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SPIS TREgCI

Wst¿p
Program nauczania wiedzy o spoÙeczeÚstwie dla szkóÙ ponadgimnazjalnych
powinien obejmowa° moduÙy zwizane z wychowaniem obywatelskim, a co za
tym idzie, z zagadnieniami zwizanymi z tematami, takimi jak : mÙody obywatel
w UE , integracja europejska, Polska w Europie i na ïwiecie. Jednoczeïnie powinien on uwzgl¿dnia° sposób realizacji zaj¿° z zakresu edukacji europejskiej
w gimnazjum – zarówno w ramach przedmiotu wiodcego w tym zakresie, jakim
jest wiedza o spoÙeczeÚstwie – jak równieČ z innych, powizanych przedmiotów
oraz ïcieČek edukacyjnych. Cele i treïci nauczania ukazywa° powinny nast¿pujce
aspekty: filozoficzne, ekologiczne, czytelnicze i medialne, regionalne, a w szczególnoïci europejskie.
Integracja mi¿dzynarodowa, której szczególnym przykÙadem jest integracja
w ramach Unii Europejskiej (UE), stanowi bowiem zÙoČony obraz cigle zmieniajcych si¿ wydarzeÚ. Kraje integruj si¿ przez znoszenie barier w handlu, transferze usÙug, kapitaÙu i siÙy roboczej oraz przez tworzenie nowych instytucji, wspólnych polityk i wprowadzanie wspólnych norm prawnych. Integracja nast¿puje
w róČnych „pr¿dkoïciach” i w róČnym stopniu zaangaČowania instytucjonalnego, czego dowodz procesy zachodzce w Unii Europejskiej. Ich pogÙ¿bienie
i poszerzanie ugrupowania o nowe kraje jest istot urzeczywistnienia Unii.
Gospodarka Unii, jak kaČda inna, wymaga nieustannych przeksztaÙceÚ i dostosowaÚ do zmieniajcych si¿ warunków ïwiatowych. Dzisiejsze wyzwania
wiČ si¿ z koniecznoïci zwi¿kszania innowacyjnoïci UE i takiego jej rozpowszechnienia w ramach caÙego ugrupowania, by Unia swoimi dziaÙaniami
w znaczcy sposób mogÙa wpÙywa° na popraw¿ produktywnoïci pracy i poziom
Čycia obywateli. WaČne problemy UE wynikaj takČe z niekorzystnych zmian
demograficznych, czyli z jednej strony starzenia si¿ spoÙeczeÚstwa i potrzeby
takiej modyfikacji systemów zabezpieczeÚ, aby mogÙy one funkcjonowa° w
zmienionych warunkach, z drugiej zaï – trudnej sytuacji ludzi mÙodych na rynku
pracy. Za gÙówne powody dystansu rozwojowego gospodarki europejskiej i amerykaÚskiej cz¿sto uznaje si¿ nisk stop¿ zatrudnienia i wydajnoï° pracy tej pierwszej. Tymczasem obok gÙównego konkurenta UE, jakim jest USA, coraz groĊniejszym rywalem staj si¿ gospodarki azjatyckie. Wymusza to potrzeb¿ budowy
nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i rozszerzenia zakresu przewag komparatywnych.
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NiezaleČnie jednak od tempa biegu wydarzeÚ i procesów w UE niezb¿dne wydaje si¿ podejmowanie dziaÙaÚ o charakterze edukacyjno-badawczym dotyczcych
kierunków pogÙ¿biania procesów integracyjnych w Unii Europejskiej oraz wyzwaÚ
dla Polski, zwizanych z jej uczestnictwem w tych przeobraČeniach.
GÙównym celem niniejszej pracy jest analiza istoty i praktyki integracji, czyli
mechanizmów integracyjnych oraz efektów ich dotychczasowego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej. Podj¿to w niej prób¿ pogÙ¿bionej refleksji nad
procesami integracji, przy czym starano si¿ spojrze° na te procesy pod ktem
wyzwaÚ, jakie nios dla spoÙeczeÚstwa, w tym zwÙaszcza ludzi mÙodych oraz
polityki gospodarczej i spoÙecznej samej Unii, jak równieČ jej paÚstw czÙonkowskich (w tym Polski). SiÙy nap¿dowe rozwoju integracji regionalnej maj ĊródÙa
zarówno w procesie pogÙ¿biania wspóÙzaleČnoïci gospodarczej i politycznej
paÚstw czÙonkowskich Unii, jak równieČ w ogólnych tendencjach rozwojowych
gospodarki ïwiatowej, znajdujcych swój najgÙ¿bszy wyraz w post¿pujcej internacjonalizacji Čycia gospodarczego. MoČna zatem powiedzie°, Če na proces integracyjny w Unii Europejskiej oddziaÙuje wiele czynników, które takČe w nast¿pnych latach nie strac na znaczeniu, nawet jeïli ich treï° w miar¿ upÙywu czasu
zmieni si¿ w istotny sposób. Obecnie wi¿kszoï° paÚstw czÙonkowskich UE bardzo absorbuj takie problemy, jak: bezrobocie, inflacja, niwelowanie regionalnych
dysproporcji rozwoju i inne równie waČne kwestie natury gospodarczej i spoÙecznej, zaï rola Unii w rozwizywaniu tych dylematów jest wciČ niewystarczajca. Przy czym rezygnacja paÚstw czÙonkowskich z praw suwerennych na rzecz
UE wciČ napotyka na ich opory, bowiem pociga ona daleko idce skutki dla
gospodarek narodowych poszczególnych paÚstw. Innymi sÙowy, praktyka
w znacznej mierze wpÙywa na ksztaÙt, treï° posuni¿° integracyjnych i poszczególnych polityk wspólnotowych oraz procesy integracji w Unii Europejskiej, które cz¿sto róČni si¿ od zamierzeÚ nakreïlonych w zaÙoČeniach programowych tej
organizacji, jak teČ sprecyzowanych w teoretycznych uj¿ciach modelowych.
Celem autorów niniejszej pracy byÙo pokazanie siÙ sprawczych, mechanizmów i skutków procesów integracji w Unii, jak równieČ okreïlenie wyzwaÚ,
jakie procesy te nios dla paÚstw czÙonkowskich i ich spoÙeczeÚstw oraz wskazanie, w jaki sposób moČna na te wyzwania odpowiedzie°. W pracy ukazano zatem, na ile problemy wewn¿trzne Unii hamuj post¿p integracji na obecnym
etapie oraz jak rosnca liczba paÚstw czÙonkowskich wpÙywa na procesy pogÙ¿biania integracji w UE. Równoczeïnie podj¿to prób¿ wskazania, jak stosowane
narz¿dzia i procedury oraz rozwizania instytucjonalne oddziaÙuj na koszty
integracji oraz dynamik¿ procesu integracji, co z kolei daÙo impuls do poszukiwania odpowiedzi na pytania, czy i jak naleČy ksztaÙtowa° jego dalszy przebieg,
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aby korzyïci z integracji byÙy lepiej rozÙoČone i docieraÙy do wszystkich paÚstw
czÙonkowskich UE oraz wszystkich jej obywateli.
Procesy szybkich zmian zachodzcych w Polsce po 1989 r., przemian spoÙecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych wymagaj udoskonalenia
edukacji obywatelskiej. ZÙoČona problematyka spoÙeczno-polityczna Polski oraz
zmieniajca si¿ sytuacja mi¿dzynarodowa wskazuj na wag¿ przedmiotów wyszczególnionych na pocztku, zwÙaszcza, iČ wiedza o spoÙeczeÚstwie jako
przedmiot humanistyczny odnosi si¿ do wielu dziedzin nauki i dotyczy wielopÙaszczyznowego zakresu zachowaÚ spoÙecznych we wspóÙczesnym ïwiecie.
Dlatego tak istotna i waČna jest dÙugofalowa i wielokierunkowa edukacja, obejmujca wszystkie dziedziny Čycia szkoÙy, w celu wyksztaÙcenia postaw obywatelskich wïród mÙodzieČy. Opracowane materiaÙy dydaktyczno-°wiczeniowe
w niniejszym podr¿czniku powinny sta° si¿ jednym z ogniw procesu wychowania, a takČe pomocnym narz¿dziem dydaktycznym zarówno dla nauczycieli, jak
i uczniów, zwÙaszcza tych zdajcych egzamin maturalny.
Przemiany w Polsce, procesy integracyjne ze strukturami europejskimi
w oparciu o edukacj¿ obywatelsk mog w istotny sposób przygotowa° uczniów
do aktywnej i odpowiedzialnej dziaÙalnoïci spoÙecznej na rzecz poszanowania
praw innych obywateli, zwÙaszcza w dobie dyskusji o obywatelstwie, europejskoïci na forum instytucji Unii Europejskiej, w tym zwÙaszcza Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.
Jedn z podstawowych zasad wspóÙczesnej szkoÙy powinno by° przekazywanie uczniom i kadrze pedagogicznej spójnego obrazu rzeczywistoïci. Warunkuje to
oparte na idei holistycznej nauczanie wiedzy o spoÙeczeÚstwie w korelacji z innymi
przedmiotami, takimi jak: geografia, podstawy przedsi¿biorczoïci, biologia
z uwzgl¿dnieniem tematyki ochrony ïrodowiska, j¿zyk polski w kontekïcie komunikacji werbalnej, edukacji dla bezpieczeÚstwa z uwzgl¿dnieniem wspóÙczesnych
zagroČeÚ, obronnoïci kraju, historii w ukazaniu przemian w Polsce i na ïwiecie po
II wojnie ïwiatowej, a takČe religii w ukazaniu nauki spoÙecznej KoïcioÙa .
WaČnym elementem w procesie edukacyjnym powinno by° przygotowanie
uczniów do korzystania z wszelkich noïników informacyjnych . Praca edukacyjna z uczniami musi by° dostosowana do zachodzcych zmian i post¿pu naukowo-technicznego. Std teČ zostaÙa przyj¿ta forma niniejszej publikacji – do wersji
drukowanej doÙczona dyskietka z peÙn jej zawartoïci w formie elektronicznej.
UczeÚ wspóÙczesny wprawdzie nie ma problemu ze zdobywaniem informacji ,
ale naleČy go ukierunkowa° w krytycznym i jednoczeïnie caÙoïciowym wykorzystaniu róČnych rodzajów ĊródeÙ wiedzy. Celem ma teČ by° odróČnianie przez
uczniów opinii od faktów, grupowanie i stratyfikacja informacji, jak równieČ
tworzenie wÙasnych opinii, osdów, wyraČanie wÙasnych pogldów.
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Istotnym elementem nauczania wiedzy o spoÙeczeÚstwie musi by° wielokierunkowe przygotowanie nauczyciela, korzystanie przez niego z wielu form
i metod podawczych.
Przedstawiamy podr¿cznik uwzgl¿dnia zaÙoČenia Podstawy programowe dla
szkóÙ ponadgimnazjalnych w IV etapie edukacyjnym w zakresie podstawowym
i rozszerzonym. UmoČliwia on peÙn realizacj¿ przez nauczycieli indywidualizacji procesu nauczania, zawiera propozycje dostosowaÚ wymogów edukacyjnych
do jednostkowych potrzeb i moČliwoïci uczniów (z uwzgl¿dnieniem ucznia
zdolnego, z dysfunkcjami i maturzysty).
Podr¿cznik obejmuje nast¿pujce bloki tematyczne:
1) Metodyka nauczania przedmiotów zwizanych z integracj europejsk
2) Podstawy ekonomii
3) Podstawy gospodarki rynkowej
4) Podstawy przedsi¿biorczoïci
5) Fundamenty integracji europejskiej
6) Rynek wewn¿trzny Unii Europejskiej
7) Euro – wspólna waluta
8) Ustrój Unii Europejskiej
9) Obywatel Unii Europejskiej
10) Unia dla mÙodzieČy
11) Kultura europejska
Struktura ksiČki i sposób uj¿cia zagadnieÚ zostaÙy zaprojektowane w taki
sposób, aby budowa° poczucie europejskoïci wïród mÙodych ludzi. Jest to niezb¿dny element tworzenia ïwiadomego i nowoczesnego spoÙeczeÚstwa europejskiego i obywatelskiego.
Struktura opisowa kaČdej z lekcji b¿dzie skÙadaÙa si¿ z okreïlenia:
1) celów i znaczenia zaj¿°. Znajdzie si¿ tu opis wiedzy, jak zdob¿d uczniowie.
Cele i znaczenie zaj¿° b¿d si¿ odnosiÙy do szerszej perspektywy rozwoju
umiej¿tnoïci i kompetencji uczniów w postaci: pracy w grupie, dyskusji,
umiej¿tnego doboru argumentów;
2) zakresu wymaganej wiedzy wst¿pnej. Wi¿kszoï° zaj¿° wymaga° b¿dzie
wprowadzenia uczniów do tematu. Etap ten moČe zosta° zrealizowany
w formie przygotowania si¿ w domu w oparciu o udost¿pnione materiaÙy lub
przez nauczyciela w formie lekcji wprowadzajcej. Wiedza ta pozwoli
uczniom swobodnie realizowa° zadane °wiczenia podczas lekcji;
3) literatury – do kaČdej lekcji zostan zaproponowane ĊródÙa elektroniczne
oraz literatura, która stanowi° b¿dzie baz¿ wiedzy dla uczniów i nauczycieli;
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4) proponowanego scenariusza lekcji (forma, proponowane °wiczenia), ogólnego zarysu przebiegu lekcji. W aspekcie merytorycznym zostan zaproponowane konkretne zadania do realizacji dla uczniów i nauczycieli. Zostan
przedstawione najwaČniejsze zagadnienia merytoryczne kluczowe dla danego tematu;
5) dodatkowych materiaÙów dydaktycznych (znajd si¿ na pÙycie CD do drukowanej ksiČki lub w przypadku publikacji elektronicznej b¿d to pliki do
wykorzystania).
Przygotowane lekcje maj mie° charakter interaktywny. Rol nauczyciela b¿dzie pokierowanie i wprowadzenie uczniów w temat. Kluczowe dla sukcesu
b¿dzie zaangaČowanie uczniów w zadania. Poza wiedz uczniowie b¿d potrafili
posÙugiwa° si¿ argumentami, ale teČ wyraČ swoje stanowisko i umiej¿tnie b¿d
go broni°. Wïród wykorzystywanych metod znajd: konwersatoria, symulacje,
debaty, gry edukacyjne, analiza SWOT czy studium przypadku.
Ponoszc peÙn odpowiedzialnoï° za sposób uj¿cia problemów, pragniemy
wyrazi° podzi¿kowanie wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniÙy si¿
do powstania tej pracy – zarówno w formie wsparcia finansowego, jak równieČ
merytorycznego. W szczególnoïci dzi¿kujemy Fundacji Narodowego Banku Polskiego, Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury
i Sektora Audiowizualnego (EACEA) oraz Polskiemu Stowarzyszeniu BadaÚ
Wspólnoty Europejskiej (PECSA) za wspóÙfinansowanie niniejszej ksiČki, co
umoČliwiÙo publikacj¿ materiaÙów opracowanych przez zespóÙ mÙodych badaczy
naleČcych do PECSA. SÙowa podzi¿kowania naleČ si¿ takČe Panu prof. dr hab.
BronisÙawowi Rudowiczowi za wnikliw recenzj¿ oraz Panu prof. dr hab. Alojzemu Nowakowi za Čyczliwe uwagi.
Redaktorzy naukowi i redaktor metodyczny:
prof. dr hab. Ewa Latoszek
Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta
SzkoÙa GÙówna Handlowa
Przewodniczca PECSA
prof. dr hab. Andrzej St¿pniak
Oïrodek BadaÚ Integracji Europejskiej
Uniwersytet GdaÚski
mgr MaÙgorzata Remplewicz- Ciborowska
nauczyciel wiedzy o spoÙeczeÚstwie i historii
w gdyÚskim liceum
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MaÙgorzata Remplewicz-Ciborowska

METODYKA NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW
ZWI&ZANYCH Z INTEGRACJ& EUROPEJSK&
Wst¿p
Program nauczania zaprezentowany w tym podr¿czniku dla szkóÙ ponadgimnazjalnych ma by° kontynuacj realizowanego w IV etapie edukacyjnym
przedmiotu wiedza o spoÙeczeÚstwie. Istotne powinny by° wspomniane we
wst¿pie moduÙy zwizane z wychowaniem obywatelskim, a co za tym idzie
z zagadnieniami zwizanymi z tematami: mÙody obywatel w UE, integracja, Polska w Europie i na ïwiecie.
SzkoÙy ponadgimnazjalne musz uwzgl¿dni° sposób realizacji zaj¿° z zakresu
edukacji europejskiej w gimnazjum, a takČe wybrane zagadnienia z innych powizanych przedmiotów oraz ïcieČek edukacyjnych, zwracajc uwag¿ na aspekt
prawny, gospodarczy, spoÙeczny i kulturalny omawianych problemów. Cele
i treïci nauczania ukazywa° maj równieČ aspekty: filozoficzne, ekologiczne,
czytelnicze, medialne, regionalne a w szczególnoïci europejskie. PowyČsze cele
i treïci wynikaj z rozporzdzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, szczegóÙowo okreïlajcego w programach nauczania tzw. ïcieČki mi¿dzyprzedmiotowe
oraz wytyczne Ministerstwa na dany rok szkolny.
Procesy szybkich zmian zachodzcych w Polsce po roku 1989 – spoÙecznych,
politycznych, gospodarczych i kulturowych – wymagaj zmodernizowania edukacji obywatelskiej. ZÙoČona problematyka spoÙeczno-polityczna Polski oraz
zmieniajca si¿ sytuacja mi¿dzynarodowa wskazuj na wag¿ przedmiotów wyszczególnionych na wst¿pie. ZwÙaszcza, Če wiedza o spoÙeczeÚstwie jako przedmiot humanistyczny odnosi si¿ do wielu dziedzin nauki i dotyczy wielopÙaszczyznowego zakresu zachowaÚ spoÙecznych we wspóÙczesnym ïwiecie. Dlatego tak
waČna jest dÙugofalowa i wielokierunkowa edukacja, obejmujca wszystkie dziedziny Čycia szkoÙy dla wyksztaÙcenia postaw obywatelskich wïród mÙodzieČy.
Opracowane zaï materiaÙy dydaktyczno-°wiczeniowe zamieszczone w niniejszym podr¿czniku powinny sta° si¿ jednym z ogniw procesu wychowania,

14

MARGORZATA REMPLEWICZ-CIBOROWSKA

a takČe pomocnym narz¿dziem dydaktycznym zarówno dla nauczycieli, jak
i uczniów, zwÙaszcza tych zdajcych egzamin maturalny.
Wiedza o przemianach w Polsce, procesach integracyjnych ze strukturami
europejskimi w oparciu o edukacj¿ obywatelsk mog w istotny sposób przygotowa° uczniów do aktywnej i odpowiedzialnej dziaÙalnoïci spoÙecznej z poszanowaniem praw innych obywateli, zwÙaszcza w dobie dyskusji o obywatelstwie
i europejskoïci, jaka toczy si¿ w Radzie Europy, Parlamencie Europejskim i Radzie Europejskiej.
Jedn z podstawowych zasad wspóÙczesnej szkoÙy powinno by° przekazywanie uczniom i kadrze pedagogicznej spójnego obrazu rzeczywistoïci. Warunkuje to oparte na idei holistycznej nauczanie wiedzy o spoÙeczeÚstwie w korelacji
z innymi przedmiotami, takimi jak: geografia, podstawy przedsi¿biorczoïci, biologia z uwzgl¿dnieniem tematyki ochrony ïrodowiska, j¿zyk polski w kontekïcie
komunikacji werbalnej, edukacja dla bezpieczeÚstwa z uwzgl¿dnieniem wspóÙczesnych zagroČeÚ, obronnoïci kraju, historia ukazujca przemiany w Polsce i na
ïwiecie po II wojnie ïwiatowej, a takČe religia, z przekazem nauki spoÙecznej
KoïcioÙa.
WaČnym elementem w procesie edukacyjnym powinno by° przygotowanie
uczniów do korzystania z wszelkich noïników informacyjnych. Praca edukacyjna
z uczniami musi by° dostosowana do zachodzcych zmian i post¿pu naukowotechnicznego. Std forma niniejszej publikacji – zarówno w formie drukowanej,
jak i elektronicznej. UczeÚ wspóÙczesny wprawdzie nie ma problemu ze zdobywaniem informacji, ale naleČy go ukierunkowa° w krytycznym i jednoczeïnie
caÙoïciowym wykorzystaniu róČnych rodzajów ĊródeÙ wiedzy. Celem ma teČ by°
odróČnianie przez uczniów opinii od faktów, grupowanie i stratyfikacja informacji,
jak równieČ tworzenie wÙasnych opinii, osdów, wyraČanie wÙasnych pogldów.
Istotnym elementem nauczania wiedzy o spoÙeczeÚstwie musi by° wielokierunkowe przygotowanie nauczyciela, korzystanie przez niego z wielu form
i metod podawczych.
Niniejszy podr¿cznik uwzgl¿dnia zaÙoČenia Podstawy programowej dla szkóÙ
ponadgimnazjalnych w IV etapie edukacyjnym w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podstawa programowa zawarta zaï zostaÙa w rozporzdzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podr¿cznik umoČliwia peÙn realizacj¿ przez nauczycieli procesu nauczania i jego indywidualizacj¿, zawiera propozycje
dostosowaÚ wymogów edukacyjnych do jednostkowych potrzeb i moČliwoïci
uczniów (z uwzgl¿dnieniem ucznia zdolnego, z dysfunkcjami i maturzysty).
Podr¿cznik b¿dzie obejmowaÙ dziesi¿° bloków tematycznych, tj. rozdziaÙów,
które szczegóÙowo zostan omówione w dalszej cz¿ïci pracy.
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ZwÙaszcza zaj¿cia zwizane z ustrojem UE, kultur oraz obywatelstwem s
tak zaprojektowane, aby budowa° poczucie europejskoïci wïród mÙodych ludzi.
Jest to niezb¿dny element tworzenia ïwiadomego i nowoczesnego spoÙeczeÚstwa
europejskiego i obywatelskiego.
Struktura opisowa kaČdej z lekcji b¿dzie skÙadaÙa si¿ z okreïlenia:
1. Celów i znaczenia zaj¿°. Znajdzie si¿ tu opis wiedzy, jak zdob¿d uczniowie.
Cele i znaczenie zaj¿° b¿d si¿ równieČ odnosiÙy do szerszej perspektywy
rozwoju umiej¿tnoïci i kompetencji uczniów w postaci: pracy w grupie, dyskusji, umiej¿tnego doboru argumentów.
2. Zakresu wymaganej wiedzy wst¿pnej. Wi¿kszoï° zaj¿° wymaga° b¿dzie
wprowadzenia uczniów do tematu. Etap ten moČe zosta° zrealizowany
w formie przygotowania si¿ uczniów w domu na podstawie udost¿pnionych
materiaÙów lub przez nauczyciela w formie lekcji wprowadzajcej. Wiedza ta
pozwoli uczniom swobodnie realizowa° zadane °wiczenia podczas lekcji.
3. Literatury. Do kaČdej lekcji zostan zaproponowane ĊródÙa elektroniczne
oraz literatura, która stanowi° b¿dzie baz¿ wiedzy dla uczniów i nauczycieli.
4. Proponowanego scenariusza lekcji (forma, proponowane °wiczenia), tj. ogólnego zarysu przebiegu lekcji. W aspekcie merytorycznym zostan zaproponowane konkretne zadania do realizacji przez uczniów i nauczycieli. Zostan
przedstawione najwaČniejsze zagadnienia merytoryczne kluczowe dla danego tematu.
5. Dodatkowych materiaÙów dydaktycznych (znajd si¿ na pÙycie CD doÙczonej do drukowanej ksiČki lub w przypadku publikacji elektronicznej b¿d to
pliki do wykorzystania).
Przygotowane lekcje b¿d miaÙy charakter interaktywny. Rol nauczyciela
b¿dzie pokierowanie i wprowadzenie uczniów w temat. Kluczowe dla sukcesu
b¿dzie zaangaČowanie uczniów w zadania. Poza wiedz uczniowie nab¿d umiej¿tnoï° posÙugiwania si¿ argumentami, ale równieČ wyraČania swojego stanowiska i jego obrony. Wïród wykorzystywanych metod znajd si¿: konwersatoria,
symulacje, debaty, gry edukacyjne, analiza SWOT czy studium przypadku.

1. SzczegóÙowe cele ksztaÙcenia i wychowania
1.1. Ogólne i szczegóÙowe cele ksztaÙcenia
Podstawa programowa ksztaÙcenia ogólnego definiuje cele ogólne w zakresie
omawianych przedmiotów w nast¿pujcy sposób:
ȭ chronologia – uczeÚ porzdkuje poszczególne wydarzenia, poj¿cia itp.,
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ȭ

analiza i interpretacja – uczeÚ analizuje wydarzenia, zjawiska, procesy, dostrzegajc zaleČnoïci pomi¿dzy róČnymi dziedzinami Čycia,
ȭ ksztaÙcenie wraČliwoïci spoÙecznej,
ȭ wykorzystanie i tworzenie informacji,
ȭ rozpoznanie i rozwizywanie problemów,
ȭ wspóÙpraca z innymi.
Natomiast szczegóÙowe cele ksztaÙcenia i wychowania zostaÙy zdefiniowane
w nast¿pujcy sposób:
ȭ uczeÚ zna podstawy ustrojowe paÚstw,
ȭ wyjaïnia podstawowe poj¿cia,
ȭ definiuje poj¿cia obywatelskie,
ȭ wyjaïnia zasady obywatelstwa polskiego i unijnego,
ȭ wymienia i zna prawa obywateli UE,
ȭ zna struktur¿ szkolnictwa w Polsce i na terenie UE,
ȭ wyjaïnia zasady funkcjonowania euro,
ȭ wyjaïnia poj¿cia zwizane z kultur europejsk w uj¿ciu historycznym
i wspóÙczesnym.

2. Postawy i praktyki
Celem programu powinno by° ksztaÙcenie postaw spoÙecznych i obywatelskich uczniów. UczeÚ powinien umie° tworzy° wi¿zi ze wspólnot lokaln, narodow, europejsk. Powinien kierowa° si¿ szacunkiem dla zasad systemów
demokratycznych, przez poszanowanie praw i obowizków. Podstaw do poznania tych zasad i postaw powinny by° ogólnodost¿pne dokumenty, m.in. Konstytucja RP, fragmenty kodeksów i dokumentów unijnych, podstawowe deklaracje
i umowy mi¿dzypaÚstwowe. Uwzgl¿dniaj to zatwierdzone przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej programy nauczania.

3. Sposoby osigania celów ksztaÙcenia i wychowania
Szczególn uwag¿ na wst¿pie naleČy zwróci° na moČliwoïci indywidualizacji
pracy ze wzgl¿du na predyspozycje uczniów, profile klas obj¿tych programem
i umiej¿tnoïci nauczycieli. W procesie ksztaÙcenia i wychowania w poszczególnych przedmiotach nie ma jednej, najlepszej metody nauczania. Metod jest kilka
i nauczyciel musi dokona° wÙaïciwego wyboru, tak aby przekazywana wiedza
byÙa ciekawa, przyst¿pna, ale takČe efektywna i angaČujca uczniów w proces
dydaktyczny. Nauczyciel, dobierajc wÙaïciw metod¿, tak ukierunkowuje pro-
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ces uczenia, aby umoČliwi° uczniowi zdobycie umiej¿tnoïci niezb¿dnych w Čyciu
codziennym. WaČnymi elementami s:
ȭ planowanie i organizacja,
ȭ umiej¿tnoï° porozumiewania si¿ i oceniania,
ȭ porzdkowanie i wykorzystanie wiedzy z róČnych ĊródeÙ,
ȭ posÙugiwanie si¿ technologiami informacyjnymi,
ȭ wspóÙpraca w grupie, zespole,
ȭ twórcze myïlenie,
ȭ rozwijanie inicjatyw wÙasnych.
Uczniowie, którzy w przyszÙoïci peÙni° b¿d róČne role spoÙeczne, musz poznawa° wiele form porozumiewania si¿, takich jak dyskusja, debata, techniki
dramowe, mapy mentalne, portfolio, analiza przypadku. Wymienione formy
przede wszystkim maj duČe znaczenie w ksztaÙtowaniu wïród mÙodzieČy postaw spoÙecznych, obywatelskich, paÚstwowych, ale takČe umiej¿tnoïci pracy
w zespole, w grupie, w ïrodowisku. MÙodzieČ, zapoznawszy si¿ z róČnymi rodzajami wspóÙpracy, b¿dzie mogÙa w przyszÙoïci wykorzystywa° zdobyt wiedz¿ do przyswajania nowych elementów, samodzielnego Ùczenia wiedzy posiadanej z nowo nabywan.
Realizacj¿ t¿ umoČliwia° b¿dzie takČe najcz¿ïciej stosowana forma pracy –
praca pod kierunkiem z wykorzystaniem róČnych ĊródeÙ (ikonograficzne, statystyczne, teksty ĊródÙowe). ródÙa te b¿d wykorzystywane do analizy i oceny,
a efektem moČe by° przedstawienie wyników za pomoc karty pracy, notatki
lekcyjnej, schematu, rekapitulacji wtórnej pod koniec kaČdego tematu bdĊ dziaÙu, lub teČ w formie testu, kartoteki pracy, sprawdzianu wiadomoïci.
Nie naleČy rezygnowa° z najcz¿ïciej stosowanych tradycyjnych metod pracy,
poniewaČ przynosz one takČe dobre efekty koÚcowe.
Rczc róČne formy i metody pracy w sposób twórczy i efektywny moČna
przekaza° uczniom wiedz¿ i umiej¿tnoïci potrzebne do realizowania celów wyznaczanych przez nich samych i szkoÙ¿.

4. Opis zaÙoČonych osigni¿° ucznia
UczeÚ powinien naby° umiej¿tnoïci zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.
Umiej¿tnoïci te musz wspóÙdziaÙa° z treïciami programowymi. MoČna je
w róČnego rodzaju formach i etapach edukacyjnych kontrolowa°, sprawdza° albo
nawet korygowa°, uzupeÙniajc koniecznymi treïciami i zagadnieniami. Przyj°
naleČy tak metod¿, jaka b¿dzie odpowiednia dla poszczególnych uczniów i klas.
NaleČy dostosowa° wiedz¿ i treïci edukacyjne do umiej¿tnoïci i moČliwoïci
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uczniów, np. uczeÚ zdolny, uczeÚ z problemami edukacyjnymi, wychowawczymi, klasa profilowana lub ogólna itp. RozróČnienie takie powoduje dostosowanie
metod i form pracy edukacyjnej w przypadku uczniów zdolnych i z dysfunkcjami, tak aby zdolny mógÙ rozwija° swoje umiej¿tnoïci, a uczeÚ z dysfunkcjami
mógÙ podstawowy zakres wiedzy przyswoi° w przyst¿pny sposób. Jeïli zaï chodzi o klasy profilowane i ogólne, to nowa podstawa programowa zakÙada, Če
w I klasie liceum wszystkie klasy s ogólne i zakres wiedzy oraz wymiar czasowy
przedmiotu jest mniejszy, a zatem naleČy go do tych wymogów dostosowa°.
W kolejnych etapach edukacyjnych, w klasie II i III, klasy s profilowane, i te,
w których uczniowie wybieraj przedmioty humanistyczne, mog realizowa°
rozszerzenie, co za tym idzie maj do dyspozycji wi¿ksz iloï° godzin, wi¿c odbiorca – uczeÚ jest w wi¿kszym stopniu zaangaČowany i zainteresowany zakresem tematycznym niniejszego podr¿cznika. W klasach, których uczniowie wybieraj przedmioty ïcisÙe, zarówno liczba godzin jest mniejsza, jak i sami uczniowie
s w mniejszym stopniu zaangaČowani w proces edukacyjny i musz go realizowa° na poziomie podstawowym.
Forma i czas musi by° od tych czynników ïciïle uzaleČniona ze wzgl¿du na
efekty koÚcowe. UczeÚ powinien:
ȭ wykorzystywa° wiedz¿ zdobyt zarówno w sytuacjach typowych, jak
i nietypowych,
ȭ hierarchizowa° i porzdkowa° róČne rodzaje ĊródeÙ,
ȭ szuka° i selekcjonowa° ĊródÙa,
ȭ przedstawia° argumenty za i przeciw,
ȭ porównywa° róČne informacje,
ȭ odróČnia° fakty od opinii,
ȭ samodzielnie wnioskowa° i formuÙowa° wÙasn opini¿.
Niniejszy podr¿cznik ma by° pomocny nie tylko dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Jest równieČ kierowany do uczniów, którzy wybiera°
b¿d po maturze kierunki ekonomiczne, prawnicze, marketingowe, zarzdzanie
itp., w powizaniu z edukacj europejsk, a wykonywane przez nich w przyszÙoïci zawody b¿d zwizane z dziaÙalnoïci Unii Europejskiej. WaČne jest równieČ
propagowanie zagadnieÚ europejskich pod ktem uksztaÙtowania postaw obywatelskich wïród mÙodych ludzi, postaw proeuropejskich, tak aby jak najlepiej
mogli funkcjonowa° w przyszÙoïci dla dobra i poČytku swojego kraju i wspólnoty europejskiej. By mogli swobodnie i bez kompleksów konkurowa° na rynkach
pracy paÚstw czÙonkowskich, ïwiadomi swoich praw i obowizków. Propozycje
lekcji zawarte w podr¿czniku mog to w bardzo znaczcy sposób uÙatwi° i zach¿ci° do dalszego zapoznawania si¿ z wieloma aspektami dziaÙalnoïci Unii Europejskiej oraz korzyïciami w znajomoïci owych zasad.
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5. Treïci nauczania
Podstawowe treïci i metody nauczania zawarte s w rozporzdzeniach MEN
i wytycznych kuratoryjnych na dany rok szkolny i poziom edukacyjny. Wszystkie te elementy zostaÙy uwzgl¿dnione w podr¿czniku. Obejmuje on treïci podstawowe i uzupeÙniajce.
KaČdy z przedstawionych rozdziaÙów zawiera elementy znajdujce si¿
w rozporzdzeniach MEN. Co wi¿cej, kaČdy z rozdziaÙów przedstawia wiedz¿
szersz aniČeli wymagana, co pozwoli nauczycielom okreïli° zakres lekcji
w sposób elastyczny. Podr¿cznik Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej zawiera nast¿pujcy zakres tematyczny korespondujcy z programem nauczania okreïlonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
RozdziaÙ 1. Metodyka nauczania przedmiotów zwizanych z integracj europejsk
RozdziaÙ 2. Podstawy ekonomii dotyczy takich zagadnieÚ jak:
ȭ wspólny rynek,
ȭ wspólna polityka,
ȭ polityka regionalna.
W rozdziale 3. Podstawy gospodarki rynkowej omówiono nast¿pujce zagadnienia:
ȭ polityka handlowa,
ȭ polityka rolna,
ȭ polityka transportowa,
ȭ konkurencja.
W rozdziale 4. Podstawy przedsi¿biorczoïci poruszono nast¿pujce zagadnienia:
ȭ biznes plan – zasady tworzenia i funkcjonowania maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw,
ȭ systemy dofinansowania ze ïrodków unijnych,
ȭ zasady funkcjonowania przedsi¿biorstw w Polsce i na terenie innych krajów
Unii Europejskiej,
ȭ zasady funkcjonowania przedsi¿biorstw, konkurencyjnoï°,
ȭ planowanie strategii, strategie rozwoju przedsi¿biorstw,
ȭ otoczenie okoÙobiznesowe i otoczenie przedsi¿biorstw.
W rozdziale 5. Fundamenty integracji europejskiej zawarte s m.in. nast¿pujce treïci:
ȭ znaczenie poj¿cia fundamenty integracji europejskiej,
ȭ zasady wspóÙpracy mi¿dzy krajami Unii Europejskiej,
ȭ wspóÙczesna Europa,
ȭ Polska a UE,
ȭ funkcjonowanie spoÙeczeÚstwa obywatelskiego,
ȭ historia integracji europejskiej.
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W rozdziale 6. Rynek wewn¿trzny Unii Europejskiej, przedstawiono takie zagadnienia jak:
ȭ swobodny przepÙyw towarów, usÙug, kapitaÙu i ludzi,
ȭ podróČowanie po Europie,
ȭ praca w Polsce i zagranic.
RozdziaÙ 7. Euro – wspólna waluta zostaÙ poïwi¿cony nast¿pujcym kwestiom:
ȭ zasady wprowadzania euro,
ȭ euro w rozliczeniach transakcji handlowych,
ȭ zast¿powanie rodzimych walut – euro,
ȭ unia gospodarcza i walutowa,
ȭ euro jako prawny ïrodek pÙatniczy.
W rozdziale 8. Ustrój Unii Europejskiej omówiono m.in.:
ȭ zasady ustrojowe paÚstw czÙonkowskich,
ȭ ustrój UE.
RozdziaÙ 9. Obywatel Unii Europejskiej dotyczy m.in. kwestii
ȭ obywatel a obywatelstwo,
ȭ obywatelstwo polskie i unijne,
ȭ istota obywatelstwa,
ȭ spoÙeczeÚstwo obywatelskie,
ȭ Čycie publiczne,
ȭ administracja publiczna.
RozdziaÙ 10. Unia dla mÙodzieČy odnosi si¿ do takich kwestii jak:
ȭ system szkolnictwa w Polsce,
ȭ system szkolnictwa w UE,
ȭ zadania Ministerstwa Edukacji,
ȭ rynki pracy,
ȭ sposoby nauki i zatrudnienia w Unii Europejskiej,
ȭ dokumenty szkolne – prawa i obowizki ucznia,
ȭ organizacja studiów – kierunki, programy edukacyjne unijne,
ȭ ksztaÙcenie za granic – charakterystyka ksztaÙcenia w wybranych krajach UE,
ȭ system stypendialny, programy pomocowe, programy edukacyjne,
ȭ programy zwizane z doradztwem zawodowym.
W rozdziale 11. Kultura europejska omówione s nast¿pujce tematy:
ȭ definicja kultury w uj¿ciu historycznym i wspóÙczesnym,
ȭ definicja kultury europejskiej,
ȭ miejsce kultury w Unii Europejskiej,
ȭ kultura wobec wyzwaÚ przyszÙoïci.
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6. PrzykÙadowe metody pracy i °wiczeÚ
6.1. Metody pracy
W zaleČnoïci od ucznia i profilu klasy naleČy wprowadzi° odpowiednie,
efektywne metody pracy. Metody te powinny nie tylko aktywizowa° uczniów,
podawa° okreïlony zakres wiedzy, jak musz przyswoi°, ale równieČ pobudza°
ich zainteresowanie nauk, ch¿° samodzielnego poszukiwania odpowiednich dla
siebie dróg rozwoju i ksztaÙcenia. Przez stopniowanie trudnoïci edukacyjnych
powinny dawa° sposobnoï° do rywalizacji, ksztaÙtowa° odpornoï° emocjonaln
uczniów, a takČe ïwiadomoï° uwarunkowaÚ zarówno sukcesów, jak i poraČek.
NaleČy w taki sposób organizowa° zadania grupowe, Čeby stwarzaÙy moČliwoï°
wspóÙpracy, podziaÙu zadaÚ, ale i odpowiedzialnoïci za wykonywane zadania
i °wiczenia. Dba° nie tylko o rozwój edukacyjny, ale równieČ intelektualny i emocjonalny. Przez wskazywanie wÙaïciwego doboru aktywnoïci uczniowskiej pomaga° uczniom w kierowaniu ich rozwojem. WaČnym elementem jest budowanie u mÙodzieČy poczucia wÙasnej wartoïci, docenianie cho°by najmniejszych
sukcesów, zach¿canie do efektywniejszej pracy. Metody pracy z uczniami powinny ich zach¿ca° do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach i projektach
tematycznych. JednakČe trzeba zwróci° równieČ szczególn uwag¿ na propagowanie i promowanie wïród uczniów ogólnie przyj¿tych wzorów post¿powania
i zachowania, zaangaČowania w przedsi¿wzi¿cia na rzecz otoczenia, które
w przyszÙoïci uksztaÙtowa° maj ich na obywateli Polski i obywateli Unii Europejskiej ïwiadomych wÙasnej wartoïci i wszechstronnie wyksztaÙconych, umiejcych nie tylko samodzielnie wykonywa° powierzone im zadania, ale teČ wspóÙpracowa° w grupie, ïrodowisku, paÚstwie.
Metody pracy musz takČe by° zgodne z podstaw programow, wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Unii Europejskiej, i na nich si¿ opiera°.
Natomiast kryteria oceniania powinny uwzgl¿dnia° zakres wiedzy: konieczny,
podstawowy, rozszerzony, dopeÙniajcy i ponadprogramowy.
W kaČdym rozdziale niniejszej ksiČki jej autorzy przedstawiaj proponowane metody nauczania, przykÙadowe °wiczenia i formy pracy. WspóÙczesna dydaktyka uznaje za kluczow potrzeb¿ ksztaÙcenia wielostronnego, polegajcego
na Ùczeniu na lekcjach elementów metod podajcych, poszukujcych, eksponujcych i praktycznych, które maj jednoczeïnie odzwierciedla° cztery podstawowe rodzaje uczenia si¿. Realizowanie polimetodycznoïci w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest gwarantem osigni¿cia wyznaczanych w programach
edukacyjnych celów. W szkoÙach ponadgimnazjalnych pomocne i konieczne dla
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wÙaïciwego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego b¿d zarówno
metody podajce – tradycyjne, jak i te, które wymaga° b¿d od mÙodzieČy samodzielnego rozwizywania problemów, wyszukiwania informacji.
Przydatnymi formami przyswajania wiadomoïci, rozwijajcymi myïlenie,
umiej¿tnoïci wycigania wniosków oraz stosowania nabytej wiedzy zarówno
w sytuacjach typowych, jak i nietypowych s: praca w grupach, praca pod kierunkiem, praca z materiaÙem ĊródÙowym, map, diagramem, schematem, wykresem, danymi statystycznymi.
WspóÙczesna dydaktyka podkreïla potrzeb¿ wszechstronnego ksztaÙcenia
mÙodzieČy. NaleČy zatem dla efektywnego procesu dydaktyczno – wychowawczego na poszczególnych lekcjach Ùczy° elementy metod podajcych, poszukujcych, waloryzujcych oraz praktycznych. Tak wprowadzana wiedza moČe zagwarantowa° osigni¿cie wytyczonych w programach nauczania celów.
PoČdane wydaj¿ si¿ ograniczenie metod podajcych, na rzecz tych, które wymaga° od uczniów b¿d samodzielnego rozwizywania problemów i umiej¿tnoïci
poszukiwania informacji. W tym teČ celu nauczyciel powinien zaplanowa° wykorzystanie takich metod i technik pracy, jakie zostaÙy przytoczone powyČej.
Metoda pracy pod kierunkiem lub jej modyfikacje s najcz¿ïciej stosowane
ze wzgl¿du na ich wszechstronnoï° i wdraČanie uczniów do samodzielnej pracy.
Narz¿dziem zaï uÙatwiajcym realizacj¿ postawionych zadaÚ mog sta° si¿ karty
pracy.
Teksty ĊródÙowe s od lat istotnym ïrodkiem dydaktycznym, który uÙatwia
uczniom ksztaÙtowanie umiej¿tnoïci krytycznego czytania róČnych tekstów.
Inn waČn metod dla realizacji najwaČniejszych celów edukacji obywatelskiej jest metoda projektu. Wprowadza ona wiele elementów ksztaÙtujcych
umiej¿tnoïci samodzielnoïci, wspóÙpracy w grupie, rozwizywania problemów
i ich prezentacji na forum. Realizacja projektu powinna skÙada° si¿ z trzech etapów, pomi¿dzy którymi zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, maj ïciïle okreïlone zadania, tj. przygotowanie projektu, jego realizacja i na koniec jego prezentacja. WaČne jest, aby uczniowie w tej metodzie realizowali zadania poznawcze,
które s szerzej przygotowywane i prezentowane niČ tradycyjne zadania. GÙówn
zalet tej metody jest praca zespoÙowa przy zachowaniu indywidualizacji, gdyČ
cz¿ï° zadaÚ uczniowie wykonuj samodzielnie. KsztaÙtuje to umiej¿tnoïci
wspóÙdziaÙania, poszukiwania porozumienia, dyscypliny oraz sÙuchania i wygÙaszania wÙasnych opinii.
Kolejnymi formami s: dyskusja, dyskusja punktowa, „drzewo decyzyjne”
metaplan, strategia „za i przeciw”, analiza SWOT.

METODYKA NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZWI&ZANYCH Z INTEGRACJ& EUROPEJSK&

23

Dyskusja pozwala na ksztaÙcenie umiej¿tnoïci precyzyjnego wyraČania wÙasnych myïli, pogldów, opinii oraz ich argumentowania.
Dyskusja punktowa poszerza umiej¿tnoïci samej dyskusji o elementy kontrolowania wÙasnych wypowiedzi, sdów, opinii. UdziaÙ w dyskusji jest obserwowany i punktowany; punkty dodatnie za merytoryczne argumentowanie,
wÙaïciw prezentacj¿, a punkty ujemne za wypowiedzi nie na temat, brak kultury
zachowania. Metoda ta moČe by° stosowana zamiast tradycyjnego odpytywania
uczniów. Najcz¿ïciej w tej metodzie nauczyciel wybiera od 4 do 6 uczniów, którzy przewidziani s do udziaÙu w dyskusji. Czas trwania tej formy nie powinien
przekracza° 20 minut. W tej metodzie nauczyciel nie moČe ingerowa°, ocenia° jej
przebiegu, jedynie ocenia kaČdy z jej elementów.
Przy „drzewie decyzyjnym” uczniowie musz dokonywa° dodatkowo wÙaïciwych wyborów i podejmowa° decyzj¿ przy ukazaniu im konsekwencji prezentowanych pogldów i wartoïci. Nauczyciel dokÙadnie musi okreïli° problem do
analizy i oceny, a uczniowie w formie graficznej przedstawiaj warianty jego
rozwizania, jednoczeïnie staraj si¿ przewidzie° skutki, zarówno pozytywne,
jak i negatywne. Istotnym walorem tej metody s wartoïci uznawane przez tzw.
osob¿ decyzyjn, co ma duČy wpÙyw na wybór konkretnego wariantu i jego skutków. MoČe powyČsza forma przedstawia° si¿ nast¿pujco:
Sytuacja wymagajÈca podejmowania decyzji :
moĝliwe rozwiÈzanie – TAK
skutki pozytywne podjÚtej
decyzji – korzyĂci

skutki negatywne podjÚtej decyzji – niebezpieczeñstwa

moĝliwe rozwiÈzanie – NIE
skutki pozytywne podjÚtej
decyzji – korzyĂci

skutki negatywne podjÚtej
decyzji – niebezpieczeñstwa

Metaplan – pozwala na wskazywanie róČnych sposobów rozwizywania
analizowanych problemów. Cz¿sto stosowany jest do ukazywania trudnych lub
kontrowersyjnych zagadnieÚ czy problemów. Podstawowym celem w tej metodzie jest okreïlenie przez uczniów tzw. stanu wyjïciowego. Uzyskuje si¿ to przez
odpowiedĊ na pytania: Jak byÙo? Jak jest? Jak powinno by°? WaČne jest równieČ,
Čeby uczniowie próbowali ustali° przyczyny stanu wyjïciowego, czyli: Dlaczego
tak byÙo lub jest? albo: Dlaczego nie jest tak, jak powinno? Pozwala to stworzy°
moČliwoïci do poprawy istniejcej sytuacji. Na zakoÚczenie uczniowie musz
okreïli°, co naleČaÙoby zrobi°, Čeby zmieni° lub chociaČby poprawi° sytuacj¿.
Forma ta moČe by° przedstawiona poprzez nast¿pujcy schemat:
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Jak byïo?

Jak powinno byÊ?
Dlaczego nie byïo tak, jak powinno?

Co trzeba zrobiÊ, by poprawiÊ istniejÈcÈ sytuacjÚ?

Strategia „za i przeciw” to kolejna ksztaÙtujca umiej¿tnoïci podejmowania
decyzji metoda. W dwóch grupach uczniowie przygotowuj si¿ do dyskusji, argumentowania i przekonania przeciwników do wÙasnych racji, pogldów. Schemat takiej metody moČe przedstawia° si¿ nast¿pujco:
Problem:
za

przeciw

W analizie SWOT dokonuje si¿ w podobny, ale bardziej rozbudowany sposób okreïlenia za lub przeciw, przez ukazanie mocnych i sÙabych stron problemów, przy jednoczesnym wskazaniu wynikajcych z nich szans pozytywnego
rozwizania lub zagroČeÚ. Analiza SWOT jest ciekaw propozycj, zarówno
w pracy z uczniami indywidualnymi, jak i grup, klas. Schemat tej metody
moČna zaï przedstawi° nast¿pujco:
Problem
Mocne strony

Sïabe strony

Szanse wynikajÈce z mocnych stron

Zagroĝenia wynikajÈce ze sïabych stron

Wypracowanie stanowiska

Cz¿sto stosowanymi metodami s równieČ: burza mózgów, techniki dramowe, mapy mentalne, portfolio, projekt.
Burza mózgów umoČliwia uczniom wyÙonienie wielu pomysÙów dotyczcych okreïlonego problemu. Jest Ùatwa w realizacji dla nauczyciela, ale teČ zachowuje swoj atrakcyjnoï° dla uczniów. Wyzwala aktywnoï° i kreatywnoï°.
Metoda ta nazywana jest równieČ „ fabryk pomysÙów” lub od nazwiska jej
twórcy – metod Osborne‘a. Nauczyciel spisuje w tej metodzie na tablicy wszystkie pomysÙy, nawet te najbardziej absurdalne lub innowacyjne, by pod koniec
pozostaÙy te najlepsze ze wszystkich. „Burza mózgów” skÙada si¿ z nast¿pujcych
elementów:
1) podanie tematu, problemu,
2) podawanie skojarzeÚ, hipotez przez uczniów,
3) analiza, grupowanie pomysÙów, przedstawienie rozwizaÚ.
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Techniki dramowe, czyli odgrywanie ról, umoČliwiaj uczniom uczenie si¿
przez okreïlone dziaÙanie. Jest to dosy° prosta forma, ale moČe sta° si¿ przeciwwag dla monotonii procesu dydaktycznego, ze wzgl¿dy na wprowadzenie teatralizacji, wykorzystanie spontanicznoïci i ekspresji uczniów oraz ich skÙonnoïci
do naïladownictwa i zabawy.
Mapy mentalne – metoda Buzana polega na opracowaniu problemu przy
uČyciu symboli, schematów, haseÙ itp., czyli wizualizacji postawionego problemu. Metoda ta systematyzuje i porzdkuje zdobyt wiedz¿, przy ukazaniu zaleČnoïci mi¿dzy wydarzeniami, zjawiskami czy faktami.
Portfolio, czyli teczka tematyczna, to metoda, której celem jest uÙatwienie
planowania, organizowania i przede wszystkim oceniania wÙasnej pracy. GÙównym zaï celem jest umiej¿tnoï° gromadzenia materiaÙów na wybrany temat lub
tematy. UzupeÙnieniem metody portfolio moČe by° projekt jako realizacja zadaÚ
interdyscyplinarnych w ksztaÙceniu umiej¿tnoïci planowania i organizowania
pracy, zbierania i selekcji materiaÙu, pracy grupowej. Metoda projektu realizuje
takČe cele edukacji obywatelskiej w zakresie samodzielnoïci, ale i umiej¿tnoïci
wspóÙpracy, wyszukiwania informacji, rozwizywania problemów, prezentacji
opracowanych materiaÙów. Metoda ta sÙuČy rozbudzeniu wïród uczcej si¿ mÙodzieČy umiej¿tnoïci samodzielnego docierania do róČnych rodzajów ĊródeÙ wiedzy, np. przez strony internetowe, pras¿, media, bibliotek¿. Zmusza takČe do
dbaÙoïci o szczegóÙy, form¿ i treï° pracy, logiczne i metodyczne myïlenie.
WedÙug rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 30 kwietnia
2007 r.) dotyczcego warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów w szkoÙach publicznych, nauczyciele musz indywidualizowa° prac¿ z uczniami w czasie wszelkich zaj¿° edukacyjno-wychowawczych,
dostosowywa° metody pracy i °wiczeÚ do ich potrzeb edukacyjno-rozwojowych
i psychoedukacyjnych.
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PODSTAWY EKONOMII
Cel zaj¿°
Ekonomia jest nauk obecn niemal w kaČdym obszarze Čycia czÙowieka –
i jednostek, i zbiorowoïci ludzkich. Jest zwizana z zaspokajaniem potrzeb przez
bardzo szerok kategori¿, jak s dobra. Dlatego teČ mÙode pokolenie powinno
zna° i rozumie° podstawowe poj¿cia, kategorie, zaleČnoïci i procesy ekonomiczne. Ponadto dzi¿ki funkcji poznawczej ekonomii powinno takČe naby° umiej¿tnoïci zastosowania zdobytej wiedzy w Čyciu codziennym, przy podejmowaniu
nawet prostych decyzji o wykorzystaniu posiadanych zasobów, np. pieni¿Čnych.
Aplikacyjny charakter ekonomii moČe równieČ pomóc we wÙaïciwym interpretowaniu i ocenie informacji pÙyncych zarówno z rynku, jak i od innych podmiotów gospodarczych, w tym instytucji publicznych.
Celem zaj¿° jest rzetelne przedstawienie podstawowych poj¿°, problemów
i narz¿dzi analizy ekonomicznej, dzi¿ki czemu moČliwe b¿dzie ograniczenie wyst¿powania bÙ¿dów w interpretacji i rozumieniu podstawowych zagadnieÚ ekonomicznych. Podczas zaj¿° nacisk b¿dzie w szczególnoïci poÙoČony na podstawowe kategorie makroekonomiczne, które bardzo cz¿sto s postrzegane jako
problemy, ale takČe na cele ekonomii, na narz¿dzia, w tym poszczególne polityki
sÙuČce do ich realizacji, jak równieČ na interpretacj¿ oraz sposób liczenia podstawowych wskaĊników ekonomicznych. Zaj¿cia mog by° prowadzone w formie wykÙadu i °wiczeÚ z wykorzystaniem aktywizacji uczniów. Formy te stwarzaj moČliwoï° ksztaÙtowania i prezentowania przez uczniów samodzielnych
opinii, prowadzenia dyskusji i debat na wÙaïciwym poziomie merytorycznym,
jak równieČ zach¿caj do polemiki i krytyki, ale o konstruktywnych charakterze.
Tym samym zaj¿cia b¿d sÙuČyÙy pogÙ¿bianiu wiedzy, wypracowywaniu indywidualnej oceny, a takČe kreowaniu umiej¿tnoïci argumentacji podczas dyskusji
oraz pracy zespoÙowej.
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Zakres wiedzy wst¿pnej
1. Poj¿cie i zakres nauki ekonomii
Ekonomia to nauka spoÙeczna mówica o sposobach i narz¿dziach, za pomoc których podmioty gospodarcze decyduj o jak najlepszym, czyli optymalnym
wykorzystaniu posiadanych zasobów czynników produkcji (pracy, kapitaÙu
i ziemi) w celu zaspokojenia potrzeb – zróČnicowanych w zaleČnoïci od podmiotu, o czym szerzej w cz¿ïci poïwi¿conej podstawom gospodarki rynkowej. Jest to
jedna z wielu definicji ekonomii, które moČna przytoczy°. Inne mówi np., Če to
nauka badajca, w jaki sposób spoÙeczeÚstwo gospodarujce decyduje o tym, co,
jak i dla kogo produkowa°, lub teČ, Če jest to nauka o procesach gospodarczych,
tj. procesach produkcji, podziaÙu (dystrybucji) wymiany i konsumpcji ïrodków
zaspakajania potrzeb ludzkich. NaleČy jednak podkreïli°, Če mimo róČnych okreïleÚ uČywanych w tych definicjach zawsze akcentuje si¿ proces gospodarowania,
czyli gospodarcz aktywnoï° czÙowieka, jak równieČ spoÙeczny charakter tej nauki. Oznacza to, Če ekonomia zajmuje si¿ analiz zachowaÚ czÙowieka, oczywiïcie tych dotyczcych decyzji gospodarczych, natomiast nie jest nauk ïcisÙ,
a jedynie wykorzystuje, z róČnym zreszt skutkiem, narz¿dzia typowe dla nauk
ïcisÙych. W ekonomii naleČy takČe uwzgl¿dnia° aspekty psychologiczne, które
tÙumacz wiele wyborów, decyzji oraz zachowaÚ podmiotów gospodarczych.
Do podstawowych dziaÙów ekonomii zalicza si¿ mikroekonomi¿, makroekonomi¿ oraz mezoekonomi¿. W mikroekonomii analizuje si¿ zachowania poszczególnych jednostek, takich jak konsument lub przedsi¿biorca. Z kolei w makroekonomii bada si¿ agregaty, grupy podmiotów tworzcych gospodark¿, czyli
gospodarstwa domowe, przedsi¿biorstwa, czy teČ paÚstwo. Mezoekonomia zajmuje si¿ natomiast analiz zwizków i zjawisk zachodzcych w sferze poszczególnych dziaÙów, sektorów lub branČ produkcji oraz zatrudnienia. W kaČdym
z dziaÙów tworzy si¿ prawa ekonomiczne, które w sposób teoretyczny opisuj
gÙówne prawidÙowoïci procesów gospodarczych, czyli zwizki przyczynowoskutkowe mi¿dzy zjawiskami, wspóÙistnienie zdarzeÚ lub zaleČnoïci funkcyjne.
Prawa te mog by° obiektywne i subiektywne. Pierwsze okreïlane s jako sdy
pozytywne i dotycz zjawisk, które s opisane bez interpretacji czy wartoïciowania badacza. Ekonomia pozytywna, która wykorzystuje powyČsze prawa, skupia
si¿ na opisie faktów, zmian zachodzcych w rzeczywistoïci, ogólnych prawidÙowoïci bez okreïlania, czy s wÙaïciwe lub czy naleČy je zmieni°. Z kolei podejïcie
wartoïciujce (subiektywne) rodzi sdy normatywne. Zawieraj one interpretacj¿
danych, pogldy i stanowisko badacza. Ekonomia normatywna przedstawia
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gÙównie zaÙoČenia myïlicieli, ich sdy oraz analiz¿ wyników badaÚ. Prawa ekonomiczne powstaj w oparciu o wyniki badaÚ empirycznych i teoretycznych.
Przedstawia si¿ je w formie opisowej lub za pomoc modeli, które pokazuj
w sposób uproszczony i teoretyczny podstawowe zaleČnoïci oraz zwizki zachodzce w gospodarce. Stanowi wi¿c teoretyczne uogólnienie badanej rzeczywistoïci. Przy czym, skupiajc si¿ tylko na badanym fragmencie, pozostaÙe elementy przyjmuj jako niezmienne (tzw. zaÙoČenie ceteris paribus). Modele mog
by° opisowe lub zmatematyzowane. RóČni je j¿zyk i forma prezentacji badanych
zjawisk. Dzi¿ki modelom moČliwe jest okreïlenie zwizków przyczynowoskutkowych, ogólnych tendencji, typowych wyborów lub zachowaÚ zbiorowoïci,
które s w centrum zainteresowaÚ teorii ekonomii1.

