkich swoich mieszkańców 

oraz zapewnia bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warto podkreślić 

rolę integracji wewnątrzpaństwowej opartej na wspólnych wartościach, 

tradycji, religii czy kulturze, która tylko wzmacnia tożsamość  

i przynależność do struktury państwowej
25

. Globalizacja może wpływać 

negatywnie na procesy integracyjne.  

 Państwa narodowe tworzące Unię Europejską, posiadają szereg 

zalet, które mogą wpłynąć pozytywnie na ustabilizowanie sytuacji  

w Unii. Po pierwsze (w szczególności te, w których rządy sprawują partie 

prawicowo-konserwatywne) uznają one, że co do kluczowych sektorów 

gospodarczych, kontrolę i nadzór powinno sprawować państwo. Nie 

trudno się z tym nie zgodzić, bowiem w dziedzinach takich jak: 

bezpieczeństwo energetyczne, przemysł stoczniowy, górniczy, hutniczy, 

przedsiębiorstwa bez wsparcia państwa nie są w stanie się utrzymać i są 

wypierane przez obcy kapitał zagraniczny, co rzutuje na osłabienie 

gospodarki państwa oraz Wspólnoty. Urynkowienie gospodarki, edukacji, 

populistyczne hasła przedsiębiorczości, nadmierna choć nie zawsze 

potrzebna dyplomacja nie sprzyja narodowym interesom państw 

członkowskich, a w szerszej perspektywie również Unii. Skoro zatem 

państwo narodowe przekazuje część swojej suwerenności na rzecz 

organizacji międzynarodowej, powinno mieć możliwość wskazania 

sposobu postępowania w celu umocnienia integracji europejskiej, 

rozpoczynając jednak od uporządkowania spraw we własnym kraju 

(określenia ładu społecznego, politycznego i gospodarczego oraz 

administracji terytorialnej)
26

. W Unii Europejskiej panuje kryzys 

gospodarczy. Natomiast w niektórych państwach, w wyniku 

przeprowadzenia reform gospodarczych i wyraźnego stwierdzenia, że 

kapitał ma narodowość, promowania inwestycji i przedsiębiorców 

krajowych, zmian podatkowych, wspierania innowacyjności i nowych 

technologii, wzmocnienia pozycji państwa jako podmiotu 

odpowiedzialnego za kontrolę rynku i eliminowania tzw. nieuczciwej 

                                                      
25 

J. E. Ziółkowska, Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty 

europejskiej, Warszawa 2009, s. 39-45. 
26 

M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI 

wieku. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2011, s. 49-55. 
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konkurencji, problemy takie nie występują. Wyżej wymienione 

zagadnienia odnoszą się do obecnej sytuacji Polski, która w ostatnim 

czasie notuje wyraźny wzrost gospodarczy
27

. Należy mieć na uwadze, że 

stabilne gospodarczo państwa członkowskie tworzą silną Unię, zatem 

uporządkowanie regulacji krajowych w tym zakresie jest 

pierwszoplanowe.  

 Oprócz problemów gospodarczych, Unia nie potrafi sobie 

poradzić z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa (zarówno socjalnego jak  

i publicznego) oraz migracji ludności. Państwa narodowe mogłyby 

wnieść wiele pozytywnych zmian w zakresie funkcjonowania Unii i na 

tym polu. W przypadku bezpieczeństwa socjalnego państwa narodowe 

uruchamiają szereg inicjatyw dążących do poprawy jakości życia i pracy 

obywateli. Podejmują działania, zmierzające do wypracowania rozwiązań 

kompromisowych pomiędzy pracownikami a pracodawcami, tym 

pierwszym zapewniając prawa do godnego wynagrodzenia i warunków 

pracy, tym drugim wykwalifikowaną kadrę. Bezpieczeństwo socjalne 

wiąże się również z zapewnieniem wsparcia młodym oraz rodzinom.  

W państwach narodowych, opowiadających się za tradycyjnym modelem 

rodziny, polityka prorodzinna w sytuacji ogólnoeuropejskiej tendencji 

niżu demograficznego nabiera bowiem ogromnego znaczenia
28

. Unia 

powinna brać przykład z Polski, która w zakresie spraw socjalnych 

poprzez ustalenie wysokości płacy minimalnej czy działań pod postacią 

wprowadzenia programów pomocowych dla rodzin (świadczenia 

pieniężne w ramach programu 500+) odnosi, jak wskazują badania 

statystyczne
29

 sukcesy pod postacią wzrostu liczby urodzeń w kraju.  

 Co do spraw związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa  

i problemem migracji interesujące wydaje się stanowisko państw tzw. 

Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Kraje te 

bowiem cechuje tradycyjne postrzeganie sposobu prowadzenia polityki 
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Polskie Radio, http://www.polskieradio.pl , „Wicepremier: wzrost 

gospodarczy w tym roku może być wyższy niż 3,6 proc‖, dostęp 29.04.2017. 
28 

B. Jagusiak, Bezpieczeństwo…, op. cit., Warszawa 2015, s. 214-216, s. 

220-222. 
29 

Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna Polski, [w:] 
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wewnętrznej i zewnętrznej oraz przywiązanie do tradycji, kultury i religii. 

Uważają, że tylko zachowanie tożsamości narodowej i suwerenności 

geopolitycznej przyniesie pozytywne skutki dla całej Europy. Nie są 

zwolennikami kreowania polityki w ramach Unii Europejskiej tylko  

i wyłącznie przez bogate państwa zachodu. Ponadto, w szczególności 

Polski rząd wskazuje na zagrożenia związane z wpływem czynników 

rosyjskich w Europie, a co do których to Unia odnosi się dość 

dyplomatycznie
30

. Państwa Środkowo-Wschodniej Europy zdały sobie 

sprawę z tego, że ciągłość Wspólnoty może utrzymać jedynie pozycja 

suwerennych i niepodległych państw narodowych. Po pierwsze należy 

wzmocnić siłę praworządności, a tym samym wyeliminować korupcję  

i usprawnić działania państw na arenie międzynarodowej. Powinny być 

postrzegane jako takie, które potrafią skutecznie egzekwować decyzje 

mając na uwadze bezpieczeństwo swoich obywateli. Suwerenem w tym 

przypadku nie ma być jednak władza lecz naród. Kolejno, państwa 

narodowe dbają o rozwój własnej kultury i edukacji oraz kształtują etos 

pracy. System kształcenia oraz sposób wychowania młodzieży ma 

odzwierciedlać zapotrzebowanie rynku pracy. Społeczeństwo musi zostać 

zmotywowane do tego, aby można było wprowadzić nowe rozwiązania 

innowacyjne i technologiczne
31

. Istotne jest także, aby przy 

jednoczesnym wsparciu przedsiębiorstw krajowych nie zapominać  

o przestrzeganiu zasad konkurencji. Państwa narodowe stoją na 

stanowisku, że niektóre dziedziny gospodarki wymagają kontroli władzy, 

w szczególności te dotyczące przemysłu ciężkiego czy bezpieczeństwa 

energetycznego. Co najważniejsze, skoro Unia Europejska jest tworem 

składającym się z państw członkowskich, wszystkie z nich powinny być 

traktowane jako partnerzy w relacjach gospodarczych czy politycznych. 

Nie dziwi więc sprzeciw państw Europy Środkowo-Wschodniej co do 

sposobu prowadzenia polityki migracyjnej i przymusowej relokacji 

uchodźców. Uważają, że przyjmowanie imigrantów nie może być 

jedynym rozwiązaniem kryzysu, a korzystniejsze będą działania 

wspomagające, czyli powstrzymywanie działań wojennych oraz pomoc 

                                                      
30 

A. Stępień-Kuczyńska, M. Słowikowski, Unia Europejska a państwa 

Europy Wschodniej, Warszawa 2008, s. 38-41.  
31 

W. Błasiak, Pomiędzy…, op. cit., Katowice 2013, s. 428-429, s. 436-

438, s. 441.  
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finansowa i humanitarna na miejscu. Państwa utożsamiające się ze swoją 

kulturą, tradycją i religią lepiej radzą sobie z bezpieczeństwem 

publicznym, nie dały bowiem podporządkować się zachowaniom 

mniejszości, które przebywają na ich terytorium. Zapewniają im jednak 

dobrą opiekę socjalną, przy jednoczesnej asymilacji, stosując przy tym 

prawo krajowe i europejskie. W Polsce nie do przyjęcia byłaby sytuacja 

burzenia kościołów katolickich, na którą pozwoliła sobie Francja. 

 Ostatnią kwestią wymagającą scharakteryzowania jest to, że 

przedstawiciele poszczególnych frakcji unijnych nie mogą narzucać 

rozwiązań prawnych poszczególnym państwom w ramach ich 

kompetencji własnych, czy straszyć wdrożeniem sankcji. Debaty o tzw. 

praworządności na Węgrzech czy w Polsce są zabiegiem wyłącznie 

politycznym. Sami pomysłodawcy takich inicjatyw, często nie wiedzą jak 

wygląda sytuacja w danym kraju z perspektywy większości jego 

obywateli, nie znają podstawowych aktów prawnych obowiązujących 

wewnątrz nich, poddając się tym samym histerii podmiotów 

niezadowolonych z wyboru takich czy innych władz państwowych. Nie 

rzadko również lobbuje się inicjatywy na rzecz wielkich przedsiębiorców. 

Idealnym przykładem są Węgry, którym większość eurodeputowanych 

zarzuca łamanie zasad praworządności, chociażby w przypadku projektu 

nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym (zakładającym, że 

zagraniczne uniwersytety, będą mogły działać na terytorium Węgier, 

tylko wtedy gdy zostanie zawarta odpowiednia umowa 

międzypaństwowa). Prezydent Orban wskazuje, że zaletą takiego 

rozwiązania jest poprawa jakości kształcenia oraz ujednolicenie zasad 

działania uniwersytetów w jego ojczyźnie. Nie zgadza się z tym jednak 

część państw Unii Europejskiej. Zarzucając Węgrom łamanie 

konkurencyjności i wolności prowadzenia działalności naukowej, 

członkowie Wspólnoty sprzyjają interesom amerykańskiego finansisty 

George‘a Sorosa, założyciela Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego,  

z którym większość z krajów jest niezwykle mocno zaprzyjaźniona
32

.  

 Postulaty zmian Wspólnoty będą zatem dotyczyć stworzenia 

                                                      
32 

W polityce, http://wpolityce.pl, „Węgry nie chcą uniwersytetu Sorosa. 

Orban: Nawet milioner nie może na Węgrzech stać ponad prawem‖, dostęp 

29.04.2017.  
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takich ram prawnych, które będą uwzględniały stanowisko suwerennych 

państw narodowych i zniweczą plany eurosceptyków dotyczące rozpadu 

Unii Europejskiej. Warto pamiętać o tym, że Unia jest organizacją 

składającą się z różnorodnych zarówno pod względem politycznym, 

historyczno-kulturowym jak i gospodarczym państw. Kraje członkowskie 

muszą wypracować działania kompromisowe zapewniające 

bezpieczeństwo publiczne i gospodarcze całej Europy. W tym celu, tak 

jak państwa narodowe, euro deputowani powinni sięgnąć do 

uniwersalnych wartości zawartych w traktatach założycielskich oraz 

wyeliminować zachowania negatywne, zmierzające do podjęcia działań 

legislacyjnych dla pewnych grup interesu. Co do polityki społecznej  

i prorodzinnej należy propagować tradycyjny model rodziny, wprowadzić 

programy prorodzinne, opieki społecznej i zdrowotne, określić 

wymagania rynku pracy, podwyższyć poziom nauki i kształcenia. Z kolei 

prawo unijne dotyczące rolnictwa i przemysłu - dostosować do potrzeb  

i zdolności wytwórczych każdego z państw członkowskich. Współpracę 

regionalną trzeba traktować jako priorytet, a bezpieczeństwo publiczne 

jako gwarancję dobrobytu gospodarczego i społecznego Europy. Aby 

jednak Unia mogła prawidłowo funkcjonować, państwa muszą 

przeprowadzić reformy w swoich ojczyznach a później skoordynować 

wszystkie te działania w ramach wspólnej polityki europejskiej.  

 

Podsumowanie 

 Reasumując, strategia bezpieczeństwa publicznego, 

gospodarczego i socjalnego przyjęta przez suwerenne państwa narodowe 

stanowi pewną alternatywę dla koncepcji utworzenia Europy dwóch 

prędkości. Obecnie, w czasach postępującej globalizacji warto, aby 

państwa członkowskie Unii Europejskiej odwołały się wartości i zasad 

prowadzenia wspólnej i jednolitej polityki, zawartych w traktatach 

założycielskich. Uporządkowania wymaga przede wszystkim relacja 

pomiędzy Francją i Niemcami, a pozostałymi członkami Wspólnoty. Nie 

może bowiem dojść do sytuacji, w której dominującą pozycję, a tym 

samym nijako jedyną właściwą propozycję zmian będą miały tzw. potęgi 

gospodarcze, traktujące peryferie starego kontynentu (kraje Europy 

Środkowo-Wschodniej) jako biernych uczestników organizacji. 

Negatywnym aspektem rozwiązania pod postacią Europy dwóch 
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prędkości może być  rozwarstwienie gospodarcze i społeczne ludności 

europejskiej, jednocześnie powodujące sytuacje konfliktowe oraz 

zubożenie państw słabo rozwijających się. Unia wobec wyzwań XXI 

wieku powinna podjąć działania zmierzające do poprawy jakości życia 

Europejczyków. Zadania dotyczą zarówno uregulowania systemu 

socjalnego i gospodarczego, określenia warunków pracy, kształcenia, 

wolnej konkurencji, zmian w prowadzeniu polityki wewnętrznej  

i zewnętrznej, intensyfikacji współpracy regionalnej, wspierania 

sektorów rolnictwa i przemysłu, projektów dotyczących innowacyjności  

i rozwoju nowych technologii, programów prorodzinnych, społecznych  

i socjalnych. Ponadto opracowania jednolitej koncepcji wymaga również 

sprawa bezpieczeństwa publicznego, migracji i terroryzmu. Działania te 

muszą być bardziej zdecydowane oraz uwzględniać zdolności 

ekonomiczne i uwarunkowania społeczne poszczególnych państw. Nie 

można zgodzić się z przymusem relokacji uchodźców, ani też ze zmianą 

światopoglądu i liberalizacją wartości krajów starego kontynentu. 

Uchodźcy oczekują od Europy nie tylko świadczeń socjalnych, ale 

również zapewnienia powrotu do wolnej od wojny ojczyzny. Z drugiej 

strony Europa nie może pozwolić sobie na działania ograniczające ich 

tożsamość. Warto nadmienić, że współpraca unijna jest pierwszorzędnym 

aspektem zapewnienia jedności, należy zatem wyeliminować 

destruktywne działania elit politycznych oraz kreować wyraźne 

stanowisko wobec działań Rosji.  

 Zjednoczona i stabilna Unia Europejska jest gwarantem 

utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Wydaje się, że podział Europy na 

tzw. dwie prędkości nie byłby korzystny z punku widzenia samych 

Europejczyków. Dlatego też należałoby zaryzykować stworzenie 

nowoczesnej formy Wspólnoty opartej o działania suwerennych państw 

narodowych, które w szerszym aspekcie zapewniłyby ożywienie 

gospodarki unijnej, stabilną sytuację społeczną i wzmocnienie 

bezpieczeństwa publicznego.  
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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Hybrydyzacja wojny   

Hybridization of War 

 

Abstrakt 

  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień  

i problemów dotyczących pojęcia wojny hybrydowej. Problem badawczy 

został sformułowany jako pytanie: jakie zagadnienia i problemy można 

wyróżnić w związku z wojną hybrydową. Autor artykułu próbuje także 

dookreślić pojęcie zawarte w tytule artykułu, oraz wyszczególnić główne 

podejścia do niego. Celem teoretyczno-poznawczym artykułu jest 

przedstawienie zagadnień zmieniającej się strategii i taktyki wojskowej  

z uwzględnieniem desygnatów wojny hybrydowej. Celem praktyczno-

wdrożeniowym jest wskazanie czynników mających główny wpływ na 

postrzeganie pojęcia oraz jego rozwój. Autor wykorzystał źródła zwarte 

dotyczące strategii i taktyki wojskowe oraz odnoszące się do 

wieloaspektowo do badanego problemu C. von Clausewitz, B. Zapała,  

W. Sokała, J. Baylis, J. Wirt, C.S. Gray, E. Cohen, J. Kaczmarek,  

Ł. Skoneczny, P. Chmielarz, W. Walkiewicz,  K. von Beyme,  

A. Żebrowski  oraz wybrane źródła ciągłe.  

Słowa kluczowe: 

Wojna Hybrydowa, Strategia i taktyka wojskowa, Wojna 

Abstract 

  The author in this article present the some issues and problems of 

concept ofhybrid war. The main research problem was formulated as a 

question: what issues and problems of hybrid war are common. The 

author also try to better define the concept that is contained in title of 

article. The theoretical aim of the article is to present the issues of 

changing military strategy and tactics. The practical aim of this analysis 
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is to identify determinants of main changes in analyzing the hybrid war, 

and its development. The author used sources about Military strategy and 

tactics by C. von Clausewitz, B. Zapała, W. Sokała, J. Baylis, J. Wirt, 

C.S. Gray, E. Cohen, J. Kaczmarek, Ł. Skoneczny, P. Chmielarz,  

W. Walkiewicz,  K. von Beyme, A. Żebrowski and selected continuous 

sources. 

Key words: 

Hybrid War, Military strategy and tactics, War 

 

Pojęcie wojny - wprowadzenie 

Wojnę najczęściej definiuje się jako pewien pojedynek. Z tą 

różnicą iż przybiera on szerszą, bardziej masową skalę. Clausewitz pisał 

o wojnie jako szeregu pojedynków składających się na jeden taki,  

w którym dwie walczące strony starają się zmusić przeciwnika przy 

pomocy fizycznej do spełnienia jego woli
1
. W tym wypadku można ją 

porównać do władzy, w której również podmiot A wpływa na B w taki 

sposób iż B czyni to czego bez wpływu A by nie zrobił. W ramach 

władzy, jednakże istnieje szersze spektrum narzędzi i dotyczy ona innych 

podmiotów bo występuje na linii władca – poddany
2
. Wojna opiera się na 

wpływie, poprzez złamanie oporu przeciwnika, a to czyni z niej akt 

przemocy, wpływający na spełnienie woli
3
. 

Z racji złożoności zjawiska wojny należy zwrócić uwagę na jej 

wieloaspektowość oraz na to jaki wycinek tego zjawiska badamy. 

Różnorodność cech poszczególnych wojen można przyrównać do linii 

papilarnych czy też płatków śniegu – mimo wielu podobieństw  

i zachodzących na siebie elementów – każda jest inna, a jej poznanie ma 

istotne znaczenie z punktu widzenia teorii, jak i praktyki. W teorii 

wspiera możliwość tworzenia modeli przyczynowo – skutkowych, a więc 

takich które pozwalają powiązać zjawisko wojny z innymi zjawiskami 

                                                      
1
 C. von Clausewitz, O Wojnie, Warszawa, 2006, s.15. 

2
 K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005, s.13-41. 

3
 C. von Clausewitz, Op. Cit., s.15. 
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społeczno – politycznymi. W praktyce natomiast umożliwia skuteczne 

przygotowanie się na samą wojnę
4
. 

Literatura przedmiotu nie wskazuje jednoznacznie przyczyn 

konfliktów. Mimo wielu prób i starań, rzesze naukowców oraz praktyków 

inaczej definiują jej pojęcie. Co interesujące, najczęściej to nie ciekawość 

zjawiska wojny lecz chęć jej powstrzymania, oraz próba określenia jej 

źródeł kierowała badaczami zajmującymi się tym pojęciem. Większość 

jest zgodna co do twierdzenia, iż źródeł wojny nie da się odszukać -  

z prostego powodu. Mianowicie, mianem wojny opisujemy różnorakie 

rodzaje działań
5
. Wśród wojen można wyodrębnić wojny totalne  

i nietotalne, czy ograniczone i nieograniczone, ale także dokonać można 

klasyfikacji wg punktu widzenia lub też kryterium wojny. Punkty 

widzenia są trzy: społeczno-polityczny, gospodarczy oraz wojskowy,  

w ramach nich wojny dzielimy wg kryteriów takich jak: kryterium 

moralno-polityczne, prawne, związane z suwerennością państwa, 

sposobem osiągania celów, zasięgiem terytorialnym i innymi
6
. 

 I. Ewolucja Wojny po Zimnej Wojnie 

Po zakończeniu zimnej wojny, doszło do zachwiania 

dwubiegunowego ładu na świecie. Nowym hegemonem na skalę świata, 

stały się Stany Zjednoczone, które miały możliwość narzucenia swojej 

dominacji. Sytuacja do której doszło stwarzała podstawy do twierdzeń  

o zaniku wojen i konfliktów międzynarodowych z racji istnienia silnego  

i niezachwianego rozjemcy w postaci USA. Współczesne wojny 

przybrały jednakże nowy, wyewoluowany charakter, a do ich cech 

B.Balcerowicz zalicza
7
: 

 Przeniesienie konfliktów z pola międzynarodowego na 

arenę narodową, a co za tym idzie zwiększenie ilości 

                                                      
4
 J. Kaczmarek, Nauka i doktryna wojenna, podręcznik kształcenia woskowego w 

szkołach wyższych T.1, Warszawa 1984, s.15-17. 
5
 J. Baylis, J. Wirt, C.S. Gray, E. Cohen, Strategia we współczesnym świecie, 

Wprowadzenie do studio strategicznych, Kraków 2009, s.21-24. 
6
 J. Kaczmarek, Op. Cit., s.17-19. 

7
 P. Chmielarz, Wojna a Państwo, wczoraj i dziś, Warszawa 2012, s.205. 
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konfliktów wewnętrznych kosztem zewnętrznych. 

Przykładem takich konfliktów może być Zair/Kongo, 

była Jugosławia, ale także Ukraina, 

 Intensyfikacja konfliktów wywołanych tarciami  

w ramach byłych państw międzynarodowych. Wśród 

takich państw wyróżniamy ZSRR, Jugosławię, Sudan, 

 Zwiększenie ilości i zaostrzenie charakteru konfliktów  

o podłożu etnicznym, narodowym a także religijnym, 

 Przeniesienie głównego ciężaru wojny z państw na 

ludność cywilną(doszło do spadku partycypacji państw  

w stratach oraz pozostania na tym samym poziomie lub 

wyższym ponoszonych strat przez osoby zamieszkujące 

tereny konfliktów, 

 Utrudnienia w rozwiązywaniu konfliktów 

międzynarodowych. 

Warto także nadmienić zmiany, które podkreślają inni badacze. 

Ł. Skoneczny zauważa,  iż wcześniej wymienione przejście z wojen 

między państwami, do wojen wewnątrz państwowych jest jednym  

z trzech głównych kierunków zmian konfliktów. Ponadto równocześnie 

wymienia fakt zaistnienia wielu podmiotów pozapaństwowych jako stron 

występujących w takich konfliktach, oraz proces rozmywania granic 

między żołnierzami, a cywilami, a także między stanem wojny i pokoju. 

W tym miejscu trzeba zauważyć, iż wśród badaczy opowiadających się 

za takim obrotem spraw i w taki sposób klasyfikujących zmiany są m.in. 

H. Welzer, H. Munkler a także K. Karolczak. Wpływ na taki stan rzeczy 

mają głownie
8
: 

 Fakt zakończenia działań zimnowojennych, a co się  

z tym wiąże likwidacja układu warszawskiego  

i likwidacja zagrożenia globalnym konfliktem, 

 Zakończenie procesu dekolonizacji i wojen 

postkolonialnych. Był to okres wielu wojen między nowo 

                                                      
8
 Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane 

zagadnienia, [w:] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojna hybrydowa – 

Wydanie Specjalne, 2015, s.39.  
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wyzwolonymi krajami o zatarte granice i prób ich 

przesunięcia na swoją korzyść, ale także walk narodowo 

wyzwoleńczych dawnych kolonii, 

 Wysoki współczynnik militaryzacji ludności cywilnej 

wiążący się ze wzrostem udziałów we wcześniej 

zmonopolizowanej sferze stosowania przemocy przez 

obywateli krajów zaangażowanych w konflikty. Doszło 

w tym okresie do konfliktów walk pomiędzy lokalnymi 

społecznościami, które starały się walczyć o swoją 

tożsamość narodową, etniczną lub religijną. Wśród 

przykładów takich sporów wymienić można m.in. 

Somalię, Libię, oraz Kosowo i konflikty w strefie Gazy.  

II. XXI wiek 

Pierwsze dwie dekady trzeciego milenium przyniosły dużą liczbę 

nowych wyzwań w wielu dziedzinach. Zmiany nie ominęły także 

strategii wojskowej oraz planowania strategicznego. W związku z coraz 

szybciej zmieniającymi się warunkami społecznymi, ekonomicznymi 

oraz politycznymi, wielu badaczy zaczęło poszukiwać nowych koncepcji 

na polu strategii. Doprowadziło to do konieczności poszukiwań oraz 

badań rozbieżności wynikających z charakterystyki ery pozimnowojennej 

oraz uwzględnieniach jej w kontekście rewolucji w wojskowości  

i praktyce polityki bezpieczeństwa. Cały ten proces doprowadził do 

negacji i gradacji hegemona jakim była dotychczas technologia militarna 

i do zmiany paradygmatu na niej opartego. Zmiana ta miała wpływ 

zarówno na organizację systemów obronności poszczególnych państw, 

oraz sposobów prowadzenia działań zbrojnych. Cały proces zmiany 

paradygmatów jest również efektem impasu sztuki wojennej XXI w.,  

w którym znalazła się w efekcie wzrostu złożoności konfliktów, 

złożoności ich prowadzenia, ale także metod i sposobów ich 

rozstrzygania. W takiej sytuacji, przewaga psychologiczna, organizacyjna 

czy też technologiczna nie są gwarantem sukcesu i przechylenia szali na 

swoją korzyść. Dlatego też Amerykanie wymyślili pojęcie oraz całą 

koncepcję „wojny hybrydowej‖, która stała się przyczynkiem do procesu 

eksplanacyjnego i predykcyjnego „dylematu potęgi‖ USA. Dylemat 
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potęgi skupia się na próbie wyjaśnienia dlaczego Stany Zjednoczone nie 

wykorzystały pozycji hegemona i koniec końców nie zwyciężyły  

w konfrontacji ze słabszymi przeciwnikami, głownie na azjatyckim 

środkowym-wschodzie. W doktrynie doszło do dyskusji w ramach 

kultury strategicznej USA, która przyniosła tezy o bezsilności 

„zadufanego hegemona‖ względem cichych przeciwników ukrytych  

w procesach globalizacyjnych. Nie bez znaczenia stały się także 

wielokulturowość oraz odrodzenie religijne, które również wpłynęły na 

zmianę paradygmatów. Co więcej, dla Amerykanów wojna hybrydowa to 

nie tylko Ukraina ale, przede wszystkim, reakcja na niewydolność XXI 

wiecznych podejść takich jak: teoria działań kontr partyzanckich, wojna 

czwartej generacji, wojna postindustrialna, globalna insurekcja, 

strategiczny paraliż oraz koncepcja konfliktów asymetrycznych.  

W podejściu amerukocentrycznym wojna hybrydowa traktowana jest 

jako remedium na zwycięstwo jakiejkolwiek ze stron konfliktu
9
. 

 

III. Pojęcie hybrydy 

 Hybrydy wg słownika wyrazów obcych Władysława 

Kopalińskiego to nic innego jak „mieszańce powstałe ze skrzyżowania 

rodziców należących do różnych odmian, ras, gatunków itd.‖. Oznacza to 

tyle iż hybryda posiada dwa różne źródła czy też dwoje różnych 

rodziców. Posiada cechy, zarówno jednego gatunku czy rodzaju, ale 

także drugiego, co może być jej słabością, jeżeli cechy te są cechami 

negatywnymi, ale i siłą
10

. Hybryda więc to mieszaniec, a pojęcie 

hybrydyzacji odnosi się do mieszania elementów bądź też ich 

krzyżowania
11

. Słownik języka polskiego odwołuje się do czterech 

rozwinięć samego pojęcia. Pierwsze rozwinięcie to połączenie w jedną 

                                                      
9
 A. Gruszczak, Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, [w:] 

Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, red. B. 

Zapała, W. Sokała, Warszawa 2011, s.9. 
10

 W. Kopaliński, Słownik Wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z 

almanachem, Warszawa 2000, s.219, „hybrydy‖.  
11

 A. Bartczak-Barzan, Wojna hybrydowa – przypadek Naddniestrza i Państw 

Nadbałtyckich, dostęp: 2.05.16, geopolityka.org/komentarze/anna-antczak-

barzan-wojna-hybrydowa-przypadek-naddniestrza-i-panstw-baltyckich. 
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całość różnych części lub składników, wykluczających się gdy 

funkcjonują oddzielnie. Drugim rozwinięciem jest odwołanie się do nauk 

biologicznych, w taki sposób iż hybryda to krzyżówka odmian, ras lub 

gatunków roślin i w tym znaczeniu mówi się o „hybryd‖, a także 

międzygatunkowy mieszaniec zwierzęcy i w tym przypadku mowa jest  

o pojęciu „bastard‖. Hybryda może także odnosić się do kwestii 

językowych, a mianowicie może być neologizmem złożonym  

z elementów należących do dwóch różnych języków. Ostatnim 

rozwinięciem pojęcia jest odwołanie do figur heraldycznych 

przedstawiających najczęściej nieistniejące stworzenia złożone z cech 

zwierząt istniejących, np. gryf – lew ze skrzydłami
12

. 

 Pojęcie hybrydy nie jest pojęciem nowym, ale z pewnością 

zostało w ostatnim czasie odrestaurowane. Wyraz ten był już używany  

w czasach Starożytnego Rzymu. W owym okresie hybrydą było dziecko 

ludzi wywodzących się z różnych ras, albo różnych stanów, np. 

niewolnik – kobieta wolna. Używane było w sposób pejoratywny, 

albowiem odnosiło się do całości która została złożona z elementów 

niespójnych, często sprzecznych wg standardów. W czasach 

nowożytnych pojęcie hybrydy pojawiało się w terminologii różnych nauk 

z większym lub mniejszym skutkiem, jednakże nie było ono na tym 

etapie nacechowane negatywnie. O ile przytoczone zostały już definicje 

biologiczna oraz językowa, o tyle warto wspomnieć o definicji 

chemicznej, w której hybryda to "orbital atomowy otrzymywany przez 

hybrydyzację orbitali atomowych o różnych wartościach liczby 

kwantowej". Aktualnie pod pojęciem hybrydy ukrywa się "coś, co składa 

się z różnych elementów, często do siebie niepasujących", jednakże 

hybryda i hybrydowy z czasem nabrały trochę innego znaczenia. Zaczęły 

się pojawiać opinie o tym, iż elementy składowe hybrydy nie muszą być 

w cale niepasujące do siebie nawzajem. Wg tego podejścia z hybryd 

wymienić można np. matematyczno -informatyczne maszyny liczące, ale 

także samochody ze zróżnicowanym napędem spalinowo-elektrycznym, 

                                                      
12

 Słownik Języka Polskiego, dostęp 2.05.16, sjp.pl/hybryda. 
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czy też paznokcie, które malowane mogą być lakierami łączącymi 

właściwości żelu oraz akrylu
13

. 

 IV. Hybrydyzacja wojny 

 Hybrydyzacja wojny oznacza tyle, iż w ramach konfliktu 

występują różne strony, wśród których znajdują się różne państwa, ale 

także inne podmioty takie jak żołnierze, osoby cywilne i organizacje.  

W tym znaczeniu jest to zwiększenie dostępu do konfliktu dla większej 

ilości podmiotów po obu stronach. Pojęcie to odnosi się także do 

rodzajów działań zbrojnych, które podzielić można na działania 

symetryczne ale także asymetryczne
14

. Konflikt symetryczny to 

najprościej rzecz ujmując konflikt, w którym obie strony dysponują 

podobnym potencjałem, zarówno militarnym jak i ekonomicznym
15

.  

Z konfliktem symetrycznym w historii najbardziej kojarzy się konflikt 

zimno-wojenny i słusznie. To właśnie w tym okresie na ziemi 

dominowały dwa równe sobie mocarstwa, które nie były wstanie 

zaatakować siebie nawzajem przez pat w jaki same się wpędziły. 

Przeciwnicy, a więc Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, uznawały 

wzajemnie swoją równorzędność, a na tej podstawie postępowały wg 

racjonalnych kalkulacji
16

. 

Działania asymetryczne natomiast, ciężko jest zdefiniować 

jednoznacznie. Jest to efekt wielorakiego zastosowania terminologii 

asymetrii oraz aspektowości w podejściu do tego pojęcia. Jednakże samo 

określenie „wojny asymetrycznej‖ jest w miarę klarowne, albowiem 

odnosi się do takiej, w której pojawiają się nie strony o niesymetrycznych 

zasobach zarówno militarnych jak i ekonomicznych oraz społecznych. 