2. Podstawowe narz¿dzia analizy ekonomicznej
Do analizy zjawisk ekonomicznych powszechnie stosuje si¿ dane statystyczne. Analizy z uwzgl¿dnieniem danych statystycznych nosz nazw¿ badaÚ empirycznych. Ekonomiïci w swoich analizach korzystaj gÙównie z dwóch rodzajów
danych: szeregów czasowych i danych przekrojowych. Szeregiem czasowym
nazywamy zestawienie wartoïci tej samej zmiennej w róČnych okresach. Okresami s zazwyczaj lata, kwartaÙy lub miesice. PrzykÙadem szeregu czasowego
moČe by° wielkoï° PKB w Polsce w kolejnych latach w okresie 2009–2013. Dane
przekrojowe pokazuj natomiast struktur¿ pewnej cechy w jednym okresie,
przykÙadowo struktur¿ dochodów budČetu paÚstwa w 2013 r. Takie dane przekrojowe przedstawiaj podziaÙ pewnej zmiennej (dochodów budČetowych) na
drobniejsze kategorie. Jednak dane przekrojowe mog mie° takČe inny charakter.
Mog one dotyczy° zestawienia jednej cechy dla róČnych elementów w populacji
(np. paÚstw czy regionów). PrzykÙadem takich danych mog by° wartoïci PKB
w 2013 r. dla kilku paÚstw Europy grodkowej i Wschodniej.
Zmiany, które s wyraČone w tych samych jednostkach, w jakich liczy si¿ dan zmienn, nazywamy zmianami w kategoriach absolutnych. Nie daj one
jednak peÙnego obrazu wahaÚ okreïlonej zmiennej. Wzrost o jednostk¿ z wartoïci
1 jest przecieČ czymï innym niČ wzrost o jednostk¿ z wartoïci 1 000 000. Dlatego
teČ do porównywania skali wahaÚ stosuje si¿ najcz¿ïciej zmiany wzgl¿dne (procentowe). Takie podejïcie jest juČ zupeÙnie konieczne, gdy porównujemy zmienne
wyraČone w róČnych jednostkach (np. liczb¿ pracujcych w tys. osób i PKB

1

Por. R. Wojciechowska, Makroekonomia – podstawowe poj¿cia, [w:] Ekonomia w zarysie, red. I. ZawiïliÚska, Stowarzyszenie Ksi¿gowych w Polsce, Warszawa 2011, s. 36–37.
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w mld USD). W ekonomii do analizy zmian procentowych wykorzystujemy
wskaĊniki.
WskaĊnik, inaczej indeks mierzy procentow (wzgl¿dn) zmian¿ danej
zmiennej. Przy obliczaniu wskaĊników trzeba pami¿ta° o dwóch zasadach. Po
pierwsze, w ekonomii wskaĊniki normalizujemy do liczby 100, a nie do jednoïci2.
Po drugie, przy powoÙywaniu wskaĊników zawsze trzeba poda° podstaw¿ (tzn.
jaki okres lub jaki inny element jest przyj¿ty za 100). WskaĊniki nie musz by°
obliczane w stosunku do ssiadujcych ze sob okresów. Obliczenie procentowej
zmiany liczby pracujcych w 2009 r. w porównaniu z 2007 r. takČe jest moČliwe.
Zmiany procentowe nie s jednak symetryczne. Wzrost liczby pracujcych
w 2008 r. w porównaniu z 2009 r. nie b¿dzie taki sam, jak spadek w 2009 r.
w porównaniu z 2008 r. Wynika to z faktu, Če dzielc identyczn zmian¿ w kategoriach absolutnych przez róČne podstawy, uzyskujemy róČne wyniki.
WskaĊniki dynamiki dzielimy na ÙaÚcuchowe i jednopodstawowe. WskaĊniki ÙaÚcuchowe to np. wskaĊniki, w których za podstaw¿ przyj¿to rok poprzedni (=100), co oznacza, Če ich kolejne wartoïci odnosz si¿ do innego roku bazowego. Z kolei wskaĊniki jednopodstawowe maj identyczn podstaw¿, np. rok
2010=100, czyli wszystkie ich kolejne wartoïci odnosz si¿ do tego samego roku
bazowego. Urz¿dy statystyczne publikuj wskaĊniki o rozmaitych podstawach,
niekoniecznie takich, jakich potrzebujemy w danym badaniu. Dlatego niezwykle
waČna jest umiej¿tnoï° prawidÙowego przeliczania wskaĊników z jednej podstawy na inn. Ponadto naleČy wskaza° na róČnic¿ mi¿dzy zmianami procentowymi a zmianami w punktach procentowych, gdyČ cz¿sto rozróČnienie to jest
mylone. Na przykÙad, w 2009 r. realny PKB w Polsce wzrósÙ o 1,6%, zaï w 2010 r.
o 3,8%3. O ile procent wyČsze byÙo tempo wzrostu gospodarczego w 2010 r.
w porównaniu z 2009 r.? Stosujemy tutaj standardow procedur¿ obliczania
zmian procentowych:
3 ,8
 100
1,6

237 ,5

237,5 – 100 = 137,5%.
Jak wida°, w 2010 r. tempo wzrostu gospodarczego byÙo o 137,5% wyČsze niČ
w 2009 r. W jakich jednostkach wyraČona jest natomiast zmiana o 2,2 (3,8 – 1,6 =
2,2)? OtóČ jest to zmiana w punktach procentowych, a nie w procentach. W 2010 r.

2

3

W ekonomii wskaĊniki normalizujemy do 100, tzn. dzielc dwie liczby przez siebie, uzyskany
wynik naleČy pomnoČy° przez 100. Z kolei przy mnoČeniu dwóch liczb (wskaĊników), wynik
naleČy podzieli° przez 100.
„Biuletyn Statystyczny GUS” 2011, nr 4, s. 26.
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w porównaniu z 2009 r. tempo wzrostu gospodarczego byÙo wyČsze o 2,2 punktu
procentowego, bdĊ o 137,5%. Pami¿tajmy zatem, Če róČnica wartoïci zmiennej
wyraČonej w procentach jest zmian w punktach procentowych, a nie w procentach4.
Do waČnych kwestii naleČy takČe rozróČnienie wielkoïci nominalnych i realnych. Zmiany nominalne to zmiany wyraČone w cenach bieČcych, przedstawiajce nominalne wahania wielkoïci ekonomicznych. Zmiany realne to zmiany
wyraČone w cenach staÙych, uwzgl¿dniajce wpÙyw inflacji. Zmiany realne uzyskujemy, korygujc wahania nominalne o zmiany ogólnego poziomu cen w gospodarce. Aby obliczy° wielkoï° realn, naleČy podzieli° wielkoï° nominaln
przez wskaĊnik inflacji i pomnoČy° uzyskany wynik przez 100.

3. Podstawowe cele i kategorie ekonomiczne
W literaturze ekonomii wskazuje si¿ cztery gÙówne obszary i cele ekonomii:
w zakresie produkcji, zatrudnienia, poziomu cen oraz bilansów zagranicznych.
W odniesieniu do produkcji akcentowany jest przede wszystkim cel w postaci
wysokiego poziomu produkcji, a tym samym dochodu, zarówno w uj¿ciu bezwzgl¿dnym (wielkoïci absolutne), jak i w stosunku do posiadanego potencjaÙu
(uj¿cie wzgl¿dne) oraz wysoka stopa wzrostu. W przypadku bezrobocia celem
jest wysoki poziom zatrudnienia oraz niski poziom bezrobocia przymusowego.
Kolejnym celem jest stabilnoï° cen i pÙac przy swobodnej grze siÙ rynkowych,
natomiast w kontekïcie bilansów zagranicznych dČy si¿ do równowagi eksportu
i importu, a wi¿c bilansu handlu zagranicznego, oraz do stabilnoïci kursu waluty
bez wzgl¿du na obowizujcy reČim kursowy. Cele te s osigane w róČnym
stopniu za pomoc dost¿pnych narz¿dzi, które nie s przyporzdkowane do
poszczególnych celów, lecz oddziaÙuj na wszystkie jednoczeïnie i zostan omówione w kolejnym podpunkcie.
W odniesieniu do poziomu aktywnoïci gospodarczej, w gÙównej mierze determinujcej poziom dobrobytu spoÙecznego i bogactwo narodowe, wyróČniamy
kilka poj¿° i kategorii ekonomicznych. W pierwszej kolejnoïci naleČy wymieni°
produkt krajowy brutto (PKB), produkt narodowy brutto (PNB) oraz dochód
narodowy, który jest toČsamy najcz¿ïciej z PKB, a czasami z PNB. Mianem dochodu narodowego okreïla si¿ bowiem podstawowy wskaĊnik okreïlajcy wielkoï° dochodu generowanego w gospodarce. Wi¿kszoï° paÚstw wskazuje na
produkt krajowy brutto – tak jest w Polsce – natomiast w USA jest to produkt
narodowy brutto. W kaČdym paÚstwie obie wielkoïci s monitorowane i oblicza4
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ne. Produkt krajowy brutto to Ùczna wartoï° dóbr wytworzonych przez czynniki produkcji zlokalizowane na terytorium danego paÚstwa bez wzgl¿du na to,
kto jest ich wÙaïcicielem, w pewnym okresie, najcz¿ïciej jednego roku. Kategoria
ta jest wi¿c wyraČona w jednostkach pieni¿Čnych, a nie jednostkach miary fizycznej produktów i uwzgl¿dnia wartoï° dóbr wytworzonych przez podmioty zagraniczne, ale w danym paÚstwie, natomiast nie uwzgl¿dnia wartoïci dóbr wytworzonych przez podmioty krajowe, ale za granic. Produkt narodowy brutto
to natomiast Ùczna wartoï° dóbr wytworzonych przez krajowe podmioty gospodarcze bez wzgl¿du na miejsce ich wytworzenia w pewnym okresie. W odróČnieniu od PKB wliczamy tutaj dobra wytworzone przez przedsi¿biorstwa
krajowe zarówno w kraju, jak i zagranic, nie wliczamy zaï wartoïci dóbr wytworzonych przez przedsi¿biorstwa zagraniczne w kraju. RóČnica sprowadza si¿
do tzw. dochodów netto z wÙasnoïci za granic. Zarówno PKB jak PNB moČe by°
wyraČone w cenach rynkowych i w cenach czynników produkcji. Ponadto mog
one by° mierzone trzema metodami nazywanymi bardzo cz¿sto klasycznymi
metodami liczenia dochodu narodowego. S to:
a) suma wydatków róČnych podmiotów (suma wydatków na dobra finalne),
b) suma produkcji róČnych gaÙ¿zi (suma wartoïci dodanej),
c) suma dochodów czynników wytwórczych.
Ta pierwsza metoda polega na zsumowaniu wartoïci wszystkich wydatków
dokonanych przez róČne podmioty gospodarcze w gospodarce na zakup tylko
dóbr finalnych, a nie poïrednich5. Jest to wi¿c suma wydatków konsumpcyjnych
gospodarstw domowych (C), wydatków inwestycyjnych przedsi¿biorstw (I),
wydatków paÚstwa (G) oraz eksportu netto (NX), który jest saldem bilansu handlu zagranicznego, czyli wymiany towarowej i usÙugowej danego paÚstwa. W tej
metodzie oblicza si¿ takČe dochód narodowy netto, który jest uzyskiwany przez
odj¿cie od PNB amortyzacji.
Druga metoda sumuje wartoï° dóbr wytworzonych przez poszczególne gaÙ¿zie i sektory gospodarki, np.: przemysÙ, usÙugi, rolnictwo, budownictwo. Kluczowym poj¿ciem w tej metodzie jest wartoï° dodana wytwarzana tylko przez
przedsi¿biorstwa. Jest to róČnica mi¿dzy przychodem ze sprzedaČy produktów
przedsi¿biorstwa a sum, jak musi ono zapÙaci° innym przedsi¿biorstwom za
zuČyte przez siebie dobra poïrednie, czyli nakÙady. Jest to takČe przyrost wartoïci
jakiegoï dobra w wyniku procesu gospodarowania podejmowanego przez
przedsi¿biorstwa. Jeïli, przykÙadowo, kupimy prosty oÙówek za 10 groszy i okleimy go kolorowym papierem, a nast¿pnie sprzedamy za 1,20 zÙ to wartoï° dodana wyniesie 1,10 zÙ.
5

Poj¿cia te omówiono w rozdziale Podstawy gospodarki rynkowej.
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Metoda dochodowa sprowadza si¿ natomiast do zsumowania róČnych rodzajów dochodów czynników wytwórczych, w tym wynagrodzeÚ i pÙac pracowników, zysków b¿dcych dochodem wÙaïciciela, czynszów pÙaconych przez najemc¿ wÙaïcicielowi za wynajem, renty gruntowej czy cho°by spÙacanych odsetek od
poČyczek bankowych.
Szczególn kategori¿ stanowi PKB per capita lub PNB per capita. Jest to dochód narodowy przypadajcy na jednego mieszkaÚca w danym paÚstwie. Liczymy go przez podzielenie PKB (PNB) przez liczb¿ mieszkaÚców. Jako wielkoï°
uïredniona nie jest to doskonaÙy miernik oddajcy rzeczywisty poziom dobrobytu i aktywnoïci gospodarczej.
W ostatnich dziesi¿cioleciach w ekonomii i polityce gospodarczej priorytetowe znaczenie przypisywano zagadnieniu wzrostu gospodarczego. Jest to istotne
dla gospodarki zjawisko i generalnie powinno by° pozytywnie odbierane, natomiast nie moČe by° absolutyzowane, tj. nie moČna mu przypisywa° wartoïci
bezwzgl¿dnej. Wzrost gospodarczy oznacza przyrost PKB lub PNB w cigu roku.
Jednak tylko jego uj¿cie realne, czyli powi¿kszenie realnej wartoïci dochodu
narodowego w danym paÚstwie w cigu roku moČna nazywa° wzrostem gospodarczym. Pokazuje bowiem, jak w cigu analizowanego okresu fizycznie zwi¿kszyÙy si¿ moČliwoïci wytwórcze gospodarki i pozwala wyeliminowa° wpÙyw
zmian cen na wartoï° dochodu narodowego. Dochód narodowy jest bowiem
kategori wartoïciow, a wi¿c jest iloczynem iloïci wytworzonych dóbr i ich
ceny. Jeïli wi¿c przyjmiemy staÙoï° cen, co jest typowe dla wielkoïci realnych, to
uzyskamy informacje na temat zmian iloïciowych. Natomiast zmiany nominalnego dochodu narodowego bardzo cz¿sto mylnie s nazywane wzrostem gospodarczym. Jeïli juČ dokonuje si¿ tego uproszczenia, to naleČy wyraĊnie zaznaczy°,
Če mamy na myïli nominalny wzrost gospodarczy. Pokazuje on nam, jak zmieniÙa si¿ wartoï° dochodu narodowego zarówno w wyniku zmiany iloïci wytworzonych dóbr, jak i zmian cen. W niektórych gospodarkach przyrost wartoïci
produkcji jest uzyskiwany przede wszystkim przez wzrost cen, co oczywiïcie nie
moČe by° interpretowane jako zjawisko pozytywne, szczególnie w dÙuČszej perspektywie czasowej. Dlatego teČ o wzroïcie gospodarczym powinniïmy mówi°
tylko w uj¿ciu realnym. Jednak nawet gdy to zaÙoČenie zostanie speÙnione, to i tak
wzrost nie zawsze oznacza popraw¿ sytuacji wszystkich obywateli, a takČe nic
nie mówi o kosztach jego uzyskania. Dlatego teČ duČo bardziej uzasadnione jest
posÙugiwanie si¿ kategori rozwoju gospodarczego lub spoÙeczno-ekonomicznego. Odnosi si¿ ona do dÙugotrwaÙej zmiany struktury gospodarczej
w sferze wÙasnoïci, produkcji i instytucji. Jest to wi¿c nie tylko przyrost PKB bdĊ
PNB, ale takČe zmiana wykorzystania zasobów, wewn¿trzne zmiany w spoÙe-
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czeÚstwie i caÙej gospodarce. Uwzgl¿dnia si¿ wi¿c tu kwestie spoÙeczne, ekologiczne, ekonomiczne, a takČe bieČce oddziaÙywanie na przyszÙe pokolenia.
W odniesieniu do tematyki zatrudnienia i generalnie rynku pracy w pierwszej kolejnoïci naleČy skoncentrowa° si¿ na kilku kluczowych poj¿ciach. Pierwszym z nich jest ludnoï° w wieku produkcyjnym – osoby speÙniajce wymóg
wiekowy. Granice wieku produkcyjnego s okreïlone w kaČdym paÚstwie zwyczajowo w formie ustawy. W Polsce obecnie jest to przedziaÙ jednolity zarówno
dla m¿Čczyzn jak i kobiet 18–67 lat. Kolejnym istotnym poj¿ciem jest zasób siÙy
roboczej (ludnoï° aktywna zawodowo). S to osoby pracujce lub pracy poszukujce na typowych warunkach, zwÙaszcza pÙacowych, w gospodarce. Poj¿cia te
nie s toČsame, cho° zdecydowana wi¿kszoï° obu zbiorów ma charakter wspólny. MoČna bowiem wskaza° osoby, które nie s w wieku produkcyjnym, ale s
zaliczane do ludnoïci aktywnej zawodowo, np. pracujcy emeryci. Z drugiej
strony moČna wskaza° osoby w wieku produkcyjnym, które nie mog zosta°
zaliczone do zasobów siÙy roboczej, osoby trwale chore lub upoïledzone, które
nie mog pracowa°, albo teČ takie, które nie pracuj i nie szukaj pracy, np.
25-latek, który wygraÙ w lotto 20 mln i robi sobie w pracy kilkuletni przerw¿.
Na podstawie tych dwóch poj¿° obliczany jest wspóÙczynnik aktywnoïci
zawodowej. To stosunek liczby aktywnych zawodowo, czyli zasobów siÙy roboczej, do liczby ludnoïci w wieku produkcyjnym. Im wyČszy jest ten wspóÙczynnik, tym wi¿ksza cz¿ï° ludnoïci w wieku produkcyjnym chce pracowa° zawodowo i tym lepiej dla danej gospodarki. Zatrudnienie – zatrudnieni – to
wszystkie osoby, które pracuj, tzn. wykonuj prac¿ najemn lub pracuj na wÙasny rachunek. Bezrobocie – bezrobotni – to natomiast osoby w wieku produkcyjnym, które s zdolne i gotowe do podj¿cia pracy na typowych warunkach wyst¿pujcych w gospodarce, pozostajce bez pracy pomimo podj¿cia poszukiwaÚ
pracy. Kategoria ta jest wyraČana w wielkoïciach absolutnych, a wi¿c trudno j
porównywa° w skali mi¿dzynarodowej. Dlatego teČ powszechnie stosuje si¿
pomiar stopy bezrobocia, wyraČany w procentach. Jest to stosunek liczby bezrobotnych do zasobów siÙy roboczej.
Bezrobocie nie jest kategori jednorodn. WyróČniamy wiele rodzajów bezrobocia. Wïród nich jest przykÙadowo bezrobocie dobrowolne, które oznacza
osoby, które nie chc podj° pracy za stawk¿ pÙacy obowizujc na rynku. Wyst¿puje ono równieČ wówczas, gdy rynek pracy jest w równowadze. Jego przeciwieÚstwem jest bezrobocie przymusowe, które obejmuje osoby pozostajce bez
pracy, mimo Če s gotowe j podj° za stawk¿ pÙacy obowizujc na rynku.
MoČna wi¿c powiedzie°, Če fizycznie nie ma wolnych miejsc pracy. W stanie
równowagi rynku pracy bezrobocie przymusowe nie wyst¿puje.
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Innym rodzajem bezrobocia jest bezrobocie frykcyjne (przejïciowe), które
dotyczy osób zmieniajcych prac¿ lub przemieszczajcych si¿ z jednego regionu
do drugiego. Jest to bezrobocie krótkotrwaÙe i ma charakter okresowy. WywoÙuj
je krótkookresowe wahania podaČy i popytu na dobra. Bezrobocie strukturalne
wyst¿puje natomiast na skutek niedopasowania struktury popytu na prac¿ do
struktury podaČy pracy. Oznacza, Če pracownicy znajduj si¿ w regionach czy
gaÙ¿ziach, w których wyst¿puje zastój i ograniczenie zapotrzebowania na prac¿.
Bardzo cz¿sto jest ono spowodowane zmianami strukturalnymi w gospodarce
(zmianami po stronie popytu), post¿pem technicznym, czynnikami demograficznymi, konkurencj zagraniczn. MoČna mu przeciwdziaÙa° przez koordynacj¿
systemu edukacji z zapotrzebowaniem zgÙaszanym przez pracodawców (popytem na prac¿), szkolenia i przekwalifikowania pracowników lub zwi¿kszenie ich
mobilnoïci geograficznej lub sektorowej. Bezrobocie cykliczne (koniunkturalne)
wywoÙane jest przez okresowe spadki aktywnoïci gospodarczej (koniunktury).
Wynika z faktu, Če Ùczny popyt na prac¿ jest niski. Tworz je pracownicy zwalniani z zakÙadów pracy w wyniku redukcji zatrudnienia i ograniczenia produkcji
bdĊ teČ zamykania zakÙadów ze wzgl¿du na recesj¿. Szczególnym rodzajem jest
bezrobocie ukryte, które dotyczy ludzi nieuj¿tych w statystykach dotyczcych
bezrobocia, poniewaČ s oni zatrudnieni w niepeÙnym wymiarze mimo ch¿ci
i gotowoïci do pracy w peÙnym wymiarze lub nie pracuj na stanowiskach zgodnych z ich kwalifikacjami (przykÙadowo pracujcy na wsi w zwizku z tym, Če
nie mog znaleĊ° pracy w mieïcie). Ponadto bezrobocie moČemy podzieli° na
krótkookresowe, ïredniookresowe – od 3 (6) do 12 miesi¿cy, i dÙugookresowe –
powyČej 12 miesi¿cy.
Bezrobocie powoduje bardzo zróČnicowane i zÙoČone skutki, utoČsamiane
najcz¿ïciej z kosztami. Jest to mi¿dzy innymi utracona produkcja, która nie powstanie w zwizku z tym, Če cz¿ï° zasobów czynników produkcji, w tym przypadku zasobu siÙy roboczej, nie jest efektywnie wykorzystywana. Na to nakÙada
si¿ trudna sytuacja osobista poszukujcych pracy, wyČsze wydatki z budČetu na
zasiÙki i pomoc socjaln, bardzo cz¿sto koniecznoï° zwi¿kszenia podatków (bezpoïrednich i poïrednich) w celu wsparcia wydatków budČetowych na zwalczanie bezrobocia, nasilanie si¿ skali patologii spoÙecznych. Bezrobocie rodzi ponadto róČnego rodzaju skutki spoÙeczne, psychologiczne, a niejednokrotnie takČe
polityczne.
Istotn kategori ekonomiczn jest stabilnoï° cen, uzyskiwana w sposób naturalny, a nie interwencji paÚstwa. W tej tematyce podstawowe poj¿cia moČna
sprowadzi° do dwóch: inflacji i deflacji. Inflacja jest to proces przyrostu przeci¿tnego poziomu cen i kosztów w gospodarce w pewnym okresie, zazwyczaj roku
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lub miesica. Deflacja natomiast to spadek przeci¿tnego poziomu cen i kosztów
w pewnym okresie. Oba zjawiska maj swoje mierniki. Najbardziej popularnym
jest wskaĊnik cen dóbr konsumpcyjnych (Consumer Price Index, CPI), który pokazuje procentow zmian¿ przeci¿tnego poziomu cen produktów i usÙug konsumpcyjnych w pewnym okresie. Mierzy koszt pozyskania pewnego standardowego dla nabywców w danym paÚstwie koszyka dóbr. Ma on jak najlepiej
oddawa° zmiany kosztu utrzymania przeci¿tnego gospodarstwa domowego,
dlatego zawartoï° takich koszyków w róČnych paÚstwach moČe by° róČna. Kolejny miernik to wskaĊnik cen dóbr inwestycyjnych – wskaĊnik cen zbytu, cen
hurtowych (Producer Price Index, PPI). Pokazuje on procentow zmian¿ przeci¿tnego poziomu cen towarów i usÙug produkcyjnych w pewnym okresie. SÙuČy do
mierzenia cen w miejscu pierwotnej sprzedaČy dóbr. Oba wskaĊniki maj charakter selektywny, czyli obejmuj tylko pewne kategorie dóbr. Natomiast miernikiem kompleksowym jest deflator PKB bdĊ PNB. Obejmuje on zmiany cen
wszystkich towarów i usÙug wytwarzanych w gospodarce.
Inflacja nie jest zjawiskiem jednorodnym, przyjmuje róČn posta° i ma róČne
ĊródÙa. Najbardziej podstawow klasyfikacj inflacji jest podziaÙ ze wzgl¿du na
tempo (dynamik¿) zmian cen. Wyst¿puj tu:
ȭ inflacja umiarkowana – ceny rosn powoli, jednocyfrowo (mniej niČ 10%
w skali roku), oczekiwania s stabilne, koszty inflacji prawie niewidoczne.
Wewn¿trznie inflacj¿ umiarkowan dzielimy na peÙzajc i kroczc;
ȭ inflacja galopujca – ceny rosn wedÙug stóp dwu- lub trzycyfrowych (np.
20%-200% w skali roku). Przy takiej inflacji pojawiaj si¿ znieksztaÙcenia gospodarcze. Pienidz traci szybko na wartoïci. Zaczyna si¿ ucieczka od pienidza;
ȭ hiperinflacja – ceny rosn bardzo szybko wedÙug stóp dwu- lub trzycyfrowych, ale w skali miesica lub nawet tygodnia. Gospodarka praktycznie odchodzi od obrotu pieni¿Čnego. Pienidz nie przedstawia sob praktycznie
Čadnej wartoïci.
Ze wzgl¿du na czynnik wywoÙujcy inflacj¿ wyróČniamy: monetarn teori¿
inflacji, inflacj¿ popytow (cignion przez popyt) oraz inflacj¿ kosztow (pchan
przez koszty). Inflacja, w zaleČnoïci od charakteru i powodu jej wystpienia,
moČe wywoÙywa° wiele róČnorodnych skutków: spadek siÙy nabywczej pienidza a w konsekwencji ucieczk¿ od pienidza, pojawienie si¿ iluzji pienidza (duČe róČnice i przekÙamania pÙynce z wielkoïci nominalnych i realnych), spadek
realnych dochodów osób o staÙych dochodach oraz oszcz¿dnoïci, koniecznoï°
utrzymywania wysokich stóp procentowych, wzrost wydatków publicznych,
a takČe wzrost kosztów finansowania dÙugu publicznego. W konsekwencji
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utrzymywania si¿ wysokiej inflacji w dÙugim okresie moČe dojï° do spadku poziomu produkcji (osÙabienie aktywnoïci gospodarczej) i wzrostu bezrobocia.

4. Narz¿dzia i instrumenty realizacji celów ekonomicznych
Podstawowym instrumentem polityki budČetowej jest budČet. BudČet paÚstwa to plan finansowy paÚstwa zawierajcy dochody i wydatki zwizane z realizacj jego podstawowych funkcji. Jest on sporzdzany ex ante, czyli z wyprzedzeniem, na okres zwyczajowo jednego roku i przybiera posta° aktu prawnego
najcz¿ïciej w formie ustawy. W wi¿kszoïci przypadków rok budČetowy pokrywa
si¿ z rokiem kalendarzowym – tak jest w Polsce, natomiast s paÚstwa, w których
rok budČetowy nie zaczyna si¿ 1 stycznia i nie koÚczy 31 grudnia tego samego
roku, np. w Kanadzie rok budČetowy zaczyna si¿ 1 kwietnia. Strona dochodowa
budČetu paÚstwa pokazuje, z jakich ĊródeÙ paÚstwo czerpaÙo swoje dochody
w danym roku. Z kolei strona wydatkowa pokazuje, jakie zadania realizowaÙo
paÚstwo w danym roku. Patrzc na struktur¿ wydatków budČetowych, moČna
oceni°, jaka jest filozofia gospodarcza administracji rzdowo-samorzdowej.
W uj¿ciu ekonomicznym kategoria budČetu paÚstwa obejmuje wszystkie
szczeble, na których administracja rzdowo-samorzdowa gromadzi oraz wydatkuje ïrodki publiczne. Zatem w uj¿ciu ekonomicznym budČet paÚstwa to caÙy
sektor finansów publicznych. Tak rozumiany budČet paÚstwa cz¿sto okreïla si¿
jako budČet ekonomiczny. Na przykÙad w Polsce na budČet paÚstwa skÙadaj si¿
nast¿pujce elementy:
ȭ budČet administracji rzdowej;
ȭ budČety lokalne: budČety jednostek samorzdu terytorialnego — budČety
gmin, budČety powiatów, budČety województw;
ȭ budČety funduszy celowych centralnych, m.in. budČety: Funduszu UbezpieczeÚ SpoÙecznych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych gwiadczeÚ
Pracowniczych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoÙecznego, Funduszu
Alimentacyjnego, Funduszu Rehabilitacji Osób NiepeÙnosprawnych oraz budČety funduszy celowych samorzdowych;
ȭ budČet Narodowego Funduszu Zdrowia, który z punktu widzenia ekonomii
NFZ jest wprawdzie typowym funduszem celowym, ale zgodnie z obowizujc w Polsce ustaw o finansach publicznych nie jest traktowany jako fundusz celowy, lecz jako oddzielnego rodzaju element sektora finansów publicznych;
ȭ tzw. jednostki gospodarki pozabudČetowej6.

6

Por. D. Malinowski, Polityka budČetowa i pieni¿Čna, [w:] Ekonomia w zarysie…, s. 103–104.
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BudČet peÙni szereg funkcji. NajwaČniejsze z nich to: redystrybucyjna, stabilizacyjna, alokacyjna i fiskalna. Funkcja redystrybucyjna (rozdzielcza) polega na
regulowaniu dochodów podstawowych kategorii podmiotów wyst¿pujcych
w gospodarce narodowej. PaÚstwo dokonuje korekty w poziomie dochodów
poprzez system podatkowy i pÙatnoïci transferowe. Funkcj¿ t okreïla si¿ takČe
funkcj „Janosika” – zabieramy jednym, aby da° innym. Funkcja stabilizacyjna
(wyrównawcza, kompensacyjna) polega na wykorzystywaniu budČetu paÚstwa
jako narz¿dzia do Ùagodzenia wahaÚ cyklu koniunkturalnego oraz zapewnienia
zrównowaČonego wzrostu gospodarki. Kolejna, funkcja alokacyjna polega na
podejmowaniu dziaÙaÚ z zakresu optymalnej alokacji posiadanych zasobów
w obszarze dochodów i wydatków budČetowych. WiČe si¿ z wytwarzaniem
przez sektor publiczny dóbr publicznych i spoÙecznych. Natomiast funkcja fiskalna (skarbowa) polega na przejmowaniu na rzecz paÚstwa dochodów, które
wiČ si¿ z prowadzeniem przez paÚstwo dziaÙalnoïci pozwalajcej na realizacj¿
funkcji paÚstwa.
Tworzc budČet, odpowiednie organy musz mie° na wzgl¿dzie przestrzeganie pewnych zasad. Pierwsz z nich jest zasada równowagi, która polega na
dČeniu do zrównowaČenia poziomu wydatków budČetowych przez wpÙywy
budČetowe. Oznacza to, Če zasada ta nie wymusza kaČdorazowo równowagi
budČetowej, a jedynie dČenie do jej osigni¿cia. Zasada powszechnoïci (zupeÙnoïci) wymaga uj¿cia w budČecie wszystkich dochodów i wydatków paÚstwa.
Zasada jednoïci gÙosi, Če wszystkie dochody i wydatki paÚstwa powinny by°
obj¿te jednym planem – budČetem. Natomiast zasada jawnoïci oznacza koniecznoï° prezentowania dochodów i wydatków spoÙeczeÚstwu, a praktycznie organom przedstawicielskim, organizacjom spoÙecznym itp. Bardzo waČn zasad
budČetow jest zasada realnoïci, która postuluje maksymaln precyzj¿ w planowaniu dochodów i wydatków budČetowych. Zasada gospodarnoïci wymaga
racjonalnego, a wi¿c i oszcz¿dnego wydatkowania ïrodków budČetowych, natomiast zasada jednorocznoïci oznacza, Če budČet sporzdzany jest na jeden rok
budČetowy.
W praktyce gospodarczej mamy kilka podejï° do klasyfikacji dochodów budČetowych. Jednym z nich jest podziaÙ na:
ȭ Daniny publiczne – s one klasycznym ci¿Čarem nakÙadanym na gospodarstwa domowe i przedsi¿biorstwa. Ich gÙówn cech jest to, Če podmiot ponoszcy ci¿Čar daniny publicznej nie otrzymuje z zamian Čadnego bezpoïredniego ïwiadczenia (korzyïci). NaleČ do nich podatki, cÙa.
ȭ Dochody publiczne z majtku i praw majtkowych, np. czynsze, dywidendy.
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PozostaÙe dochody:
ȭ róČnego rodzaju opÙaty (skarbowe, sdowe, notarialne),
ȭ skÙadki na ubezpieczenie spoÙeczne,
ȭ skÙadki na ubezpieczenie zdrowotne,
ȭ skÙadki na róČne fundusze publiczne, np. na Fundusz Pracy.
W innych uj¿ciach szczególn uwag¿ zwraca si¿ na rozróČnienie dochodów
i przychodów budČetu paÚstwa. Przychody paÚstwa w roku budČetowym to
wszystkie wpÙywy do kasy paÚstwa, jakie miaÙy miejsce w danym roku budČetowym. W tym przypadku przychody dzielimy na dwie kategorie: te przychody,
które zaliczamy do dochodów budČetu paÚstwa, oraz te przychody, których nie
moČna traktowa° jako dochodów budČetu paÚstwa. Na przychody paÚstwa
skÙadaj si¿ w pierwszej kolejnoïci przychody z podatków. WyróČniamy trzy
grupy podatków: bezpoïrednie, poïrednie i socjalne. Cech wspóln wszystkich
podatków jest to, Če pÙacone s one z dochodów czynników produkcji. Poza podatkami do skÙadników przychodów paÚstwa naleČ:
ȭ przychody z dywidend; s to wpÙywy z udziaÙu paÚstwa w podziale zysku
przedsi¿biorstw, których paÚstwo jest wÙaïcicielem lub wspóÙwÙaïcicielem;
ȭ przychody z zysku banku centralnego;
ȭ przychody zagraniczne; s to m.in. wpÙywy z odsetek od poČyczek udzielonych przez paÚstwo innym paÚstwom;
ȭ przychody z emisji dÙuČnych skarbowych papierów wartoïciowych (obligacji
skarbowych, bonów skarbowych); o tych przychodach moČna powiedzie°, Če
s to wpÙywy z zacigania dÙugu publicznego lub, mówic inaczej, wpÙywy
z nabywania przez paÚstwo oszcz¿dnoïci;
ȭ przychody z prywatyzacji; s to przychody ze sprzedaČy elementów majtku
paÚstwowego (gÙównie udziaÙów w przedsi¿biorstwach paÚstwowych);
ȭ przychody z nadwyČek budČetowych z lat ubiegÙych.
Do dochodów budČetu paÚstwa zaliczamy: przychody z podatków, przychody z dywidend, przychody z zysku banku centralnego oraz przychody zagraniczne7.
Rozchody budČetu paÚstwa to wszystkie wypÙywy z kasy paÚstwa, jakie
miaÙy miejsce w danym roku budČetowym. Nie wszystkie rozchody paÚstwa
moČna traktowa° jako wydatki paÚstwa, a wi¿c nie wszystkie s widoczne
w budČecie paÚstwa. Najistotniejszym przykÙadem rozchodu, który nie jest wydatkiem budČetu paÚstwa, jest wypÙyw zwizany ze spÙat dÙugu publicznego
(czyli z wykupem przez paÚstwo obligacji i bonów skarbowych). Gdyby zapisywano spÙat¿ dÙugu publicznego jako wydatek paÚstwa, popeÙniano by bÙd po-

7

Ibidem, s.104–105.
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dwójnego liczenia. Jako wydatek budČetu paÚstwa traktuje si¿ natomiast koszty
obsÙugi dÙugu publicznego (czyli odsetki, jakie paÚstwo pÙaci od zacigni¿tych
poČyczek).
Wydatki budČetu paÚstwa dzielimy na wydatki na zakup produktów oraz
wydatki transferowe. Dokonujc wydatków na zakup produktów, paÚstwo bezpoïrednio kreuje wielkoï° popytu w gospodarce. Dokonujc wydatków transferowych, paÚstwo przekazuje ïrodki pieni¿Čne gospodarce, ale w zamian nie
otrzymuje strumienia produktów. Wydatków transferowych nie zalicza si¿ zatem
do wielkoïci popytu. Wydatkami transferowymi s: wydatki na róČnego rodzaju
zasiÙki, wydatki na emerytury i renty, dotacje i subwencje dla nierentownych
przedsi¿biorstw, koszty obsÙugi dÙugu publicznego. W ramach innego podziaÙu
wïród wydatków budČetowych wyróČniamy: wydatki prorozwojowe, wydatki
czysto socjalne, wydatki na tzw. podstawowe funkcje paÚstwa oraz koszty obsÙugi dÙugu publicznego8.
W zaleČnoïci od bieČcej sytuacji w gospodarce wewn¿trznej, a takČe od
uwarunkowaÚ mi¿dzynarodowych oraz spuïcizny z lat poprzednich saldo budČetu paÚstwa moČe zamkn° si¿ deficytem, nadwyČk lub teČ budČet moČe by°
zrównowaČony. W kaČdym przypadku wynik budČetu moČna przedstawia°
w uj¿ciu kasowym lub ekonomicznym. Deficyt budČetowy to sytuacja, w której
dochody w roku budČetowym s mniejsze niČ wydatki budČetowe. PaÚstwo nie
jest w stanie zgromadzi° w roku budČetowych funduszy niezb¿dnych na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w danym roku budČetowym.
W ostatnich latach jest to sytuacja najcz¿ïciej wyst¿pujca w finansach publicznych. NadwyČka budČetowa wystpi wówczas, gdy dochody budČetowe s
wi¿ksze niČ wydatki budČetowe, a równowaga budČetowa, gdy dochody dokÙadnie zrównuj si¿ z wydatkami. Te dwa ostatnie przypadki wyst¿puj stosunkowo rzadko.
Konsekwencj wyst¿powania cyklicznych deficytów budČetowych jest dÙug
publiczny – zobowizanie sektora publicznego wzgl¿dem podmiotów gospodarczych, w tym osób prywatnych z kraju i zagranicy. DÙug publiczny wzrasta
wówczas, gdy w sektorze publicznym wyst¿puje deficyt i trzeba pozyska° ïrodki
na pokrycie tej nierównowagi. NadwyČka budČetowa umoČliwia zmniejszenie
dÙugu publicznego. DÙug publiczny moČemy podzieli° na dobrowolny i przymusowy. Inna klasyfikacja wyróČnia dÙug wewn¿trzny i zagraniczny (zewn¿trzny).
DÙug publiczny wewn¿trzny jest to Ùczne zobowizanie paÚstwa z tytuÙu wyemitowanych przez paÚstwowe instytucje róČnego szczebla papierów wartoïciowych (obligacji, weksli, bonów skarbowych) oraz kredytów zacigni¿tych
8

Por. ibidem, s.107–108.
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wobec obywateli danego paÚstwa. Jest to dÙug lepszy od zewn¿trznego, gdyČ
spÙata zacigni¿tych kredytów trafia do obywateli, przez co kapitaÙ i produkcja
pozostaj w tym paÚstwie. DÙug publiczny zagraniczny jest to Ùczne zobowizanie paÚstwa z tytuÙu wyemitowanych przez nie papierów wartoïciowych oraz
kredytów zacigni¿tych wobec podmiotów zagranicznych (publicznych i prywatnych). Jest to dÙug gorszy od wewn¿trznego, gdyČ spÙata zacigni¿tych kredytów trafia do podmiotów zagranicznych, przez co kapitaÙ i produkcja opuszczaj
dane paÚstwo.
Bank centralny jest drugim obok administracji rzdowo-samorzdowej podmiotem realizujcym polityk¿ gospodarcz paÚstwa. W wi¿kszoïci paÚstw bank
centralny w zakresie powierzonych mu przez ustawodawstwo zadaÚ jest niezaleČny od administracji rzdowo-samorzdowej. NajwaČniejsz pÙaszczyzn dziaÙania banku centralnego jest realizacja polityki pieni¿Čnej (polityki monetarnej).
Pienidz to wszystkie aktywa, które realizuj funkcj¿ ïrodka wymiany, ïrodka
pÙatniczego, miernika wartoïci oraz ïrodka tezauryzacji, czyli przechowywania
wartoïci. Niektóre kategorie pienidza mog peÙni° dodatkowo funkcje pienidza mi¿dzynarodowego.
Zdecydowana wi¿kszoï° banków centralnych to banki o jednym celu strategicznym polityki pieni¿Čnej. Celem tym jest niska stopa inflacji, czyli stabilnoï°
cen. Do tej grupy banków naleČ m.in. Narodowy Bank Polski (wyÙcznie jeden
cel strategiczny polityki monetarnej nakazuje polskiemu bankowi centralnemu
realizowa° obowizujca aktualnie Ustawa o NBP z sierpnia 1997 r.) oraz Europejski Bank Centralny, który prowadzi polityk¿ pieni¿Čn dla paÚstw, które przyj¿Ùy euro jako swoj walut¿. Tylko nieliczne banki centralne s bankami o dwóch
równorz¿dnych celach strategicznych polityki pieni¿Čnej. W ich przypadku strategicznymi celami polityki pieni¿Čnej s: niska stopa inflacji oraz odpowiednio
wysokie tempo wzrostu gospodarczego. NajwaČniejszym przedstawicielem tej
grupy banków jest System Rezerwy Federalnej – amerykaÚski bank centralny.
Niska stopa inflacji jest podstawowym warunkiem wprowadzenia gospodarki
w perspektywie wielu lat na ïcieČk¿ odpowiednio wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego. Jednak w krótkim okresie cz¿sto nie moČna jednoczeïnie zachowa° niskiej stopy inflacji i zwi¿kszy° tempa wzrostu gospodarczego. Dlatego
banki centralne o dwóch celach strategicznych mog wybiera°, który z nich aktualnie chc realizowa°9.
WspóÙczeïnie narz¿dzia polityki pieni¿Čnej moČna podzieli° na standardowe,
niestety juČ coraz mniej skuteczne, i niestandardowe. Do najwaČniejszych standardowych narz¿dzi polityki pieni¿Čnej kaČdego banku centralnego naleČ
9

Por. ibidem, s. 119.
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m.in. operacje otwartego rynku (open market operations). WyróČniamy dwa rodzaje tych operacji: reverse repo i repo. Operacje reverse repo polegaj na tym, Če bank
centralny sprzedaje papiery wartoïciowe (najcz¿ïciej s to specjalne bony pieni¿Čne banku centralnego) bankom komercyjnym. Banki komercyjne kupuj papiery wartoïciowe za swoje pÙynne rezerwy gotówkowe. W operacjach reverse
repo uczestnicz te banki komercyjne, które aktualnie maj nadmiar pÙynnych
rezerw. Jest to dla nich alternatywa w stosunku do sprzedaČy pÙynnych rezerw
innym bankom komercyjnym na mi¿dzybankowym rynku pieni¿Čnym. Aby
zach¿ci° banki komercyjne majce nadmiar pÙynnych rezerw do przeprowadzenia z bankiem centralnym operacji reverse repo, bank centralny musi podnieï°
swoj stop¿ interwencyjn (referencyjn). Jest to minimalna stopa oprocentowania wspomnianych bonów pieni¿Čnych banku centralnego. Gdy stopa ta wzroïnie, banki komercyjne majce nadmiar pÙynnych rezerw wol je ulokowa°
w bonach pieni¿Čnych banku centralnego niČ sprzeda° na mi¿dzybankowym
rynku pieni¿Čnym. Przeprowadzenie operacji reverse repo powoduje spadek podaČy pÙynnych rezerw na mi¿dzybankowym rynku pieni¿Čnym i w konsekwencji wzrost ceny tych rezerw, czyli stopy procentowej mi¿dzybankowego rynku
pieni¿Čnego. W efekcie rosn koszty dziaÙalnoïci banków komercyjnych.
Operacje repo polegaj z kolei na tym, Če banki komercyjne sprzedaj bankowi centralnemu papiery wartoïciowe. W zamian za papiery wartoïciowe banki
komercyjne otrzymuj pÙynne rezerwy. W operacjach tych uczestnicz banki
komercyjne, które aktualnie cierpi na niedobór pÙynnych rezerw. Operacje repo
s dla nich alternatyw w stosunku do zakupu pÙynnych rezerw na mi¿dzybankowym rynku pieni¿Čnym. Do operacji repo dochodzi, gdy bank centralny obniČy
swoj stop¿ interwencyjn. W przypadku Narodowego Banku Polskiego stopa
interwencyjna jest najwaČniejsz stop procentow.
Kolejnym standardowym narz¿dziem polityki pieni¿Čnej banku centralnego
s pozostaÙe stopy procentowe banku centralnego. S to wszystkie inne stopy
banku centralnego poza wspomnian wyČej stop interwencyjn. To stopy, po
których bank centralny udziela róČnych kredytów bankom komercyjnym, np.
kredytów na powi¿kszenie masy kredytowej banku komercyjnego. Poszczególne
banki centralne róČni si¿ liczb tych stóp i ich nazwami. W przypadku NBP s to
stopa lombardowa i stopa redyskontowa. Podniesienie tych stóp oznacza takČe
wzrost kosztów dziaÙalnoïci banków komercyjnych10. Szczególnym rodzajem
stopy procentowej banku centralnego jest stopa depozytowa. Okreïla ona poziom
korzyïci, jakie banki komercyjne osign z tytuÙu ulokowania ïrodków na rachunku depozytowym banku centralnego. Instrument ten jest cz¿sto wykorzy10

Por. ibidem, s. 119–120.
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stywany przez banki komercyjne w warunkach braku zaufania na rynku finansowym i niech¿ci do lokowania posiadanych ïrodków w inne aktywa lub na
dÙuČsze okresy. Innym narz¿dziem standardowym banku centralnego jest stopa
rezerwy obowizkowej. Determinuje ona skal¿ ekspansji kredytowej banków
komercyjnych, a tym samym kreacji pienidza bankowego, na podstawie pojedynczego depozytu zÙoČonego w banku komercyjnym. Wyznacza ona takČe poziom zamroČonych ïrodków w relacji do posiadanych przez banki depozytów.
Wzrost stopy rezerwy obowizkowej zmniejsza moČliwoï° kreacji pienidza
przez banki komercyjne, natomiast jej obniČenie przyczynia si¿ do zwi¿kszenia
podaČy pienidza bankowego.
Na ogóÙ bank centralny w paÚstwach o gospodarce rynkowej prowadzi takČe
polityk¿ kursu walutowego. W ramach tej polityki decyduje, jaki system kursu
walutowego b¿dzie obowizywaÙ w gospodarce. W kaČdym reČimie kursowym
bank centralny ma moČliwoï° wpÙywania na poziom kursu walutowego. Dotyczy to takČe systemu pÙynnego kursu walutowego, który m.in. obowizuje
w polskiej gospodarce. W tym systemie poziom kursu walutowego zaleČy wyÙcznie od ksztaÙtowania si¿ popytu i podaČy na mi¿dzybankowym rynku walutowym. W warunkach tego systemu bank centralny moČe wpÙywa° na poziom
kursu walutowego przez interwencje na mi¿dzybankowym rynku walutowym.
OddziaÙywanie na poziom kursu walutowego jest takČe instrumentem polityki
pieni¿Čnej. Gdy bank centralny prowadzi polityk¿ antyinflacyjn, swoimi interwencjami chce doprowadzi° do aprecjacji waluty krajowej, czyli do spadku ceny
walut zagranicznych. W tym celu, korzystajc z posiadanych rezerw walut wymienialnych, zwi¿ksza podaČ na mi¿dzybankowym rynku walutowym. Instrumentami polityki pieni¿Čnej s takČe narz¿dzia werbalne. To róČnego rodzaju
ustne i pisemne apele banku centralnego do administracji rzdowo-samorzdowej. W nich bank centralny moČe domaga° si¿ np. zmniejszenia deficytu budČetu
paÚstwa czy zmniejszenia poziomu podatków poïrednich.
Ostatni kryzys finansowy i gospodarczy uwidoczniÙ sÙaboï° i nisk skutecznoï° standardowych narz¿dzi polityki pieni¿Čnej, jakie byÙy stosowane przez
banki centralne, zarówno w kontekïcie celów stawianych polityce monetarnej, jak
i w odniesieniu do innych kategorii ekonomicznych, a w szczególnoïci poziomu
aktywnoïci gospodarczej i sytuacji na rynku pracy. Dlatego teČ wÙadze monetarne w wielu paÚstwach zdecydowaÙy si¿ wprowadzi° i uruchomi° niestandardowe instrumenty w polityce pieni¿Čnej. Najcz¿ïciej stosowanym jest tzw. luzowanie iloïciowe, które w praktyce oznacza wprowadzanie do obiegu pienidza
banku centralnego, który jako jedyny moČe emitowa° ten pienidz w zamian za
papiery wartoïciowe, najcz¿ïciej publiczne obligacje. Potencjalnym zagroČeniem
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takich dziaÙaÚ jest to, Če wzrost zasobów pienidza banku centralnego nie wynika
ze wzrostu potencjaÙu gospodarczego, lecz przyjmuje posta° tzw. pustego pienidza, inaczej pienidza bez pokrycia. W dÙuČej perspektywie moČe to spowodowa° presj¿ inflacyjn lub powstawanie baniek spekulacyjnych na aktywach.
Narz¿dziem sÙuČcym realizacji podstawowych celów ekonomii jest takČe
polityka handlowa. Jest to wszelka aktywnoï° instytucji paÚstwa w sferze stosunków handlowych z zagranic. MoČe ona przybiera° form¿ dziaÙaÚ protekcjonistycznych albo teČ dziaÙaÚ na rzecz liberalizacji wymiany handlowej. Protekcjonizm oznacza podnoszenie wysokoïci istniejcych barier handlowych lub teČ
wprowadzanie nowych. W skrajnej postaci moČe to prowadzi° do autarkizmu,
czyli takiej gospodarki, w której nie b¿dzie wymiany mi¿dzynarodowej. Polityka
handlowa wspierajca liberalizacj¿ handlu oznacza obniČanie istniejcych barier
handlowych lub teČ ich eliminowanie (znoszenie). Jej skrajna posta° oznacza
istnienie wolnego handlu, czyli handlu bez Čadnych barier.
W polityce handlowej stosuje si¿ róČne narz¿dzia. NaleČ do nich cÙa, narz¿dzia parataryfowe i pozataryfowe. CÙo to opÙata nakÙadana na towary w zwizku
z przekroczeniem przez nie granicy celnej. CÙo moČe mie° charakter importowy
(ono dominuje), eksportowy i tranzytowy. Ponadto wyróČniamy cÙa fiskalne
ochronne, protekcyjne, antydumpingowe, wyrównawcze, ekspansywne, bojowe,
retorsyjne i prohibicyjne. Do narz¿dzi parataryforych zaliczamy subsydia, dumping, zmienne opÙaty wyrównawcze, depozyty importowe, opÙaty celne. Zarówno cÙa, jak i narz¿dzia parataryfowe wpÙywaj bezpoïrednio na wzrost ceny dobra, które jest przedmiotem wymiany. Natomiast narz¿dzia pozataryfowe
bezpoïrednio wpÙywaj na ograniczenie iloïci dóbr poddawanych wymianie
mi¿dzynarodowej. NaleČ do nich: embargo, czyli zakaz eksportu/importu, kontyngenty, licencje, dobrowolne ograniczenia eksportu, a takČe normy techniczne
i standardy sanitarne oraz fitosanitarne.
Omówione powyČej narz¿dzia oddziaÙywania na procesy gospodarcze nie s
jedynymi. MoČna jednak przyj°, Če s reprezentatywne, gdyČ odnosz si¿ do
wielu obszarów aktywnoïci gospodarczej i stanowi przedmiot ekonomii jako
nauki, która stara si¿ budowa° twierdzenia i zasady wyjaïniajce funkcjonowanie
podmiotów gospodarczych i caÙych gospodarek. Poszczególne paÚstwa w róČnym stopniu i z róČn skutecznoïci wykorzystuj dost¿pne polityki dla osigni¿cia podstawowych celów ekonomii i realizacji kluczowych funkcji.
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SÙowniczek
Deficyt budČetowy to sytuacja, w której dochody w roku budČetowym s mniejsze niČ wydatki budČetowe.
Ekonomia to nauka spoÙeczna mówica o sposobach i narz¿dziach, za pomoc
których podmioty gospodarcze decyduj o jak najlepszym, czyli optymalnym
wykorzystaniu posiadanych zasobów czynników produkcji (pracy, kapitaÙu
i ziemi) w celu zaspokojenia zróČnicowanych potrzeb.
NadwyČka budČetowa oznacza, Če dochody budČetowe s wi¿ksze niČ wydatki
budČetowe.
Polityka handlowa – jest to wszelka aktywnoï° instytucji paÚstwa w sferze stosunków handlowych z zagranic. MoČe ona przybiera° form¿ dziaÙaÚ protekcjonistycznych albo teČ dziaÙaÚ na rzecz liberalizacji wymiany handlowej.
Produkt krajowy brutto to Ùczna wartoï° dóbr wytworzonych przez czynniki
produkcji zlokalizowane na terytorium danego paÚstwa bez wzgl¿du na to, kto
jest ich wÙaïcicielem, w pewnym okresie, najcz¿ïciej jednego roku.
Produkt narodowy brutto to natomiast Ùczna wartoï° dóbr wytworzonych
przez krajowe podmioty gospodarcze bez wzgl¿du na miejsce ich wytworzenia
w pewnym okresie.
Protekcjonizm oznacza podnoszenie wysokoïci istniejcych barier handlowych
lub teČ wprowadzanie nowych.
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PROPOZYCJE )WICZES
Rozwizywanie zadaÚ problemowych indywidualnie bdĊ w grupach – uczy
liczenia, wykorzystywania narz¿dzi analizy ekonomicznej, a takČe interpretacji
uzyskiwanych wyników oraz zaleČnoïci mi¿dzy poszczególnymi kategoriami
ekonomicznymi.
Zadanie 1.
W pewnej gospodarce w latach 2004–2006 produkowano szeï° dóbr. Rokiem
bazowym jest rok 2004.
a. UzupeÙnij poniČsz tabel¿
IloĂÊ

Dobro

b.
c.
d.
e.
f.

WartoĂÊ produkcji
w cenach bieĝÈcych

Cena

2004

2005

2006

2004

2005

2006

A

200

200

250

2

3

3

B

260

250

250

3

5

4

C

100

150

200

4

5

6

D

150

200

220

5

4

6

E

120

150

100

6

6

8

F

50

100

100

7

8

9

2004

2005

2006

WartoĂÊ produkcji
w cenach staïych
2004

2005

2006

Oblicz nominalny PKB dla 2004, 2005 i 2006 roku
Oblicz realny PKB dla 2004, 2005 i 2006 roku
Oblicz i dokonaj interpretacji delatora PKB dla 2004, 2005 i 2006 roku
Oblicz stop¿ wzrostu nominalnego PKB w stosunku do roku bazowego
w 2005 i w 2006 roku
Oblicz stop¿ wzrostu realnego PKB w stosunku do roku bazowego w 2005
i w 2006 roku

Zadanie 2
Aktualne rezerwy banku komercyjnego wynosz 15 000, natomiast depozyty
40 000. JeČeli rezerwy obowizkowe wynosz 15%, to o ile caÙy system bankowy
moČe zwi¿kszy° akcj¿ kredytow?
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Zadanie 3
Rozstrzyganie w grupach lub indywidualnie o poprawnoïci sformuÙowaÚ ekonomicznych
PrzykÙadowo: WskaČ, które z poniČszych stwierdzeÚ jest prawdziwe, a które
faÙszywe.
a. Wartoï° dodana to róČnica mi¿dzy przychodami ze sprzedaČy danego dobra a kosztami, jakie przedsi¿biorstwo poniosÙo na zakup dóbr poïrednich
niezb¿dnych do jego wyprodukowania.
TAK
NIE
b. Oszcz¿dnoïci s skÙadnikiem dochodu narodowego liczonego od strony
dochodów.
TAK
NIE
c. Jeïli w gospodarce wyst¿puje deflacja, to delator PKB przyjmuje wartoïci
ujemne.
TAK
NIE
d. Jeïli dochody netto z wÙasnoïci za granic s dodatnie, to PKB b¿dzie
mniejszy od PNB.
TAK
NIE
e. Realny PKB b¿dzie wi¿kszy od nominalnego, jeïli w gospodarce wystpi
deflacja.
TAK
NIE
f. Deflator PKB moČe przyjmowa° zarówno wartoïci dodatnie, jak i ujemne.
TAK
NIE
Zadanie 4
Wyjaïnianie wÙasnymi sÙowami podstawowych poj¿° i okreïleÚ. PrzykÙadowo:
Wyjaïnij poniČsze poj¿cia: ekonomia, budČet paÚstwa, bezrobocie, inflacja.
Zadanie 5
Zaj¿cia w grupach – praca nad rozwizywaniem problemów i rozstrzyganiem
przyczyn ich powstania. PrzykÙadowo: WskaČ, jakie dziaÙania w sferze polityki
pieni¿Čnej i budČetowej naleČy podj°, aby ograniczy° inflacj¿. Przedstaw róČne
strategie i oceÚ ich skutecznoï° oraz potencjalne koszty.
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PODSTAWY GOSPODARKI RYNKOWEJ
Cel zaj¿°
Proces gospodarowania jest kluczowym zagadnieniem we wspóÙczesnej gospodarce o rynkowym charakterze. Gospodarka kapitalistyczna i mechanizmy
rynkowe maj w polskich warunkach stosunkowo krótk tradycj¿. W duČej mierze s efektem przemian systemowych przeprowadzonych po 1989 roku. MÙode
pokolenie, które juČ caÙe swoje Čycie funkcjonuje w tych nowych uwarunkowaniach, powinno rozumie° mechanizmy i zaleČnoïci zwizane z gospodark
i procesem gospodarowania, by móc je w przyszÙoïci ksztaÙtowa°. PrzyszÙoï°
polskiej gospodarki zaleČy bowiem od wiedzy, wyksztaÙcenia, ïwiadomoïci
i aktywnoïci, takČe ekonomicznej, mÙodego pokolenia, szczególnie w warunkach
zachodzcych zmian demograficznych.
Celem zaj¿° jest rzetelne przedstawienie podstawowych poj¿° i problemów
zwizanych z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej. Podczas zaj¿° nacisk b¿dzie w szczególnoïci poÙoČony na zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania mechanizmu rynkowego, jego sÙabymi oraz mocnymi stronami, jak równieČ
z argumentami uzasadniajcymi obecnoï° paÚstwa w gospodarce. Zaj¿cia mog
by° prowadzone w formie wykÙadu i °wiczeÚ z wykorzystaniem aktywizacji
uczniów. Formy te stwarzaj moČliwoï° ksztaÙtowania i prezentowania przez
uczniów samodzielnych opinii, prowadzenia dyskusji, a takČe empirycznej weryfikacji procesu decyzyjnego. Tym samym zaj¿cia b¿d sprzyjaÙy pogÙ¿bianiu wiedzy, wypracowywaniu indywidualnej oceny i decyzji oraz b¿d kreowaÙy umiej¿tnoï° konstruktywnej argumentacji podczas dyskusji i w pracy zespoÙowej.
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Zakres wiedzy wst¿pnej
1. Poj¿cie i rodzaje gospodarek
Gospodark¿ bardzo cz¿sto definiuje si¿ jako dajcy si¿ wyodr¿bni° system
gospodarczy. Tym samym, aby w peÙni zrozumie° to poj¿cie, konieczne jest wyjaïnienie, czym jest system gospodarczy. Jest to caÙoksztaÙt relacji mi¿dzy podmiotami gospodarczymi, ogóÙ cech wszelkiej dziaÙalnoïci gospodarczej i sama
dziaÙalnoï° gospodarcza1. System gospodarczy moČe by° równieČ definiowany
jako ukÙad stosunków i organizacji, który ksztaÙtuje prawa i regulacje rzdzce
dziaÙalnoïci gospodarcz, determinuje prawa wÙasnoïci czynników produkcji,
rozdziela uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie produkcji, konsumpcji, determinuje bodĊce motywujce róČne podmioty gospodarcze, a w ostatecznoïci rozstrzyga co, jak i dla kogo ma by° wytwarzane.
W literaturze ekonomicznej spotykamy wiele klasyfikacji i podziaÙów gospodarek. Jednym z podstawowych jest podziaÙ na gospodark¿ naturaln oraz towarow, inaczej nazywan takČe towarowo-pieni¿Čn. Ta pierwsza polega na
tym, iČ podmioty gospodarcze podejmuj dziaÙalnoï° w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Produkuj, wytwarzaj, a jak trzeba to takČe sprzedaj po to, aby
zaspokoi° swoje potrzeby, czyli potrzeby producentów. Wymiana nie jest celem
dziaÙalnoïci, a jedynie elementem dodatkowym, gdy okazuje si¿, Če producent
wytworzyÙ wi¿cej danego dobra2, niČ jest w stanie sam skonsumowa°. Gospodar-

1

2

Por. R. Wojciechowska, Funkcjonowanie rynku, [w:] Ekonomia w zarysie, red. I. ZawiïliÚska, Stowarzyszenie Ksi¿gowych w Polsce, Warszawa 2011, s. 61.
Dobro jest stosunkowo obszern kategori ekonomiczn. Definiuje si¿ je jako kaČdy ïrodek
materialny i niematerialny, który bezpoïrednio lub poïrednio sÙuČy do zaspokojenia potrzeb.
Jest to wi¿c towar (produkt), usÙuga, ale takČe stan czy czas wolny. Podstawowy podziaÙ dóbr
ekonomii sprowadza si¿ do wyróČnienia dóbr ekonomicznych oraz dóbr wolnych. Te pierwsze,
nazywane takČe dobrami gospodarczymi, s wytworem pracy ludzkiej i maj ograniczony charakter, czyli s dobrami rzadkimi. Cecha rzadkoïci sprowadza si¿ do tego, Če dóbr jest mniej
w stosunku do potrzeb w danym momencie. Ponadto powoduje ona, Če dobra ekonomiczne maj cen¿, a ekonomia bada wÙaïciwy sposób ich rozdzielenia i alokacji. Dobra wolne natomiast
moČna zdefiniowa° jako dost¿pne dla wszystkich, niemajce ceny, wyst¿pujce w przyrodzie
w nieograniczonej iloïci, a takČe nadajce si¿ do bezpoïredniego uČytku, np. powietrze. Dobra
ekonomiczne moČemy podzieli° na konsumpcyjne (sÙuČ do bezpoïredniego zaspokajania ludzkich potrzeb i s nabywane przez gospodarstwa domowe, to zawsze dobra finalne) oraz produkcyjne (s potrzebne do tworzenia innych nowych dóbr oraz do zwi¿kszenia zasobów czynników
produkcji i zdolnoïci produkcyjnych gospodarki, np. maszyny, surowce). Inny podziaÙ sprowadza si¿ do dóbr finalnych (nabywanych przez ostatecznego ich uČytkownika i sÙuČcych do fizycznej konsumpcji lub wielokrotnego wykorzystania, np. jogurt, komputer, mÙotek, maszyna
produkcyjna, samochód) oraz dóbr poïrednich (nabywanych przez przedsi¿biorstwa i w caÙoïci
jednorazowo zuČywanych do produkcji innego dobra, np. d¿tka do koÙa, ïrubka, koÙo do rowe-
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ka ta najcz¿ïciej wiČe si¿ z wymian bezpieni¿Čn a wi¿c tak, w której nie wyst¿puje pienidz w Čadnej postaci – takČe towarowej3 – a dobra wymieniane s
w formule barterowej. Transakcja barterowa polega na zamianie jednego produktu bezpoïrednio na inny, bez uČycia pienidza. MoČe wydawa° si¿, Če transakcje
tego typu s proste w zawieraniu, gdyČ nie trzeba martwi° si¿ o to, w jakim pienidzu (walucie) chcemy rozliczy° transakcj¿, czy to dobry pienidz itd., jednak
nic bardziej mylnego. Bowiem aby do transakcji barterowej doszÙo, musi zajï°
tzw. podwójna koincydencja (zbieČnoï°) potrzeb. Oznacza to, Če ktoï, kto ma
w nadmiarze pczki, a chce jabÙka, musi znaleĊ° na rynku osob¿, która ma jabÙka,
ale chce pczki. Jeïli spotkamy koleg¿, który ma jabÙka, ale nie chce pczków
tylko lemoniad¿, to do takiej transakcji nie dojdzie. Potrzeby bowiem nie pokryj
si¿ ze sob. Kolejnym problemem jest ustalenie warunków wymiany, ile pczków
za jabÙko.
Gospodarka towarowa natomiast to taka, w której podstawowym celem dziaÙalnoïci gospodarczej, a w zasadzie produkcyjnej jest wytwarzanie dóbr z przeznaczeniem na wymian¿ – sprzedaČ przy uČyciu pienidza. Z zaÙoČenia produkujemy wi¿cej niČ bylibyïmy w stanie sami skonsumowa°, co wi¿cej, bardzo
cz¿sto wytwarzamy dobra, których sami nie wykorzystujemy. Nast¿pnie ïrodki
uzyskane ze sprzedaČy sÙuČ do nabywania innych dóbr uznawanych za niezb¿dne zarówno w odniesieniu do rozwoju dziaÙalnoïci gospodarczej i produkcji,
jak i indywidualnych potrzeb konsumpcyjnych determinujcych poziom dobrobytu.
Inn klasyfikacj gospodarek jest podziaÙ z punktu widzenia skali dziaÙalnoïci gospodarczej. W tym przypadku wyst¿puje gospodarka ïwiatowa – globalna,
mi¿dzynarodowa, narodowa, terenowa i gospodarka przedsi¿biorstw. Z punktu
widzenia wÙasnoïci podstawowych czynników produkcji w ramach poszczególnych paÚstw wyróČniamy gospodark¿ prywatn oraz publiczn.
PodziaÙ na gospodark¿ rynkow i centralnie planowan, znan takČe pod
okreïleniem nakazowo-rozdzielczej jest zwizany z kryterium rodzaju mechanizmu dominujcego w gospodarce. Gospodarka rynkowa cechuje si¿ dominacj
wÙasnoïci prywatnej (niekiedy traktuje si¿ t¿ form¿ jako jedyn) oraz swobodnym, niezakÙóconym dziaÙaniem mechanizmu rynkowego, który omówiony zostanie w dalszej cz¿ïci. Niekiedy nazywa si¿ j takČe gospodark wolnorynkow,
aby zaakcentowa° brak ingerencji paÚstwa w mechanizmy gospodarcze, a przede

3

ru). Ponadto wyróČniamy dobra substytucyjne i komplementarne, normalne i niČszego rz¿du,
prywatne i publiczne, poČdane i niepoČdane.
Pienidz towarowy to taki, który posiada wartoï° sam w sobie i moČe mie° zastosowanie inne
niČ pienidz, np. zÙota moneta, a w przeszÙoïci bydÙo, muszle, kamienie.
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wszystkim rynkowe. Jej przeciwieÚstwem jest gospodarka nakazoworozdzielcza, w której dominujc, a niekiedy jedyn dopuszczaln form wÙasnoïci jest wÙasnoï° paÚstwowa (publiczna) a podstawowych mechanizmem i regulatorem procesów ekonomicznych jest plan i system nakazów oraz centralnego
rozdzielnictwa i dystrybucji wytwarzanych w takiej gospodarce dóbr. UzupeÙnieniem tego podziaÙu gospodarek, ze wskazaniem, Če te wyČej wymienione
wyst¿puj w realnym ïwiecie niezmiernie rzadko, jest gospodarka mieszana.
Charakteryzuje si¿ ona tym, Če dominuje wÙasnoï° prywatna, ale cz¿ï° zasobów
znajduje si¿ w posiadaniu paÚstwa. PaÚstwo ingeruje takČe w pewnym wymiarze w dziaÙanie podmiotów gospodarczych i reguluje mechanizm rynkowy. To
dominujcy rodzaj gospodarki.

1.1. Podmioty w gospodarce rynkowej
Elementem kaČdej gospodarki i procesu gospodarowania, takČe opartego na
mechanizmie rynkowym, s podmioty gospodarcze. Podmiot gospodarczy definiuje si¿ jako podstawow jednostk¿ ekonomiczn podejmujc autonomiczne
decyzje o zastosowaniu rzadkich dóbr b¿dcych jej wÙasnoïci. Na gruncie ekonomii najcz¿ïciej wyróČnia si¿ trzy podstawowe kategorie podmiotów: gospodarstwa domowe (konsumenci), przedsi¿biorstwa (w uproszczeniu producenci,
wytwórcy) oraz paÚstwo. Zasadnicza równica, jaka mi¿dzy nimi wyst¿puje,
sprowadza si¿ do podstawowego celu ich dziaÙalnoïci oraz gÙównych obszarów
aktywnoïci. Ponadto naleČy pami¿ta°, Če te podstawowe podmioty mog tworzy° pewne zwizki i struktury bardziej zÙoČone, stanowice m.in. podmioty
stosunków mi¿dzynarodowych czy wspóÙczesnej gospodarki ïwiatowej, tzw.
podmioty pozapaÚstwowe, np. organizacje mi¿dzynarodowe.
Gospodarstwo domowe peÙni zarówno funkcje konsumpcyjne, jak i produkcyjne. Jest to podmiot gospodarczy prowadzcy dziaÙalnoï° gospodarcz w celu
maksymalizacji korzyïci z konsumpcji, a wi¿c dČcy do osigni¿cia jak najwyČszego poziomu uČytecznoïci caÙkowitej (satysfakcji, zadowolenia) przy danym
dochodzie i cenach dóbr.
Przedsi¿biorstwo natomiast na gruncie ekonomii to ludzie lub grupy ludzi
dysponujce okreïlonymi ïrodkami produkcji, takimi jak ziemia, lokale biurowe,
budynki fabryczne, maszyny, urzdzenia, narz¿dzia, surowce, ïrodki pieni¿Čne,
ïrodki transportu – niezb¿dnymi do regularnego prowadzenia dziaÙalnoïci gospodarczej w sferze produkcji i obrotu towarowego oraz usÙugowego. NaleČy
jednak podkreïli°, Če podstawowym celem dziaÙalnoïci przedsi¿biorstwa jest
osiganie zysków, czyli dodatniego wyniku finansowego zarówno w krótkim, jak

PODSTAWY GOSPODARKI RYNKOWEJ

53

i dÙugim okresie. Nawet wówczas, gdy w dokumentach strategicznych uČywa
innych okreïleÚ, np. zwi¿kszenie udziaÙu w runku, pozyskanie odbiorców.
PaÚstwo jest najbardziej zÙoČonym i w niektórych nurtach ekonomii najbardziej kontrowersyjnym podmiotem gospodarczym. Jest to suwerenna, terytorialna
i polityczna instytucja, która opierajc si¿ na posiadanych zasobach oraz wykorzystujc system prawny, gospodarczy i ukÙad stosunków mi¿dzynarodowych,
efektywnie tworzy optymalne warunki rozwoju cywilizacyjnego swojego spoÙeczeÚstwa. Jeïli w ten nowoczesny sposób b¿dziemy postrzega° i definiowa° paÚstwo, to wiele obaw i kontrowersji zwizanych z jego obecnoïci w gospodarce
moČemy wyeliminowa°. PaÚstwo i jego instytucje maj bowiem z jednej strony
okreïla° i gwarantowa° stabilnoï° oraz efektywnoï° warunków do prowadzenia
dziaÙalnoïci gospodarczej, z drugiej natomiast podejmowa° dziaÙania, które b¿d
ukierunkowane na realizacj¿ funkcji, jakie paÚstwo musi wypeÙnia°. NaleČy do
nich m.in. zapewnienie bezpieczeÚstwa wewn¿trznego i zewn¿trznego, wymiar
sprawiedliwoïci, edukacja, sÙuČba zdrowia czy pomoc spoÙeczna. W swojej dziaÙalnoïci nie moČe kierowa° si¿ zyskiem, bo on nie jest celem aktywnoïci paÚstwa,
tylko przedsi¿biorstw, lecz dČeniem do zagwarantowania rozwoju ogólnocywilizacyjnego, podnoszenia dobrobytu spoÙecznego, co nie odbywa si¿ kosztem
przyszÙych pokoleÚ. PaÚstwo niejednokrotnie musi takČe zagwarantowa° dostarczanie dóbr publicznych, których nie chc dostarcza° podmioty prywatne, a takČe realizowa° cele pozaekonomiczne. Kryteria efektywnoïci, gospodarnoïci
i realnoïci w odniesieniu do oceny dziaÙaÚ podejmowanych przez paÚstwo i jego
organy s jak najbardziej uzasadnione, jednak musz by° traktowane bardziej
elastycznie niČ w odniesieniu do przedsi¿biorstwa. Reasumujc, naleČy stwierdzi°, Če paÚstwo jako podmiot gospodarczy jest konsumentem, producentem,
a takČe okreïla „warunki gry” w gospodarce.

1.2. Rynek, struktury rynkowe i mechanizm rynkowy
Rynek jest poj¿ciem wieloznacznym. MoČemy go definiowa° jako ogóÙ warunków ekonomicznych, które pozwalaj na zawarcie transakcji mi¿dzy podmiotami chccymi sprzeda° dane dobro a podmiotami pragncymi to dobro kupi°.
Rynek moČe jednak oznacza° caÙoksztaÙt transakcji kupna i sprzedaČy oraz warunków, w jakich one przebiegaj. MoČe to by° równieČ obszar i ogóÙ miejsc,
gdzie zawierane s transakcje, to takČe grupa podmiotów zawierajcych transakcje.
Rynek moČe by° takČe traktowany jako regulator procesów gospodarczych dokonujcy wyceny dóbr poprzez ustalenie ceny – niestety nie zawsze obiektywnej.
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Rynek moČemy takČe róČnicowa° i dzieli° na róČne kategorie. Ze wzgl¿du na
stopieÚ jednorodnoïci podmiotu transakcji wyróČniamy rynek homogeniczny
i heterogeniczny. W podziale ze wzgl¿du na kryterium swobody dokonywania
transakcji na rynku przez podmioty gospodarcze wyróČnia si¿ rynek wolny, reglamentowany, szary i czarny. Rynek szary to taki, na którym dozwolone jest
posiadanie i wykorzystywanie danego dobra, natomiast nie moČna nim oficjalnie
i legalnie handlowa° bez ograniczeÚ, czyli zawiera° transakcji sprzedaČy i kupna.
Rynek czarny z kolei oznacza, Če – analogicznie jak w przypadku rynku szarego
– nie moČna danym dobrem handlowa°, ale ponadto nie moČna go legalnie posiada°. PrzykÙadem rynku czarnego w Polsce moČe by° rynek twardych narkotyków.
Stosujc kryterium stopnia zorganizowania rynku wyst¿puj rynki formalne,
formalne uÙomne i nieformalne. Rynek formalny to taki, w którym precyzyjnie
okreïlone s trzy elementy: czas, miejsce i sposób zawierania transakcji. Jeïli jeden z tych trzech elementów nie jest precyzyjnie okreïlony i znany, a pozostaÙe
tak, to wówczas mamy do czynienia z rynkiem formalnym uÙomnym. PozostaÙe
przypadki to tzw. rynki nieformalne.
W zaleČnoïci od sytuacji rynkowej mówimy o rynku sprzedawcy i rynku nabywcy. Rynek sprzedawcy cechuje si¿ dÙugotrwaÙ przewag wielkoïci popytu
nad wielkoïci podaČy, co umoČliwia dyktowanie cen przez producenta. Natomiast rynek nabywcy charakteryzuje si¿ nadwyČk wielkoïci podaČy nad wielkoïci popytu.
Ze wzgl¿du na przedmiot obrotu wyróČniamy rynki towarów, usÙug, czynników produkcji oraz rynki finansowe.
Natomiast struktur rynku nazywamy otoczenie, w którym dziaÙaj podmioty gospodarcze, a przede wszystkim przedsi¿biorstwa. Istniej cztery podstawowe formy rynku: konkurencja doskonaÙa, konkurencja monopolistyczna, oligopol
oraz monopol. Konkurencja doskonaÙa i monopol to skrajne struktury rynkowe.
Pomi¿dzy nimi znajduj si¿ rozwizania poïrednie: konkurencja monopolistyczna i oligopol. Trzy ostatnie wymienione formy rynku: konkurencja monopolistyczna, oligopol i monopol nosz wspóln nazw¿ konkurencji niedoskonaÙej.
W tabeli porównano struktury rynku pod wzgl¿dem czterech cech: liczby przedsi¿biorstw, rodzaju produktu, wpÙywu na cen¿ i barier wejïcia4.

4

M. Próchniak, Struktury rynku, [w:] Ekonomia w zarysie…, s. 241.
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Tabela 1. Porównanie struktur rynku
Struktura
rynku
Cecha

Konkurencja doskonaïa

Konkurencja monopolistyczna

Oligopol

Monopol

Liczba przedsiÚbiorstw

wiele

wiele

kilka

jedno

Produkt

homogeniczny
(standaryzowany)

zróĝnicowany

homogeniczny
lub zróĝnicowany

zindywidualizowany

Wpïyw na cenÚ

brak

pewien

pewien

peïny

Bariery wejĂcia

brak

brak

istniejÈ

peïne

½ródïo: M. Próchniak, Struktury rynku, w: Ekonomia w zarysie, red. I. ZawiĂliñska, Stowarzyszenie KsiÚgowych
w Polsce, Warszawa 2011, s. 241.

Podstawowymi elementami rynku s popyt, podaČ i cena. Popyt przedstawia
zaleČnoï° funkcyjn mi¿dzy cen danego dobra a wielkoïci popytu na nie. Jest
to iloï°, jak nabywcy chc naby° przy róČnym poziomie ceny i przy innych
czynnikach niezmienionych5. Graficznym odzwierciedleniem tej zaleČnoïci jest
krzywa popytu (rys. 1). Analizujc to zagadnienie naleČy wprowadzi° wyraĊne
rozróČnienie mi¿dzy popytem – oznaczanym symbolem D a wielkoïci popytu –
QD. To ostatnie poj¿cie oznacza okreïlon iloï° dobra, jak konsumenci s gotowi
naby° przy danym, konkretnym poziomie ceny6. Wielkoï° popytu zmniejsza si¿,
gdy cena danego dobra roïnie przy innych czynnikach niezmienionych, natomiast wielkoï° popytu roïnie, gdy cena danego dobra maleje. PrzykÙadowo, jeïli
cena bananów na rynku uksztaÙtuje si¿ na poziomie 1,5 jednostek pieni¿Čnych
(jp.), to wielkoï° popytu na banany wyniesie 700 kg, natomiast jeïli cena na rynku
wzroïnie do 3,0 jp., to wielkoï° popytu na banany zmaleje do 400 kg. ZaleČnoï°
ta jest nazywana prawem popytu7.

5

6

7

Popyt moČe by° rozpatrywany z punktu widzenia pojedynczego konsumenta czy nabywcy.
MoČna równieČ go analizowa° w uj¿ciu zagregowanym, czyli rynkowym. Mi¿dzy tymi wielkoïciami wyst¿puje jednak bardzo silny zwizek. Rczny popyt rynkowy stanowi sum¿ popytów
indywidualnych.
Wielkoï° popytu jest to, wyraČona w jednostkach fizycznych, maksymalna iloï° danego dobra,
jak nabywcy s skÙonni zakupi° i na jak pozwala im ich siÙa nabywcza, przy danym konkretnym poziomie ceny tego dobra.
Prawo popytu mówi, Če wielkoï° popytu na dane dobro maleje, gdy przy pozostaÙych czynnikach niezmienionych, cena tego dobra roïnie i odwrotnie. Por. I. ZawiïliÚska, Popyt, podaČ
i optymalny wybór konsumenta, [w:] Ekonomia w zarysie…, s. 159–160.
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Cena
bananów
w jp.
(p)

4,00

Z

3,50
3,00

X

2,50
2,00

Y

1,50
1,00

D – popyt na banany

200

400

600

800

1000

Q – liczba bananów

Rysunek 1. Krzywa popytu na banany
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Tabela 2. ZaleĝnoĂÊ miÚdzy cenÈ a wielkoĂciÈ popytu na banany
Cena bananów w jp. (p)

WielkoĂÊ popytu na banany w kg (Q )

1,00

800

1,50

700

2,00

600

2,50

500

3,00

400

3,50

300

4,00

200

D

½ródïo: Opracowanie wïasne.

Przedstawiona zaleČnoï° mi¿dzy cen a wielkoïci popytu na banany stanowi odzwierciedlenie typowych warunków wyst¿pujcych na rynku. NaleČy jednak pami¿ta°, Če w szczególnych okolicznoïciach sformuÙowane tu prawo popytu moČe nie dziaÙa°. Mamy wówczas do czynienia z nietypowymi reakcjami
wielkoïci popytu na zmian¿ ceny danego dobra. PrzykÙadowo, wielkoï° popytu
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moČe nie reagowa° na zmian¿ ceny, najcz¿ïciej sytuacja ta dotyczy dóbr zaspokajajcych podstawowe potrzeby i niemajcych Ùatwo dost¿pnych substytutów/zast¿pników, np. sól. W szczególnych okolicznoïciach popyt moČe takČe
przedstawia° jednokierunkow zaleČnoï° ceny i wielkoïci popytu, gdy wzrost
ceny danego dobra powoduje wzrost wielkoïci popytu, a spadek ceny spadek
wielkoïci popytu.
Jak juČ wspomniano, zmiana ceny danego dobra powoduje zmian¿ wielkoïci
popytu na nie. W uj¿ciu graficznym oznacza to zmian¿ poÙoČenia na istniejcej
krzywej popytu, czyli ruch po krzywej – przykÙadowo na rysunku 1 z punktu X
do Y czy do punktu Z, które leČ na jednej krzywej popytu D. Natomiast krzywa
popytu jest konstruowana przy zaÙoČeniu, Če inne czynniki, które oprócz ceny
mog decydowa° o wielkoïci popytu na dany produkt, nie ulegaj zmianie.
Czynniki te nazywamy determinantami popytu. Odpowiadaj one za zmiany
popytu na dane dobro, czyli zmian¿ wielkoïci popytu na to dobro przy kaČdym
poziomie jego ceny. Graficznym odzwierciedleniem takiej sytuacji jest przesuni¿cie krzywej popytu (rys. 2).
Cena
bananów
w jp. (p)

4

3

wzrost

2

1

spadek

D1
D0

D
200

400

600

800

1000

Q – liczba bananów

Rysunek 2. Wpïyw determinant popytu na poïoĝenie krzywej popytu na banany
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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W literaturze ekonomicznej najcz¿ïciej wyróČnia si¿ nast¿pujce determinanty popytu:
ȭ dochód nominalny nabywców,
ȭ ceny dóbr pokrewnych (komplementarnych i substytucyjnych),
ȭ preferencje nabywców – gusty,
ȭ oczekiwania,
ȭ rozmiar rynku (liczba nabywców)8.
PodaČ jest natomiast zaleČnoïci funkcyjn mi¿dzy cen danego dobra a jego
iloïci, któr producenci i dostawcy s gotowi zaoferowa° do sprzedaČy przy róČnych poziomach ceny rynkowej i przy innych czynnikach niezmienionych,
a przede wszystkim przy okreïlonych uwarunkowaniach kosztowych9. Graficznym odzwierciedleniem tej zaleČnoïci jest krzywa podaČy (rys. 3). Analogicznie jak
w przypadku popytu, przy rozpatrywaniu problematyki podaČy naleČy wyraĊne
rozróČni° podaČ – symbol S, od wielkoïci podaČy – QS. To ostatnie poj¿cie oznacza
okreïlon iloï° dobra, jak przedsi¿biorstwa s gotowe zaoferowa° do sprzedaČy
przy danym poziomie ceny10. Wielkoï° podaČy wzrasta, gdy przy innych czynnikach niezmienionych cena danego dobra równieČ roïnie, natomiast wielkoï° podaČy maleje, gdy maleje jego cena. PrzykÙadowo, jeïli cena bananów na rynku
uksztaÙtuje si¿ na poziomie 1,5 jp., to wielkoï° podaČy bananów wynosi 400 kg.
Jeïli natomiast cena na rynku wzroïnie do 3,5 jp., to wielkoï° podaČy bananów
wzroïnie do 1200 kg (tab. 2 i rys. 3). ZaleČnoï° ta nazywana jest prawem podaČy11.

8
9

10

11

Por. ibidem, s. 163–164.
PodaČ, podobnie jak popyt, moČe by° rozpatrywana z punktu widzenia pojedynczego przedsi¿biorstwa, jak równieČ moČna j analizowa° w uj¿ciu zagregowanym, czyli rynkowym. PodaČ
rynkowa stanowi sum¿ podaČy poszczególnych przedsi¿biorstw dziaÙajcych na rynku.
Wielkoï° podaČy jest to wyraČona w jednostkach fizycznych maksymalna iloï° danego dobra,
jak przedsi¿biorstwa s skÙonne dostarczy° na rynek i zaoferowa° do sprzedaČy przy okreïlonych warunkach kosztowych i przy danym poziomie ceny tego dobra.
Prawo podaČy mówi, Če wielkoï° podaČy na dane dobro roïnie, gdy przy pozostaÙych czynnikach niezmienionych cena tego dobra roïnie, i odwrotnie. Ibidem, s. 167.
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Cena
bananów
w jp. (p)
S – podaĪ bananów

4,00

C
3,50
3,00

B

2,50
2,00

A

1,50
1,00

200

400

600

800

1000

1200

1400

Q – liczba bananów
Rysunek 3. Krzywa podaĝy bananów (wariant typowy)
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Tabela 3. ZaleĝnoĂÊ miÚdzy cenÈ a wielkoĂciÈ podaĝy na banany
Cena bananów w jp. (p)

WielkoĂÊ podaĝy bananów w kg (Q )

1,00

200

1,50

400

2,00

600

2,50

800

3,00

1000

3,50

1200

4,00

1400

S

½ródïo: Opracowanie wïasne.

Oprócz zmiany ceny danego dobra istniej takČe czynniki, które odpowiadaj
za zmian¿ poÙoČenia caÙej krzywej podaČy – przesuwaj j w lewo lub w prawo
(rys. 4). Czynniki te nazywamy determinantami podaČy.
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S2

Cena
bananów
w jp.(p)

S0
S1

4
3

wzrost

2
spadek

1

200

400

600

800 1000

Q – liczba bananów

Rysunek 4. Wpïyw determinant podaĝy na poïoĝenie krzywej podaĝy bananów
½ródïo: Opracowanie wïasne.

W literaturze ekonomicznej najcz¿ïciej wyróČnia si¿ nast¿pujce determinanty podaČy:
ȭ koszty produkcji, a gÙównie ceny zasobów zuČywanych do produkcji,
ȭ technologia i jej wpÙyw na wydajnoï°,
ȭ polityka paÚstwa,
ȭ ceny produktów alternatywnych, czyli takich, które dla istniejcego w przedsi¿biorstwie zasobu kapitaÙu trwaÙego mog by° wytwarzane zamiennie przy
niskim koszcie zmiany produkcji z jednego dobra na drugie,
ȭ liczba sprzedawców,
ȭ oczekiwania12.
Relacje mi¿dzy popytem a podaČ za poïrednictwem cen reguluje mechanizm rynkowy. W zaleČnoïci od istniejcych uwarunkowaÚ moČe on sprawi°, Če
na rynku b¿dzie wyst¿powaÙa równowaga bdĊ nierównowaga rynkowa. Równowaga rynkowa to stan, w którym przy tym samym poziomie ceny rynkowej
wielkoï° popytu jest dokÙadnie równa wielkoïci podaČy danego dobra. Graficznym odzwierciedleniem równowagi jest przeci¿cie si¿ krzywej podaČy z krzyw
popytu. W stanie równowagi wyznaczana jest tzw. cena równowagi pE oraz iloï°
12

I. ZawiïliÚska, Popyt, podaČ…, s. 169–170.
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równowaČca rynek QE (iloï° równowagi). W przypadku przedstawionego rynku
bananów równowaga rynkowa wystpi przy cenie równej 2,00 jp. Iloï° równowagi wyniesie przy tej cenie 600 kg (rys. 5 i tab. 4).
Cena
bananów
w jp.(p)

4

S
3,5

nadwyĪka
rynkowa

3
2,5
PE=2

E

1,5
niedobór
rynkowy

1

200

400

600
QE

D

800

1000
Q – liczba bananów

Rysunek 5. Równowaga i nierównowaga na rynku bananów
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Nierównowaga rynkowa moČe przyjmowa° dwie postaci – niedoboru rynkowego i nadwyČki rynkowej. Niedobór rynkowy to sytuacja, w której przy
danym poziomie ceny rynkowej wielkoï° popytu na dany produkt jest wi¿ksza
od wielkoïci podaČy tego produktu. Z tak sytuacj mamy przykÙadowo do czynienia na naszym rynku bananów przy cenie 1,50 jp. Niedobór wyniesie wówczas 300 kg bananów: QS – QD dla danej ceny produktu, w tym przypadku 400 kg
– 700 kg = –300 kg. Ujemna wartoï° oznacza niedobór.
NadwyČka rynkowa wyst¿puje wówczas, gdy przy danym poziomie ceny
rynkowej danego dobra wielkoï° podaČy jest wi¿ksza od wielkoïci popytu na
nie. Na naszym rynku bananów moČe to by° przypadek ceny 3,00 jp. NadwyČka
rynkowa wyniesie 600 kg bananów: QS – QD dla danej ceny produktu, w tym
przypadku 1000 kg – 400 kg = 600 kg. Dodatnia wartoï° oznacza nadwyČk¿.

IZABELA ZAWIgLISSKA

62

Oczywiïcie ani cena 1,50 jp., ani 3,00 jp. nie s jedynymi cenami, przy których
wyst¿puje nierównowaga rynkowa. W tej kwestii obowizuje zasada, Če kaČda
cena wyČsza od ceny równowagi rynkowej (w naszym przypadku 2,00 jp.) oznacza, Če na rynku wyst¿puje nadwyČka rynkowa, natomiast przy kaČdej cenie
niČszej od ceny równowagi rynkowej b¿dzie wyst¿powaÙ niedobór rynkowy13.
Tabela 4. Obliczanie równowagi i nierównowagi rynku
Cena bananów (p)

WielkoĂÊ popytu (Q )

WielkoĂÊ podaĝy (Q )

Q –Q

1,00

800

200

–600

1,50

700

400

–300

D

S

S

D

2,00

600

600

0

2,50

500

800

300

3,00

400

1000

600

3,50

300

1200

900

4,00

200

1400

1200

½ródïo: Opracowanie wïasne.

Równowaga rynkowa ustala si¿ przez dostosowania cenowe i iloïciowe,
które bardzo cz¿sto okreïlane s takČe automatycznym mechanizmem rynkowym przywracania równowagi. Te pierwsze wyst¿puj, gdyČ przyjmuje si¿ zaÙoČenie o gi¿tkoïci cen. NaleČy jednak pami¿ta°, Če w realnej gospodarce stosunkowo cz¿sto dochodzi do ograniczenia tej gi¿tkoïci, przykÙadowo przez
interwencj¿ paÚstwa na rynku, która zostanie omówiona w dalszej cz¿ïci. Dostosowania iloïciowe w warunkach niezmienionych determinant popytu i podaČy
maj charakter pochodny wobec zmiany ceny danego dobra, czyli s nast¿pstwem, skutkiem zmiany ceny.
JeČeli zaÙoČymy, Če ceny na rynku s gi¿tkie, to wahania i dostosowania cenowe oraz iloïciowe zaleČ od ksztaÙtu krzywych popytu i podaČy – odzwierciedlaj one istot¿ modelu paj¿czyny. W literaturze ekonomicznej najcz¿ïciej dla
potwierdzenia niezawodnoïci i naturalnej efektywnoïci mechanizmu rynkowego
prezentuje si¿ wariant, w którym krzywa podaČy b¿dzie bardziej stroma niČ
krzywa popytu. Mamy bowiem w takiej sytuacji do czynienia z tzw. tÙumionymi
– zmniejszajcymi si¿ – wahaniami cen i iloïci oferowanych dóbr na rynku. Ze
stanu nierównowagi b¿dziemy mogli stosunkowo szybko dojï° do stanu równo-

13

Ibidem, s. 172–173.
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wagi rynkowej. Bowiem wytrcenie rynku ze stanu równowagi automatycznie
uruchamia procesy zmierzajce do jej przywrócenia14.

Cena
bananów
w jp.(p)

S

D
Q – liczba bananów
Rysunek 6. DoĂrodkowy model pajÚczyny
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Natomiast jeïli to krzywa popytu b¿dzie bardziej stroma niČ krzywa podaČy,
to na rynku wystpi tzw. wybuchowe – zwi¿kszajce si¿, narastajce – wahania
cen i iloïci (rys. 7). Wytrcenie rynku ze stanu równowagi doprowadzi do uruchomienia procesów pogÙ¿biajcych stan nierównowagi rynkowej. W tym przypadku paj¿czyna jest odïrodkowa, czyli tkana od ïrodka na zewntrz. Model ten
byÙ jednak w ostatnich latach marginalizowany i pomijany w wi¿kszoïci opracowaÚ. Dostarcza on bowiem argumentów, Če nawet w warunkach gi¿tkich cen
niezb¿dna jest interwencja paÚstwa dla przywrócenia równowagi, a jednoczeïnie
Če równowaga nie jest naturalnym stanem w gospodarce rynkowej. Z analogiczn sytuacj braku automatycznego przywrócenia równowagi rynkowej na
dotychczasowych warunkach przez mechanizmy rynkowe mamy do czynienia,
gdy krzywe popytu i podaČy przecinaj si¿ pod ktem prostym. ZakÙócenie równowagi b¿dzie powodowa° procesy dostosowaÚ iloïciowych i cenowych, których
14

Paj¿czyna rozÙoČona na krzywych popytu i podaČy tkana jest do ïrodka, czyli do punktu równowagi rynkowej.
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efektem b¿dzie poruszanie si¿ w koÙo od jednego do drugiego stanu nierównowagi rynkowej15.

Cena
bananów
w jp.(p)

S

D

Q – liczba bananów
Rysunek 7. OdĂrodkowy model pajÚczyny
½ródïo: Opracowanie wïasne.

2. Interwencja paÚstwa w gospodark¿ i mechanizm rynkowy
Jak juČ wspomniano, interwencja paÚstwa na rynku moČe by° jednym
z czynników powodujcych, Če gi¿tkoï° cen na rynku b¿dzie ograniczona. Interwencja w mechanizm rynkowy polega mi¿dzy innymi na reglamentowaniu cen
oraz nakÙadaniu podatków poïrednich. Reglamentacja cen to ustalanie cen minimalnych oraz maksymalnych dla danego dobra. NakÙadanie podatku poïredniego skutkuje natomiast przej¿ciem przez paÚstwo cz¿ïci ceny rynkowej danego
produktu16.
15
16

Por. ibidem, s. 174.
Podatek poïredni dotyczy bezpoïrednio ceny danego produktu. Jeïli paÚstwo naÙoČy taki podatek, to doprowadzi to do spadku podaČy przedsi¿biorstwa (krzywa podaČy przesunie si¿ w lewo). Dostarczenie dotychczasowej wielkoïci podaČy wymaga podniesienia ceny o wartoï°
wprowadzonego podatku poïredniego. Przy dotychczasowym poziomie ceny rynkowej – ceny
równowagi – na rynku pojawia si¿ niedobór. W konsekwencji prowadzi to do uruchomienia me-
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Cena maksymalna ustalona przez paÚstwo ma przede wszystkim ograniczy°
zakres wahaÚ ceny danego dobra do poziomów niČszych od niej. Jest ona skuteczna tylko wówczas, gdy zostanie ustalona na poziomie niČszym od aktualnego
poziomu ceny rynkowej – ceny równowagi. Jeïli bowiem cena równowagi rynkowej znajdzie si¿ poniČej ceny maksymalnej ustalonej przez paÚstwo, to transakcje na rynku i tak b¿d zawierane po cenie rynkowej (rys. 8).
Jeïli natomiast wprowadzona cena maksymalna b¿dzie poniČej ceny równowagi, to b¿dzie ona miaÙa charakter wiČcy. Transakcje na rynku danego dobra
– przynajmniej w oficjalnym obiegu – b¿d mogÙy by° zawierane po cenie nie
wyČszej niČ cena maksymalna. Cena maksymalna jest stosowana wówczas, gdy
paÚstwo chce obniČy° poziom ceny rynkowej. Jest to wi¿c instrument chronicy
przede wszystkim konsumentów. Bezpoïredni konsekwencj jej wprowadzenia
jest z jednej strony zmniejszenie wydatków nabywców na zakup okreïlonej iloïci
danego dobra, z drugiej jednak strony –wyst¿powanie niedoboru rynkowego17.
Natomiast cena minimalna wprowadzona przez paÚstwo ogranicza zakres
wahaÚ ceny rynkowej do poziomów wyČszych od niej. Jeïli jednak zostanie ustalona na poziomie niČszym niČ rynkowa cena równowagi, to nie b¿dzie ona miaÙa
wiČcego charakteru. Jak wynika z rysunku 9, transakcje w takiej sytuacji b¿d
zawierane po cenie rynkowej.

17

chanizmów dostosowawczych pozwalajcych ustali° now równowag¿ rynkow. SiÙa zmiany
ceny oraz iloïci w nowej równowadze zaleČy od relacji cenowej elastycznoïci popytu i podaČy.
Istot podatku poïredniego jest jednak to, Če skutki jego wprowadzenia ponosz zarówno nabywcy – gdyČ pÙac obecnie za dan iloï° dobra wyČsz cen¿ niČ poprzednio, jak i dostawcy,
którzy otrzymuj za dan iloï° dobra dostarczon na rynek niČsz cen¿. Suma tych róČnic okreïla wÙaïnie kwot¿ podatku poïredniego. Struktura podziaÙu obciČeÚ podatkowych mi¿dzy nabywców i dostawców jest bezpoïrednio uzaleČniona od relacji cenowych elastycznoïci popytu
i podaČy. Jeïli cenowa elastycznoï° popytu jest niČsza niČ cenowa elastycznoï° podaČy, to wi¿ksz cz¿ï° podatku zapÙac konsumenci i odwrotnie.
Likwidacja niedoboru nie jest jednak moČliwa w warunkach rynkowych, gdyČ uwarunkowania
kosztowe nie pozwalaj zwi¿kszy° wielkoïci podaČy przy obowizujcym poziomie ceny do poziomu, który zaspokoiÙby zapotrzebowanie zgÙoszone przy tej cenie przez nabywców. Utrzymywanie si¿ takiej sytuacji w dÙuČszym okresie moČe prowadzi° do reglamentacji niedostatecznej wielkoïci podaČy, np. przez system kartkowy, bony. MoČe równieČ prowadzi° do pojawienia
si¿ tzw. czarnego rynku, na którym dane dobro b¿dzie sprzedawane po cenie wyČszej od ceny
maksymalnej, a najcz¿ïciej nawet wyČszej od dotychczasowej ceny równowagi rynkowej. Pewnym rozwizaniem jest natomiast otwarcie gospodarki i import, szczególnie wówczas gdy ïwiatowa cena danego dobra jest niČsza od maksymalnej.
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wiąĪąca cena maksymalna
Rysunek 8. Rynek, na którym wprowadza siÚ cenÚ maksymalnÈ
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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Rysunek 9. Rynek, na którym wprowadza siÚ cenÚ minimalnÈ
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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JeČeli jednak cen¿ minimaln ustali si¿ na poziomie wyČszym od ceny równowagi, to b¿dzie ona wiČca. Transakcje b¿d bowiem zawierane wÙaïnie po
ustalonej przez paÚstwo cenie minimalnej. PaÚstwo wprowadza cen¿ minimaln,
gdy chce podwyČszy° poziom ceny rynkowej. Jest to instrument sprzyjajcy interesom producentów danego dobra, gdyČ zwi¿ksza poziom ich utargów. Z drugiej
jednak strony wiČca cena minimalna przyczynia si¿ do powstawania nadwyČki
na rynku tego dobra. MoČe to doprowadzi° do ograniczenia wielkoïci sprzedaČy
do poziomu wyznaczonego wielkoïci popytu na to dobo przy poziomie ceny
minimalnej18. Jednak najcz¿ïciej wprowadzenie cen minimalnych przez paÚstwo
poÙczone jest z interwencyjnym skupem nadwyČki z rynku, która powstaje
w wyniku wprowadzenia ceny minimalnej. Oznacza to silny wzrost utargów
dostawców danego dobra bez wzgl¿du na cenow elastycznoï° popytu na nie,
i jednoczesny wzrost obciČeÚ budČetu paÚstwa.
Interwencja, a zasadniczo obecnoï° paÚstwa w gospodarce nie moČe jednak
zosta° ograniczona tylko do interwencji w mechanizm rynkowy. Instytucje i organy paÚstwa, jak juČ wczeïniej wspomniano, funkcjonuj jako podmiot gospodarczy, a ponadto prowadz polityk¿ publiczn, w tym gospodarcz. Z punktu
widzenia caÙej gospodarki szczególnie istotne wydaj si¿: polityka handlowa
(wpÙywajca na kierunki i wielkoï° wymiany mi¿dzynarodowej dobrami oraz
stopieÚ zaangaČowania w porozumienia handlowe, w tym integracyjne), polityka
pieni¿Čna, w tym kursu walutowego (wpÙywajca na iloï° pienidza w gospodarce, poziom rynkowych stóp procentowych wyznaczajcych koszt pozyskania
ïrodków finansowych na dziaÙalnoï° gospodarcz oraz wielkoï° i kierunki mi¿dzynarodowego przepÙywu kapitaÙu) polityka budČetowa (w szczególnoïci
w postaci podatków i pÙatnoïci transferowych, np. dotacji, subwencji, zasiÙków),
a takČe polityka edukacyjna, ochrony zdrowia, innowacyjna, przemysÙowa, rolna
i inne. Jeïli dane paÚstwo jest czÙonkiem ugrupowania integracyjnego, np. Polska
jest czÙonkiem Unii Europejskiej, to szczególn rol¿ mog odgrywa° tzw. wspólne
polityki, realizowane przez poszczególne paÚstwa, ale ustalane na szczeblu
ugrupowania integracyjnego.
Reasumujc, naleČy stwierdzi°, Če interwencja paÚstwa w gospodarce moČe
mie° zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Te pierwsze to moČliwoï° przywracania równowagi w warunkach odïrodkowego modelu paj¿czyny,
kreowanie nowych miejsc pracy i zmniejszenie nierównowagi na rynku pracy,
poprawa wyników finansowych krajowych przedsi¿biorstw, poprawa bilansu
pÙatniczego. Natomiast do negatywnych moČna zaliczy° zach¿canie do urucha18

W takiej sytuacji utarg przedsi¿biorstwa moČe wzrosn° jedynie wówczas, gdy mamy do czynienia z nieelastycznym popytem na dane dobro.
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miania nieefektywnej produkcji krajowej, wzrost cen dóbr na rynku oraz potencjalnie ograniczenie dost¿pu krajowym konsumentom do szerszej oferty dóbr.
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SÙowniczek
Gospodarka rynkowa cechuje si¿ dominacj wÙasnoïci prywatnej (niekiedy traktuje si¿ t¿ form¿ jako jedyn) oraz swobodnym, niezakÙóconym dziaÙaniem mechanizmu rynkowego.
PodaČ oznacza zaleČnoïci funkcyjn mi¿dzy cen danego dobra a jego iloïci,
któr producenci i dostawcy s gotowi zaoferowa° do sprzedaČy przy róČnych
poziomach ceny rynkowej i przy innych czynnikach niezmienionych, a przede
wszystkim przy okreïlonych uwarunkowaniach kosztowych.
Podmiot gospodarczy definiuje si¿ jako podstawow jednostk¿ ekonomiczn
podejmujc autonomiczne decyzje o zastosowaniu rzadkich dóbr b¿dcych jej
wÙasnoïci.
Popyt to zaleČnoï° funkcyjna mi¿dzy cen danego dobra a wielkoïci popytu na
nie. Jest to iloï°, jak nabywcy chc naby° przy róČnym poziomie ceny i przy
innych niezmienionych czynnikach.
Równowaga rynkowa to stan, w którym przy tym samym poziomie ceny rynkowej wielkoï° popytu jest dokÙadnie równa wielkoïci podaČy danego dobra.
Rynek – ogóÙ warunków ekonomicznych, które pozwalaj na zawarcie transakcji
mi¿dzy podmiotami chccymi sprzeda° dane dobro a podmiotami pragncymi to
dobro kupi°.
System gospodarczy – jest to caÙoksztaÙt relacji mi¿dzy podmiotami gospodarczymi, ogóÙ cech wszelkiej dziaÙalnoïci gospodarczej i sama dziaÙalnoï° gospodarcza.
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PROPOZYCJE )WICZES
Zadanie 1
Równania popytu i podaČy pasty do z¿bów maj nast¿pujc posta°: S = 5P + 140;
D = –5P+164.
a) Wykreïl na jednym ukÙadzie wspóÙrz¿dnych krzyw popytu i podaČy.
b) Oblicz cen¿ oraz iloï° równowagi na rynku.
c) Jeïli cena rynkowa wyniesie 5 jp., to z jakim stanem rynku b¿dziemy mieli
do czynienia – podaj konkretn wielkoï°?
Zadanie 2
PoniČszy wykres przedstawia sytuacj¿ na rynku lizaków.
Cena
lizaków
w jp.(p)

S0
12
10
8
6

E

4
2

D0
Q – liczba lizaków

200

400

600

800

1 000

a) Okreïl, ile wynosi cena równowagi na rynku lizaków.
b) Ile wynosi iloï° równowaČca rynek lizaków?
c) Przedstaw graficznie, co stanie si¿ z rynkiem lizaków, jeïli jednoczeïnie
dojdzie na nim do dwóch zdarzeÚ: (1) zapanuje moda na jedzenie lizaków
(2) wzrosn koszty produkcji lizaków.
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Rozwizywanie zadaÚ problemowych indywidualnie bdĊ w grupach - uczy
liczenia, wykorzystywania narz¿dzi analizy ekonomicznej a takČe interpretacji
uzyskiwanych wyników oraz zaleČnoïci mi¿dzy poszczególnymi kategoriami
ekonomicznymi.
Zadanie 3
Rozstrzyganie w grupach lub indywidualnie o poprawnoïci sformuÙowaÚ ekonomicznych. PrzykÙadowo: WskaČ, które z poniČszych stwierdzeÚ jest prawdziwe, a które faÙszywe (zaznacz wÙaïciw odpowiedĊ).
1. Prawo popytu mówi, Če wraz ze spadkiem ceny danego dobra iloï° nabywana innego dobra maleje.
Tak
Nie
2. WÙasnoï° prywatna oznacza, Če uprawnienia z niej wynikajce mog by°
dobrowolnie transferowalne.
Tak
Nie
3. Okreïlenie miejsca, czasu i sposobu zawarcia transakcji jest typowe dla
rynków formalnych uÙomnych.
Tak
Nie
4. Gospodarka towarowa oznacza, Če celem aktywnoïci podmiotów gospodarczych jest wymiana dóbr.
Tak
Nie
5. PodaČ jest to iloï° dóbr, jak producenci s gotowi zaoferowa° do sprzedaČy przy róČnych poziomach ceny i przy innych czynnikach nie zmienionych.
Tak
Nie
Zadanie 4
Wyjaïnianie wÙasnymi sÙowami podstawowych poj¿° i okreïleÚ. PrzykÙadowo:
Wyjaïnij poniČsze poj¿cia: gospodarka, podmiot gospodarczy, rynek, popyt, podaČ,
Zadanie 5
Zaj¿cia w grupach – praca nad rozwizywaniem problemów i rozstrzyganiem
przyczyn zmian zachodzcych na przykÙad na poszczególnych rynkach. PrzykÙadowo: WskaČ, jakie czynniki mogÙy spowodowa° zaburzenie stanu równowagi i przesuni¿cie krzywej popytu na ksiČki fantastyczne w prawo. Przedstaw
moČliwoïci osigni¿cia równowagi rynkowej gwarantujcej wyČsz cen¿ i wi¿ksz iloï° równowaČc rynek.
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PODSTAWY PRZEDSI9BIORCZOgCI
Cel zaj¿°
„Przedsi¿biorczoï° jest podstawČ rozwoju gospodarczego, dČǏeniem do ciČgųej zmiany i doskonalenia produkcji, wymiany i konsumpcji, stwarzania nowych, lepszych moČliwoƑci zaspokajania potrzeb i funkcjonowania przedsi¿biorstw. MoČna j okreƑliđ jako wszelkie dziaųania i przedsi¿wzi¿cia, zwizane
z dČeniem do zysku i ponoszeniem ryzyka, polegajce na wytwarzaniu, oferowaniu, dostarczaniu i sprzedawaniu produktów i usÙug uznanych za korzystne
do zaspokajania potrzeb oraz przyczyniajcych si¿ do funkcjonowania krajowej
czy mi¿dzynarodowej gospodarki”1. Zdaniem jednego z wybitnych ekonomistów
– Petera Druckera2, który jako pierwszy opisaÙ przedsi¿biorczoï° w literaturze
z dziedziny zarzdzania - przedsi¿biorczoï° jest sposobem zachowania si¿ przedsi¿biorcy i przedsi¿biorstwa, które jest zdolne do podejmowania w twórczy
i innowatorski sposób nowych wyzwaÚ. Jest wi¿c swoistym sposobem zachowania i podejmowania wszelkich inicjatyw wprowadzajcych innowacyjne rozwizania w celu osigni¿cia pozytywnej zmiany.
Celem zaj¿° jest przedstawienie podstaw przedsi¿biorczoïci, przybliČenie
istoty zachowania i funkcjonowania przedsi¿biorstwa oraz uïwiadomienie moČliwoïci realizacji wÙasnych nowatorskich pomysÙów biznesowych. UczeÚ zdob¿dzie wiedz¿ na temat wewn¿trznych i zewn¿trznych uwarunkowaÚ funkcjonowania przedsi¿biorstwa. Pozna podstawowe cechy ïwiadczce o wysokiej
konkurencyjnoïci firmy. Przedstawione zostan ponadto zasady organizacji lub
prowadzenia przedsi¿wzi¿cia biznesowego uwzgl¿dniajce analiz¿ otoczenia
i metody oceny otoczenia, w którym dziaÙa przedsi¿biorstwo. Wskazany zostanie
1

2

T.T. Brzozowski, Przedsi¿biorczoï° – poj¿cie polisemiczne czy niewÙaïciwie rozumiane? Próba systematyzacji, „Przedsi¿biorczoï° – Edukacja” 2007, nr 3, s. 197.
P. Drucker, Innowacje i przedsi¿biorczoï°, Warszawa 1992.
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cel przeprowadzania analizy strategicznej, formuÙowania celów dziaÙania przedsi¿biorstwa oraz podstawowych sposobów ich realizacji. Wykorzystana zostanie
kompleksowa metoda oceny silnych i sÙabych stron przedsi¿biorstwa oraz oceny
szans i zagroČeÚ pÙyncych z jego otoczenia – analiza SWOT. UczeÚ b¿dzie
w stanie rozróČni° podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsi¿biorstwa
oraz opisa° procedury i wymagania zwizane z zakÙadaniem dziaÙalnoïci gospodarczej. Ponadto pozna podstawowe zasady sporzdzania prostego biznesplanu
i jego zastosowanie.
Zaj¿cia b¿d prowadzone w formie wykÙadu oraz b¿d wykorzystywa° aktywizacj¿ uczniów. )wiczenia aktywizujce maj za zadanie ksztaÙtowanie umiej¿tnoïci analizowania, interpretowania i planowania strategicznego. Ponadto
przyczyni si¿ do rozwoju umiej¿tnoïci pracy w grupie i wspólnego analizowania problemu i delegowania uprawnieÚ w zespole, a takČe wyboru czynników
istotnych dla sukcesu realizacji danego przedsi¿wzi¿cia. Zaj¿cia b¿d zapewniaÙy
umiej¿tnoï° posÙugiwania si¿ podstawow terminologi w zakresie formuÙowania strategii i oceny konkurencyjnoïci przedsi¿biorstw. UmoČliwi ponadto praktyczne wykorzystanie zaÙoČeÚ teorii funkcjonowania przedsi¿biorstwa.