Problem powtórnie pojawia się przy okazji definiowania pojęć 

                                                      
13

 A. Markowski, Między słowami, hybrydy w natarciu, Gazeta Wyborcza, 

16.05.2015, [dostęp: 2.05.16], 

wyborcza.pl/magazyn/1,145245,17926880,Miedzy_slowami__Hybrydy_w_natar

ciu.html 
14

 A. Bartczak-Barzan, Op. Cit. 
15

 Z. Ciekanowski, Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń 

bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo i technika Pożarnicza, 2009 r., nr 3, s.51. 
16

 P. Chmielarz, Op. Cit., s.211-212. 
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pochodnych, a dokładniej metod i technik lub taktyk, ale także w ramach 

zagrożeń asymetrycznych. Amerykanie, utożsamiając pojęcia asymetrii  

i zagrożeń asymetrycznych definiują je jako takie, w których doszło do 

zastosowania pewnych określonych asymetrycznych metod lub technik 

działania. Co więcej pojęcie „zagrożenia asymetryczne‖ stosują 

przemiennie z takim pojęciem jak „technika działania‖ w kontekście 

nieczystej walki, bądź też walki nie fair. Odnosi się ono do możliwości 

wykorzystania wszystkich dostępnych sposobów działań włączając w to 

element zaskoczenia na szczeblu organizacyjnym i strategicznym ale 

także użycie broni w sposób nie planowany przez USA. W Polsce 

zagrożenia asymetryczne definiowane są przez badaczy z Akademii 

Obrony Narodowej jako „myślenie, organizowanie i działanie odmienne 

od przeciwnika, w tym wykorzystanie wszelkiego rodzaju różnic  

w szeroko pojmowanych potencjałach‖. Wśród wyżej wymienionych 

badaczy znajdują się m.in. P. Gawliczek, oraz J. Pawłowski
17

. 

 W ramach wojny hybrydowej dostrzegalne są pewne elementy 

zawierające się w jej definicji. Wśród jej składowych wyróżnia się nowe 

podejście do działań militarnych, związanych z wojną informacyjno-

propagandową, a także powrót guerrilla warfare, a więc wojny 

prowadzonej przy pomocy sił partyzanckich. Istnieją także inne powody 

prowadzenia takich działań, albowiem częściej przybierają one formę 

wojen religijno-kulturowych. Dzieje się tak również dlatego, że 

rekrutacja prowadzona jest już od najmłodszych lat na poziomie 

indoktrynacji politycznej, religijnej a także kulturowej
18

. 

 W mowie potocznej, wojnę hybrydową sprowadza się do walki 

partyzanckiej. Myśląc „partyzant‖ mamy przed oczami brudnego 

chłopaka w wieku poborowym z rozpadającą się jednostrzałową bronią 

długą, który otwiera konserwę bagnetem. Nie ma nic złego w takim ich 

postrzeganiu, z jednym zastrzeżeniem, jest ono już dawno nie aktualne. 

Wojnę hybrydową można zamknąć w równaniu: 

                                                      
17

 Z. Ciekanowski, Op. Cit.  s.51-52. 
18

 A. Bartczak-Barzan, Op. Cit.  
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Wojna Hybrydowa = partyzantka (guerrilla warfare) + 

technologia (rozumiana jako nowoczesne wyposażenie oraz środki). 

Istotnym jest, iż wzór ten jest skróconym wzorem i nie zawiera w 

sobie wielu zmiennych. Poza technologią należy dodać do „partyzantki‖ 

sposoby prowadzenia wojny ideologicznej, a więc propagandy wraz  

z motywacjami na poziomie zarówno religijnym jak i etnicznym. Warto 

zauważyć, że o ile walki partyzanckie z użyciem sprzętu wówczas 

nowoczesnego miały już miejsce, chociażby podczas pierwszej wojny 

światowej, to w tym przypadku popularność takiego sposobu działań jest 

efektem procesów globalizacyjnych oraz informatyzacji świata. To 

możliwość użycia Internetu, a więc globalnej sieci, do komunikacji 

przyniosła duże ułatwienie w procesie zarządzania, ale także 

doprowadziła do możliwości zdecentralizowania własnych struktur, które 

cały czas mogą działać równie skutecznie jak te scentralizowane. 

Umożliwia to wiele ataków w różnych miejscach, bez ograniczania się 

jedynie do siły fizycznej – a więc pierwszego członu wojny hybrydowej – 

partyzantki
19

. 

Sam termin wojny hybrydowej, ale także powiązane z nią 

działania hybrydowe w piśmiennictwie naukowym pojawił się w 2002 r. 

wspomniał o nim W.J. Nemeth w swojej pracy Future wae and 

Chechenya: A case of hybryd warfare. W początkowym ujęciu terminu 

tego użyto zarówno w kontekście sposobu działań czeczeńskich 

wojowników, ale także, a nawet przede wszystkim, względem zachowań 

i funkcjonowania tamtejszego społeczeństwa. Hybrydowość odnosi się 

bowiem w takim i podobnych przypadkach do mariażu tradycyjnego 

modelu społeczeństwa przesiąkniętego wysokim kontekstem relacji 

między ludzkich, oraz nowoczesnych technologii zauważalnych na 

każdym kroku
20

. 

                                                      
19

 W. Orwellski, Kod Władzy, Wojna hybrydowa – co to takiego?, 27 luty 2012, 

dostęp: 3.052016, orwellsky.blogspot.com/2012/02/wojna-hybrydowa-co-to-

takiego.html 
20

 W.J. Nemeth, Future war and Chechnya: A case for hybrid warfare, 

Monterey, CA 2002, dostęp: 6.05.16,  
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Frank G. Hoffman z Foreign Policy Research Institute podkreśla 

w swoim artykule „wojna hybrydowa i jej wyzwania‖, że jest ona bardzo 

zbieżna na płaszczyźnie zarówno fizycznej i psychologicznej, ale także 

kinetycznej i niekinetycznej, zarówno partyzantów jak i cywilów. Co 

więcej wskazuje, iż zbieżności pojawiają się także na polu aktorów,  

a więc sił zbrojnych oraz społeczności, a także państw i podmiotów nie 

będących państwami, biorącymi jednak udział w działaniach
21

. Wielu 

badaczy zauważa zbieżność elementów, a przede wszystkim parametrów 

w ramach konfliktu określanego mianem wojny hybrydowej. Odwołują 

się oni do pewnej logicznej kombinacji, zarówno strategii jak i taktyki, 

mających na celu „zmasowany atak‖ wielorakich elementów działań 

zbrojnych. Przykładem takiego podejścia jest traktowanie hybrydowości 

jako zbieżności elementów wojny konwencjonalnej jak i operacji 

specjalnych
22

. J.J McCuen w swoim artykule na łamach Military Review 

odwołuje się do hybrydowości jako połączenia, a raczej synergii wojny 

symetrycznej, a także asymetrycznej
23

. Istotnym jej elementem jest brak 

oficjalnej deklaracji zbrojnego wystąpienia
24

. 

Powyższe cechy mają jak najbardziej zastosowanie praktyczne. 

Przykładem takich działań mogą być poczynania Federacji Rosyjskiej 

zarówno na terenie wschodniej Ukrainy, jak i w regionie wschodniej 

Mołdawii, a więc w Naddniestrzu. Co więcej prowadzi ona podobną 

strategię względem Państw Nadbałtyckich, jak określa się Litwę Łotwę  

i Estonię. W ramach działań realizowanych przez władze Kremla do 

najczęściej wymienianych należą działania propagandowe  

i prowokacyjne mające na celu dezinformację w szeregach strony 

                                                                                                                        
calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5865/02Jun_Nemeth.pdf?sequence=1, 
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przeciwnej i na terytorium realizacji zadań oraz wprowadzenie chaosu. 

Cele te realizowane są przez Rosję przy pomocy mniejszości rosyjskich 

znajdujących się na docelowym obszarze, jak było w przypadku Ukrainy 

i narastania nastrojów separatystycznych. Co więcej przypadek naszego 

wschodniego sąsiada pokazuje inną grupę narzędzi mających za zadanie 

osiągnięcie celu. Mowa o tzw. okupacji bez okupacji i operacjach 

humanitarnych, wspierających docelowo działania militarne w celu 

zwiększenia ich szans powodzenia. Po drugiej stronie Ukrainy, a więc na 

jej zachodniej granicy, na odcinku z Mołdawią, federacja rosyjska równie 

posłużyła się elementami wojny hybrydowej. Doszło tam bowiem, do 

oddzielenia się w latach dziewięćdziesiątych XX w. od Mołdawii, tzw. 

Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Obecny Minister spraw 

zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergiej Ławrow, odnosił się do tej 

sytuacji wspierając separatystyczną republikę naddniestrzańską, 

stwierdzając iż ma ona prawo do samostanowienia o swojej przyszłości. 

Co więcej, Rosja otwarcie deklarowała, iż w razie konfliktu zbrojnego 

będzie broniła obywateli rosyjskich w tym regionie. Deklaracje te mogą 

być odbierane jako wstęp czy też bazę do przyszłego konfliktu 

hybrydowego w terenie Naddniestrza. Wśród zestawu narzędzi 

realizowanych przeciwko krajom bałtyckim, Rosja realizowała taktykę 

użycia zarówno siły twardej jak i miękkiej. Najwięcej działań 

podejmowanych jest w ramach wojny informacyjnej, propagandowej ale 

także działań dywersyjnych oraz cybernetycznych
25

. Co więcej we 

wrześniu 2014 roku doszło do uprowadzenia Estońskiego oficera Estona 

Kohvera, który wg rosyjskiego rządu miał być szpiegiem swojego kraju. 

Porwanie to zbiegło się w czasie ze szczytem NATO oraz wizytą 

prezydenta USA Baracka Obamy w stolicy Estonii, Talininie
26

. Incydent 

ten jest uważany za jeden ze składowych prowadzonej przez Federację 

Rosyjską preludium do konfliktu hybrydowego przeciwko Litwie, Łotwie 

oraz Estonii. We wszystkich trzech krajach uruchomione zostały 

mniejszości rosyjskie które coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność 

                                                      
25
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 Deffence24.pl, Porwanie estońskiego oficera KAPO – jasny komunikat 

Moskwy, 8.092014, dostęp: 6.05.16,  

defence24.pl/122809,porwanie-estonskiego-oficera-kapo-jasny-komunikat-

moskwy. 



A. Sokołowski: Hybrydyzacja wojny 

381 

 

na tamtym terenie. Ich działania dążą do destabilizacji państwa oraz do 

obniżenia zaufania obywateli względem władz. Rosja nie działa jednak 

otwarcie i co ważniejsze, w granicach prawa dokonuje przejęć 

infrastruktury tranzytowej i energetycznej, bardzo istotnej w przypadku 

ewentualnej eskalacji konfliktu. Wśród głównych założeń wojny 

hybrydowej, najczęściej wymienia się działanie „z ukrycia‖ oraz tzw. 

„wrogie przejęcia‖. Aktywność ta jest skierowana na zabezpieczenie 

przyszłych terenów, na których ma się toczyć konflikt. Ostatecznym 

celem może być „ochrona mniejszości Rosyjskiej‖ albo „zabezpieczenie 

terytorium państwa‖, które nie wykonuje swoich zadań z racji ich 

wcześniejszego sabotowania
27

.  

V. Negacja Hybrydyzacji 

Po wydarzeniach z Krymu, cały scenariusz został powtórzony na 

wschodzie terytorium Ukraińskiego. Fakt działań w Symferopolu oraz 

kolejnych aneksji dowodzi, iż była to zaplanowana i konsekwentnie 

poprawiana realizacja koncepcji małej wojny i wojny buntowniczej. 

Okres ten wraz z realizacją nie charakteryzował się nowatorstwem czy 

też innowacyjnymi rozwiązaniami. Oparto się o wyżej wspomniane 

koncepcje, a jedynym nowościami było zastosowanie nowoczesnej 

techniki w sposób ułatwiający zwycięstwo na polu walki informacyjnej  

i w ramach konwencjonalnych działań wojennych. Autorzy, którzy 

negatywnie podchodzą do pojęcia wojny hybrydowej odnoszą się do 

tego, iż żadne cele, mechanizmy oraz założenia nie uległy zmianie, 

wprowadzono jedynie pewne zmiany „kosmetyczne‖. Wśród głównych 

zarzutów względem omawianego pojęcia, przeciwnicy wymieniają 

najczęściej brak zmiany rdzenia konfliktu. W oparciu o ten zarzut, 

wnioskują iż nie istnieje charakterystyczna dla Rosji doktryna wojny 

hybrydowej, a jedynie wielopłaszczyznowy konflikt. Potwierdzającym 

argumentem jest fakt, iż działania Rosjan na poziomie strategicznym czy 

też taktycznym zostały sprowadzone do wykorzystania i uzależnienia 

wydarzeń na Ukrainie, a co za tym idzie, były one tylko wykorzystane,  

a nie stworzone na potrzeby konfliktu. Z racji nie możności oderwania 

działań od wydarzeń w regionie granicznym, M. Wojnowski wskazuje, iż 
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działania rosyjskie były unikatowe i nie możliwe do powtórzenia  

w innych warunkach, a co za tym idzie, nie ma możliwości mówienia  

w tym przypadku o koncepcji wojny hybrydowej. Sytuacja która miała 

miejsce była jednak efektem wzmożonej pracy wywiadu, dogłębnej 

analizy różnorakich czynników, cech oraz specyfikacji państwa 

ukraińskiego, a sam desant był tylko ostateczną fazą
28

. 

Co więcej, sami Rosjanie dementowali informacje o nowych 

sposobach prowadzenia wojny w związku z doniesieniami z Krymu, 

twierdząc iż są to „stare sprawdzone metody". Uderzają oni jednocześnie 

w państwa zachodnie, które wg ich tłumaczeń same stosują metody 

hybrydowe od wielu lat. Za strategią opierania się o nihil novi, 

przemawiają także prace Rusłana Puchowa – dyrektora Centrum analizy 

strategii i technologii AST, który publikował swoją pracę „Mit wojny 

hybrydowej‖. To właśnie w tym artykule poddaje eksplantacji rozmaite 

aspekty pośrednich i asymetrycznych sposobów działania Federacji 

Rosyjskiej, będących zgodnymi z jej doktryną
29

. 

 VI. Polska opinia 

Polacy poznali pojęcie „wojny hybrydowej‖ w związku  

z doniesieniami ze wschodniej Ukrainy. Początkowo walki w regionie 

Donbasu nazywane były jako „wojna XXI wieku‖ jednakże bardzo 

szybko przyjął się zwrot odnoszący się do hybrydowości. Pojęcie to było 

odmieniane przez wszystkie przypadki do tego stopnia że nawet tzw. 

telewizja śniadaniowa zainteresowała się problemem. Pojawiało się wiele 

pytań, w dyskusji uczestniczyli zarówno zwolennicy takiego 

nazewnictwa tamtych zdarzeń jak i przeciwnicy. Zamęt powstał również 

w wyniku debaty odnośnie tego czy działania Rosji były losowe  

i spontaniczne, na zasadzie doraźnych reakcji na otaczającą sytuacje czy 
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z góry przemyślane i konsekwentnie realizowane. Głos w debacie zabrał 

ostatecznie Sztab Generalny, który przychylił się do drugiego wariantu
30

. 

Zaraz po desancie 2 tysięcy rosyjskich żołnierzy na Symferopol, 

w Polsce poza dyskusją dotyczącą samej istoty wojny hybrydowej, 

pojawiła się debata skupiająca się na naszej gotowości na podobny 

scenariusz
31

. Podkreślano konieczność stworzenia batalionów obrony 

terytorialnej oraz potrzebę zmian u podstaw w Siłach Zbrojnych RP. 

Zwracano uwagę na fakt, iż w myśl polskiej koncepcji Polska nie ma 

szans na utrzymanie się przez 3 miesiące, z racji ilości sił 

wystarczających do obsadzenia tylko 50 km frontu, przy 210 km samej 

granicy z obwodem kaliningradzkim
32

. 

Zakończenie 

Polska sytuacja oraz podejście do konfliktów nie tylko  

w Europie, ale także na świecie, uległy zmianie głownie z powodu 

przystąpienia w 1999 roku polski do NATO. Główne zmiany dotyczące 

tamtego kresu odnoszą się do zakończenia okresu „rozrzedzonego 

bezpieczeństwa‖ oraz wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego  

i zewnętrznego Polski w Europie
33

. Również sytuacja geopolityczna 

świata, która cechuje się wieloma asymetrycznościami w niemal każdym 

aspekcie przejawów aktywności człowieka ukazuje swoją hybrydowość 

oraz wzmacnia ją na każdym szczeblu. Powyższa asymetryczność 

wpływa na zróżnicowanie na poziomie państw lub innych podmiotów, 

oraz na ich opozycyjne usadowienie się względem innych podmiotów. 
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Podmioty te dysponują różnymi potencjałami
34

. Należy zauważyć, iż 

pojęcie „wojny hybrydowej‖ mimo swojego nieostrego charakteru, oraz 

początkowego chaosu jego w definiensie, zmierza ku weryfikacji  

i wyostrzeniu definicji. Jakkolwiek byśmy nie nazwali przemian jakie 

zachodzą w przypadku określania coraz to nowszych sposobów i metod 

prowadzenia wojny, pojęcie podlega coraz silniejszym przemianom 

legitymizującym je. 

Państwo polskie, a dokładniej decydenci dokonują pewnych 

działań mających przeciwdziałać zjawiskom pisywanym w powyższym 

artykule. Kontrą na działania wojny hybrydowej na naszym krajowym 

terytorium mają być tworzone oddziały Obrony Terytorialnej. Oddziałów 

tych ma być 17, po jednym na każde województwo, oraz jeden 

dodatkowy. OT ma skupiać się na działaniach tzw. V kolumn  

i zapobiegać ich skutkom. Mimo iż sama koncepcja OT jest jak 

najbardziej wskazana jako „piąty filar bezpieczeństwa‖ należy pamiętać, 

że zmieniające się okoliczności wymagają również inwestycji i działań  

w innych sferach, takich jak bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, 

bezpieczeństwo powietrzne, morskie czy rozbudowa i specjalizacja 

zawodowego wojska. Wieloaspektowość problemu wojny hybrydowej 

niewątpliwie niesie za sobą konieczność podjęcia działań na rzecz 

zabezpieczenia również w takich sferach jak ekonomia, energetyka, 

bezpieczeństwo socjalne i wiele innych, równie istotnych.  

Wojna Hybrydowa to konieczność sprawdzenia się instytucji jaką 

jest państwo na wielu polach, ale także szansa na zdobycie przewagi nad 

innymi, czasami sojuszniczymi, ale także nastawionymi do Polski wrogo, 

państwami. Wynikająca z niej konieczność podjęcia działań  

i dopasowania się do kolejnych fal zmian pozostawia szerokie pole do 

popisu na płaszczyźnie bezpieczeństwa rozumianego sensu largo.  
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Abstrakt 

  Ruchy migracyjne zawsze prowadziły do zmian demograficznych 

a w rezultacie także do zmian cywilizacyjnych.  Zjawisko migracji na 

teren Unii Europejskiej, które obecnie ma miejsce nie znajduje skali 

porównawczej w nowożytnej historii Europy. Brak spójnej polityki Unii 

Europejskiej, prowadzi do niekontrolowanego napływu imigrantów. 

Wiadomym jest, że wśród uchodźców do Europy przedostają się także 

migranci ekonomiczni, a nawet przestępcy. Brak wspólnych rozwiązań 

prawnych i ochrony granic strefy Schengen wyłącznie pogłębia istniejący 

kryzys. Obecny napływ imigrantów, gdy wciąż pozostanie 

niekontrolowany spowoduje zagrożenia dla porządku publicznego UE.  
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Z drugiej zaś strony udzielanie pomocy humanitarnej oraz szanownie 

praw człowieka jest głęboko zakorzenione w europejskiej kulturze 

prawnej. Pytaniem zasadnym jest zatem jak znaleźć złoty środek, który 

pozwoli na ochronę praw człowieka, a jednocześnie będzie chronił prawa 

i wolności mieszkańców Starego Kontynentu. Unia Europejska musi 

zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest rozróżnienie 

uchodźców od terrorystów i imigrantów ekonomicznych. Ma to kolosalne 

znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego. 

Zadanie to jest stawiane zarówno przed organami międzynarodowymi, 

jak i  prawodawstwem - zarówno  krajowym, europejskim, jak  

i międzynarodowym.  Przy procedurze ochrony granic oraz udzielania 

ewentualnego azylu najważniejsze wydaje się poszanowanie praw 

człowieka. Nie można bowiem zapominać, że pomimo konieczności 

ograniczenia wpływów migracyjnych na tereny UE, cała procedura musi 

zostać przeprowadzana w zgodzie z międzynarodowymi standardami 

praw człowieka. Artykuł poświęcony jest wybranym problemom ochrony 

praw człowieka w kontekście kryzysu imigracyjnego. Jego celem jest 

ukazanie regulacji międzynarodowych konwencji praw człowieka,  

a w szczególności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako 

narzędzia, które z jednej strony zapewnia ochronę praw człowieka i ich 

podstawowych wartości. Z drugiej zaś strony nie stoi w sprzeczności  

z ograniczaniem ruchu migrantów. Trybunał Sprawiedliwości UE 

konsekwentnie w swoim orzecznictwie powtarza, że władzom krajowym 

przysługuje suwerenne prawo do decydowania, czy cudzoziemiec może 

zostać wpuszczony na terytorium i czy może na nim przebywać. Decyzja 

ta jednak nie może rzutować na poziom ochrony praw człowieka. 

Słowa kluczowe:  

Ochrona praw człowieka, kryzys migracyjny, Unia Europejska, uchodźcy 

Abstract 

  Migration movements have always led to demographic change 

and as a result also to civilization changes. The phenomenon of migration 

to the European Union that is currently taking place is not comparable in 

modern European history. Lack of coherent European Union policy leads 

to uncontrolled influx of immigrants. It is well known that economic 
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migrants, and even criminals, are also emerging among Europe's 

refugees. The lack of common legal and border protection measures in 

the Schengen area only deepens the existing crisis. The current influx of 

immigrants, when left uncontrolled, will endanger the public order of the 

EU. On the other hand, the provision of humanitarian aid and respect for 

human rights is deeply rooted in the European legal culture. The right 

question is therefore how to find a golden means to protect human rights 

while protecting the rights and freedoms of the people of the Old 

Continent. The European Union must face the enormous challenge of 

distinguishing refugees from terrorists and economic immigrants. This is 

of paramount importance to maintaining international peace and security. 

This task is put before both international bodies and legislation - both 

national, European and international. The respect for human rights is of 

paramount importance for the border protection and possible asylum 

procedure. It can not be forgotten that in spite of the need to reduce 

migration flows to EU territory, the whole procedure must be carried out 

in accordance with international human rights standards. This article is 

dedicated to selected issues of human rights protection in the context of 

the immigration crisis. Its purpose is to show the regulation of 

international human rights conventions, and in particular the European 

Convention on Human Rights as a tool which, on the one hand, ensures 

the protection of human rights and their fundamental values. On the other 

hand, it does not contradict the movement of migrants. The EU Court of 

Justice has consistently stated in its case law that the national authorities 

have a sovereign right to decide whether or not a foreigner may be 

admitted to or residing in the territory. This decision, however, can not 

affect the level of human rights protection. 

Key words:  

Protection of human rights, migration crisis, European Union, refugees 

 

  Na początku  XXI wieku mamy do czynienia z kryzysem 

migracyjnym, jakiego skutki były trudne do przewidzenia. Trwająca od 

2011 roku wojna domowa w Syryjskiej Republice Arabskiej, problemy 

wewnętrzne państw tak zwanej „arabskiej wiosny‖, niestabilna sytuacja 
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w Afganistanie, a także w Erytrei to tylko niektóre z czynników 

wpływających na obecną sytuację geopolityczną
1
. Unia Europejska musi 

zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest rozróżnienie 

uchodźców od terrorystów i imigrantów ekonomicznych. Jednocześnie 

ochrona granic nie może doprowadzać do eskalacji nieszczęścia 

ludzkiego. Instytucje europejskie są obowiązane do przestrzegania praw 

człowieka oraz do udzielania azylu potrzebującym. Z drugiej zaś strony 

nie można doprowadzić do sytuacji, w której bezpieczeństwo obywateli 

Unii Europejskiej jest zagrożone poprzez nielimitowany  

i niekontrolowany napływ ludności z bliskiego wschodu. Kryzys 

migracyjny nie może pozostać wyzwaniem państw takich jak Grecja, 

Włochy czy Niemcy. Aby rozwiązać problem niekontrolowanego 

napływu ludności i zapewnić jak najwyższy poziom ochrony praw 

człowieka potrzebne są rozwiązania o charakterze utylitarnym
2
. 

 Kluczowym dla przedmiotu niniejszego artykułu wydaje się fakt, 

że prawa uchodźcy znajdują swoje umocowanie w prawach człowieka. 

Ochrona bytu uchodźcy jest pozytywnym obowiązkiem każdego 

państwa, a także organizacji międzynarodowych, w tym Unii 

Europejskiej
3
. Konieczność protekcji praw podstawowych wynika  

z poszanowania godności człowieka, która stanowi podstawę równości 

wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, płci, czy też wyznania
4
. Stąd też 

wynika absolutna niedopuszczalność dyskryminacji mającej na celu 

                                                      
1
 Arabska wiosna (określana także jako Arabska Wiosna Ludów, Zima Ludów, 

Arabska Zima Ludów lub Arabskie przebudzenie) – protesty społeczne i 

konflikty zbrojne w krajach arabskich, w latach 2010-2013. Przyczyną ich 

wybuchu było niezadowolenie obywateli z warunków życiowych, bezrobocie, 

rosnące ceny żywności, a także korupcja i nepotyzm władz oraz ograniczanie 

swobód obywatelskich przez autokratyczne reżimy. 
2
 J. Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim, 

Warszawa 2011, s.147-160. 
3
 Por. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich 

międzynarodowej ochrony, Lublin 1999; B. Banaszak, Prawa jednostki i system 

ich ochrony, Wrocław 1995; C. Mik, Zbiorowe prawa człowieka, Toruń 1992; R. 

Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, 

Warszawa 2006, s. 19-57. 
4
 J. Zajadło, Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw 

człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny‖ 1995, nr 3, s. 106. 
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różnicowanie ludzi i przyznawanie im różnego stopnia ochrony ich 

praw
5
.  

 Status prawny uchodźców normowany jest przede wszystkim  

w dwóch umowach międzynarodowych: Konwencji Genewskiej z 28 

lipca 1951 roku
6
 i Protokole Nowojorskim z 31 stycznia 1967 roku

7
. 

Akty te komplementarnie regulują status uchodźcy, co wydaje się 

kluczowe z prawnego punktu widzenia ochrony tych osób, a także 

zapewnienia im niezbędnych warunków azylowych. Interpretacja 

powyższych przepisów będzie stanowiła podstawę do ewentualnego 

różnicowania statusu migrantów oraz ochrony bezpieczeństwa na terenie 

Unii Europejskiej. 

 Zgodnie z art. 1 pkt 2 Konwencji Genewskiej uchodźcą jest 

osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem  

z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej 

grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza 

granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce  

z powodu obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma 

żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń poza 

państwem swojego dawnego stałego zamieszkania, nie może lub nie 

chce, z powodu tych obaw, powrócić do tego państwa
8
. 

  W związku z pojawieniem się nowych uchodźców, których nie 

chroniła Konwencja, powstała konieczność objęcia ich ochroną prawną 

co dokonało się przez wprowadzenie w życie Protokołu Nowojorskiego 

sporządzonego 31 stycznia 1967 roku
9
. Zniósł on ograniczenia czasowe  

i geograficzne, które miała Konwencja Genewska. 

                                                      
5
 P. Kolasa, Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych 

Stolicy Apostolskiej, Warszawa 2010, s. 119. 
6
 Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców z 28 lipca 1951 r. (Dz. U. 

1991, Nr 119, poz. 516). 
7
 Protokół Nowojorski z 31 stycznia 1967 roku (Dz. U. 1991, Nr 119, poz. 517). 

8
 Por. J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa Człowieka. 

Zarys wykładu, Warszawa 2011, s. 137. 
9
 K. Hailbronner, Immigration and Asylum Law and Policy of the European 

Union, The Hague-London-Boston 2000, s. 43-46. 
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 W świetle przepisów międzynarodowych, aby uzyskać status 

uchodźcy, osoba powinna spełnić następujące przesłanki: 

-  być cudzoziemcem przebywającym poza krajem pochodzenia, 

-  nie korzystać z ochrony innego państwa, 

- żywić uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, 

religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub 

poglądów politycznych, 

-  nie móc lub nie chcieć korzystać z ochrony państwa pochodzenia, 

-  nie podlegać klauzulom wyłączającym. 

  Zgodnie z postanowieniami powyższych aktów prawnych 

państwa sygnatariusze legalnym uchodźcom powinny zapewnić m.in.: 

mieszkanie (art. 21), dostęp do oświaty publicznej, nauczania 

podstawowego i prawo do edukacji na wyższym poziomie, (art. 22), 

prawo wykonywania pracy najemnej (art. 17), opiekę i pomoc społeczną 

(art. 23), korzystanie z praw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych 

(art. 24), prawo do dokumentów tożsamości (art. 27), prawo swobodnego 

poruszania się na równi z obywatelami kraju (art. 26)
10

. 

 Nielegalni uchodźcy nie mogą być karani lub deportowani o ile 

zgłoszą się do odpowiednich władz państwowych i zaprezentują 

wiarygodne przyczyny zaistniałej sytuacji (art. 31). Tylko zagrożone 

przez uchodźcę bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa może być 

powodem wydalenia go z danego kraju (art. 33). 

 Dla naukowej poprawności wywodu należy dodać, że aktami 

prawnymi uzupełniającymi normy Konwencji Genewskiej i Protokołu 

Nowojorskiego są: 

                                                      
10

 B. Gronowska, Wolność przemieszczania się a obywatelstwo i cudzoziemcy, 

[w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski 

(red.), Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i 

administracji, Toruń 2005, s. 397-400. 
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 Konwencja Dublińska podpisana 15 czerwca 1990 roku, która 

określa państwo odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl 

złożonego w jednym z państw członkowskich Wspólnot Europejskich 

(art. 4-8)
11

. Konwencja (art. 3 pkt. 1) zobowiązuje państwa członkowskie 

do rozpatrzenia każdego wniosku o azyl, ale też daje danemu państwu 

możliwość odesłania osoby ubiegającej się o azyl do państwa trzeciego 

(art. 3 pkt. 5). 

  Europejskie porozumienie dotyczące przekazania 

odpowiedzialności za uchodźców, które zostało podpisane 16 

października 1980 r. w Strasburgu. 

 Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 roku
12

, która 

w art. 22 zobowiązuje państwa – sygnatariuszy do podjęcia właściwych 

kroków w celu zapewnienia ochrony dziecku, ubiegającemu się o status 

uchodźcy. Wśród gwarantowanych środków możemy wyróżnić ochronę  

i pomoc humanitarną, odnalezienie rodziców i członków rodziny oraz 

połączenie dziecka z rodziną. 

 Czy też Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich  

i Politycznych
13

, który w art. 13 zabrania wydalania cudzoziemca 

legalnie przebywającego na terytorium danego państwa. 

 Wobec dużego w ostatnich latach napływu imigrantów do Unii 

Europejskiej i terroryzmem organizowanym między innymi przez 

uchodźców, niektóre państwa wspólnoty mają poważne problemy  

z zaistniałym zjawiskiem. Rezultatem takiej sytuacji jest ograniczone 

respektowanie praw uchodźców, które teoretycznie ma zwiększyć 

bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Postępowanie takie sprawia, że 

sytuacja imigrantów jest niejednokrotnie tragiczna, a poziom ochrony 

                                                      
11

 M. Gondek, Polityka azylowa Unii Europejskiej po Traktacie Amsterdamskim, 

[w:] E. Piontek, A. Zawidzka (red.), Szkice z prawa Unii Europejskiej. Prawo 

instytucjonalne, t. 2, Kraków 2003, s. 126. 
12

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526).   
13

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu 

w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977, Nr 38, poz. 167). 
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granic nie ulega polepszeniu. Koniecznym jest podjęcie holistycznych 

działań, które będą jednocześnie przeciwdziałały emigracji,  

a jednocześnie pomagały imigrantom. Musimy mieć bowiem na 

względzie także bezpieczeństwo osób zamieszkujących Unię Europejską. 

Udzielanie pomocy będące jednoczesnym zagrożeniem dla obywateli 

krajów Unii byłoby sprzeczne z ideą istnienia tej instytucji. 

 W tym miejscu należy wyeksplikować rolę, jaką odkrywa 

Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie ochrony praw 

człowieka - zarówno obywatela UE, jak i cudzoziemca chcącego 

przebywać na terytorium państw wspólnotowych. Uprzedzając, można 

zasygnalizować, że przepisy EKPC z jednej strony chronią praw 

uchodźców, lecz stoją także na straży porządku publicznego Unii. 

Stosowanie tej umowy międzynarodowej wcale nie ogranicza dbałości  

o poziom ochrony interesów obywateli UE. 

 Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz niektóre Protokoły 

dodatkowe do niej zawierają postanowienia, które przewidują możliwość 

(lub konieczność) szczególnego traktowania osób niebędących 

obywatelami państwa-strony i/lub należących do mniejszości 

narodowych, etnicznych lub religijnych. 

 Jak pokaże poniższe zestawienie, co może okazać się dla wielu 

zaskoczeniem przepisy Konwencji często pozwalają na różnicowanie 

sytuacji prawnej cudzoziemców i ograniczanie ich wielu praw dla dobra 

ładu publicznego. Po wtóre jednak, niektóre przepisy przyznają 

uprawnienia szczególne (np. prawo do tłumacza w sądowym 

postępowaniu karnym) lub chronią przed dyskryminacją w korzystaniu  

z praw zagwarantowanych w systemie EKPC (choć ochrona ta nie ma 

charakteru absolutnego). 