Zakres wiedzy wst¿pnej
1. Zasady funkcjonowania przedsi¿biorstwa – uwarunkowania
wewn¿trzne
Warunkiem podj¿cia dowolnej inicjatywy biznesowej jest posiadanie odpowiedniej wiedzy zwizanej z zarzdzaniem i prowadzeniem dziaÙalnoïci gospodarczej. Niezwykle waČnym aspektem jest umiej¿tnoï° posÙugiwania si¿ podstawowymi poj¿ciami i metodami zarzdzania strategicznego, aby efektywnie
realizowa° przedsi¿wzi¿cie biznesowe. S to tzw. uwarunkowania wewn¿trzne
funkcjonowania przedsi¿biorstwa. Niezb¿dne jest prawidÙowe rozumienie konkurencyjnoïci przedsi¿biorstw i tworzenie jego wartoïci, umiej¿tnoï° dokonywania analizy strategicznej oraz planowania celów strategicznych i wreszcie formuÙowania planu i strategii dziaÙania w przyszÙoïci.
1.1. Definicja konkurencyjnoïci przedsi¿biorstwa
We wspóÙczesnej globalnej gospodarce nie istnieje jeden uniwersalny wzorzec ksztaÙtowania konkurencyjnoïci przedsi¿biorstw. Dynamicznie zmieniajce
si¿ warunki otoczenia zewn¿trznego tworz zagroČenia utrat pozycji rynkowej.
Przedsi¿biorstwa zmuszone s wówczas do cigÙego dostosowywania si¿ i pla-
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nowania celów strategicznych, które wyprzedzaj w czasie przewidywane zmiany. Dostosowywanie si¿ do zmian jest wi¿c trwaÙ cech konkurencyjnoïci
przedsi¿biorstw3.
Literatura przedmiotu nie dostarcza jednej precyzyjnej definicji konkurencyjnoïci przedsi¿biorstwa. UČywanych jest wiele róČnych okreïleÚ, tj.: potencjaÙ
konkurencyjnoïci, zdolnoï° konkurencyjna, przewaga konkurencyjna czy pozycja konkurencyjna.
KaČde przedsi¿biorstwo posiada swoje zasoby wewn¿trzne (materialne
i niematerialne). Posiada wi¿c potencjaÙ konkurencyjny, który odpowiednio
wykorzystany wpÙywa na ksztaÙtowanie przewag rynkowych. Im wi¿kszy potencjaÙ konkurencyjny i im lepsze umiej¿tnoïci zarzdzania nim, tym wi¿ksza
szansa na generowanie przewag. Pozycja konkurencyjna jest zaï wynikiem moČliwoïci utworzenia i utrzymania tychČe przewag w dÙugim czasie. Konkurencyjne bowiem moČe by° tylko przedsi¿biorstwo posiadajce przewag¿ konkurencyjn w okreïlonym miejscu i czasie (uj¿cie statyczne) oraz posiadajce umiej¿tnoï°
zdobywania i podtrzymywania tej przewagi (uj¿cie dynamiczne)4. Cechami charakterystycznymi pozycji konkurencyjnej s: dÙugoterminowoï°, staÙoï° oraz
trudnoï° do skopiowania przez inne podmioty rynkowe. Przewaga konkurencyjna przedsi¿biorstwa oznacza, Če osiga ono wyČsz zyskownoï° niČ inne
przedsi¿biorstwa w danej branČy. KaČde przedsi¿biorstwo dČy do utrzymania
trwaÙej przewagi konkurencyjnej, co moČe uzyska° dzi¿ki niskim kosztom lub
zróČnicowaniu swych wyrobów. Przewag¿ w zakresie kosztów i zróČnicowania
firma moČe osign° natomiast przez wyČsz efektywnoï°, lepsz jakoï°, innowacyjnoï° oraz dostosowanie si¿ do wymogów klientów5.
W literaturze dotyczcej konkurencyjnoïci przedsi¿biorstw bogaty dorobek
prezentuj autorzy odnoszcy istot¿ tego poj¿cia do posiadanych zasobów firmy,
zdolnoïci ich wykorzystania oraz funkcjonowania w relacji z otoczeniem. Wykorzystywana jest wówczas nauka o zarzdzaniu przedsi¿biorstwem. PrzykÙadowo, zdaniem M. Portera „[…] przewaga konkurencyjna powstaje wtedy, gdy
firma ma zdolnoï° do wykonywania potrzebnych czynnoïci po niČszym Ùcznym
koszcie od ponoszonego przez rywali, albo do wykonywania niektórych czynnoïci w wyjtkowy sposób, który tworzy nadwyČk¿ wartoïci dla nabywcy i uza3
4

5

Konkurencyjnoï° przedsi¿biorstw – nowe podejïcie, red. E. SkawiÚska, Warszawa 2002.
M. Gorynia, Zachowania przedsi¿biorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia podejïcia, PoznaÚ
1998.
A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce ïwiatowej, Warszawa 1998, s. 85, cyt. za: M.E. Porter, Competitive Strategy, New York 1980; M.E. Porter, Competition in Global Industries, Harvard Business School Press 1986; Ch.W.L. Hill, G.R. Jones, Strategic
Management. An Integrated Approach, Boston 1995.
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sadnia wyČsz cen¿”6. Zdaniem H.G. Adamkiewicz konkurencyjnoï° przedsi¿biorstwa to „[…] wÙaïciwoï°, która okreïla moČliwoïci przedsi¿biorstwa do skutecznego utrzymywania si¿ i zdobywania rynków zbytu w warunkach oferowania przez konkurentów towarów lub/i usÙug: nowych, lepszych i taÚszych”7.
W opinii Z. Pierïcionka przedsi¿biorstwa osigaj przewag¿ konkurencyjn
w wyniku dziaÙaÚ prowadzcych do tej przewagi postrzeganej przez odbiorców.
Zwraca on teČ uwag¿ na rol¿ rzdu, który dokonujc systematycznej oceny stanu
sektora mikro, sÙuČy wzmocnieniu siÙy konkurencyjnej przedsi¿biorstw danego
kraju8. Jego zdaniem okreïlenie przewagi konkurencyjnej sytuuje dan firm¿
w sektorze i jest punktem wyjïcia do szczegóÙowych analiz czynników determinujcych wielkoï° przewagi konkurencyjnej, co z kolei jest niezb¿dne do opracowania strategii konkurencji. Celem analizy pozycji konkurencyjnej jest stwierdzenie: czy dana firma ma (b¿dzie miaÙa) przewag¿ konkurencyjn i czy
przewaga ta jest duČa; czy b¿dzie ona trwaÙa oraz jakie s ĊródÙa przewagi konkurencyjnej firmy.
Precyzyjne okreïlenie poj¿cia konkurencyjnoïci przedsi¿biorstwa wymaga
jego dekompozycji na kilka obszarów, uwzgl¿dniajcych róČnorodne podejïcia
zawarte w literaturze. W tym celu okreïlona zostaÙa eklektyczna definicja konkurencyjnoïci przedsi¿biorstw, która zakÙada, iČ konkurencyjnoï° przedsi¿biorstwa tworzona jest przez system czynników determinujcych utrzymanie trwaÙej
i permanentnej przewagi konkurencyjnej przy zaÙoČeniu otwarcia na konkurencj¿
zagraniczn. Uzyskana przewaga konkurencyjna prowadzi natomiast do osigni¿cia okreïlonej pozycji konkurencyjnej. Czynniki determinujce przewag¿
konkurencyjn dziel si¿ na: dost¿pne zasoby wewn¿trzne przedsi¿biorstwa
tworzce potencjaÙ konkurencyjny (tzw. czynniki poziomu mikro); zasoby otoczenia bliČszego – sektorowego/konkurencyjnego (tzw. czynniki poziomu mezo)
oraz zasoby otoczenia dalszego – okoÙobiznesowego (tzw. czynniki poziomu
makro), (zob. rys. 1).

6

M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 392.
H.G. Adamkiewicz, KonkurencyjnoĞü przedsiĊbiorstwa, „Ekonomika i Organizacja
PrzedsiĊbiorstwa” 1999, nr 11, s. 8.
8
Z. PierĞcionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiĊbiorstwie, Warszawa 2011.
7
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CZYNNIKI MEZO
OTOCZENIE
KONKURENCYJNE/
SEKTOROWE

ZDOLNOĝû DO KONKUROWANIA

UmiejĊtnoĞü wykorzystania zasobów
sektora (branĪy)

CZYNNIKI
MIKRO
POTENCJAĐ
KONKURENCYJNY
Kombinacja
zasobów wewnĊtrznych
Wykorzystanie
instrumentów
konkurowania
(np.: marketing)

UmiejĊtne
wykorzystanie
rzadkich
zasobów

PRZEWAGA
KONKURENCYJNA
Lepsze usytuowanie
przedsiĊbiorstwa
wobec konkurentów

POZYCJA
KONKURENCYJNA
Efekt utworzenia
i utrzymania
permanentnej
i trudnej do
skopiowania
przewagi konkurencyjnej

UmiejĊtnoĞü wykorzystania zasobów
otoczenia makroekonomicznego

CZYNNIKI MAKRO
OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE
Elementy otoczenia prawnoadministracyjnego
Rysunek 1. Eklektyczna definicja konkurencyjnoĂci przedsiÚbiorstw
½ródïo: Opracowanie wïasne.

UzupeÙnieniem eklektycznej definicji konkurencyjnoïci przedsi¿biorstw jest
okreïlenie konkurencyjnoïci ze wzgl¿du na kryterium czasu. Konkurencyjnoï°
moČna okreïli° w dwóch uj¿ciach9:
ȭ statycznym – przedsi¿biorstwo jest konkurencyjne, gdy posiada przewag¿
konkurencyjn w okreïlonym miejscu i czasie; sposobem okreïlenia takiej
konkurencyjnoïci jest ocena pozycji konkurencyjnej wykonywana w okreïlonym czasie dopiero po jej osigni¿ciu
ȭ dynamicznym – przedsi¿biorstwo jest konkurencyjne, gdy posiada umiej¿tnoï° zdobywania i podtrzymywania przewagi konkurencyjnej, przez nie9

Por. takČe M. Gorynia, Zachowania przedsi¿biorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia podejïcia,
PoznaÚ 1998.

78

JOANNA KUCZEWSKA

ustanne dziaÙania zmierzajce do poprawy pozycji konkurencyjnej (konkurencyjnoïci).
1.2. Analiza strategiczna przedsi¿biorstwa i wybór strategii dziaÙania
Analiza strategiczna oraz planowanie strategiczne w przedsi¿biorstwie s
elementami procesu zarzdzania strategicznego. Zarzdzanie strategiczne odwoÙuje si¿ natomiast do strategii, b¿dcej kompleksowym programem dziaÙania,
okreïlajcym gÙówne cele organizacji i sposoby ich realizowania.
Strategia w przedsi¿biorstwie funkcjonuje na trzech poziomach10:
ȭ poziom korporacji (corporate level) – obejmuje ustalenie taktyki i planu gry
w kierowaniu organizacj jako caÙoïci;
ȭ strategia konkurencyjnoïci czy prowadzenia biznesu (competitive or business
strategy) – okreïla sposób konkurowania firmy na poszczególnych rynkach;
ȭ Strategie operacyjne (operational strategies) – skupiaj si¿ na kierowaniu poszczególnymi funkcjami tj. produkcj, zarzdzaniem, finansami, kadrami, zaopatrzeniem, badaniami i rozwojem (B+R) czy marketingiem.
Proces zarzdzania strategicznego skÙada si¿ natomiast z trzech etapów. S
11
to :
ȭ Analiza strategiczna przedsi¿biorstwa – rozumiana jako diagnozowanie
aktualnych i przyszÙych szans i zagroČeÚ przedsi¿biorstwa, czyli zewn¿trznych warunków rozwoju, oraz ocen potencjaÙu wewn¿trznego przedsi¿biorstwa, jego zdolnoïci do wykorzystania szans i przeciwdziaÙania zagroČeniom.
KoÚcowym etapem analizy strategicznej jest okreïlenie oraz ocena pozycji
konkurencyjnej przedsi¿biorstwa.
ȭ Planowanie strategiczne i wybór strategii – polegajce na rozwaČaniu opcji
strategicznych dotyczcych tempa i kierunku wzrostu firmy, sposobu prowadzenia walki konkurencyjnej, gospodarowaniu ïrodkami finansowymi na
poszczególnych rynkach. Wynikiem tego etapu jest opracowanie kilku wariantów i wybór konkretnych opcji strategii.
ȭ Realizacja strategii – b¿dca cigiem decyzji na poziomie taktycznym i operacyjnym, które rozstrzygaj najistotniejsze problemy z zakresu inwestycji,
marketingu, struktur, procedur, finansów itp. Ich celem jest stworzenie warunków do realizacji wybranego wariantu strategii i kontrolowanie jego
sprawnego przebiegu.
NajwaČniejszym etapem z punktu widzenia rozwoju umiej¿tnoïci myïlenia
przedsi¿biorczego jest analiza strategiczna. Ona bowiem jest obszarem, który
zawiera kontekst definiowania, diagnozowania i mierzenia otoczenia biznesowe10
11

G. Johnson, K. Scholes, Exploring Corporate Strategy, London 1993, s. 11.
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsi¿biorstwa, Warszawa 2009.
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go. Stanowi ona zbiór metod i dziaÙaÚ pozwalajcych zidentyfikowa° stan
i zmiany otoczenia firmy, jej potencjaÙu wewn¿trznego oraz ich wzajemnych reakcji i wpÙywów na obecn oraz przyszÙ sytuacj¿ przedsi¿biorstwa. ZakoÚczona
jest zawsze ustaleniem pozycji konkurencyjnej przedsi¿biorstwa, zarówno
w chwili obecnej, jak i w przyszÙoïci. Jest równieČ punktem wyjïcia przy wdraČaniu nowego pomysÙu biznesowego i zakÙadaniu przedsi¿biorstwa.
Odnoïnie do aktualnej pozycji strategicznej okreïla ona:
ȭ pozycj¿ konkurencyjn firmy na tle sektora,
ȭ podstawowe czynniki ksztaÙtujce obecn pozycj¿ strategiczn firmy.
Odnoïnie zaï do pozycji strategicznej w przyszÙoïci analiza strategiczna
okreïla:
ȭ jakie zmiany wystpi w otoczeniu,
ȭ jaki wpÙyw b¿d miaÙy te zmiany na dziaÙalnoï° firmy przy zaÙoČeniu obecnej
struktury i zasobów wewn¿trznych przedsi¿biorstwa.
Ponadto analiza strategiczna identyfikuje cele i oczekiwania grup i ludzi
zwizanych z organizacj (menedČerowie, wÙaïciciele, pracownicy) oraz wpÙyw
tych celów i oczekiwaÚ na obecn i przyszÙ pozycj¿ firmy12.
Analiza strategiczna obejmuje nast¿pujce obszary badaÚ:
ȭ analiz¿ otoczenia zewn¿trznego (makroekonomicznego i konkurencyjnego),
ȭ strategiczne zasoby organizacji (posiadane i dost¿pne),
ȭ oczekiwania wÙaïcicieli, udziaÙowców, menedČerów, dostawców, banków,
spoÙecznoïci lokalnej, agendy paÚstwa, opinii publicznej, klientów przedsi¿biorstwa, konkurentów itp. – tzw. interesariuszy (stakeholders),
ȭ analiz¿ wpÙywu otoczenia kulturowego i spoÙecznego.
Analiza strategiczna Ùczy dwa sposoby patrzenia na zarzdzanie i dwa ĊródÙa informacji: jednoczesne badanie otoczenia i samej organizacji oraz konfrontowanie wyników. Ma charakter interdyscyplinarny, wykorzystuje metody iloïciowe i jakoïciowe z dziedziny ekonomii, finansów, socjologii, psychologii,
statystyki i marketingu13.
1.2.1. Analiza SWOT jako podstawowa metoda oceny pozycji konkurencyjnej
przedsi¿biorstwa
Metoda analizy silnych i sÙabych stron firmy oraz okreïlania szans i zagroČeÚ
ze strony otoczenia – tzw. analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) jest wszechstronn ocen zewn¿trznych i wewn¿trznych czynników
okreïlajcych kondycj¿ bieČc i potencjaÙ rozwojowy firmy. Jest metod po-

12
13

Z. Pierïcionek, Zarzdzanie strategiczne…
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna…
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wszechnie wykorzystywan w procesie zarzdzania strategicznego i umoČliwia
analiz¿ potencjaÙu konkurencyjnego przedsi¿biorstwa, niezb¿dn dla okreïlenia
celów strategicznych i wyboru wÙaïciwej strategii dziaÙania. Analiza wewn¿trzna
ma na celu okreïlenie i ocen¿ materialnych i niematerialnych czynników sprzyjajcych rozwojowi przedsi¿biorstwa obecnie i w przyszÙoïci. Analiza zewn¿trza
obejmuje zaï szerokie obszary ïrodowiska zewn¿trznego (otoczenia okoÙobiznesowego). Silne i sÙabe strony s elementem diagnozy, czyli zdolnoïci konkurencyjnej; szanse i zagroČenia s zaï elementem prognozy, czyli warunkami, które
firma wykorzystuje bdĊ nie, przy okreïlonych zasobach wewn¿trznych, tworzc
lub tracc przewag¿ konkurencyjn14 (zob. rys. 2).

ZewnĊtrzne

SZANSE

ZAGROĩENIA

WewnĊtrzne

MOCNE STRONY

SĐABE STRONY

Pozytywne

Negatywne

Rysunek 2. Klasyfikacja czynników wpïywajÈcych na pozycjÚ strategicznÈ firmy w analizie SWOT
½ródïo: G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiÚbiorstwa, Warszawa 2009, s. 191.

W celu przeprowadzenia poprawnej analizy SWOT poniČej przedstawiono list¿ najcz¿ïciej stawianych pytaÚ, umoČliwiajcych diagnoz¿ poszczególnych
czynników macierzy.
W zaleČnoïci od przewagi czynników pozytywnych i negatywnych, moČliwe
jest wyróČnienie czterech modelowych wariantów strategicznych przedsi¿biorstwa oraz cztery modelowe typy strategii odpowiadajce tym wariantom. S to:
ȭ Sytuacja S–O (siÙy – szanse), strategia maxi-maxi – dotyczy przedsi¿biorstwa,
w którym wewntrz dominuj silne strony a w otoczeniu równieČ aspekty
pozytywne – szanse. Takiej sytuacji towarzyszy moČliwoï° wdroČenia strategii ekspansji i dynamicznego rozwoju. PrzykÙadem moČe by° przedsi¿biorstwo posiadajce nowoczesn technologi¿ i funkcjonujce na dynamicznie
rozwijajcym si¿ rynku.
14

Ibidem.
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Tabela 1. Analiza SWOT – lista pytañ strategicznych
Mocne strony
Czy przedsiÚbiorstwo posiada silÈ pozycjÚ rynkowÈ?
Czy posiada wystarczajÈce zasoby?
Czy posiada zdolnoĂÊ do konkurowania?
Czy posiada dobrÈ opiniÚ wĂród klientów?
Czy jest uznanym liderem rynkowym?
Czy stosuje przemyĂlane rozwiÈzania strategiczne?
Czy posiada wïasnÈ technologiÚ?
Czy posiada przewagi kosztowe?
Czy wprowadza innowacyjne produkty?
Czy posiada doĂwiadczonÈ kadrÚ kierowniczÈ?

Szanse
Czy pojawiïa siÚ nowa grupa klientów?
Czy sÈ moĝliwoĂci wejĂcia na nowe rynki?
Czy istnieje moĝliwoĂÊ poszerzenia asortymentu?
Czy istniej moĝliwoĂÊ dywersyfikacji produktów?
Czy sektor, w którym dziaïa przedsiÚbiorstwo, jest
dynamiczny i rozwija siÚ?
Czy przedsiÚbiorstwo funkcjonuje w stabilnym otoczeniu prawno-administracyjnym?
Czy przedsiÚbiorstwo funkcjonuje w warunkach
stabilnej gospodarki?

Sïabe strony
Czy brak mu jasnej strategii dziaïania?
Czy ma sïabÈ pozycjÚ konkurencyjnÈ?
Czy brak mu Ărodków?
Czy jego rentownoĂÊ jest niska?
Czy brak liderów wĂród kardy zarzÈdzajÈcej?
Czy brak kluczowych umiejÚtnoĂci?
Czy popeïniono bïÚdy we wdraĝaniu strategii?
Czy jest podatne na presjÚ ze strony konkurencji?
Czy brak innowacji produktowych i technologicznych?
Czy ma za maïy potencjaï wytwórczy?
Czy sïaby jest poziom marketingu?
Czy brak Ărodków finansowych na rozwój i inwestycje?
Zagroĝenia
MoĝliwoĂÊ pojawienia siÚ nowych konkurentów?
MoĝliwoĂÊ pojawienia siÚ wyrobów konkurencyjnych
(substytutów)?
Wolny wzrost i maïa atrakcyjnoĂÊ rynku?
PodatnoĂÊ przedsiÚbiorstwa na recesjÚ i spadki koniunktury?
PodatnoĂÊ przedsiÚbiorstwa na zmiany prawnoadministracyjne?
Zmiana gustów klientów?
Niekorzystne zmiany demograficzne?

½ródïo: Opracowanie za G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiÚbiorstwa, Warszawa 2009,
s. 192.

ȭ

ȭ

Sytuacja W–O (sÙabe strony – szanse), strategia mini-maxi – dotyczy przedsi¿biorstwa posiadajcego przewag¿ sÙabych stron nad mocnymi, ale funkcjonujcego na atrakcyjnym rynku, generujcym szanse zewn¿trzne. Takiej
sytuacji towarzyszy strategia ukierunkowana na moČliwoï° ekspansji i wykorzystania potencjaÙu rynku przy jednoczesnym eliminowaniu sÙabych stron.
PrzykÙadem takiego dziaÙania moČe by° przedsi¿biorstwo nawizujce sojusz
strategiczny z innym podmiotem w celu redukcji ryzyka i kosztów przy zdobywaniu nowych rynków.
Sytuacja S–T (siÙy – zagroČenia), strategia maxi-mini – dotyczy przedsi¿biorstwa, które posiada silny potencjaÙ wewn¿trzny, natomiast funkcjonuje na
nieatrakcyjnym rynku. Takiej sytuacji towarzyszy strategia tworzenia silnej
pozycji konkurencyjnej na rynku. PrzykÙadem takiego dziaÙania jest przedsi¿biorstwo, które w sytuacji dekoniunktury rynkowej lub funkcjonowania na
nieatrakcyjnym rynku przejmuje swoich konkurentów, wykorzystujc silne
atrybuty wewn¿trzne (eliminuje zagroČenie konkurencji).
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Sytuacja W–T (sÙabe strony – zagroČenia), strategia mini-mini – dotyczy
przedsi¿biorstwa, które pozbawione jest szans rozwojowych – dominuj sÙabe strony wewn¿trzne oraz funkcjonuje na maÙo atrakcyjnym, nierozwijajcym si¿ rynku. Takiej sytuacji towarzyszy strategia typowo obronna, nastwiona na przetrwanie, lub realizuje si¿ najgorszy wariant – likwidacja
dziaÙalnoïci. PrzykÙadem takiego dziaÙania moČe by° przedsi¿biorstwo o sÙabej pozycji rynkowej, które poszukuje inwestora strategicznego (pozwala na
przej¿cie) w celu zagwarantowania przetrwania.

1.2.2. Podstawowe warianty strategii rozwoju przedsi¿biorstwa
Kolejnym etapem zarzdzania strategicznego po ustaleniu pozycji konkurencyjnej jest wybór celów strategicznych oraz zaplanowanie strategii dziaÙania.
Klasyfikacja strategii w literaturze przedmiotu jest bardzo róČnorodna. Jedn
z najpopularniejszych i najbardziej kompleksowych jest klasyfikacja strategii
firmy obejmujca: strategie wzrostu, stabilizacji, obronne oraz kombinowane15.
Strategie wzrostu
Ekspansja rynkowa,
zdobywanie nowych
rynków
Nowe grupy odbiorców
Nowe produkty

Strategie stabilizacji
Utrzymanie pozycji
rynkowej
Wyczerpanie zasobów
i rutyna menedĪerów
Penetracja rynku lub
rozwój produktu

Strategie obronne
Problemy finansowe
Niestabilna sytuacja
w otoczeniu
Nowe wejĞcia konkurentów
do sektora
Pojawienie siĊ nowych
konkurencyjnych produktów
lub technologii

Rysunek 3. Podstawowe strategie rozwoju przedsiÚbiorstwa
½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie Z. PierĂcionek, ZarzÈdzanie strategiczne w przedsiÚbiorstwie, Warszawa
2011.

Przedsi¿biorstwo generalnie nastawione jest na realizacj¿ strategii wzrostu,
gdyČ zwizane jest to silnie z wzrostem jego wartoïci i leČy w interesie wÙaïcicieli
i interesariuszy (stakeholders). W niektórych jednak okresach zmuszone jest do

15

Z. Pierïcionek, Zarzdzanie strategiczne…
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stosowania strategii stabilizacji lub obronnych w celu „przetrwania” trudnej sytuacji rynkowej lub presji ze strony konkurencji. S to jednak okresy przejïciowe.

1.3. Otoczenie okoÙobiznesowe
Przewaga konkurencyjna przedsi¿biorstwa moČe by° osigana w relacji
z otoczeniem, bo dostosowuje si¿ do niego lepiej niČ konkurenci dzi¿ki ĊródÙom
wewn¿trznym, wynikajcym z zasobów firmy i jej umiej¿tnoïci16. Otoczenie
okoÙobiznesowe jest elementem analizy strategicznej przedsi¿biorstwa, która z
kolei stanowi bardzo waČny element planowania strategicznego firmy.
Otoczenie przedsi¿biorstwa to caÙoksztaÙt zjawisk, procesów i instytucji
ksztaÙtujcych jego moČliwoïci sprzedaČy produktów, zakresy dziaÙania i perspektywy rozwojowe17. Otoczenie to wszystko poza organizacj, co moČe na ni
oddziaÙywa°18, to wszystko, co napotyka przedsi¿biorstwo na zewntrz, i co musi
uwzgl¿dni° w swym planie strategicznym19. Otoczenie to miejsce powstawania
decyzji istotnych i narzucajcych organizacji ograniczenia oraz ksztaÙtujcych jej
przyszÙoï°. Jest caÙoksztaÙtem zmiennych zewn¿trznych niepodlegajcych woli
organizacji. To suma presji, zagroČeÚ, bdĊ teČ okazji oddziaÙujcych na organizacj¿ i zmuszajcych je do dostosowania. Ta asymetryczna relacja daje si¿ wyrazi° tak: „[...] Čadne przedsi¿biorstwo nie moČe obejï° si¿ bez swojego kr¿gu zewn¿trznego, natomiast zwizek odwrotny nie jest konieczny”20.
W ïwietle teorii zarzdzania wspóÙczesne otoczenie jest tzw. otoczeniem
burzliwym (turbulent field), charakteryzujcym si¿ ïcisÙymi wspóÙzaleČnoïciami
i bardzo szybkimi zmianami, cz¿sto o charakterze kumulatywnym, które s nie
w peÙni przewidywalne. MoČliwoï° przewidywania przyszÙych zmian i wydarzeÚ jest ograniczona. Powoduje to kolei wzrost ryzyka i niepewnoïci. Warunki
te wzmacniaj dynamiczne procesy wdraČania innowacji i nowych technologii –
kreujce tzw. gospodark¿ opart na wiedzy (knowledge based economy).
Otoczenie zewn¿trzne przedsi¿biorstwa moČna podzieli° wedÙug wielu róČnych kategorii na wiele obszarów. Jednym z popularnych sposobów takiej klasyfikacji jest podejïcie prezentowane przez G. Gierszewsk i M. Romanowsk21.

16
17
18
19
20

21

M. Gorynia, Zachowania przedsi¿biorstw…, s. 106–107.
J. Penc, Zarzdzanie w warunkach globalizacji, Warszawa 1993.
R.W. Griffin, Podstawy zarzdzania organizacjami, Warszawa 1999.
H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsi¿biorstwie, Warszawa 1996.
G. Nizard, Metamorfozy przedsi¿biorstwa. Zarzdzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Warszawa
1998.
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna…, por. takČe K. ObÙój, Strategia organizacji,
Warszawa 1998.
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Zdaniem autorek otoczenie zewn¿trzne przedsi¿biorstwa moČna podzieli° na
dwa obszary:
ȭ Makrootoczenie (tzw. otoczenie dalsze). Jest to zespóÙ warunków funkcjonowania firmy, wynikajcych z tego, iČ dziaÙa ona w okreïlonym kraju lub
regionie, w okreïlonej strefie klimatycznej, danym ukÙadzie politycznym,
prawnym, systemowym itp. Cech tego otoczenia jest to, iČ bardzo silnie
okreïla moČliwoïci dziaÙania i rozwoju przedsi¿biorstwa, przedsi¿biorstwo
jednak nie jest w stanie ich zmieni°. Makrootoczenie ma szczególny wpÙyw
na tworzenie szans i zagroČeÚ firmy i dzieli si¿ na nast¿pujce segmenty: otoczenie ekonomiczne, polityczne i prawne, demograficzne, technologiczne
i ekologiczne.

Miħdzynarodowe

Socjokulturowe

Otoczenie
konkurencyjne

Prawnopolityczne

ZwiČzki
zawodowe

Organizacja

Ekonomiczne

Klienci

Otoczenie
wewnħtrzne
Dostawcy

Konkurenci
Sojusznicy
strategiczni
Technologiczne

Otoczenie
makroekonomiczne

Rysunek 4. Otoczenie przedsiÚbiorstwa
½ródïo: Opracowanie na podstawie R.W. Griffin, Podstawy zarzÈdzania organizacjami, Warszawa 1999.

ȭ

Otoczenie konkurencyjne, sektorowe (tzw. otoczenie bliČsze). Tworz je
wszystkie podmioty gospodarcze, które maj z przedsi¿biorstwem powiza-
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nia kooperacyjne lub konkurencyjne. NaleČ do niego m.in. dostawcy, nabywcy, konkurenci – potencjalni i obecni. Charakterystyczne jest wyst¿powanie swoistego sprz¿Čenia zwrotnego pomi¿dzy elementami otoczenia
konkurencyjnego a przedsi¿biorstwem – podmioty otoczenia reaguj na firm¿, ale ona równieČ ma moČliwoï° odpowiadania na te bodĊce.
1.3.1. Elementy otoczenia makroekonomicznego
Otoczenie ekonomiczne ksztaÙtowane jest przez kondycj¿ gospodarki, sytuacj¿ w branČy firmy oraz sytuacj¿ na rynkach zbytu i surowców. Sytuacja makroekonomiczna ksztaÙtuje ogólne warunki funkcjonowania przedsi¿biorstw, moČliwoïci ich rozwoju oraz ekspansji rynkowej. NajwaČniejszymi wskaĊnikami
rozwoju ogólnogospodarczego s:
ȭ Stopa wzrostu i poziom rozwoju gospodarczego. Wzrost w gospodarce powoduje wzrost wydatków konsumentów, co sprzyja rozwojowi organizacji
i osÙabia walk¿ konkurencyjn w poszczególnych branČach. Sytuacja dokÙadnie odwrotna ksztaÙtuje si¿ w przypadku recesji: spadaj wydatki konsumpcyjne, malej szanse rozwoju firm, zaostrza si¿ konkurencja. Wiele przedsi¿biorstw upada, wïród duČych zaï podmiotów zaostrza si¿ konkurencja
cenowa.
ȭ Stopa procentowa oraz rynki kapitaÙowe i inwestycyjne. Stopa procentowa
jest determinantem popytu na produkty przedsi¿biorstwa oraz poziomu inwestycji w przedsi¿biorstwie. Wzrost stopy procentowej powoduje spadek
skÙonnoïci konsumentów do zacigania kredytów, co automatycznie obniČa
wydatki konsumpcyjne.
ȭ Wartoï° waluty i kursu wymiany. Wahania kursów walut w stosunku do
okreïlonej waluty powoduj pogarszanie lub popraw¿ konkurencyjnoïci
produktów na rynkach mi¿dzynarodowych.
ȭ Poziom cen oraz inflacji. Inflacja moČe destabilizowa° gospodark¿, ogranicza°
tempo wzrostu ekonomicznego, powodujc wzrost stopy procentowej i wahania kursów wymiany walut. Wzrost inflacji powoduje wzrost ryzyka inwestowania w danym kraju.
Ponadto do innych wskaĊników wyznaczajcych kondycj¿ makrootoczenia
zalicza si¿: stop¿ spoČycia, poziom bezrobocia, zadÙuČenie, stop¿ wzrostu produkcji przemysÙowej, rozwój inwestycji w waČnych dla przedsi¿biorstwa gaÙ¿ziach, rozwój sektora publicznego (wydatki paÚstwa, podatki), obrót papierami
wartoïciowymi, grupy mi¿dzynarodowe, systemy bankowe, zmiany cykliczne –
recesja, koniunktura, poziom kosztów (pracy, energii, transportu, materiaÙów),
struktury i zmiany strukturalne.
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Otoczenie prawno-administracyjne i polityczne ksztaÙtowane jest przez
paÚstwo i inne organy posiadajce kompetencje ustawodawcze, jest wi¿c wiČce
dla przedsi¿biorstw. Stanowi bardzo waČny obszar ksztaÙtujcy moČliwoïci dziaÙania firm i jest niezaleČny od przedsi¿biorstwa. PaÚstwo ksztaÙtuje warunki dziaÙania podmiotów gospodarczych w dwóch gÙównych obszarach: wyznacza warunki regulujce powizania zewn¿trzne firm oraz te, które dotycz sfery
wewn¿trznej przedsi¿biorstwa. Do kluczowych parametrów politycznych ksztaÙtujcych zewn¿trzne otoczenie przedsi¿biorstw zaliczamy: filozofi¿ polityczn,
ideologi¿ narodow, gÙówne partie polityczne, siÙ¿ i pozycj¿ wojska i organizacji
religijnych, stopieÚ totalitaryzmu, obecnoï° lub brak walczcych zwizków zawodowych, stabilnoï° rzdu i partii politycznych, nacjonalizm i moČliwy jego
wpÙyw na polityk¿ i ustawodawstwo oraz ocen¿ wraČliwoïci politycznej na dyskryminacj¿ cudzoziemców i napi¿cia etniczne.
Zewn¿trzne stosunki przedsi¿biorstw wyznaczaj zasady i dziaÙania polityk
realizowanych przez rzdy, tj.: polityki finansowej i walutowej, gospodarczej,
konkurencji, przemysÙowej (sektorowej, wspierania przedsi¿biorczoïci, technologicznej), handlowej, ochrony ïrodowiska, regionalnej itp. Ponadto duČe znaczenie przypisuje si¿ prawu mi¿dzynarodowemu, które ksztaÙtuje relacje zewn¿trzne caÙego kraju, oraz dziaÙaniom zwizanym z ksztaÙtowaniem relacji pomi¿dzy
podmiotami rynku (corporate governance) tj. ustawy antykorupcyjne, ochrona
praw wÙasnoïci, relacje pomi¿dzy udziaÙowcami i dostawcami – umowy handlowe oraz szeroko rozumiana etyka biznesu, ksztaÙtowanie wizerunku firmy
w spoÙeczeÚstwie22.
Otoczenie demograficzne ma znaczne konsekwencje dla budowania strategii
przedsi¿biorstwa. Analiza trendów demograficznych pozwala na szybsze wprowadzanie oraz odpowiednie dostosowywanie produktów do potrzeb konsumentów, uwzgl¿dniajce preferencje grup wiekowych, poziomu wyksztaÙcenia, miejsca zamieszkania, wieku pracujcych itp. Badanie struktury demograficznej ma
waČne znaczenie zarówno dla producentów odzieČy, zabawek, sprz¿tu turystycznego, jak i dla instytucji ubezpieczeniowych, banków czy usÙug dla gospodarstw domowych23. Podstawowe siÙy otoczenia demograficznego to: wielkoï°
i wzrost populacji (wspóÙczynniki urodzeÚ i ïmiertelnoïci), skÙad populacji (wiek,
pÙe°, struktura etniczna) oraz rozlokowanie geograficzne i ruchy populacji (migracja wewn¿trzna, emigracja i imigracja)24.

22
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Ch. Walkner, Issues in Corporate Governance, European Economy, Brussels 2004.
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna…
G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Puride, Globalizacja. Strategia i zarzdzanie, Warszawa
2001.
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Otoczenie technologiczne podlega coraz szybszym zmianom. Zmiany technologiczne mog bardzo szybko spowodowa° upadek jednych gaÙ¿zi i powstanie
nowych, mog wi¿c oznacza° szans¿ dla jednych przedsi¿biorstw, a zagroČenie
dla drugich. Charakterystyczn cech metod konkurowania wspóÙczesnych
przedsi¿biorstw jest wzrost znaczenia konkurencji pozacenowej, gÙównie w sferze nowych konstrukcji i procesów wytwarzania. Generalnie moČna stwierdzi°,
Če wspóÙczesne otoczenie technologiczne charakteryzuje niesÙychana dynamika
zmian i wprowadzania nowych rozwizaÚ. Globalna gospodarka oparta na wiedzy i wykorzystaniu nowoczesnych technologii zmusza firmy do szukania nowych przewag konkurencyjnych i obniČki kosztów przez podejmowanie nowych
form wspóÙpracy i kooperacji, tj. alianse strategiczne, fuzje czy przej¿cia.
1.3.2. Elementy otoczenia konkurencyjnego (sektorowego)
Otoczenie konkurencyjne pozwala na szczegóÙowe okreïlenie warunków
funkcjonowania i rozwoju przedsi¿biorstwa w okreïlonej branČy czy na okreïlonym rynku. Poj¿cie branČy, rynku czy przemysÙu z punktu widzenia potrzeb
analitycznych firmy jest zbyt szerokie i ogólne, dlatego analiza otoczenia konkurencyjnego sprowadzana jest do rynku jednego wyrobu lub grupy wyrobów.
WedÙug M. Portera postulat ten speÙnia model analizy ograniczajcy otoczenie
konkurencyjne do sektora. Jest on rozumiany jako grupa konkurentów produkujcych wyroby i usÙugi, bezpoïrednio ze sob konkurujce25. Porter uznaje sektor
za aren¿ walki konkurencyjnej przedsi¿biorstw, w którym korzyï° konkurencyjna warunkuje wygran jednego podmiotu i równoczesn strat¿ drugiego. Trzy
kluczowe poj¿cia warunkuj ksztaÙt i wybór strategii konkurencyjnej. Jest to
struktura sektora, pozycja firmy w sektorze oraz zdolnoï° innowacyjna przedsi¿biorstwa. Wszystkie te czynniki s ksztaÙtowane przez przedsi¿biorstwo. Nie
s tylko wynikiem charakteru i stanu otoczenia.
Zdaniem Portera to sektor i nat¿Čenie siÙ wewntrz tego sektora decyduje
w gÙównej mierze o sile i strategii konkurencyjnej przedsi¿biorstwa. Celem strategii konkurencji jest znalezienie takiej pozycji, w której przedsi¿biorstwo moČe
najlepiej broni° si¿ przed siÙami sektora lub spoČytkowa° je na wÙasn korzyï°
(zob. rys. 5).

25

M.E. Porter, Competitive Strategy, New York 1980.
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Okazje i zagroĪenia wystĊpujące w sektorze

Silne i sđabe strony
przedsiĊbiorstw

STRATEGIA
KONKURENCJI

Osobista skala wartoĞci
gđównych osób
wdraĪających strategie

Szersze
oczekiwania spođeczne

Rysunek 5. Kontekst formuïowania strategii konkurencji
½ródïo: M. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa 1992, s. 16.

1.3.3. Sposoby oceny/diagnozy otoczenia zewn¿trznego – makroekonomicznego
i sektorowego
ZÙoČonoï° otoczenia zewn¿trznego oraz istnienie wielu miar jego oceny byÙo
inspiracj okreïlenia licznych sposobów diagnozy potencjaÙu otoczenia okoÙobiznesowego.
Wïród wielu kategorii i sposobów miar najpopularniejszymi metodami oceny otoczenia makroekonomicznego s: analiza trendu, metoda delficka, analiza
luki oraz metody scenariuszowe. Najpopularniejszymi zaï sposobami diagnozy
potencjaÙu otoczenia konkurencyjnego jest teoria pi¿ciu siÙ M. Portera, profil
ekonomiczny sektora, punktowa ocena atrakcyjnoïci sektora – siatka oceny wartoïci sektora, mapa grup strategicznych oraz modele konkurencji w sektorze26.
Tabela 2. Metody oceny otoczenia makroekonomicznego
Metoda

26

Istota metody

Analiza trendu

Wykorzystuje modele matematyczne w prognozowaniu. Zakïada podobieñstwo
ksztaïtowania przyszïej tendencji zmiany badanego zjawiska do tendencji ksztaïtowania tego zjawiska w przeszïoĂci. Jest metodÈ typowo iloĂciowÈ, nie wyraĝa
ogólnego prawa nauki, ale swoistÈ analizÚ historii w okreĂlonych ramach czasowych. PrawidïowoĂci rozwoju danego zjawiska sÈ uogólniane i nie uwzglÚdniajÈ
zmian czynników oddziaïujÈcych na przebieg wyznaczonych funkcji. Jest dobrÈ
metodÈ diagnozy w dziedzinach o maïej dynamice rozwoju i stabilnym otoczeniu.
Wymaga duĝej ostroĝnoĂci.

Metoda delficka

Zostaïa zapoczÈtkowana w 1963 r. przez zespóï naukowców pod kierunkiem G.
Gordona i O. Helmera. Polega na jakoĂciowej weryfikacji przewidywanych trendów

G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna…
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i zmian danego zjawiska w oparciu o opinie ekspertów. Procedura tej metody
obejmuje seriÚ pytañ ujmowanych w ankiety, kilkakrotnie powtarzanych, które
wymagajÈ odpowiedzi ujÚtych w liczbach. Z powodzeniem metodÚ tÚ wykorzystuje
siÚ w badaniach rynkowych i marketingowych do selekcji zmiennych modelu
ekonometrycznego i jego postaci analitycznej. WspóïczeĂnie znajduje równieĝ
szerokie zastosowanie w prognozowaniu zdarzeñ o charakterze politycznym
i spoïecznym.
Analiza luki strategicznej

Jest metodÈ dÈĝÈcÈ do zniwelowania róĝnic pomiÚdzy celami firmy a oczekiwaniami otoczenia. Daje odpowiedě na pytania, jak bÚdzie siÚ zmieniaÊ i jaki stan osiÈgnie w danym momencie waĝny dla firmy proces w otoczeniu. WystÚpujÈ trzy
rodzaje luki: zgodnoĂci – kiedy kierunki obu trendów sÈ zgodne (identyczne lub
zbliĝone), np. tempo wzrostu sprzedaĝy jest takie samo jak tempo wzrostu udziaïu
w rynku; nadmiaru – kiedy trend procesu wewnÚtrznego firmy wzrasta szybciej
niĝ trend procesu w otoczeniu, np. sprzedaĝ roĂnie szybciej niĝ popyt; niedoboru –
kiedy trend procesu wewnÚtrznego wzrasta wolniej niĝ trend procesu w otoczeniu,
np. popyt roĂnie szybciej niĝ sprzedaĝ. CzÚsto jest uĝywana do celów diagnostycznych. Daje wskazówki, jak firma moĝe zmniejszyÊ lub zlikwidowaÊ danÈ lukÚ.

Metody scenariuszowe

SïuĝÈ do analizy zmian nieciÈgïych oraz analizy planowania strategicznego
w warunkach burzliwego otoczenia. Metody scenariuszowe uznawane sÈ za dïugookresowe – korporacje transnarodowe tworzÈ scenariusze na okresy 15-letnie.
ZaliczajÈ siÚ do nich nastÚpujÈce rodzaje scenariuszy: scenariusze moĝliwych
zdarzeñ – polegajÈ na tworzeniu list wydarzeñ moĝliwych w przyszïoĂci, które sÈ
waĝne dla firmy, ale których przyczyny, kierunki ewolucji, siïa i charakter oddziaïywania nie sÈ zidentyfikowane; scenariusze symulacyjne – sïuĝÈ wykonywaniu
wyprzedzajÈcej oceny wartoĂci poszczególnych wyborów strategicznych firmy,
zaleĝnie od oddziaïywañ otoczenia; scenariusze stanów otoczenia – majÈ charakter jakoĂciowy, analizuje siÚ czynniki kluczowe dla osiÈgniÚcia sukcesu przez firmÚ,
ale o charakterze niemierzalnym; scenariusze procesów w otoczeniu – sÈ rozwiniÚciem i uszczegóïowieniem metody scenariuszy stanów otoczenia. KoncentrujÈ
siÚ na procesach najbardziej istotnych, o potencjalnie duĝej sile wpïywu na firmÚ.

½ródïo: Opracowanie na podstawie G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiÚbiorstwa, Warszawa 2009.

Tabela 3. Metody oceny otoczenia konkurencyjnego
Metoda

Istota metody

PiÚciu siï M. Portera

PiÚÊ siï konkurencyjnych wyznacza natÚĝenie konkurencji w danym sektorze oraz
jego rentownoĂÊ, natomiast ich natÚĝenie ma znaczenie dla formuïowania strategii.
SÈ to: (1) groěba nowych wejĂÊ, (2) rywalizacja miedzy konkurentami, (3) siïa
przetargowa nabywców, (4) siïa przetargowa dostawców (5) groěba substytucyjnych wyrobów.

Profil ekonomiczny
sektora

Pozwala ona na dokonanie skróconej charakterystyki sektora wg nastÚpujÈcych
cech: rozmiar rynku; zakres konkurowania – lokalnego, krajowego, globalnego;
stopa wzrostu rynku; liczba konkurentów i ich relatywnych udziaïów w rynku; liczba
nabywców i ich relatywnej wielkoĂci; wysokoĂÊ barier wejĂcia i wyjĂcia; tempo
zmian w technologii wytwarzania i komercjalizacji nowych produktów; stopieñ
zróĝnicowania produktów firm konkurujÈcych; wystÚpowanie efektu skali; zaleĝnoĂÊ
niskiego kosztu produkcji od stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych; wystÚpowanie efektu uczenia siÚ i obniĝki kosztu jednostkowego; wymagania kapitaïowe;
rentownoĂÊ sektora w odniesieniu do Ăredniej rentownoĂci przemysïu krajowego/Ăwiatowego.

Punktowa ocena
atrakcyjnoĂci sektora

Uzupeïnia metodÚ profilu ekonomicznego. Polega na skonstruowaniu listy kryteriów,
które róĝnicujÈ sektory i stopieñ ich atrakcyjnoĂci. Dla porównania wszystkich
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elementów kilku sektorów stosuje siÚ ocenÚ punktowÈ (np. od 1 do 10), która
w przypadku danego kryterium w róĝnych sektorach ma róĝnÈ wagÚ. Dokonuje siÚ
wiÚc przypisania wag do poszczególnych kryteriów w poszczególnych sektorach.

Mapa grup
strategicznych/
teoria klastrów

M. Porter zdefiniowaï grupy strategiczne jako przedsiÚbiorstwa z danego sektora
podobne do siebie ze wzglÚdu na kanaïy dystrybucji, segmenty rynku, jakoĂÊ
produktu, podobne metody obsïugi klientów oraz zbliĝonÈ politykÚ marketingowÈ –
czyli przedsiÚbiorstwa budujÈce podobne strategie. W koncepcji tej konkurencja
toczy siÚ miÚdzy przedsiÚbiorstwami z danej grupy strategicznej. IstotÈ grup strategicznych jest ïÈczenie siÚ rywalizujÈcych ze sobÈ organizacji w celu osiÈgniÚcia
dïugofalowych i doraěnych korzyĂci.
Analogicznie do koncepcji grup strategicznych, Porter wprowadza pojÚcie gron
(klastrów – clusters), które definiuje jako geograficzne skupiska wzajemnie powiÈzanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek ĂwiadczÈcych usïugi, firm
dziaïajÈcych w pokrewnych sektorach i zwiÈzanych z nimi instytucji, np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeñ branĝowych. Geograficzny zasiÚg
grona moĝe obejmowaÊ jedno miasto, caïy kraj a nawet grupÚ sÈsiednich krajów.
Jednym z priorytetów powinno byÊ usuwanie przeszkód na drodze do rozwoju i do
podnoszenia poziomu istniejÈcych oraz pojawiajÈcych siÚ gron. SÈ one bowiem siïÈ
napÚdowÈ zwiÚkszania eksportu i przyciÈgania inwestycji zagranicznych. Grona
wpïywajÈ na konkurencjÚ na trzy sposoby: po pierwsze – przez zwiÚkszanie wydajnoĂci naleĝÈcych do nich firm lub sektorów; po drugie – przez zwiÚkszanie ich
zdolnoĂci do innowacji, a zatem do wzrostu wydajnoĂci; po trzecie – przez zachÚcanie do tworzenia nowych form, co sprzyja efektywnoĂci i rozszerzaniu grup.

Modele konkurencji
w sektorze

Strategia konkurencji danej firmy pozostaje pod silnym wpïywem struktury konkurencji, jaka istnieje na rynku, na którym ona funkcjonuje. Teoria ekonomii wyróĝnia
cztery podstawowe modele konkurencji: (1) konkurencja doskonaïa – na rynku
operuje wielu producentów i ĝaden z nich nie ma wpïywu na cenÚ, krzywa popytu
jest bowiem pozioma, wszyscy producenci wytwarzajÈ i sprzedajÈ wyroby jednorodne, kaĝda firma produkuje tylko jeden produkt, nie ma wiÚc dywersyfikacji,
a bariery wejĂcia i wyjĂcia sÈ minimalne, ïatwo wiÚc zmieniÊ sektor. PrzedsiÚbiorstwa dÈĝÈ do maksymalizacji zysków, co zostaje osiÈgniÚte przy poziomie produkcji, w którym utarg krañcowy równa siÚ z kosztom krañcowym; (2) monopol –
na rynku wystÚpuje tylko jeden podmiot; nie istniejÈ bliskie substytuty produktu
wytwarzanego przez tego producenta; bariery wejĂcia do sektora sÈ bardzo wysokie
a monopolista ksztaïtuje cenÚ; (3) konkurencja monopolistyczna – na rynku operuje
wielu konkurentów, sÈ to maïe przedsiÚbiorstwa, wytwarzajÈ wyroby bÚdÈce
bliskimi substytutami; elastycznoĂÊ cenowa nie jest zbyt wysoka ze wzglÚdu na
lojalnoĂÊ klientów wobec okreĂlonej firm, a wiÚc przewaĝajÈcÈ metodÈ konkurowania jest konkurencja pozacenowa; (4) oligopol – na rynku operuje niewielu producentów; przedsiÚbiorstwa produkujÈ identyczny produkt lub produkty znacznie
róĝniÈce siÚ; bariery wejĂcia sÈ relatywnie wysokie; istnieje silna wspóïzaleĝnoĂÊ
podmiotów na rynku, gïównie w zakresie decyzji cenowych, a przewaĝajÈcÈ metoda
konkurencji jest równieĝ konkurencja niecenowa.

½ródïo: Opracowanie na podstawie G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiÚbiorstwa, Warszawa 2009, oraz M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.

Nie ma jednej recepty na sÙusznoï° wyboru konkretnej metody oceny otoczenia okoÙobiznesowego. S wïród nich zarówno kompleksowe, jak i dotyczce
wyÙcznie wybranych obszarów diagnozy. Wybór okreïlonej metody lub zastosowanie kilku z nich zaleČy od sytuacji przedsi¿biorstwa – jakie osiga wyniki,
jaka jest jego pozycja konkurencyjna; jego wielkoïci – jakim potencjaÙem dyspo-
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nuje, jakie posiada zasoby kapitaÙowe; zasi¿gu dziaÙania – na jak wielu rynkach
dziaÙa, jak wielu i jak silnych ma konkurentów itp. Przedsi¿biorca w praktyce jest
w stanie oceni° przydatnoï° danej koncepcji, a znajomoï° wielu sposobów jest
ĊródÙem przewagi osób zarzdzajcych. Wykorzystanie wielu wariantów przyczynia si¿ do trafnego sformuÙowania wÙaïciwej strategii dziaÙania, a tym samym
ustalania silnej, dÙugookresowej przewagi konkurencyjnej firmy.

1.4. PotencjaÙ wewn¿trzny przedsi¿biorstwa i metody jego oceny
Wartoï° zasobów wewn¿trznych na tle szans i zagroČeÚ otoczenia ïciïle precyzuje warianty moČliwych do zastosowania strategii przedsi¿biorstwa. Analiza
ta jest ĊródÙem ustalenia silnych i sÙabych stron firmy.
Analiza zasobów najcz¿ïciej prowadzona jest w sposób funkcjonalny. NajwaČniejsze spoïród nich to: zasoby organizacyjne, ludzkie, finansowe, produkcyjne i marketingowe27. W literaturze przedmiotu, pojawia si¿ jednak wiele koncepcji badaÚ zasobów wewn¿trznych. PrzykÙadowo, M. Bartnicki, a takČe
Z. Pierïcionek28 dziel zasoby na materialne i niematerialne. Do zasobów materialnych zalicza si¿: zasoby fizyczne (rzeczowe) oraz zasoby finansowe. Do zasobów niematerialnych natomiast zalicza si¿: zasoby ludzkie (umiej¿tnoïci zarzdzania); struktur¿ organizacyjn oraz pozostaÙe skÙadniki, tj.: nazwa firmy,
tradycja, marka, kontakty, poÙoČenie, technologie itp.
Zgodnie z koncepcj Barneya, zasoby wewn¿trzne powinny: by° strategicznie
wartoïciowe, co oznacza, iČ mog stanowi° ĊródÙo szans lub przeciwdziaÙa° zagroČeniom; naleČe° do rzadko posiadanych przez konkurenta; trudno poddawa°
si¿ kopiowaniu i imitacji przez konkurenta oraz nie mie° substytutów w innych
zasobach29.
Struktur¿ zasobów wewn¿trznych przedsi¿biorstwa uwzgl¿dniajc róČne
koncepcje podziaÙu czynników prezentuje tabela 4.

27
28

29

Konkurencyjnoï° przedsi¿biorstw…
M. Bartnicki, Kompetencje przedsi¿biorstwa: od okreïlenia kompetencji do zbudowania strategii, Warszawa 2000; Z. Pierïcionek, Zarzdzanie strategiczne…
Konkurencyjnoï° przedsi¿biorstw – nowe podejïcie, red. E. SkawiÚska, Warszawa 2002, s. 64, cyt.
J. Barney, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management” 1991,
no. 2, s. 112.
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Tabela 4. Struktura zasobów wewnÚtrznych przedsiÚbiorstwa
Kategoria zasobów

Struktura zasobów
zasoby materialne

Zasoby fizyczne (rzeczowe)

Maszyny i urzÈdzenia – budynki, urzÈdzenia, maszyny, surowce, materiaïy,
wyroby
¥rodki transportu
Infrastruktura informatyczna

Zasoby finansowe

Rozmiar zysku
WartoĂÊ aktywów netto
RentownoĂÊ kapitaïów wïasnych
PïynnoĂÊ finansowa
¥rodki pieniÚĝne i naleĝnoĂci
zasoby niematerialne

Kapitaï ludzki

JakoĂÊ kadr marketingowych – logistyka, dystrybucja, sprzedaĝ
JakoĂÊ kadr technicznych i finansowych
JakoĂÊ kadr menedĝerskich – skïonnoĂÊ do ryzyka, przedsiÚbiorczoĂÊ
i zaangaĝowanie w sprawy jakoĂci
Pracownicy – kwalifikacje, wydajnoĂÊ pracy, kreatywnoĂÊ
Stosunki miÚdzyludzkie
Metody rekrutacji pracowników
System szkoleñ
Rotacja zatrudnienia
Absencja

Zasoby organizacyjne

System podejmowania decyzji
Organizacja sieci dystrybucji i logistyki
WielkoĂÊ przedsiÚbiorstwa, struktura organizacyjna
ZarzÈdzanie jakoĂciÈ
Sposoby powiÈzañ z dostawcami i odbiorcami
System monitoringu
Hierarchia celów

Zasoby niewidoczne

Renoma firmy
Marki produktów
PowiÈzania nieformalne z grupÈ stakeholders
Unikatowe umiejÚtnoĂci – wnioski racjonalizatorskie, wynalazki
Technologie
Innowacje
Patenty
Licencje
Informacja
Klimat pracy
Kultura organizacyjna

½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie: KonkurencyjnoĂÊ przedsiÚbiorstw – nowe podejĂcie, red. E. Skawiñska,
Warszawa 2002 oraz Z. PierĂcionek, ZarzÈdzanie strategiczne w przedsiÚbiorstwie, Warszawa 2011.
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1.4.1. Metody oceny zasobów wewn¿trznych przedsi¿biorstwa
Analiza poszczególnych zasobów wewn¿trznych przedsi¿biorstwa dokonywana jest w oparciu o róČne metody i koncepcje badawcze. Wiele z nich si¿ga do
wskaĊnikowej analizy ekonomicznej przedsi¿biorstwa (okreïlanie produktywnoïci, wydajnoïci, kondycji finansowej). Wszystkie sÙuČ jednak okreïleniu wartoïci
firmy. Do najpopularniejszych sposobów diagnozy potencjaÙu wewn¿trznego
przedsi¿biorstwa zaliczamy: ÙaÚcuch wartoïci M. Portera, cykl Čycia produktu, cykl
Čycia technologii, analiz¿ kluczowych czynników sukcesu oraz bilans strategiczny.
Tabela 5. Metody oceny zasobów wewnÚtrznych przedsiÚbiorstwa
Metoda

Istota metody

añcuch wartoĂci
M. Portera

Umoĝliwia okreĂlenie zdolnoĂci strategicznej organizacji, która jest zdeterminowana przez
liczbÚ i jakoĂÊ poszczególnych zasobów, ich proporcje, uporzÈdkowanie i powiÈzania.
M. Porter wprowadziï koncepcjÚ tzw. ïañcucha wartoĂci, wyodrÚbniajÈc odmienne technicznie i ekonomicznie czynnoĂci wykonywane w ramach dziaïalnoĂci firmy. SÈ to tzw.
czynnoĂci zwiÈzane z wartoĂciÈ (value activities). WartoĂÊ wytworzonÈ przez firmÚ mierzy
iloĂciÈ pieniÚdzy, jakÈ nabywcy sÈ skïonni zapïaciÊ za wyrób lub usïugÚ. Firma jest rentowna, jeĂli tworzona przez niÈ wartoĂÊ jest wiÚksza niĝ koszt wykonywania czynnoĂci
zwiÈzanych z wartoĂciÈ. CzynnoĂci firmy zaliczajÈ siÚ do podstawowych kategorii ujÚtych
w dwie grupy: czynnoĂci podstawowe i czynnoĂci wspomagajÈce. CzynnoĂci podstawowe
to te, które wiÈĝÈ siÚ z fizycznym wytworzeniem wyrobu, jego marketingiem i dostarczeniem do nabywców oraz obsïugÈ i serwisem posprzedaĝnym. CzynnoĂci wspomagajÈce
zapewniajÈ nakïady i infrastrukturÚ umoĝliwiajÈcÈ wykonywanie czynnoĂci podstawowych.
W kaĝdej czynnoĂci korzysta siÚ z zakupionych nakïadów, zasobów ludzkich i jakiejĂ
kombinacji technologii. Infrastruktura firmy, obejmujÈca takie czynnoĂci jak: ogólne zarzÈdzanie, obsïuga prawna oraz ksiÚgowoĂÊ, wspiera caïy ïañcuch.

Cykl ĝycia
produktu

Jest najpowszechniej wykorzystywanÈ metodÈ. Pozwala na zbadanie wieku rynkowego
kaĝdego produktu. TwórcÈ teorii cyklu ĝycia produktu jest R. Vernon. Obrazuje ona zjawisko stopniowego nabywania i utraty zdolnoĂci produktu do zaspokajania potrzeb klienta.
Produkt bÚdÈcy innowacjÈ przechodzi fazy, które wiÈĝÈ siÚ z odmiennymi moĝliwoĂciami
i problemami w kwestii strategii marketingowej i potencjalnego zysku. SÈ to: wprowadzenie (faza innowacyjna) – okres powolnego wzrostu sprzedaĝy produktu w miarÚ jego
wprowadzania na rynek; brak zysków w tej fazie jest spowodowany wysokimi kosztami
wprowadzenia produktu; wzrost (faza dojrzewania) – okres bardzo szybkiej akceptacji
produktu przez klienta, co prowadzi do poprawy rentownoĂci; dojrzaïoĂÊ (faza standaryzacji) – okres zwolnienia wzrostu sprzedaĝy produktu, wynikajÈcy z faktu, iĝ zostaï on juĝ
zaakceptowany przez klientów. Zyski w tej fazie stabilizujÈ siÚ lub malejÈ, ze wzglÚdu na
koniecznoĂÊ zwiÚkszenia nakïadów marketingowych w celu obrony przed konkurentami;
schyïek – okres znacznego spadku sprzedaĝy i zysków; jego efektem moĝe byÊ caïkowite
wycofanie produktu z rynku.

Cykl ĝycia
technologii

Jest metodÈ przydatnÈ w podejmowaniu decyzji dotyczÈcych alokacji Ărodków na badania
i rozwój. RozwiniÚta zostaïa przez M.V. Posnera, który posïuĝyï siÚ pojÚciem „poĂlizgu
naĂladowczego” (imitation lag), rozumianego jako okres pomiÚdzy pojawieniem siÚ nowego produktu w kraju pionierskim a jego produkcjÈ poza granicami kraju. Zgodnie z teoriÈ
cyklu ĝycia technologii, rozwój jej, podobnie jak cykl ĝycia produktu, przyjmuje ksztaït litery
„S”. W fazie pierwszej przedsiÚbiorstwo ponosi znaczne koszty zwiÈzane z rozwojem
nowej technologii. W fazie drugiej nastÚpuje skumulowanie odpowiedniej wiedzy i umiejÚtnoĂci, rozwój jest wiÚc bardzo szybki. W trzeciej fazie rozwój technologii staje siÚ wolniejszy – przechodzi ona bowiem w fazÚ schyïku.
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Analiza kluczowych czynników
sukcesu

Jest metoda „konkurencyjna” do teorii bilansu strategicznego. Polega bowiem na sporzÈdzeniu listy kluczowych czynników sukcesu firmy (KSC), czyli tylko takich, które uwaĝane
sÈ przez firmy za najwaĝniejsze, decydujÈce o pozycji konkurencyjnej i moĝliwoĂciach
rozwoju. PodstawÈ tej metody jest stwierdzenie, ĝe w firmie zaledwie 20% zdarzeñ decyduje o 80% efektów i odwrotnie, 80% zdarzeñ przyczynia siÚ do 20% efektów. Nie warto wiÚc
poddawaÊ analizie wszystkich czynników, a jedynie wybraÊ 20% tych, które odpowiedzialne sÈ za sukces lub poraĝkÚ i poddaÊ je analizie.

Bilans
strategiczny

Polega na systematycznej, opartej na wielu kryteriach analizie przedsiÚbiorstwa, która
umoĝliwia ocenÚ wszystkich obszarów jego dziaïania. JednÈ z metod konstruowania
bilansu strategicznego zaproponowali H. Biedniak i J. Marek. Pozwala ona na wszechstronne zanalizowanie zasobów firmy. Autorzy wyodrÚbnili dwanaĂcie obszarów strategicznych: ogólne relacje z otoczeniem, technika, technologia i organizacja produkcji,
strategia rozwoju produktu, strategia dystrybucji, strategia promocji i reklamy, strategia
cen, planowanie, gospodarka czynnikiem ludzkim, gospodarka majÈtkiem trwaïym gospodarka materiaïowa, endogeniczne wyznaczniki procesu zarzÈdzania oraz wyniki, koszty
i finanse. Konstruowanie tak szczegóïowych bilansów powinno byÊ przeprowadzane w
firmie tylko w sytuacjach przeïomowych lub okresach kryzysu.

½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiÚbiorstwa,
Warszawa 2009, oraz M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.

Poza powyČszymi metodami oceny potencjaÙu wewn¿trznego przedsi¿biorstwa w literaturze wiele miejsca poïwi¿ca si¿ analizie wskaĊnikowej zasobów
firmy.
Mierniki oceny wartoïci firmy dziel si¿ na dwie grupy:
ȭ Mierniki tradycyjne, do których zalicza si¿: zyskownoï° akcji, okres zwrotu
kapitaÙu akcyjnego, okres zwrotu aktywów netto oraz okres zwrotu zaangaČowanego kapitaÙu.
ȭ Mierniki nowe, które dziel si¿ na trzy grupy: przepÙywy ïrodków pieni¿Čnych, wartoï° dodana dla akcjonariuszy oraz caÙkowity zwrot dla akcjonariuszy.

2. Zasady funkcjonowania przedsi¿biorstwa – uwarunkowania
zewn¿trzne
Prowadzenie przedsi¿biorstwa zwizane jest nie tylko z koniecznoïci posiadania wiedzy w zakresie zrzdzania, ale równieČ w zakresie moČliwoïci podejmowania dziaÙaÚ zgodnych z obowizujcymi normami prawno-administracyjnymi. Otoczenie zewn¿trzne, na które przedsi¿biorca nie ma bezpoïredniego
wpÙywu, ksztaÙtowane jest przez wiele uwarunkowaÚ – tzw. zewn¿trznych, których znajomoï° niejako uzupeÙnia peÙny model wspóÙczesnego przedsi¿biorcy.
Istotna jest znajomoï° i ïwiadomoï° procedury zakÙadania dziaÙalnoïci gospodarczej, moČliwoïci wyboru odpowiedniej formy prawnej zaplanowanego przedsi¿wzi¿cia czy dostosowania si¿ do obowizujcych przepisów podatkowych.
Kompozycja wiedzy zarzdczej oraz prawno-administracyjnej umoČliwia stwo-
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rzenie peÙnego wizerunku i planu inicjatywy biznesowej zamkni¿tej w biznes
planie.
2.1. ZakÙadanie dziaÙalnoïci gospodarczej
Przedsi¿biorstwo moČna prowadzi° na wiele sposobów. MoČe to by° jednoosobowa dziaÙalnoï° gospodarcza – na wÙasne nazwisko, lub stworzenie spóÙki –
cywilnej lub prawnej. Przedsi¿biorc zgodnie z polskim prawem moČe by° kaČdy
– osoba fizyczna, prawna czy jednostka nieposiadajca osobowoïci prawnej. Mog by° to równieČ wspólnicy zakÙadajcy spóÙk¿ cywiln.
2.1.1. Przedsi¿biorstwo na wÙasny rachunek
Jest to najprostsza forma prowadzenia dziaÙalnoïci zarobkowej. Nie wymaga
duČych wydatków pocztkowych, jest prosta w zakresie dziaÙaÚ administracyjno-prawnych, jest szybka i niewiele kosztuje. Zgodnie z ustaw „[…] dziaÙalnoïci gospodarcz jest kaČda zarobkowa dziaÙalnoï° wytwórcza, budowlana,
usÙugowa lub handlowa […] wykonywana w sposób zorganizowany lub cigÙy”30. Przedsi¿biorca prowadzcy przedsi¿biorstwo na wÙasny rachunek nie jest
zobowizany do dzielenia zysku z osobami trzecimi, ale przejmuje w zamian
wszelkie zobowizania i zadania zwizane z prowadzeniem biznesu. Jest odpowiedzialny za wszystko caÙym swoim majtkiem. DziaÙalnoï° gospodarcza jest
najbardziej elastyczn form biznesow, std najcz¿ïciej podejmowana jest przez
osoby kreatywne, przedsi¿biorcze, odwaČnie stawiajce czoÙo wyzwaniom biznesowym. RównieČ prowadzenie ksi¿gowoïci w takiej formie biznesowej nie wymaga skomplikowanych procedur, zaleČy jednak od wielkoïci obrotów. StopieÚ
skomplikowania czynnoïci ksi¿gowych wzrasta wraz ze wzrostem wolumenu
sprzedaČy. MoČliwe jest równieČ w takim przypadku rozwaČenie zatrudnienia
dodatkowych pracowników, czego nie wyklucza forma prowadzenia dziaÙalnoïci
gospodarczej lub konwersj¿ w spóÙk¿ kapitaÙow. Prowadzenie peÙnej ksi¿gowoïci staje si¿ obowizkowe w momencie przekroczenia 1 200 000 euro przychodów
netto ze sprzedaČy towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedzajcy rok obrotowy. W 2014 r. za rok obrotowy 2013 i wg kursu 4,2163 zÙ/euro limit
przychodów netto wynosi 5 059 560 zÙ.
Aby rozpocz° dziaÙalnoï° gospodarcz jednoosobow naleČy j zarejestrowa°. Wpisuje si¿ j do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziaÙalnoïci Gospodarczej (CEIDG) w drodze zgÙoszenia osobistego w urz¿dzie miasta lub gminy, korespondencyjnie (wówczas z poïwiadczeniem notariusza) lub drog elektroniczn
30

Ustawa o swobodzie dziaÙalnoïci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U. 2004 Nr 173, poz.
1807, art. 2.
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bezpoïrednio na stronie internetowej CEIDG (www.firma.gov.pl). Rejestracja online wymaga posiadania podpisu elektronicznego.
Tabela 6. FormalnoĂci niezbÚdne dla rejestracji dziaïalnoĂci gospodarczej
Krok 1. Rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o DziaïalnoĂci Gospodarczej (CEIDG)
Przy wypeïnianiu wniosku rejestracyjnego niezbÚdne sÈ nastÚpujÈce informacje:
dane przedsiÚbiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
data urodzenia,
obywatelstwo,
adres miejsca zamieszkania,
numer NIP przedsiÚbiorcy, o ile taki posiada,
okreĂlenie przedmiotu wykonywanej dziaïalnoĂci gospodarczej (zgodnie z PolskÈ klasyfikacja dziaïalnoĂci (PKD),
wskazanie daty rozpoczÚcia dziaïalnoĂci gospodarczej,
forma opïacania podatku dochodowego,
informacja o istnieniu lub ustaniu maïĝeñskiej wspólnoĂci majÈtkowej,
numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile je przedsiÚbiorca posiada.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega opïacie
Krok 2. Zgïoszenie do urzÚdu skarbowego i ZUS
W urzÚdzie skarbowym konieczne jest zarejestrowanie siÚ jako podatnik VAT – zgïoszenie VAT-R moĝe zostaÊ
wypeïnione równieĝ przy okazji skïadania wniosku drogÈ elektronicznÈ, ale wymaga uĝycia podpisu elektronicznego31.
Zgïoszenie VAT-R podlega opïacie (obecnie 170 zï).
W ciÈgu 7 dni od daty rozpoczÚcia dziaïalnoĂci koniczne jest zgïoszenie do zakïadu ubezpieczeñ spoïecznych.
Krok 3 Wyrobienie pieczÈtki firmowej
PieczÈtka firmowa niezbÚdna jest do prowadzenia czynnoĂci biznesowych, powinna zawieraÊ nastÚpujÈce dane:
peïna nazwa firmy, siedziba firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP
Krok 4 Zaïoĝenie firmowego konta bankowego
PrzedsiÚbiorca w Polsce nie ma obowiÈzku posiadania rachunku bankowego – ani osobistego, ani firmowego.
Niemniej jednak jego posiadanie jest niezbÚdne przy dokonywaniu wiÚkszych transakcji finansowych i uïatwia
zaïatwianie formalnoĂci w urzÚdach. Do zaïoĝenia konta bankowego, w zaleĝnoĂci od wymogów stosowanych
przez konkretne banki, potrzebne sÈ nastÚpujÈce dokumenty: dowód osobisty, zaĂwiadczenie o wpisie do CEIDG,
czasami kopia zaĂwiadczenia o nadaniu numeru REGON (oryginaï do wglÈdu) oraz pieczÈtka firmowa.
O zaïoĝeniu konta firmowego naleĝy poinformowaÊ urzÈd skarbowy i ZUS za pomocÈ formularza aktualizujÈcego
CEIDG-1.
½ródïo: Opracowanie na podstawie informacji PARP, 2013 oraz portalu EURES http://www.eures.praca.gov.pl,
05/02/2014.

Wniosek do CDIDG jest jednoczeïnie zgÙoszeniem do: ZUS (lub KRUS) na potrzeby rozliczania skÙadek na ubezpieczenia spoÙeczne i zdrowotne; do urz¿du
31

Podpis elektroniczny jest narz¿dziem identyfikujcym uczestników wymiany dokumentów
elektronicznych oraz sÙuČcym przyj¿ciu odpowiedzialnoïci za ich treï°. Zwykle jest skÙadany
przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB, jest równowaČny pod wzgl¿dem
skutków prawnych z podpisem wÙasnor¿cznym (Ministerstwo Gospodarki, Internet: http://
www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-przedsiebiorczosc/Podpis+elektroniczny).
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statystycznego dla uzyskania numeru identyfikacji dziaÙalnoïci REGON oraz do
urz¿du skarbowego o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP lub jego
aktualizacj¿. Wpis dziaÙalnoïci gospodarczej do rejestru nast¿puje nie póĊniej niČ
do nast¿pnego dnia roboczego. Od momentu zÙoČenia wniosku moČna rozpocz°
prowadzenie przedsi¿biorstwa, o ile taka data zostanie wskazana jako data rozpocz¿cia dziaÙalnoïci we wniosku.
2.1.2. Inne formy prowadzenia dziaÙalnoïci gospodarczej w Polsce
Polskie prawo przewiduje kilka rodzajów spóÙek – cywiln, osobow i kapitaÙow32. Dwie ostatnie formy spóÙek s formami spóÙek handlowych, w których
wspólnicy lub akcjonariusze zobowizuj si¿ do wniesienia wkÙadów. S to teČ
spóÙki wymagajce rejestracji w polskim rejestrze sdowym.
SpóÙka cywilna nie posiada osobowoïci prawnej, jest w zasadzie umow co
najmniej dwóch przedsi¿biorców. Rejestruj si¿ oni jako przedsi¿biorcy w ewidencji dziaÙalnoïci gospodarczej. Do rejestracji spóÙki cywilnej nie jest wymagany
kapitaÙ. KaČdy wspólnik odpowiada solidarnie za zobowizania spóÙki, bez
ograniczenia, caÙym swoim majtkiem. Jest to praktycznie rozszerzenie jednoosobowej dziaÙalnoïci gospodarczej poprzez wÙczenie wspólnika.
Kodeks spóÙek handlowych wymienia szeï° rodzajów spóÙek, z których cztery to spóÙki osobowe a dwie to spóÙki kapitaÙowe. Do spóÙek osobowych zalicza
si¿: spóÙk¿ jawn, partnersk, komandytow oraz komandytowo-akcyjn. Do
spóÙek kapitaÙowych zaï: spóÙk¿ z ograniczon odpowiedzialnoïci oraz spóÙk¿
akcyjn. Wszystkie te spóÙki wymagaj rejestracji w krajowym rejestrze sdowym
– KRS, co wiČe si¿ z dodatkowymi kosztami rejestracji. Obecnie opÙata wyÙcznie za wpis do KRS-u wynosi 500 zÙ.
SpóÙka jawna powstaje w wyniku zawarcia w formie pisemnej umowy pomi¿dzy wspólnikami. ZbliČona jest do spóÙki cywilnej, jednak w odróČnieniu do
niej jest przedsi¿biorc i prowadzi przedsi¿biorstwo pod wÙasn firm, a kaČdy
z jej wspólników odpowiada za zobowizania spóÙki bez ograniczenia caÙym
swoim majtkiem solidarnie z pozostaÙymi wspólnikami oraz ze spóÙk.
SpóÙka partnerska przeznaczona jedynie do wykonywania przez wspólników wolnych zawodów, tj. adwokat, aptekarz, architekt, inČynier budownictwa,
biegÙy rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów
wartoïciowych, doradca inwestycyjny, ksi¿gowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz
weterynarii, notariusz, piel¿gniarka, poÙoČna, radca prawny, rzecznik patentowy,
32

Szerzej: PARP, Jak zosta° i pozosta° przedsi¿biorc. Poradnik dla nowo powstaÙych firm, Warszawa
2013, EURES 2013, www.eures.praca.gov.pl; J. Jaszczuk, Zasady i warunki prowadzenia dziaÙalnoïci
gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej, (2014) www.lbs.pl/projekt/dobrepraktyki/files/artykuly/
JJaszczuk.pdf (dost¿p 05.02.2014).
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rzeczoznawca majtkowy i tÙumacz przysi¿gÙy.Partner w spóÙce partnerskiej nie
ponosi odpowiedzialnoïci za zobowizania spóÙki powstaÙe w zwizku z wykonywaniem przez pozostaÙych partnerów wolnego zawodu w spóÙce.
SpóÙka komandytowa jest form prawn dopuszczaln zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, i umoČliwia istotne ograniczenie odpowiedzialnoïci. Za
zobowizania spóÙki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada
bez ograniczenia (komplementariusz) a odpowiedzialnoï° co najmniej jednego
wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do okreïlonej w umowie wysokoïci – sumy komandytowej.
SpóÙka komandytowo-akcyjna przeznaczona dla prowadzenia dziaÙalnoïci
gospodarczej w duČym rozmiarze, jest najbardziej wymagajca na pocztku dziaÙalnoïci pod wzgl¿dem formalnym i finansowym ze wszystkich spóÙek osobowych. Musi posiada° statut sporzdzony notarialnie i minimalny wkÙad w wysokoïci minimum 50 000 zÙ. Zakres odpowiedzialnoïci w spóÙce komandytowoakcyjnej uregulowany jest w analogiczny sposób jak w spóÙce komandytowej.
Posiada ona co najmniej jednego wspólnika aktywnego – komplementariusza i co
najmniej jednego pasywnego – akcjonariusza. Komplementariusz odpowiada bez
ograniczenia za zobowizania spóÙki wobec wierzycieli, akcjonariusz natomiast
zapewnia tylko finansowanie dziaÙalnoïci spóÙki.
SpóÙka z ograniczon odpowiedzialnoïci (sp. z o.o.) jest juČ osob prawn.
Jej zaÙoČycielami mog by° zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. SpóÙka odpowiada za zobowizania caÙym swoim majtkiem bez ograniczeÚ. Musi by° zarejestrowana w KRS a wymogiem koniecznym jest wniesienie kapitaÙu zakÙadowego
w wysokoïci minimum 5 000 zÙ. Jej umowa musi by° sporzdzona w formie aktu
notarialnego. Wspólnicy ponosz odpowiedzialnoï° do wysokoïci kapitaÙu. Posiada swoje organy: zgromadzenie wspólników, które jest najwyČsz wÙadz,
zarzd oraz moČliwe jest ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.
SpóÙka akcyjna (S.A.) jest równieČ osob prawn. ZaÙoČycielami spóÙki mog
by° zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Wymogiem koniecznym jest wniesienie kapitaÙu zakÙadowego w wysokoïci minimum 100 000 zÙ. Za zobowizania
podmiotu odpowiada spóÙka do wysokoïci kapitaÙu akcyjnego. NajwyČsz wÙadz jest zgromadzenie akcjonariuszy. SpóÙk¿ reprezentuje zarzd na zasadach
okreïlonych w statucie. W spóÙce akcyjnej musi by° ustanowiona rada nadzorcza.
Musi by° takČe zarejestrowana w KRS.
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2.2. Podstawy sporzdzania biznes planu, czyli pomysÙ na biznes
Biznes plan jest narz¿dziem doskonale Ùczcym wszystkie powyČsze aspekty zwizane z kreacj nowego przedsi¿wzi¿cia biznesowego. Wymaga wiedzy na
temat zarzdzania przedsi¿wzi¿ciem biznesowym oraz okreïlenia jego formy
zgodnie z zasadami i przepisami prawno-administracyjnymi. Jest swoist ram
dla usystematyzowania pomysÙu na biznes oraz stanowi podstaw¿ wszelkich
decyzji zwizanych z otrzymaniem jakichkolwiek preferencji, np.: zewn¿trznego
dofinansowania dziaÙalnoïci.
PomysÙ na dziaÙalnoï° jest bardzo waČny, ale nie tylko on stanowi o sukcesie
przedsi¿wzi¿cia i nie musi oznacza° trafienia w luk¿ biznesow. MoČe to by°
obszar dziaÙaÚ dobrze znanych i sprawdzonych na rynku. Kluczem jest umiej¿tnoï° zbudowania odpowiedniej strategii wejïcia i póĊniejszego dziaÙania w warunkach presji konkurencyjnej. Konieczne jest udzielenie odpowiedzi na najwaČniejsze pytania: jaki jest cel dziaÙania firmy, dla kogo b¿dzie ona dziaÙa° – kto
b¿dzie odbiorc, czy istnieje odpowiedni kapitaÙ pocztkowy lub czy istniej
moČliwoïci zdobycia go oraz czy okreïlone jest miejsce prowadzenia dziaÙalnoïci
biznesowej. Niemniej waČne s aspekty dotyczce zdefiniowania czynników,
które wyróČniaj dany pomysÙ biznesowy. Jak b¿dzie wyróČniaÙ si¿ na tle innych
pomysÙów, jak zach¿ci° potencjalnych odbiorców i jak przekona° ich o sÙusznoïci
wyboru. Prawdziwe innowacje technologiczne to tylko niewielki odsetek pomysÙów biznesowych. Adaptacja i ulepszenia istniejcych rozwizaÚ s wciČ najwaČniejszym ĊródÙem sukcesu. Ocena potencjalnych silnych i sÙabych stron
przedsi¿wzi¿cia oraz oszacowanie przyszÙych szans i zagroČeÚ (analiza SWOT)
stanowi doskonaÙe i stosunkowo proste narz¿dzie otwierajce drog¿ do sukcesu
mÙodemu przedsi¿biorcy. Obiektywna ocena szans powodzenia przeprowadzona
na chÙodno zgodnie z okreïlonymi zasadami redukuje ryzyko zderzenia z realiami rynkowymi i niekoniecznie pozytywn ocen wymagajcych klientów.
Biznes plan jest kompleksowym planem przedsi¿biorstwa lub pomysÙu biznesowego. Powinien obejmowa° caÙoksztaÙt przyszÙej dziaÙalnoïci przedsi¿biorstwa. Ma charakter dÙugofalowy i powinien zawiera° kilkuletni strategi¿ dziaÙania. Biznes plan nie moČe by° dokumentem zbyt obszernym, aby zapoznanie
z nim nie wymagaÙo wielogodzinnego skupienia uwagi. Nie moČe teČ by° lakoniczny i bardzo krótki, poniewaČ to ïwiadczy o braku profesjonalizmu. Dobry
biznes plan powinien by° elastyczny. Oznacza to moČliwoï° wprowadzania korekt do zaÙoČeÚ w trakcie jego realizacji. Biznes plan nie ma jednolitej, sformalizowanej struktury. PrzykÙadowy schemat biznes planu powinien zawiera° nast¿pujce elementy33:
33

R. Wielec, Biznesplan dla nowopowstajcego przedsi¿wzi¿cia, Szczecin 2011.
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ȭ
ȭ

Streszczenie
Ogóln charakterystyk¿ prowadzonego przedsi¿biorstwa lub pomysÙu biznesowego zawierajc podstawowe informacje o wÙaïcicielach, miejscu i formie
prowadzenia biznesu
ȭ Analiz¿ SWOT prowadzonego przedsi¿biorstwa lub pomysÙu biznesowego
ȭ Cele strategiczne krótko- i dÙugoterminowe prowadzonego przedsi¿biorstwa
lub pomysÙu biznesowego
ȭ Plan marketingowy zawierajcy m.in. analiz¿ produktu, odbiorców, konkurentów, cen, dystrybucji oraz promocji
ȭ Plan dziaÙalnoïci operacyjnej zawierajcy analiz¿ posiadanej technologii,
nakÙadów inwestycyjnych oraz ĊródeÙ finansowania tychČe inwestycji; analiz¿ moČliwoïci zaopatrzenia oraz oddziaÙywania przedsi¿wzi¿cia na ïrodowisko naturalne
ȭ Plan organizacji i zasady zarzdzania oraz zatrudnienia pracowników (Ùcznie z wynagrodzeniami)
ȭ Harmonogram dziaÙaÚ
ȭ Plan finansowy zawierajcy: analiz¿ planu przychodów, kosztów, rachunek
wyników oraz przepÙywy pieni¿Čne
ȭ Ocen¿ finansow przedsi¿wzi¿cia
PomysÙ na biznes, umiej¿tnie wpisany w ramy strategiczne wymaga równieČ
zaangaČowania i odpowiedniej postawy osób za niego odpowiedzialnych. Istotna
jest odpowiednia postawa lidera, poziom jego zainteresowania popraw efektywnoïci dziaÙania przedsi¿biorstwa oraz motywowaniem i zwi¿kszaniem efektywnoïci pracowników. Fachowoï° i wiedza zatrudnionych nie jest wystarczajcym warunkiem osigania maksymalnego poziomu efektywnoïci. WaČna jest
wspóÙpraca w zespole, odpowiednie delegowania uprawnieÚ, motywowanie
oraz stwarzanie przyjaznych warunków pracy. Odpowiednia komunikacja oraz
informowanie pracowników o celach i zadaniach prowadzcych do ich osigniecia, dokÙadne formuÙowanie oczekiwaÚ oraz informowanie o zmianach to podstawowe zadania dobrego lidera.
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SÙowniczek
Analiza strategiczna przedsi¿biorstwa – diagnozowanie aktualnych i przyszÙych
szans i zagroČeÚ przedsi¿biorstwa, czyli zewn¿trznych warunków rozwoju oraz
ocena potencjaÙu wewn¿trznego przedsi¿biorstwa, jego zdolnoïci do wykorzystania szans i przeciwdziaÙania zagroČeniom.
Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – metoda analizy
silnych i sÙabych stron firmy oraz okreïlania szans i zagroČeÚ ze strony otoczenia;
umoČliwia analiz¿ potencjaÙu konkurencyjnego przedsi¿biorstwa niezb¿dn do
okreïlenia celów strategicznych i wyboru wÙaïciwej strategii dziaÙania.
Biznes plan – kompleksowy plan przedsi¿biorstwa lub pomysÙu biznesowego.
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o DziaÙalnoïci Gospodarczej (CEIDG)
Konkurencyjnoï° przedsi¿biorstwa – tworzona jest przez system czynników
determinujcych utrzymanie trwaÙej i permanentnej przewagi konkurencyjnej
przy zaÙoČeniu otwarcia na konkurencj¿ zagraniczn
Makrootoczenie (tzw. otoczenie dalsze) – zespóÙ warunków funkcjonowania
firmy, wynikajcych z tego, iČ dziaÙa ona w okreïlonym kraju lub regionie,
w okreïlonej strefie klimatycznej, danym ukÙadzie politycznym, prawnym, systemowym itp. Cech tego otoczenia jest to, iČ bardzo silnie okreïla moČliwoïci
dziaÙania i rozwoju przedsi¿biorstwa, przedsi¿biorstwo jednak nie jest w stanie
ich zmieni°.
Otoczenie konkurencyjne, sektorowe (tzw. otoczenie bliČsze) – tworz je
wszystkie podmioty gospodarcze, które maj z przedsi¿biorstwem powizania
kooperacyjne lub konkurencyjne. NaleČ do niego m.in.: dostawcy, nabywcy,
konkurenci potencjalni i obecni.
Otoczenie przedsi¿biorstwa – caÙoksztaÙt zjawisk, procesów i instytucji ksztaÙtujcych jego moČliwoïci sprzedaČy produktów, zakresy dziaÙania i perspektywy
rozwojowe.
Planowanie strategiczne i wybór strategii – rozwaČanie opcji strategicznych
dotyczcych tempa i kierunku wzrostu firmy, sposobu prowadzenia walki konkurencyjnej, gospodarowania ïrodkami finansowymi na poszczególnych rynkach.
Przedsi¿biorstwo na wÙasny rachunek – najprostsza forma prowadzenia dziaÙalnoïci zarobkowej. Nie wymaga duČych wydatków pocztkowych, jest prosta
w zakresie dziaÙaÚ administracyjno-prawnych, jest szybka i niewiele kosztuje.
REGON – krajowy rejestr urz¿dowy podmiotów gospodarki narodowej
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PROPOZYCJE )WICZES
Pytania sprawdzajce
1. Wyjaïnij, na czym polega budowanie konkurencyjnoïci przedsi¿biorstwa.
2. Przedstaw etapy zarzdzania strategicznego oraz podejmij dyskusj¿ na temat
roli analizy strategicznej w tym procesie.
3. Przedstaw metod¿ SWOT.
4. Przedstaw podstawowe strategie rozwoju przedsi¿biorstwa.
5. Scharakteryzuj rodzaje otoczenia okoÙobiznesowego i podejmij dyskusj¿ dotyczc wyboru metod jego oceny.
6. Przedstaw klasyfikacj¿ zasobów wewn¿trznych przedsi¿biorstwa.
7. Przedstaw kroki zakÙadania dziaÙalnoïci gospodarczej.
8. Scharakteryzuj formy prawne prowadzenia dziaÙalnoïci gospodarczej w Polsce.
9. Przedstaw ogólne zasady tworzenia biznesplanu.
Zadanie 1. )wiczenia grupowe: kreowanie postaw przedsi¿biorczych, planowanie strategiczne oraz praca zespoÙowa.
Prosz¿ podzieli° klas¿ na zespoÙy 5–6 osobowe (w zaleČnoïci od liczebnoïci klasy). Uczniowie w kaČdej grupie – po przedstawieniu przez nauczyciela wiedzy
podstawowej – maj zadanie zaplanowania wycieczki do dowolnie wybranego
miejsca (miasta, regionu, kraju itp.). Warunkami koniecznymi prawidÙowego
zrealizowana zadania jest:
ȭ sprecyzowanie celu wycieczki,
ȭ okreïlenie grupy uczestników oraz zdefiniowanie ich preferencji, oczekiwaÚ
oraz moČliwoïci finansowych i organizacyjnych,
ȭ szczegóÙowe przedstawienie harmonogramu dziaÙaÚ organizacyjnych oraz
planu wyjazdu, z precyzyjnym podziaÙem zadaÚ i odpowiedzialnoïci,
ȭ okreïlenie moČliwoïci sfinansowania wycieczki, wÙcznie ze wskazaniem
potencjalnych zewn¿trznych ĊródeÙ dofinansowania.
)wiczenie to przyczyni si¿ do ksztaÙtowania umiej¿tnoïci analizowania, interpretowania i planowania strategicznego. Ponadto przyczyni si¿ do rozwoju umiej¿tnoïci pracy w grupie i wspólnego analizowania problemu, delegowania uprawnieÚ w zespole, a takČe wyboru czynników istotnych dla sukcesu realizacji
danego przedsi¿wzi¿cia.
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Zadanie 2. )wiczenie grupowe – analiza SWOT przedsi¿wzi¿cia „biznesowego”
Prosz¿ podzieli° klas¿ na zespoÙy 5–6-osobowe (w zaleČnoïci od liczebnoïci klasy). Uczniowie w kaČdej grupie – po przedstawieniu przez nauczyciela wiedzy
podstawowej – maj zadanie zaproponowania wÙasnego pomysÙu przedsi¿wzi¿cia biznesowego. Warunkiem sukcesu jest pozostawienie uczniom moČliwoïci
wyboru dziaÙalnoïci zwizanej bezpoïrednio z aspektami ich Čycia codziennego.
Obszar proponowanego przedsi¿wzi¿cia musi by° dobrze znany uczniom, musz
posiada° szerok wiedz¿ na dany temat i swobodnie ni dysponowa°. PrzykÙadowymi pomysÙami biznesowymi mog by°: doposaČenie szkolnej sali komputerowej, biblioteki, pomysÙ na zaj¿cia dodatkowe, pomysÙ na wymian¿ mi¿dzynarodow uczniów itp.
Zadaniem kaČdego zespoÙu b¿dzie przygotowanie projektu, którego celem
b¿dzie wykonanie analizy SWOT wybranego przedsi¿wzi¿cia – okreïlenie silnych i sÙabych stron ich organizacji oraz zdefiniowanie szans i zagroČeÚ zewn¿trznych realizacji zadania. Wykonanie projektu powinno przebiega° w nast¿pujcych etapach: zaprezentowanie wiedzy podstawowej przez nauczyciela,
wybór odpowiedniej partii materiaÙu i wprowadzenie do tematu, sformuÙowanie
tematów poszczególnych projektów i ustalenie zakresu ich realizacji, realizacja
projektów, konsultacje z nauczycielem, w wyniku których uczniowie weryfikuj
sposoby wykonania projektów, prezentacja projektów oraz ocena projektów dokonana przez nauczyciela.
)wiczenie to przyczyni si¿ do ksztaÙtowania umiej¿tnoïci wspólnego analizowania problemu, delegowania uprawnieÚ w zespole, a takČe wyboru czynników istotnych dla sukcesu realizacji danego przedsi¿wzi¿cia.
Zadanie 3. )wiczenie grupowe: rejestracja dziaÙalnoïci gospodarczej
Prosz¿ podzieli° klas¿ na zespoÙy 5–6-osobowe (w zaleČnoïci od liczebnoïci klasy). Uczniowie w kaČdej grupie – po przedstawieniu przez nauczyciela wiedzy
podstawowej – maj zadanie wypeÙni° formularz rejestracji dziaÙalnoïci gospodarczej oraz dokument VAT-R dla dowolnego przedsi¿wzi¿cia biznesowego.
Warunkiem koniecznym jest wczeïniejsze dostarczenie uczniom w/w formularzy
oraz wyjaïnienie zasad post¿powania przy wypeÙnianiu formularza.
)wiczenie to przyczyni si¿ zwi¿kszenia wiedzy na temat wymagaÚ formalno-prawnych przy rejestracji dziaÙalnoïci gospodarczej oraz uïwiadomi uczniom
zakres wymaganego post¿powania. Zmniejszy uprzedzenia co do poziomu
skomplikowania czynnoïci administracyjnych oraz zwi¿kszy motywacj¿ mÙodych ludzi do podejmowania inicjatyw przedsi¿biorczych.

Aleksandra Borowicz
Oïrodek BadaÚ Integracji Europejskiej
WydziaÙ Ekonomiczny Uniwersytetu GdaÚskiego
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Cel zaj¿°
Polska od 1. maja 2004 r. jest czÙonkiem Unii Europejskiej i tym samym jej obywatele stali si¿ obywatelami UE. MÙode pokolenie powinno rozumie° specyfik¿
funkcjonowania Unii Europejskiej, aby aktywnie uczestniczy° w jej ksztaÙtowaniu.
PrzyszÙoï° Unii Europejskiej zaleČy od tego, w jakim stopniu mÙodzi ludzie b¿d
rozumieli charakter funkcjonowania UE i miejsce krajów czÙonkowskich w tym
procesie.
Celem zaj¿° jest przedstawienie zarysu historii Unii Europejskiej i jej genezy,
równieČ na tle procesów globalizacyjnych. Podczas zaj¿° nacisk zostanie poÙoČony na kontekst powstania Wspólnoty po II wojnie ïwiatowej oraz zasady, jakimi
kieruje si¿ Unia Europejska jako organizacja mi¿dzynarodowa. Zaj¿cia b¿d prowadzone w formie wykÙadu oraz b¿dzie w nich wykorzystywana aktywizacja
uczniów. )wiczenia aktywizujce sprzyja° b¿d ksztaÙtowaniu opinii oraz aktywnoïci w dyskusji nt. procesów integracyjnych w Europie. Uczniowie poza
wprowadzeniem nauczyciela b¿d pracowa° w grupach w formie: pracy wspólnej oraz przygotowania si¿ do dyskusji. Wykorzystanie dyskusji jako metody
nauczania sprzyja rozwojowi umiej¿tnoïci wyraČania wÙasnego stanowiska
z uČyciem trafnych argumentów. Przygotowuje to uczniów mi¿dzy innymi do
egzaminu maturalnego oraz angaČuje ich w Čycie obywatelskie. Zaj¿cia b¿d
sÙuČyÙy pogÙ¿bieniu wiedzy, wypracowaniu indywidualnego sdu oraz b¿d
kreowaÙy umiej¿tnoï° argumentacji podczas dyskusji.

106

ALEKSANDRA BOROWICZ

Zakres wiedzy wst¿pnej
1. Integracja a globalizacja
Procesy integracyjne si¿gaj swoimi korzeniami do czasów staroČytnych. JuČ
w staroČytnej Grecji dČono do zapewnienia pokoju pomi¿dzy narodami i zastanawiano si¿ nad moČliwoïciami zapobiegania wojnom. PaÚstwa-miasta, tzw.
amfiktionie, s przykÙadem pierwotnych form integracji o charakterze federalnym1. W kolejnych wiekach myïl integracyjna byÙa w róČnych sposób rozumiana
i rozwijana. Zarówno w ïredniowieczu, jak i w kolejnych epokach uczeni zastanawiali si¿ nad moČliwoïci jednoczenia narodów. JednakČe przez wi¿kszoï°
czasu integracja przyjmowaÙa charakter integracji przymusowej wynikÙej z dČenia jednego kraju do podboju innego w celu zwi¿kszenia swoich wpÙywów2.
Poj¿cie integracji gospodarczej, która zdominowaÙa procesy integracyjne
w Europie, pojawiÙo si¿ po II wojnie ïwiatowej. Samo sÙowo integracja pochodzi od
ÙaciÚskiego integratio, czyli uzupeÙnienie, oraz integer, czyli caÙkowity. Innymi sÙowy, integracja oznacza tworzenie caÙoïci z odr¿bnych cz¿ïci3. Na podstawie licznych definicji integracji gospodarczej jak np. R˚pkego (1959), Mollego (1995) czy
Tinbergena (1954) moČna stwierdzi°, Če proces ten oznacza usuwanie przeszkód
we wspóÙpracy gospodarczej pomi¿dzy paÚstwami i tworzenie w oparciu o to
nowego organizmu gospodarczego. Integracja sama w sobie jest Ùczeniem poszczególnych elementów, które tworz now jakoï° i stanowi odr¿bny podmiot4.
Przytoczone definicje pokazuj, Če w wyniku procesu integracji tworzy si¿
spójny wewn¿trznie organizacyjny podmiot, przy jednoczesnym zróČnicowaniu
spoÙeczno-gospodarczym. Dlatego teČ integracja gospodarcza jest procesem dynamicznym, zmieniajcym si¿ w czasie i pod wpÙywem uwarunkowaÚ regionalnych i globalnych.
Integracja regionalna o charakterze gospodarczym przybraÙa na sile w szczególnoïci w XX w. GÙówne przyczyny tego procesu to post¿p techniczny, jaki
przyniosÙa rewolucja przemysÙowa wieku XIX, oraz coraz intensywniejsze powizania pomi¿dzy gospodarkami. Dlatego teČ mówi si¿, Če integracja gospodarcza jest wynikiem post¿pujcej globalizacji. Zjawisko globalizacji zbliČyÙo kraje do

1

2
3

4

A. MarszaÙek, Europejska idea integracji mi¿dzynarodowej w perspektywie historycznej, Wydawnictwo
Mado, ToruÚ 2008, s. 13.
Zob. szerzej: ibidem.
A. Maka°, Mi¿dzynarodowa integracja gospodarcza – podstawowe problemy teoretyczne, [w:] Procesy
integracyjne we wspóÙczesnej gospodarce ïwiatowej, red. E. Oziewicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 9–36.
Definicja ta opiera si¿ na poÙczeniu kwestii nazwania procesu integracji i poÙczenia go z elementem ekonomicznym.
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siebie. Pierwsza fala globalizacji, datowana na okres 1820–1914, charakteryzowaÙa
si¿ rozwojem technologii, transportu, migracjami w skali ïwiata. W okresie do koÚca II wojny ïwiatowej okolicznoïci sprzyjaÙy procesowi tzw. deglobalizacji, czyli
procesowi cofni¿cia si¿ globalizacji. Dopiero po wojnie globalizacja jako proces
wróciÙa na tory rozwoju i pogÙ¿biania si¿. W szczególnoïci nasiliÙo si¿ to w latach
70. XX w. Procesom tym sprzyjaÙy malejce koszty transportu i poÙczeÚ telefonicznych (coraz wi¿ksza ich dost¿pnoï°), bardzo dynamiczny rozwój technologii oraz
zbliČanie si¿ gospodarcze krajów (równieČ przez liberalizacj¿ w handlu).
I FALA GLOBALIZACJI:
 rozwój technologii,
 rozwój przemysđu,
 migracje,
 rozwój transportu,
 rozwój komunikacji.

SPOWOLNIENIE:
 I wojna Ğwiatowa,
 kryzys lat 30.
 II wojna Ğwiatowa

II FALA GLOBALIZACJI:






rozwój technologii komunikacyjnych,
spadek kosztów transportu,
rozwój transportu,
rozwój usđug.
rozwój komunikacji.

Rysunek 1. Fale globalizacji i czynniki wpïywajÈce na stopieñ globalizacji
½ródïo: Opracowanie wïasne.

W latach 80. XX w., wraz z dynamicznym rozwojem i osigni¿ciami kolejnej
rewolucji technologicznej w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych druga fala globalizacji przyspieszyÙa5. JednakČe to w latach 90., wraz
5

Niektóre ĊródÙa wskazuj 3 fale globalizacji: pierwsza w latach 1870–1914, druga 1950’–1980’
i trzecia od poÙowy lat 80. (Por. World Bank Policy Research Report, Globalization, growth, and
poverty, 2002; R.E. Baldwin, P. Martin, Two waves of globalization: superficial similarities, fundamentals differences, NBER Working Paper No 6904, 1999).
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z upadkiem systemu socjalistycznego, druga fala globalizacji rozwin¿Ùa si¿ w
nowym ksztaÙcie6.

2. Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie ïwiatowej
Przyczyny integracji europejskiej po II wojnie ïwiatowej wynikaÙy z 3 grup
uwarunkowaÚ:
1) ekonomicznych,
2) politycznych,
3) spoÙecznych.
Uwarunkowania, w których znalazÙa si¿ Europa po II wojnie ïwiatowej przenikaÙy si¿ wzajemnie i determinowaÙy. Europa znalazÙa si¿ w sytuacji, która wymagaÙa od jej przywódców peÙnej mobilizacji i zaangaČowania w celu odbudowania i modernizacji gospodarki. Zniszczenia wojenne miaÙy wymiar nie tylko
ekonomiczny, ale i polityczny. Europa utraciÙa swoj pozycj¿ lidera na rzecz innego oïrodka, którym staÙy si¿ Stany Zjednoczone. Jednoczeïnie przybierajca na
sile globalizacja stanowiÙa presj¿ na odzyskiwanie siÙ gospodarczych, specjalizacj¿
i walk¿ z konkurentami o rynki.
Nie tylko Stany Zjednoczone byÙy swojego rodzaju konkurentem krajów europejskich. Na wschodzie Europy pojawiÙo si¿ zagroČenie ze strony Zwizku
Radzieckiego. Ruchy komunistyczne pojawiaÙy si¿ nie tylko na wschód od RFN.
RównieČ w takich krajach, jak Francja czy WÙochy ugrupowania radykalne budowaÙy swoj siÙ¿. Te wszystkie elementy rodziÙy potrzeb¿ zagwarantowania
pokoju, stabilnoïci i dobrobytu narodom Europy. W zaistniaÙej sytuacji kraje europejskie ïwiadomie podj¿Ùy decyzj¿ o integracji gospodarczej. Stawienie czoÙa
wyzwaniom powojennej rzeczywistoïci przez pojedynczy kraj byÙo niemoČliwe.
Intensywne zaangaČowanie si¿ Stanów Zjednoczonych w proces integracji na
kontynencie europejskim pchn¿Ùo kraje europejskie w stron¿ poszukiwania wÙasnych rozwizaÚ. Realizowany od 1947 r. plan Marshalla obejmowaÙ pomoc finansow w odbudowaniu Europy i wymagaÙ od krajów europejskich wspólnego
programu odbudowy gospodarek, liberalizacji i utworzenia instytucji zarzdzajcej pomoc. W odpowiedzi na to 16 kwietnia 1948 r. utworzono Organizacj¿ Europejskiej WspóÙpracy Gospodarczej (OEEC)7, której gÙównym zadaniem byÙo
rozdzielenie pomocy finansowej przekazanej przez Stany Zjednoczone. Jednocze-

6

7

J. Kleer, Specyfika wspóÙczesnego etapu globalizacji, [w:] Polityka rozwojowa. Rola organizacji mi¿dzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na ïwiecie, red. E. Latoszek, M. Proczek, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa 2013, s. 25.
W 1960 r. przeksztaÙcone w Organizacj¿ WspóÙpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD.
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ïnie nie udaÙo si¿ stworzy° wspólnego planu ekonomicznej odbudowy Europy8.
Stany Zjednoczone dodatkowo zaakcentowaÙy swoj obecnoï° w Europie w 1949
r. przez utworzenie Organizacji Paktu PóÙnocnoatlantyckiego (NATO). Silna rola
Stanów Zjednoczonych byÙa wspierana w szczególnoïci przez 2 kraje: Francj¿
i Wielk Brytani¿. Jednak podejïcie tych dwóch krajów byÙo diametralnie róČne.
Francja dČyÙa do utrzymania sÙabej pozycji Niemiec, natomiast Wielka Brytania
w swoich planach priorytetowo traktowaÙa utrzymanie wÙasnej niczym niezachwianej suwerennoïci9.
NiezaleČnie, które czynniki wskazuje si¿ jako kluczowe, naleČy podkreïli°, Če
integracja o charakterze dobrowolnym, która miaÙa miejsce po II wojnie ïwiatowej, wynikaÙa z zestawienia korzyïci i kosztów kraju decydujcego si¿ na aktywn partycypacj¿ w tym procesie. Bilans ten musiaÙ by° dodatni, co nie oznaczaÙo
dla wszystkich krajów biorcych w tym udziaÙ równego udziaÙu w korzyïciach.
Ze wzgl¿du jednak na to, Če decyzja o przystpieniu do integracji ma charakter
decyzji politycznej, kraje upatruj w integracji nadrz¿dnej korzyïci, jak jest poprawa dobrobytu ekonomicznego i spoÙecznego.

3. Idee zjednoczeniowe powojennej Europy
Koncepcje okresu mi¿dzywojennego wizane s gÙównie z austriackim arystokrat hrabim R. Coudenhove-Kalergim oraz francuskim politykiem (wielokrotnym premierem i ministrem spraw zagranicznych) A. Briandem. Arystokrata
z Austrii jest zaÙoČycielem ruchu paneuropejskiego, którego zaÙoČenia zostaÙy
zaprezentowane w ksiČce jego autorstwa Pan-Europa w 1923 r. WskazywaÙ on na
dwa wymiary czynników powodujcych potrzeb¿ integracji. Wymiar zewn¿trzny dotyczyÙ gÙównie rosncej siÙy Zwizku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych.
UwaČaÙ, Če stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy pozwalaÙoby Europie
zachowa° siÙ¿ i by° równorz¿dnym partnerem dla tych dwóch mocarstw. Wymiar wewn¿trzny natomiast odnosiÙ do dynamicznie rozwijajcego si¿ nacjonalizmu Europejczyków. Utworzona przez Coudenhove-Kalergiego w Wiedniu
w 1926 r. Unia Paneuropejska okazaÙa si¿ jednak maÙo skuteczna w perspektywie
kolejnych lat. Wybuch kryzysu 1929 r. oraz róČnice zdaÚ europejskich aktywistów i polityków na tematy integracyjne spowodowaÙy, Če inicjatywa Austriaka
nie zdČyÙa trwale zaistnie°.
Drugim propagatorem idei integracyjnych byÙ francuski polityk A. Briand. Jego
wizja dotyczyÙa budowy Stanów Zjednoczonych Europy, której podstaw¿ miaÙy
8

9

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. MichaÙowska-Gorywoda, Integracja europejska w ïwietle
Traktatu z Lizbony, PWE, Warszawa 2012, s. 34.
M. Cini, Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 2007, s. 35–36.
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tworzy° 3 silne paÚstwa europejskie, tj. Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Pierwszy etap integracji wedÙug Brianda powinien byÙ koncentrowa° si¿ na aspektach
ekonomicznych, a dokÙadniej mówic na unii celnej10. Nast¿pnie planowaÙ utworzenie unii ekonomicznej, do której stopniowo b¿d mogÙy doÙcza° kolejne paÚstwa. W 1929 r. swoje pogldy i wizje przedstawiÙ podczas Zgromadzenia Ligii
Narodów i mimo pozytywnego odbioru plan ten uznano za przedwczesny. ChociaČ o losach tego pomysÙu przesdziÙ ïwiatowy kryzys gospodarczy, to w kolejnych latach okazaÙo si¿, Če to wÙaïnie pogldy Brianda znalazÙy uznanie wïród
póĊniejszych „ojców Europy”, m.in. Jeana Monneta i Roberta Schumana.
Koncepcje integracyjne, które zdominowaÙy dyskusj¿ nad ksztaÙtem procesów integracyjnych w Europie po II wojnie ïwiatowej, koncentrowaÙy si¿ wokóÙ
kilku podejï°:
Federacja. Federaliïci wskazywali, Če absolutna suwerennoï° paÚstw jest
przyczyn wojen i konfliktów pomi¿dzy narodami. Federacja, przez cz¿ïciowe
ograniczenie suwerennoïci i stworzenie paÚstwa zwizkowego, jest w stanie
zagwarantowa° trwaÙy rozwój spoÙeczno-gospodarczy, a tym samym wyeliminowa° zagroČenie wojnami. Wyjïcie od integracji politycznej w kolejnych etapach
stanowiÙoby podstaw¿ do integracji gospodarczej11. Integracja w koncepcji federalnej wymaga centralizacji konkretnych funkcji na poziomie rzdu federalnego
oraz jednoczesnej decentralizacji na poziomie regionalnym (lokalnym), aby
w maksymalnie zaangaČowa° jednostk¿. Wspólnota tworzona przez narody
dzi¿ki wewn¿trznym procesom i mechanizmom jest niezaleČna od systemów
zewn¿trznych. Altiero Spinelli, jeden z gÙównych zwolenników federalnej koncepcji zjednoczenia Europy podkreïlaÙ, Če w pierwszej kolejnoïci naleČaÙoby
zbudowa° instytucje ponadnarodowe o charakterze demokratycznym, kosztem
instytucji narodowym (odebranie cz¿ïci kompetencji).
Inni przedstawiciele nurtu to: Luigi Eunaidi, Lionel Robbins, lord Lothian,
Barbara Wooton, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni.
Konfederacja. Podejïcie konfederacyjne, za którym w szczególnoïci opowiadali si¿ Francuzi, na czele z Charles’em de Gaulle’em, oraz Brytyjczycy z Winstonem Churchillem, opieraÙo si¿ na wspóÙpracy mi¿dzyrzdowej. Wskazywano, Če
wÙaïnie suwerenna wspóÙpraca narodów Europy jest wÙaïciwym rozwizaniem.
Konfederaci nie wykluczali tworzenia organów ponadnarodowych na potrzeby
konkretnych celów. PeÙna koncepcja konfederacyjna przyj¿Ùa obecny ksztaÙt do10

11

Unia celna to etap integracji gospodarczej polegajcy na zniesieniu taryf celnych pomi¿dzy
paÚstwami tworzcymi uni¿ oraz przyj¿cie wspólnej polityki wobec paÚstw trzecich w zakresie
ceÙ oraz innych narz¿dzi pozataryfowych.
J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we WrocÙawiu,
WrocÙaw 2011, s. 32–33.
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piero w latach 60. XX w. i zostaÙa sformuÙowana przez Charles’a de Gaulle’a.
WedÙug niego próba tworzenia czegoï ponad narodami Europy byÙa utopi.
UwaČaÙ, Če to instytucje i organizacje mi¿dzynarodowe maj by° wsparciem dla
krajów i kontynuacj ich rzdów. Wymiana pogldów i okreïlanie stanowisk
przez paÚstwa stanowi bodziec do rozwoju idei zjednoczeniowej w Europie.
Zwolennicy tej koncepcji w pierwszym okresie mocno krytykowali powstajce
organy poszczególnych Wspólnot i wskazywali, Če jedyn dopuszczaln funkcj,
jak powinny peÙni°, jest funkcja techniczo-organizacyjna lub doradcza12.
Funkcjonalizm. Koncepcj¿ funkcjonalistyczn, powstaÙ w latach 40. XX w.,
uwaČa si¿ za odÙam koncepcji federacyjnej, dlatego teČ w literaturze jej przedstawiciele nazywani s federalistami pragmatycznymi13. Funkcjonaliïci upatrywali
sukces integracji we wspóÙpracy gospodarczej. Jako Če post¿p technologiczny
stanowiÙ dla nich bodziec do rozwoju równieČ w wymiarze globalnym, uwaČali,
Če rozwój ekonomiczny i zacieïnianie wspóÙpracy gospodarczej niweluje powody, dla których paÚstwa miaÙyby ze sob walczy°. Co wi¿cej, wedÙug funkcjonalistów efekty integracji gospodarczej b¿d rozlewaÙy si¿ na kolejne dziedziny (efekt
spill-over). To wÙaïnie koncepcja funkcjonalizmu zdominowaÙa procesy integracyjne w Europie po II wojnie ïwiatowej, co znalazÙo odzwierciedlenie w dziaÙaniach „ojców Europy”.
Studium przypadku
Rada Europy, jako wyraz wspóÙpracy paÚstw europejskich
po II wojnie ïwiatowej
Rada Europy powstaÙa 5 maja 1949 r. CzÙonkami zostaÙo 10 paÚstw Europy:
Belgia, Dania, Holandia, Irlandia, Francja, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania i WÙochy. Dzisiaj Rada Europy liczy 41 czÙonków.
Dyskusja polityków prointegracyjnych dotyczca dróg jednoczenia Europy
przybraÙa na sile podczas Kongresu Europy w Hadze, który odbyÙ si¿ w 1948 r.
Charakter dziaÙania Rady Europy opiera si¿ na koncepcji konfederacyjnej,
poniewaČ paÚstwa wchodzce w jej skÙad nie przekazaÙy Čadnych uprawnieÚ
na poziom organizacji mi¿dzynarodowej. Mimo Če Rada Europy nie stawiaÙa
sobie stricte za cel wspóÙpracy gospodarczej, to odwoÙywaÙa si¿ do wsparcia
rozwoju gospodarczego i spoÙecznego. Nadrz¿dnym celem dziaÙaÚ Rady Europy byÙo i jest zajmowanie si¿ kwestiami demokracji, ochrony praw i godnoïci
czÙowieka oraz praw podstawowych. Wïród obszarów, którymi zajmuje si¿
Rada Europy znajduj si¿ równieČ: kultura i dziedzictwo kulturowe, problemy
spoÙeczne, ïrodki masowego przekazu, edukacja, sport, ïrodowisko, wÙadze
12
13

A. MarszaÙek, Europejska idea…, s. 219–223.
W. Grabska, Koncepcja i praktyka w EWG, Warszawa 1988, s. 23–32.
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lokalne i regionalne, kwestie prawne i pomoc paÚstwom Europy grodkowej
i Wschodniej, co podkreïla charakter spoÙeczny tej organizacji14. Niezaprzeczalnie utworzenie Rady Europy staÙo si¿ momentem przeÙomowym w myïleniu i dziaÙaniu na rzecz integracji europejskiej.
Powstanie Rady Europy moČna traktowa° jako przejaw swoistego zwyci¿stwa krajów, które nie zamierzajc w Čadnym stopniu rezygnowa° z wÙasnej
suwerennoïci, dČyÙy do bliskiej wspóÙpracy. Rada Europy stanowi przykÙad
organizacji o charakterze mi¿dzyrzdowym, opierajcej si¿ na niezaleČnoïci jej
czÙonków, którzy musz wyrazi° zgod¿ na podj¿cie konkretnych decyzji. FormuÙ¿ dziaÙania Rady Europy moČna porówna° do ówczesnej OEEC (Organizacji
Europejskiej WspóÙpracy Gospodarczej). Organizacja ta miaÙa stanowi° forum
wspóÙpracy pomi¿dzy Stanami Zjednoczonymi oraz krajami europejskimi na
potrzeby realizacji programu odbudowy i rozwoju Europy. CzÙonkami OEEC
byÙo wówczas 16 paÚstw europejskich (zachodnich), amerykaÚska, brytyjska
i francuska strefa okupacyjna Niemiec oraz Triest. Kanada i Stany Zjednoczone
miaÙy statut czÙonków stowarzyszonych15.