 Wśród przepisów, na które chciałbym zwrócić szczególną uwagę 

ze względu na ich rolę w systemie ochrony praw człowieka możemy 

wyróżnić: 

  Art. 5 ust. 1 lit.f EKPC, który przewiduje możliwość pozbawienia 

wolności w przypadku zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania 
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osoby w celu zapobieżenia jej nielegalnemu wkroczeniu na terytorium 

państwa lub osoby, przeciwko której toczy się postępowanie o wydalenie 

lub ekstradycję. Takie rozwiązanie dopuszcza detencję imigranta w celu 

zapobieżenia przez niego potencjalnego łamania prawa krajowego. Co 

ważne, zawsze takie rozwiązanie musi znaleźć swoje oparcie  

w przepisach prawa, na terenie którego zatrzymanie ma miejsce
14

. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim orzecznictwie podkreślał, 

że decyzja taka nie może mieć charakteru arbitralnego a jednocześnie 

musi zostać podjęta w dobrej wierze przez organy państwowe. Cel 

takiego działania musi mieć bezpośredni związek przyczynowo-

skutkowy z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa
15

. 

 W tym miejscu należy podkreślić, że decyzja o zatrzymaniu bądź 

aresztowaniu podlega – na wniosek osoby pozbawionej wolności – 

bezzwłocznej kontroli sądowej, co na mocy gwarancji proceduralnych 

ustanowionych w art. 5 ust 4 EKPC. 

 W art. 6 ust 3 lit. e oskarżonemu o popełnienie czynu 

zagrożonego karą zagwarantowano prawo do korzystania z bezpłatnej 

pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem używanym 

w sądzie. 

 Art. 14 Konwencji zakazuje dyskryminacji w zapewnianiu praw  

i wolności zagwarantowanych w Konwencji i Protokołach. W kontekście 

napływających imigrantów należy jednak pamiętać, że zakaz ten nie jest 

bezwzględny. Po pierwsze obejmuje wyłącznie korzystanie z praw 

konwencyjnych – nie ma więc charakteru autonomicznego. Po wtóre 

dotyczy on sytuacji traktowania odmiennego w sytuacjach relewantnych  

i podobnych dla podmiotów. Różnicowanie nie będzie miało miejsca  

w wypadku różnej sytuacji prawnej podmiotów. 

                                                      
14

 Wyrok z dnia 25.06.1996 r. w sprawie Ammur przeciwko Francji (skarga nr 

19776/92). 
15

 J. Markiewicz-Stanny, Sytuacja prawna cudzoziemców a respektowanie praw 

człowieka. Wybrane problemy, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa 

Humanitarnego‖ 2011, nr 2, s. 123-124. 
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 Konwencja zakazuje dyskryminacji rasowej, którą Trybunał 

uznał jako szczególnie rażący typ dyskryminacji
16

. Jednakże, nie każde 

działanie, które jest wymierzone w określoną grupę etniczną musi być 

zaklasyfikowane jako dyskryminacja rasowa. Ciężar dowodowy  

w przypadku odmiennego traktowania grup etnicznych jednak spoczywa 

na organach państwowych
17

. 

 Konwencja stanowczo zabrania również dyskryminacji ze 

względu na pochodzenia narodowe. W tym przypadku orzecznictwo 

strasburskie potwierdza, że nie chodzi o obowiązek takiego samego 

traktowania cudzoziemców, jak własnych obywateli. W jednej ze spraw 

Trybunał uznał, że dodatkowe formalności wymagane przy zawieraniu 

związku małżeńskiego pomiędzy cudzoziemcami  nie stanowią 

dyskryminacji, gdyż służą zapewnieniu skuteczności polityki 

imigracyjnej. Ponadto ciężary nałożone na parę nie zostały uznane za 

arbitralne, nadmierne i nieproporcjonalne wobec celu, którym służyły
18

.  

 Jednym z ostatnich praw, o jakim chciałbym powiedzieć jest 

prawo do swobodnego poruszania się zagwarantowane w art. 2 Protokołu 

nr 4 do EKPC. Zgodnie z tym przepisem prawo do swobodnego 

poruszania się i do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania na 

terytorium państwa przysługuje każdemu, kto przebywa legalnie na tym 

terytorium. Legalność pobytu zatem jest określana przez organy krajowe 

i obowiązujące na tym terytorium prawo. Warto dodać, że prawo do 

swobodnego poruszania się i do swobodnego wyboru miejsca 

zamieszkania podlega ograniczeniom na zasadach określonych w klauzuli 

limitacyjnej wprowadzonej w art. 2 ust 3 Protokołu nr 4 do EKPC. 

 Art. 4 Protokołu nr 4 do EKPC zakazuje zbiorowego wydalania 

cudzoziemców. Wielka Izba podsumowała dotychczasowe orzecznictwo 

                                                      
16

 L. Garlicki, op. cit., s. 780. Por. też wyrok Wielkiej Izby z dnia 22.12.2009 r. 

w sprawie Sejdic i Finci przeciwko Bośni i Hercegowinie (skargi nr 27996/06 i 

34836/06). 
17

 Wyrok z dnia 13.12.2005 r. w sprawie Timishev przeciwko Rosji (skargi nr 

55762/00 i 55974/00), 
18

 Decyzja w przedmiocie dopuszczalności z dnia 11.07.2006 r. w sprawie 

Walter przeciwko Włochom (skarga nr 1859/06). 
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Trybunału dotyczące tego zakazu. Zbiorowe wydalenie oznacza środek 

zmuszający cudzoziemców, jako grupę, do opuszczenia kraju, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy taki środek jest podejmowany w następstwie i na podstawie 

rozsądnego i obiektywnego zbadania indywidualnej sprawy każdego, 

indywidualnego cudzoziemca należącego do grupy
19

. Sam fakt wydalenia 

jakiejś liczby cudzoziemców nie musi więc oznaczać niedopuszczalnego 

zbiorowego wydalenia. Ważne jest, by każda osoba poddana procedurze 

deportacyjnej miała możliwość przedstawienia właściwemu organowi 

swoich argumentów przeciwko wydaleniu. W kontekście fali 

napływających migrantów z pewnością nie jest to ułatwienie  

w powstrzymaniu ich napływu, jednakże, ważne jest to, co podkreślałem 

niejednokrotnie w niniejszym wystąpieniu. Trzeba zapewnić ochronę 

obywateli UE przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka 

uchodźców. Powyższy przepis taką ochronę właśnie gwarantuje. 

Podsumowanie 

   Przegląd postanowień Konwencji i Protokołów dodatkowych 

oraz prawa międzynarodowego dowodzi, że w systemie EKPC nie 

brakuje przepisów, które pozwalają na efektywną ochronę granic Unii 

Europejskiej. Często ta ochrona może odbywać się kosztem różnicowania 

statusu prawnego imigrantów. Rolą organów europejskich i krajowych 

jest utrzymanie jak najwyższego poziomu zachowania praw człowieka. 

Trybunał potwierdza prawo do kontroli wjazdu cudzoziemców i ich 

pobytu na terytorium państw-stron. Dokonując przeglądu judykatury 

można dojść nawet do konstatacji, że przepisy europejskie nie są 

przychylne migrantom. 

 Warto mieć jednak na uwadze fakt, że zarówno przepisy EKPC, 

jak i orzecznictwo Trybunału przez lata działalności wypracowało 

standardy chroniące fundamentalne prawa europejskiej przestrzeni 

prawnej. Dlatego też władze krajowe mogą uciekać się do radykalnych 

rozwiązań w celu zapewnienia efektywności ochrony granic czy interesu 

państwowego. Jednakże te działania nie mogą być arbitralne, a na 

każdym ich etapie migrantom przysługuje ochrona prawna. 

                                                      
19

 Gruzja przeciwko Rosji (nr 1) 
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 Ostatecznie należy stwierdzić, że zarówno państwa-strony, jak  

i wspólnota europejska posiada narzędzia prawne do zapobiegania 

napływu imigrantów ekonomicznych oraz przestępców czy też 

terrorystów. Od umiejętności wykorzystania tych narzędzi będzie 

zależała efektywność podjętej ochrony granic oraz zapewnienie azylu 

wyłącznie osobom, które rzeczywiście tego potrzebują. 
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Abstrakt 

  Współczesna Grecja, stoi przed licznymi problemami  

o zróżnicowanym charakterze. Zastanawiając się nad problematyką 

„Europy dwóch prędkości‖ autor zwraca uwagę na fakt miejsca Grecji  

w Europie, a przede wszystkim w Unii Europejskiej. Grecka akcesja do 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej miała miejsce już w 1981 r., 

dzięki czemu szybko przyznano pomoc finansową temu państwu w celu 

zwiększenia spójności z gospodarkami pozostałych państw EWG. Jednak 

nieumiejętnie prowadzona polityka gospodarcza państwa spowodowała 

recesję gospodarczą, której skutki z jednej strony dotknęły 

społeczeństwo, a z drugiej strony odbiły się echem w całej Europie. 

Autor zaznacza, że ów kryzys ma zróżnicowane podłoże. Eliminacja tych 

przyczyn to również wyzwanie dla Grecji w obliczu wizji Europy dwóch 

prędkości. 

Słowa kluczowe:   

SYRIZA, Złoty Świt, Papandreu, Karamanlis, Kryzys 

Abstract 

  Contemporary Greece, faces numerous problems of different 

character. Reflecting on the issue of "Europe of two speeds", the author 

draws attention to the place of Greece in Europe and above all in the 
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European Union. Greek accession to the European Economic Community 

took place in 1981. After that promptly gave financial assistance to this 

country in order to increase cohesion with the economies of other EEC 

countries. However, the unfavorable economic policy of the state caused 

an economic recession, that from one side affected the society and from 

other hand, throughout whole Europe. The author points out that this 

crisis has a varied backgrounds. Eliminating these causes is also  

a challenge for Greece in the face of "Europe of two speeds". 

Key words:   

SYRIZA, Golden Dawn, Papandreu, Karamanlis, Crisis 

 

Wstęp 

Wydarzenia, jakie miały miejsce w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej, w ostatniej dekadzie, przyniosły wiele następstw, które 

zdaniem autora częściowo podważyły ideę integracji europejskiej.  

Z jednej strony przez dekady, państwa początkowo Europejskiej 

Wspólnoty Gospodarczej, a później Unii Europejskiej, dążyły do 

realizacji zasady wspólnotowości i jedności w oparciu o traktatowe 

założenia
1
. Z biegiem czasu do Wspólnoty przystępowały kolejne 

europejskie kraje. Z drugiej strony, działania integracyjne w kierunku 

jedności ulegają obecnie modyfikacji na rzecz realizacji koncepcji 

Europy dwóch prędkości, której założeniem jest dalsza, bardziej 

zaawansowana, wielowymiarowa i ścisła współpraca, lecz jedynie 

pomiędzy częścią państw członkowskich UE, co z kolei może 

doprowadzić do znacznych różnic pomiędzy państwami o wyższym  

i niższym potencjale gospodarczym
2
.   

                                                      
1
 Zob. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE), tekst 

skonsolidowany, Dz. Urz. UE 2006 C 321E z 29.12.2006, art. 2-5;  

Traktat o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany, Dz. Urz. UE 2016 C 202 z 

07.06.2016, art. 1-12. 
2
 Zob. Newsweek.pl, http://www.newsweek.pl, „Niemcy popierają Europę 

dwóch prędkości‖, dostęp: 19.04.2017. 
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W związku z powyższym istotną dla autora kwestią jest miejsce 

współczesnej Grecji, a dokładniej ujmując III Republiki Greckiej,  

w Europie oraz wyzwania i zagrożenia jakie stoją przed tym państwem  

w ciągu najbliższej dekady. Zdaniem autora kwestia grecka ma 

zasadnicze znaczenie, jeżeli chodzi o dalsze losy Unii Europejskiej, czy 

to w oparciu o koncepcję dalszej integracji w ujęciu tradycyjnym, czy też 

o koncepcję Europy dwóch prędkości. Przede wszystkim należy 

podkreślić, że kryzys finansowy, czy też później ekonomiczny, z jakim 

zmagała się Europa, miał swoje początki m. in. w Grecji. Kolejnym 

faktem jest położenie Grecji u granic zewnętrznych Unii Europejskiej, co 

w dużo większym stopniu naraża to państwo na napływ nielegalnych 

imigrantów i uchodźców, zarówno z Afryki Północnej, jak i Bliskiego 

Wschodu. Tym samym III Republika Grecja obecnie stoi z jednej strony 

przed wyzwaniem jakim jest walka z głęboką recesją gospodarczą  

i odpieranie fali imigrantów, a z drugiej strony przed zagrożeniem 

niedorównania tempu rozwoju i spójności względem pozostałych państw 

członkowskich, które wyrażają swoje poparcie wobec koncepcji Europy 

dwóch prędkości. Dlatego też Ateny muszą podjąć szereg środków 

zaradczych, aby sprostać owym wyzwaniom, a także uniknąć zagrożenia, 

jakie przyniesie ze sobą realizacja wspomnianej koncepcji.  

I. Integracja europejska w greckim wydaniu 

 Historia dążeń integracyjnych III Republiki Greckiej sięgają lat 

sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to w 1961 roku podpisano traktat 

stowarzyszeniowy. Jednak sześć lat później idea integracji została 

pogrzebana wskutek zamachu stanu, przeprowadzonego przez greckich 

oficerów. Efektem tego wydarzenia było wprowadzenie w Grecji 

autorytarnych rządów, znanych również pod hasłem junty, czy też 

dyktatury, Czarnych Pułkowników. Reżim wojskowy trwał w Grecji 

przez siedem lat, a jego upadek w lipcu 1974 roku dał greckiemu 

społeczeństwu nie tylko ulgę, lecz również nadzieję, na powrót do 

demokratycznej rzeczywistości sprzed okresu junty. Następstwem 

upadku dyktatury był powrót do kraju, po jedenastoletniej emigracji 

politycznej we Francji, Konstantinosa Karamanlisa, jednego z czołowych 

wówczas polityków greckich, który w nocy z 23 na 24 lipca 1974 roku 
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został zaprzysiężony na urząd premiera
3
. Z kolei pierwsze po czasach 

junty demokratyczne wybory z listopada 1974 roku jedynie potwierdziły 

wolę narodu, kiedy to partia Karamanlisa (Nowa Demokracja, gr. Nea 

Dimokratia) uzyskała 220 (54,4%) na 300 możliwych miejsce greckim 

parlamencie
4
. Dzięki uzyskanej w ten sposób znacznej większości 

parlamentarnej Karamanlis mógł stworzyć system demokratyczny od 

podstaw, m. in. poprzez uchwalenie nowej konstytucji w 1975 roku. Tym 

samym rok 1975 jest początkiem nowej ery w dziejach współczesnej 

Grecji – III Republiki Greckiej, która nieprzerwanie trwa do chwili 

obecnej. 

 Wracając jednak do działań integracyjnych, należy podkreślić, że 

głównym celem polityki zagranicznej Konstantinosa Karamanlisa była 

jak najszybsza akcesja Grecji do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 

Pierwotnie traktat stowarzyszeniowy z 1961 roku zakładał przystąpienie 

Grecji do Wspólnoty w 1984 roku, jednak Karamanlis dążył za wszelką 

cenę do przyśpieszenia owej akcesji, posługując się w swojej grze 

dyplomatycznej istotnymi argumentami na rzecz państwa. Tłumaczył on, 

że członkostwo we Wspólnocie będzie dla Grecji pewnego rodzaju 

zabezpieczeniem przed obaleniem demokratycznego systemu, tak jak 

miało to miejsce w 1967 roku. Ponadto Wspólnota zapewniłaby Grecji 

wsparcie na wypadek zbrojnej interwencji ze strony Turcji, z którą Grecja 

miała napięte stosunki od momentu uzyskania niepodległości, aż do 

początków XXI wieku. Biorąc pod uwagę formalne procedury akcesyjne, 

władze wspólnotowe powołały specjalną Komisję, której zadaniem była 

ocena stanu greckiej gospodarki. Raport Komisji ze stycznia 1976 roku 

zawierał krytyczną ocenę państwa z ekonomicznego punktu widzenia, 

dlatego też pierwsze lata negocjacji akcesyjnych stawiały Ateny przed 

dużym znakiem zapytania.  

Państwa EWG zastanawiały się nad słusznością rozszerzenia 

Wspólnoty o Grecję głównie w wyniku obaw o to, czy tzw. kolebka 

                                                      
3
 Zob. R. Clogg, Historia Grecji. Od narodzin Państwa Greckiego 1770 do 

współczesności, Wrocław 2012, s. 84. 
4
 Zob. Parties and Elections in Europe, http://www.parties-and-elections.eu, 

―Greece elections‖, dostęp: 19.04.2017. 
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europejskiej cywilizacji poradzi sobie z towarzyszącą jej niestabilnością 

ekonomiczną, wzmocnieniem gospodarki oraz współzawodnictwem, 

który niósł za sobą konkurencyjny, unijny rynek
5
. Tym samym Komisja 

postulowała o wprowadzenie okresu przystosowawczego dla Grecji, 

dłuższego niż te, którymi były związane pozostałe państwa 

członkowskie
6
. Ponadto Komisja zarzucała Grekom nieudolność  

w rozwiązaniu sportu z Turcją w kwestii cypryjskiej oraz strefy 

wpływów na Morzu Egejskim. Następstwem powyższych zarzutów był 

kryzys w negocjacjach pomiędzy Grecją a Wspólnotą. Pretensjonalne 

Ateny zarzucały wówczas Brukseli tendencyjność i niesprawiedliwe 

traktowanie europejskiej Grecji i azjatyckiej (w znacznym stopniu) 

Turcji. W efekcie, już miesiąc później, w lutym 1976 roku, dzięki 

ambicjom Karamanlisa i umiejętnie prowadzonej greckiej dyplomacji, 

EWG nakazała rozpoczęcie negocjacji, jednocześnie odrzucając przy tym 

konieczność okresu przystosowawczego. Tym samym warto podkreślić, 

że Grecja już na samym wstępie, podczas negocjacji akcesyjnych, 

wykazywała pretensjonalne stanowisko wobec decyzji instytucji 

wspólnotowych i wymuszała na nich korzystniejsze dla siebie 

rozwiązania. 

Oficjalnym momentem rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych był 

26 lipca 1976 roku. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na szereg 

rozbieżności, jakie występowały pomiędzy III Republiką Grecką  

a Brukselą. Pierwszą kwestią, która różniła obie strony, dotyczyła 

samego terminu zakończenia negocjacji. Ateny za wszelką cenę dążyły 

do zakończenia tego procesu już w roku kolejnym, natomiast Wspólnota 

wyznaczyła termin na 1982 rok. Istotnym powodem do szybkiego 

zakończenia procesu negocjacji dla strony greckiej była niechęć wobec 

innych państw kandydujących do EWG, tj. Hiszpanii i Portugalii. Grecka 

dyplomacja miała istotne obawy co do pozostałych dwóch państw  

z uwagi na fakt, że ich akcesja, połączona z akcesją Hellady, 

spowodowałaby zagrożenie i znaczącą konkurencję dla eksportu towarów 

                                                      
5
 Por.: T. Czekalski, Grecja, Warszawa 2003, s. 82; J. Bonarek, T. Czekalski, S. 

Sprawski, S. Turlej, Historia Grecji, Kraków 2005, s. 632-633. 
6
 Kolegium Europejskie – Natolin,  Negocjacje akcesyjne. Wnioski z 

doświadczeń Grecji, Hiszpanii i Portugalii, Natolin 1999, s. 23. 
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rolnych z Grecji. Ponadto istniało wiele kwestii, w przypadku których 

koniecznością było wypracowanie obustronnego porozumienia, co 

również stanowiło duże wyzwanie dla strony greckiej. Z jednej strony 

należało dostosować greckie prawo do wymogów europejskich, jak 

również zająć się kwestią greckich stosunków handlowych z pozostałymi 

państwami oraz poruszyć kwestię przepływu kapitału. Istotą greckiej 

dyplomacji było odkładanie w czasie lub unikanie kwestii drażliwych, 

które mogłyby jeszcze bardziej wydłużyć owy proces negocjacyjny
7
.  

W dodatku, politycy państw członkowskich, jak i urzędnicy z Brukseli, 

nie byli w stanie wyrażać wprost swojego sprzeciwu lub obaw wobec 

greckiej akcesji, gdyż w przeciwnym razie mogłoby to grozić uznaniem 

ich za przeciwników strony greckiej, którzy świadomie podważają ideę 

integracji. Jak już wspomniano, Grecja była uznawana za kolebkę 

europejskiej cywilizacji, matkę ojców filozofii, polityki, czy też 

demokratycznego ustroju, co w negocjacjach akcesyjnych odgrywało 

dużą rolę, dając przy tym stronie greckiej znaczną siłę przebicia
8
.  

Żmudny proces negocjacji oraz burzliwe dyskusje w dążeniu do 

uzyskania porozumienia zostały zakończone w kwietniu 1979 roku, kiedy 

to na konferencji w Luksemburgu miało miejsce ostatnie spotkanie 

szczebla ministerialnego obu stron w sprawie dalszych losów Grecji. 

Uznano wtedy, że zasadniczy cel został osiągnięty, a wypracowanie 

wspólnego stanowisko w mniej znaczących kwestiach pozostanie w gestii 

urzędników niższych szczebli. Tym samym podjęto ostateczną decyzję na 

temat greckiego członkostwa w EWG, czego efektem było podpisanie  

w Atenach umowy akcesyjnej już miesiąc później, tj. 28 maja 1979 roku. 

Następnie parlamenty krajowe wszystkich dziewięciu państw 

członkowskich oraz Grecji ratyfikowały umowę akcesyjną większością 

głosów, co pozwoliło Grecji uzyskać status państwa członkowskiego 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej już 1 stycznia 1981 roku.  

                                                      
7
 Zob. T. Czekalski, op. cit., s. 83, J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski, S. 

Turlej, op. cit., s. 631. 
8
 Zob. Film: Grecja, europejska pięta Achillesa (fr. Grece: Le talon D'achille de 

L'europe),  reż. Olivier Toscer, prod. Les Films de la Chance, Francja-Grecja, 

wersja polska, 2012, 6:40-13:36. 



K. Stolarek: Współczesna Grecja a Europa – wyzwania i zagrożenia w obliczu kryzysów 

406 

 

Niepokojącym jednak jest fakt, że Grecja została dziesiątym,  

a zarazem najbiedniejszym krajem członkowskim EWG, co ukazuje 

tabela nr 1, przedstawiająca produkt krajowy brutto na osobę  w latach 

1975-1981 wśród państw członkowskich EWG oraz Grecji.  

Tabela 1 

Produkt krajowy brutto na osobę w krajach EWG, w latach 1975-1981 

 ( w USD) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie:  

Expansión/CountryEconomy.com, http://countryeconomy.com, ―GDP Annual Per Capita 

Evolution‖, dostęp: 21.04.2017; 

OECD Better Policies For Better Lives, http://www.oecd.org, ―Gross Domestic Product 

(GDP) Per Capita‖, dostęp: 21.04.2017. 

 

 Analizując dane z powyższej tabeli można zauważyć, że poza 

Irlandią, jedynie Grecja miała wówczas najniższy wskaźnik PKB per 

capita. Tym samym państwo to w momencie akcesji do Europejskiej 

Wspólnoty Gospodarczej uzyskało status najbiedniejszego.  Dlatego też 

obawy ze strony Brukseli co do greckiej akcesji zdaniem autora były jak 

najbardziej uzasadnione. Z jednej strony państwo to nie było gotowe 

ekonomicznie konkurować z pozostałą dziewiątką, a z drugiej strony 

członkostwo w EWG dało Grekom szansę na przyśpieszenie wzrostu 

swojego gospodarczego potencjału, który w 1981 roku był niemalże 

dwukrotnie  niższy niż w pozostałych państwach Wspólnoty. Pozostaje 

zatem pytanie o to, czy Grecja tą szansę wykorzystała, czy też od 

początku działania greckich rządów skazywały swoje państwo na 

ekonomiczną porażkę? Aby jednak odpowiedzieć na to pytanie, należy 

wspomnieć jeszcze o kilku istotnych kwestiach związanych z greckimi 

działaniami na rzecz integracji.  

 Otóż moment akcesji III Republiki Greckiej do EWG, a więc rok 

1981, to również czas zasadniczej zmiany na greckiej scenie politycznej. 

Od momentu powstania demokratycznego państwa w 1975 roku władza 

polityczna należała do Nowej Demokracji, a konkretniej mówiąc była 

skupiona w rękach Konstantinosa Karamanlisa – centroprawicowego 

euro-entuzjasty. Jednak wydarzenia związane z grecką akcesją do 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej umiejętnie zaczęła wykorzystywać 

lewicowa opozycja, zarówno Panhelleński Ruch Socjalistyczny (gr. 

Panellinio Sosialistiko Kinima, PASOK), jak i Komunistyczna Partia 

Grecji (gr. Kommounistiko Komma Elladas, KKE). Posłowie z obu tych 

partii politycznych byli przeciwni zbliżaniu się Grecji do państw 

Zachodu, a tym bardziej sceptyczni jeżeli chodzi o jej akcesję do 

Wspólnoty. Owy eurosceptycyzm najlepiej ukazało głosowanie  

w Parlamencie Grecji na rzecz ratyfikacji umowy akcesyjnej. Zarówno 
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deputowani z partii PASOK, jak i z Komunistycznej Partii Grecji 

doprowadzili do bojkotu wyborczego i nie pojawili się na sali plenarnej. 

Ratyfikację jednak uznano za wiążącą z uwagi na większość 

parlamentarną należącą wówczas do Nowej Demokracji.  

 Z kolei taki stan rzeczy dał socjalistom solidne argumenty, które 

zostały wykorzystane w kampanii wyborczej. W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że lider partii PASOK – Andreas Papandreu -  zarzucał 

Karamanlisowi m. in. brak przeprowadzenia stosownej kampanii 

informacyjnej na rzecz przystąpienia Grecji do Wspólnoty, jak również 

nieskorzystanie z prawa do ogólnokrajowego referendum i zwrócenia się 

do narodu z pytaniem, czy ten opowiada się za przystąpieniem Grecji do 

ponadnarodowych struktur.  Zwycięstwo Andreasa Papandreu otworzyło 

tym samym nowy rozdział w historii współczesnej Grecji, związany  

m. in. z przeprowadzeniem szeregu rozmaitych reform polityczno-

prawnych i gospodarczych. Rządy Papandreu zostały również 

zapamiętane w Brukseli przede wszystkim od strony dążeń socjalistów 

greckich do renegocjacji umowy akcesyjnej, które opierały się m. in.  

w istnieniu zbyt dużych dysproporcji gospodarczych pomiędzy Grecją  

a innymi państwami członkowskimi EWG, co z kolei stawia Grecję  

w złym świetle. Cała kwestia została poruszona przez Andreasa 

Papandreu w jego memorandum, które zostało przekazane Brukseli 19 

marca 1982 roku. Z kolei szczyt Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 

29-30 marca pozwolił na dokładne przeanalizowanie treści owego 

memorandum i podjęcie decyzji w kwestii greckiej. Po dłuższej debacie 

Rada zadecydowała o przyznaniu dla Grecji trzech miliardów dolarów 

amerykańskich w celu zniwelowania różnic społeczno-ekonomicznych. 

Tym samym dla Grecji była to pierwsza próba pozyskania dodatkowych 

środków finansowych ze strony EWG. 

 Drugą próbą wymuszenia na Brukseli pomocy finansowej był 

szantaż ratyfikacyjny wobec hiszpańskiej i portugalskiej akcesji. Wtedy 

też Grecja otrzymała dodatkowe 2 miliardy ECU, co pozwoliło im na 

większe inwestycje w ramach Zintegrowanych Programów 

Śródziemnomorskich. Dla kraju było to istotne zwłaszcza dlatego, że  

u bram Wspólnoty pojawiły się inne kraje o podobnym potencjalne 

gospodarczym, tj. Hiszpania i Portugalia. Tym samym Grecy obawiali się 
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konkurencji przede wszystkim w eksporcie towarów rolnych
9
. Dlatego 

też z czasem Bruksela zaczęła negatywnie postrzegać Grecję, obawiając 

się przy tym dalszych szantaży politycznych. Ponadto na taką opinię 

wpływ miała również polityka gospodarcza Aten, która charakteryzowała 

się z jednej strony brakiem pomysłów na sprowadzenie zagranicznych 

inwestorów, a z drugiej strony sprzyjaniem konsumpcyjnemu stylowi 

życia. W praktyce taka postawa doprowadziła jedynie do spadku tempa 

rozwoju gospodarczego, m. in. poprzez znaczący wzrost deficytu  

w finansach publicznych.  

 Przystąpienie Grecji do EWG przyniosło ze sobą wiele 

pozytywnych kwestii. Poza ochroną ustroju demokratycznego  

i pogłębiania współpracy w dziedzinie gospodarczej, państwo to odnosiło 

znaczną korzyść finansową, jak również zaczęło zwalczać politykę 

inflacyjną Narodowego Banku Grecji. Do momentu przyjęcia przez 

Grecję europejskiej waluty (euro) bank ten podporządkowany był stricte 

rządowej polityce gospodarczej, której realizacja zależała de facto od 

danej opcji politycznej, która aktualnie sprawowała rządy w państwie. 

Polityka inflacyjna ściśle powiązana z polityką gospodarczą rządu 

skutkowała kilkukrotnym wzrostem poziomu inflacji, prowadząc często 

do jej eksplozji. Tym samym w latach osiemdziesiątych XX wieku,  

a więc głównie za czasu rządów Panhelleńskiego Ruchu 

Socjalistycznego, jej wysokość oscylowała w granicach 20-25% (tabela 

2). Dopiero konieczność wypełnienia kryteriów konwergencji 

spowodowała wymuszenie na greckim rządzie podjęcie działań na rzecz 

obniżenia poziomu inflacji. Grecka akcesja do strefy euro oraz 

niezależność Europejskiego Banku Centralnego, a także 

podporządkowanie mu banków narodowych, przyczyniła się w znaczny 

sposób do zmniejszenia poziomu inflacji prawie ośmiokrotnie biorąc pod 

uwagę rok 1981 i 2006. Jednak pojawienie się w Grecji recesji 

gospodarczej w roku 2008 zapoczątkowało z czasem deflację, która ma 

miejsce w Grecji do chwili obecnej. 

  

                                                      
9
 ZeroHedge.com, http://www.zerohedge.com, “30 Years Ago, Greece Bluffed 

Europe... And Won”, dostęp: 21.04.2017. 
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Tabela 2  

Wartość wybranych wskaźników ekonomicznych dla Grecji w latach 

1981-2016 
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1981 

52,3 538

7 

-1,6 3,9 - 26,7 1437,3 24,56 -7,9 

 

1986 

56,4 567

2 

0,5 7,4 24,2 47,1 2674,0 23,15 -9,6 

 

1991 

105,

6 

102

84 

3,1 7,7 24,5 74,7 7680,3 19,56 -10,7 

 

1996 

145,

9 

137

77 

2,9 9,7 31,2 101,3 13956,1 8,20 -8,2 

 

2001 

136,

3 

125

79 

4,1 10,5 27,9 107,1 13472,4 3,38 -5,5 

 

2006 

273,

6 

248

58 

5,7 9,0 25,0 103,6 25753,2 3,20 -5,9 

 

2008 

356,

1 

321

98 

-0,3 7,8 21,9 109,4 35224,6 4,16 -10,2 

 

2010 

300,

0 

269

73 

-5,5 12,7 33,0 146,2 39434,3 4,71 -11,2 

 

2012 

245,

8 

221

72 

-7,3 24,5 55,3 159,6 35386,4 1,51 -8,8 

2014 236,

5 

216

40 

0,4 26,5 52,4 179,7 38886,9 -1,31 -3,6 

2016 194,

2 

179

01 

0,0 23,6 47,3 179,0 32042,3 -0,82 0,7 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Expansión/CountryEconomy.com, 

http://countryeconomy.com, ―Greece‖, dostęp: 21.04.2017; 

OECD Better Policies For Better Lives, http://www.oecd.org, ―Greece‖, dostęp: 

21.04.2017; 

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat, „Greece‖, dostęp: 21.04.2017; 

Inflation.eu – Worldwide Inflation Data, http://www.inflation.eu, “Historic inflation 

Greece - CPI inflation”, dostęp: 21.04.2017; 

The World Bank, http://www.worldbank.org/, ―Indicators‖, dostęp: 21.04.2017. 

Liczne problemy ekonomiczne państwa w latach 

osiemdziesiątych, jak również stagnacja greckiej gospodarki przyczyniły 

się jedynie do rosnącego bezrobocia. Analizując lata 1981-1991 można 

zauważyć jej wzrost do poziomu około 7,5%. „Kolejne lata wraz  

z podjętymi działaniami dostosowującymi gospodarkę grecką do 

kryteriów konwergencji przyniosły dalsze pogorszenie sytuacji na rynku 

pracy. W roku 2000 stopa bezrobocia osiągnęła poziom bliski 12% 

zasobu siły roboczej, będąc tym samym 6-krotnie większą w porównaniu 

z połową lat 70-tych. Pewnym impulsem do odwrócenia tych 

negatywnych tendencji było wejście Grecji do strefy euro i związane  

z tym przyspieszenie wzrostu gospodarczego w pierwszych latach XXI 

wieku. Ten pozytywny trend został jednak gwałtownie przerwany 

wybuchem globalnego kryzysu finansowego‖
10

. Biorąc pod uwagę okres 

lat 2010-2016 (tabela 2) można zauważyć ponad dwukrotny wzrost stopy 

bezrobocia z 12,7% w roku 2010 do 26,5% w roku  2014.  