4. Jak powstaÙa Unia Europejska w 1993 r.
Od momentu powstania pierwszej ze Wspólnot, Europejskiej Wspólnoty
W¿gla i Stali w 1952 r., musiaÙo upÙyn° aČ 41 lat, aby doszÙo do powstania Unii
Europejskiej. DČenie do zjednoczenia Europy byÙo intelektualnie burzliwe
i wymagaÙo od przywódców europejskich determinacji oraz spojrzenia na Europ¿
nie poprzez pryzmat interesu narodowego, a przez pryzmat dobra wspólnego.
W procesach integracyjnych kluczow rol¿ odegraÙy Francja, Niemcy i Wielka
Brytania, przy czym ta ostatnia w zdecydowanie odmienny sposób. Ostatecznie
zwyci¿ČyÙa koncepcja Jeana Monneta, która opieraÙa si¿ na integracji gospodarczej, pocztkowo w wybranych sektorach gospodarki, a takČe w pÙaszczyĊnie
spoÙecznej (tzw. metoda Monneta). WedÙug Monneta stopniowa integracja o charakterze sektorowym miaÙa umoČliwi° póĊniejsze rozlewanie si¿ na kolejne obszary (efekt spill-over). Poddanie integracji dwóch kluczowych sektorów – w¿gla
i stali miaÙo by° odpowiedzi na obawy Europy, w szczególnoïci Francji, przed
remilitaryzacj Niemiec. Jednoczeïnie wÙczenie Niemiec Zachodnich w odbudow¿ Europy, stanowiÙo dla nich samych ogromn pomoc w oČywianiu gospodarki.
14

15

E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje mi¿dzynarodowe we wspóÙczesnym ïwiecie, Dom Wydawniczy
Elipsa, Warszawa 2006, s. 360–361.
E. Latoszek, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, KsiČka i Wiedza, Warszawa 2007, s. 53.
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9 maja 1950 r. byÙ dniem ogÙoszenia Deklaracji Schumana, w której zawarto
plan oddania pod kontrol¿ niezaleČnym organom ponadnarodowym sektorów:
górnictwa w¿gla i hutnictwa Čelaza i stali dwóch krajów: Francji i RFN. Ponadnarodowa organizacja, która miaÙa zajmowa° si¿ kontrol otwarta byÙa na kolejne
paÚstwa czÙonkowskie.
18 kwietnia 1951 r. zostaÙy podpisany traktat paryski, na mocy którego powstaÙa pierwsza ze Wspólnot, Europejska Wspólnota W¿gla i Stali (EWWiS).
Wïród jej zadaÚ znalazÙo si¿:
ȭ zapewnienie systematycznych dostaw w¿gla i stali,
ȭ kontrolowanie cen,
ȭ ujednolicenie warunków dost¿pu do w¿gla i stali,
ȭ ochrona przed gospodarowaniem o charakterze rabunkowym,
ȭ wykluczenie ochronnych regulacji poszczególnych krajów,
ȭ poprawa warunków Čycia oraz pracy robotników16.
Traktat paryski podpisaÙo 6 paÚstw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg,
RFN oraz WÙochy. Po ratyfikacji przez sygnatariuszy wszedÙ w Čycie 25 lipca
1952 r. Umowa zostaÙa podpisana na 50 lat, co oznacza, Če byÙa to jedyna Wspólnota utworzona na czas okreïlony.
Pierwszy sukces nie oznaczaÙ jednak, Če europejscy przywódcy na tym zakoÚcz. Projekt EWWiS staÙ si¿ bodĊcem do dalszego pogÙ¿biania integracji. Plany powoÙania Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO) oraz Europejskiej
Wspólnoty Politycznej (EPO) nie zostaÙy wdroČone. Mimo podpisania ukÙadu
o EWO 27 maja 1952 r., nie wszedÙ on w Čycie, poniewaČ francuskie Zgromadzenie Narodowe odmówiÙo jego ratyfikacji. Poszerzona w 1954 r. Unia Zachodnioeuropejska, skÙadajca si¿ z Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN i Wielkiej Brytanii nie miaÙa wymiaru politycznego, co oznaczaÙo, Če na kontynencie
europejskim nadrz¿dn rol¿ w tej pÙaszczyĊnie odgrywaÙo nadal NATO.
Kraje europejskie zdecydowaÙy si¿ koncentrowa° na aspektach ekonomicznych integracji. Dlatego teČ, z inicjatywy holenderskiego ministra spraw zagranicznych J.W. Beyena, podczas szczytu w Messynie w dniach 1–2 czerwca 1955 r.,
dyskutowano nad utworzeniem wspólnoty o charakterze ekonomicznym. Jej
podstaw¿ miaÙ stanowi° plan Beyena, zakÙadajcy utworzenie unii celnej
i wspólnego rynku, a integracja militarna i polityczna miaÙa by° uzaleČniona od
post¿pów integracji gospodarczej. Wizja utworzenia kolejnej wspólnoty zostaÙa
w szczegóÙach opracowana przez ministra spraw zagranicznych Belgii w tzw.
Raporcie Spaaka. 1 stycznia 1958 r. wszedÙ w Čycie traktat rzymski, na którego
mocy utworzono Europejsk Wspólnot¿ Gospodarcz (EWG)17.
16
17

Cyt. za: ibidem, s. 64.
Traktat rzymski podpisano 25 marca 1957 r. Sygnatariuszami zostaÙy paÚstwa naleČce do EWWiS.
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Równolegle do traktatu ustanawiajcego EWG, paÚstwa zaÙoČycielskie podpisaÙy Traktat ustanawiajcy Europejsk Wspólnot¿ Energii Atomowej.
Tabela 1. Najwaĝniejsze traktaty europejskie
Miejsce podpisania

Data zawarcia/data wejĂcia
w ĝycie

Okres obowiÈzywania

Traktat ustanawiajÈcy
EWWiS

Paryĝ

18.04.1951/25.07.1952

50 lat

Traktat ustanawiajÈcy
EWG

Rzym

25.03.1957/01.01.1958

nieograniczony

Traktat ustanawiajÈcy
Euratom

Rzym

25.03.1957/01.01.1958

nieograniczony

Traktat ustanawiajÈcy
jednÈ RadÚ i jednÈ
KomisjÚ

Bruksela

08.04.1965/01.07.1967

nie dotyczy

Luksemburg
Haga

17.02.1986
28.02.1986/01.07.1987

nieograniczony

Traktat o UE

Maastricht

07.02.1992/01.11.1993

nieograniczony

Traktat z Amsterdamu

Nazwa traktatu

Jednolity Akt Europejski

Amsterdam

02.10.1997/01.05.1999

nieograniczony

Traktat z Nicei

Nicea

26.02.2001/01.02.2003

nieograniczony

Traktat ustanawiajÈcy
KonstytucjÚ dla Europy

Rzym

29.10.2004/nieratyfikowany

nieograniczony

Lizbona

13.12.2007/01.12.2009

nieograniczony

Traktat z Lizbony

½ródïo: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michaïowska-Gorywoda, Integracja europejska w Ăwietle Traktatu
z Lizbony, PWE, Warszawa 2012, s. 39.

Po okresie dynamicznej integracji w latach 60. i 70. XX w., kiedy to udaÙo si¿
zrealizowa° uni¿ celn, nastpiÙ czas spowolnienia procesów integracyjnych.
PogÙ¿bianie integracji nie post¿powaÙo juČ tak szybko. Dlatego lata 70. nazywane
s okresem eurosklerozy. Spowolnienie spowodowane kryzysem gospodarczym
wpÙyn¿Ùo na zmian¿ nastrojów wïród przywódców europejskich. Priorytetem
staÙ si¿ dla nich interes krajowy, a nie wspólny.
W 1973 r. do Wspólnot doÙczyÙy Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Poszerzanie integracji o kolejnych czÙonków nast¿powaÙo stopniowo. W 1981 r. po
wieloletnich staraniach doÙczyÙa do Wspólnot Grecja, a w 1986 r. Hiszpania
i Portugalia. Kraje Wspólnot, ïwiadome pogÙ¿biajcego si¿ zapóĊnienia w stosunku do Stanów Zjednoczonych wiedziaÙy, Če naleČy przejï° do kolejnego etapu
integracji, aby sprosta° temu wyzwaniu. Nie tylko wzgl¿dy ekonomiczne miaÙy
znaczenie dla dalszego pogÙ¿biania integracji. Potrzeba wspólnej strategii na kolejne lata staÙa si¿ oczywista. Szczególn rol¿ odegraÙa Komisja Europejska,
zwÙaszcza pod przewodnictwem Jacques’a Delors’a, pobudzajc zainteresowanie
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tematem wejïcia w kolejny etap integracji. Plan utworzenia wspólnego rynku18
stanowiÙ podstaw¿ do dalszej integracji. Zapewnienie swobody przepÙywu towarów, usÙug, osób i kapitaÙu wymagaÙo przygotowaÚ instytucjonalnych i decyzyjnych. Podpisany w 1986 r. Jednolity Akt Europejski (JAE) byÙ pierwszym, który w
tak istotny sposób zmieniaÙ traktat rzymski.
Preludium do podpisania Jednolitego Aktu Europejskiego byÙa BiaÙa ksi¿ga zakoÚczenia budowy rynku wewn¿trznego zaprezentowana przez Komisj¿ Europejsk
w 1985 r. ZawieraÙa program dziaÙaÚ na rzecz realizacji wspólnego rynku i usuni¿cia istniejcych wówczas barier. Po zaakceptowaniu BiaÙej ksi¿gi przez paÚstwa
czÙonkowskie doszÙo do przyj¿cia JAE. Po raz pierwszy pojawiÙy si¿ zadania
Wspólnot zwizane ze wspieraniem spójnoïci spoÙeczno-gospodarczej, polityki
spoÙecznej, polityki ochrony konsumenta, polityki ïrodowiskowej, polityki naukowo-badawczej i technologicznej. PojawiÙa si¿ zapowiedĊ budowy unii gospodarczo-walutowej.
W drugiej poÙowie lat 80. ujawniÙy si¿ wyraĊne dČenia RFN do zjednoczenia,
co w oczach innych krajów, w szczególnoïci Francji, stanowiÙo zagroČenie. Dla
nich zjednoczenie Niemiec oznaczaÙo, Če stan si¿ one silniejsze i bardziej wpÙywowe w Europie. W 1990 r. prezydent Francji F. Mitterand oraz kanclerz RFN
H. Kohl opowiedzieli si¿ za przeistoczeniem stosunków mi¿dzynarodowych
w ramach Wspólnot w Uni¿ Europejsk. DziaÙania zwizane z jej utworzeniem
trwaÙy wÙaïciwie od pocztku lat 80., ale dopiero na przeÙomie lat 80. i 90., po
sukcesie zwizanym z podpisaniem JAE, udaÙo si¿ rozpocz° dynamiczn prac¿
nad kolejnym wyzwaniem – stworzeniem Unii Europejskiej.
Traktat o Unii Europejskiej, znany jako traktat z Maastricht zostaÙ ratyfikowany z opóĊnieniem 11 miesi¿cy w stosunku do planowego terminu. WynikaÙo
to z róČnego jego przyj¿cia w krajach czÙonkowskich oraz z dÙugich negocjacji.
Traktat z Maastricht jednoznacznie wskazywaÙ na dČenie do unii politycznej,
przez realizacj¿ m.in. kolejnego etapu unii gospodarczo-walutowej. W traktacie
znalazÙo si¿ wiele protokoÙów, które dotyczyÙy okreïlonych wyÙczeÚ dla wybranych paÚstw czÙonkowskich jak Danii czy Wielkiej Brytanii w obszarze wspólnej
waluty, dziedzinie sprawiedliwoïci, spraw wewn¿trznych oraz obywatelstwa
Unii.
W ten sposób 1 listopada 1993 r. powstaÙa Unia Europejska oparta na trzech
filarach, której celem byÙo poszerzenie skÙadu czÙonkowskiego, reforma instytucjonalna oraz utworzenie unii gospodarczo-walutowej. Jednak Unia Europejska
nie byÙa spójn organizacj mi¿dzynarodow posiadajc osobowoï° prawn.
Filary, na których opieraÙ si¿ schemat instytucjonalno-prawny, pokazywaÙy, Če
18

Wi¿cej na ten temat w rozdziale: Rynek wewn¿trzny Unii Europejskiej.
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wi¿kszoï° decyzji podejmowana b¿dzie metod wspóÙpracy mi¿dzyrzdowej
(w filarze II „Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeÚstwa oraz III „Wymiar
sprawiedliwoïci i sprawy wewn¿trzne”). Filar I obejmowaÙ dorobek trzech
Wspólnot Europejskich, w szczególnoïci sprawy gospodarcze zwizane z uni
celn, wspólnym rynkiem, wspóln polityk handlow. Traktat z Maastricht
zmieniÙ nazw¿ Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Wspólnot¿ Europejsk,
natomiast caÙy dorobek organizacyjny opierajcy si¿ na trzech filarach nazywaÙ
Uni Europejsk.

Rysunek 2. Struktura Unii Europejskiej po traktacie z Maastricht
½ródïo: E. Synowiec, System prawny, w: Unia Europejska, t. 1, red. E. Synowiec, E. Kawecka-Wyrzykowska, Instytut
Koniunktur Cen i Handlu, Warszawa 2004 s. 29.

Tym samym Unia Europejska nie byÙa po traktacie z Maastricht organizacj
mi¿dzynarodow. ByÙa „specyficzn struktur mi¿dzynarodow o charakterze
szczególnym, niemajc podmiotowoïci prawnej, dziaÙajc na podstawie umowy mi¿dzynarodowej i znajdujc si¿ w rozwoju”19. GÙówne postanowienia traktatu dotyczyÙy:
ȭ wprowadzenia wspólnej waluty do 1999 r.;
19

J. Barcz, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 26.

FUNDAMENTY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

ȭ

117

okreïlenia tzw. kryteriów z Maastricht, wedÙug których kraje zostan ocenione przed przyj¿ciem wspólnej waluty;
ȭ nowych kompetencji UE w zakresie: oïwiaty, ksztaÙcenia zawodowego, mÙodzieČy, kultury, zdrowia, ochrony konsumenta, sieci transeuropejskich,
przemysÙu;
ȭ poszerzenia kompetencji Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do procedury wspóÙdecydowania;
ȭ ustanowienia obywatelstwa UE20.
Zanim doszÙo do reformy istniejcej struktury, w 1995 r. do Unii Europejskiej
doÙczyÙy: Austria, Finlandia i Szwecja, które szybko przeprowadziÙy negocjacje
z Komisj Europejsk. WynikaÙo to z dotychczasowej ïcisÙej wspóÙpracy z krajami
Unii w ramach EFTA oraz poziomu rozwoju spoÙeczno-gospodarczego – zbliČonego do paÚstw zaÙoČycielskich. Przez wiele lat mówiÙo si¿ o Unii jako o „pi¿tnastce” lub UE15.
Kolejne traktaty stanowiÙy podstaw¿ do ewolucji struktur unijnych. Podpisany w 1997 r. traktat z Amsterdamu wprowadzaÙ niewielkie zmiany. GÙownie
dotyczyÙy one fundamentalnych zasad, na których opiera si¿ Unia Europejska.
Zasada poszanowania praw czÙowieka zostaÙa uzupeÙniona o zasady wolnoïci,
demokracji i paÚstwa prawa. UmoČliwiÙ zawieszenie w prawach paÚstwa czÙonkowskiego, które w raČcy sposób narusza te zasady. Traktat z Amsterdamu
wzmacniaÙ równieČ postanowienia ukÙadu z Schengen o znoszeniu kontroli na
granicach w przepÙywie osób. Ta cz¿ï° kompetencji zostaÙa przeniesiona do dorobku Wspólnoty, do I filaru, w III zaï filarze pozostaÙy jedynie wspóÙpraca policyjna i sdowa w sprawach karnych (nowa nazwa III filaru).
Na etapie przygotowywania traktatu z Amsterdamu przesdzone byÙo kolejne rozszerzenie, tzw. wschodnie, jednak dopiero traktat z Nicei przygotowywaÙ
Uni¿ Europejsk do kolejnego duČego rozszerzenia. Traktat przedstawiaÙ nowe
zasady podziaÙu gÙosów, komisarzy, liczby posÙów w PE.
Najwi¿ksze zmiany w Unii Europejskiej miaÙy dopiero nadejï°. 1. maja 2004 r.
do UE doÙczyÙo 10 kolejnych paÚstw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Rotwa, Malta,
Polska, SÙowacja, SÙowenia, W¿gry. W 2007 r. dwa kolejne: BuÙgaria i Rumunia.
W latach 2003–2004 z inicjatywy niemieckiej rozpocz¿to prace nad traktatem
konstytucyjnym dla UE. PowoÙany przez Rad¿ Europejsk Konwent Europejski,
skÙadajcy si¿ ze 105 czÙonków reprezentujcych paÚstwa czÙonkowskie oraz
paÚstwa kandydujce, przygotowaÙ projekt Traktatu ustanawiajcego Konstytucj¿ dla Europy. Celem Konstytucji miaÙo by° uporzdkowanie kwestii prawnych
zwizanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, jasny podziaÙ kompetencji
20
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pomi¿dzy UE i paÚstwa czÙonkowskie oraz ustanowienie prezydenta UE. Traktat
ten zostaÙ podpisany w Rzymie 29 paĊdziernika 2004 r., lecz Holandia i Francja
odrzuciÙy traktat w referendum. Dlatego nie wszedÙ on w Čycie21.
Od 2007 r. trwaÙy prace nad opracowaniem nowego traktatu, którego nadrz¿dnym celem byÙa reforma ustrojowa UE. JuČ w paĊdzierniku 2007 r. projekt
byÙ gotowy i zgodnie z planem miaÙ wejï° w Čycie do poÙowy 2009 r. W rzeczywistoïci traktat z Lizbony wszedÙ w Čycie 1 grudnia 2009 r.
Traktat z Lizbony skÙada si¿ z dwóch oddzielnych umów o takiej samej mocy
prawnej:
1. Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)
2. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Dotychczasowa struktura, oparta na tzw. trzech filarach zostaÙa zlikwidowana. W jej miejsce pojawiÙy si¿ trzy rodzaje kompetencji: wyÙczne, dzielone,
wspomagajce. Kompetencje podzielone zostaÙy pomi¿dzy Uni¿ Europejsk
i paÚstwa czÙonkowskie zgodnie z zasad pomocniczoïci.

UNIA EUROPEJSKA
JAKO JEDNOLITA ORGANIZACJA MIĉDZYNARODOWA

KOMPETENCJE
WYĐĄCZNE
Unia Europejska dziađa samodzielnie w imieniu wszystkich
paĔstw czđonkowskich

KOMPETENCJE
DZIELONE
Dziađania UE stanowią wartoĞü dodaną do dziađaĔ paĔstw
czđonkowskich

Przykđady polityk:
– polityka pieniĊĪna w strefie
euro
– wspólna polityka handlowa
– ochrona zasobów
naturalnych mórz

Przykđady:
– polityka rolna
– polityka strukturalna
– polityka transportowa

KOMPETENCJE
WSPOMAGAJĄCE
PaĔstwa czđonkowskie zachowują duĪą swobodĊ dziađania i podstawową odpowiedzialnoĞü wzglĊdem swoich
obywateli; Unia podejmuje
dziađania wyđącznie wspierające
Przykđady polityk:
– polityka edukacyjna
– polityka przemysđowa
– mđodzieĪ, sport, ksztađcenie
zawodowe

Rysunek 3. Podziaï kompetencji pomiÚdzy UniÈ EuropejskÈ i pañstwami czïonkowskimi
po Traktacie z Lizbony
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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Co jednak najwaČniejsze, na mocy traktatu z Lizbony Unia Europejska uzyskaÙa osobowoï° prawn i staÙa si¿ organizacj mi¿dzynarodow (art. 47 TUE).
Zgodnie z art. 1 TUE „Unia zast¿puje Wspólnot¿ Europejsk i jest jej nast¿pc
prawnym”. Jedynie Europejska Wspólnota Energii Atomowej zachowaÙa swoj
niezaleČnoï° i odr¿bnoï° prawn.
Zmiany w postaci nadania osobowoïci prawnej Unii Europejskiej i przejrzystoï° podziaÙu kompetencji mi¿dzy UE a paÚstwa czÙonkowskie miaÙy przyczyni°
si¿ do zwi¿kszenia spójnoïci jej dziaÙania, ale równieČ podnieï° skutecznoï° dziaÙania na arenie mi¿dzynarodowej. Traktat z Lizbony jasno wskazuje na cele, jakie
stawia przed sob Unia Europejska (art. 3. TUE):
ȭ „wspieranie pokoju, jej wartoïci i dobrobytu jej narodów;
ȭ UE zapewnia swoim obywatelom przestrzeÚ wolnoïci, bezpieczeÚstwa
i sprawiedliwoïci bez granic wewn¿trznych, w której zagwarantowana jest
swoboda przepÙywu osób (…);
ȭ realizacja rynku wewn¿trznego, wspieranie zrównowaČonego rozwoju gospodarczego, gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjnoïci, dČcej do
peÙnego zatrudnienia i post¿pu spoÙecznego, ochrony ïrodowiska, wspieranie
post¿pu naukowo-technologicznego;
ȭ zwalcza wyÙczenie spoÙeczne i dyskryminacj¿ oraz wspiera sprawiedliwoï°
i ochron¿ socjaln;
ȭ wspiera równoï° kobiet i m¿Čczyzn i ochron¿ praw dziecka;
ȭ wspiera spójnoï° gospodarcz, spoÙeczn i terytorialn oraz solidarnoï° mi¿dzy PaÚstwami CzÙonkowskimi;
ȭ szanuje i chroni róČnorodnoï° kulturow i j¿zykow oraz dziedzictwo kulturowe Europy;
ȭ ustanawia uni¿ gospodarcz i walutow, której walut jest euro;
ȭ w stosunkach zewn¿trznych Unia umacnia i propaguje swoje wartoïci i interesy, przyczynia si¿ do pokoju, bezpieczeÚstwa, trwaÙego rozwoju Ziemi, do
solidarnoïci i wzajemnego szacunku mi¿dzy narodami, do swobodnego i
uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw
czÙowieka, w szczególnoïci praw dziecka, a takČe do ïcisÙego przestrzegania i
rozwoju prawa mi¿dzynarodowego, w szczególnoïci zasad Karty Narodów
Zjednoczonych”.
Wraz z dniem 1 lipca 2013 r. wszedÙ w Čycie kolejny traktat, na mocy którego
Unia Europejska pozyskaÙa nowego czÙonka – Chorwacj¿.
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5. Fundamentalne zasady integracji europejskiej
Unia Europejska dzisiaj to organizacja integrujca 28 paÚstw z 24 oficjalnymi
j¿zykami. Proces integracji europejskiej podlegaÙ na przestrzeni lat ewolucji.
GÙówne zasady, które przyïwiecaj temu procesowi, tÙumacz przebieg zmian w
dzisiejszej Unii Europejskiej oraz podkreïlaj znaczenie toČsamoïci europejskiej..
Zasada integracji rynkowej. Podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej jest
rynek wewn¿trzny a paÚstwa czÙonkowskie gwarantuj jego realizacj¿ (art. 3
TUE). Integracja europejska od pocztku opieraÙa si¿ na konkurencyjnych
i otwartych rynkach. RównieČ z tej zasady wywodzi si¿ jedno z kryteriów czÙonkostwa w Unii Europejskiej „posiadanie funkcjonujcej gospodarki rynkowej,
zdolnej do radzenia sobie z siÙami konkurencji na jednolitym rynku”22.
Zasada jednoïci celu. PaÚstwa zaangaČowane w proces integracji europejskiej wyznaczyÙy wspólne cele. Realizacja wspólnych celów i zgodnoï° co do ich
ksztaÙtu to kwestie kluczowe dla sukcesu integracji europejskiej. Z drugiej strony,
czy jest moČliwe, aby paÚstwa czÙonkowskie dzieliÙy te same wartoïci i cele. PaÚstwa czÙonkowskie w momencie akcesji decyduj si¿ wÙaïnie na wspólne dziaÙania oparte na realizacji dobra wspólnego (pkt. 1, art. 3 TUE). Jednoï° celów narodowych i wspólnotowych jest realizowana poprzez jednolit struktur¿
instytucjonaln, poszanowanie i przestrzeganie porzdku prawnego UE, realizacj¿ polityk i programów unijnych.
Zasada pogÙ¿biania integracji. Dzisiejsza Unia Europejska przeszÙa ewolucj¿
od unii celnej do niepeÙnej unii gospodarczo-walutowej, wyznaczajc sobie kolejne i coraz bardziej zaawansowane formy wspóÙpracy. UE jest dzisiaj najbardziej
zaawansowan form integracji gospodarczej i politycznej, jaka funkcjonuje na
ïwiecie. PrzykÙadem tej zasady mog by° pierwsze zdania PreambuÙy do Traktatu o Unii Europejskiej „Zdecydowani przejï° do nowego etapu procesu integracji
europejskiej, zapocztkowanego ustanowieniem Wspólnot Europejskich”.
Zasada poszerzania integracji. Unia Europejsk jest otwarta dla paÚstw europejskich.
Zasada poszanowania róČnorodnoïci. Motto UE: „Zjednoczona w róČnorodnoïci” podkreïla wielokulturowy charakter Unii Europejskiej. Traktat o UE jednoznacznie wskazuje na dČenie do ochrony dorobku kulturowego i cywilizacyjnego UE. To wÙaïnie ta róČnorodnoï° wyróČnia toČsamoï° europejsk. Traktaty
podkreïlaj ochron¿ róČnych kultur i dziedzictwa narodowego, religii. Nie ogranicza si¿ to jednak tylko do tego wymiaru. Przejawem tej zasady jest poszanowa-
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K. Gawlikowska-Hueckel, A. ZieliÚska-GÙ¿bocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii
walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 5.
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nie interesów narodowych, b¿dcych wynikiem wielowiekowych zróČnicowanych powizaÚ z krajami trzecimi, lub chociaČby zróČnicowania krajów pod
wzgl¿dem struktury demokratycznej i instytucjonalnej.
Zasada konwergencji i spójnoïci spoÙeczno-gospodarczej. Zgodnie z art. 3
ust. 3 TUE jednym z nadrz¿dnych celów Unii Europejskiej jest konwergencja
i spójnoï°. DČenie do zmniejszania róČnic w jakoïci Čycia obywateli Europy
stanowi jedn z zasadniczych idei integracji europejskiej. Dlatego teČ otwieranie
si¿ UE na kraje mniej zamoČne jest realizacj filozofii leČcej u podstaw integracji
europejskiej, o której marzyli ojcowie Europy po II wojnie ïwiatowej. Zasada ta
jest wcielana w Čycie wielowymiarowo: poprzez realizacj¿ programów, wspieranie konkurencyjnoïci gospodarki europejskiej, dČenie do stworzenia peÙnej unii
gospodarczo-walutowej (kryteria zbieČnoïci)23.
Zasada ochrony modelu socjalnego. Zasada ta odnosi si¿ do poszanowania
modeli socjalnych (model anglosaski czy skandynawski), które funkcjonuj
w róČnych paÚstwach czÙonkowskich. NiezaleČnie od tego UE podkreïla, Če jej
zadaniem jest dČenie do peÙnego zatrudnienia, wspieranie powszechnego dost¿pu do minimalnych ïwiadczeÚ socjalnych dla obywateli UE oraz realizacja
europejskiej polityki spoÙecznej.
Zasada niedyskryminacji. Jest ona ïciïle powizana z zasad poszanowania
róČnorodnoïci. Równoï° obywateli UE jest realizowana w wielu pÙaszczyznach,
m.in.:
ȭ równoïci wobec prawa,
ȭ zakazu dyskryminacji ze wzgl¿du na pÙe°, ras¿, pochodzenie spoÙeczne czy
orientacj¿ seksualn,
ȭ zakazu dyskryminacji ze wzgl¿du na kraj pochodzenia, czyli obywatelstwo.
Te elementy maj odzwierciedlenie w Preambule do Traktatu o UE. Zasada ta
jest realizowanie w szczególnoïci poprzez wspieranie równoïci kobiet i m¿Čczyzn na rynku pracy oraz integracji osób niepeÙnosprawnych. DoskonaÙym
przykÙadem jest aktualnie realizowana strategia Europa 2020, która podkreïla, Če
Unia Europejsk ma by° inteligentn gospodark, opart na zrównowaČonym
rozwoju i wÙczeniu spoÙecznym.
Zasada integracji z gospodark ïwiatow. Unia Europejska jest elementem
globalnej wioski i nie moČe zamyka° si¿ na sprawy mi¿dzynarodowe. Z jednej
strony jest to uwarunkowane realizacj dziaÙaÚ poszczególnych paÚstw czÙonkowskich, z drugiej zaï Unia jako partner globalny i podmiot prawa mi¿dzynarodowego musi bra° czynny udziaÙ w wydarzeniach mi¿dzynarodowych. Jest
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Wi¿cej na temat kryteriów z Maastricht (zbieČnoïci) w rozdziale Euro – wspólna waluta.
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istotnym ogniwem gospodarki ïwiatowej i musi realizowa° swoje zobowizania
na arenie mi¿dzynarodowej.
Zasada subsydiarnoïci (pomocniczoïci). Jest to podstawowa zasada, która
przyïwieca podziaÙowi kompetencji pomi¿dzy UE i paÚstwami czÙonkowskimi.
Zasada subsydiarnoïci pozwala na realizacj¿ interesów narodowych poprzez
dziaÙania wspólnotowe. Mówi ona, Če „decyzje podejmowane b¿d jak najbliČej
obywateli”. Innymi sÙowy, Unia Europejska ma wyÙczne prawo decydowania
w ïciïle okreïlonych dziedzinach, jak:
a) unia celna,
b) ustanawianie reguÙ konkurencji niezb¿dnych do funkcjonowania rynku
wewn¿trznego,
c) polityka pieni¿Čna w odniesieniu do paÚstw czÙonkowskich, których walut
jest euro,
d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki
ryboÙówstwa,
e) wspólna polityka handlowa.
UE ma równieČ wyÙczne prawo zawierania umów mi¿dzynarodowych (art.
3 TFUE). W pozostaÙych dziedzinach Unia Europejska ma wzmacnia°, uzupeÙnia° i wspiera° dziaÙania paÚstw czÙonkowskich, a nie je zast¿powa°.
Oprócz fundamentalnych zasad integracji europejskiej o toČsamoïci obywateli
decyduj równieČ wspólne symbole. Na stronach oficjalnych www.ec.europa.eu
znajduj si¿ 4 symbole Unii Europejskiej:
1. Flaga Unii Europejskiej z 12 zÙotymi gwiazdkami na niebieskim tle, która zostaÙa przej¿ta od Rady Europy jako symbol Wspólnot w 1986 r.
2. Hymn, równieČ przej¿ty od Rady Europy, który jest muzyczn aranČacj Ody
do radoïci.
3. DzieÚ Europy przypadajcy na 9 maja – dzieÚ podpisania Deklaracji Schumana.
4. Motto: „Zjednoczona w róČnorodnoïci”, które znajduje si¿ w uČyciu od 2000
r. podkreïla bogactwo kultur i tradycji i wyraČa dČenie do zapewnienia pokoju oraz dobrobytu.
Deklaracja nr 52 do aktu koÚcowego konferencji przed podpisaniem traktatu
z Lizbony wskazuje, Če 16 paÚstw (bez Polski) wskazaÙo, Če b¿dzie traktowaÙo:
flag¿ UE, hymn, DzieÚ Europy, motto oraz wspóln walut¿ euro jako symbole
wyraČajce poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich zwizek z ni.
Dzisiejsza Unia Europejska to mi¿dzynarodowa organizacj, która boryka si¿
z wieloma wyzwaniami, zarówno w wymiarze wewn¿trznym, jak i zewn¿trznym. W wymiarze wewn¿trznym jako gÙówne wyzwania moČna wskaza° przyszÙoï° i efektywnoï° funkcjonowania strefy euro, wprowadzenie mechanizmów
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zarzdzania gospodarczego czy sprawnoï° podejmowania decyzji. W zakresie
kwestii zewn¿trznych to gÙównym wyzwaniem jest ksztaÙtowanie pozycji Unii
Europejskiej jako partnera globalnego. Unia Europejska musi dČy° do maksymalnie spójnego stanowiska wobec spraw mi¿dzynarodowych. Wydaje si¿, Če
wraz z pogÙ¿bianiem integracji w UE coraz bliČsze b¿d rozwizania federalne.
NajwaČniejszym problemem jest taka modyfikacja funkcjonowania UE, aby powstawaÙy mechanizmy i narz¿dzia federalne. Unia powinna iï° w stron¿ uzupeÙnienia kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, unii bankowej i tym samym doprowadzi° do dalszej integracji w zakresie unii fiskalnej, politycznej
i spoÙecznej.
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SÙowniczek
Efekt spill-over, inaczej efekt rozlewania si¿. Wraz rozwojem integracji europejskiej paÚstwa czÙonkowskie w ramach ugrupowaÚ okreïlaÙy coraz wi¿cej
zadaÚ do realizacji okreïlonych celów. Widzc sukces osigni¿ty w jednej z polityk wspólnotowych, postanawiaj podj° wspólne dziaÙania w innych sferach.
Dzi¿ki sprawnej kooperacji integracja europejska „rozlewa si¿” na inne dziedziny. Efekt spill-over moČna porówna° do efektu kuli ïnieČnej, w którym stopniowo
procesy nabieraj coraz wi¿kszego tempa.
Euratom – Europejska Wspólnota Energii Atomowej EWEA, powstaÙa w 1958 r.
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza, powstaÙa w 1958 r.
Euroskleroza – etap w ewolucji integracji europejskiej przypadajcy na lata 70.
XX w., kiedy paÚstwa czÙonkowskie ograniczaÙy post¿p w pogÙ¿bianiu integracji
europejskiej w wyniku kryzysu gospodarczego.
EWWiS – Europejska Wspólnota W¿gla i Stali powstaÙa w 1952 r. jako pierwsza
spoïród Wspólnot
Metoda sektorowa – metoda integracji propagowana przez Jeana Monneta opierajca si¿ na integracji gospodarczej w wybranych sektorach i przenoszeniu integracji na inne pÙaszczyzny dopiero w kolejnych etapach. Zwana równieČ metod
Monneta.
PogÙ¿bianie integracji – przyjmowanie przez paÚstwa czÙonkowskie coraz bardziej zaawansowanych zobowizaÚ.
Poszerzanie integracji – w wymiarze podmiotowym dotyczy czÙonkostwa
i oznacza powi¿kszanie ugrupowania o kolejne paÚstwa czÙonkowskie. W wymiarze przedmiotowym oznacza wspóÙprac¿ paÚstw czÙonkowskich w nowych
obszarach gospodarczych, spoÙecznych i politycznych, czyli przechodzenie na
wyČsze stadia integracji.
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Unia celna – etap integracji gospodarczej polegajcy na usuni¿ciu barier celnych
pomi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi oraz realizacj¿ wspólnej polityki handlowej wobec paÚstw trzecich w postaci wspólnej taryfy celnej.
Unia gospodarczo-walutowa – etap integracji gospodarczej polegajcy na koordynacji polityki gospodarczej, realizacji wspólnej polityki pieni¿Čnej (monetarnej)
oraz utworzeniu wspólnego banku centralnego.
Wspólny rynek – etap integracji gospodarczej opierajcy si¿ na realizacji 4 swobód: swobody przepÙywu towarów, usÙug, osób oraz kapitaÙu.
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PROPOZYCJE )WICZES
)wiczenia grupowe: „Fundamentalne zasady integracji europejskiej”
1. Prosz¿ podzieli° klas¿ na 10 par lub maÙych grup (w zaleČnoïci od liczebnoïci
klasy).
Uczniowie po przedstawieniu przez nauczyciela wiedzy bazowej spróbuj
w oparciu o Traktat o Unii Europejskiej wyjaïni° kaČd z 10 fundamentalnych
zasad integracji europejskiej (1 zespóÙ – 1 zasada). )wiczenie to rozwija umiej¿tnoï° czytania tekstów ĊródÙowych, wspiera równieČ zdolnoï° do posÙugiwania
si¿ sÙownictwem przypisanym do dziedziny integracji europejskiej. Uczniowie
przez prac¿ w grupach rozwijaj zdolnoï° uČywania odpowiednich argumentów,
posÙugujc si¿ przykÙadami.
WaČne, aby uczniowie posiadali tekst Traktatu o Unii Europejskiej. Dobrym rozwizaniem jest organizacja takich zaj¿° w sali komputerowej, aby samodzielnie
mogli odnaleĊ° ten tekst.
2. )wiczenie grupowe „Kamienie milowe procesu integracji europejskiej”
W grupach 5- lub 6-osobowych prosz¿ o przedstawienie graficzne najwaČniejszych etapów integracji europejskiej. Celem tego °wiczenia jest utrwalenie najwaČniejszych faz tworzenia si¿ Wspólnot oraz ich ewolucji. W tym °wiczeniu
uczniowie maj wi¿ksz swobod¿ interpretowania zdarzeÚ. Poza tym ich wÙasna
prezentacja graficzna pobudza ich kreatywnoï°. Jednoczeïnie zadaniem nauczyciela jest wskazanie momentów przeÙomowych.
3. )wiczenia grupowe: terminy i poj¿cia.
W tym °wiczeniu klas¿ naleČy podzieli° na 6-osobowe stoliki. KaČdy ze stolików
otrzymuje 15 poj¿° lub haseÙ, które króciutko w 2–3 zdaniach powinien wyjaïni°.
Nauczyciel, poza przygotowaniem haseÙ, pozostaje w trakcie °wiczenia bierny,
pozwalajc uczniom na swobod¿ w wyraČaniu swoimi sÙowami zdobytej wiedzy.
4. )wiczenia grupowe: dyskusja „GÙówne koncepcje integracyjne po II wojnie
ïwiatowej”.
Uczniowie zostaj podzieleni na 3 grupy. KaČda z grup przygotowuje argumenty
za jedn z gÙównych koncepcji towarzyszcych integracji europejskiej: federacji,
konfederacji, funkcjonalizmowi. Etap przygotowania moČe odbywa° si¿ w domu.
Uczniowie samodzielnie w poszukuj informacji nt. 3 gÙównych koncepcji.
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Lekcja zostanie podzielona na 3 cz¿ïci. W pierwszej cz¿ïci kaČda z grup przedstawia wÙasne stanowisko wskazujc argumenty za zastosowaniem ich podejïcia.
W drugiej cz¿ïci, kaČda z grup podejmuje si¿ wskazania sÙabych stron „przeciwników”. Zaï w trzeciej cz¿ïci, nauczyciel dokonuje podsumowania trafnoïci wybory argumentów, znajomoïci tematyki, spójnoïci wypowiedzi kaČdej z grup.
5. Pytania i °wiczenia sprawdzajce:
a) Wyjaïnij na czym polegaÙo zjawisko eurosklerozy w EWG?
b) Dlaczego paÚstwom zaÙoČycielskim w pierwszym etapie zaleČaÙo
w szczególnoïci na integracji ekonomicznej?
c) Porównaj dzisiejsz Uni¿ Europejsk z Uni Europejsk z 1993 r.
d) Pytanie do dyskusji: Czy Twoim zdaniem Polska zyskaÙa czy straciÙa na
czÙonkostwie w Unii Europejskiej? Dokonaj analizy korzyïci i strat.
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Oïrodek BadaÚ Integracji Europejskiej
WydziaÙ Ekonomiczny Uniwersytetu GdaÚskiego

RYNEK WEWN9TRZNY UNII EUROPEJSKIEJ
Cel zaj¿°
W roku 2012 min¿Ùo dwadzieïcia lat funkcjonowania jednolitego rynku Unii
Europejskiej. Obecnie jest on dla nas wszystkich codziennoïci i oczywistoïci,
której istnienia cz¿sto nie zauwaČamy. Na rynku tym zapewniona zostaÙa swoboda przepÙywu towarów, usÙug, ludzi (osób) i pieni¿dzy (kapitaÙu i pÙatnoïci).
W tych dziedzinach caÙe terytorium Unii Europejskiej upodobniÙo si¿ do gospodarki wewntrz jednego kraju, gdzie nie ma ograniczeÚ w handlu, zatrudnianiu
oraz inwestycjach pomi¿dzy miastami, regionami czy województwami.
Celem zaj¿° jest przedstawienie historii tworzenia rynku wewn¿trznego Unii
Europejskiej oraz efektów jego powstania – czterech wolnoïci. Podczas zaj¿°
gÙówny nacisk zostanie poÙoČony na aspekty praktyczne i konsekwencje przyj¿tych regulacji prawnych dla Čycia codziennego obywateli UE oraz funkcjonowania rynków.
Zaj¿cia b¿d prowadzone w formie wykÙadu oraz b¿d wykorzystywa° aktywizacj¿ uczniów. Wykorzystanie °wiczeÚ tego typu przyczyni si¿ do lepszego
zrozumienia procesów integracyjnych w Europie, ze szczególnym uwzgl¿dnieniem korzyïci pÙyncych z funkcjonowania zliberalizowanych rynków pracy,
towarów, usÙug i kapitaÙu. Uczniowie nab¿d umiej¿tnoï° rozpoznawania przyczyn i skutków oraz powizaÚ pomi¿dzy regulacjami prawnymi a sposobem
funkcjonowania spoÙeczeÚstw i gospodarek paÚstw czÙonkowskich UE.
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Zakres wiedzy wst¿pnej
1. Wprowadzenie
To dzi¿ki rynkowi wewn¿trznemu na póÙkach sklepowych mamy tak szerok
gam¿ produktów, w róČnych cenach i o róČnej jakoïci, co pozwala konsumentowi
na wybór najbardziej odpowiedniej dla niego opcji. Podobna sytuacja ma miejsce
na rynku usÙug. MoČliwoï° poszukiwania pracy we wszystkich paÚstwach UE to
takČe efekt rynku wewn¿trznego. Soboda przepÙywu osób to takČe m.in.: moČliwoï° zamieszkania, uczenia si¿ czy przechodzenia na emerytur¿ w innych krajach UE. Dzi¿ki swobodzie przepÙywu kapitaÙu w Polsce powstaÙo wiele przedsi¿biorstw z kapitaÙem zagranicznym, a kaČdy z nas moČe lokowa° swoje
pienidze np. w bankach czy na gieÙdach w paÚstwach czÙonkowskich Unii.
Cho°by z powyČszych pobieČnych informacji moČna wywnioskowa°, Če to wÙaïnie rynek wewn¿trzny jest tym, co wi¿kszoï° z nas zauwaČa jako najwi¿ksze
korzyïci wynikajce z procesów integracyjnych.
Efekty utworzenia rynku wewn¿trznego s bardzo wymierne i odczuwalne
dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Komisja Europejska szacuje, Če
w latach 1992–2008 w nast¿pstwie powstania rynku wewn¿trznego utworzono
2 770 000 nowych miejsc pracy. W tym samym okresie rynek ten umoČliwiÙ osigni¿cie ïredniego tempa wzrostu gospodarczego na poziomie 2,1% rocznie. Znaczco zwi¿kszyÙa si¿ konkurencja pomi¿dzy przedsi¿biorstwami, co zaowocowaÙo poszerzeniem gamy dost¿pnych towarów i usÙug oraz obniČk ich cen. KaČdy
z nas zauwaČa, Če liczne dobra, które stosunkowo niedawno uwaČane byÙy za
luksusowe, staÙy si¿ szeroko dost¿pne – np. zasadniczo spadÙy ceny biletów lotniczych czy usÙug telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa, Internet). To
w duČej mierze jest zasÙug zwi¿kszonej konkurencji panujcej na rynku wewn¿trzny i moČliwoïciom inwestowania w innych krajach, poprzez swobod¿
przepÙywu kapitaÙu.
Projekt ten jest jednym z najwaČniejszych i najwi¿kszych sukcesów Unii Europejskiej. DziaÙanie rynku wewn¿trznego jest podstaw jej funkcjonowania,
a cztery swobody (zwane teČ wolnoïciami) przekÙadaj si¿ bezpoïrednio na
wzrost dobrobytu w paÚstwach czÙonkowskich i caÙej organizacji. Dzieje si¿ tak,
gdyČ jeden, spójny i wewn¿trznie otwarty obszar gospodarczy, wraz z otwarciem
granic, jest motorem nap¿dzajcym wzrost gospodarczy w paÚstwach czÙonkowskich Unii Europejskiej.
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2. Podstawy teoretyczne1
W literaturze przedmiotu najcz¿ïciej przywoÙywanym autorem opisujcym,
jak integruj si¿ gospodarki, jest w¿gierski ekonomista Bella Balassa. Zaproponowany przez niego podziaÙ na kolejne etapy integracji jest bardzo przejrzysty
i logiczny, przez co znajduje praktyczne zastosowanie przy analizie procesów
integracyjnych w Europie. Wchodzc w szczegóÙy procesów integracyjnych
w Europie pami¿ta° naleČy, Če propozycja Ballasy jest modelem i jak kaČdy model stanowi uproszczenie rzeczywistoïci. Std przy próbach „naÙoČenia” historii
integracji w Unii Europejskiej na podziaÙ Balassy, naleČy pami¿ta°, Če w pewnych
aspektach etapy integracji nie tylko nast¿puj po sobie, ale teČ wyst¿puj równolegle, nakÙadajc si¿ na siebie. Rzeczywista siatka wzajemnych powizaÚ pomi¿dzy
procesami integracyjnymi jest zbyt skomplikowana i peÙna wzajemnych interakcji,
by moČliwe byÙo opisanie jej przy pomocy prostego i zrozumiaÙego modelu.
Tabela 1. Etapy integracji wedïug Balassy
Etap

Dziaïania

Strefa wolnego handlu

Liberalizacja w handlu towarami pomiÚdzy krajami partnerskimi poprzez zniesienie ceï
i ograniczeñ iloĂciowych . W stosunku do pañstw trzecich (niebiorÈcych udziaïu
w strefie wolnego handlu) kaĝdy kraj stasuje wïasnÈ, niezaleĝnÈ politykÚ handlowÈ
(np. stawki celne).

Unia celna

Strefa wolnego handlu + dodatkowo:
wspólna polityka handlowa (np. jednolite stawki celne) wobec pañstw trzecich
– spoza unii celnej. Liberalizacja dotyczy jedynie handlu towarami.

Wspólny rynek

Unia celna + dodatkowo:
zniesienie ograniczeñ w przepïywie kapitaïu, pracowników czy usïug.

Unia gospodarcza

Wspólny rynek + dodatkowo:
harmonizacja polityk gospodarczych (innych niĝ polityka handlowa, która jest wspólna
juĝ od etapu unii celnej, np. polityka konkurencji, spoïeczna) pomiÚdzy pañstwami
czïonkowskimi.

Unia gospodarcza
i walutowa

Unia gospodarcza + dodatkowo:
integracja walutowa.

Peïna integracja

Utworzenie nowego pañstwa (np. w formie federalnej).

Cïo – opïata pobierana przez pañstwo przy przemieszczaniu towarów przez granicÚ celnÈ.
Ograniczenie iloĂciowe – limitowanie przez pañstwo iloĂci lub wartoĂci okreĂlonych dóbr, które mogÈ byÊ importowane w okreĂlonym czasie.
Realizacja tego etapu w Europie jest gïównym tematem niniejszego rozdziaïu.
½ródïo: Opracowanie wïasne.

1

Porównaj B. Balassa, The Theory of Economic Integration, George Allen & Urwin LTD, London 1961.
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Balassa podkreïla, Če prezentowany przez niego podziaÙ naleČy interpretowa° przynajmniej dwojako – jako stan (opis jak jest) oraz jako proces (co si¿ dzieje, do czego dČymy). W jego ocenie integracja rozumiana jako proces jest zjawiskiem cigÙym, polegajcym na likwidacji barier, co ma doprowadzi° do
niezakÙóconego funkcjonowania mechanizmu rynkowego, a procesy integracyjne
nast¿puj stopniowo i z róČnym nat¿Čeniem.

3. Podstawy prawne i historia
Utworzenie rynku wewn¿trznego jest jednym z najwaČniejszych celów Unii
Europejskiej, która ma dziaÙa° „na rzecz trwaÙego rozwoju Europy, którego podstaw jest zrównowaČony rozwój gospodarczy, oraz stabilnoï° cen, spoÙeczna
gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjnoïci zmierzajca do peÙnego zatrudnienia i post¿pu spoÙecznego” – artykuÙ 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej
(TUE).
Rynek wewn¿trzny UE zdefiniowany zostaÙ w artykule 26 ust. 2 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej –TFUE (dawny art. 14 ust. 2 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot¿ Europejsk – TWE). Okreïlono tam, Če jest to: „[…] obszar bez granic wewn¿trznych, w którym jest zapewniony swobodny przepÙyw
towarów, osób, usÙug i kapitaÙu, zgodnie z postanowieniami Traktatów”.
Nim pojawiÙ si¿ zapis w cytowanym powyČej traktacie z Lizbony, miaÙo miejsce wiele wydarzeÚ, które prowadziÙy do wspólnego rynku w obecnym ksztaÙcie.
W roku 1957 szeï° paÚstw (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy,
WÙochy) podpisaÙo traktaty rzymskie. Na mocy jednego z nich powstaÙa Europejska Wspólnota Gospodarcza. Jej podstaw miaÙa by° unia celna. UdaÙo si¿ j
utworzy° dziesi¿° lat po wejïciu w Čycie traktatu – w roku 1968. Zniesiono wówczas cÙa i ograniczenia iloïciowe w handlu wewn¿trznym i ustalono wspóln
zewn¿trzn taryf¿ celn. Nadal pozostaÙy jednak tzw. bariery pozataryfowe2 (np.
narodowe wymogi techniczne), które utrudniaÙy handel wewntrz Wspólnoty.
Lata 70. zyskaÙy sobie miano okresu „eurosklerozy”. Kraje czÙonkowskie zaj¿te swoimi wewn¿trznymi problemami nie zajmowaÙy si¿ w tym czasie procesami
integracyjnymi. DominowaÙy indywidualne interesy narodowe. Dopiero w roku
1985 Europa obudziÙa si¿ z letargu. W marcu, podczas szczytu Rady Unii Europejskiej, który miaÙ miejsce w Brukseli, zobowizano Komisj¿ Europejsk do
opracowania kalendarium dziaÙaÚ na drodze do utworzenia rynku wewn¿trznego, przy czym wskazano rok 1992 jako ostateczny termin jego utworzenia.
W czerwcu 1985 r., podczas szczytu w Mediolanie przyj¿to do realizacji opubli2

Patrz szerzej pkt 4. Bariery rynku wewn¿trznego.
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kowany przez Komisj¿ Europejsk dokument zwany biaÙ ksi¿g ds. realizacji
3
rynku wewn¿trznego . Ksi¿ga ta powstaÙa pod kierownictwem brytyjskiego polityka, komisarza do spraw rynku wewn¿trznego, Francisa Cockfielda4. Postawiono tam cel – utworzenie rynku wewn¿trznego przez zniesienie istniejcych barier. Zaproponowano przyj¿cie 282 aktów prawnych (gÙównie w formie
dyrektyw), które miaÙy umoČliwi° stworzenie obszaru bez granic wewn¿trznych,
czyli rynku wewn¿trznego.

4. Bariery rynku wewn¿trznego
W „BiaÙej Ksi¿dze” wskazano na przeszkody, które utrudniaÙy a nawet uniemoČliwiaÙy utworzenie wspólnego rynku. Zidentyfikowane bariery przypisano
do trzech grup:
ȭ bariery fizyczne,
ȭ bariery techniczne,
ȭ bariery fiskalne.
Do pierwszej z grup – barier fizycznych – zaliczono wszelkie utrudnienia
powodujce fizyczne opóĊnienia w przepÙywie towarów czy osób. NajwaČniejsze
z nich to procedury graniczne. PowodowaÙy one wydÙuČenie czasu przejazdu/
przewozu towarów, zmuszaÙy do zdobywania dokumentów itp. – a to wszystko
przekÙadaÙo si¿ na wzrost cen. Towary, które przewoČone byÙy przez kilka kolejnych granic pomi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi kaČdorazowo byÙy kontrolowane. KaČdy kraj miaÙ przy tym swoje wÙasne procedury, formularze
i dokumenty. Rozwizaniem tych przeszkód byÙo wprowadzenie tzw. jednolitego dokumentu administracyjnego (Single Administrative Document – SAD). Jak
obliczono, zastpiÙ on przeszÙo 70 róČnych formularzy, obowizujcych i wymaganych w paÚstwach czÙonkowskich. Kolejnym uÙatwieniem byÙo ustalenie procedur kontroli (np. weterynaryjnych czy sanitarnych) towarów w miejscu przeznaczenia lub pochodzenia, a nie na granicy. Zniesiono takČe np. kontyngenty
w transporcie drogowym, zliberalizowano przepisy dotyczce lotniczego transportu towarowego.
W zakresie przepÙywu osób likwidacja barier fizycznych oznaczaÙa zniesienie
wymogów wizowych, obowizku posiadania paszportu przy przekraczaniu
granicy czy kontroli granicznej w ogóle. Ostatni z problemów zostaÙ zlikwidowany w ramach tzw. strefy Schengen.