 

II. Wyzwania i zagrożenia III Republiki Greckiej 

 Istotnym, o ile nie najważniejszym problemem występującym 

obecnie w III Republice Greckiej jest przede wszystkim kryzys 

finansowy, którego zwalczanie stanowi znaczące wyzwanie dla całego 

państwa, zarówno rządu, jak i obywateli, którzy zostali zmuszeni do 

akceptacji dotkliwych reform gospodarczych, co w rzeczywistości 

przełożyło się na realizację polityki dotkliwych cięć budżetowych. Nie 

mniej jednak należy powiedzieć o przyczynach greckiej recesji, których 

podłoże jest bardzo zróżnicowane. Zdaniem autora wyróżnić można trzy 

                                                      
10

 J. Piecuch, Regiony Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii w dobie kryzysu. Z 

perspektywy zmian struktury produkcji i zatrudnienia, Warszawa 2017, s. 53. 
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płaszczyzny, na których narodziła się obecna sytuacja finansowa  

w Grecji nazywana przez autora „finansowym tsunami‖
11

. Z jednej strony 

autor wyróżnia płaszczyznę polityczną, a z drugiej ekonomiczną  

i społeczną
12

. 

 Przyczyny kryzysu finansowego na płaszczyźnie politycznej 

koncentrują się przede wszystkim wokół braku odpowiedzialności  

w greckiej polityce, realizowanej przez następujące po sobie rządy. 

Zasadniczą rolę przy podejmowaniu decyzji odgrywały takie czynniki, 

jak charyzma lidera, nepotyzm, czy też korupcja
13

. Dużym uznaniem 

cieszyła się instytucja tzw. Wizmy. „Wujek albo ojciec, ciotka, kuzyn, 

przyjaciel rodziny, dobry kolega, dyrektor, kierownik, naczelnik, 

profesor, biznesmen, lekarz, oddziałowa, piosenkarz, aktor, poseł, 

minister. Wizma to ktoś, kto ma kontakty i możliwości, dojścia i układy. 

W pierwszej kolejności dba o swoich najbliższych, o to, by jego własne 

dzieci nie zostały na lodzie, dopiero później zajmuje się obietnicami 

sprzed lat. Im ważniejszy Wizma, tym więcej może obiecać‖
14

. Dlatego 

też w społeczeństwie greckim wykształcił się stereotyp mówiący o tym, 

że wystarczy mieć dobrych, i ważnych, znajomych, aby załatwić 

wszelkie niepowodzenia. Płaszczyzna polityczna to również kwestia 

samych partii politycznych, które w Grecji rywalizowały między sobą od 

momentu ukonstytuowania Republiki. Należy jednak zaznaczyć, że  

w przypadku greckiego systemu partyjnego, na scenie politycznej 

niemalże przez cztery dekady dominowały jedynie dwie, rywalizujące 

między sobą za wszelką cenę, partie polityczne, kierowane przez dwóch 

charyzmatycznych polityków. Z jednej strony Panhelleński Ruch 

Socjalistyczny skupiony był w rękach swojego lidera – Andreasa 

Papandreu. Drugą partią była Nowa Demokracja zdominowana przez 

                                                      
11

 Zob. K. Stolarek, Grecka scena polityczna a „finansowe tsunami”, [w:] 

„Chorzowskie Studia Polityczne‖ 2016, nr 12, s. 187. 
12

 Zob. K. Stolarek, Ekonomia umiaru a gospodarka III Republiki Greckiej, [w:] 

Ekonomia umiaru. Realna pespektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. 

Kołodko, red. J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja, Warszawa 2016, s. 293-304. 
13

 Protagon.gr, Ž. Μαύρος, „Ο Αθες Τζοταηδόποσιος θαη οη ζσκβοιηζκοί‖, 

http://www.protagon.gr, dostęp: 23.04.2017. 

 
14

 D. Sturis, Grecja. Gorzkie pomarańcze, Warszawa 2013, s. 215-216. 
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Konstantinosa Karamanlisa. Niekiedy okres sprawowania władzy 

państwowej przez tych dwóch polityków nazywany jest rządami 

gerontokratycznych kast
15

, gdyż ich wiek w momencie rozpoczęcia 

największej aktywności politycznej w państwie, przekraczał 

sześćdziesiąty rok życia. Karamanlis przyjeżdżając do Grecji z Paryża  

w 1974 roku miał 64 lata, a urząd prezydenta Republiki objął po raz 

pierwszy w wieku 73 lat, a po raz drugi w wieku 83 lat. Zmarł natomiast 

dożywając 98 roku. Z kolei Andreas Papandreu zostawał premierem 

trzykrotnie, w wieku 62, 66 i 74 lat. Zmarł zaś dożywając 77 lat
16

. 

Ponadto należy podkreślić klanowy charakter greckiej polityki, ponieważ 

po śmierci obu liderów, przywództwo w partii z czasem było skupione  

w rękach ich potomków, tak jak to miało miejsce w przypadku Georgiosa 

Andreasa Papandreu, który objął urząd lidera partii PASOK w 2004 roku, 

a fotel premiera Grecji pięć lat później. Z kolei po stronie Nowej 

Demokracji, miejsce Konstantinosa Karamanlisa zastąpił jego bratanek – 

Kostas Karamanlis, który był liderem partii i jednocześnie premierem 

Grecji w latach 2004-2009. Tym samym zarówno „rządy dwóch rodzin‖, 

jak i charyzma poszczególnych liderów, przyczyniły się w znaczący 

sposób do destabilizacji państwa i patologiom w strukturach władzy.  

 Inną kwestią jest płaszczyzna ekonomiczna, która ma wiele 

wspólnego ze wspominaną powyżej, płaszczyzną polityczną. Przede 

wszystkim należy zwrócić uwagę na zjawisko tzw. „kreatywnej 

księgowości‖, realizowanej nie w oparciu o zasady transparentności 

finansowej, sumienności i uczciwości, lecz w oparciu o ideę greckiej 

akcesji do Unii Monetarnej i Walutowej, a więc do strefy euro. Przyznana 

przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny  

i Komisję Europejską pomoc finansowa również nie została umiejętnie 

wykorzystana, gdyż napływające fundusze wykorzystywano na bieżące 

wydatki, zamiast na działania na rzecz wzrostu gospodarczego. Istotnym 

problemem dla Grecji była i jest nadal struktura zatrudnienia, którą 

                                                      
15

 Zob. R. Clogg, Historia Grecji. Od narodzin państwa greckiego 1770 do 

współczesności, Wrocław 2012, s. 120. 
16

 Zob. R. Clogg, Parties and Elections in Greece. The Search of Legitimacy, 

Durham, North Carlina 1987, s. 122-148. 
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charakteryzuje przerost pracowników sektora publicznego, a przede 

wszystkim publicznej administracji.  

Tabela 3 

Liczba osób zatrudnionych w Grecji w latach 1987-2016 

 

Osoby 

pracujące 

ogółem 

(mln) 

Sektor            

publiczny 

(mln) 

Sektor                  

publiczny 

(%) 

Sektor                

prywatny 

(mln) 

1987 3,59 0,74 20,61 2,85 

1990 3,70 0,77 20,81 2,93 

1993 3,72 0,80 21,51 2,92 

1996 3,87 0,84 21,71 3,03 

1999 4,03 0,85 21,09 3,18 

2002 4,26 0,91 21,36 3,35 

2005 4,44 0,98 22,07 3,46 

2008 4,61 1,02 22,13 3,59 

2009 4,56 1,00 21,93 3,56 

2010 4,39 0,97 22,10 3,42 

2011 4,06 0,92 22,66 3,14 

2012 3,69 0,84 22,76 2,85 

2013 3,51 0,81 23,08 2,70 

2014 3,53 0,78 22,10 2,75 
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2015 3,62 0,78 21,55 2,84 

2016 3,68 0,79 21,47 2,89 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αρτή, 

http://www.statistics.gr, „Έρεσλα Δργαηηθού Γσλακηθού - Απαζτοιούκελοη (1981 - 

2016)‖, dostęp: 21.04.2017. 

Tabela 4 

Procent osób zatrudnionych w Grecji w latach 1981-2016 (poszczególne 

sektory) 

 

Rolnictwo, 

leśnictwo                        

i rybołówstwo 

Przemysł                       

i budownictwo 
Usługi 

Zatrudnieni 

ogółem 

(mln) 

1981 30,88 27,48 41,64 3,53 

1984 29,30 26,20 44,51 3,55 

1987 27,00 26,00 47,00 3,59 

1990 24,51 24,95 50,54 3,70 

1993 21,24 24,19 54,57 3,72 

1996 19,96 23,20 56,84 3,87 

1999 17,87 22,83 59,31 4,03 

2002 15,26 22,77 61,97 4,26 

2005 12,16 22,30 65,54 4,44 

2008 11,28 22,13 66,59 4,61 

2009 11,62 21,05 67,32 4,56 
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2010 12,30 19,59 68,11 4,39 

2011 12,32 17,73 69,95 4,06 

2012 13,01 16,53 70,46 3,69 

2013 13,39 15,67 70,94 3,51 

2014 13,60 15,01 71,39 3,53 

2015 12,98 14,92 72,10 3,62 

2016 12,50 15,22 72,28 3,68 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αρτή, 

http://www.statistics.gr, „Έρεσλα Δργαηηθού Γσλακηθού - Απαζτοιούκελοη (1981 - 

2016)‖, dostęp: 21.04.2017. 

 

 Z danych zawartych w tabeli nr 3 można odczytać, że pracownicy 

sektora publicznego stanowili zazwyczaj 20-24% ogólnej liczby osób 

zatrudnionych. Warto również zaznaczyć fakt, że w chwili wybuchu 

greckiego kryzysu finansowego, w sektorze publicznym pracowało około 

miliona osób, co stanowiło około 10% całej ludności Grecji (około 11 

mln osób). Z punktu widzenia matematyki, wartości te być może są 

niewielkie, jednak biorąc pod uwagę praktykę i patologiczny system 

świadczeń socjalnych, jakie zapewniały Grecji obie, wspomniane już 

partie polityczne, trudno wyobrazić sobie łączne sumy pieniężne jakie 

były przeznaczane dla każdego pracownika sektora publicznego  

w ramach przywilejów pracowniczych. Tym samym rosnący sektor 

administracji publicznej powodował wzrost wydatków, a te z kolei 

pomnażały greckie zadłużenie. Szeroka gama oferowanych przez 

państwo świadczeń socjalnych jedynie pchała greckie społeczeństwo  

w kierunku poczucia wygody, nadmiernej konsumpcji i realizacji 

hedonistycznej filozofii życia. Z kolei tabela nr 4 obrazuje strukturę 

zatrudnienia jaka miała miejsce w Grecji w latach 1981-2016. Z tabeli tej 

można z łatwością wyciągnąć wniosek, że większość pracowników 
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zarówno sektora rolniczego, jak i przemysłu, przekwalifikowało się do 

sektora usług, który na chwilę obecną jest najbardziej rozbudowany 

spośród wszystkich sektorów greckiej gospodarki. Należy jednak 

pamiętać, że Grecja to kraj głównie turystyczny, zatem większość usług 

ma charakter sezonowy. 

 Trzecią, a zarazem ostatnią płaszczyzną, przytaczaną przez autora 

jako przyczynę kryzysu, jest płaszczyzna społeczna, a więc związana 

bezpośrednio z mentalnością, kulturą i obyczajami greckiego 

społeczeństwa. Warto w tym miejscu podkreślić fakt, że sami Grecy 

również czują się współwinni za obecną sytuację gospodarczą państwa, 

czego dowodem są słowa greckiego politologa, Yiannisa Voulgarisa: 

„[…] nie zapominajmy, że przez lata większość Greków i Greczynek 

czuła się przede wszystkim bogata, wyznając przy tym hedonistyczne 

zasady Sofoklesa. Tym samym czasy świetności i życia ponad stan, 

niepohamowanej konsumpcji spowodowało, że społeczeństwo przestało 

myśleć o słabej infrastrukturze, czy rozwoju gospodarczym. Taka 

filozofia życia powoduje, że ostatnią rzeczą, na którą zwraca się uwagę 

jest świadoma interwencja w gospodarkę, a tym samym reformy‖
17

. 

Należy również wspomnieć o greckiej skłonności do niepłacenia 

podatków, nieprzestrzeganiu prawa, czy też nieopłacaniu mandatów. 

Tym samym trudno się dziwić, że państwo w końcu przestało mieć 

fundusze na zachowanie swej ciągłości finansowej. Greckie 

społeczeństwo, wchodząc do strefy euro poczuło „ducha Zachodu‖, a tym 

samym dążyło do stworzenia sobie warunków życia na wzór zachodni. 

Dlatego też zaczęto zaciągać duże kredyty w celu kupna apartamentów 

czy luksusowych samochodów lub jachtów. Jednak jak już wspomniano, 

społeczeństwo greckie po pewnym czasie zapomniało, że za luksus 

również trzeba płacić
18

. 

 Wybuch kryzysu finansowego, i jego przerodzenie się później  

w kryzys gospodarczy, na terytorium III Republiki Greckiej przyniósł za 

                                                      
17

 Ž. Βούιγαρες, Η μοιραία πενταετία. Η πολιτική της αδράνειας 2004-2009, 

Αζελά 2011, s. 28. 

18
 Zob. K. Stolarek, Ekonomia…., s. 302. 
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sobą wiele następstw, które zdaniem autora są na chwilę obecną 

wyzwaniem dla Grecji. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zaistniała 

recesja gospodarcza postawiła kraj na krawędzi bankructwa, a tym 

samym zmusiła rząd do podjęcia środków zaradczych. Z pomocą 

przyszła Trójka, a więc Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski 

Bank Centralny oraz Komisja Europejska, która postanowiła  

o przyznaniu pomocy finansowej dla Grecji w zamian za 

przeprowadzenie koniecznych reform w celu uzyskania ponownej 

stabilności finansowej przez greckie państwo. Dlatego też władze greckie 

podjęły wyzwanie przeprowadzenia polityki drastycznych cięć 

budżetowych, które dotknęły większość obywateli Grecji.  

Zgodnie z danymi tabeli nr 2 dług publiczny w roku 2010 

stanowił niecałe 150% produktu krajowego brutto. Jednocześnie,  

w przeciągu dwóch lat (2008-2010) zmalał dochód narodowy brutto na 

osobę o prawie sześć tysięcy dolarów amerykańskich. Efektem 

wprowadzenia programów oszczędnościowych poprzez obniżenie płac  

w sektorze publicznym, ściąganie podatków od osób uchylających się od 

tego obowiązku, a także obniżenie emerytur, likwidację wielu świadczeń 

socjalnych i podniesienie stawki podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, 

był nagły wzrost bezrobocia o 13%. Bezrobocie w Grecji przekraczające 

25%, a wśród osób młodych sięgające blisko 60% wywołało społeczną 

frustrację, czego efektem były masowe strajki i demonstracje  

w większych miastach, jak Ateny czy Saloniki. Ciągle pogarszająca się 

sytuacja gospodarcza zmusiła ówczesnego premiera Georgiosa Andreasa 

Papandreu do podania się do dymisji
19

. 

W następstwie dymisji Papandreu, powstało realne zagrożenia 

utraty ciągłości władzy, dlatego też prezydent Republiki – Karolos 

Papulias, wyznaczył termin przeprowadzenia wyborów parlamentarnych 

na dzień 6 maja 2012 roku. Jednak zdezorientowane i sfrustrowane 

społeczeństwo nie chciało głosować na uczestników starego 

establishmentu, dlatego też żadna z partii nie uzyskała wystarczającej 

większości, co z kolei utrudniło zawiązanie koalicji. Dlatego też wybory 

zakończyły się politycznym impasem, w efekcie czego rozpisano kolejne 

                                                      
19

 Zob. T. Bielecki, Grecki premier rezygnuje, „Gazeta Wyborcza‖, 07.11.2011. 
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wybory na czerwiec 2012 roku, których wyniki można odczytać z tabeli 

nr 5. 

 Tabela 5 

Wyniki greckich wyborów parlamentarnych 2012-2015 

 

Rok 

Partia 

zwycię

ska 

M 

II 

miejs

ce 

M 
III 

miejsce 
M 

IV 

miejsc

e 

M 
KOLEJNE 

MIEJSCA 

V 2012 ND 
10

8 

SYRI

ZA 

5

2 
PASOK 

4

1 
ANEL 

3

3 

KKE (26M); 

XA (21M); 

DIMAR 

(19M) 

VI 2012 ND 
12

9 

SYRI

ZA 

7

1 
PASOK 

3

3 
ANEL 

2

0 

XA (18M); 

DIMAR 

(17M); KKE 

(12M) 

I 2015 
SYRIZ

A 

14

9 
ND 

7

6 
XA 

1

7 
Potami 

1

7 

KKE (15M), 

ANEL (13M), 

PASOK-DP 

(13M) 

IX 2015 
SYRIZ

A 

14

5 
ND 

7

5 
XA 

1

8 

PASO

K-

DIMA

R 

1

7 

KKE (15M), 

Potami 

(11M), ANEL 

(10M),    

EK (9M) 

LEGENDA: 

ANEL – Niezależni Grecy (gr. Anexartitoi Ellines) 

DIMAR – Demokratyczna Lewica (gr. Dimokratiki Aristera) 

DP – Drzewo Oliwne – Frakcja Demokratyczna (gr. Elia-Dimokratiki Parataksi) 

EK – Unia Centrum (gr. Enosi Kentrou) 

KKE – Komunistyczna Partia Grecji (gr. Kommounistiko Komma Elladas) 

ND – Nowa Demokracja (gr. Nea Dimokratia) 

PASOK – Panhelleński Ruch Socjalistyczny (gr. Panellinio Sosialistiko Kinima) 

Potami – Rzeka (gr. To Potami) 

SYRIZA – Koalicja Radykalnej Lewicy (gr. Synaspismos Rizospastikis Aristeras) 
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XA – Złoty Świt/Złota Jutrzenka (gr. Chrysi Awgi) 

M lub (M) – Liczba uzyskanych przez daną partię mandatów 

 

Źródło: K. Stolarek, Grecka scena polityczna a „finansowe tsunami”, [w:] „Chorzowskie 

Studia Polityczne‖ 2016, nr 12, s. 199. 

 Czerwcowe wybory z 2012 roku przyniosły znaczną zmianę na 

greckiej scenie politycznej. Przede wszystkim, żadna z partii nie uzyskała 

większość parlamentarnej, więc każda z nich była postawiona przed 

faktem konieczności utworzenia koalicji rządowej. Kolejna kwestia to 

znacząca porażka dla Panhelleńskiego Ruchu Socjalistycznego i wejście 

do „gry‖ nowego, dotychczas mało znaczącego ugrupowania 

politycznego – Koalicji Radykalnej Lewicy (gr. Synaspismos 

Rizospastikis Aristeras, SYRIZA) pod przywództwem Aleksisa Tsiprasa. 

Partia ta w 2012 roku stanowczo opowiadała się za Grexitem, a więc 

wyjściem Grecji ze strefy euro, dlatego też istniało wiele obaw, że 

wygrana tej partii w wyborach parlamentarnych może całkowicie 

podważyć ideę integracji europejskiej oraz doprowadzić do rozpadu 

zarówno strefy euro, jak i całej Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje 

również fakt, że piąte miejsce w parlamencie zajęła skrajnie prawicowa, 

dotychczas niewchodząca w skład żadnego z parlamentów Grecji, partia 

Złotego Świtu (gr. Xrysi Avgi, XA), której ideologia opiera się na 

poglądach natury rasistowskiej. Tym samym uzyskanie przez ta partię 

osiemnastu mandatów w greckiej Izbie Deputowanych umocniło jej 

działaczy w przekonaniu, że posiadają społeczne przyzwolenie na dalszą 

realizację swoich ksenofobicznych, rasistowskich i skrajnie 

nacjonalistycznych działań, jakimi jest prześladowanie imigrantów  

i uchodźców. Działacze Złote Świtu zakładają, że „Grecja należy do 

Greków‖, a tym samym obce nacje nie mają prawa wstępu na jej 

terytorium
20

. Trudności z zawarciem koalicji rządowej spowodowały, że 

pierwszy raz w historii współczesnej Grecji, zawarto porozumienie 

między Nową Demokracją, Demokratyczną Lewicą (DIMAR) oraz partią 

PASOK. Tak utworzona koalicja w dalszym stopniu podejmowała szereg 

                                                      
20

 Λαïθος Σσλδεζκος Χρσζε Ασγε, http://www.xryshaygh.com, „Ποιηηηθές 

žέζεης‖, dostęp: 27.04.2017. 
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działań na rzecz wyjścia Grecji z recesji, czego efekty można było już 

zaobserwować w 2014 roku (tabela nr 2).   

Nie mniej jednak pojawiły się nowe problemy, których 

następstwa odbiją się echem na terytorium całej Unii Europejskiej. 

Przede wszystkim autor zwraca uwagę na problem wyboru nowego 

prezydenta Republiki, gdyż dobiegała końca druga kadencja 

dotychczasowego prezydenta. Trzykrotnie nieudana próba jawnego 

głosowania Izby Deputowanych na kandydata Nowej Demokracji – 

Stawrosa Dimasa -  rozwiązano parlament i rozpisano nowe wybory na 

dzień 25 stycznia 2015 roku
21

. Taki stan rzeczy doprowadził do obalenia 

całego establishmentu politycznego, jaki trwał w Grecji przez ostatnie 

dekady. Dowodem na to jest wygrana wyborczy Koalicji Radykalnej 

Lewicy (tabela nr 5) oraz całkowita porażka Panhelleńskiego Ruchu 

Wyborczego oraz Nowej Demokracji. Wygrana SYRIZY przyniosła 

wiele obaw politykom z pozostałych państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Aleksis Tsipras niejednokrotnie zapowiadał renegocjację 

warunków przyznawanej pomocy finansowej dla Grecji, dążył do 

zablokowania dalszych reform lub odłożenia ich w czasie. SYRIZA 

dążyła również do wyjścia ze strefy euro na wypadek, gdyby nie udało 

się tej partii uzyskać żadnego porozumienia z Trójką w kwestii dalszej 

realizacji polityk oszczędności. Zdaniem autora wygrana SYRIZY 

stanowi dowód na społeczną potrzebę zmian i modyfikacji istniejącego 

statusu quo. Tym samym działacze tej partii umiejętnie wykorzystali 

niedomagania społeczne i wszechobecną frustrację, dzięki czemu wygrali 

wybory i dali Grekom nadzieję na lepszą przyszłość. Inną kwestią jest 

zajęcie trzeciego miejsca przez Złoty Świt, co zdaniem autora jest 

wynikiem rosnącej radykalizacji części greckiego społeczeństwa, jak 

również przyzwoleniem na dalsze działania wymierzone w uchodźców  

i imigrantów. Sytuacji tej nie zmieniły również wybory z września 2015 

roku, co oznacza, że sytuacja ta ma miejsce w Grecji do chwili obecnej.  

                                                      
21

 NewsIn.gr, www.news.in.gr, „Σακαράς: Ο Σηαύρος Γήκας σπουήθηος 

Πρόεδρος Γεκοθραηίας‖, dostęp: 28.04.2017;  NewsIn.gr, www.news.in.gr, 

„Σηης 17 Γεθεκβρίοσ ε πρώηε υεθοθορία γηα ηελ εθιογή Προέδροσ 

Γεκοθραηίας‖, dostęp: 28.04.2017. 
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Kolejnym problemem, poza kwestiami ekonomicznymi, przed 

którymi stanęła Koalicja Radykalnej Lewicy jest kryzys migracyjny, 

którego kulminacja przypada na drugą połowę 2015 roku, kiedy 

odnotowano rekordową liczbę 1,2 miliona wniosków o azyl na terytorium 

państw UE. Większość migrantów pochodzi z państw azjatyckich, tj. 

Syrii, Iraku i Afganistanu, którzy z uwagi na sytuację polityczną tych 

państw i niebezpieczeństwo (np. wojna domowa w Syrii), postanowili 

emigrować do bezpieczniejszej Europy, gdzie mieliby się starać o azyl
22

. 

O ile rok 2015 oscylował w rekordowej granicy 1,2 mln uchodźców,  

o tyle przez pierwsze dwa miesiące 2016 roku u brzegów samej Grecji 

znalazła się już kolejna liczba 123 tys. osób. Istotnym faktem jest 

również brak możliwości dokładnej kalkulacji skali owego kryzysu, gdyż 

dane statystyczne agencji Frontex, czy też UNHCR, nie uwzględniają 

osób, które przekroczyły granice Europy w sposób niezauważony, lub 

zostały dwukrotnie policzone podczas przekraczania granic, co miało 

miejsce kilkukrotnie w przypadku Grecji. Problematyczną kwestią dla 

Grecji jest samo jej położenie, ponieważ znajduje się na jednej  

z najpopularniejszych szlaków migracyjnych. Uchodźcy najczęściej 

zatrzymują się na takich wyspach jak Kos, Chios, Samos czy Lesbos
23

. 

Przypadek Grecji polegał na tym, że nie stosowano przepisów Konwencji 

Dublińskiej z 1990 roku, która zakłada, że każdy imigrant starający się  

o azyl ma obowiązek rejestracji swojego wniosku w pierwszym państwie 

UE, do którego trafił. Jednak grecki system administracyjny pękał w 

szwach, a jego przeciążenie spowodowało odejście od tego wymogu, co 

w konsekwencji doprowadziło do niekontrolowanego przepływu 

imigrantów w głąb Europy, w szczególności do jej północnej części 

(Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania).  Taki stan rzeczy doprowadził  

z kolei do zamknięcia części granic państw członkowskich UE, jak np. 

Węgier. Z kolei wiosną 2016 roku unijne instytucje podjęły decyzję  

o zablokowaniu i likwidacji szlaku bałkańskiego, czego efektem było 

zamknięcie granicy macedońskiej, chorwackiej i słoweńskiej oraz 

                                                      
22

 Uchodźcy.Info, http://uchodzcy.info, „Obecny kryzys migracyjny‖, dostęp: 

29.04.2017. 
23

 Ibidem. 
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uwięzienie uchodźców na granicy grecko-macedońskiej w miejscowości 

Idomeni.  

Sytuacja nie ulegała zmianie do momentu, kiedy podpisano 

porozumienie UE z Turcją w marcu 2016 roku, które spowodowało 

przełom w sprawie kryzysu migracyjnego, ponieważ od tej chwili 

deportowano do Turcji wszystkich imigrantów, którzy znaleźli się na 

terytorium Grecji po 20 marca 2016 roku
24

. Z czasem doszło do 

zamykania takich osób w ośrodkach recepcyjnych (hot spotach), które 

swoimi warunkami przypominają więzienia. Działanie te spotkały się 

również ze sprzeciwem ze strony organizacji pozarządowych, które na 

znak protestu wycofały się z wiosek i obozowisk imigrantów uznając 

przy tym masowe deportacje jako akt łamania praw człowieka, 

naruszanie jego godności poprzez nieludzkie i niesprawiedliwe 

traktowanie. Tym samym nie tylko Grecja stanęła na rozdrożu pomiędzy 

kryzysem finansowym, a kryzysem migracyjnym, lecz cała Unia 

Europejska. 

Zakończenie 

 Zmiany, jakie miały miejsce w Grecji od momentu rozpoczęcia 

procesu integracji z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, a później   

z Unią Europejską, ukazują fakt, że samo przystąpienie państwa do 

Wspólnoty nie warunkuje przyśpieszenia tempa rozwoju gospodarczego. 

Istotnym czynnikiem jest również polityka i podejście do idei integracji 

samego państwa, które ową akcesję uzyskało. Przede wszystkim istotną 

rolę odgrywa odpowiedzialność w zarządzaniu funduszami unijnymi, 

odpowiednia polityka gospodarcza kraju, a także po częściowe 

przyzwolenie i akceptacja na przeprowadzenie, czasami dotkliwych, 

reform gospodarczych, o których słuszności społeczeństwo powinno 

zostać poinformowane zawczasu. Przykład III Republiki Greckiej 

pokazuje, że podjęte starania na rzecz członkostwa w Unii Europejskiej, 

jak również w Unii Monetarnej i Walutowej, nie wystarczają do tego, aby 

uzyskać stabilność ekonomiczną państwa. W tym przypadku zabrakło 

odpowiedzialności i dalszych reform, jak również reorganizacji systemu 

fiskalnego, który w Grecji nie był efektywny od samego początku. 

                                                      
24

 Ibidem. 
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Ponadto Grecja nadal stoi przed wyzwaniem stabilizacji swojej 

gospodarki. „W rezultacie Grecja jest dziś przykładem państwa, którego 

procesy gospodarcze poddane są oddziaływaniu całego spektrum 

negatywnych czynników – inflacji, bezrobocia, deficytu popytu, 

nadmiernego wzrostu zadłużenia, trudności z przywróceniem wzrostu 

ekonomicznego, czy też nadmiernej biurokracji w życiu gospodarczym  

i społecznym
25

. 

 Tym samym Grecja stoi przed trudnym wyzwaniem, którym na 

chwilę obecną nie jest już jedynie walka z recesją gospodarczą, czy też 

napływem kolejnych fal imigrantów, lecz projekt Europy dwóch 

prędkości. Analizując grecką sytuację polityczną, duży eurosceptycyzm, 

a także problemy ekonomiczno-społeczne, można dojść do wniosku, że 

nowopowstała idea może zepchnąć Grecję na dalszy tor. Mimo faktu, że 

w obecnej chwili ma miejsce 36 rocznica greckiej akcesji do EWG, 

należy zaznaczyć, że jej potencjał gospodarczy znacznie odbiega od 

gospodarek innych państw członkowskich, dlatego też przyszłość  

i miejsce kolebki europejskiej cywilizacji pozostają w dalszym stopniu 

znakiem zapytania. 
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Abstrakt 

  W dyskusjach dotyczących Europy dwóch prędkości wyższość 

„pierwszej prędkości‖ utożsamianej z krajami strefy euro, jest często 

bezrefleksyjnie zakładana. Artykuł stawia sobie za zadanie krytyczną 

ocenę funkcjonowania strefy euro i jej ekonomii politycznej analizując 

założenia ideologiczne leżące u podstaw instytucjonalnego ustroju Unii 

Gospodarczej i Walutowej w postaci niemieckiego ordoliberalizmu  

i monetaryzmu. W dalszej kolejności wyjaśniony zostaje wpływ 

dywergencji gospodarek strefy euro na ich funkcjonowanie w ramach 

UGW oraz skuteczność prowadzonej w jej ramach polityki fiskalnej  

i monetarnej. Artykuł zamyka przegląd postulatów dotyczących 

ściślejszej integracji fiskalnej. 

Słowa kluczowe:   

Unia Gospodarcza i Walutowa, Europejski Bank Centralny, kryzys strefy 

euro, ordoliberalizm, monetaryzm, neoliberalizm, instytucjonalizm  

Abstract 

  In the debate around multi-speed European union the superiority 

of „first speed‖ Europe, which is thought to comprise mainly of the 

Eurozone countries is often taken for granted. This paper aims to 

critically asses the functioning of Eurozone and its political economy by 

analyzing the ideological foundations of its institutional design, namely 
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German ordoliberalism and monetarism. The interaction between 

divergent economies that constitute eurozone is then described, and its 

influence on effectiveness of fiscal and monetary policy is discussed. The 

paper concludes with a review of proposals for a tighter fiscal integration.  

Key words:   

Economic and Monetary Union, European Central Bank, eurozone crisis, 

ordolibralism, monetarism, institutionalism  

Koncept Europy dwóch prędkości, który w obliczu rozlicznych 

kryzysów z jakimi Unia Europejska musi sobie obecnie radzić  

i ujawniających się na ich tle zdecydowanie rozbieżnych pozycji państw 

członkowskich co do gotowości do poświęceń i zaangażowania w ich 

przezwyciężanie nabiera coraz bardziej realnych kształtów.  

Zarysowujące się powoli bloki państw gotowych na ściślejszą 

integrację oraz europejskich malkontentów pokrywają się z grubsza  

z blokami państw tzw. „Starej Unii‖ oraz krajów, które do UE przystąpiły 

w 2004 roku lub później. Ten podział z kolei odpowiada w dużym 

stopniu podziałowi na kraje strefy euro i państwa, które jeszcze pozostają 

poza jej zasięgiem. W kontekście postkryzysowego przejścia do 

międzyrządowego sposobu prowadzenia polityki w strefie euro 

uzasadnione wydaje się być twierdzenie, że „Eurogrupa wzmacnia proces 

segmentacji kontynentu, a więc powstawania „Europy dwóch 

prędkości‖
1
.  

W dyskusjach nad przyszłością integracji Europejskiej „druga 

prędkość‖ postrzegana jest zazwyczaj jako groźba – groźba 

ekonomicznej i politycznej peryferializacji, mniejszego udziału we 

wspólnym rynku i mniejszego wpływu na kształt jego instytucji
2
. Mimo, 

                                                      
1
T.G. Grosse Eurogrupa: między logika resortową a polityczną „Nowa Europa. 

Przegląd Natoliński‖, 2013 r. nr 3, s. 347. 
2
 Tego typu obawy wyraża np. Cezary Michalski, jeden z głównych apologetów 

projektu europejskiego w Polsce – „Czy zatem będzie to tylko strefa euro, poza 

którą rozpocznie się peryferyjny chaos pochłaniający także Polskę? Czy nie 

wylądujemy na „dzikich polach‖ pełnych groteskowych „królów‖ w rodzaju 

Jarosława Kaczyńskiego (…)?‖ C. Michalski Czy po Brexicie Polska pozostanie 

w Europie? „Newsweek‖ 26 czerwca 2016,  
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że część z tych obaw jest jak najbardziej uzasadniona, to warto uważnie 

przyjrzeć się temu jak właściwie radzą sobie państwa „pierwszej 

prędkości‖, które dalej będziemy utożsamiać ze strefą Euro. Dalsza 

integracja wydaje się być często zakładaną bezrefleksyjnie 

koniecznością, jednak ekonomiczne losy większości państw Euro-grupy 

wydają się jednak sugerować, że za ten cel państwa muszą często płacić 

wysoką cenę, nie osiągając wcale większej stabilności finansowej  

w czasach kryzysu.  

Niniejszy tekst składa się z następujących części. Pierwszą część 

stanowi teoretyczna krytyka postrzegania pieniądza jako instytucji 

neutralnej z ekonomicznego i politycznego punktu widzenia.  

Z odwołaniem do szkoły varieties of capitalism i teorii optymalnych 

obszarów walutowych opisane są następnie różnice między europejskimi 

gospodarkami i ich konsekwencje. W kolejnych punktach krytycznej 

ocenie z perspektywy post-keynsowskiej poddany zostaje dominujący  

w Unii mix idei ordoliberalizmu i monetaryzmu, który warunkuje 

prowadzenie polityki fiskalnej i monetarnej w strefie euro. Tekst kończy 

przegląd propozycji naprawy dysfunkcjonalnego ustroju Unii 

Gospodarczej i Walutowej.  

I. Pieniądz – medium jednoczenia czy zarzewie konfliktu? 

W zrozumieniu kryzysu strefy Euro dobrze jest zacząć, śladami 

Wolfganga Streecka, od analizy samej instytucji pieniądza w ogóle.  

W jednym ze swoich tekstów ten niemiecki socjolog przywołuje poglądy 

Maxa Webera i niemieckiej szkoły historycznej na naturę pieniądza.  

„Pieniądz nie jest tylko nieokreślonym środkiem płatniczym za 

dobra, który można by zmieniać dowolnie, nie wpływając w sposób 

fundamentalny na charakter systemu cen, który jest systemem walki 

jednych ludzi z innymi. Pieniądz jest przede wszystkim narzędziem tej 

                                                                                                                        
http://www.newsweek.pl/opinie/cezary-michalski-czy-po-brexicie-polska-

pozostanie-w-europie-,artykuly,388109,1.html, dostęp: 23.04.2017. 
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walki, a system cen jej przejawem; jest instrumentem kalkulacji 

relatywnych szans w tej walce interesów‖
3
.  

Jest to rozumienie pieniądza jako instytucji politycznej, której 

geneza łączy się nierozerwalnie z państwem i konfliktami 

dystrybucyjnymi, które występują w jego obrębie. Takie podejście jest 

zdecydowanie odmienne o pojmowania pieniądza dominującym nurcie 

neoklasycznym ekonomii, który wciąż utrzymuje tezę o jego neutralności 

czyli o nieprzenikaniu się sfery pieniężnej i realnej gospodarki oraz  

o równości oszczędności i inwestycji
4
. W modelu Keynesowskim jednak 

pieniądz jest nie-neutralnym, kluczowym elementem funkcjonowania 

gospodarki, który zdolny jest generować kryzysy (za względu na tzw. 

preferencję płynności, czyli awersję do jego wydawania) jak również im 

przeciwdziałać (wpływając na sferę realną gospodarki, a nie tylko na 

poziom cen i inflację jak w modelu neoklasycznym).  

Podział ten odpowiada temu co Michael Hudson nazwał dwiema 

doktrynami finansów – jedna, wywodząca się od Ricarda i znajdująca  

współcześnie swoich kontynuatorów w postaci zwolenników hipotezy 

efektywnych rynków takich jak Eugene Fama  czy Robert Barro traktuje 

sferę finansów jako odrębną od realnej gospodarki, a poziom długu 

prywatnego i stopień rozrostu sektora finansowego za zupełnie 

irrelewantny dla funkcjonowania gospodarki
5
. Przeciwstawną doktrynę 

finansową Hudson wywodzi od Irvinga Fishera, którego idea wywołanej 

nagromadzonym długiem deflacji (debtdeflation) jako przyczyny 

Wielkiej Depresji z 1929 roku i kryzysów finansowych w ogóle była 

następnie rozwijana głownie przez ekonomistów heterodoksyjnych, 

znajdujących się poza głównym nurtem lub na jego marginesach
6
. 

                                                      
3
 Max Weber, Economy and Society, New York 1968, pp. 48, 166 cyt. za: W. 

Streeck Why the euro divides Europe?, „New Left Review‖, 2015 nr 95 s. 5  
4
B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk Współczesne nurty teorii makroekonomii 

Warszawa 1998, s. 61 
5
Zob. M. Hudson The bubble and beyond. Fictious capital, debt deflation and 

global crisis, Dresden 2012 
6
Zob. przede wszystkim H. Minsky, Can it happen again? Essays on instability 

and finance, New York 1982. Współcześnie myśl Minskiego kontynuuje np. 

Steve Keen.   
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Jak pisze Bena Bernanke, który był szefem Rezerwy Federalnej 

w czasie kiedy wybuchł kryzys finansowy w 2008 roku „Pomysły Fishera 

były mniej wpływowe w kręgach akademickich, głównie ze względu na 

kontrargument, że debtdeflation reprezentuje zaledwie redystrybucję od 

jednej grupy (dłużników) do innej (wierzycieli). W obliczu braku 

dysproporcjonalnie wielkich różnic między skłonnościami do wydatków 

między tymi grupami, sama redystrybucja nie powinna mieć żadnych 

znaczących efektów makroekonomicznych‖
7
.  

W obliczu kryzysu dominujący pogląd, odrzucający idee 

Minskyego i Keynesa na naturę pieniądza został, co prawda, jeśli nie 

porzucony to przynajmniej zakwestionowany. „Jednym z głównych 

powodów, dla których Keynesizm znów stał się daniem dnia na 

politycznym menu po wybuchu kryzysu, było to, że panujące idee 

neoliberalne zaprzeczały, że taki kryzys może w ogóle mieć miejsce. (…) 

Ciężko było bronić logiki samo-korygujących się rynków, kiedy rynki  

w sposób oczywisty się samo nie korygowały‖, pisze Mark Blyth
8
. 

 Jednakże mimo, że na początku lutego 2008 roku New York 

Times określił atmosferę panującą na Wall Street mianem „Momentu 

Minsky‘ego‖
9
 to dominująca, a ekonomiści tak różni jak powoływali się 

na potrzebę powrotu do odłożonych do lamusa rozwiązań 

keynesowskich, to wśród centralnych bankierów i ministrów finansów 

(zarówno w Europie jak i w Stanach) narracja pozostała zasadniczo 

niezmieniona, a keynesowska aberracja utrzymywała się krótko  

i w stopniu zdecydowanie zróżnicowanym w zależności od państwa.  

Istotne jest również to jakiego rodzaju keynesizm miano na 

myśli, gdy . Podstawowym narzędziem, którego używają banki centralne 

jest model DSGE oparty na założeniach nowej ekonomii 

keynesowskiej
10

, która z oryginalną myślą Keynesa tak jak pojmował ją 

wspomniany Minsky – kładąc nacisk na inherentną tendencję kapitalizmu 

                                                      
7
 B. Bernanke The Macroeconomics of the Great Depression: A Comparative 

Approach  „Journal of Money, Credit, and Banking‖, 1995, nr 27 s. 17  
8
 M. Blyth Austerity. The history of a dangerous idea, New York 2013, s. 54 

9
 J. Cassidy The Minsky Moment, „New York Times‖, 4 lutego 2008 r.  

10
 R. Wojtyna Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Warszawa 2000 
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finansowego do generowania kryzysów, niestabilności i bezrobocia – nie 

ma wiele wspólnego
11

.Dostrzeżenie potrzeby zmian, jednak bez 

porzucania dotychczasowego paradygmatu świetnie oddaje apel 

Larry‘ego Summersa „o nową ekonomię keynesowską, która byłaby 

bardziej keynesowska a mniej nowa‖
12

.  

Jak ocenia Daniel W. Drezner, neoliberalne idee pozostały po 

2008 roku równie popularne co przed kryzysem, zarówno w odniesieniu 

do sfery międzynarodowej (konsensus waszyngtoński) jak i krajowej 

polityki gospodarczej (np. upartego prymatu polityki monetarnej nad 

fiskalną)
13

. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do niemieckich 

decydentów politycznych i kierownictwa Europejskiego Banku 

Centralnego, które przyczyniły się one znacząco do pogorszenia stanu 

gospodarek strefy Euro po kryzysie i utrudniły wyjście zeń forsując 

krótkowzroczne i deflacyjne rozwiązania.  

Z pespektywy post factum, można wyciągnąć wniosek, że idea 

pieniądza, którą Streeck wywodzi od Webera okazała się być zasadniczo 

poprawna. Pieniądz  okazał się mieć znaczenie, wybór sposobu 

wdrażania go do gospodarki również, co w obliczu kryzysu stało się 

ewidentne. Choćby na krótko na nowo rozgorzały dyskusje na temat 

                                                      
11

 Np. w 2011 Paul Krugman, jeden z bardziej prominentnych Ekonomistów 

głównego nurtu, kojarzonych z orientacją keynesowską uznał za konieczne 

bronić modelu IS-LM (P. KrugmanIS-LMentary, The New York Times, 

9.10.2011 https://krugman.blogs.nytimes.com/2011/10/09/is-lmentary/?_r=0). 

Ten intelektualny poprzednik modeli DSGE, stanowiący syntezę myśli 

keynesowskiej z klasyczną został wprowadzony m.in. przez Hicksa w jego 

słynnym artykule pt. Mr. Keynes and the classics „Econometrica‖1937 tom 5, nr 

2 Sam Hicks uznał go po latach za mało trafne oddanie idei autora „Ogólnej 

teorii…‖ (zob. J. Hick IS-LM: en explanation, „Journal of post-Keynesian 

Economics‖ 1982 r. tom 4, nr 3. W kwestii dalszej krytyki podejścia IS-LM i 

alternatywnej interpretacji spuścizny Keynesa zob. H. Minsky John Maynard 

Keynes, New York 1975 
12

 L. Summers Advanced economies are so sick we need a new way to think 

about them, http://larrysummers.com/2015/11/03/reconstructing-keynesian-

macroeconomics/dostęp: 25.05.2017 
13

 D. W. Drezner The system worked. How the world stopped antoher great 

depression, New York 2014, s. 142 i n. Zobacz również: P. Mirowski Never let  

serious a crisis go to waste London 2013 
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odpowiedniej relacji między polityką fiskalną i monetarną, banki 

centralne odważyły się zastosować niekonwencjonalne narzędzia takie 

jak luzowanie ilościowe, a ich szefowie zaczęli nawet otwarcie 

proponować bezpośredni transfer świeżo „wydrukowanych‖ środków do 

obywateli, w ramach rekompensowania zaniechań nieskorych do 

wydatków rządów
14

. 

Debaty te w wielkim stopniu ominęły jednak Europę, mimo 

faktu, że w czasach kryzysu polityczność decyzji monetarnych  

i arbitralność dotychczasowych rozwiązań ujawniły się z pełną mocą. 

Euro jako „instrument w walce interesów‖ doprowadziło do polaryzacji 

politycznej i ekonomicznych tarć, które Streeck określa mianem 

„bezwzględnego przeciągania liny‖
15

 między krajami Północy a Południa, 

a cytowany wyżej Blyth nie waha się określić wspólnej waluty mianem 

„finansowej maszyny zagłady‖
16

.  

Taki opis zdaje się być bardzo daleki od „cywilizującego‖  

i jednoczącego efektu, jaki wspólna waluta miała w założeniu wywrzeć 

na używających jej Europejczyków. Zamiast kreacji europejskiego 

demosu, na co liczyli najwierniejsi obrońcy projektu integracji np. Jurgen 

Habermas
17

, ujawniła raczej dywergencję realnych interesów 

ekonomicznych i przepaści jakie wciąż dzielą państwa członkowskie.  

II. Dywergencja gospodarek strefy euro 

W swoim fundamentalnym dla rozwoju ekonomii politycznej 

dziele kładącym podwaliny pod szkołę varieties of capitalism (VoC) 

wykazali jak prawo oraz nieformalne instytucje społeczne takie jak 

wpływy historii i kultury wpływają na organizacje gospodarek 

poszczególnych państw, grupując je w dwie duże rodziny gospodarek 

liberalnych (liberal market economies, LME) oraz gospodarek 

                                                      
14

Zob. A. Turner Between the Debt and the devil, Princeton 2016 
15

 W. Streeck, op. cit., s. 18 
16

 M. Blyth, op. cit, s. 53 
17

 J. Habermas The crisis of the European union. A response, Cambridge 2012, 

passim 
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koordynowanych (coordinated market economies, CME)
18

. Do tej 

pierwszej należą kraje anglosaskie takie jak Wielka Brytania, Stany 

Zjednoczone, Australia i Nowa Zelandia, do drugiej zaś większość 

państw europejskich i Japonia. Bloki te różnią się głównie w odniesieniu 

do poziomu interwencji rządowej w gospodarkę, uzwiązkowienia, 

kwalifikacji siły roboczej, która w modelu LME jest zazwyczaj 

wykształcona bardziej ogólnie, a zatem łatwiej jest się jej przemieszczać 

między sektorami oraz rozwiązaniami w nadzorze korporacyjnym 

(nastawienie na krótkoterminowy zysk dla akcjonariuszy w LME, 

niechęć do rozproszenia kapitałowego w CME).  

Podział ten i to podejście badawcze zastosowane zostało również 

do dokładniejszej taksonomii grupy CME, czyli badania dywergencji  

w samej Europie, które w obliczu projektu integracji europejskiej zyskały 

na znaczeniu.  

Podział w Europie przebiegać ma między gospodarkami krajów 

północnych (Niemcy, Finlandia, Belgia, Holandia, Austria), 

egzemplifikującymi model CME oraz gospodarkami europejskiego 

południa, będącymi jego niejako szczególnym przypadkiem, które 

określane są w literaturze jako gospodarki mieszane (mixed)
19

.  

Te grupy państw prezentują dwa, zupełnie różne reżimy 

gospodarcze. W modelu północnym popyt uzależniony jest głównie od 

eksportu, w modelu południowym natomiast większą rolę odgrywa popyt 

wewnętrzny, często z resztą stymulowany przez politykę fiskalną. 

Instytucjonalne uwarunkowania, które owocują takim stanem rzeczy to 

przede wszystkim inne relacje między pracą i kapitałem w tych 

państwach.  

W krajach północy związki zawodowe są zazwyczaj duże  

i obejmują swoim zasięgiem znaczą część pracowników danego sektora. 

Ustalenia płacowe w rokowaniach zbiorowych są dzięki temu bardziej 

                                                      
18

 P.A. Hall, D. Soskice Varieties of capitalism. The institutional foundations of 

comparative advantage, New York 2001 
19

 P. A. Hall Varieties of capitalism and the Euro crisis „West European 

Politics‖ 2014 Vol. 37, No. 6, s. 1226 
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skoordynowane, a główni aktorzy przystępując do negocjacji mają 

świadomość, że jej wynik będzie miał realne, makroekonomiczne 

konsekwencje. Strategią banków centralnych w tych państwach jest 

jednak skupienie się na utrzymaniu niskiej inflacji, a więc podwyżka stóp 

procentowych w odpowiedzi na nadmierny wzrost płac. Kosztem więc 

nadmiernych żądań płacowych jest ryzyko wzrostu bezrobocia. Istnieją 

też empiryczne dowody na to, że płace w sektorach wymagających 

wysokich kwalifikacji utrzymują się dzięki takiemu rozwiązaniu na 

relatywnie niskim poziomie, podczas gdy te w sektorach nisko 

wykwalifikowanej siły roboczej są relatywnie wysokie. Wynikającą  

z tego niemrawą konsumpcję wewnętrzną musi kompensować popyt zza 

granicy. Nic więc dziwnego, że we wszystkich niemal krajach północy 

udział eksportu w PKB przewyższa 50%. Świadome wagi 

międzynarodowej konkurencyjności rządy tych państw prowadzą 

skoordynowaną, skupioną na stronie podażowej politykę zatrudnienia, 

oferując szereg programów szkoleniowych i aktywnie starając się 

uzgodnić strukturę podaży pracy ze strukturą popytu na nią
20

. 

W krajach południa mamy z kolei do czynienia z rynkiem pracy 

silnie zdualizowanym, z uzwiązkowionym sektorem  „formalnym‖, 

którego sporą część stanowi zatrudnienie publiczne i sektorem 

nieformalnym
21

, pokrywającym większość sektora usług, w którym brak 

jest w zasadzie silnych i dużych związków. Pracownicy sektora 

„formalnego‖ generują swoimi relatywnie wysokimi płacami popyt na 

relatywnie tanie usługi świadczone przez sektor „nieformalny‖, który 

przyciąga również turystów. W braku koordynacji między związkami 

płacowymi i uprzywilejowaną pozycją sektora „formalnego‖ związki 

mają mniejszą skłonność do ograniczania roszczeń płacowych. W takiej 

sytuacji ciężko jest konkurować na międzynarodowych rynkach, co 

tłumaczy niski, bo nie przekraczający zazwyczaj jednej trzeciej udział 

                                                      
20

 T. Iversen, D. Soskice A structural-institutional explanation of the Eurozone 

crisis, working paper, s. 4  

http://www.people.fas.harvard.edu/~iversen/PDFfiles/Iversen&Soskice_euro201

5.pdf 
21

 Nie chodzi tu o szarą strefę, ale o sektor gospodarki poddany mniejszym niż 

sektor „formalny‖ regulacjom i charakteryzujący się mniejsza stabilnością 

zatrudnienia. 
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eksportu w PKB. Banki centralne tych państw z kolei starają się 

akomodować rosnące koszty pracy obniżające konkurencyjność poprzez 

okazjonalną dewaluację waluty
22

.  

Z punktu widzenia teorii optymalnych obszarów walutowych 

głównymi warunkami jakie taki obszar musi spełnić są synchronizacja 

cykli koniunkturalnych, jednolita polityka fiskalna , swobodny przepływ 

pracy oraz swoboda transferu kapitału
23

. Innymi słowy konieczna jest 

realna konwergencja gospodarek i zachodzących na nich zjawisk 

rynkowych oraz szerokie pole do fiskalnej interwencji. Jedynym jednak 

wysiłkiem, który podjęto w celu zapewnienia konwergencji na tych 

polach były nominalne kryteria długu, inflacji i deficytu, które w myśli 

funkcjonalistycznych teorii integracji europejskiej
24

 miały z biegiem 

czasu skierować różnorodne gospodarki europejskie na te same tory, tzn. 

upodobnić je do Niemiec. Nic takiego jednak, jak wiemy się nie stało,  

a UE nie spełniała wymogów optymalnego obszaru walutowego
25

(co 

zdawało się nie stanowić problemu aż do 2008 roku).  „Istniała więc 

uderzająca rozbieżność między szeroko akceptowanym poglądem na 

pożądany ustrój obszaru walutowego (czyli tym, z czym mieliśmy do 

czynienia w Stanach Zjednoczonych) i strefą Euro, która była 

zgrupowaniem niezależnych, suwerennych państw z różnymi systemami 

instytucjonalnymi, które łączyły jedynie reguły zapisane w Pakcie 

Stabilności i Wzrostu‖
26

.  

Obrazowym podsumowaniem wątpliwości dotyczących 

ekonomicznej możliwości utworzenia unii monetarnej pomiędzy tak 

różniącymi się od siebie gospodarkami, których interesy były nierzadko 

przeciwstawne jest wypowiedź prezesa duńskiego banku centralnego  

                                                      
22

 Ibid., s. 7 
23

 R. Mudell A theory of optimum currency areas „American Economic 

Review‖, 1961 t. 51 s. 657 in. 
24

 J. KregelSześć lekcji z kryzysu strefy euro, [w:]Globalny kryzys gospodarczy 

po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska red. K. Łaski, J. Osiatyński, 

Warszawa 2016, s. 388. 
25

 B. Eichengreen Is Europe an Optimum Currency Area? W: idem, European 

Monetary Unification: Theory, Practice and Analysis, Cambridge 1997 
26

 T. Iversen, D. Soskice, D. Hope The Eurozone and political economic 

institutions, „Annual Review of Political Science‖  2016 r., Nr. 19, s. 169 
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z 1973 roku – „zacznę wierzyć w europejską unię gospodarczą  

i walutową kiedy ktoś wyjaśni mi jak można zaprząc w jedną uprzęż 

dziewięć koni biegnących z różnymi prędkościami‖
27

.  

III. Niemieckie idee ordo a gospodarczy ustrój Unii Europejskiej 

W opinii Williama Mitchella „uprzężą, która spięła dziewięć koni 

była postępująca homogenizacja ekonomicznej debaty. Nagły wzlot 

monetaryzmu w latach 70tych, najpierw w środowisku akademickim,  

a później wśród polityków i bankierów centralnych szybko przerodził się 

w syndrom myślenia grupowego, który uczynił z tych aktorów 

zakładników mitu samo-regulującego się wolnego rynku‖
28

. 

Mitchell jednak nie docenia wpływu innej grupy idei, podobnych 

w treści lecz zgoła odmiennego pochodzenia, na wspólnotowy idiom 

ekonomiczny. Chodzi oczywiście o niemiecki ordoliberalizm, który pod 

nazwą społecznej gospodarki rynkowej zapisany jest w art. 3 Traktatu  

o Unii Europejskiej jako naczelna zasada ustroju gospodarczego UE. 

Wypływ niemieckich ordoliberałów na kształt Unii był wielorakiego 

rodzaju, od powiązań personalnych – np. w osobie Waltera Hallsteina, 

pierwszego przewodniczącego Komisji Europejskiej – poprzez wzorce 

instytucjonalne  - wprost wręcz dokonany wybór modelu Bundesbanku 

jako banku centralnego eurowaluty
29

 – aż po trwały intelektualny wpływ 

na różne gałęzie prawa. Należy tu przede wszystkim wspomnieć unijne 

prawo antymonopolowe (art. 101 i 102 TFUE) i relewantne 

orzecznictwo, które wprost transponuje do porządku unijnego 

ordoliberalny ideał wolnej konkurencji, jako ochrony przed nadmierną 

władza prywatną, która mogłaby zagrozić przetrwaniu wolnego rynku
30

. 

                                                      
27

Cyt. za: R. McAllister European Union: An Historical and Political Survey, 

New York 2009, s. 58 
28

 B. Mitchell Eurozone dystopia. Groupthink and denial on a grand scale, 

Cheltenham 2015, s. 4 
29

Zob. J. Rosiek Niezależność banku centralnego w świetle koncepcji społecznej 

gospodarki rynkowej [w:] Społeczna gospodarka rynkowa red. R. Włodarczyk, 

Warszawa 2010 
30

 D. J. Gerber Constitutionalizing the economy: German Neo-Liberalism, 

Competition Law and the „New” Europe, ―American Journal of Comparative 

Law‖ 1994 vol. 42, nr 25 
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Idee te, poza byciem podstawą gospodarczego ładu aksjologicznego Unii 

wciąż są żywe pośród europejskich decydentów
31

.  

Przywoływany często proces konstytucjonalizacji prawa unijnego 

jest symptomem myślenia w kategoriach ordo liberalnych właśnie. 

Według przedstawicieli tej doktryny, zadania państwa sprowadzają się  

w zasadzie do ustanowienia ładu gospodarczego, zagwarantowania 

początkowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej,  

a następnie wycofania się z tej sfery. Jest to przykład zgodnego  

z niemiecką ideą Rechtstaat samoograniczenia się władzy publicznej. 

Wymownym symbolem tego podejścia jest logo kwartalnika 

„Constitutional Political Economy‖ – publikującego prace z ekonomii 

konstytucyjnej, dziedziny, której normatywny odłam zapoczątkował 

Friedrich Hayek – przedstawiające Odyseusza, przywiązanego do masztu 

swojego statku zgodnie z rozkazem, który wcześniej wydał swoim 

towarzyszom
32

.  

Jest to wizja państwa silnego, ale jednak ograniczonego  

i zasadniczo głuchego na demokratycznie formułowane roszczenia 

różnych „grup interesu‖. Mimo, że niektórzy autorzy przeciwstawiają 

sobie koncepcje ordo- i neoliberalne, wskazując na większy nacisk na 

ochronę sfery socjalnej i ideał równości obecny w ordoliberalizmie lub 

odmienne podejście do polityki ochrony konkurencji
33

 to zasadniczo 

                                                      
31

 Zob. np. wypowiedź Mario Montiego, byłego pracownika Goldman Sachs i 

chwilowo „technicznego‖ premiera włoskiego rządu z wywiadu dla Welt Online 

z 10 stycznia 2012 roku: „Wiecie państwo, ja zawsze pracowałem na rzecz 

takich Włoch, które jak najbardziej przypominałyby Niemcy. Zawsze chciałem 

Europy konkurencji, która jak najwięcej czerpać powinna z idei społecznej 

gospodarki rynkowej pochodzącej od Ludwika Ernharda.‖ Cyt. za: W. Streeck, 

Od nacjonalizmu marki niemieckiej do patriotyzmu euro? Odpowiedź Jürgenowi 

Habermasowi „Krytyka Polityczna‖ 2014nr 39, s. 166 
32

 K. Metelska-Szaniawska Ekonomia konstytucyjna – ekonomia polityczna ładu 

gospodarczego w: J. Wilkin (red.) Teoria wyboru publicznego. Wstęp do 

ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Warszawa 

2005, str. 87-110 
33

 Np. miejsce polityki antymonopolowej w ujęciu chicagowskiej szkoły 

ekonomicznej analizy prawa (Law and Economics) jest zdecydowanie odmienne 

zob. R. H. Bork The Antitrust Paradox. A policy at war with itself, New York 

1993 
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koncepcje te są do siebie podobne. Na tle powojennej panoramy 

intelektualnej, gdzie panowała wizja państwa dobrobytu ordoliberalizm 

jawi się jako doktryna wręcz reakcyjna.  

Hasło „społecznej gospodarki rynkowej‖ ukute przez Alfreda 

Müllera-Armacka był, jak dowodzi Ralf Ptak, (cytując samego twórcę tej 

idei) instrumentalną, „formułą pojednawczą‖ (irenicformula)  która miała 

uczynić idee ordo politycznie akceptowalne w burzliwych czasach 

powojennych
34

. Potwierdzają to słowa Hayeka, który ubolewał nad 

upowszechnieniem się przymiotnika „społeczny‖, mając jednak 

świadomość, że jego użycie uczyniło „do przyjęcie dla szerszych mas ten 

rodzaj porządku ekonomicznego za którym się opowiadam‖
35

.„Społeczna 

gospodarka rynkowa‖ stanowiła więc propagandowe zmiękczenie idei 

ordo, co w obliczu zyskujących na popularności idei keynesizmu z jednej 

strony oraz wywrotowego potencjału wciąż żywego widma komunizmu  

z drugiej była marketingową koniecznością. Kiedy więc w większości 

krajów Europy Zachodniej eksperymentowano z nacjonalizacją  

i planowaniem gospodarczym, decydenci w Republice Federalnej 

Niemiec wybrali zupełnie inną logikę organizacji ekonomicznej, 

uosobieniem czego pozostaje podjęta przez Ludwika Erharda w 1984 

roku decyzja o uwolnieniu cen wszystkich produktów, do tej pory 

kontrolowanych przez państwo (tzw. Leitsätzegesetz)
36

 

Warto w tym miejscu powrócić do prezentowanej przez 

omawianych myślicieli idei konkurencji i przywołać jej sugestywną 

interpretację autorstwa Michaela Foucaulta, który twierdził, że „to 

właśnie multiplikacja formy „przedsiębiorstwa‖ w ciele społecznym 

stanowi, stawkę polityki neoliberalnej. Idzie o to, by z rynku,  

z konkurencji, czyli ostatecznie z przedsiębiorstwa, uczynić coś  

w rodzaju siły formotwórczej‖ i „przesunąć środek ciężkości działań 

rządowych w dół‖
37

. Rolą rządu jest więc aktywnie działać na rzecz 
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wprowadzania wolnej konkurencji i logiki rynkowej na kolejnych 

płaszczyznach życia społecznego. Intelektualne ugruntowanie nowej 

koncepcji ładu ekonomicznego w pełniejszym, antropologicznym  

i socjologicznym wymiarze nastąpiło jeszcze przed II Wojną, w pracach 

Wilhelm Röpke i Alexandra Rüstowa
38

.  

Jak pisze dalej Foucault, gospodarka ma w Niemczech 

szczególnie doniosłe znaczenie i niesie ze sobą pewien ciężar moralny. 

„W przypadku współczesnych Niemiec mamy do czynienia z państwem, 

które można by nazwać radykalnie ekonomicznym, w ścisłym sensie 

słowa „radykalnie‖. Jego korzenie mają bowiem właśnie charakter 

ekonomiczny‖
39

. Tak jak bogactwo było potwierdzeniem i oznaką 

dostąpienia łaski zbawienia w zdiagnozowanym przez Webera 

protestantyzmie, tak stabilny wzrost gospodarczy i konkurencyjność 

legitymizowały państwo niemieckie, któremu „historia powiedziała nie‖.  

W świetle tych rozważań łatwiej zrozumieć symbolikę jaką 

obrosły relację między państwami strefy euro w dobie polityki austerity. 

Dwuznaczność niemieckiego słowa schuld, które oznacza zarówno dług 

jak i grzech wydaje się być nieprzypadkowa. Zgodnie z tą 

postprotestancką etyką dług jaki się jako przejaw braków moralnych,  

a ekonomiczne dywergencje wzmocnione przez wadliwą konstrukcję 

Unii Gospodarczej i Walutowej zostają sprowadzone do stereotypów  

o „leniwych Grekach i Hiszpanach‖ i zaradnej, szwabskiej gospodyni 

Merkel, wygłaszającej niekończące się wezwania do nawrócenia 

rozumianego jako zaciskanie pasa oraz wdrażanie bolesnych reform 

strukturalnych.  

W tym samym czasie realne działania zaradcze podejmowane są 

raczej niechętnie, wszak państwo powinno tylko zapewnić ordo,  

a następnie wycofać się ze sfery gospodarczej. Synergia ideałów ordo  

z tzw. nowym konsensusem monetarnym, który od lat 80tych opanował 

banki centralne za Atlantykiem zaowocowała choćby ospałą reakcją EBC 
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na kryzys i jego niechęcią do działania jako pożyczkodawca ostatniej 

instancji
40

. 

Wydawać by się więc mogło, że idea ponadnarodowej federacji 

ekonomicznej nakreślona w latach trzydziestych przez Hayeka – postać 

kluczową dla rozwoju myśli zarówno neo - jak i ordoliberalnej, jeśli 

chcemy je rozgraniczać -  zwyciężyła. Hayek traktował powstanie 

ponadnarodowego tworu przypominającego dzisiejszą Unię jako cel jak 

najbardziej pożądany z perspektywy neoliberalnego państwa minimum. 

Ze względu na brak ponadnarodowej solidarności taka federacja 

musiałaby mieć możliwie najmniejszy budżet i angażować się  

w działania interwencjonistyczne i redystrybucyjne w możliwie jak 

najmniejszym stopniu. Niemieccy robotnicy przemysłowi nie chcieliby 

przecież dotować francuskich rolników, brytyjscy rybacy kręciliby zaś 

nosem na konieczność wspierania hiszpańskich winiarzy
41

.  

Jeśli jednak taka wizja wspólnej Europy byłaby pożądana  

z punktu widzenia dominujących idei neoliberalnych to kryzysowe 

doświadczenia strefy euro ujawniły dobitnie dysfunkcjonalność 

instytucjonalnego ustroju pozbawionego jakiegoś rodzaju mechanizmu 

fiskalnego i konieczność uzupełnienia tej luki instytucjonalnej.  

IV. Polityka monetarna i fiskalna w Unii Walutowej  

i Gospodarczej w warunkach kryzysu 

Próba ubrania różnych gospodarek w sztywny gorset idei 

ordoliberalnych i monetarystycznych nie mogła skończyć się dobrze.  

Banki centralne państwo należących do UGW zostały zastąpione 

przez Europejski Bank Centralny, którego nadrzędnym celem było 

utrzymanie niskiej inflacji, a głównym instrumentem stopa procentowa.  

Stopy inflacji krajów południa i północy jednak wciąż różniły się 

od siebie. „Kraje o stosunkowo wysokiej stopie inflacji miały niskie  

                                                      
40
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(a często więc negatywne) realne stopy procentowe, podczas gdy te  

o inflacji stosunkowo niskiej miały wysokie realne stopy procentowe‖
42

. 

Taka sytuacja, w połączeniu z drastycznym obniżeniem rentowności 

obligacji krajów południa, które teraz gwarantowane były autorytetem 

EBC i Komisji doprowadziła do równoległej akumulacji długu 

prywatnego i publicznego na niespotykaną skalę. Struktura bilansu 

płatniczego krajów Południa pogarszała się bowiem przede wszystkim 

przez przepływy kapitałowe
43

 „Deficyty na rachunkach obrotów 

bieżących (w relacji do PKB) krajów określanych pogardliwie mianem 

grupy PIIGS były w 2008 roku, w stosunku do 2002 roku większe od 

półtora raza (Portugalia) do ponad 7 razy (Włochy). To samo dotyczyło 

Litwy i Łotwy, które przystąpiły do mechanizmu kursowego ERM II 

odpowiednio w 2004 i 2005 roku r., a których udziały deficytów na 

rachunkach obrotów bieżących w PKB podwoiły się zaledwie w ciągu  

3 – 4 lat‖
44

.  