3

4

COM(85) 310 final, Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the
European Council, Milan, 28–29 June 1985.
Std czasami spotykana nazwa „biaÙa ksi¿ga Cockfielda”.
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Kolejna grupa zidentyfikowanych barier – bariery techniczne – to obowizujce w paÚstwach czÙonkowskich odmienne standardy, normy i wymogi techniczne, dotyczce mi¿dzy innymi bezpieczeÚstwa, skÙadu, oznakowania, opakowania, zabezpieczenia towarów. W grupie tej znalazÙy si¿ takČe bariery wynikajce z odmiennych systemów zamówieÚ publicznych, techniczne bariery
w przepÙywie kapitaÙu, zakÙadaniu przedsi¿biorstw itp. Bariery techniczne znoszono gÙównie poprzez harmonizacj¿ (ujednolicanie) standardów technicznych oraz
poprzez wzajemne uznawanie standardów obowizujcych w róČnych krajach.
Wzajemne uznawanie narodowych norm i standardów sprowadza si¿ do
zasady, Če wszystko, co zostaÙo wyprodukowane w jednym paÚstwie czÙonkowskim zgodnie z obowizujcymi w nim przepisami, musi by° dopuszczone do
obrotu w pozostaÙych paÚstwach czÙonkowskich. Harmonizacji przepisów dotyczcych standardów i wymogów technicznych dokonano na dwa sposoby –
w ramach tzw. starego i nowego podejïcia. Stare podejïcie polega na bardzo
dokÙadnym i szczegóÙowym opisywaniu w dyrektywach wymagaÚ dotyczcych
poszczególnych wyrobów oraz sposobu sprawdzania ich zgodnoïci z norm. Jest
to teoretycznie bardzo skuteczna metoda harmonizacji, dajca producentom instrukcj¿, co i jak naleČy robi°, Čeby efekt finalny speÙniaÙ wymogi. Dyrektywy
tego typu s stosowane mi¿dzy innymi w sektorze farmaceutycznym, motoryzacyjnym, wyrobów aerozolowych. W praktyce okazaÙo si¿, Če ze wzgl¿du na
mnogoï° produktów bardzo utrudnione byÙoby stosowanie tej metody do nich
wszystkich. Ponadto kaČde odkrycie nowego materiaÙu czy technologii wymagaÙo zmian w dyrektywie, bez których zastosowanie nowoïci w procesie technologicznym nie byÙo moČliwe.
Te ograniczenia przyczyniÙy si¿ do powstania tzw. nowego podejïcia. Tego
typu dyrektywy nie zawieraj postanowieÚ szczegóÙowych, a jedynie ogólne
wymogi dotyczce moČliwie szerokiej gamy produktów i przypadków. Maj one
eliminowa° ryzyko uČytkowania produktu dla Čycia i zdrowia ludzi i zwierzt,
mienia i ïrodowiska naturalnego. czy ochrony konsumenta. Cz¿ï° z nich zawiera
teČ inne elementy (np. popularne ostatnio wymogi dotyczce zuČycia energii).
Dyrektywy tego typu odnosz si¿ do grup wyrobów i okreïlaj tzw. zasadnicze
wymagania w sposób ogólny a harmonizacja ograniczona jest do wymagaÚ zasadniczych. Warto podkreïli°, Če odpowiedzialnoï° za zidentyfikowanie i speÙnienie wymagaÚ dotyczcych projektowania i wytwarzania wyrobu spada na
wytwórc¿ lub importera.
Cz¿sto elementem dyrektyw nowego podejïcia jest oznakowanie CE. Wskazuje ono, Če dany produkt zostaÙ zbadany przed wprowadzeniem do obrotu i Če
speÙnia wymagania wszystkich majcych zastosowanie dyrektyw UE. Dotyczy to
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towarów zarówno produkowanych, jak i importowanych na teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego – EOG5. Co ciekawe, w wi¿kszoïci przypadków do
umieszczenia tego oznaczenia na produkcie nie jest wymagana opinia niezaleČnej
instytucji. Konieczne jest natomiast oïwiadczenie producenta (importera) o bezpieczeÚstwie produktu i jego zgodnoïci z dyrektywami. Na podstawie tego
oïwiadczenia moČliwe jest umieszczenie oznaczenia CE na produkcie. Przed
ewentualnymi naduČyciami chroni bardzo wysokie kary finansowe, ze niezgodne z prawd oïwiadczenie i nieprawomocne wykorzystanie znaku.
PrzykÙad
Pomimo licznych regulacji w tym zakresie, pewne ograniczenia natury technicznej mog by° zauwaČone do dziï. Np. w samej UE obowizuje obecnie 10
róČnych standardów wtyczek do gniazdek elektrycznych. Najcz¿ïciej postrzegamy to jako drobn niedogodnoï° podczas podróČy (koniecznoï° zakupu
„adaptera/przejïciówki”), ale dla producentów czy importerów jest to bardzo
wymierna bariera w handlu. Konieczna jest modyfikacja produktu, dostosowujca go do specyfiki rynku lokalnego, a to generuje dodatkowe koszty. Podobnie jest z samochodami z kierownic po prawej stronie. Takie, pochodzce
z Wysp Brytyjskich pojazdy (towary) napotykaj w Polsce na duČe problemy
z rejestracj, a to oczywiïcie teČ wpÙywa na handel nimi.
Trzecia grupa barier to bariery fiskalne. W paÚstwach czÙonkowskich obowizywaÙy odmienne narodowe systemy podatków poïrednich (VAT i akcyzy).
Tutaj peÙne ujednolicenie okazaÙo si¿ niemoČliwe, ze wzgl¿du na ogromne róČnice i silne interesy narodowe poszczególnych paÚstw. W zwizku z tym postanowiono, Če w chwili realizacji rynku wewn¿trznego zharmonizowany zostanie
podatek VAT, przez wprowadzenie minimalnych stawek podatku (podstawowa
– min. 15%, zredukowana – min. 5% oraz stawka 0% na pewne grupy produktowe). Harmonizacja podatku akcyzowego dotyczy ustalenia minimalnych stawek
dla trzech grup produktowych – olejów mineralnych, wyrobów tytoniowych
i napojów alkoholowych. Akcyza na pozostaÙe towary pozostaÙa w gestii paÚstw
czÙonkowskich. Podatki bezpoïrednie (dochodowy od osób prawnych i fizycznych – CIT i PIT) takČe nie s harmonizowane.

5

PaÚstwa czÙonkowskie UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein.
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PrzykÙad
PaÚstwa czÙonkowskie czasami nadal staraj si¿ stosowa° bariery fiskalne
w handlu wewntrz UE. PrzykÙadem moČe by° tu Polska, która od dnia
01.05.2004 r. nielegalnie nakÙadaÙa akcyz¿ na uČywane samochody sprowadzane do naszego kraju z innych paÚstw czÙonkowskich. W dniu 18.01.2006 r.
Europejski TrybunaÙ Sprawiedliwoïci orzekÙ, Če podatek akcyzowy nakÙadany
na kupowane w Unii uČywane auta nie moČe by° wyČszy niČ ten, który pobierany jest od aut nowych (wtedy byÙo to 3,1% wartoïci samochodu o pojemnoïci silnika mniejszej niČ 2 litry i 13,6%, przy pojemnoïci wi¿kszej). Europejski
TrybunaÙ Sprawiedliwoïci nie zakwestionowaÙ samego faktu pobierania podatku akcyzowego, ale przypomniaÙ, Če nie moČna kaza° pÙaci° wi¿cej za towar
sprowadzony z innego kraju Unii, gdyČ sprzeczne jest to z zasadami Rynku
Wewn¿trznego. Stosowana wtedy stawka podatku akcyzowego na samochody
uČywane, byÙa wi¿ksza niČ na nowe, co byÙo niezgodne z art. 90 TWE „ adne
PaÚstwo CzÙonkowskie nie nakÙada bezpoïrednio lub poïrednio na produkty
innych PaÚstw CzÙonkowskich podatków wewn¿trznych jakiegokolwiek rodzaju wyČszych od tych, które nakÙada bezpoïrednio lub poïrednio na podobne produkty krajowe. Ponadto Čadne PaÚstwo CzÙonkowskie nie nakÙada na
produkty innych PaÚstw CzÙonkowskich podatków wewn¿trznych, które poïrednio chroni inne produkty”.
W biaÙej ksi¿dze wskazano konkretny plan dziaÙaÚ i harmonogram prac
zmierzajcych do utworzenia rynku wewn¿trznego. Zapisano w niej ocen¿ efektów jego realizacji, wskazujc na korzyïci w zakresie:
ȭ oszcz¿dnoïci ze zniesienia barier handlowych,
ȭ oszcz¿dnoïci wynikajcych z peÙnej liberalizacji rynku finansowego,
ȭ nasilenia si¿ konkurencji,
ȭ efektów skali produkcji,
ȭ zniesienia ograniczeÚ w dost¿pie do rynku zamówieÚ publicznych.
BiaÙa ksi¿ga staÙa si¿ baz dla prac konferencji mi¿dzyrzdowej, których efektem byÙa kolejna umowa mi¿dzynarodowa – Jednolity akt europejski – JAE. Ten
traktat, podpisany 17 lutego 1986 r. podczas szczytu w Luksemburgu, byÙ podstaw do utworzenia jednolitego rynku. Stosowne zapisy, dotyczce zmian
w treïci traktatu EWG, zapisano w art. 13 JAE: „Do Traktatu EWG dodaje si¿
nast¿pujce postanowienia: »ArtykuÙ 8a. Wspólnota podejmuje odpowiednie
ïrodki w celu stopniowego ustanowienia rynku wewn¿trznego do 31 grudnia
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1992 roku6, […] Rynek wewn¿trzny obejmuje obszar bez granic wewn¿trznych, w
którym jest zapewniony swobodny przepÙyw towarów, osób, usÙug i kapitaÙu,
zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu«”. Ten cel, wraz z innymi postanowieniami JAE7, umoČliwiÙ w latach 1986–1992 przyj¿cie aktów prawnych
niezb¿dnych do jego realizacji.
DČenia te zrealizowano, wdraČajc w wyznaczonym terminie 282 akty
prawne. Zlikwidowano zidentyfikowane bariery zwizane z przepÙywem towarów, kapitaÙu, usÙug, i tym samym wspólny rynek staÙ si¿ rzeczywistoïci w dniu
01 stycznia1993 r.
Obecnie funkcjonowanie rynku wewn¿trznego bazuje na zapisach TFUE
(zob. tab. 2.).
Tabela 2. Kompetencje UE w zakresie czterech swobód na podstawie TFUE.
Swoboda

Zakres przedmiotowy uprawnieñ instytucji Unii

Art. TFUE

Przepïywu
towarów

OkreĂlenie ceï wspólnej taryfy celnej

31

Wzmocniona wspóïpraca celna miÚdzy pañstwami czïonkowskimi i miÚdzy nimi
a KomisjÈ

33

Przepïywu
pracowników

Wprowadzenie w ĝycie swobodnego przepïywu pracowników

46

Koordynacja systemów zabezpieczenia spoïecznego

48

Przepïywu
usïug

Urzeczywistnienie swobody przedsiÚbiorczoĂci

50

WyïÈczenie niektórych rodzajów dziaïalnoĂci zwiÈzanych z wykonywaniem
wïadzy publicznej ze stosowania traktatów

51

Koordynacja przepisów dotyczÈcych szczególnego traktowania cudzoziemców,
uzasadnione wzglÚdami porzÈdku publicznego, bezpieczeñstwa publicznego i
zdrowia publicznego

52

Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych

53

Rozszerzenie korzyĂci ze swobodnego Ăwiadczenia usïug na obywateli pañstwa
trzeciego ĂwiadczÈcych usïugi i majÈcych swe przedsiÚbiorstwo wewnÈtrz Unii

56

Przepïywu
kapitaïu
i pïatnoĂci

Zapewnienie liberalizacji okreĂlonej usïugi

59

Ograniczenia dotyczÈce przepïywu inwestycji bezpoĂrednich do lub z pañstw
trzecich, zwiÈzane z przedsiÚbiorczoĂciÈ, Ăwiadczeniem usïug finansowych lub
dopuszczeniem papierów wartoĂciowych na rynki kapitaïowe

64

Stwierdzenie zgodnoĂci z traktatami ograniczajÈcych Ărodków podatkowych
przez pañstwo czïonkowskie

65

PodjÚcie Ărodków ochronnych, gdy przepïyw kapitaïu do lub z pañstw trzecich
powoduje lub moĝe powodowaÊ powaĝne trudnoĂci w funkcjonowaniu UGiW

66

½ródïo: J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocïawiu, Wrocïaw
2011, s. 208.

6

7

Std dla tego programu zamiennie stosowane s nazwy „program rynku wewn¿trznego” (PRW)
i program 1992.
M.in. dotyczcymi podejmowania decyzji przez Rad¿ UE.
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5. Swoboda przepÙywu towarów
Liberalizacja przepÙywu towarów jest podstaw integracji gospodarczej.
Swoboda przepÙywu towarów w Unii Europejskiej dotyczy produktów wytworzonych na terytorium paÚstw czÙonkowskich oraz w paÚstwach trzecich, ale
znajdujcych si¿ w wolnym obiegu w paÚstwach czÙonkowskich UE.
Fundamentem funkcjonowania tej swobody jest ustanowiona w dniu 1 lipca
1968 r. unia celna. W praktyce udaÙo si¿ j w peÙni zrealizowa° wraz z rozpocz¿ciem dziaÙania rynku wewn¿trznego – w dniu 1 stycznia 1993 r. Umocowaniem
prawnym dla jej funkcjonowania jest art. 28 ust. 1 TFUE: „Unia obejmuje uni¿
celn, która rozciga si¿ na caÙ wymian¿ towarow i obejmuje zakaz ceÙ przywozowych i wywozowych mi¿dzy PaÚstwami CzÙonkowskimi oraz wszelkich opÙat
o skutku równowaČnym, jak równieČ przyj¿cie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z paÚstwami trzecimi”. Unia celna oznacza zniesienie wszelkich barier we
wzajemnej wymianie handlowej (ceÙ, ograniczeÚ iloïciowych i ïrodków równowaČnych) oraz utworzenie wspólnych reguÙ dotyczcych handlu z krajami trzecimi. W szczególnoïci mowa tu o utworzeniu wspólnej zewn¿trznej taryfy celnej
i realizowaniu jednej polityki handlowej8.
Postanowienia te dotycz handlu towarami. Regulacjami obj¿te s towary,
które (art. 28 i 29 TFUE): „stosuj si¿ do produktów pochodzcych z PaÚstw
CzÙonkowskich oraz do produktów pochodzcych z paÚstw trzecich, jeČeli znajduj si¿ one w swobodnym obrocie w PaÚstwach CzÙonkowskich. […] Produkty
pochodzce z paÚstw trzecich s uwaČane za b¿dce w swobodnym obrocie
w jednym z PaÚstw CzÙonkowskich, jeČeli dopeÙniono wobec nich formalnoïci
przywozowych oraz pobrano wszystkie wymagane cÙa i opÙaty o skutku równowaČnym […]”.
Po utworzeniu unii celnej koncentrowano dziaÙania na dalszej liberalizacji
i likwidacji pozostaÙych barier, gdyČ w praktyce samo zniesienie ceÙ i ograniczeÚ
iloïciowych nie wyeliminowaÙo wszystkich przeszkód w przepÙywie towarów.
Po 1 lipca 1968 r. kraje nadal stosowaÙy ïrodki o dziaÙaniu równowaČnym. Definiuje si¿ je jako opÙaty (niezaleČnie od nazwy i sposobu pobierania) nakÙadane
jednostronnie przez paÚstwa w zwizku z przekroczeniem granicy na podstawie
przepisów innych niČ taryfa celna, które naÙoČone na towar pochodzcy z innego
paÚstwa czÙonkowskiego wpÙywaj na jego cen¿ i w ten sposób, analogiczny do
cÙa, wpÙywaj na swobod¿ przepÙywu towarów9.
8

9

Polityka handlowa rozumiana jest jako wszystkie dziaÙania podejmowane przez wÙadze, które
maj na celu wywarcie wpÙywu na rozmiar, kierunki i przedmioty wymiany handlowej.
Sprawy: 2/62 i 3/62 z dnia 14 grudnia 1962 r.; poÙczone 2 i 3/69 z dnia 1 lipca 1969; 29/72 z dnia
14 grudnia 1979 r.; 232/78 z dnia 25 wrzeïnia 1979 r.
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Przeszkod byÙy takČe niezharmonizowane narodowe systemy prawne,
w szczególnoïci podatkowe. WizaÙo si¿ to w szczególnoïci z protekcjonizmem,
b¿dcym nast¿pstwem dyskryminacyjnego opodatkowania.
Poza protekcj polegajc na zmianie ceny towaru (cÙa i równowaČne, podatki) podstawowym instrumentem polityki handlowej s ograniczenia iloïciowe.
TakČe ich stosowanie przy wywozie i wwozie towarów (oraz ograniczeÚ o skutku równowaČnym do ograniczeÚ iloïciowych) jest zakazane w wymianie handlowej mi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi (art. 34 i 35 TFUE). Tradycyjne ograniczenie iloïciowe to tzw. kontyngent, czyli narz¿dzie ograniczajce wartoï°, iloï°,
wag¿ lub czas dostawy jakiegoï towaru. Jak wspomniano, zakazane s takČe inne
instrumenty dziaÙajce jak ograniczenie iloïciowe, ale nim nie b¿dce. Kluczowe
w tym zakresie jest orzeczenie ETS w tzw. sprawie Dassonville10, b¿dce jednym
z dwóch orzeczeÚ, które staÙy si¿ kanonem dla funkcjonowania swobody przepÙywu towarów.
PrzykÙad
W sprawie tej bracia Benoit i Gustave Dassonville – przedsi¿biorcy z Belgii,
zajmujcy si¿ hurtowym handlem alkoholem, zakupili we Francji whisky wyprodukowan w Wielkiej Brytanii i sprowadzili j do Belgii. W tym czasie belgijskie przepisy dotyczce handlu alkoholem wymagaÙy posiadania certyfikatu
autentycznoïci, wystawionego przez producenta towaru. Bracia Dassonville
towaru nie kupowali bezpoïrednio od producenta, lecz od poïrednika w innym kraju, w zwizku z czum nie posiadali wymaganego dokumentu.
W zwizku z powyČszym wystawili go samodzielnie, co skutkowaÙo oskarČeniem ich o faÙszerstwo. OskarČeni bronili si¿ argumentujc, Če wymaganie
certyfikatu autentycznoïci jest ïrodkiem podobnym do ograniczeÚ iloïciowych
i narusza postanowienia traktatowe (dzisiejszy art. 34 TFUE). ETS w wyroku
stanÙ po stronie oskarČonych i uznaÙ, Če „wszelkie przepisy paÚstw czÙonkowskich, dotyczce obrotu handlowego, mogce bezpoïrednio lub poïrednio,
rzeczywiïcie lub potencjalnie, utrudni° wewntrzwspólnotow wymian¿ handlow, uzna° naleČy za ïrodek o skutku równowaČnym do ograniczeÚ iloïciowych” W uzasadnieniu stwierdzono, Če wymaganie dokumentu, którego
zdobycie jest trudniejsze dla importerów kupujcych w paÚstwie innym niČ
producenta, niČ dla importerów kupujcych bezpoïrednio w paÚstwie producenta jest ïrodkiem równowaČnym ograniczeniu iloïciowemu.

10

Sprawa 8/74.
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Wyrok ten staÙ si¿ podstaw do innych rozstrzygni¿° ETS, w których przepisy krajowe uznawane byÙy za ïrodek równowaČny ograniczeniu iloïciowemu.
ByÙy to np. regulacje dotyczce sposobu pakowania margaryny11, czystoïci piwa12, promowania produktów okreïlonego pochodzenia13 czy ograniczenia wieku sprowadzanych autobusów14.
Drugie po sprawie Dassonville orzeczenie bardzo waČne dla realizacji swobody przepÙywu towarów zapadÙo w zwizku z tzw. spraw Cassis de Dijon.
PrzykÙad
W 1978 r. niemiecki urzd odmówiÙ zgody na sprowadzenie do Niemiec francuskiego likieru Casis de Dijon, argumentujc, Če zawartoï° alkoholu w tym
likierze (16-20%) nie speÙnia niemieckiej normy iloïci alkoholu w likierach (minimum 25%). ETS orzekÙ, takie post¿powanie Ùamie postanowienia traktatowe
(dzisiejszy art. 34 TFUE).
Na bazie tego orzeczenia powstaÙa tzw. zasada wzajemnego uznawania standardów, takČe w sytuacji braku harmonizacji. Mówi ona, Če jeïli w którymï
z krajów czÙonkowskich UE produkt zgodnie z prawem zostaÙ wyprodukowany
i/lub dopuszczony do obrotu, to musi zosta° dopuszczony do obrotu w kaČdym
innym paÚstwie czÙonkowskim. Zasada ta miaÙa ogromne znaczenie praktyczne,
ze wzgl¿du na powolny przebieg harmonizacji przepisów paÚstw czÙonkowskich
w tym zakresie.
Od swobody przepÙywu towarów przewidziane s pewne wyjtki. W szczególnych sytuacjach paÚstwa czÙonkowskie mog wprowadzi° ograniczenia
w handlu pewnymi towarami. UmoČliwia to art. 36 TFUE: „Postanowienia artykuÙów 34 i 35 nie stanowi przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeÚ
przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych wzgl¿dami
moralnoïci publicznej, porzdku publicznego, bezpieczeÚstwa publicznego,
ochrony zdrowia i Čycia ludzi i zwierzt lub ochrony roïlin, ochrony narodowych
dóbr kultury o wartoïci artystycznej, historycznej lub archeologicznej, bdĊ
ochrony wÙasnoïci przemysÙowej i handlowej”.
PowoÙujc si¿ na powyČsze wyjtki, paÚstwa czÙonkowskie mog ograniczy°
swobod¿ przepÙywu towarów. Relatywnie cz¿sto stosowane jest ograniczenie

Sprawa 261/81.
Sprawa 178/84.
13
Sprawy 249/81 i 207/83.
14
Sprawa 50/83.
11
12
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swobody przepÙywu towarów zwizane z ochron zdrowia i Čycia ludzi i zwierzt lub ochrony roïlin.
PrzykÙad
PowoÙujc si¿ na wyjtek zwizany z ochron zdrowia i Čycia ludzi i zwierzt lub
ochrony roïlin: w roku 1999 zakazano importu woÙowiny z Wielkiej Brytanii do
paÚstw Unii Europejskiej, w zwizku z panujc „chorob szalonych krów”;
w roku 2011 cz¿ï° paÚstw czÙonkowskich ograniczyÙa import ogórków z Hiszpanii (powodem byÙo podejrzenie, Če to one s ĊródÙem bakterii EHEC, która spowodowaÙa ïmiertelne zatrucia co najmniej 10 obywateli Niemiec).
W 1979 r. ochrona moralnoïci publicznej byÙa powodem dla zakazu sprowadzania do Wielkiej Brytanii materiaÙów pornograficznych, do czego przychyliÙ si¿
ETS w swoim orzeczeniu15.
Wyjtek dotyczcy bezpieczeÚstwa publicznego pozwoliÙ Irlandii w sposób legalny wymusi° na importerach ropy pokrywania cz¿ïci zapotrzebowania na rop¿
w rafinerii krajowej16.

6. Swoboda przepÙywu osób
Najprawdopodobniej wïród rodzin, ssiadów, znajomych i przyjacióÙ wi¿kszoïci uczniów s osoby, które w ostatnich latach wyemigrowaÙy z kraju. Nieustannie sÙyszymy, jak wielu Polaków pracuje na Wyspach Brytyjskich, w Irlandii
czy Niemczech. Te subiektywne odczucia oraz doniesienia prasowe potwierdzaj
dane statystyczne. WedÙug ostatniego spisu powszechnego17 w 2011 r., poza krajem przebywaÙo dÙuČej niČ 3 miesice 2 017 500 osób posiadajcych staÙe miejsce
zamieszkania w Polsce. Z tej liczby ponad 81,5% w paÚstwach czÙonkowskich
UE. Wielk Brytani¿ wybraÙo 612 000 osób, 435 000 – Niemcy, 129 000 – Irlandi¿.
Spis powszechny prezentuje dane z ostatniego roku przed caÙkowitym otwarciem
dla Polaków18 niemieckiego rynku pracy. Jak pokazaÙy dane z roku 2012, do
Niemiec wyjechaÙo dodatkowo 178 000 Polaków. Wïród osób wyjeČdČajcych
z Polski dominuj osoby mÙode – niemal 19% emigrantów zalicza si¿ do przedziaÙu 25–29 lat, a 17% ma 30–34 lata.

Sprawa 34/79
Sprawa 72/83
17
Narodowy Spis Powszechny Ludnoïci i MieszkaÚ 2011. Raport z wyników. GUS, Warszawa 2012
18
http://www.tagesschau.de/inland/migrationsbericht110.html (16.01.2014)
15
16
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Migracje maj oczywiïcie bardzo duČe znaczenie dla gospodarek i spoÙeczeÚstw. W uj¿ciu teoretycznym moČna rozwaČa° zarówno pozytywne (korzyïci), jak i negatywne (koszty) skutki migracji. Wi¿kszoï° teoretyków wskazuje, Če
globalne korzyïci s wi¿ksze od ponoszonych kosztów, przy czym nie ma gwarancji sprawiedliwej dystrybucji tych efektów pomi¿dzy poszczególne kraje.
Najcz¿ïciej wskazywane korzyïci dla kraju, który wysyÙa migrantów (jak np.
Polska), to:
ȭ spadek stopy bezrobocia i zwizanych z tym zjawiskiem wydatków budČetowych;
ȭ transfery pieni¿Čne (migranci przysyÙaj zarobione za granic pienidze do
kraju pochodzenia);
ȭ poprawa jakoïci kapitaÙu ludzkiego (migranci za granic ucz si¿, zdobywaj
wiedz¿ i praktyk¿, nawizuj kontakty i doïwiadczenia zawodowe);
ȭ wzrost inwestycji (kiedyï powracajcy migranci powróc z pieni¿dzmi, które
b¿d inwestowa° w kraju pochodzenia);
ȭ zmniejszeniem skali ubóstwa.
Najcz¿ïciej wymieniane koszty dla kraju wysyÙajcego migrantów to:
ȭ odpÙyw kapitaÙu ludzkiego (cz¿sto mówi si¿ o tzw. drenaČu mózgów, czyli
odpÙywie najlepiej wyksztaÙconych/najlepszych pracowników – migruj najlepsi);
ȭ wzrost kosztów pracy (skoro jest mniejsze bezrobocie, mniej ludzi do pracy,
tym, którzy pozostali, trzeba zapÙaci° wi¿cej);
ȭ koszt poniesiony na wyksztaÙcenie osób, które póĊniej wykorzystuj swoj
wiedz¿ w innych krajach, a nie w kraju, który zapÙaciÙ za ksztaÙcenie);
ȭ koszty demograficzne (starzenia si¿ spoÙeczeÚstwa – najcz¿ïciej wyjeČdČaj
mÙodzi, spada teČ przyrost naturalny);
ȭ zmniejszone wpÙywy do budČetu (z podatków bezpoïrednich – dochodowych i poïrednich – zwizanych z konsumpcj);
ȭ spadek PKB.
Wi¿kszoï° cech wskazanych jako pozytywne dla kraju wysyÙajcego, jest jednoczeïnie kosztem dla kraju przyjmujcego migrantów, i odwrotnie, np. starzenie si¿ spoÙeczeÚstwa wysyÙajcego migrantów oznacza napÙyw mÙodych do
spoÙeczeÚstwa przyjmujcego, spadek dochodów podatkowych jednej gospodarki oznacza ich wzrost w tej drugiej, zmniejszenie PKB jednego kraju to wzrost
w drugim itp.
Kosztów i korzyïci nie moČna sprowadzi° jedynie do wymiaru finansowego.
To takČe bardzo cz¿sto ogromne konsekwencje spoÙeczne – rozdzielone rodziny,
problemy z adaptacj w innej kulturze, innym spoÙeczeÚstwie, napi¿cia na tle
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rasowym lub etnicznym i wiele innych. przy czym powszechnie uwaČa si¿, Če
bilans nie jest zerowy, ale dodatni.
NiezaleČnie od oceny teoretycznej, swoboda przepÙywu osób, jest w odczuciu
spoÙecznym jedn z najwaČniejszych wolnoïci w Unii Europejskiej. U jej podstaw
leČ postanowienia zawarte w art. 20 TFUE, zakazujce jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym mi¿dzy innymi ze wzgl¿du na przynaleČnoï° paÚstwow. Ponadto
artykuÙ ten daje wszystkim obywatelom paÚstw czÙonkowskich UE obywatelstwo Unii Europejskiej19. Podstawowym uprawnieniem kaČdego obywatela paÚstwa czÙonkowskiego UE jest prawo do swobodnego przemieszczania si¿
i przebywania na terytorium paÚstw czÙonkowskich. WiČe si¿ to z podróČowaniem, osiedlaniem, podejmowaniem nauki i zatrudnienia. Z tak szerokiego zakresu tematycznego tej swobody wynika fakt, Če wiČe si¿ ona z wieloma innymi
dziedzinami, mi¿dzy innymi z edukacj, nauk, zamieszkaniem, przedsi¿biorczoïci, ochron zdrowia, bezpieczeÚstwem, ubezpieczeniami spoÙecznymi
i prawami obywatelskimi, a przede wszystkim prac20. To postanowienie odnosi
si¿ takČe do przemieszczania si¿ niezwizanego z wykonywaniem pracy. SzczegóÙowo warunki dotyczce tych kwestii reguluje dyrektywa w sprawie prawa
obywateli Unii i czÙonków ich rodzin do swobodnego przemieszczania si¿ i pobytu na terytorium paÚstw czÙonkowskich21. Okreïlono w niej, kto i na jakich zasadach ma prawo do wjazdu i wyjazdu na terytorium paÚstw czÙonkowskich, pobytu na okres do trzech miesi¿cy, pobytu na okres powyČej trzech miesi¿cy
i pobytu staÙego.
Najwi¿ksze znaczenie gospodarcze i spoÙeczne ma jednak prawo do swobodnego przepÙywu pracowników wewntrz Unii Europejskiej. ZostaÙo ono zapisane w art. 45 TFUE:
„1. Zapewnia si¿ swobod¿ przepÙywu pracowników wewntrz Unii.
2. Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze wzgl¿du na
przynaleČnoï° paÚstwow mi¿dzy pracownikami PaÚstw CzÙonkowskich
w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy.
3. Z zastrzeČeniem ograniczeÚ uzasadnionych wzgl¿dami porzdku publicznego, bezpieczeÚstwa publicznego i zdrowia publicznego, swoboda ta obejmuje
prawo:
a) ubiegania si¿ o rzeczywiïcie oferowane miejsca pracy;

19
20

21

Por. rozdziaÙ Obywatel Unii Europejskiej.
K. Gawlikowska-Hueckel, A. ZieliÚska-GÙ¿bocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii
walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 94.
Dyrektywa 2004/38/WE, Dz.U. L 158 z dnia 30.04.2004.
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b) swobodnego przemieszczania si¿ w tym celu po terytorium PaÚstw
CzÙonkowskich;
c) przebywania w jednym z PaÚstw CzÙonkowskich w celu podj¿cia tam
pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczcymi zatrudniania pracowników tego PaÚstwa;
d) pozostawania na terytorium PaÚstwa CzÙonkowskiego po ustaniu zatrudnienia, na warunkach ustalonych przez Komisj¿ w rozporzdzeniach.
4. Postanowienia niniejszego artykuÙu nie maj zastosowania do zatrudnienia
w administracji publicznej”.
Swoboda przepÙywu pracowników interpretowana szerzej, z uwzgl¿dnieniem orzecznictwa, rozumiana jest jako prawo do pracy, pobytu22, korzystania
i transferowania zabezpieczenia socjalnego przez obywateli UE w dowolnym
paÚstwie UE, przy gwarancji praw przysÙugujcych obywatelom tego paÚstwa23.
Pracownikiem jest osoba, która za wynagrodzeniem wykonuje rzeczywist
i efektywn prac¿ o wartoïci ekonomicznej na rzecz i pod kierownictwem innej
osoby. Nie ma natomiast znaczenia formalny rodzaj umowy24. Na tej podstawie
za pracowników uwaČani s teČ m.in. zawodowi sportowcy, zatrudniani w klubach na podstawie specyficznych umów – kontraktów. Uprawnienia wynikajce
ze swobody przepÙywu pracowników przysÙuguj takČe rodzinom pracowników
oraz osobom poszukujcym pracy.
Obywatele UE maj prawo do poszukiwania ofert pracy i korzystania z nich
w innych paÚstwach czÙonkowskich w oparciu o takie same zasady, jakie obowizuj obywateli tych paÚstw. Oznacza to, Če obywatele innych krajów nie mog by° dyskryminowani w dost¿pie do rynku pracy, bez wzgl¿du na kraj pochodzenia. Aby umoČliwi° realizacj¿ tego postanowienia, niezb¿dna jest moČliwoï°
przemieszczania si¿. KaČdy obywatel UE moČe wjecha° na teren kaČdego kraju
czÙonkowskiego, legitymujc si¿ dokumentem toČsamoïci. Wizy nie mog by°
wymagane w stosunku do obywateli paÚstw czÙonkowskich UE. Migrujcy pracownik ma prawo do pobytu w paÚstwie czÙonkowskim w trakcie pracy i po
ustaniu zatrudnienia. Pracownik b¿dcy obywatelem UE zatrudniony w innym
kraju nie moČe by° dyskryminowany ze wzgl¿du na kraj pochodzenia. Warunki
zatrudnienia nie mog by° gorsze niČ pracownika b¿dcego obywatelem tego
22
23

24

Osiedlania si¿.
Por. Z. Hajn, Poj¿cie i podstawy prawne swobodnego przepÙywu pracowników wewntrz Unii Europejskiej, w: Swobodny przepÙyw pracowników wewntrz Unii Europejskiej, red. Z. Hajn, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. XV-2.
Por. D. SkupieÚ, Zakres podmiotowy swobody przepÙywu pracowników, [w:] Swobodny przepÙyw…,
s. XV-33–XV-34.
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paÚstwa. Omówione powyČej uprawnienia (wjazdu, pobytu, zatrudnienia) przyznawane s takČe czÙonkom rodzin pracowników.
Podobnie jak w pozostaÙych swobodach, takČe w przypadku swobody przepÙywu osób istniej wyjtki, pozwalajce j ograniczy°. Powodowane moČe to
by° wzgl¿dami porzdku i bezpieczeÚstwa publicznego oraz zdrowia publicznego. Ograniczony moČe by° takČe dost¿p do pewnych zawodów w administracji
publicznej. WyÙczenia te s raczej zrozumiaÙe i logiczne – trudno sobie wyobrazi° spoÙeczn aprobat¿ i zgod¿ na zatrudnienie np. w polskiej armii zawodowej
generaÙa z innego kraju czÙonkowskiego.
Aby w peÙni realizowa° korzyïci wynikajce w otwartego rynku pracy, niezb¿dna jest koordynacja systemów zabezpieczenia spoÙecznego. Bez jego istnienia
moČliwa byÙaby sytuacja, w której obywatel UE, który przepracowaÙ caÙe Čycie
i cz¿sto zmieniaÙ kraj zatrudnienia, pÙacc wymagane prawem krajowym skÙadki
na ubezpieczenie, nie dostaÙby emerytury, gdyČ nie speÙniÙby wymogów dotyczcych minimalnego okresu lat pracy w Čadnym z paÚstw, w których pracowaÙ.
Problem ten rozwizano przez koordynacj¿ narodowych systemów zabezpieczenia spoÙecznego. W paÚstwach czÙonkowskich nie wprowadzono jednego,
spójnego systemu. Zamiast tego opracowano narz¿dzia, dzi¿ki którym niezaleČne
systemy pozostajce w gestii paÚstw czÙonkowskich wspóÙpracuj ze sob
w sposób zabezpieczajcy interesy migrujcego pracownika.
W praktyce dla osób poszukujcych zatrudnienia w innym kraju czÙonkowskim, duČe znaczenia ma sprawa uznawania przez ten kraj wyksztaÙcenia, zdobytego gdzie indziej. TakČe tutaj zastosowano zasad¿ uznawania przepisów
narodowych, a nie ich ujednolicania. W tym celu przyj¿to dyrektyw¿25 ustanawiajc zasady, na podstawie których paÚstwo, które w przepisach krajowych
uzaleČnia dost¿p do jakiegoï zawodu od posiadania szczególnych kwalifikacji
(tzw. zawody regulowane – dost¿p do nich moČliwy jest po zdaniu egzaminu,
uzyskaniu certyfikatu, odbyciu staČu itp.), uznaje takČe szczególne kwalifikacje
zdobyte w innym paÚstwie czÙonkowskim. KaČdy kraj samodzielnie decyduje
o zawodach, które s w nim regulowane. Wyjtkiem s tu tzw. zawody sektorowe: piel¿gniarka, poÙoČna, lekarz, dentysta, farmaceuta, lekarz weterynarii i architekt. Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodów sektorowych odbywa si¿ automatycznie, na podstawie dyrektyw opisujcych minimalne standardy
ksztaÙcenia w tych zawodach.
W przypadku zawodów nieregulowanych nie ma koniecznoïci formalnego
uznawania kwalifikacji – migrujcy pracownik na zasadach ogólnych nie moČe
25

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzeïnia 2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych.
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by° dyskryminowany i ma w innych paÚstwach czÙonkowskich dost¿p do takiego zawodu na zasadach i prawach dotyczcych obywateli tego kraju. O uznaniu
wyksztaÙcenia decyduje pracodawca.
Ze swobodnym przepÙywem osób zwizana jest teČ sprawa uÙatwieÚ w przekraczaniu granicy. Kwesti¿ t¿ reguluje tzw. system z Schengen. Na jego podstawie zniesiona zostaÙa kontrola na granicach wewn¿trznych Unii. Dotyczy to
wszystkich osób, które przekroczyÙy jej granic¿ zewn¿trzn (a wi¿c nie tylko
obywateli Unii Europejskiej). Utworzenie takiego obszaru bez kontroli wymagaÙo
wielu dziaÙaÚ. Ujednolicono wymogi dotyczce obywateli paÚstw trzech przekraczajcych granic¿ któregokolwiek paÚstwa czÙonkowskiego oraz ujednolicono
zasady kontroli na granicach wewn¿trznych26. Zharmonizowana zostaÙa polityka
wizowa i azylowa paÚstw czÙonkowskich.
PrzykÙad
Od 27.07.2012r. obowizuje polsko-rosyjska umowa o maÙym ruchu granicznym. Prawo do ruchu bezwizowego przez granic¿ przysÙuguje mieszkaÚcom
cz¿ïci powiatów nadgranicznych woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego
oraz caÙego obwodu kaliningradzkiego. Umowa jest polsko-rosyjska, ale dotyczy wjazdu obywateli paÚstwa trzeciego (Federacji Rosyjskiej) na terytorium
paÚstwa czÙonkowskiego Unii Europejskiej (Polski). W zwizku z tym, Če inicjatyw¿ legislacyjn w UE ma Komisja, formalnie to ona w lipcu 2011r. zaproponowaÙa obj¿cie obwodu kaliningradzkiego i proporcjonalnego obszaru po
stronie polskiej przepisami o ruchu przygranicznym UE. Negocjacje nt. ksztaÙtu umowy polsko – rosyjskiej toczyÙy si¿ nie tylko pomi¿dzy przedstawicielami
tych 2 paÚstw. Po stronie UE zaangaČowani byli ambasadorzy wszystkich
paÚstw czÙonkowskich. Po ich porozumieniu, ministrowi spraw zagranicznych
paÚstw UW formalnie wyrazili zgod¿ na takie regulacje podczas szczytu
w Luksemburgu w paĊdzierniku 2010. Nast¿pnie podpisana umowa musiaÙa
zosta° zatwierdzona przez Parlament Europejski i dopiero wówczas jej przepisy mogÙy wejï° w Čycie.
Ogromny jest wymiar praktyczny tych decyzji – dla kaČdego z nas podróČe
mi¿dzynarodowe w UE staÙy si¿ przez to duČo szybsze, bardziej komfortowe
i taÚsze (bez kosztów wiz, wyrobienia paszportu itp.). Skoro na granicach nie ma

26

NaleČy pami¿ta°, Če granica zewn¿trzna to nie tylko granica ldowa – to takČe wszystkie lotniska
i porty morskie obsÙugujce ruch mi¿dzynarodowy.
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kontroli – konieczna staÙ si¿ jeszcze ïciïlejsza wspóÙpraca policyjna27 i sdownicza – gdyČ uÙatwienia nie dotycz jedynie osób praworzdnych.

7. Swoboda przepÙywu kapitaÙu
NajmÙodsza ze wszystkich swobód – swoboda przepÙywu kapitaÙu zostaÙa
zapisana w art. 63 ust.1 TFUE. Nierozerwalnie zwizana jest z ni swoboda przepÙywu pÙatnoïci (art. 62 ust. 2 TFUE). Pod poj¿ciem przepÙywu kapitaÙu kryj si¿
liczne dziaÙania gospodarcze, takie jak inwestycje, usÙugi finansowe (bankowe,
ubezpieczeniowe), obrót papierami wartoïciowymi oraz nieruchomoïciami i inne.
Swoboda ta naleČy do grupy kompetencji dzielonych (pomi¿dzy UE i paÚstwa
czÙonkowskie). Jest ona fundamentem dla integracji rynków finansowych paÚstw
czÙonkowskich oraz elementem niezb¿dnym do realizacji pozostaÙych swobód.
Pierwsze postanowienia na szczeblu wspólnotowym dotyczce przepÙywu
kapitaÙu zapadÙy w latach 60. Zliberalizowane zostaÙy wówczas inwestycje bezpoïrednie, zakup papierów wartoïciowych na gieÙdach oraz krótkoterminowe
i ïrednioterminowe poČyczki na transakcje handlowe28. Cz¿ï° paÚstw miaÙa potrzeb¿ szybszego liberalizowania przepÙywów kapitaÙowych, co skutkowaÙo
wprowadzaniem narodowych przepisów znoszcych ograniczenia w przepÙywie
kapitaÙu29. W roku 1972 przyj¿to dyrektyw¿ Rady 72/156/EWG w sprawie uregulowania napÙywu kapitaÙu mi¿dzynarodowego i neutralizacji jego niepoČdanych
skutków na pÙynnoï° wewn¿trzn30. W okresie zwanym „euroskleroz”31
Wspólnoty nie podejmowaÙy dziaÙaÚ w tym zakresie. Do liberalizacji przepÙywów kapitaÙowych powrócono dopiero w roku 1985 i 1986, kiedy przyj¿to dyrektywy dotyczce liberalizacji dÙugoterminowych poČyczek na transakcje handlowe32 oraz zakupu papierów wartoïciowych poza gieÙdami33.
27

28

29

30
31
32
33

ZwÙaszcza w zakresie poïcigów i nadzoru transgranicznego. Dzi¿ki Systemowi Informacyjnemu
Schengen (SIS) krajowe sÙuČby graniczne, celne oraz policyjne mog przekazywa° sobie nawzajem ostrzeČenia o poszukiwanych i zaginionych osobach lub skradzionych pojazdach i dokumentach.
Zapisane w pierwszej dyrektywie Rady z 11 maja 1960 r. w sprawie zastosowania artykuÙu 67
Traktatu EWG i w drugiej dyrektywie Rady z 18 grudnia 1962 r. uzupeÙniajcej i zmieniajcej
pierwsz dyrektyw¿ Rady z 11 maja 1960 r. w sprawie zastosowania artykuÙu 67 Traktatu EWG.
(Dz.U. 43 z 12.7.1960).
Sytuacja taka miaÙa miejsce w Niemczech w 1961 r., w Wielkiej Brytanii w 1979 r. i pomi¿dzy
krajami Beneluksu w 1980 r.).
Dz.U. L 91 z 18.4.1972.
Por. RozdziaÙ Euro - wspólny pienidz
Dyrektywa Rady 86/566/EWG z 17 listopada 1986 r. w sprawie liberalizacji przepÙywu kapitaÙu.
Dyrektywa Rady 85/611/EWG z 12 grudnia 1985r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszcych si¿ do przedsi¿biorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoïciowe (Dz.U. L 375 z 31.12.1985).
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Pocztkowo przepÙyw kapitaÙu byÙ realizowany jedynie „w zakresie niezb¿dnym do funkcjonowania wspólnego rynku” (art. 67 ust. 1 TEWG), inaczej niČ
przepÙyw pÙatnoïci, gdzie liberalizacja nast¿powaÙa szybciej. Dziï pÙatnoïci s
caÙkowicie zliberalizowane, a najnowsza legislacja UE w tym zakresie dotyczy
gÙównie zagadnieÚ technicznych zwizanych z harmonizacj kosztów pÙatnoïci
w strefie euro i usprawnianiem systemu realizacji pÙatnoïci mi¿dzynarodowych34
(poprzez jego otwarcie na konkurencj¿ i nowe podmioty).
Zasadnicza zmiana w podejïciu do liberalizacji przepÙywów kapitaÙu miaÙa
miejsce wraz z ogÙoszonym przez Rad¿ Europejsk w roku 1988 planem realizacji
unii gospodarczej i walutowej (UGW). Dla realizacji tego celu niezb¿dne byÙo
zapewnienie swobody przepÙywu kapitaÙu i integracja rynków finansowych35.
Jednym z elementów pierwszego etapu tworzenia UGW byÙo zapewnienie peÙnej
swobody zawierania transakcji kapitaÙowych. Zrealizowano to za pomoc dyrektywy Rady36 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie wykonania art. 67 traktatu, która gwarantowaÙa zniesienie wszelkich pozostaÙych ograniczeÚ w przepÙywie
kapitaÙu (w tym w zakresie transferów krótkoterminowych, transakcji walutowych i quasi-walutowych, depozytów w walutach obcych) mi¿dzy mieszkaÚcami i podmiotami dziaÙajcymi na terenie paÚstw czÙonkowskich z dniem 1 lipca
1990 r.37 Na szczeblu traktatowym postanowienia te zostaÙy zapisane w Maastricht. Na mocy traktatu z Maastricht przepÙyw kapitaÙu obj¿ty zostaÙ peÙn
liberalizacj i zakazane s wszelkie ograniczenia w przepÙywie kapitaÙu i pÙatnoïci pomi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi i mi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi
i paÚstwami trzecimi38.
PrzepÙyw kapitaÙu nie zostaÙ wprost zdefiniowany w traktatach, ale z orzecznictwa wynika, Če przy przepÙywie kapitaÙu transakcja dokonywana jest w celu
inwestycyjnym i ma charakter jednostronny. Inaczej w przypadku przepÙywu
pÙatnoïci (pieni¿Čnych), które to zwizane s z realizacj zobowizania (np. zapÙata za towar czy prac¿) i maj charakter wzajemny.
W praktyce swoboda przepÙywu kapitaÙu najcz¿ïciej odnosi si¿ do nast¿pujcych dziaÙaÚ39:
34

35
36
37

38

39

Np. Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
ustanawiajce wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceÚ przelewu i poleceÚ zapÙaty w euro.
Por. rozdziaÙ Euro – wspólny pienidz
Dyrektywa 88/361/EWG (O.J. L 178, 08.07.1988).
Termin ten nie dotyczyÙ wszystkich dwunastu paÚstw. Hiszpania, Irlandia i Portugalia miaÙy
czas do 31 grudnia 1992 r., a Grecja do 1 lipca 1994 r.
NaleČy podkreïli°, Če Čadna z pozostaÙych swobód nie dotyczy przepÙywów pomi¿dzy paÚstwami trzecimi. Swoboda przepÙywu kapitaÙu jest w tym zakresie najdalej posuni¿ta.
Aneks do dyrektywy 88/361/EWG (O.J. L 178, 08.07.1988).
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ȭ
ȭ
ȭ

bezpoïrednie inwestycje zagraniczne;
zakup i sprzedaČ nieruchomoïci40;
zakup i sprzedaČ papierów wartoïciowych (m.in. akcji, obligacji, ïwiadectw
udziaÙowych w funduszach inwestycyjnych);
ȭ operacje na rachunkach bankowych (bieČcych i terminowych);
ȭ zaciganie kredytów i poČyczek;
ȭ por¿czenia, gwarancje i prawa zastawu;
ȭ fizyczny przewozu kapitaÙu pomi¿dzy krajami.
Oczywiïcie, s to tylko najwaČniejsze aspekty tej swobody. W praktyce nie
istnieje zamkni¿ty katalog dziaÙaÚ, b¿dcych jej realizacj.
Swoboda przepÙywu kapitaÙu jest ïciïle powizana z pozostaÙymi wolnoïciami. Trudno wyobrazi° sobie podejmowanie zatrudnienia w innym paÚstwo
czÙonkowskim bez moČliwoïci transferu wynagrodzenia. Podobnie jest z transgraniczn sprzedaČ towarów czy usÙug – byÙaby znacznie utrudniona, gdyby nie
liberalizacja przepÙywów finansowych. Praktycznie niemoČliwe byÙoby realizowanie tzw. swobody przedsi¿biorczoïci, np. przez zakÙadanie/przejmowanie
przedsi¿biorstw w innym paÚstwie czÙonkowskim, gdyby nie umoČliwienie
swobodnego transferu kapitaÙu.
Pomimo bardzo daleko posuni¿tej liberalizacji, paÚstwa czÙonkowskie czasami nadal staraj si¿ wprowadza° pewne bariery w tym zakresie. Praktyki tego
typu s jednak zakazane przez prawo UE, co potwierdzaj liczne wyroki Europejskiego TrybunaÙu Sprawiedliwoïci.
Poza praktykami nielegalnymi, takČe same traktaty przewiduj pewne wyjtki od stosowania swobody przepÙywu kapitaÙu. PaÚstwa czÙonkowskie mog
wprowadzi° ograniczenia w tym zakresie, powoÙujc si¿ na art. 65 TFUE, który
mówi, Če swoboda przepÙywu kapitaÙu i pÙatnoïci nie narusza prawa paÚstw
czÙonkowskich do:
a) stosowania odpowiednich przepisów prawa podatkowego traktujcych
odmiennie podatników ze wzgl¿du na róČne miejsce zamieszkania lub inwestowania kapitaÙu;
b) podejmowania wszelkich ïrodków niezb¿dnych do zapobiegania naruszeniom ich ustaw i aktów wykonawczych, zwÙaszcza w sferze podatkowej
40

Zakup i sprzedaČ nieruchomoïci s cz¿sto takČe powizane z funkcjonowaniem innych swobód,
np. zakup mieszkania z osiedlaniem si¿ czy zakup nieruchomoïci pod inwestycj¿ bezpoïredni
np. budow¿ fabryki. Zakup nieruchomoïci jest elementem swobody przepÙywu kapitaÙu, kiedy
nieruchomoï° stanowi samodzieln inwestycj¿. Dla paÚstw czÙonkowskich jest to cz¿sto temat
bardzo wraČliwy i ch¿tnie stosowane s w tym zakresie wyÙczenia. I tak Polska przez 5 lat po
akcesji mogÙa ogranicza° zakup tzw. drugich domów przez obcokrajowców. Jeszcze dÙuČszy
okres przejïciowy mamy w zakresie sprzedaČy nieruchomoïci rolnych i leïnych. Znaczce ograniczenia w zakresie nabywania drugich domów wprowadzono takČe w Austrii i Danii.
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i dziedzinie nadzoru ostroČnoïciowego nad instytucjami finansowymi lub
ustanowienia procedur deklarowania przepÙywu kapitaÙu do celów informacji administracyjnej bdĊ statystycznej;
c) podejmowania ïrodków uzasadnionych wzgl¿dami porzdku publicznego
lub bezpieczeÚstwa publicznego, przy czym wyjtki te nie mog stanowi°
„arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w swobodzie przepÙywu kapitaÙu i pÙatnoïci”.
Ponadto moČliwe jest wprowadzenia ograniczeÚ w funkcjonowaniu tej swobody, jeïli „przepÙyw kapitaÙu do lub z paÚstw trzecich powoduje lub moČe spowodowa° powaČne trudnoïci w funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej”
(art. 66 TFUE). NaleČy tu jednak podkreïli°, Če wyÙczenie to moČe dotyczy°
jedynie przepÙywu kapitaÙu z paÚstw trzecich (nie pomi¿dzy czÙonkami UE),
a decyzja taka nie leČy w gestii paÚstw czÙonkowskich – podejmowana jest przez
Rad¿, na wniosek Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.
MoČliwe jest teČ wprowadzenie „ïrodków administracyjnych dotyczcych
przepÙywu kapitaÙu i pÙatnoïci, takich jak zamroČenie funduszy, aktywów finansowych lub zysków z dziaÙalnoïci gospodarczej” (art. 75 TFUE) w odniesieniu do
zapobiegania terroryzmowi i dziaÙalnoïci powizanej oraz zwalczania tych zjawisk. Stanowi to swego rodzaju uzupeÙnienie i rozwini¿cie przedstawionej wczeïniej klauzuli mówicej o bezpieczeÚstwie publicznym. Z zagadnieniem tym
zwizana jest takČe moČliwoï° naÙoČenia „sankcji finansowych na paÚstwa trzecie lub osoby fizyczne, grupy lub podmioty inne niČ paÚstwa, na podstawie decyzji podj¿tych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeÚstwa”
(art. 215 TFUE).
W literaturze przedmiotu cz¿sto przywoÙywany jest art. 144 TFUE, który
mówi, Če: „w przypadku nagÙego kryzysu w bilansie pÙatniczym […] PaÚstwo
CzÙonkowskie obj¿te derogacj moČe podj°, w charakterze ïrodków zapobiegawczych, niezb¿dne ïrodki ochronne”. Trzeba zwróci° uwag¿, Če zapis ten dotyczy jedynie paÚstw „obj¿tych derogacj”, czyli pozostajcych poza stref euro.
Kraje, w których obowizuje wspólna waluta, z zapisów tego artykuÙu korzysta°
nie mog.
NaleČy pami¿ta°, Če wymagane przez paÚstwa czÙonkowskie zgÙoszenia niektórych mi¿dzynarodowych transakcji41 nie s pogwaÙceniem swobody przepÙywu kapitaÙu.
Efektem wejïcia w Čycie swobody przepÙywu kapitaÙu jest znaczcy wzrost
przepÙywu kapitaÙu pomi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi. ByÙ on szczególnie

41
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widoczny na pocztku funkcjonowania swobody, ale jego wielkoï° caÙy czas
roïnie, nawet pomimo ostatniego kryzysu finansowego (patrz rys. 1)

Rysunek 1. Przepïywy bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych w latach 2004-2011 w UE27
½ródïo: Eurostat (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bop_fdi_main&lang=en (dostÚp
19.02.2014).

8. Swoboda przepÙywu usÙug
Traktat zapewnia swobod¿ ïwiadczenia usÙug, która zapisana zostaÙa w art.
56 TFUE: „ograniczenia w swobodnym ïwiadczeniu usÙug wewntrz Unii s
zakazane w odniesieniu do obywateli PaÚstw CzÙonkowskich majcych swe
przedsi¿biorstwo w PaÚstwie CzÙonkowskim innym niČ paÚstwo odbiorcy
ïwiadczenia”. UsÙugi zdefiniowane zostaÙy w art. 57 ust1 TFUE: „UsÙugami
w rozumieniu Traktatów s ïwiadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie s obj¿te postanowieniami o swobodnym przepÙywie towarów, kapitaÙu i osób.
UsÙugi obejmuj zwÙaszcza:
a) dziaÙalnoï° o charakterze przemysÙowym,
b) dziaÙalnoï° o charakterze handlowym,
c) dziaÙalnoï° rzemieïlnicz,
d) wykonywanie wolnych zawodów.
Z zastrzeČeniem postanowieÚ rozdziaÙu dotyczcego prawa przedsi¿biorczoïci, ïwiadczcy usÙug¿ moČe, w celu speÙnienia ïwiadczenia, wykonywa° przejïciowo dziaÙalnoï° w PaÚstwie CzÙonkowskim ïwiadczenia na tych samych warunkach, jakie paÚstwo to nakÙada na wÙasnych obywateli”.
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Tak podana definicja moČe nie by° jasna. Trudne moČe by° szczególnie odróČnienie dziaÙalnoïci w oparciu o swobod¿ przepÙywu usÙug od dziaÙalnoïci
wynikajcej ze swobody przedsi¿biorczoïci42. UsÙugi, realizowane w oparciu
o unijn swobod¿ ïwiadczenia usÙug, charakteryzuj si¿ trzema cechami – s
ïwiadczeniem wykonywanym odpÙatnie, transgranicznie i czasowo. Ponadto
usÙugi maj charakter niematerialny.
ZwÙaszcza trzecia z wymienionych cech pozwala na odróČnienie ograniczonej w czasie realizacji usÙugi od nieograniczonego w czasie charakteru przedsi¿biorczoïci. ZostaÙo to jasno okreïlone w orzeczeniu ETS w sprawie C55/94, która
DotyczyÙa ona obywatela Niemiec, który w swojej ojczyĊnie zdobyÙ wyksztaÙcenie, a nast¿pnie przez wiele lat wykonywaÙ we WÙoszech usÙugi adwokackie,
opierajc si¿ przy tym na swobodzie przepÙywu usÙug. ETS orzekÙ, Če: „tymczasowy charakter ïwiadczenia usÙug, […] naleČy ocenia° w zaleČnoïci od czasu
trwania ïwiadczeÚ, ich cz¿stotliwoïci, okresowoïci i cigÙoïci; […] obywatel paÚstwa czÙonkowskiego, który wykonuje, w sposób staÙy i cigÙy, dziaÙalnoï° zawodow w innym paÚstwie czÙonkowskim, mi¿dzy innymi na rzecz podmiotów
pochodzcych z tego paÚstwa, w którym znajduje si¿ równieČ miejsce wykonywania przez niego tej dziaÙalnoïci, podlega postanowieniom rozdziaÙu dotyczcego prawa do wykonywania dziaÙalnoïci gospodarczej, a nie postanowieniom
dotyczcym usÙug”.
Rynek usÙug jest zintegrowany, gdy: konsument usÙugi moČe swobodnie
przemieszcza° si¿ do innego kraju w celi skorzystania z usÙugi (np. Niemcy korzystajcy w Polsce z usÙug dentystycznych czy fryzjerskich); usÙugodawca moČe
swobodnie przemieïci° si¿ i ïwiadczy° usÙug¿ w innym kraju (np. hydraulik
z Polski, montujcy instalacje wodne we Francji); usÙuga moČe by° bez ograniczeÚ ïwiadczona transgranicznie, bez koniecznoïci fizycznego przemieszczania
si¿ usÙugodawcy i usÙugobiorcy – usÙugi korespondencyjne (np. realizacja elektronicznego zlecenia zakupu akcji, wydanego przez obywatela Holandii przebywajcego na wakacjach w Hiszpanii, a realizowanego przez brytyjskie biuro maklerskie na gieÙdzie w Londynie). MoČliwe jest teČ ïwiadczenie usÙugi, gdy
usÙugodawca i usÙugobiorca z róČnych krajów czÙonkowskich wspólnie przemieïcili si¿ do kraju trzeciego, gdzie ïwiadczona jest usÙuga. Wymienione wyČej to
cztery moČliwe formy wyst¿powania elementu transgranicznego. Dodatkowo
moČemy mówi° o integracji rynku usÙug w przypadku realizacji handlu usÙugami
w oparciu o staÙe przedstawicielstwo (np. spóÙk¿ córk¿) w kraju, gdzie ïwiadczenia usÙugi.