Przy czym zdecydowanie większą wagę miało zadłużenie 

prywatne. Stymulację fiskalną, do której przyzwyczajone były 

gospodarki krajów Południa zastąpił tani kredyt, udzielany głównie przez 

banki Północy, które starały się zagospodarować nadwyżki w nich 

zdeponowane. Kryzys euro nazywany jest kryzysem zadłużenia 

publicznego niesłusznie, gdyż „odpowiedź na pytanie o jego przyczyny 

zaczyna się i kończy‖, jak zauważa Blyth „na bankach‖
45

. Drapieżne 

pożyczanie (predatorylending) doprowadziło do utworzenia się 

gigantycznych bąbli na rynkach nieruchomości Hiszpanii i Irlandii. 

Rządy tych państw musiały po ich pęknięciu przejąć toksyczne aktywa, 

co skutkowało dramatycznym wzrostem poziomu zadłużenia do PKB. 
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Wartość, która wyparowała z gospodarki na skutek krachu finansowego  

i załamanie popytu temu towarzyszące mogło być zmitygowane dzięki 

polityce fiskalnej, jednak na skutek ograniczeń wynikających  

z narzuconych przez UE reguł fiskalnych było to niemożliwe. Innymi 

słowy kryzys „zadłużenia publicznego‖ okazał się być wywołanym przez 

banki i unijne ograniczenia„ kryzysem zdolności państw członkowskich 

do wypełniania minimalnych warunków niezbędnych do refinansowania 

lub nawet spłaty długu metodą polityki fiskalnej‖
46

.  

Polityka fiskalna UE opiera się na zestawie prostych zasad 

dyscypliny budżetowej. Spełnianie kryteriów konwergencji, czyli 

nominalnie określonych wartości referencyjnych dla kilku ważnych 

wskaźników ekonomicznych jest warunkiem wstępnym wejścia do Unii 

Europejskiej. Zgodnie ze stanowiącym załącznik do Traktatu  

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie kryteriów 

konwergencji kryteriami tymi są poziom deficytu nie przekraczający 3% 

PKB i długu, który nie może przekroczyć wartości 60% (oraz dodatkowo 

wymagania dotyczące utrzymywania sztywnych kursów walutowych, 

niskiej inflacji i stóp procentowych). Przyjęte wartości odniesienia są 

nieosiągalne dla większości gospodarek rozwiniętych. Taki poziom 

deficytu i zadłużenia da się bowiem utrzymać przy stopie wzrostu PKB 

wynoszącej 5%, co w świetle doświadczeń Państw Członkowskich jest 

zadaniem graniczącym z niemożliwością
47

.  

Wartości te zostały następnie reafirmowane w Pakcie Stabilności 

i Wzrostu i mimo poluzowania ich w roku 2005 na skutek notorycznego 

ich przekraczania przez większość członków Unii. Jednakże w czasach 

wychodzenia z kryzysu, a więc wtedy kiedy fiskalna interwencja była 

najbardziej potrzebna kryteria te zostały na mocy podpisanego 2 marca 

2012 r. Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii 

Gospodarczej i Walutowej
48

 (tzw. pakt fiskalny)  zaostrzone do 0,5% 

PKB w odniesieniu do deficytu (art. 2), a państwa członkowskie 
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zobowiązane zostały do zapisania tej reguły numerycznej w akcie rangi 

ustawy lub Konstytucji (art. 3 ust. 2 Traktatu). Wprowadzono dodatkowo 

kary finansowe za ewentualne naruszenia.  

Pakt fiskalny był elementem szerszego zestawu aktów prawnych 

mających za zadanie „konsolidować‖ budżety członków UGW, tzw. 

sześciopaku. Kolejnym ważnym jego elementem jest procedura 

korygowania i zapobiegania nierównościom makroekonomicznym
49

. Sam 

zamysł jej ustanowienia jest godzien pochwały, jednak w wybranych 

kryteriach znów przejawia się ekonomiczna krótkowzroczność unijnych 

planistów. W artykule 3 rozporządzenia ustanawiającego procedurę 

stwierdzono explicite, że „ocena państw członkowskich wykazujących 

znaczny deficyt na rachunku obrotów bieżących może odbiegać od oceny 

państw członkowskich, które wykazują znaczne nadwyżki na rachunku 

obrotów bieżących‖, z dopuszczalnym progiem 4% dla państw 

deficytowych i wyższym, 6% progiem dla państw nadwyżkowych, a więc 

eksporterów i pożyczkodawców netto. Zważywszy, że w zasadzie jedno 

tylko państwo strefy euro występuje w tej drugiej roli nie powinna budzić 

zdziwienia opinia Wolfganga Schauble, niemieckiego ministra finansów, 

że sytuacja odmienna byłaby „karaniem za konkurencyjność‖
50

. 

Podsumowując – w obliczu utraty jednego z trzech 

mechanizmów dostosowań do potencjalnych szoków ekonomicznych tj. 

polityki monetarnej, UE zdecydowała się zasadniczo pozbawić się 

drugiego z nich, czyli polityki fiskalnej (która na mocy art. 119 TFUE 

pozostaje formalnie wciąż w gestii państw członkowskich, choć  

z obowiązkiem koordynacji) podwyższając arbitralne ograniczenia 

dotyczące dopuszczalnego deficytu i poziomu zadłużenia. W sytuacji unii 

monetarnej jest to działanie samobójcze. Paul De Grauwe i Pasquale 

Foresti wykazali empirycznie trade-off zachodzący pomiędzy fiskalnymi 
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ograniczeniami a integracją ekonomiczną zasadzający się na tym, że 

„obliczu braku elastyczności rynków pracy asymetryczne szoki muszą 

być mitygowane elastyczną polityką fiskalną. Jeśli polityka fiskalna jest 

ograniczona narzuconymi zasadami, państwa nie posiadają zdolności do 

radzenia sobie z tymi szokami, a unia monetarna nie może być uznana za 

optymalny obszar walutowy‖
51

.  

Taka polityka jest zupełnie błędna z perspektywy doktryny 

finansów funkcjonalnych
52

, w ujęciu której „stan budżetu powinien 

służyć poprawie poziomu produkcji i zatrudnienia, a nie zmierzać do 

uzyskiwania arbitralnie wyznaczonego celu równowagi‖
53

. Deficyt po 

stronie państwa jest bowiem zawsze kompensowany przepływem 

odpowiedniej nadwyżki do sektora prywatnego, co jest kluczowe 

zwłaszcza w okresach kryzysu, kiedy sektor ten nie jest skory do 

inwestowania. Wynika to wprost z księgowych tożsamości rachunków 

narodowych
54

. Do dojścia do podobnych wniosków nie jest więc 

konieczne przyjmowanie perspektywy postkeynesownskiej, deflacyjna 

polityka radykalnego austerity od lat uparcie wdrażana przez UE jest 

bowiem sprzeczna z podstawową, podręcznikową wiedzą do tego 

stopnia, że skłoniła Paula Krugmana do ogłoszenia nastania „Ciemnych 

Wieków makroekonomii, w których spora cześć profesji utraciła 

poprzednio posiadaną wiedzę‖
55

, cofając się do pre-keynesowskich 

koncepcji  treasuryview. 

Polityka monetarna EBC nie okazała się być narzędziem wiele 

skuteczniejszym. Przede wszystkim była to polityka ograniczona do 

spełnienia celu inflacyjnego (inflationtargeting) a jedynym jej 

narzędziem była krótkoterminowa stopa procentowa. Stabilność cen była 
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jedynym wskaźnikiem, na którym skupił się EBC, uznając zgodnie  

z ordo-monetarystycznym credo, że „stabilność cen jest najlepszym  

i właściwie jedynym wkładem, który polityka monetarna może wpłynąć 

na wzrost ekonomiczny, kreację zatrudnienia i spójność społeczną. (…) 

W długim terminie polityka monetarna może wpłynąć jedynie na poziom 

cen w gospodarce, nie może wywrzeć trwałego wpływu na poziom 

aktywności gospodarczej‖
56

 „Skupiając się niemal wyłącznie na 

stabilności cen EBC nie przywiązał dostatecznej uwagi do rosnących 

baniek spekulacyjnych i eksplozji taniego bankowego kredytu. Nie może 

być wątpliwości co do tego, że bank centralny ma środki, które 

pozwoliłyby mu ograniczyć akcję kredytową banków, EBC jednak tego 

nie zrobił‖
57

. 

Poza tym kryzys „ujawnił dodatkowe problemy instytucjonalne 

związane z brakiem spójnego mechanizmu zarządzania kryzysowego,  

w tym dostatecznych działań pożyczkodawcy ostatniej instancji wobec 

krajów, które potrzebowały pomocy finansowej (płynności) (…) Brak 

wspólnego scentralizowanego nadzoru finansowego, systemu 

gwarantowania depozytów i tzw. uporządkowanej upadłości, podobnie 

jak brak wyżej wymienionego mechanizmu wspólnego reagowania  

w warunkach kryzysowych, przyczyniał się do niepewności na rynkach 

finansowych, wzrostu rentowności obligacji rządowych, efektu zarażania 

i fragmentacji finansowej‖
58

.  

Mimo, że EBC w końcu - zdając sobie może sprawę, że  

„w długim terminie wszyscy jesteśmy martwi‖ - podjął agresywniejsze 

działania w celu odwrócenia skutków kryzysu angażując się w skup 

rządowych obligacji na rynkach wtórnych i zapewniając odpowiednią 

płynność, jednak większość tych działań została podjęta zdecydowanie 

dopiero w 2012 roku, pod rządami Mario Draghiego. Odpowiedź ta nie 
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była więc dostatecznie szybka, co utrudniały oczywiście instytucjonalne 

braki w zakresie transmisji polityki monetarnej i fiskalnej
59

 

V. Wnioski i proponowane rozwiązania 

Historia ekonomiczna strefy euro pokazuje, że ustrój 

gospodarczy UGW jest wadliwy i był takim nawet przez wybuchem 

kryzysu finansowego. Pojawia się w takim wypadku pytanie o to w jakim 

kierunku ją zreformować.  

Niektórzy komentatorzy, jak np. W. Mitchell czy  

W. Streeck postulują konieczność rozmontowania wspólnej waluty, jeśli 

projekt integracji europejskiej ma przetrwać
60

. Większość jednak autorów 

zdaje się być przekonana co do konieczności utworzenia unii fiskalnej. 

Opcję tę wspomniany Streeck odrzuca jako politycznie nie wykonalną,  

a bazując na doświadczeniach Niemiec w integracji wschodnich landów 

czy prób reformacji regionu Mezzogiornowe Włoszech, ekonomicznie 

bardzo kosztowną
61

.  

Inni jednak autorzy wierzą w możliwość ustanowienia fiskalnego 

filara UGW. Thomas Piketty na przykład postuluje stworzenie 

kadłubowego parlamentu strefy euro, który miałby ekonomiczną 

legitymizację do nakładania podatków i pobierania części wpływów  

z CIT do wspólnego budżetu
62

. Yannis Varoufakis proponuje podobny 

mechanizm pod nazwą „mechanizmu odzyskiwania nadwyżki‖  

i wskazuje Plan Marshalla jako przykład tego rodzaju „międzynarodowej 

polityki fiskalnej‖
63

. Podobne recepty formułują ekonomiści orientacji 
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 Zob. S. Owsiak  O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji 

polityki monetarnej z polityką fiskalną „Zeszyty Naukowe PTE‖, 2012 nr 12, s. 

56 
60

 W. Mitchell op. cit., s. 14 
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2014, s. 134 
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postkeynesowskiej
64

, badacze z szkoły varieties of capitalism oraz 

ekonomiści głównego nurtu
65

. 

Należy zauważyć, że Unia podjęła działania zmierzające w tym 

kierunku. Pomocowe programy takie jak Europejski Mechanizm 

Stabilności czy Europejski Instrument Stabilności Finansowej stanowiły 

namiastkę wspólnego budżetu, a utworzenie Unii Bankowej – 

powierzenie EBC szerszych kompetencji nadzorczych, utworzenie 

mechanizmu uporządkowanej rezolucji banków i systemu gwarantowania 

depozytów – stanowiło istotne poszerzenie wąsko uprzednio rozumianej 

roli EBC i było wyrazem dostrzeżenia roli banków w generowaniu 

kryzysu.  

To, jak się wydaje jednak wciąż za mało. Dalsze losy integracji 

zależą od woli politycznej, która w czasach kryzysowych jest zmienna i 

niepewna.  
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Abstrakt 

  Unia Europejska znalazła się w obliczu kryzysu, który może 

zostać rozwiązany wyłącznie poprzez jednomyślne działania, podjęte 

przez 27 państw członkowskich. Deklaracja podpisana w Rzymie, a także 

zabiegi polityczne podjęte wcześniej przesądzają  wdrożenie postulatu 

podziału Europy na dwie grupy państw, rozwijających się różnych 

tempach. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie sensu prawnego 

koncepcji „Europy dwóch prędkości‖, jak również przybliżenie sytuacji 

wewnątrz Unii. 

Słowa kluczowe:   

Unia Europejska, Europa dwóch prędkości, prawo UE. 

 

Abstract 

  The European Union has been facing a crisis which can be 

resolved only by unanimously action taken by 27 Member States. The 

declaration signed in Rome, as well as the political actions taken earlier, 

will determine the implementation of the postulate of dividing Europe 

into two groups of countries, developing in the different tempos. The aim 

of this article is to point to the legal meaning of the concept of "two-

speed Europe", as well as the approximation of the situation within the 

Union. 
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I. Bieżąca problematyka Unii Europejskiej 

 Światowy kryzys gospodarczy nie ominął Unii Europejskiej,  

a wiele państw członkowskich odczuło jego skutki. Najdotkliwiej jednak 

Grecja, która znalazła się na granicy bankructwa. Załamanie finansowe 

wystawiło na próbę integralność Zjednoczonej Europy. Pogłębiająca się 

stagnacja ekonomiczna sprawiła, że wśród europejskich polityków 

zaczęto rozważać możliwość wystąpienia ich krajów ze struktur Unii. 

Najpoważniej brano pod uwagę taką ewentualność w Wielkiej Brytanii, 

gdzie optowali za tym przedstawiciele Partii Niepodległości 

Zjednoczonego Królestwa, z ówczesnym liderem-Nigelem Faragem oraz 

część Partii Konserwatywnej
1
.   

 Rok 2014 przyniósł kolejne wyzwanie dla UE, jakim była fala 

migracyjna ludności z Bliskiego Wschodu i  północnej Afryki, 

zmierzającej do Europy z nadzieją polepszenia warunków życia. Z roku 

na rok rosła liczba przybyszy szturmujących granice Unii, a kwestia 

imigrantów podzieliła państwa członkowskie. Kraje Europy południowo-

wschodniej wraz z państwami Grupy Wyszehradzkiej
2
 wyraziły sprzeciw 

wobec przyjmowaniu uchodźców oraz systemowi ich relokacji, 

forsowanym m.in. przez Francję, Niemcy i Włochy, które stały się 

kierunkiem docelowym  współczesnej „wędrówki ludów‖. 

 W obliczu ciągnącego się kryzysu ekonomicznego oraz 

nierozwiązanego dotąd problemu migracyjnego, Unia została dotknięta 

widmem kolejnej komplikacji, a jej efekty mogą pogorszyć i tak już 

napiętą sytuację UE. W lutym 2016 r. na szczycie Rady Europejskiej  

w Brukseli, przywódcy 28 państw podjęli negocjacje w sprawie 

przyszłości Wielkiej Brytanii w strukturach europejskich. Negocjacje te 

były poprzedzone zapowiedziami ówczesnego premiera Davida 

                                                      
1
 Partia sprawująca władzę w Wielkiej Brytanii, po wygranych wyborach 7 maja 

2015 r., gdzie uzyskała 331 z 650 mandatów w Izbie Gmin. 
2
 Nieformalne zrzeszenie Polski, Węgier, Czech i Słowacji, stanowiące forum  

regionalnej współpracy międzypaństwowej. 
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Camerona, który planował rozpisanie referendum  dotyczącego kierunku 

dalszej polityki Korony brytyjskiej względem Zjednoczonej Europy. 

Pomimo brytyjskiego sukcesu  oraz  wypracowaniu europejskiego 

kompromisu, 23 czerwca 2016 roku  w Zjednoczonym Królestwie odbyło 

się referendum
3
-większość obywateli Wielkiej Brytanii wypowiedziała 

się za opuszczeniem Unii.  

 Impas gospodarczy, rosnąca liczba imigrantów, jak również wizja 

zbliżającego się  wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, skłoniła 

europejskich liderów do poszukiwania rozwiązań dla powstałego 

kryzysu. Od kilku lat w dyskusjach towarzyszącym szczytom na 

szczeblach unijnych, politycy  rozważali wcielenie w życie postulatu 

Europy kilku prędkości, która miałaby nadać Unii nową jakość.  

Proponowana reforma jest obecnie najbardziej prawdopodobnym 

scenariuszem dla dalszej integracji europejskiej, a projekt jej wdrożenia 

określono jako „Europę dwóch prędkości‖.    

II. Tło polityczne dla „Europy dwóch prędkości” 

 Zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
4
, Unia 

prowadzi negocjacje i zawiera z państwem, które podjęło decyzję  

o opuszczeniu jej struktur,   umowę określającą warunki jego wystąpienia 

oraz uwzględniającą ramy przyszłych stosunków z Unią. Wielka Brytania 

rozpoczęła negocjacje dotyczące Brexitu
5
 w marcu 2017 r.,  

a przewidywanym terminem jej wyjścia z UE jest pierwszy kwartał 2019 

roku. Przywódcy 27 państw członkowskich mają więc 2 lata, na 

sformułowanie i  zatwierdzenie politycznego kierunku dalszej integracji  

europejskiej.  

 1 marca 2017 r. Komisja Europejska, zgodnie z zapowiedziami 

jej przewodniczącego Jeana-Claude‘a Junckera wygłoszonymi w czasie 

                                                      
3
 Referendum przeprowadzone 23.06.2016 r. miało charakter niewiążący,  

frekwencja wyniosła 72,2% przy czym 51,89% Brytyjczyków zagłosowało za 

opuszczeniem UE. 
4
 Dz.Urz. UE 2016 C 202. 

5
 Pot. określenie  procesu wystąpienia Wlk. Brytanii ze struktur UE. 
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orędzia
6
 przed Parlamentem Europejskim  , przedstawiła „Białą księgę  

w sprawie przyszłości Europy‖, której tekst stanowił wkład Komisji  

w dyskusję, planowaną podczas jubileuszowego szczytu Rady 

Europejskiej w Rzymie. Dokument ten zawiera pięć 

scenariuszy określających kierunek przekształcenia Unii do 2025 r., 

w zależności od decyzji podjętych przez 27 państw członkowskich. Jeden 

z zaprezentowany projektów – w dużym uproszczeniu – zakłada 

intensyfikację Europy poprzez  podział członków UE na dwie grupy, 

rozwijające się w różnych tempach.  

 6 marca w Wersalu odbyło się  spotkanie przywódców Francji, 

Niemiec, Włoch i Hiszpanii, określane nieformalnym szczytem liderów 

Unii Gospodarczej i Walutowej. Wśród omawianych kwestii wyróżniono 

problem ochrony granic zewnętrznych Unii, bezpieczeństwa 

wewnętrznego oraz praw socjalnych. Jednak  tematem dominującym 

okazała się przyszłość Zjednoczonej Europy, w następstwie opuszczenia 

jej struktur przez Wielką Brytanię. W konkluzji rozmów pomiędzy 

prezydentem François Hollande'em, kanclerz Angelą Merkel oraz 

premierami Paolo Gentilonim i Mariano Rajoy‘em  przedstawionej opinii 

publicznej znalazło się jasne poparcie dla koncepcji Europy różnych 

prędkości. 

 Szefowie państw i rządów UE spotkali się 25 marca w Rzymie, 

gdzie obchodzono 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Był to 

odpowiedni moment na pochylenie się nad sytuacją Unii oraz 

przedyskutowanie ram przyszłych reform. W pracach towarzyszących 

stworzeniu wspólnej deklaracji wieńczącej szczyt, zgodnie z ustaleniami 

wersalskimi, „wielka czwórka‖ UGiW forsowała postulat rozwoju 

dwuwarstwowego Europy. Sprzeciw wobec temu zapisowi wyraziła 

Polska, jednocześnie proponując następujące punkty: jedność UE, ścisła 

współpraca z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego
7
, wzmocnienie 

roli parlamentów narodowych, a także jednakowe zasady wspólnego 

                                                      
6
 J.-C.Juncker, Orędzie o stanie Unii 2016 r. „W kierunku lepszej Europy-

Europy, która chroni, wzmacnia i broni‖ wygłoszone 14.09.2016 r. ,  Document 

Speech/16/3043. 

7
 Ang. North Atlantic Treaty Organization (NATO) . 

http://www.tvn24.pl/
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rynku, nie powodujące podziałów.  Ostatecznie w Deklaracji rzymskiej 

przywódców 27 państw członkowskich oraz Rady Europejskiej, 

Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej została 

wyeksponowana jedność Unii, przedstawiono bezprecedensowe 

wyzwania jakimi są: konflikty regionalne, terroryzm, rosnąca presja 

migracyjna, protekcjonizm, czy też nierówności społeczno-ekonomiczne. 

Dokument formułuje również następujące cele: 

 bezpieczna i pewna Europa, 

 dostatnia Europa, rozwijająca się w zrównoważony sposób, 

 Europa o charakterze socjalnym, 

 Europa o silniejszej pozycji na arenie światowej. 

Pomimo starań polskiej dyplomacji, w treści deklaracji  możemy 

przeczytać: „ Będziemy działać wspólnie-w zależności od potrzeb  

w różnym tempie i z różnym nasileniem-podążając jednocześnie w tym 

samym kierunku, tak jak czyniliśmy to w przeszłości, zgodnie  

z Traktatami, nie odmawiając tym, którzy zechcą przyłączyć się później. 

Nasza Unia jest niepodzielona i niepodzielna.‖-a więc implicite wyrażona 

została koncepcja „Europy dwóch prędkości‖. 

III. 5 scenariuszy dla Europy 

 Wspomniana wcześniej Biała księga zawiera 5 scenariuszy 

zwięźle obrazujących formę możliwej ewolucji Unii, a zaprezentowane  

w nich perspektywy nie są wnikliwie opracowane oraz nie eliminują się 

wzajemnie. 

 Pierwszy scenariusz zatytułowany jest jako „Kontynuacja‖. 

Przewiduje on, że Unia skoncentruje się na realizacji i aktualizacji 

obecnego programu reform, wdrażanych  zgodnie z wytycznymi 

określonymi przez KE w 2014 roku
8
 oraz w duchu postanowień, 

podpisanej 2 lata później przez przywódców 27 państw członkowskich, 

                                                      
8
 J.-C.Juncker, Nowy początek dla Europy-przemówienie wygłoszone przed PE 

15.07.2014 r., https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-

political-guidelines_pl. 
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deklaracji z Bratysławy. W odniesieniu do unijnego prawodawstwa 

planowana jest jego weryfikacja pod względem skuteczności, jak również 

eliminacja z obrotu prawnego  aktów przestarzałych. Proponowany 

model formułuje główne cele, takie jak: zapewnienie zatrudnienia; wzrost 

gospodarczy; wzmocnienie jednolitego rynku; zwiększenie inwestycji  

w dziedzinie infrastruktury energetycznej, transportowej oraz cyfrowej. 

Dodatkowo wykreowana została wizja poprawy funkcjonowania 

wspólnej waluty, nasilenia działań w zakresie nadzoru finansowego, 

reformy przepisów o pomocy państwa, współpracy w sferze obronności-

w tym wymiany informacji wywiadowczych, urzeczywistnienia 

solidarnej polityki zagranicznej wraz z założeniami dotyczącymi ochrony 

granic. 

 „Nic poza jednolitym rynkiem‖ - to drugi scenariusz 

przedstawiony przez Komisję, określający koncentrację Unii wyłącznie  

na pogłębianiu wybranych aspektów jednolitego rynku, wykluczając 

kolektywne działanie państw członkowskich w obszarze obronności, 

bezpieczeństwa, a także migracji. Współpraca w dziedzinie aktualnych 

zagadnień, obejmujących wspólne zainteresowania, miałaby przebiegać 

w ramach dwustronnych kontraktów. W kwestii regulacyjnej planowane 

jest zmniejszenie obciążenia, wynikające z „wycofania dwóch 

istniejących aktów prawnych w przypadku każdej zaproponowanej 

inicjatywy‖. Kolejne kroki uzależnione będą od uzgodnień zawartych  

w ramach norm oraz polityk powiązanych z rynkiem wewnętrznym
9
.  

W dalszej perspektywie wskazane zostają możliwości spotęgowania 

dysproporcji w standardach konsumenckich, zagadnieniach społecznych, 

ochronie środowiska, przedmiocie opodatkowania, czy też  partycypacji 

w funduszach unijnych. W projekcie sugerowane są również zagrożenia 

dla UE, płynące z faktu przyjęcia proponowanej koncepcji,  wśród nich: 

brak gwarancji swobodnego przepływu osób i usług, ryzyko załamania 

strefy euro, wzmożone kontrole graniczne, realizowanie polityki 

zagranicznej w zakresie bilateralnej kooperacji.  

                                                      
9
 Rynek wewnętrzny UE obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym 

jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z 

postanowieniami Traktatów. (art. 26 TFUE, Dz. Urz. UE 2016 C 202 ). 
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 Kolejny model przewidywanej reformy otrzymał tytuł „Ci, którzy 

chcą więcej, robią więcej‖. W scenariuszu tym prezentowane jest 

założenie zacieśnienia współpracy w określonych dziedzinach  

związanych z obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym, 

opodatkowaniem, czy sprawami socjalnymi, dokonywane w mniejszych 

gremiach państw członkowskich, gdzie poczynione będą ustalenia 

dotyczące aspektów finansowo-budżetowych oraz prawnych. Pomimo 

wizji rozwarstwienia krajów „Europejskiej Koalicji‖, możliwe jest 

późniejsze dołączenie do obozu państw „chętnych‖, tych członków UE, 

których dotychczasowe położenie pozostawało niezmienne. 

Współdziałanie w obszarze obronności-oparte na dostępnej podstawie 

prawnej-nakierowane będzie na wspólne programy badawcze  

i przemysłowe, udzielanie zamówień, rozwijanie możliwości 

przeprowadzania misji zagranicznych. W przedmiocie bezpieczeństwa 

oraz wymiaru sprawiedliwości zaplanowano pogłębienie relacji między 

spec-służbami odpowiednich państw w odniesieniu do zwalczania 

terroryzmu, jak również przestępczości zorganizowanej, zaś utworzenie 

prokuratury europejskiej umożliwi kolektywne przeprowadzanie 

czynności dochodzeniowych w sprawach  przestępstw przeciwko 

naruszeniom interesów finansowych Unii, a w dalszej perspektywie  

powstanie jednolitego obszaru jurysdykcji dla spraw cywilnych. Schemat 

nawiązujący do  materii opodatkowania, także zagadnień społecznych, 

skierowany został głównie do krajów stowarzyszonych w strefie euro, 

uwzględnia on odpowiednie dostosowanie przepisów podatkowych wraz 

ze stawkami, przyjęcie nowych standardów socjalnych, wzmożoną 

kooperację w sferze innowacyjności. Co do polityki zagranicznej to 

prowadzona będzie w imieniu UE-27, lecz poprzedzona konsultacjami na 

szczeblach unijnych. Rynek wewnętrzny doczeka się prób intensyfikacji, 

jak i ugruntowania składających się nań czterech swobód.  

 Czwarty scenariusz odzwierciedla pomysł ujęty w jego tytule -

„Robić mniej, ale efektywniej‖, a więc skupienie się wyłącznie na 

priorytetowych płaszczyznach funkcjonowania Unii, uzyskując tym 

samym sprawne narzędzia służące bezpośredniemu wdrażaniu  

i egzekwowaniu przyjętych rozwiązań, co w efekcie przełoży się na 

lepszą koordynację unijnych obietnic, oczekiwań oraz osiąganych 
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rezultatów. Główne cele prezentowanego modelu ukierunkowane zostały 

na obszary innowacyjności, handlu, bezpieczeństwa, migracji, 

zarządzania granicami, obronności, rozwoju jednolitego rynku. 

Zagadnienie innowacyjności obejmie dokonywanie wspólnych 

przedsięwzięć względem przestrzeni kosmicznej, tworzenie klastrów 

zaawansowanych technologii, czy też finalizację programu regionalnych 

centrów energetycznych. W sferze handlu dojdzie do wypracowania 

sprawnego mechanizmu zawierania umów. Bezpieczeństwo zapewni 

powołanie europejskiej agencji ds. zwalczania terroryzmu, przy 

odpowiednim współdziałaniu służb z organami wymiaru 

sprawiedliwości. Nad ochroną granic zewnętrznych czuwać będzie 

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, zaś rozwiązanie kwestii 

azylowych  znajdzie się w gestii specjalnie powołanej do tego 

europejskiej agencji. Tematykę obronności zdominuje proces 

opracowywania potencjału defensywnego. Państwa członkowskie 

zdecydują się ograniczyć swoją aktywność jedynie do dziedzin 

powiązanych z jednolitym rynkiem. Przewidywane jest także przekazanie 

niezbędnych kompetencji w zakresie kontroli pomocy państwa 

instytucjom krajowym. Równocześnie podejmowane będą próby 

umocnienia euro, jak i zrównoważenia rynków finansowych. 

 Ostatnia propozycja Komisji nosi tytuł „Robić wspólnie znacznie 

więcej‖, gdzie przedstawiono możliwość daleko idącej, ściślejszej 

współpracy państw członkowskich, która mogłaby przełożyć się na 

uefektywnienie mechanizmu decyzyjnego, jak również ugruntowanie 

pozycji strefy euro. Zjednoczona Europa postanowi prowadzić politykę 

zagraniczną jednogłośnie, ustanawiając swojego reprezentanta przy 

organizacjach międzynarodowych oraz innych kluczowych gremiach. 

Kwestie handlowe będą podejmowane w wyniku jednomyślnych ustaleń, 

jednak to Parlament Europejski przesądzi o ostatecznym kształcie, 

zawarciu internacjonalnych umów. Wśród priorytetów znajdzie się 

strategia obronna, zakładająca powstanie struktur regularnych sił 

zbrojnych pod nazwą Europejskiej Unii Obrony, stanowiącej 

uzupełnienie OTP(NATO).  Rozwiązanie problemu migracyjnego 

zapewni bliższa relacja z krajami „około europejskimi‖, a także  

z „nieleżącymi w bezpośrednim sąsiedztwie‖ Europy, przy 
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jednoczesnych nakładach inwestycyjnych w tych państwach.  Unia skupi 

się na ukończeniu procesu konstruowania jednolitego rynku w zakresie 

usług, energii, technologii cyfrowych. Natomiast dofinansowanie  

w dziedzinie badań, innowacyjności znajdzie odzwierciedlenie  

w ukształtowaniu nowych technopolis. Perspektywa konsolidacji rynków 

finansowych zagwarantuje dotowanie sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, jak też większych przedsięwzięć infrastrukturalnych. 

Nastąpi dostosowanie, zsynchronizowanie podejścia do obszarów 

budżetowych, podatkowych, społecznych w kręgu członków Unii 

Gospodarczej i Walutowej, uwzględniając przy tym pretendentów do 

przyjęcia wspólnej waluty. Ponadto przewidywane jest utworzenie 

europejskiego systemu nadzoru fiskalnego. Końcowym założeniem 

prezentowanym w tym modelu jest unijny fundusz wsparcia  

gospodarczego, pozwalający na szybką reakcję w obliczu zachwiań 

ekonomicznych.   

 

IV. Sens prawny „Europy dwóch prędkości”. 

 Koncepcja „Europy dwóch prędkości‖ wyrażona w trzecim 

scenariuszu „Białej księgi‖ nie została sformułowana w sposób 

wyczerpujący, przez co nie można jednoznacznie wskazać jej przyszłych 

ram, w tym także prawnych. Wśród europejskich polityków oraz 

ekspertów przeważają opinie, ukierunkowujące jurydyczne ujęcie 

omawianego założenia na mechanizm decyzyjny. Dokonując więc próby 

zdefiniowania sensu prawnego postulowanej reformy należy uznać, iż 

jest to możliwość przyjęcia, bądź odrzucenia przez państwo 

członkowskie unijnych rozstrzygnięć w postaci dyrektyw, obejmujących 

kwestie sporne.  

 Skonstruowana definicja wymaga zestawienia ze składającymi 

się na status prawny Unii
10

 Traktatem o Unii Europejskiej oraz Traktatem 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Artykuł 4 TUE nakłada na kraje UE 

                                                      
10

 Od 1.12.2009 r., czyli od wejścia w życie Traktatu lizbońskiego, na status 

prawny Unii składają się Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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pośrednie zobowiązanie do implementacji prawa unijnego poprzez 

podejmowanie środków, zapewniających wykonalność celów 

wynikających z aktów instytucjonalnych lub Traktatów. Lex specialis 

prezentuje art. 288 TFUE, który stanowi: „Dyrektywa wiąże każde 

Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do 

rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom 

krajowym swobodę wyboru formy i środków.‖ W przytoczonym 

uregulowaniu zawarty został bezpośredni obowiązek implementacji 

dyrektyw, czyli wdrożenia ich postanowień, w wyznaczonym  terminie, 

do porządku krajowego. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 

natomiast przedstawia możliwości zastosowania zasady bezpośredniego 

skutku-dyrektywy  można stosować bezpośrednio, gdy przepisy mają 

charakter bezwarunkowy,  zostały określone precyzyjnie i w chwili, 

kiedy nie zostały transponowane przez państwo członkowskie  

w przewidzianym terminie
11

.  

 W przepisach końcowych dyrektywy dokładnie określane zostają 

państwa członkowskie, do których jest ona kierowana. W procesie 

decyzyjnym należy więc, w ramach zacieśnionej współpracy, 

sprecyzować stanowiska zainteresowanych krajów Unii, tak aby 

rozstrzygnięcie obejmowało wyłącznie państwa pozytywnie 

ustosunkowujące się do proponowanych rozwiązań. Problematyczny 

wydaje się sprzeciw adresata wobec dyrektywy, w momencie jej 

wydania, kiedy bieg rozpoczyna termin na jej implementację. Cała 

koncepcja wymaga więc dookreślenia zarówno prawnego, jak  

i instytucjonalnego. 

V. Mechanizm wzmocnionej współpracy 

 W kontekście dywagacji na temat „Europy dwóch prędkości‖ 

warto omówić mechanizm wzmocnionej współpracy uregulowany  

w artykule 20 TUE oraz artykułach 326-334 TFUE, podejmowany  

w poszanowaniu Traktatów i unijnego prawa. Dopuszcza on możliwość 

                                                      
11

 Wyrok Trybunału z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie 41/74Van Duyn 

przeciwko Home Office, http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-

0041-1974-200406990-05_01.html . 
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pogłębienia współdziałania w sferze kompetencji niewyłącznych przez 

grupę co najmniej dziewięciu państw członkowskich, dla sprzyjania 

realizacji celów, ochrony interesów  oraz ugruntowania integracji Unii. 

Od momentu ustanowienia tej procedury każde z krajów UE może do niej 

przystąpić, o ile spełni ewentualne warunki uczestnictwa określone w 

decyzji upoważniającej oraz będzie przestrzegać przyjęte już akty. 

„Współpraca ta nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Nie może ona stanowić 

przeszkody ani dyskryminacji w handlu między Państwami 

Członkowskimi, ani prowadzić do zakłócenia konkurencji między nimi‖ . 

 Zgodnie z art. 329 TFUE w zw. z art. 20 TUE państwa 

członkowskie zainteresowane zastosowaniem wzmocnionej współpracy 

w jednej z dziedzin niezwiązanych z kompetencjami wyłącznymi, czy 

wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwem,  kierują do Komisji 

Europejskiej wniosek, w którym przedstawiony zostaje zakres oraz cele 

wszczęcia procedury. Zaś Komisja ma do wyboru dwie możliwości: 

może przedłożyć Radzie Unii Europejskiej wniosek lub nie, przy czym 

musi zawiadomić o tym kraje ubiegające się, jednocześnie uzasadniając 

swój negatywny wybór. Decyzję upoważniającą podejmuje Rada na 

wniosek Komisji, za zgodą Parlamentu Europejskiego, jeżeli założone 

cele nie mogą zostać osiągnięte w odpowiednim terminie przez Unię jako 

całość.  

 Państwo członkowskie, wyrażające chęć uczestniczenia  

w realizowanej już wzmocnionej współpracy komunikuje swój zamiar 

Radzie i Komisji. Komisja potwierdza uczestnictwo danego kraju  

w ciągu czterech miesięcy od otrzymania notyfikacji, albo w określonych 

przypadkach uznaje, iż warunki przystąpienia zostały spełnione oraz 

przyjmuje niezbędne środki przejściowe, dotyczące stosowania aktów już 

przyjętych.  W przypadku, gdy Komisja nie stwierdzi spełnienia 

warunków uczestnictwa, wskazuje zarówno środki przewidziane dla 

wypełnienia tych warunków, jak też termin ponownego rozpatrzenia 

wniosku. Jeżeli w opinii KE warunki nadal pozostają niespełnione, 

zainteresowany członek UE może zwrócić się do Rady, w celu podjęcia 

decyzji w przedmiocie wniosku.      
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 Bezpośrednio do Rady kierowany jest wniosek w sprawie 

ustanowienia wzmocnionej współpracy w ramach polityki zagranicznej  

i bezpieczeństwa. Następnie przekazywany jest wysokiemu 

przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa, który opiniuje spójność przewidywanej wzmocnionej 

współpracy ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwem Unii. 

Wniosek zostaje również zaopiniowany przez Komisję w aspekcie 

spójności z innymi politykami realizowanymi przez UE, a także 

przekazywany do wiadomości PE. Decyzja upoważniająca podejmowana 

jest jednomyślnie przez Radę.  

 Jeżeli państwo członkowskie pragnie przystąpić do wzmocnionej 

współpracy w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, przedstawia 

swój zamiar Radzie, Komisji oraz wysokiemu przedstawicielowi Unii do 

spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Uczestnictwo 

ubiegającego się kraju UE jest  potwierdzane przez Radę, po 

konsultacjach z wysokim przedstawicielem, jak również po stwierdzeniu, 

w określonych przypadkach, spełnienia niezbędnych warunków akcesji. 

Rada Unii Europejskiej może przyjąć środki przejściowe związane ze 

stosowaniem już przyjętych aktów, gdy z odpowiednim wnioskiem 

wystąpi wysoki przedstawiciel Unii. Natomiast w sytuacji, kiedy Rada 

nie uzna spełnienia warunków uczestnictwa, wskaże należyte środki dla 

spełnienia tych wymogów wraz z odpowiednim terminem ponownego 

rozpatrzenia wniosku.  

 Rada i Komisja współpracują ze sobą w celu zapewnienia 

spójności działań związanych ze wzmocnioną współpracą oraz ich 

zgodność z realizowanymi przez Unię politykami. Wydatki poza 

administracyjne ponoszone przez instytucje, które wynikają  

z zastosowania omawianego mechanizmu, pokrywane są przez 

uczestniczące w nim państwa członkowskie, ale Rada po konsultacji  

z PE, może zadecydować inaczej stanowiąc jednomyślnie głosami 

wszystkich członków. Obrady Rady UE są otwarte dla wszystkich krajów 

stowarzyszonych, lecz  prawo głosu przypada jedynie reprezentantom 

państw uczestniczących w procedurze wzmocnionej współpracy. 
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 Wzmocniona współpraca dotychczas została zastosowana trzy 

razy. Po raz pierwszy 28 lipca 2008 roku Austria, Francja, Grecja, 

Hiszpania, Luksemburg, Rumunia, Słowenia, Węgry oraz Włochy 

wystosowały wniosek w sprawie wzmocnionej współpracy w obszarze 

prawa małżeńskiego, w kwestii rozwodów i separacji. Pomimo pewnych 

komplikacji, 12 lipca 2010 roku Rada Unii Europejskiej zatwierdziła 

wniosek
12

, a w procedurze ostatecznie uczestniczyło 14 państw 

członkowskich. Następnie sięgnięto po to rozwiązanie w 2011 roku
13

, dla 

pogłębienia kooperacji w zakresie  jednolitych europejskich patentów, do 

której nie przystąpiły jedynie Hiszpania oraz Włochy.  Ostatnim 

przypadkiem skorzystania z tego mechanizmu było ustanowienie 

wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji 

finansowych zatwierdzonej przez Radę 22 stycznia 2013 roku
14

, na 

wniosek 11 krajów UE.  

VI. Uwagi końcowe 

 Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska znalazła się w trudnej 

sytuacji, zważywszy na jej aktualne problemy. Jednak propozycje zmian  

i możliwość ewolucji Unii do 2025 roku, przedstawione przez KE nie 

zakładają najczarniejszego scenariusza, czyli całkowitego rozpadu 

Zjednoczonej Europy. By do tego nie dopuścić 27 państw członkowskich 

musi podjąć stosowne kroki dla ocalenia integracyjnego dorobku. Warto 

w tym miejscu zadać pytanie, czy remedium dla unijnego kryzysu będzie 

podział Europy na różne tempa rozwoju? 

 Forsowana koncepcja „Europy dwóch prędkości‖, ujęta  

w trzecim scenariuszu „Białej księgi‖, nie jest pozbawiona wad. Przyjęcie 

tego modelu spowoduje zróżnicowanie praw obywateli UE, w zależności 

od tego, czy zamieszkują kraj „chcący robić więcej‖, czy negatywnie 

                                                      
12

 Decyzja Rady 2010/405/UE,    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32010D0405 . 
13

 Decyzja Rady 2011/167/UE, podjęta przez Radę 10 marca 2011 roku, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

OJ:L:2011:076:0053:0055:pl:PDF. 
14

Decyzja Rady 2013/52/UE,   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0052. 
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odnoszący się do ściślejszego współdziałania. Wątpliwości budzić będzie 

także przejrzystość i rozliczalność  mechanizmu decyzyjnego. 

Zauważalne są pewne analogie miedzy prezentowanym założeniem,  

a procedurą wzmocnionej współpracy, chociażby pogłębienie kooperacji 

w określonych dziedzinach. Wydaje się więc, że ramy instytucjonalne 

rozwarstwienia Europy oparte zostaną właśnie na omówionej wcześniej 

procedurze, choć zdarzają się i takie opinie, wskazujące iż narusza ona 

unijną zasadę solidarności. 

 Podejmowanie próby zreformowania  Unii Europejskiej poprzez 

przyjęcie rozwiązań nieodzwierciedlonych prawnie, również 

instytucjonalnie jest kontrowersyjne i nie pozostaje bez obaw. Europejscy 

liderzy, zmierzając do umocnienia wąskich więzi gospodarczych, 

powinni liczyć się z tym, że swoimi działaniami doprowadzą do rozbicia 

unijnej jedności w wielu kluczowych obszarach-w szczególności  

w polityce zagranicznej oraz obronności. Pod uwagę należy brać także 

odbiór społeczny planowanych zmian. Wśród obywateli Unii pojawiać 

się może niezadowolenie ze sposobu reorganizacji procesu 

integracyjnego, który znacząco różnić się będzie od ścieżki integracji 

przyjętej na początku.  Propozycja „Europy dwóch prędkości‖ wskazuje 

słuszność jej zastosowania w ujęciu ekonomicznym, ale podważa prawną 

spójność
15

 Zjednoczonej Europy. 
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Kiedy nacisnąć na hamulec – proponowane kierunki 
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When should we hit a brake – proposed directions of development 

of futher  European Union integration and constitutional 

restrictions to them 

 

Abstrakt 

  Celem artykułu jest wskazanie ograniczeń wynikających dla 

pogłębiania integracji europejskiej z Konstytucji RP. Rozważaniu zostaje 

poddaną pomysły określanie wspólnym mianem „Europy dwóch 

prędkości‖ i ich zgodność z polskimi normami ustrojowymi.  

  W artykule dokonana jest kompleksowa wykładnia art. 90 ust. 1 

Konstytucji RP z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego i przeglądu opinii doktryny. Autor wskazuje również 

znaczenie zasady suwerenności i nadrzędności Konstytucji RP  

w kontekście proponowanego dalszego przekazywania kompetencji na 

poziom ponadnarodowy. Szczególna część pracy została poświęcona 

Narodowemu Bankowi Polskiemu i niezbędnym zmianom w jego roli  

w kontekście pełnego członkostwa RP w Unii Gospodarczej i Walutowej.  

Słowa kluczowe:    

Konstytucja RP, Narodowy Bank Polski, integracja europejska 

Abstract 

  The purpose of the paper is to indicate the restrictions imposed by 
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constitution on further  integration with European Union. Ideas, 

commonly called „Two-speed Europe‖, are deliberated on the basis of its 

compliance with Polish constitutional norms. In the paper there is a 

complex analysis of article 90 section 1 of Polish constitution with 

sufficient consideration to Constitutional Court‘s judicatives and 

scholars‘ debates. Author presents the understanding of sovereignty rule 

and superiority of constitution rule in reference to futher delegation of 

power to international organizations. A separate part of the paper was 

dedicated to Polish National Bank and necessary changes in its role in 

reference to Poland‘s membership in Economic and Monetary Union.  

Key words:   

Constitution of Poland, Polish National Bank, European Union 

integration 

Wprowadzenie  

  Temat Europy dwóch prędkości jest obecnie jednym z najczęściej 

dyskutowanych zarówno podczas spotkań dyplomatycznych na 

najwyższym szczeblu, jak i w środkach masowego przekazu. Coraz 

częściej do uszu opinii publicznej docierają komunikaty, niejednokrotnie 

sprzeczne między sobą, dotyczące ewentualnego poparcia lub braku 

poparcia dla tej idei przez najważniejszych przywódców państw 

europejskich. Różne są też zdania na temat korzyści i strat dla Polski 

w sytuacji, gdyby ta koncepcja została wcielona w życie, choć większość 

mieszkańców naszego kraju – jak wynika z badań statystycznych – jest 

negatywnie do niej nastawiona
1
. Zestawiając te dane z wyjątkowym jak 

na skalę kontynentu poziomem euroentuzjazmu
2
, można dojść do 

wniosku, że w naszym kraju popularny jest pogląd o konieczności 

pozostawania na wspólnym poziomie integracji, nawet jeśli oznacza to jej 

dalsze pogłębianie.  

                                                      
1
 G. Osiecki., Ponad połowa Polaków nie wie, czym jest „Europa dwóch 

prędkości” http://www.forsal.pl, [dostęp na 24.04.2017]. 
2
 Z. Dąbrowska, Sondaż: Polacy nie chcą Polexitu, Rzeczpospolita [online], 

http://www.rp.pl, [dostęp na 24.04.2017]. 
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 W takim stanie rzeczy konieczna jest odpowiedź na pytanie,  

w jakim stopniu dalszą integrację umożliwia Konstytucja RP
3
. O ile 

bowiem zawiera ona w art. 90 tak zwaną „klauzulę europejską‖
4
, 

niezbędne jest dookreślenie granic możliwości jej zastosowania, 

wynikających zarówno z samej treści przepisu, jak i innych postanowień 

ustawy zasadniczej. Już na etapie prac nad projektem Konstytucji nie 

ulegało wątpliwościom, że wolą ustrojodawcy było ograniczenie 

możliwości nieskrępowanego wiązania Rzeczypospolitej Polskiej 

umowami międzynarodowymi ograniczającymi kompetencje państwa
5
. 

W ustalaniu poziomu tych ograniczeń występuje jednak wiele problemów 

– wynikają one z dość niejasnego brzmienia art. 90 Konstytucji
6
 oraz 

konieczności dekodowania jej zakresu z innych postanowień ustawy 

zasadniczej, w tym przede wszystkim zasad ustrojowych. Te ostatnie, 

mając charakter generalnych norm programowych, z natury rzeczy nie 

dają jasnych odpowiedzi na konkretnie postawione pytania
7
. Istotnym 

wyzwaniem okazuje się również definiowanie terminów użytych  

w najwyższym akcie prawa w Polsce – pojęcia takie jak „suwerenność‖, 

„niepodległość‖ czy „władza państwowa‖ nastręczają wielu trudności 

interpretacyjnych, często spowodowanych niekonsekwencją 

ustrojodawcy w posługiwaniu się pojęciami bliskoznacznymi bez 

zawarcia jakichkolwiek sugestii co do występujących między nimi 

różnic
8
.  

                                                      
3
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 

78, poz. 483 ze zm.).  
4
 K. Witkowska-Chrzczonowicz, Konstytucyjny wymiar członkostwa Polski w 

Unii Europejskiej [w :] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, A. Bień-

Kacała, Toruń 2015, s. 114. 
5
 K. Witkowska-Chrzczonowicz, Konstytucyjny wymiar… op. cit., s. 117  

6
 J. Galster, Konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia RP do Unii Europejskiej 

[w :] Wejście w życie nowej Konstytucji RP, red. Z. Witkowski, Toruń 1998, s. 

74 
7
 A. Bałaban, Katalog zasad naczelnych Konstytucji w polskich podręcznikach 

prawniczych [w :] Bałaban A., Mijala P. (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP 

z 2 kwietnia 1997 r., red. A. Bałaban, P. Mijala, Szczecin 2011, s. 43.  
8
 M. Zubik, Narodowy Bank Polski (analiza konstytucyjno-ustrojowa), „Państwo 

i Prawo‖ 2001, nr 6, s. 33.  
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 Innym problemem dla analizy jest nieścisłość pojęcia Europy 

dwóch prędkości, a nawet – trudności w odczytaniu jego powszechnie 

akceptowanego znaczenia. Biorąc pod uwagę fakt, że 

na obecną chwilę jest to jedynie koncept polityczny, brak jest 

jakiegokolwiek tekstu normatywnego lub chociażby quasi-

normatywnego, którego zgodność z postanowieniami Konstytucji można 

by badać. Nawet poszczególne pomysły zacieśniania współpracy między 

Państwami Członkowskimi są, póki co, jedynie jednostronnymi 

deklaracjami przywódców państw, a nie uzgodnieniami 

międzynarodowymi. W istotny sposób wpływa to na kierunki, w jakich 

prawnicza analiza musi zmierzać oraz na efekty, jakie badacz pragnie 

osiągnąć.  

 Celem niniejszego artykułu jest zatem nie tyle zestawienie 

konkretnych propozycji pogłębiana integracji w ramach konceptu 

„Europy dwóch prędkości‖, co ponowne wyznaczenie pola, na jakim 

organy odpowiedzialne za reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej  

w stosunkach zewnętrznych mogą się poruszać. Użycie słowa 

„ponownie‖ wydaje się być uzasadnione, bowiem ożywiona debata na ten 

temat toczyła się w środowisku naukowym co najmniej dwukrotnie – 

przy okazji ratyfikacji Traktatu Ateńskiego
9
, umożliwiającego 

przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz przy ratyfikacji Traktatu  

                                                      
9
 Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną 

Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, 

Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem 

Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, 

Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, 

Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką 

Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, 

Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki 

Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, 

Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej 

Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, 

podpisany w Atenach w dniu 16 IV 2003 r. (Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864)  
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z Lizbony
10

, w istotny sposób poszerzającego kompetencje organizacji 

oraz modyfikującego sposób uchwalania przez nią prawa. Wobec zmian, 

jakie zachodzą w ramach tej formy współpracy państw oraz 

dyskutowanych projektów reform, rozważania czynione w przedmiocie 

granic dla integracji europejskiej wyznaczonych przez Konstytucję RP 

wymagają przypomnienia, uaktualnienia, a być może nawet rewizji. 

Niniejszy artykuł podejmuje próbę analizy, czy przepisy ustrojowe 

uchwalone w 1997 roku przystają do realiów współpracy 

międzynarodowej 20 lat później oraz jakie rozwiązania są niezbędne  

w celu przeciwdziałania ewentualnym sprzecznościom.  

 

I. Dalsza integracja a zakres przedmiotowy klauzuli europejskiej 

 Na wstępie konieczne jest przytoczenie brzmienia kluczowego 

dla dalszego badania art. 90 ust. 1 Konstytucji RP – „Rzeczpospolita 

Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać 

organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu 

kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach‖.  

W kolejnych ustępach przepis ten opisuje szczególne wymogi dotyczące 

ratyfikacji takich umów. Pierwotnym ratio legis pojawienia się tego 

artykułu w ustawie zasadniczej było poczynienie prawnych przygotowań 

do przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
11

. Znamienny jest jednak 

fakt, że ustrojodawca nie zdecydował się na umieszczenie expressis 

verbis nazwy tej organizacji międzynarodowej w Konstytucji. Jednym  

z powodów takiego stanu rzeczy mogą być okoliczności polityczno–

społeczne, jakie towarzyszyły przygotowywaniu nowej ustawy 

zasadniczej, a konkretnie daleko idący eurosceptycyzm wielu ugrupowań 

politycznych i szerokich grup społecznych
12

. Takie podejście do 

problemu (tj. nieumieszczenie w „klauzuli europejskiej‖ nazwy Unii 

                                                      
10

 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 XII 2007 

r., (Dz. U. 2009, nr 203, poz. 1569)  
11

 M. Szpunar [w :] Konstytucja RP tom II. Komentarz do art. 90, red. M. Safjan, 

L. Bosek, Warszawa 2016, nb. 2 
12

 K. Witkowska-Chrzczonowicz, Konstytucyjny wymiar… op. cit., s. 117 
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Europejskiej) nie jest rozwiązaniem wyjątkowym w porównaniu z innymi 

aktami ustrojowymi państw członkowskich – podobnie ogólniejsze 

formuły zawierają między innymi konstytucje Hiszpanii, Holandii, Belgii 

czy Grecji
13

. Bez wątpienia jednak redakcja art. 90 ust. 1 Konstytucji RP 

doprowadziła do otworzenia drzwi na znacznie szersze zastosowanie 

przepisu niż tylko dla ratyfikacji Traktatu Ateńskiego. Potwierdził to 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 32/09
14

, w którym zauważył, że 

norma w nim zawarta nie wyczerpuje swojego znaczenia po 

jednorazowym zastosowaniu. Dotychczas organy władzy państwowej 

korzystały z trybu zawartego w art. 90 Konstytucji RP dwa razy 

(ratyfikacja Traktatu Ateńskiego i Traktatu z Lizbony). Trzeba jednak 

zauważyć, że przy licznych innych okazjach (m.in. ratyfikacji 

Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego
15

 czy 

decyzji Rady UE w odniesieniu do Europejskiego Mechanizmu 

Stabilności
16

) toczyły się spory o to, czy Sejm nie powinien skorzystać 

właśnie z klauzuli europejskiej
17

. W tej ostatniej sprawie wypowiedział 

się w obszernym wyroku Trybunał Konstytucyjny
18

, którego tezy będą 

przedmiotem analizy w dalszej części artykułu.  

 Jak wskazał Cezary Mik, prawidłowa egzegeza art. 90 ust. 1 

powinna zawierać odpowiedzi na szereg podstawowych pytań: kto, 

komu, na jakiej podstawie, co przekazuje, w jakim zakresie
19

. Mimo, iż 

                                                      
13

 J. Menkes, Konstytucja, suwerenności, integracja - spóźniona (?) polemika [w 

:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w 

Unii Europejskiej, red. C. Mik Toruń 1999, s. 105-106 
14

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 XI 2010, K 32/09, OTK ZU 

9A/2010, poz. 108, Nb 112 
15

 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w 

Rzymie dnia 17 VII 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 708)  
16

 ustawa z dnia 11 V 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 

2011/199/UE z dnia 25 III 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla 

państw członkowskich, których walutą jest euro (Dz. U. 2012 poz. 748)  
17

 M. Szpunar [w :] Konstytucja RP tom II…, op. cit., nb. 5   
18

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 VI 2013 r., K 33/12, OTK ZU 

5A/2013, poz. 63 
19

 C. Mik, Przekazanie kompetencji przez Rzeczpospolitą Polską na rzecz Unii 

Europejskiej i jego następstwa prawne (uwagi na tle art. 90 ust. 1 Konstytucji) 



M. Winczura: Kiedy nacisnąd na hamulec – proponowane kierunki pogłębiania integracji europejskiej 
a granice wyznaczone przez Konstytucję RP 

475 

 

analiza tego Autora dokonywana była ponad 18 lat temu, a więc przed 

wieloma ważnymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, oraz 

zmianami w prawie Unii Europejskiej, do dziś pozostaje niezwykle 

interesującym punktem wyjścia dla dalszych rozważań. Podmiotem, 

który przekazuje kompetencje, jest Rzeczpospolita Polska, definiowana 

na potrzeby Konstytucji RP jako „dobro wspólne wszystkich obywateli‖, 

zaś na potrzeby prawa międzynarodowego publicznego – jako państwo, 

czyli uczestnik obrotu międzynarodowego o najdalej idących 

uprawnieniach.  

 Rzeczpospolita Polska może owe kompetencje przekazać 

organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu. 

Ciekawym i wciąż nieprzekonująco wyjaśnionym w doktrynie 

i orzecznictwie zabiegiem jest umieszczenie tego typu alternatywy 

zwykłej w przepisie. O ile bowiem większych sporów nie budzi 

zdefiniowanie pojęcia organizacji międzynarodowej (powszechnie 

przyjmowane jest jej rozumienie jako zinstytucjonalizowanej formy 

współpracy państw, ustalonej w wielostronnej umowie 

międzynarodowej
20

 – choć można poddać pod wątpliwość np. niezbędny 

poziom jej podmiotowości w świetle prawa międzynarodowego, czy 

relacje terminów „organizacja międzynarodowa sensu largo‖ 

oraz „międzynarodowa organizacja pozarządowa‖
21

), o tyle nie do końca 

wiadomo, co ustrojodawca miał na myśli, umieszczając w przepisie 

„organ międzynarodowy‖. Taka instytucja nie ma bowiem żadnej 

podmiotowości w prawie międzynarodowym, w tym przede wszystkim 

nie posiada ius contrahendi - prawa zawierania umów. Jedynym 

wytłumaczeniem, jakie wydaje się być tutaj możliwe, jest wprowadzenie 

w ten sposób możliwości poddania się przez Polskę jurysdykcji sądów 

międzynarodowych, niedziałających przy jakiejkolwiek organizacji 

międzynarodowej (np. Międzynarodowego Trybunału Karnego). Tym 

niemniej, użycie pojęcia „organ międzynarodowy‖ na tego typu 

                                                                                                                        
[w :] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w 

Unii Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 1999, s. 145  
20

 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, 

Warszawa 2015, s. 276 
21

 M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011, s. 185 
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konstrukcje uważam za niefortunne terminologicznie ze względu na brak 

koherencji z powszechnie akceptowanym słownictwem używanym  

w prawie międzynarodowym. Warto  ponadto zwrócić uwagę na 

problem, poruszony przez sędziego Marka Zubika w zdaniu odrębnym do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 33/12
22

 – ewentualną możliwość 

przekazania przez Rzeczpospolitą Polską kompetencji organowi 

międzynarodowemu lub organizacji międzynarodowej, której nie byłaby 

pełnoprawnym członkiem. Z treści zdania odrębnego można implicite 

wyczytać, że profesor Zubik nie zgadza się z taką koncepcją i w świetle 

celu art. 90 Konstytucji RP oraz innych zasad ustrojowych, należy 

przychylić się do takiego stanowiska. Dalsze rozważania na ten temat 

wykraczałyby jednak poza ramy niniejszego artykułu.  

 Podstawą do przekazania owych kompetencji jest umowa 

międzynarodowa. Konstytucja RP już w art. 9 przewiduje, że Polska 

przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, w art. 87 wskazuje 

ratyfikowane umowy międzynarodowe jako źródło prawa powszechnie 

obowiązującego, zaś art. 89 i 90 zawierają tryby ich ratyfikacji
23

.  

W polskim porządku prawnym można wyróżnić trzy podstawowe typy 

umów międzynarodowych – nieratyfikowane, ratyfikowane przez 

Prezydenta RP oraz ratyfikowane przez Prezydenta RP za 

zgodą wyrażoną w ustawie. W stosunku do tej ostatniej, występuje 

dodatkowo podtyp kwalifikowany, przewidziany właśnie w art. 90 

Konstytucji, który nakłada szczególne wymogi na ustawę wyrażającą 

zgodę na ratyfikację. Jak już wskazywałem w innej części artykułu, 

niejednokrotnie pojawiały się wątpliwości, do którego rodzaju należy 

konkretną umowę międzynarodową zaliczyć
24

. Rozstrzygnięcie tego 

problemu ma każdorazowo wpływ na wybór procedury, w jakiej Polska 

może się ową umową związać.  

                                                      
22

 Zdanie odrębne sędziego TK Marka Zubika do wyroku i uzasadnienia 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2013 r., sygn. akt K 33/12, pkt 2  
23

 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014, s. 

139-141 
24

 M. Szpunar [w :] Konstytucja RP tom II…, op. cit., nb. 5 
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 Najwięcej miejsca w dotychczasowych rozważaniach na temat 

art. 90 ust. 1 Konstytucji RP poświęcono analizie frazy „przekazania 

kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach‖.  

W tym miejscu postaram się w sposób możliwie zwięzły przedstawić, do 

jakich wniosków doszła doktryna oraz orzecznictwo w kwestii jej 

rozumienia. Po pierwsze należy stwierdzić, w ślad za C. Mikiem, że 

termin „przekazanie‖ jest instytucją prawa konstytucyjnego z wyraźnym 

kontekstem prawno-międzynarodowym
25

. Autor zauważa, że jest ona 

dokonywana w sferze de iure imperii, musi mieć charakter dobrowolny, 

jest ograniczona i odwracalna, a samą czynność można określić jako 

jednocześnie upoważniającą i zobowiązującą. Po drugie słowo 

„kompetencja‖ oznacza na gruncie art. 90 ust. 1 Konstytucji RP 

„upoważnienie danego organu władzy publicznej do określonych 

działań‖
26

. Taka definicja, będąca owocem rozważań doktrynalnych  

i zaakceptowana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, jest 

niezwykle pojemna. Po trzecie, ustawa zasadnicza nie pozwala na 

swobodne przekazanie dowolnych kompetencji, a jedynie „w niektórych 

sprawach‖. W wyroku z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie K 18/04, 

Trybunał Konstytucyjny dookreślił znaczenie tego pojęcia
27

. Polski sąd 

konstytucyjny stwierdził, że ustrojodawca w ten sposób zabrania 

przekazania ogółu kompetencji danego organu, przekazania kompetencji 

w całości spraw w danej dziedzinie oraz przekazania kompetencji 

co do istoty spraw określających gestię danego organu władzy 

państwowej. Stanowisko to zostało przezeń podtrzymane w wyroku 

dotyczącym ratyfikacji Traktatu z Lizbony
28

. Po czwarte, w przywołanym 

jako drugie orzeczeniu, Trybunał sformułował katalog kompetencji 

nieprzekazywalnych, a więc takich, które konstruują tak zwaną 

tożsamość konstytucyjną
29

. Prawnicy zajmujący się prawem 

                                                      
25

 C. Mik, Przekazanie kompetencji…, op. cit., s. 149 
26

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 VI 2013 r., K 33/12, OTK ZU 

5A/2013, poz. 63, nb. 213 
27

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 V 2005 r., K 18/04, OTK ZU 

5A/2005, poz. 49, nb. 284 
28

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 XI 2010 r., K 32/09, OTK ZU 

9A/2010, poz. 108, nb. 152 
29

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 XI 2010 r., K 32/09, OTK ZU 

9A/2010, poz. 108, nb. 110-111 
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konstytucyjnym dopowiadają też między innymi zakaz przeniesienia 

wszystkich, a nawet większości kompetencji, którymi dysponuje państwo 

polskie
30

, czy niemożność wykorzystania art. 90 do przekazania pewnych 

– bliżej niedookreślonych – szczególnych kompetencji
31

.  

 Pojęcie „organu władzy państwowej‖ jest kolejnym, po „organie 

władzy publicznej‖ (art. 7). „organach państwowych‖ (art. 112) czy 

„centralnych organach państwowych‖ (art. 188 ust. 3) terminem, którego 

Konstytucja używa, nie dając jednocześnie wskazówki odnośnie do 

dekodowania jego desygnatów. Na aprobatę zasługuje zatem stanowisko, 

wedle którego bezcelowe jest dokonywanie rozróżnień między nimi
32

,  

z jednym tylko zastrzeżeniem – chodzić tu może tylko o konstytucyjne 

organy państwa, którym sama ustawa zasadnicza przyznaje określone 

funkcje. Nie wydaje się, by art. 90 ust. 1 Konstytucji RP stanowił 

przeszkodę do pozbawienia istoty kompetencji czy nawet całkowitej 

likwidacji organu powołanego do życia w drodze ustawy zwykłej. 

Postanowienia ratyfikowanej umowy międzynarodowej mają bowiem 

pierwszeństwo stosowania przed normami pochodzących z takiego aktu 

prawnego w sytuacji braku możliwości pogodzenia ich w drodze 

wykładni. 

 Pogłębiona analiza treści art. 90 ust. 1 Konstytucji RP jest 

niezbędna z punktu widzenia niniejszej pracy – stanowi bowiem 

kluczowy składnik badania, jak daleko Polska może zaangażować się  

w integrację europejską bez konieczności dokonania zmian w ustawie 

zasadniczej. Warto dodać, że już na etapie wstępowania do Unii 

Europejskiej nie brakowało głosów, że rewizja polskich norm 

ustrojowych jest niezbędna
33

. Również w ciągu blisko 13 lat członkostwa 

Polski w tej organizacji wielokrotnie proponowano dostosowanie 

Konstytucji RP do zmieniających się realiów współpracy 

międzynarodowej na kontynencie
34

. Dotyczy to zwłaszcza pomysłów 

                                                      
30

 K. Witkowska-Chrzczonowicz, Konstytucyjny wymiar… op. cit., s. 114 
31

 C. Mik, Przekazanie kompetencji…, op. cit., s. 151 
32

 M. Zubik, Narodowy Bank Polski…, op. cit., s. 33 
33

 J. Marszałek-Kawa, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 294 
34

 J. Marszałek-Kawa, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu…, op. cit., s. 309 - 319  
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na zacieśnianie Unii Gospodarczej i Walutowej, które mogą prowadzić 

do pozbawienia roli, jaką ustawa zasadnicza wyznacza Narodowemu 

Bankowi Polskiemu i jego organom, których kwestia zostanie dokładniej 

omówiona w kolejnej części artykułu. Ponadto, propozycje coraz dalej 

idącego przyznania funkcji z zakresu ustalania budżetu i prowadzenia 

gospodarki finansowej państwa mogą w dłuższej perspektywie prowadzić 

do oderwania tej funkcji od państwa, co w świetle orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego jest niemożliwe do zatwierdzenia w trybie 

art. 90 Konstytucji RP. Od strony czysto pragmatycznej można 

zastanawiać się, czy jest to problem istotny, skoro zmiana Konstytucji RP 

zawiera niższe wymogi formalne niż ratyfikacja umowy przekazującej 

kompetencje organizacji międzynarodowej lub organowi 

międzynarodowemu w niektórych sprawach. Trzeba jednak podkreślić, 

że po pierwsze pochopne zmienianie ustawy zasadniczej jest zjawiskiem 

niepożądanym z punktu widzenia jakości prawa
35

, a po drugie – jak się 

wydaje – o wiele trudniej jest wypracować polityczny kompromis 

odnośnie do dokonywania takich rewizji. Może się jednak okazać, że  

w rzeczywistości „Europie dwóch prędkości‖ Polska stanie przed 

wyborem – albo znowelizuje swoją ustawę zasadniczą albo pozostanie  

w owej „Europie drugiej prędkości‖.  

 

II. Dalsza integracja a zasady suwerenności i nadrzędności 

Konstytucji RP 

 Fraza „przekazania kompetencji w niektórych sprawach‖ nie jest 

jedynym ograniczeniem, jakie przewiduje Konstytucja RP dla 

pogłębiania integracji z organizacjami międzynarodowymi. Do właściwej 

analizy granic swobody w zakresie kształtowania relacji Polska–Unia 

Europejska nie wystarczy jedynie analiza art. 90; koniecznie jest również 

zbadanie zasad ustrojowych zamieszczonych w ustawie zasadniczej 

przede wszystkim w jej preambule oraz rozdziale I. Poza ramy 

niniejszego artykułu wykracza dyskusja, czy wstęp do Konstytucji RP ma 

charakter normatywny; na potrzeby wywodu przyjmuję powszechnie 

                                                      
35

 J. Marszałek-Kawa, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu…, op. cit., s. 297 
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przyjmowane w doktrynie stanowisko, że jest z pewnością niezwykle 

istotny dla dokonywania prawidłowej wykładni przepisów z części 

artykułowanej oraz dla interpretacji systemu wartości ustawy 

zasadniczej
36

.  

 Zasada ustrojowa, jak słusznie zaznacza Andrzej Bałaban, jest 

wyrazem „ducha prawa‖, a nie tylko jego „litery‖
37

. Nie ogranicza to 

bynajmniej jej praktycznego znaczenia, bowiem Trybunał 

Konstytucyjny bada zgodność aktów prawnych niższego rzędu właśnie 

przez pryzmat tych naczelnych zasad polskiego porządku prawnego. 

Przyjmuje się, że te normy stanowią tożsamość konstytucyjną państwa, 

do której odwołuje się polski sąd konstytucyjny między innymi  

w przywoływanym już wyroku w sprawie K 32/09
38

. Stanowi ona 

element składowy
39

 pojęcia „tożsamości narodowej‖, którą Unia 

zobowiązała się do poszanowania w art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej
40

.  

 Mirosław Granat zauważa, że Trybunał Konstytucyjny wskazuje, 

jako istotne dla polskiej tożsamości konstytucyjnej trzy kategorie norm
41

. 

Po pierwsze są to preambuła, art. 2, art. 4, art. 5, art. 8, art. 90, art. 104 

ust. 2 i art. 126 ust. 1; po drugie zasady naczelne Konstytucji RP, a po 

trzecie – postanowienia dotyczące praw jednostki. Mimo tego wyliczenia, 

Trybunał i tak podkreśla trudności w „ustaleniu szczegółowego katalogu 

                                                      
36

 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne…, op. cit.,  s. 47 
37

 A. Bałaban, Katalog zasad naczelnych…, op. cit. s. 44 
38

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 XI 2010 r., K 32/09, OTK ZU 

9A/2010, poz. 108, nb. 111 
39

 M. Laskowska, M. Taborowski, Obowiązek wykładni przyjaznej prawu Unii 

Europejskiej - między otwartością na proces integracji a ochroną tożsamości 

konstytucyjnej [w :] Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw 

członkowskich, red. S. Dudzik, N. Półtorak, Warszawa 2013, s. 79  
40

 Traktat o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326/01 z 26 X 2012 r., wersja 

skonsolidowana)  
41

 M. Granat, O pojęciu tożsamości konstytucyjnej RP w orzeczeniu TK w 

sprawie traktat z Lizbony (K 32/09), [w :] W służbie dobru wspólnemu. Księga 

jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, red. R. Balicki, 

M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012, s. 79 
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kompetencji nieprzekazywalnych‖
42

. Za słuszne należy 

uznać wątpliwości autora co do prawidłowego rozumienia pojęcia 

„tożsamości konstytucyjnej‖ przez sąd konstytucyjny, zwłaszcza że 

„zasady naczelne konstytucji oraz prawa jednostki‖ to kategoria zgoła 

odmienna od „kompetencji organów władzy państwowej‖
43

. Warto 

dodać, że mimo objętości orzeczenia Trybunał Konstytucyjnego, brakuje 

w nim uzasadnienia, dlaczego akurat te przepisy należy uznać za 

budujące polską „tożsamość konstytucyjną‖. Uzasadnione wątpliwości 

może budzić, dlaczego w owym katalogu znalazła się m.in. treść 

ślubowania składanego przez posłów i senatorów przed objęciem 

mandatu (art. 104 ust. 2) albo jedynie część funkcji i zadań (a nie 

kompetencji) Prezydenta RP (art. 126 ust.1; pominięcie ust. 2 tego 

przepisu, będącego integralną częścią określenia konstytucyjnej roli 

Prezydenta, również nie zostało przez Trybunał Konstytucyjny 

uzasadnione). Również bardzo generalną formułę „praw jednostki‖ 

można uznać za dalece dyskusyjną, skoro przy wielu z nich sama 

Konstytucja RP przewiduje, że warunki ich wykonania określa ustawa. 

Oznacza to, że przynajmniej w takim zakresie ustawa zasadnicza 

dopuszcza możliwość ograniczenia korzystania z owych praw i wolności 

w przepisach rangi podkonstytucyjnej.  

 Niezwykle doniosłe znaczenie dla określenia tożsamości 

konstytucyjnej państwa ma z całą pewnością zasada suwerenności. 

Pojawia się ona już w preambule do ustawy zasadniczej („odzyskawszy 

możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie‖)  

i jest wspominana wielokrotnie w części artykułowanej, choć 

niekoniecznie wyrażana wprost (m.in. art. 1, art. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, art. 

26 ust. 1, art. 85 ust. 1, art. 126 ust. 2, art. 229 Konstytucji RP). 

Ustrojodawca traktuje ją jednak jako pojęcie zastane i nie definiuje różnic 

między nią a np. „niepodległością‖. Pomocne wydają się tutaj 

być opracowania doktryny, które wskazują, że suwerenność należy 

rozumieć jako samodzielność państwa, a inaczej rzecz ujmując – 

                                                      
42

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 XI 2010 r., K 32/09, OTK ZU 

9A/2010, poz. 108, nb. 111 
43

 M. Granat, O pojęciu tożsamości konstytucyjnej RP…, op. cit., s. 80 
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niepodległość w znaczeniu politycznym
44

. Warto również podkreślić, że 

jest to pojęcie zmienne w czasie, ewoluujące, odchodzące od swojego 

absolutnego znaczenia
45

. Zauważa to też Trybunał Konstytucyjny, 

stwierdzając, że integracja europejska jest dowodem na wykonywanie 

suwerennych kompetencji przez Polskę, a nie na jej utratę
46

.  

 Nie oznacza to bynajmniej, że zasada ta straciła znaczenie 

praktyczne i każda forma związania się przez Rzeczpospolitą Polską 

umową międzynarodową będzie z nią zgodna. Na gruncie omawianego 

wyżej art. 90 Konstytucji RP dopuszczalny transfer kompetencji 

ma charakter ograniczony i warunkowy, między innymi poprzez 

konieczność zachowania zdolności do decydowania o sobie przez 

państwo polskie
47

. Trybunał Konstytucyjny w szczególny sposób 

podkreśla, że dla zachowania zasady suwerenności konieczne jest 

podtrzymanie zasady nadrzędności Konstytucji
48

. Podstawą takiego 

rozumowania są fundamentalne dla polskiego ustroju zasady 

demokratycznego państwa prawnego oraz suwerenności narodu (przy 

czym w tym przypadku termin „suweren‖ oznacza co innego, niż przy 

rozważaniach odnoszących się do państwa). W praktyce takie rozumienie 

stwarza daleko idące problemy, bowiem nie koresponduje  

z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

będącego sądowym organem tej organizacji. TSUE wielokrotnie 

wskazywał, że prawo unijne ma pierwszeństwo stosowania przed całym 

systemem prawa krajowego (m.in. w sprawie van Gend en Loos
49

), w tym 

                                                      
44

 M. Florczak-Wątor [w :] Konstytucja RP tom I. Komentarz do art. 5, red. M. 

Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 285 
45

 K. Działocha, Poszukiwanie formuły suwerenności państwa-członka UE w 

polskiej nauce prawa [w :] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji 

europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, red. J. 

Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009, s. 45 
46

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 V 2005 r., K 18/04, OTK ZU 

5A/2005, poz. 49, nb. 313 
47

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 XI 2010 r., K 32/09, OTK ZU 

9A/2010, poz. 108, nb. 106 
48

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 V 2005 r., K 18/04, OTK ZU 

5A/2005, poz. 49, nb. 309 
49

 wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 III 1963 r., Van 

Gend en Loos, 26/62 EU:C:1963:1, pkt 1 
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również – nad postanowieniami konstytucji państw członkowskich 

(sprawa Internationale Handelsgesellschaft
50

). Stanowi to źródło 

potencjalnego konfliktu między aktem stojącym najwyżej w hierarchii 

krajowych źródeł prawa a aktem prawa wspólnotowego. Trybunał 

Sprawiedliwości w takich sytuacjach nakazuje zastosować prawo 

wspólnotowe, zaś Trybunał Konstytucyjny – alternatywnie zmiana 

Konstytucji, zmiana regulacji wspólnotowych albo wystąpienie przez 

Polskę z Unii Europejskiej
51

. 

 Sytuację, w której – w ramach wieloskładnikowej struktury 

systemu prawa obowiązującego w Polsce, nie ma jasności odnośnie do 

wzajemnych relacji między poszczególnymi aktami prawnymi, należy 

oceniać jako niepożądaną, a nawet groźną z punktu widzenia dalszej 

integracji europejskiej. Często bowiem zdarza się, zwłaszcza wobec 

większościowego trybu podejmowania coraz ważniejszych decyzji  

w ramach Unii Europejskiej, że wpływ na zmianę prawa unijnego 

znajduje się poza mocą sprawczą polskiego ustawodawcy. Z drugiej 

strony każdoczesna konieczność zmiany Konstytucji RP w przypadku 

wystąpienia sprzeczności między nią, a aktem prawnym pochodzącym od 

prawodawcy europejskiego będzie miała negatywny wpływ zarówno na 

efektywność implementacji tego ostatniego, jak i powaga polskiej ustawy 

zasadniczej. W mojej ocenie relacja ta powinna być wprost unormowana 

na poziomie konstytucyjnym, być może – wobec wizji coraz głębszej 

integracji – na korzyść zasady pierwszeństwa stosowania prawa Unii 

Europejskiej.  

 W przypadku wyboru takiego rozwiązania, konieczny będzie 

powrót do problemu rozumienia zasady suwerenności. Można 

zastanawiać się, na ile – wobec systematycznego wzrostu standardu 

demokracji w Unii Europejskiej i rosnącej roli Parlamentu Europejskiego, 

reprezentującego obywateli Państw Członkowskich – suwerenność 

państwa można zastąpić w pełni pojęciem suwerenności narodu, który  

                                                      
50

 wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 XII 1970 r., 

Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, pkt 1 
51

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 V 2005 r., K 18/04, OTK ZU 

5A/2005, poz. 49, nb. 302 
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w ramach ponadnarodowych procedur będzie miał większy wpływ ma 

tworzenie prawa. Oczywistą konstatacją jest, że jest to daleko idąca 

modyfikacja rozumienia pojęć, jakie ustrojodawca zamieścił  

w Konstytucji RP. Jednak po 20 latach jej obowiązywania nadszedł być 

może czas, by odejść od wykładni oryginalistycznej na rzecz wykładni 

adaptacyjnej, znanej chociażby z orzecznictwa Sądu Najwyższego 

Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

III. Dalsza integracja a pozycja Narodowego Banku Polskiego 

 Organem w szczególny sposób „zagrożonym‖ dalszą 

integracją europejską jest Narodowy Bank Polski, gdyż to właśnie 

kompetencje w zakresie polityki monetarnej wydają się w pierwszej 

kolejności iść w stronę unifikacji na poziomie ponadnarodowym. 

Związane to jest przede wszystkim z utworzeniem na przełomie XX  

i XXI wieku unii walutowej – początkowo przez 12 krajów, do których 

następnie dołączyło kolejnych 7 państw. NBP uczestniczy w procesie 

integracji Polski z Unią Europejską w zasadzie od samego początku,  

a więc od podpisania w grudniu 1991 roku Układu Europejskiego
52

. 

Obecnie NBP, na podstawie prawa pierwotnego Unii Europejskiej, 

współdziała z Europejskim Bankiem Centralnym i bankami centralnymi 

poszczególnych państw członkowskich w ramach tak zwanego 

Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Nie jest to jednak, ze 

względu na brak udziału Polski w strefie euro, uczestnictwo 

pełnoprawne
53

. Prezes NBP zasiada jedynie w Radzie Ogólnej EBC, 

której kompetencje w zakresie kształtowania polityki gospodarczej  

(w tym przede wszystkim – monetarnej) są mocno ograniczone.  

 Z punktu widzenia polskiego prawa ustrojowego NBP jest 

centralnym bankiem państwa. Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP 

                                                      
52

 Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą 

Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami 

Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 

r. (Dz. U. 1994, nr 11, poz. 38) 
53

 H. Gronkiewicz-Waltz, Pozycja prawna Narodowego Bank Polskiego [w :] 

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-

Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2015, s. 115 
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przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania  

i realizowania polityki pieniężnej. Wyodrębnienie banku centralnego  

w najwyższym akcie prawnym nie jest rozwiązaniem jedynie polskim – 

wiele państw w ten sposób próbuje oddzielić funkcję prowadzenia 

polityki fiskalnej (przynależną do Rady Ministrów) od funkcji, 

prowadzenia polityki monetarnej, gdyż pozwala to 

regulować ilość pieniądza na rynku (a więc i jego wartości)  

w perspektywie dłuższej niż okres między wyborami
54

. Trzeba 

podkreślić, że zarówno sam NBP, jak i jego organy (Prezes, Rada 

Polityki Pieniężnej i Zarząd) mogą być uznane za organy państwa
55

. Ma 

to szczególne znaczenie w kwestii omawianych wcześniej ograniczeń  

w kwestii możliwości przekazania niektórych kompetencji organowi 

międzynarodowemu lub organizacji międzynarodowej, wynikających  

z art. 90 Konstytucji RP.  

 Nie ulega wątpliwości, że przy obecnym kształcie rozdziału X 

Konstytucji RP (w tym szczególnie wspomnianego wyżej art. 227) 

przystąpienie Polski do strefy euro jest niemożliwe. Dyskusja jest 

możliwa jedynie nad zakresem zmian koniecznych oraz zmian 

pożądanych, które umożliwiałoby pełne członkostwo w Unii 

Gospodarczej i Walutowej. Joanna Marszałek-Kawa proponuje 

nowelizacje w czterech podstawowych obszarach: likwidację Rady 

Polityki Pieniężnej, zmiany w zakresie kompetencyjnym NBP, 

ustanowienie procedury podejmowania decyzji o wprowadzeniu nowej 

waluty oraz wyłączenie NBP z katalogu instytucji kontrolowanych przez 

Najwyższą Izbę Kontroli
56

. Podobne zmiany zawierał zresztą projekt 

ustawy o zmianie Konstytucji RP, wniesiony do Sejmu przez Prezydenta 

RP w 2010 roku. Propozycje te z pewnością stanowią dobry punkt 

wyjścia do debaty o konieczności wprowadzenia zmian w ramach 

rozdziału X Konstytucji RP. Trudno wyobrazić sobie bowiem Polskę  

w tak zwanej Europie pierwszej prędkości bez przystąpienia do strefy 

euro.  

                                                      
54

 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne…, op. cit.,  s. 308 
55

 M. Zubik, Narodowy Bank Polski…, op. cit., s. 35 
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 J. Marszałek-Kawa, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu…, op. cit., s. 320 
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 Warto zwrócić uwagę, że przed takimi wyzwaniami 

konstytucyjnymi nie stanęły inne Państwa Członkowskie, które  

w przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r., a do strefy euro w latach 

późniejszych. Konstytucja Słowenii zawierała na tyle ogólne 

postanowienia w zakresie polityki monetarnej, że nie wystąpiła 

konieczność jej modyfikacji; podobnie sytuacja miała się w przypadku 

Słowacji
57

. W tym ostatnim wypadku zmianie uległa jedynie stosowna 

ustawa regulująca ustrój i kompetencje Narodowego Banku Słowacji.  

Z kolei Litwa, po przystąpieniu do Unii Europejskiej, a przed wejściem 

do strefy euro poddała nowelizacji swoją ustawę zasadniczą
58

.  

 Problem owego nieprzystosowania art. 227 ust. 1 Konstytucji RP 

do obowiązków wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej pojawił 

się już w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w wyroku K 18/04
59

. 

Wówczas jednak ograniczono się do wskazania, że przepis art. 105 

Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie (obecnie art. 127 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
60

) nakładające m.in. daleko 

idące ograniczenia w dziedzinie prowadzenia polityki pieniężnej na banki 

centralne Państw Członkowskich, nie ma charakteru samo wykonalnego  

i z tego też powodu nie jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Trybunał 

Konstytucyjny nie wypowiedział się zatem w przedmiocie tego, co by 

się stało, gdyby ów przepis został wykonany – można jednak 

antycypować treść tego rozstrzygnięcia.  

 NBP pełni potrójną rolę w polskim porządku prawnym
61

. Jest 

bankiem państwa (świadczy usługi rozrachunkowe na rzecz budżetu 

państwa), bankiem emisyjnym (reguluje ilość pieniądza w obiegu i jest 

odpowiedzialny za emisję znaków pieniężnych) oraz tak zwanym 

bankiem banków (posiada szerokie spektrum narzędzi, za pomocą 

                                                      
57

 W. Orłowski, Zmiany w konstytucjach związane z członkostwem w Unii 

Europejskiej, Kraków–Rzeszów–Zamość 2011, s. 221 
58

 W. Orłowski, Zmiany w konstytucjach…, op. cit., s. 222 
59

 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 V 2005 r., K 18/04, OTK ZU 

5A/2005, poz. 49, nb. 430 
60

 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326/01 z 26 X 

2012 r. (wersja skonsolidowana)  
61

 M. Zubik, Narodowy Bank Polski…, op. cit., s. 39 
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których może oddziaływać na system bankowy w Polsce – w tym także 

na banki komercyjne). W przypadku przystąpienia Polski do strefy euro, 

likwidacji uległaby funkcja druga, choć NBP zachowałby prawo głosu  

w sprawach, w których decyzje zapadają w ramach Europejskiego 

Systemu Banków Centralnych. Byłaby to jednak wówczas rola członka 

organu kolegialnego, a nie organu państwa mającego wyłączny wpływ 

na kształtowanie podaży pieniądza na rynku. Ograniczeniu uległaby też  

z pewnością funkcja trzecia, gdyż obecnie coraz więcej decyzji 

regulacyjnych zapada na szczeblu europejskim. Należy zatem 

jednoznacznie przyjąć za słuszny wniosek, że w przypadku pełnego 

członkostwa Polski w unii walutowej, NBP przyjąłby diametralnie 

odmienną funkcję ustrojową niż ta, którą wyznacza mu Konstytucja RP.  

IV. Wnioski końcowe  

 Prawo konstytucyjne, jak każda inna gałąź prawa w Polsce, jest 

przedmiotem oddziaływania regulacji unijnych. Jego cechy szczególne, 

takie jak niewielka podatność na nowelizacje czy ustrojowe znaczenie 

jego norm sprawiają, że jego adaptacja do realiów coraz szybciej 

jednoczącej się Europy napotyka liczne trudności. Procedura zmiany 

ustawy zasadniczej jest trudna i każdorazowo wymaga zarówno 

pogłębionej debaty, jak i szerokiego konsensusu politycznego.  

 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, które niniejszy 

artykuł starał się przybliżyć, opiera się w mojej ocenie na dwóch 

podstawowych tezach, mających się nawzajem równoważyć. Z jednej 

strony jest to ogólna zasada przychylności procesowi integracji 

europejskiej i współpracy między państwami, która jest możliwa do 

wyprowadzenia z postanowień preambuły i art. 9 Konstytucji RP
62

,  

z drugiej – konieczność ochrony postanowień polskiej ustawy 

zasadniczej i wypływających z niej reguł nadrzędności Konstytucji  

i ochrony suwerenności państwa
63

. Nie ulega jednak wątpliwości, że 

granice wyznaczone przez te ostatnie prędzej czy później staną 
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 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 V 2003 r., K 11/03, OTK ZU 

5a/2003, poz. 43, nb. 189 
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5A/2005, poz. 49, nb. 303 
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na przeszkodzie uczestniczenia Polski w coraz głębszej integracji 

europejskiej. O ile bowiem na obecną chwilę „Europa dwóch prędkości‖ 

jest jedynie ideą polityczną, o tyle w razie przerodzenia się jej  

w propozycje konkretnych zmian traktatowych państwo polskie – 

zarówno organy jego władzy publicznej, jak i społeczeństwo – stanie 

przed wyborem: nowelizować Konstytucję RP czy pozostać na 

aktualnym szczeblu integracji.  

 W przypadku zdecydowania się na możliwość pierwszą, dalszej 

dyskusji podlegać będzie zakres tych zmian. Alternatywa polega na 

wprowadzeniu zmian punktowych, jak uczyniono to w przypadku 

konieczności umożliwienia ekstradycji obywatela polskiego w ramach 

procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania lub zmian 

kompleksowych, mogących polegać między innymi na dodaniu do 

Konstytucji RP szczególnego rozdziału poświęconego wyłącznie 

relacjom Rzeczpospolita Polska–Unia Europejska.  

 W mojej ocenie na aprobatę zasługuje koncepcja zmian 

kompleksowych, która – jak się wydaje – przyświecała też twórcom 

wcześniej wspomnianego prezydenckiego projektu zmian w Konstytucji 

RP. Pomimo treści art. 9 i 90 Konstytucji RP oraz wyinterpretowanej 

przez Trybunał Konstytucyjny zasady przychylności dla integracji 

europejskiej, polska ustawa zasadnicza nie odpowiada proponowanym 

kierunkom rozwoju Unii Europejskiej. Wynika to moim zdaniem 

z negatywnych doświadczeń ustrojowych, które twórcy Konstytucji RP 

mieli na uwadze podczas jej tworzenia (stąd między innymi silnie 

podkreślanie znaczenia suwerenności państwa), konieczności uzyskania 

szerokiego kompromisu sił politycznych, w tym akceptacji ugrupowań 

eurosceptycznych dla nowej ustawy zasadniczej i wreszcie z naturalnej 

niemożności przewidzenia w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych 

wydarzeń, które wpłyną na koncepcje nowych dróg rozwoju dla Unii 

Europejskiej w XXI wieku. Przy założeniu poczynionym we wstępnej 

części pracy, że polskie społeczeństwo wykazuje chęć dalszego 

uczestniczenia w procesach integracyjnych na kontynencie europejskim, 

należy stwierdzić, że tak zwany moment konstytucyjny – czas, w którym 
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okoliczności polityczne, gospodarcze i międzynarodowe wymuszają 

nowelizację ustawy zasadniczej – już się rozpoczął. 
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Unii Europejskiej, [w :] Witkowski Z., Bień-Kacała A., Prawo konstytucyjne, 

Toruń 2015  

Wójtowisz K., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a członkostwo w Unii 

Europejskiej [w :] Konstytucyja dla rozszerzającej się Europy, red. Popławska 

E., Warszawa 2000  

Zubik M., Narodowy Bank Polski (analiza konstytucyjno-ustrojowa),„Państwo i 

Prawo‖ 2001, nr 6, s. 32-51 

Żabicka–Kłopotek M., Konstytucyjna koncepcja źródeł prawa. Uwagi po 15 

latach obowiążywania [w :] XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r., red. 

Zubik M., Warszawa 2012  
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Orzecznictwo:  

wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 III 1963 r., Van Gend 

en Loos, 26/62 EU:C:1963:1, pkt 1 

wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 XII 1970 r., 

Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, pkt 1 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK ZU 

5A/2005, poz. 49 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2010, K 32/09, OTK ZU 

9A/2010, poz. 108 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2013 r., K 33/12, OTK ZU 

5A/2013, poz. 63 ze zdaniem odrębnym sędziego M. Zubika 

Akty prawne:  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 

poz. 483 ze zm.) 

Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie 

dnia 17 VII 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 708) 

Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną 

Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, 

Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem 

Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, 

Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, 

Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką 

Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, 

Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki 

Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, 

Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej 

Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, 

podpisany w Atenach w dniu 16 IV 2003 r. (Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864)  

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326/01 z 26 X 

2012 r. (wersja skonsolidowana) 

Traktat o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326/01 z 26 X 2012 r., wersja 

skonsolidowana) 
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Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 XII 2007 

r. (Dz. U. 2009, nr 203 poz. 1569)  

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską, 

z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z 

drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. 1994, nr 

11, poz. 38) 

ustawa z dnia 11 V 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE 

z dnia 25 III 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw 

członkowskich, których walutą jest euro (Dz. U. 2012 poz. 748) 

  



 

 

 

O AUTORACH: 

Mateusz Ambrożek – student III roku politologii na Wydziale Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Laureat Rektorskiego Funduszu Stypendialnego dla Olimpijczyków 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Funduszu Stypendialnego im. 

Stanisława Estreichera. Analityk Instytutu Geopolityki, współpracownik 

Ośrodka Myśli Politycznej, współpracownik Centrum Badań Ilościowych 

nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego 

Towarzystwa Geopolitycznego. 

mgr Katarzyna Arciszewska – doktorantka w Katedrze Prawa 

Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa handlowego. W kręgu 

jej zainteresowań naukowych poza prawem spółek handlowych leży 

także prawo cywilne i medyczne. 

mgr Bartłomiej Berbeć - Absolwent dwóch kierunków - Administration 

in International Organizations (w języku angielskim) oraz socjologii na 

Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorant III roku w Katedrze Prawa 

Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze to 

przede wszystkim prawo własności intelektualnej, ze szczególnym 

naciskiem na kwestie patentów, jak również prawo sportowe oraz prawo 

technologiczne. 

mgr Aleksandra Borowska - w 2016 r. ukończyła studia ekonomiczne 

na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Specjalizuje się w powiązaniu metod ilościowych  

z problemami ekonomicznymi we współczesnych gospodarkach. 

Zaangażowana w  życie uniwersyteckie, w szczególności w działalność 

naukową i społeczną. Interesuje się także międzynarodowymi stosunkami 

gospodarczymi.  

Dagmara Bobak - studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktywnie uczestniczy w pracach 

Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundacji Court 

Watch Polska. Prelegentka ogólnopolskich konferencji naukowych z 

zakresu prawa cywilnego. 
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mgr Dominika Byrska - uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w 2015 roku. Dzięki matematycznemu i ekonomicznemu 

wykształceniu jej zainteresowania naukowe koncentrują się na 

zastosowaniu metod ilościowych w problemach biznesowych. Jej obecne 

badania skupiają się na wpływie sektora bankowego na wzrost 

gospodarczy. Na co dzień pracuje w sektorze bankowym. Uwielbia 

wyzwania, ale najlepszą nagrodą dla niej są owoce jej pracy. 

mgr Katarzyna Chojecka - absolwentka Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre przy 

współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Stypendystka Szkoły Prawa 

Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Autorka polskich i 

międzynarodowych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i 

prawa ochrony konkurencji.  

Julia Dąbek - studentka kierunku Prawo oraz kierunku European Studies 

na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Do obszaru 

moich zainteresowań należą prawo międzynarodowe publiczne -  

w szczególności zagadnienia związane z organizacjami i sądownictwem 

międzynarodowym, konwencjami Wiedeńskimi oraz współczesnymi 

stosunkami dyplomatycznymi, jak również prawo Unii Europejskiej w 

zakresie historii integracji Europejskiej i prawa instytucjonalnego. 

dr Adam Drozdek - doktor nauk prawnych, agent celny, prawnik 

praktyk, obecnie pracuje w kancelarii adwokackiej; autor publikacji z 

zakresu prawa celnego, podatkowego oraz prawa karno skarbowego. 

Agnieszka Jędrulok - studentka prawa na Wydziale Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczka 

projektów z zakresu edukacji prawnej młodzieży oraz świadczenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Wielokrotna prelegentka ogólnopolskich 

konferencji naukowych z zakresu prawa cywilnego, historii prawa oraz 

teorii i filozofii prawa. 

mgr Tomasz Kasprzak -  doktorant w Instytucie Socjologii UAM. 

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki osób z 

niepełnosprawnością sprzężoną - szczególnie osób głuchoniewidomych 

w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz państw byłego Związku 

Radzieckiego. Autor artykułów podejmujących tematykę ugrupowań 

skrajnie prawicowych państw Europy Środkowo-Wschodniej, ze 

szczególnym uwzględnieniem państw Grupy Wyszehradzkiej. 
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mgr Anna Kasprzyk - absolwenta ekonomii Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach,  doktorant Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, zainteresowania naukowe: rynek 

pracy w Unii Europejskiej. 

mgr Paulina Kuczkowska -  Absolwentka Wydziału Prawa i 

Administracji w Warszawie, autorka pracy magisterskiej na temat: 

„Prawodawstwo Polskie i Europejskie w zakresie nadzoru nad 

funduszami inwestycyjnymi‖ pod kierownictwem dr hab. Prof. UW 

Elżbiety Chojny Duch. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Finansowego. W chwili 

obecnej przygotowująca prace doktorską  pod kierownictwem dr hab. 

Prof. UW Elżbiety Chojny Duch na temat „Nowej roli Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego‖. 

Mikołaj Lisewski – student II roku politologii na wydziale Politologii  

i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu; założyciel i przewodniczący Koła Naukowego Geopolityki 

UMK; w ramach zainteresowań badawczych koncentruje się dotychczas 

na problematyce chińskiej koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku  

i stosunków międzynarodowych.    

mgr Dominika Liszkowska - magister stosunków międzynarodowych, 

doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, od 2013 r. stypendystka programu „Türkiye 

Scholarships‖ i doktorantka w Instytucie Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Kocaeli w Izmicie (Turcja), dyscyplina naukowa: nauki  

o polityce, stosunki międzynarodowe.  

mgr Aneta Piekut - jest absolwentką jednolitych studiów magisterskich, 

kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (obecnie: 

Uczelnia Techniczno-Handlowa). Obrona pracy magisterskiej na temat 

małżeńskich ustrojów majątkowych miała miejsce w 2014 r. W 2015r. 

ukończyła podyplomowe studium prawa medycznego, bioetyki i 

socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim, natomiast w 

2016r. podyplomowe studia prawa dowodowego, kryminalistyki oraz 

nauk pokrewnych  w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu 

Warszawskiego zakończone pracą dyplomową na temat wiarygodności 

zeznań świadków w postępowaniu karnym. W 2016 r. rozpoczęła studia 

doktoranckie III stopnia w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii 

Nauk. 
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mgr Justyna Sikora - doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej  

w Szkole Głównej Handlowej, absolwentka SGH na kierunkach Finanse  

i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe. W czasie studiów 

doktoranckich odbyła staże w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, 

Komisji Europejskiej, Europejskim Banku Centralnym oraz na 

Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Mainz. Jej zainteresowania 

badawcze skupiają się wokół finansów publicznych, procesu integracji 

gospodarczej i walutowej w Europie oraz federalizmu fiskalnego.  

mgr Dominika Skoczylas - Absolwentka Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Asystentka w Katedrze 

Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W polu jej zainteresowań 

badawczych znajdują się prawo administracyjne oraz prawo gospodarcze. 

mgr Adam Sokołowski - absolwent administracji i doktorant w 

Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy. 

Stanisław Stefaniak - Student Prawa i Filozofii w ramach 

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych  

i Społecznych (MISHiS) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu. 

mgr Kamil Stępniak – Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego 

Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwent Wydziału 

Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, autor kilkunastu artykułów 

naukowych oraz monografii naukowej pt. Legislacja w Polsce. Aspekty 

prawne i aksjologiczne. 

mgr Kamil Stolarek - absolwent  politologii  Uniwersytetu  

Pedagogicznego  im.  KEN  oraz polityki  społecznej  Uniwersytetu  

Jagiellońskiego  w Krakowie, doktorant nauk o polityce na Uniwersytecie 

Pedagogicznym. Specjalizuje się w tematyce systemów politycznych i 

partyjnych państw europejskich, a w szczególności państw basenu Morza 

Śródziemnego. Badacz greckiej sceny politycznej oraz procesów 

związanych z szeroko rozumianą integracją europejską. 

Mateusz Wasiel - student prawa na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W obszarze zainteresowań 

naukowych znajdują się zagadnienia prawa gospodarczego, cywilnego 

oraz europejskiego. 



 

497 

 

Mateusz Winczura - Student III roku prawa na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.



 

 

 

 