42

Por. rozdziaÙ Podstawy przedsi¿biorczoïci.
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W nawizaniu do powyČszego, z zapisów art. 56 wynika, Če na swobod¿
przepÙywu usÙug skÙada° si¿ mog dwa elementy. Pierwszy to transgraniczne
ïwiadczenie usÙug przez przedsi¿biorstwo lub osob¿, która prowadzi dziaÙalnoï°
usÙugow w którymkolwiek z paÚstw czÙonkowskich. Element drugi zwizany
jest ze swobod przedsi¿biorczoïci43 i dotyczy zakÙadania przedsi¿biorstw oraz
prowadzenia dziaÙalnoïci usÙugowej przez firm¿ zarejestrowan w jednym kraju przez osob¿ prawn lub fizyczn pochodzc z innego kraju.
Ze swobody przepÙywu usÙug wyÙczone s te zwizane z wykonywaniem
wÙadzy publicznej (art. 51 TFUE)44. Ograniczenia mog by° teČ „uzasadnione
wzgl¿dami porzdku publicznego, bezpieczeÚstwa publicznego lub zdrowia
publicznego” (art. 52 TFUE45).
Oczywiïcie, jakiekolwiek ograniczenie czy wyÙczenie jest swoist „pokus”
dla paÚstw czÙonkowskich, by powoÙujc si¿ na wyjtki, chroni° swój rynek
przed dost¿pem konkurencji z pozostaÙych paÚstw czÙonkowskich. PrzykÙadem
takiego post¿powania byÙy belgijskie próby uznania, Če „w odniesieniu do zawodu adwokata dziaÙalnoï° polegajca na udzielaniu konsultacji, porad prawnych
lub reprezentacji bdĊ obronie interesów klientów przed sdami zwizana jest
z wykonywaniem wÙadzy publicznej”. W sprawie 2/74 Europejski TrybunaÙ
Sprawiedliwoïci orzekÙ, Če: „w tym zakresie dziaÙalnoï° zawodowa, obejmujca
nawet regularne kontakty z sdami, w tym obowizkowy udziaÙ w ich funkcjonowaniu, nie jest jako taka zwizana z wykonywaniem wÙadzy publicznej. Nie
moČna uzna°, Če najbardziej typowe czynnoïci wykonywane przez adwokatów,
tzn. udzielanie konsultacji, porad prawnych, a takČe obrona interesów stron
przed sdami, nawet jeČeli udziaÙ adwokata w okreïlonych czynnoïciach jest
obligatoryjny lub obj¿ty monopolem prawnym, pozostaj w zwizku z wykonywaniem wÙadzy publicznej. Wykonywanie tego rodzaju czynnoïci nie narusza
uprawnieÚ wÙadzy sdowniczej oraz pozostawia wydanie rozstrzygni¿cia uznaniu sdu. Dlatego […] przewidziane […] wyjtki naleČy ograniczy° do tego rodzajów czynnoïci skÙadajcych si¿ na dziaÙalnoï° gospodarcz […] które bezpoïrednio zwizane s z wykonywaniem wÙadzy publicznej. Takiego charakteru nie
ma udzielanie porad prawnych lub konsultacji przez adwokata oraz reprezentowanie stron w post¿powaniach przed sdami, nawet jeČeli jest to obligatoryjne
lub obj¿te monopolem prawnym”46. Cytowane orzeczenie jasno wskazaÙo, Če

43
44
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Ibidem.
W nawizaniu do art. 62 TFUE.
W nawizaniu do art. 62 TFUE.
OETS 2002, poz. 86.
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wyjtki od swobody ïwiadczenia usÙug mog by° stosowane jedynie w szczególnych przypadkach.
Dla swobody ïwiadczenia usÙug w UE kluczowe znaczenia ma tzw. dyrektywa usÙugowa47, w której zawarto ramy prawne dla korzystania ze swobody
przepÙywu usÙug i swobody przedsi¿biorczoïci przez usÙugodawców. Stosowana
jest ona w przypadku ustanowienia staÙego zakÙadu, a mianowicie kiedy usÙugodawca lub przedsi¿biorstwo zamierza ustanowi° staÙy zakÙad (przedsi¿biorstwo
lub oddziaÙ) w swoim paÚstwie lub w innym paÚstwie UE oraz w przypadku
ïwiadczenia usÙug transgranicznych, a mianowicie kiedy usÙugodawca juČ prowadzi przedsi¿biorstwo w danym paÚstwie UE i zamierza ïwiadczy° usÙugi
w innym paÚstwie UE, bez potrzeby ustanawiania tam staÙego zakÙadu, lub kiedy
konsument mieszkajcy w danym paÚstwie UE zamierza skorzysta° z usÙug
usÙugodawcy, który prowadzi przedsi¿biorstwo w innym paÚstwie UE. Poprzez
zawarte w niej zapisy ma ona uÙatwi° korzystanie ze swobody przepÙywu usÙug,
zapewni° popraw¿ jakoïci usÙug oraz wspóÙpracy administracyjnej paÚstw
w tym zakresie. Zgodnie z jej postanowieniami zlikwidowa° naleČy takie wymogi formalne, jak wymóg przedÙoČenia oryginalnych dokumentów, tÙumaczeÚ
przysi¿gÙych lub poïwiadczonych kopii. Obowizkowe dla paÚstw czÙonkowskich jest teČ utworzenie „pojedynczych punktów kontaktowych”, które umoČliwi wykonywanie w internecie formalnoïci zwizanych z uzyskaniem szczegóÙowych informacji na temat prowadzenia przedsi¿biorstwa za granic lub w ich
kraju pochodzenia, formalnoïci administracyjnych dotyczcych utworzenia
przedsi¿biorstwa i dotyczcych ïwiadczenia usÙug transgranicznych.
Korzystanie ze swobody przedsi¿biorczoïci zostaÙo w dyrektywie uproszczone przez, naÙoČenie na paÚstwa czÙonkowskie obowizku dokonania oceny
zgodnoïci systemów zezwoleÚ oraz innych wymogów prawnych z zasad niedyskryminacji i proporcjonalnoïci oraz przestrzegania niektórych zasad dotyczcych warunków i procedur udzielania zezwoleÚ majcych zastosowanie do dziaÙalnoïci usÙugowej, wprowadzenia zakazu stosowania wymogów, których nie
moČna uzasadni°, takich jak wymóg zwizany z przynaleČnoïci paÚstwow.
Aby zwi¿kszy° swobod¿ ïwiadczenia usÙug, paÚstwa czÙonkowskie musz
na mocy dyrektywy zapewni° moČliwoï° swobodnego podj¿cia i prowadzenia
dziaÙalnoïci usÙugowej na swoim terytorium. PaÚstwo czÙonkowskie, do którego usÙugodawca udaje si¿ w celu ïwiadczenia usÙug, b¿dzie mogÙo naÙoČy° na
takiego usÙugodawc¿ obowizek speÙnienia okreïlonych przez to paÚstwo wymogów, tylko jeČeli b¿d one niedyskryminacyjne, proporcjonalne i uzasadnione
47

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczca
usÙug na rynku wewn¿trznym.
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z przyczyn dotyczcych porzdku publicznego, bezpieczeÚstwa publicznego,
zdrowia publicznego lub ochrony ïrodowiska
Postanowieniami dyrektywy obj¿te s: usÙugi budowlane i rzemieïlnicze,
handel detaliczny, wi¿kszoï° zawodów regulowanych, usÙugi dla przedsi¿biorstw, usÙugi turystyczne, usÙugi dotyczce nieruchomoïci, prywatne instytucje
oïwiatowe. Spod jej obowizywania wyÙczone s usÙugi finansowe, sieci Ùcznoïci elektronicznej, transport, usÙugi zdrowotne, dziaÙalnoï° hazardowa, niektóre
usÙugi spoÙeczne.
Nie oznacza to, Če usÙugi wyÙczone spod postanowieÚ tej dyrektywy, nie s
liberalizowane – liberalizacja ta nast¿puje na podstawie odr¿bnych przepisów.
Tak jest mi¿dzy innymi z usÙugami finansowymi i transportowymi.
Dalsza liberalizacja usÙug finansowych konieczna jest przynajmniej z kilku
powodów48:
ȭ jest to logicznym nast¿pstwem swobody przepÙywu towarów,
ȭ jest to sektor o najwi¿kszym znaczeniu dla gospodarki UE,
ȭ przyniesie korzyïci usÙugodawcom i usÙugobiorcom,
ȭ spowoduje wzrost zatrudnienia w tym sektorze.
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SÙowniczek
CÙo – opÙata pobierana przez paÚstwo przy przemieszczaniu towarów przez
granic¿ celn.
Ograniczenie iloïciowe – limitowanie przez paÚstwo iloïci lub wartoïci okreïlonych dóbr, które mog by° importowane w okreïlonym czasie
Polityka handlowa – wszystkie dziaÙania podejmowane przez wÙadze, które
maj na celu wywarcie wpÙywu na rozmiar, kierunki i przedmioty wymiany
handlowej.
PrzepÙyw kapitaÙu – transakcja mi¿dzynarodowa dokonywana w celu inwestycyjnym i ma charakter jednostronny
PrzepÙywu pÙatnoïci (pieni¿Čnych) – transakcja zwizana z realizacj zobowizania (np. zapÙata za towar czy prac¿), ma charakter wzajemny.
Strefa wolnego handlu – Liberalizacja w handlu towarami pomi¿dzy krajami
partnerskimi, poprzez zniesienie ceÙ i ograniczeÚ iloïciowych. W stosunku do
paÚstw trzecich (niebiorcych udziaÙu w strefie wolnego handlu) kaČdy kraj stasuje wÙasn, niezaleČn polityk¿ handlow (np. stawki celne).
Unia celna – Strefa wolnego handlu oraz dodatkowo wspólna polityka handlowa
(np. jednolite stawki celne) wobec paÚstw trzecich – spoza unii celnej. Liberalizacja dotyczy jedynie handlu towarami.
Unia gospodarcza – Wspólny rynek oraz dodatkowo harmonizacja polityk gospodarczych (innych niČ polityka handlowa, która jest wspólna juČ od etapu unii celnej
– np. polityka konkurencji, spoÙeczna) pomi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi.
Unia gospodarcza i walutowa – Unia gospodarcza oraz dodatkowo integracja
walutowa.
Wspólny rynek – Unia celna oraz dodatkowo zniesienie ograniczeÚ w przepÙywie kapitaÙu, pracowników czy usÙug.
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PROPOZYCJE )WICZES
Pytania sprawdzajce i tematy do dyskusji
1. Jak wyjaïniÙbyï poj¿cie rynku wewn¿trznego?
2. WymieÚ podstawowe swobody w UE.
3. Któr ze swobód uwaČasz za najwaČniejsz?
4. Czy korzystaÙeï z którejï ze swobód?
5. Funkcjonowanie rynku wewn¿trznego moČna ograniczy°, powoÙujc si¿
przy tym na pewne wyjtki. WskaČ je i oceÚ ich znaczenie i sÙusznoï° stosowania tego typu wyÙczeÚ.
6. WskaČ najwaČniejsze etapy integracji.
7. Czy rzeczywista droga UE do rynku wewn¿trznego pokrywaÙa si¿ z teoretycznymi etapami?
8. Jakie gÙówne bariery zidentyfikowano przy tworzeniu rynku wewn¿trznego i jak im przeciwdziaÙano?
Zadanie 1
Prosz¿ podzieli° klas¿ na 3 grupy. Nauczyciel przygotowuje studium przypadku dla uczniów np. spoïród wyroków ETS dotyczcych funkcjonowania rynku wewn¿trznego (w treïci rozdziaÙu przykÙady w ramkach). Uczniowie pracuj
w grupach, reprezentujc róČne strony (s¿dziowie, strona skarČca i skarČona).
KaČda z grup przygotowuje argumenty, na rzecz swojej racji i stara si¿ przekona°
pozostaÙych – s¿dziów. S¿dziowie wydaj wyrok, a na koniec nauczyciel prezentuje wyrok ETS wskazujc na argumentacj¿ stron i podobieÚstwa/róČnice pomi¿dzy rzeczywistym wyrokiem a symulacj w klasie.
)wiczenie to rozwija umiej¿tnoï° dyskusji, prezentacji swojego stanowiska
i argumentowania. Wspiera równieČ zdolnoï° do posÙugiwania si¿ sÙownictwem
przypisanym do dziedziny integracji europejskiej.
Zadanie 2
Prosz¿ podzieli° klas¿ na dwie grupy: Osoby, które ch¿tnie zamieszkaÙyby na
staÙe poza Polsk, i takie, które nie chc si¿ wyprowadza°. Niech kaČda z grup
zaprezentuje argumenty, które spowodowaÙy u nich tak a nie inn decyzje.
Nast¿pnie nauczyciel powinien poprowadzi° dyskusj¿, wskazujc na koszty
i korzyïci z migracji dla osób oraz gospodarek, z uwzgl¿dnieniem wymiaru gospodarczego i spoÙecznego.
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W tym °wiczeniu uczniowie maj duČ swobod¿ wypowiedzi i interpretowania zdarzeÚ.
Zadanie 3
Nauczyciel powinien przygotowa° fiszki z logami firm (np. obuwie Gino
Rossi, odzieČ Cropp, odzieČ Franco Feruzzi, spodnie Americanos, sklep Biedronka, sklep abka, proszek Dosia, margaryna Kasia, czekolada Wedel, sok Tymbark, telefonia Plus, telefonia Orange, galanteria skórzana Wittchen, wino
Cin&Cin). Uczniowie maj za zadanie okreïli°, które z produktów to firmy/marki
gdzie dominuje kapitaÙ polski, a w których kapitaÙ zagraniczny. Nauczyciel powinien w trakcie dyskusji wykaza°, jak duČe znaczenie maj inwestycje zagraniczne (przepÙyw kapitaÙu w UE), jak trudno okreïli° pochodzenie towaru (np.
produkt z polski, ale wÙaïciciel spoza) i udowodni°, Če sugerowanie si¿ nazw
produktu moČe by° mylce. Nauczyciel powinien teČ wskaza° na polskie inwestycje zagraniczne (np. sie° stacji benzynowych Star w Niemczech – PKN Orlen.
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Agnieszka KÙos
Katedra Unii Europejskiej im. Jean Monnet
Kolegium Ekonomiczno-SpoÙeczne SzkoÙy GÙównej Handlowej

EURO – WSPÓLNA WALUTA
Cel zaj¿°
Utworzenie unii gospodarczo-walutowej jest jednym z waČniejszych przedsi¿wzi¿° realizowanych w ramach procesu integracji europejskiej. WysiÙki podejmowane na rzecz urzeczywistnienia integracji walutowej zakoÚczyÙy si¿ sukcesem w postaci wprowadzenia wspólnej waluty, jak jest euro. Nowa waluta
nadaje integracji europejskiej nowy wymiar, dzi¿ki któremu proces integracyjny
staje si¿ procesem nieodwracalnym. Rzeczowe przedstawienie celów wprowadzenia euro jest niezb¿dne dla ksztaÙtowania ïwiadomoïci mÙodych obywateli na
temat procesów zachodzcych nie tylko w gospodarce krajowej, lecz takČe
w gospodarce regionalnej, globalnej.
Celem zaj¿° jest przedstawienie poj¿° zwizanych w realizacj polityki pieni¿Čnej, z realizacj procesu wprowadzania wspólnej waluty w paÚstwach czÙonkowskich Unii Europejskiej, przedstawienie przesÙanek o charakterze gospodarczym, które temu procesowi towarzyszyÙy, pokazanie korzyïci i kosztów
zwizanych z wprowadzeniem wspólnej waluty oraz podejmowanych rozwizaÚ w zakresie przeciwdziaÙania kryzysom finansów publicznych krajów czÙonkowskich Unii Europejskiej. Zaj¿cia dotyczce genezy procesu utworzenia unii
gospodarczej i walutowej mog by° prowadzone w formie wykÙadu. Natomiast
kwestie dotyczce kosztów i korzyïci wprowadzenia wspólnej waluty, przeciwdziaÙania kryzysom gospodarczym w paÚstwach czÙonkowskich mog by° wypracowane wspólnie z uczniami w ramach tzw. „burzy mózgów”, a nast¿pnie
uporzdkowane przez nauczyciela i poparte przykÙadami/°wiczeniami o charakterze gospodarczym i spoÙecznym.

162

AGNIESZKA KROS

Zakres wiedzy wst¿pnej
1. Co to jest pienidz?
W pierwotnych spoÙeczeÚstwach rozliczenia za towary i usÙugi byÙy okreïlane przez istniejce zwyczaje. W czasach prehistorycznych pierwotnym pienidzem byÙy cenione i powszechnie znane towary. Okreïlone rodzaje produktów,
uznane zwyczajowo za miernik wartoïci rynkowej wszystkich innych towarów,
np. sól, skóry, perÙy, bursztyn stanowiÙy pienidz towarowy, co oznacza, Če za
sól, bursztyn, perÙy, skóry moČna byÙo naby° inny towar. Historyczne znaczenie
miaÙo pojawienie si¿ pienidza kruszcowego (metalowego). Najpierw pienidzem kruszcowym byÙy metale nieszlachetne, tj. Čelazo, brz, miedĊ, a póĊniej
metale szlachetne, takie jak zÙoto i srebro. Na pocztkowym etapie pienidza
kruszcowego posÙugiwano si¿ pienidzem sztabkowym, który byÙ dzielony
i waČony wedÙug wartoïci. W kolejnych etapach pojawiÙy si¿ monety oraz pienidz papierowy. Wraz z rozwojem gospodarki i handlu zwi¿kszaÙa si¿ iloï°
monet w obiegu. Na rynku pojawiÙy si¿ róČne rodzaje pienidza i powstaÙo zjawisko wypierania z obiegu pienidza lepszego przez pienidz gorszy. W systemie dwukruszcowym, tj. wspóÙistnienia monet srebrnych i zÙotych, przy zmianie
cen tych kruszców w obiegu pozostawaÙy monety o niČszej wartoïci. Monety
o wyČszej wartoïci byÙy tezauryzowane, tzn. gromadzone, oszcz¿dzane1.
Pienidze papierowe pojawiÙy si¿ w Europie w XVII–XVIII w. Okreïlano je
wówczas notami bankowymi, po angielsku BankNotes – std pochodzi nazwa
„banknot”. Do zastosowania pienidza papierowego na szersz skal¿ przyczyniÙ
si¿ rozwój handlu i wzrost roli poïredników finansowych, zwÙaszcza zakÙadów
zÙotniczych, na bazie których uksztaÙtowaÙy si¿ banki2.
Poj¿cia „pienidz” nie moČna precyzyjnie zdefiniowa°, gdyČ pienidz wyst¿puje w róČnych formach i ma róČny stopieÚ pÙynnoïci. Przez poj¿cie „pÙynnoï°”
naleČy rozumie° szybkoï° dost¿pu do pienidza i moČliwoï° uČycia go w kaČdej
chwili przez gospodarstwo domowe, przedsi¿biorstwo, bank itp. W przypadku
banków utrzymanie pÙynnoïci oznacza zdolnoï° do wypÙacania depozytów na
kaČde Čdanie klienta. W przypadku przedsi¿biorstw zachowanie pÙynnoïci
oznacza zdolnoï° do bieČcego regulowania wszelkich pÙatnoïci. Natomiast utrata pÙynnoïci pieni¿Čnej (gotówkowej) jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego
oznacza trudn sytuacj¿ finansow, utrat¿ zaufania co do jego wypÙacalnoïci (np.
przedsi¿biorstwa, banku). W przypadku zaï dÙuČszego ograniczania pÙynnoïci
1
2

M. Daniluk, Rynki finansowe w zglobalizowanej gospodarce, Warszawa 2010, s. 25–26.
Ibidem, s. 27.
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gotówkowej, takČe moČliwoï° upadÙoïci podmiotu gospodarczego. Zatem „pienidz najogólniej definiuje si¿ jako wszelkiego rodzaju ïrodki wymiany
i ïrodki pÙatnicze, których zdolnoï° do zapÙaty jest nieograniczona zarówno
wtedy, kiedy kupujemy jakiï towar lub usÙug¿, jak i wtedy, kiedy regulujemy
jakieï zobowizania finansowe wobec kredytodawcy, banku, budČetu paÚstwa, budČetu lokalnego itp.”3
Pienidz papierowy jest prawnym ïrodkiem pÙatniczym, którego emisj¿
w kaČdym kraju prowadzi bank centralny.

2. Funkcje pienidza
Istot¿ pienidza okreïla si¿ za pomoc funkcji, jakie speÙnia on w Čyciu gospodarczym. NajwaČniejsz z nich jest funkcja miernika wartoïci wszystkich
towarów i usÙug. To dzi¿ki niej pojawiÙa si¿ kategoria ceny, która jest niczym
innym jak tylko wartoïci towaru wyraČon w pienidzu. Informuje ona o tym,
ile jednostek pieni¿Čnych naleČy zapÙaci° za dany towar lub usÙug¿. Dzi¿ki zdolnoïci pienidza do mierzenia wartoïci róČnych towarów i usÙug, speÙnia on inn
waČn funkcj¿: ïrodka wymiany. Za pomoc pienidza zawierane s transakcje
na rynku mi¿dzy kupujcym a sprzedajcym, w formie towar–pienidz i pienidz–towar. Pienidz jest takČe ïrodkiem pÙatniczym. Ta funkcja wiČe si¿ ze
zdolnoïci do regulowania zobowizaÚ, np. z tytuÙu zacigni¿tego kredytu, pÙacenia podatku itp.
Inna funkcja pienidza to moČliwoï° jego tezauryzacji, tzn. gromadzenia,
oszcz¿dzania pienidza. Gdy pienidz ma nisk wartoï°, ludzie niech¿tnie tezauryzuj pienidze, natomiast gdy pienidz posiada wysok wartoï°, wówczas
ch¿tnie lokuj go np. w bankach. Pienidz moČe by° towarem, kiedy na rynku
walutowym jest przedmiotem handlu w postaci wymiany walut. Pienidz moČe
peÙni° takČe funkcj¿ pienidza ïwiatowego. T¿ funkcj¿ speÙniaj tylko niektóre
waluty narodowe krajów rozwini¿tych pod wzgl¿dem gospodarczym, o duČym
znaczeniu w gospodarce ïwiatowej. We wspóÙczesnej gospodarce ïwiatowej tak
funkcj¿ speÙnia dolar amerykaÚski, euro, jen, funt szterling, frank szwajcarski.
Waluty te s wykorzystywane w handlu mi¿dzynarodowym oraz w pÙatnoïciach
zagranicznych. S takČe wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania
oszcz¿dnoïci ludnoïci wielu krajów4.

3

4

M. NasiÙowski, System rynkowy, podstawy mikro-i makroekonomii, Warszawa 1996, s. 246; M. Burda,
Ch.Wyplosz, Markoekonomia, podr¿cznik europejski, Warszawa 2013, s. 229–235.
S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy wspóÙczesnoïci, Warszawa 2013, s. 417–
420.
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3. Polityka pieni¿Čna realizowana przez bank centralny
W kaČdym kraju podstawowym celem polityki pieni¿Čnej jest utrzymanie
stabilnego poziomu cen. Stabilnoï° cen jest niezb¿dna do zbudowania trwaÙych
fundamentów dÙugofalowego wzrostu gospodarczego. NajwaČniejsz rzecz jest
zapewnienie odpowiedniego dopÙywu pienidza do obiegu na rynku, tak aby nie
wyst¿powaÙ on w nadmiarze lub niedostatku. Nadmiar pienidza w obiegu
w stosunku do podaČy dóbr i usÙug (tzn. ich iloïci) powoduje inflacj¿, która
znajduje wyraz we wzroïcie cen. Brak pienidza w obiegu oznacza deflacj¿, czyli
kurczenie si¿ podaČy pienidza, co moČe si¿ przyczyni° do ograniczenia popytu5,
spadku cen, utrudnienia obsÙugi procesów gospodarczych, zahamowania wzrostu gospodarczego. Zarówno inflacja, jak i deflacja s niepoČdane, gdyČ powoduj szereg zjawisk ujemnych6. Powstaje zatem pytanie, jakie czynniki ekonomiczne wyznaczaj wielkoï° pienidza w obiegu. OdpowiedĊ nie jest prosta.
Zgodnie z iloïciow teori pienidza, w dÙugim okresie wzrost iloïci pienidza
prowadzi do wzrostu przeci¿tnego poziomu cen. Zmiany realnego dochodu narodowego7 nie dokonuj si¿ pod wpÙywem wzrostu podaČy pienidza (jego iloïci), lecz s rezultatem dziaÙania innych czynników, które wpÙywaj na wzrost
dochodu narodowego. Szybkoï° obiegu pienidza jest wzgl¿dnie staÙa. W dÙugim
okresie moČe si¿ zmienia°, takČe pod wpÙywem innych czynników niČ iloï° pienidza w obiegu. Z teorii nie wynika wprost, czy wzrost iloïci pienidza powoduje wzrost cen, czy teČ rosnce ceny spowodowane wzrostem kosztów wytwarzania wymagaj zwi¿kszonej iloïci pienidza. Zawarte w teorii zwizki maj
charakter funkcjonalny, a nie przyczynowo-skutkowy, tzn. nie wiadomo, co jest
pierwotn przyczyn, a co skutkiem8.
Ogólne idee zawarte w omawianej teorii s wykorzystywane w praktyce
przez bank centralny, który w kaČdym kraju jest odpowiedzialny za regulacj¿
iloïci pienidza w obiegu, emisj¿ pienidza gotówkowego krajowego i wprowadzania go na rynek. Bankiem centralnym w Polsce jest Narodowy Bank Polski,
który przy udziale specjalnego organu, jakim jest Rada Polityki Pieni¿Čnej, prowadzi polityk¿ pieni¿Čn. Bank centralny, regulujc podaČ pienidza, najpierw
dokonuje oceny istniejcego zasobu pienidza znajdujcego si¿ w obiegu, tzn. ile
pienidza znajduje si¿ w kasach prywatnych, bankach, kasach oszcz¿dnoïciowokredytowych itp. Nast¿pnie bierze pod uwag¿ takie czynniki, jak:
ȭ przewidywany wzrost dochodu narodowego (PKB),
Objaïnienie w sÙowniczku.
M. NasiÙowski, System rynkowy…, s. 254–255.
7
Objaïnienie w sÙowniczku.
8
Ibidem, s. 255.
5
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przewidywany wzrost cen w danym roku (inflacj¿),
moČliwoï° zwi¿kszenia lub zmniejszenia szybkoïci krČenia pienidza gotówkowego.
W planowaniu przyrostu podaČy pienidza przyjmuje si¿ z reguÙy optymistyczn wersj¿ oczekiwaÚ inflacyjnych. Emisja dodatkowego pienidza powinna
dostosowywa° si¿ do jak najniČszej inflacji (na podstawie jej wysokoïci w roku
poprzednim), aby w ten sposób polityka pieni¿Čna staÙa si¿ narz¿dziem do tÙumienia inflacji, a nie jej podsycania. Przy planowaniu iloïci pienidza w obiegu
bierze si¿ takČe pod uwag¿ sytuacj¿ gospodarcz kraju. Nadmiernie restrykcyjna
(tj. surowa, drastyczna) polityka pieni¿Čna ze strony banku centralnego jest niepoČdana. MoČe ona prowadzi° np. do hamowania wzrostu produkcji lub do
nasilenia si¿ bezrobocia. Dlatego teČ bank centralny musi stale obserwowa° sytuacj¿ na rynku pieni¿Čnym, musi stale ocenia° stop¿ wzrostu cen oraz wzrost produkcji i odpowiednio do kierunku zachodzcych zmian korygowa° polityk¿ pieni¿Čn. Trudnoï° kontroli podaČy pienidza wynika takČe std, Če na rynku
pieni¿Čnym dziaÙaj setki, a nawet tysice banków komercyjnych, które udzielaj
kredytów podmiotom gospodarczym i w ten sposób mog kreowa° dodatkowy
pienidz, tj. zwi¿ksza° jego iloï° w obiegu. Std bank centralny wprowadziÙ
przymus tworzenia rezerw obowizkowych przez banki od róČnego rodzaju
depozytów9. Celem tworzenia rezerwy obowizkowej jest ograniczenie pÙynnoïci
banków komercyjnych i uniemoČliwienie im nadmiernej kreacji pienidza kredytowego. Jednoczeïnie bank centralny tworzy rezerw¿ pÙynnoïci dla kaČdego
banku komercyjnego, która moČe by° uruchomiona w trudnej sytuacji finansowej, za jego zgod10.
Podstawowym instrumentem sterowania polityk pieni¿Čn s stopy procentowe. Ustalane s one przez Rad¿ Polityki Pieni¿Čnej na podstawie oceny gospodarki, inflacji i rynków finansowych. WyróČnia si¿ nast¿pujce stopy procentowe
banku centralnego:
ȭ Stopa kredytu lombardowego. Jest to oprocentowanie kredytów krótkoterminowych (najcz¿ïciej jednodniowych), udzielanych bankom komercyjnym
pod zastaw papierów wartoïciowych (tj. bonów skarbowych). Kredyt ten
sÙuČy uzupeÙnianiu ïrodków pieni¿Čnych na rachunku bieČcym banku.
ȭ Stopa kredytu redyskontowego. To oprocentowanie kredytów udzielanych
bankom komercyjnym, sÙuČcym poprawie ich pÙynnoïci finansowej.
ȭ Stopa referencyjna. Okreïla ona dolny poziom oprocentowania wkÙadów na
mi¿dzybankowym rynku pieni¿Čnym, tj. tylko i wyÙcznie mi¿dzy bankami,
9

Objaïnienie w sÙowniczku.
Ibidem, s. 258.

10

166

AGNIESZKA KROS

na okres do 1 roku. Wyznacza teČ poziom oprocentowania bonów skarbowych.
Innym instrumentem prowadzenia polityki pieni¿Čnej s operacje otwartego
rynku, polegajce na sprzedaČy bdĊ zakupie na rynku mi¿dzybankowym wyemitowanych przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartoïciowych. Ponadto bank centralny stosuje instrumenty sterowania bezpoïredniego,
do których naleČy kontrola dziaÙalnoïci banków komercyjnych oraz wydawanie
decyzji regulujcych dziaÙalnoï° banków komercyjnych (gÙównie w zakresie
ograniczeÚ kredytowych)11.
Podsumowujc: Narodowy Bank Polski obok funkcji banku centralnego Rzeczypospolitej Polskiej peÙni funkcj¿ banku emisyjnego i banku banków. Narodowy Bank Polski, oprócz prowadzenia polityki pieni¿Čnej i dziaÙalnoïci emisyjnej
prowadzi inne rodzaje dziaÙalnoïci dotyczce rozwoju systemu pÙatniczego, zarzdzania rezerwami dewizowymi Polski, obsÙugi Skarbu PaÚstwa oraz prowadzi dziaÙalnoï° edukacyjn i informacyjn. Narodowy Bank Polski odpowiada za
stabilnoï° narodowego pienidza. WypeÙniajc ten konstytucyjny obowizek,
NBP opracowuje i realizuje strategi¿ polityki pieni¿Čnej oraz uchwalane corocznie zaÙoČenia polityki pieni¿Čnej. Bank zarzdza takČe rezerwami dewizowymi.
Dzi¿ki temu zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeÚstwa finansowego paÚstwa12.

4. Pocztki wprowadzenia unii gospodarczej i walutowej
– raport Wernera
W roku 1970, tuČ po konferencji haskiej w 1969 r. Rada Ministrów Wspólnot
Europejskich (WE) powoÙaÙa zespóÙ ekspertów pod kierownictwem premiera
Luxemburga Pierre’a Wernera, w celu opracowania planu unii gospodarczej
i walutowej. W skÙad zespoÙu weszli eksperci, przedstawiciele róČnych europejskich organizacji gospodarczych oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Podstaw pracy nad projektem unii gospodarczej i walutowej byÙy odpowiednie
artykuÙy traktatu rzymskiego o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W efekcie prac ekspertów w paĊdzierniku 1970 r. ukazaÙ si¿ raport Wernera
– nazwany tak od nazwiska przewodniczcego zespoÙu. W raporcie zapowiedziano utworzenie unii gospodarczej i walutowej w latach 1970–1980. Jako uzupeÙnienie traktatu rzymskiego zaproponowano utworzenie unii walutowej, peÙn
wymienialnoï° walut, liberalizacj¿ obrotu kapitaÙu13 oraz ustanowienie wspólne11
12
13

M. Daniluk, Rynki finansowe…, s. 60; por. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia…, s. 438–442.
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html (dost¿p 27.11.2013).
Objaïnienie w sÙowniczku.
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go systemu banków centralnych. Zaproponowano, aby prezesi banków centralnych mogli podejmowa° dziaÙania koordynacyjne w zakresie polityki pieni¿Čnej
i kredytowej oraz mogli zacieïnia° wspóÙprac¿ banków centralnych paÚstw
czÙonkowskich w stabilizowaniu kursów walutowych i w prowadzeniu jednolitej
polityki pieni¿Čnej. Komisja Europejska, na podstawie tych propozycji przedstawiÙa Radzie Ministrów WE wniosek o stopniowym utworzeniu unii gospodarczej
i walutowej, a ta w rezolucji z dnia 22 marca 1971 r. zobowizaÙa si¿ do jej utworzenia. W marcu 1971 r. rozpoczÙ si¿ pierwszy, trzyletni etap budowy unii gospodarczej i walutowej. Rada Ministrów WE zgodziÙa si¿ na zwi¿kszenie zakresu
koordynacji polityki gospodarczej mi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi, rozszerzenie wspóÙpracy mi¿dzy bankami centralnymi oraz okreïlenie udzielania pomocy
finansowej paÚstwom czÙonkowskim14.
MaÙy krok w tworzeniu wspólnych dziaÙaÚ gospodarczo-walutowych
Wspólnot Europejskich stanowiÙa decyzja Rady z kwietnia 1970 r. w sprawie
oparcia budČetu Wspólnot na ïrodkach wÙasnych. Przyj¿to wówczas do realizacji
wczeïniejsz propozycj¿ Komisji EWG z 1965 r. dotyczc uznania za ĊródÙo ïrodków wÙasnych wpÙywów z opÙat celnych na wyroby importowane z krajów trzecich, tj. krajów spoza EWG, oraz cz¿ï° dochodów z podatku od wartoïci dodanej
(VAT). Po nasileniu si¿ kryzysu gospodarczego, zapocztkowanego na Bliskim
Wschodzie w 1973 r., realizacja propozycji zawartych w raporcie Wernera zostaÙa
zawieszona ze wzgl¿du na trudn sytuacj¿ gospodarczo-spoÙeczn poszczególnych
paÚstw czÙonkowskich EWG i wyst¿pujcy tam kryzys walutowy15.

5. Europejski System Walutowy
OČywienie idei integracji walutowej naleČaÙoby wiza° z osob Roya Jenkinsa, który byÙ przewodniczcym Komisji Wspólnot Europejskich. W paĊdzierniku
1977 r. wygÙosiÙ referat, w którym nawoÙywaÙ do rozpocz¿cia integracji walutowej. PomysÙodawcami Europejskiego Systemu Walutowego byli Valéry Giscard
µEstaing i Helmut Schmidt. Giscard µEstaing, byÙy minister finansów Francji, w
trosce o wartoï° franka oraz w obawie o naruszenie rezerw dewizowych Francji,
uwaČaÙ, Če naleČaÙoby podzieli° odpowiedzialnoï° w tym zakresie na Niemcy
i inne kraje. Helmut Schmidt, byÙy minister finansów Niemiec, takČe poszukiwaÙ
rozwizaÚ, które umocniÙyby mark¿ niemieck i wizaÙy j z innymi walutami
paÚstw EWG. W sytuacji nasilajcych si¿ problemów gospodarczych, na szczycie
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w lipcu 1978 r. RFN i Francja przedstawiÙy
14
15

K. Rastawski, Historia integracji europejskiej, ToruÚ 2011, s. 166–167.
Ibidem, s. 167–168.
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projekt ïciïlejszej integracji walutowej, proponujc zastpienie istniejcego „w¿Ča
walutowego”16 Europejskim Systemem Walutowym. Podstaw utworzenia Europejskiego Systemu Walutowego byÙo rozporzdzenie Rady z 18 grudnia 1978 r.
dotyczce „zmiany wartoïci jednostki rozliczeniowej stosowanej przez Europejski Fundusz WspóÙpracy Walutowej” i „Europejskiego Systemu Walutowego”
oraz porozumienie narodowych banków centralnych Wspólnot Europejskich
z dnia 13 marca 1979 r., mówice o „sposobie funkcjonowania Europejskiego
Systemu Walutowego”17.
Europejski System Walutowy (ESW)18 zaczÙ funkcjonowa° od 13 marca
1979 r. W skÙad Europejskiego Systemu Walutowego wchodziÙy trzy elementy:
ȭ europejska jednostka walutowa ecu19 (European Currency Unit),
ȭ system kredytowy Wspólnoty,
ȭ Europejski Mechanizm Kursowy ERM (Exchange Rate Mechanism).
W ramach ESW przyj¿to zasad¿, Če kursy rynkowe mi¿dzy walutami krajów
czÙonkowskich mog si¿ zmienia° tylko w okreïlonych granicach wokóÙ ustalonych kursów centralnych, ustalanych na podstawie wspólnej decyzji. Granice te
zostaÙy okreïlone na poziomie +/–2,25%. Dla krajów sÙabszych ekonomicznie
przewidziano moČliwoï° stosowania granic +/–6%. Banki centralne krajów czÙonkowskich zobowizaÙy si¿ do podejmowania interwencji niezb¿dnych dla utrzymania kursów rynkowych w tych przedziaÙach. W celu uÙatwienia operacji interwencyjnych ustanowiono system wzajemnej pomocy kredytowej. Przyj¿to, Če
jeïli utrzymanie kursu walutowego w dozwolonym przedziale okazaÙoby si¿
niemoČliwe mimo podejmowanych interwencji walutowych, zmianie powinien
ulec kurs centralny. Ustalono, Če zmiany takie mogÙyby by° dokonywane tylko
na mocy wspólnej decyzji. W efekcie ESW staÙ si¿ systemem kursów staÙych, tj.
zmieniajcych si¿ tylko w okreïlonych granicach i dostosowywalnych, co oznacza, Če kurs centralny mógÙ by° zmieniany. W okresie od 1987 do wrzeïnia 1992 r.
nie dokonywano dostosowaÚ w systemie zmian kursów centralnych. WynikaÙo
to nie z istnienia czynników zapewniajcych stabilnoï° waluty, ale z dČenia
Francji do szybszej integracji walutowej. Wkrótce doprowadziÙo to do powaČnego kryzysu w ESW, na skutek czego z systemu, który niedawno zostaÙ utworzony
w postaci „w¿Ča walutowego”, wycofano waluty trzech duČych paÚstw EWG, tj.
franka francuskiego, lira wÙoskiego i funta brytyjskiego, ponadto zdewaluowano
16
17
18

19

Objaïnienie w sÙowniczku.
http://euro.eprace.edu.pl/253,Europejski_System_Walutowy.html (dost¿p 01.12.2013).
W literaturze przedmiotu moČna si¿ spotka° takČe ze skrótem EMS, który pochodzi od angielskiej nazwy systemu European Monetary System.
W literaturze przedmiotu moČna spotka° takČe okreïlenie ecu jako „europejska jednostka rozliczeniowa”.
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peset¿ hiszpaÚsk i eskudo portugalskie. W roli waluty dominujcej pozostaÙa
marka niemiecka. W efekcie zjawisk kryzysowych zdecydowano si¿ w 1993 r. na
rozszerzenie granic dopuszczalnych wahaÚ kursów rynkowych do +/–15% wokóÙ
kursów centralnych20.
Ecu – europejska jednostka rozliczeniowa zostaÙa wprowadzona 13 marca
1979 r. (tj. poczwszy od daty wprowadzenia ESW). ZostaÙa ustanowiona jako
element Europejskiego Systemu Walutowego. Nadano jej ksztaÙt koszyka,
w skÙad którego wchodziÙy waluty 9 paÚstw, tj. marka niemiecka, frank francuski, gulden holenderski, funt brytyjski, frank belgijski, lir wÙoski, korona duÚska,
funt irlandzki, frank luksemburski, a nast¿pnie wÙczono do niego waluty Grecji,
Hiszpanii i Portugalii. W momencie zakoÚczenia21 swego istnienia ecu skÙadaÙa
si¿ z 12 walut. Liczba jednostek poszczególnych walut wchodzcych w skÙad ecu
byÙa ustalana proporcjonalnie do potencjaÙu gospodarczego danego kraju czÙonkowskiego, mierzonego jego udziaÙem w PKB Wspólnoty jako caÙoïci oraz
w handlu wewntrzwspólnotowym. W efekcie najwi¿kszy udziaÙ w ecu miaÙy
marka niemiecka, frank francuski, funt brytyjski oraz lir wÙoski. Ecu funkcjonowaÙa w dwóch oddzielnych niezwizanych ze sob sferach: oficjalnej i prywatnej.
Sfera oficjalna obejmowaÙa stosowanie ecu na potrzeby Europejskiego Systemu
Walutowego i na cele rozrachunkowo-ewidencyjne w ramach instytucji Unii
Europejskiej, w tym do sporzdzania wspólnego budČetu. Jednostk¿ ecu stosowano w rozliczeniach miedzy bankami centralnymi krajów czÙonkowskich
z tytuÙu podejmowanych przez nie interwencji na rynku walutowym. Stosowano
j równieČ do wyraČania wspólnych rezerw dewizowych przekazywanych przez
banki centralne do Europejskiego Funduszu WspóÙpracy Walutowej, który zastpiony w 1994 r. przez Europejski Instytut Monetarny byÙ zalČkiem Europejskiego Banku Centralnego. Sfera prywatna obejmowaÙa wykorzystanie ecu przez
podmioty rynkowe, tj. banki oraz inne instytucje finansowe, przedsi¿biorstwa
i osoby indywidualne do dokonywania róČnych transakcji. Uczestnikami rynku
ecu byÙy takČe banki centralne, poniewaČ utrzymywaÙy w tej walucie cz¿ï° swych
rezerw dewizowych. Wyst¿powaÙy odr¿bne zasady ksztaÙtowania si¿ kursu tej
waluty. Komisja Europejska podawaÙa codziennie skalkulowany przez siebie na
bazie okreïlonej procedury kurs oficjalny ecu wobec walut krajów Wspólnoty
Europejskiej oraz wobec innych walut. Na rynku prywatnym ksztaÙtowaÙ si¿ kurs
rynkowy ecu, który uwzgl¿dniaÙ popyt i podaČ na t¿ walut¿. Kurs ten róČniÙ si¿
od kursu oficjalnego. RóČnice mi¿dzy tymi kursami nie mogÙy by° duČe, ponie20
21

L. Or¿ziak, Euro. Nowy pienidz, Warszawa 1999, s. 18–19.
W ecu nie byÙo walut Austrii, Finlandii i Szwecji, gdyČ na mocy traktatu z Maastricht z pocztkiem roku 1994, skÙad ecu zostaÙ zamroČony.
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waČ uczestnikom rynku mogÙoby si¿ bardziej opÙaca° kupi° (sprzeda°) waluty
skÙadowe niČ ecu jako tak22.
Od samego pocztku istnienia ecu byÙa ona promowana przez Komisj¿ Europejsk jako przyszÙy wspólny pienidz. Mi¿dzy innymi dzi¿ki tym wysiÙkom
w latach 80. XX w. ecu znalazÙa si¿ w grupie najwaČniejszych walut mi¿dzynarodowych. Rozwój jej zastosowania na mi¿dzynarodowym rynku finansowym oraz
w handlu mi¿dzynarodowym byÙ moČliwy dzi¿ki aktywnemu zaangaČowaniu
banków z krajów europejskich, zwÙaszcza banków belgijskich i francuskich,
w stworzenie systemu rozliczeÚ w tej walucie23.

6. Raport Komitetu Delorsa
W latach 1985–1995 Komisji Europejskiej (KE) przewodniczyÙ byÙy francuski
minister finansów Jacques Delors. ByÙ uwaČany za najbardziej wpÙywowego
przewodniczcego KE w caÙej historii EWG. Delors rozwinÙ nowe inicjatywy
integracyjne, zmierzajce do utworzenia unii gospodarczej i walutowej. WykorzystaÙ tzw. biaÙ ksi¿g¿ przygotowan przez komisarza lorda Crockfielda, ogÙoszon 14 czerwca 1985 r., z szerokim wachlarzem dÙugoterminowych propozycji
finansowych. 15 lutego 1987 r. Delors przedÙoČyÙ Komisji kolejne propozycje integracji paÚstw czÙonkowskich, tzw. pakiet Delorsa I, w którym nawizywaÙ do
projektów zawartych w planie Wernera z lat 70. Delors opowiedziaÙ si¿ za zwi¿kszeniem dochodów budČetowych Wspólnot Europejskich przez podwyČszenie
wpÙat do budČetu. MiaÙy by° one uzaleČnione od wielkoïci uzyskiwanego produktu krajowego brutto (PKB), czyli od wskaĊnika wzrostu gospodarczego. Propozycje Delorsa zmierzaÙy do zmniejszenia inflacji w paÚstwach czÙonkowskich,
zachowania stabilnoïci finansów publicznych oraz polepszenia moČliwoïci wymiany walut. Ponadto propozycje zawieraÙy postulaty dotyczace uregulowania
nadwyČek rolnych i rozbudowy systemu funduszy strukturalnych. Rada Europejska przyj¿Ùa pakiet 28 czerwca 1988 r. i powoÙaÙa Komitet, w skÙad którego
weszli gubernatorzy banków centralnych paÚstw czÙonkowskich oraz niezaleČni
eksperci. Komitet podjÙ prace prowadzce do stopniowej realizacji unii gospodarczo-walutowej. W kwietniu 1989 r. zostaÙ opublikowany kolejny raport Delorsa24 (pakiet Delorsa II), w którym zaproponowano powoÙanie unii gospodarczowalutowej oraz okreïlono jej zaÙoČenia. Unia gospodarczo-walutowa zakÙadaÙa
22
23
24

L. Or¿ziak, Euro. Nowy…, s. 20–21.
Ibidem, s. 21–22.
Raport Delorsa z 1989 r. byÙ podstaw negocjacji Traktatu o Unii Europejskiej, który utworzyÙ
Uni¿ Europejsk i wprowadziÙ zmiany do Traktatu ustanawiajcego Wspólnot¿ Europejsk.
Traktat o Unii Europejskiej podpisano w Maastricht w lutym 1992 r.
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wprowadzenie wspólnej waluty, integracj¿ rynku finansowego oraz eliminacj¿
wahaÚ kursowych. Kraje czÙonkowskie miaÙy przekaza° cz¿ï° swoich uprawnieÚ
walutowych Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Pakiet Delorsa II ÙczyÙ tworzenie unii walutowej z realizowaniem unii gospodarczej, która obejmowaÙa jednolity rynek, koordynacj¿ polityki makroekonomicznej oraz przyspieszon realizacj¿ przemian gospodarczych w paÚstwach czÙonkowskich. Proponowano, aby
transakcje mi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi byÙy realizowane w podobny sposób jak transakcje mi¿dzy róČnymi regionami w ramach jednej gospodarki narodowej. Pakiet proponowaÙ takČe udzielanie pomocy paÚstwom EWG, które miaÙy
trudnoïci z utrzymaniem równowagi budČetowej. Rada Europejska przyj¿Ùa ten
raport do realizacji w czerwcu 1989 r.25 Realizacja unii gospodarczej i walutowej
nast¿powaÙa w trzech etapach:
ȭ pierwszy etap unii gospodarczej i walutowej (UGW) rozpoczÙ si¿ 1 lipca
1990 r. ObejmowaÙ przede wszystkim zniesienie wszelkich barier wewn¿trznych w swobodnym przepÙywie osób, towarów, usÙug i kapitaÙu pomi¿dzy
paÚstwami czÙonkowskimi Unii Europejskiej;
ȭ drugi etap rozpoczÙ si¿ 1 stycznia 1994 r. wraz z ustanowieniem Europejskiego Instytutu Walutowego (EIW), b¿dcego poprzednikiem Europejskiego
Banku Centralnego (EBC). Etap ten obejmowaÙ przygotowania techniczne do
ustanowienia wspólnej waluty, wprowadzenie dyscypliny budČetowej oraz
popraw¿ zbieČnoïci (inaczej: konwergencji) polityki gospodarczej i pieni¿Čnej
paÚstw czÙonkowskich Unii. EBC powstaÙ w czerwcu 1998 r., czyli miaÙ póÙ
roku na realizacj¿ prac przygotowawczych rozpocz¿tych przez EIW;
ȭ etap trzeci i ostatni rozpoczÙ si¿ 1 stycznia 1999 r. Wprowadzono wówczas
euro jako wspóln walut¿ i ustalono nieodwoÙalne kursy wymiany na euro
walut jedenastu paÚstw czÙonkowskich przyst¿pujcych do UGW. Od tego
momentu Rada Prezesów EBC przej¿Ùa odpowiedzialnoï° za prowadzenie
wspólnej polityki pieni¿Čnej strefy euro. Wczeïniej, w maju 1998 r., Rada UE
obradujca w skÙadzie szefów paÚstw i rzdów potwierdziÙa, Če 11 z 15 ówczesnych paÚstw czÙonkowskich Unii Europejskiej – Belgia, Niemcy, Irlandia,
Hiszpania, Francja, WÙochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia i Finlandia – speÙnia kryteria przyj¿cia wspólnej waluty. 1 stycznia 2001 r. do strefy euro weszÙa Grecja26.

25

K. Đastawski, Historia integracji…, op.cit., s. 205–207.
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/euint/html/ei_004.pl.html (dostĊp z
dnia 30.11.2013).
26
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7. Warunki czÙonkostwa w unii gospodarczej i walutowej
Podstawowe zaÙoČenia unii gospodarczej i walutowej zostaÙy okreïlone
w traktacie o Unii Europejskiej, tzw. traktacie z Maastricht, który wszedÙ w Čycie
1 listopada 1993 r. ByÙ to moment koÚczcy pierwszy etap jej wdroČenia wedÙug
planu okreïlonego w raporcie Delorsa II i jednoczeïnie pocztek etapu drugiego.
ZaÙoČenia raportu Delorsa zostaÙy uwzgl¿dnione w traktacie z Maastricht.
W dokumencie tym przyj¿to, Če wraz z rozpocz¿ciem trzeciego etapu tworzenia
unii gospodarczej i walutowej kursy mi¿dzy walutami krajów czÙonkowskich
zostan nieodwracalnie usztywnione, a nast¿pnie waluty narodowe zostan zastpione ecu. Ecu miaÙaby przesta° by° koszykiem walut, a sta° si¿ peÙnoprawnym ïrodkiem pÙatniczym – pienidzem. Z dniem ustanowienia unii zaczÙby
funkcjonowa° bank centralny UE, a podstawowym celem jego polityki pieni¿Čnej
miaÙaby by° stabilnoï° cen27. Na mocy traktatu z Maastricht kaČde z paÚstw Unii
Europejskiej ma prawo i obowizek uczestnictwa w unii gospodarczej i walutowej. W protokole doÙczonym do traktatu z Maastricht przyj¿to, Če przy ocenie
zdolnoïci danego paÚstwa do udziaÙu w unii bierze si¿ pod uwag¿ pewne kryteria ekonomiczne, zapewniajce o wysokim stopniu stabilnoïci cen, o stabilnoïci
finansów publicznych, o stabilnoïci kursu walutowego i stóp procentowych,
okreïlane jako kryteria zbieČnoïci (konwergencji). Mówi one, Če:
ȭ inflacja nie powinna by° wyČsza o wi¿cej niČ 1,5 punktu procentowego od
ïredniej z trzech krajów UE o najniČszej inflacji;
ȭ deficyt nie powinien przekracza° 3% PKB;
ȭ dÙug publiczny nie powinien przekracza° 60% PKB;
ȭ przedziaÙ wahaÚ kursowych powinien mieïci° si¿ w granicach +/– 15% przez
co najmniej dwa lata dozwolonych przez mechanizm kursów walutowych;
ȭ dÙugoterminowe stopy procentowe, tj. stopy procentowe 10-letnich obligacji
skarbowych powinny by° wyČsze od odnotowanych w trzech krajach UE
o najniČszej inflacji o nie wi¿cej niČ 2,0 punkty procentowe.
SpeÙnienie kryteriów konwergencji ma wskazywa° na dojrzaÙoï° paÚstwa do
udziaÙu w obszarze jednowalutowym. Dodatkowo okreïlono takČe pity warunek dotyczcy dostosowania przepisów narodowych regulujcych status i funkcjonowanie banku centralnego do zasad wynikajcych z traktatu oraz ze statutu
Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Banki centralne krajów ubiegajcych si¿ o wstpienie do unii gospodarczej i walutowej powinny dysponowa°
takim stopniem niezaleČnoïci, jaki umoČliwi im bezproblemowe funkcjonowanie
jako cz¿ïci skÙadowych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. W traktacie

27

L. Or¿ziak, Euro. Nowy…, s. 27–29.
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okreïlono, Če jeČeli do koÚca 1997 r. nie zostanie ustalona data ustanowienia unii
gospodarczej i walutowej, to rozpocznie si¿ ona automatycznie z dniem 1 stycznia 1999 r.28

8. Wprowadzenie euro – wspólnego pienidza
31 maja 1995 r. Komisja Europejska przyj¿Ùa tzw. zielon ksi¿g¿, która zawieraÙa zaÙoČenia techniczne procesu wprowadzania jednej waluty i wskazywaÙa na
ewentualne zagroČenia, jakie si¿ z tym Ùcz. Za wspóln polityk¿ walutow miaÙ
przej° odpowiedzialnoï° Europejski System Banków Centralnych, natomiast
emisj¿ wspólnej waluty zlecono Europejskiemu Bankowi Centralnemu we Frankfurcie nad Menem. Na wniosek Niemiec Rada Europejska w Madrycie 15 grudnia
1995 r. w miejsce ecu przyj¿Ùa now walut¿ europejsk – euro. W 1997 r. rokowania nad wprowadzeniem wspólnej waluty weszÙy w faz¿ krytyczn. Cz¿ï° polityków podawaÙa w wtpliwoï° moČliwoï° dokonania tego z dniem 1 stycznia
1999 r. Po sporach wewntrz Unii Europejskiej, 28 marca 1998 r. Komisja przedstawiÙa Radzie Europejskiej rekomendacj¿ dla 11 paÚstw czÙonkowskich, które
mogÙyby przyj° wspóln walut¿ od 1 stycznia 1999 r. ByÙy to: Austria, Belgia,
Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luxemburg, Niemcy, Portugalia i WÙochy. Trzy paÚstwa: Dania, Szwecja i Wielka Brytania odmówiÙy przyj¿cia
wspólnej waluty. Grecja zostaÙa wówczas pomini¿ta, poniewaČ nie speÙniaÙa kryteriów konwergencji. W dniach 2–3 maja 1998 r. Rada Europejska jednomyïlnie
zaakceptowaÙa wprowadzenie wspólnej waluty dla 11 krajów z dniem 1 stycznia
1999 r. i od tej daty rozpocz¿Ùa si¿ trzecia faza wprowadzenia wspólnej waluty29.
Euro zastpiÙo dotychczasowe waluty krajowe, takie jak marka niemiecka
i frank francuski. Najpierw wprowadzono je jako wirtualn walut¿ do pÙatnoïci
bezgotówkowych i do celów rozliczeniowych, podczas gdy dotychczasowe waluty byÙy nadal uČywane przy pÙatnoïciach gotówkowych. Natomiast 1 stycznia
2002 r. euro pojawiÙo si¿ w postaci fizycznej – jako banknoty i monety. Wprowadzenie euro w 1999 r. byÙo waČnym etapem integracji europejskiej. ByÙo to równieČ jedno z waČniejszych osigni¿° UE: okoÙo 330 milionów obywateli UE posÙuguje si¿ obecnie euro jako swoj walut i odnosi zwizane z tym korzyïci,
które zyskaj jeszcze szerszy wymiar wraz z przyj¿ciem euro przez inne kraje
UE30.

Ibidem, s. 29.
K. Rastawski, Historia integracji…, s. 269–270.
30
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_pl.htm (dost¿p 01.12.2013).
28
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Aktualnie euro jest oficjaln walut w 18 spoïród 28 paÚstw czÙonkowskich
UE. PaÚstwa wymienione poniČej w tabeli 1, które przyj¿Ùy euro jako swoj walut¿, wspólnie tworz tzw. stref¿ euro.
Tabela 1. Pañstwa strefy euro
Lp.

Pañstwo

Rok wstÈpienia do UE

Rok wejĂcia do strefy euro

1995

1999

1

Austria

2

Belgia

3

Cypr

2004

2008

4

Estonia

2004

2011

5

Francja

6

Finlandia

1995

1999

7

Grecja

1981

2001

8

Hiszpania

1986

1999

9

Holandia

10

Irlandia

11

Luxemburg

12

otwa

2004

2014

13

Malta

2004

2008

14

Niemcy

15

Portugalia

1986

1999

16

Sïowacja

2004

2009

17

Sïowenia

2004

2007

18

Wïochy

1952 pañstwo

1952 pañstwo

1952 pañstwo

zaïoĝycielskie

zaïoĝycielskie

zaïoĝycielskie

1973
1952 pañstwo

1952 pañstwo

1952 pañstwo

zaïoĝycielskie

zaïoĝycielskie

zaïoĝycielskie

1999

1999

1999
1999
1999

1999

1999

½ródïo: Opracowanie wïasne na podstawie http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_pl.htm
(dostÚp 01.12.2013), http://www.ecb.europa.eu/euro/changeover/latvia/html/index.pl.html (dostÚp 04.03.2014).

9. Europejski System Banków Centralnych – zadania
Podstaw prawn funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) jest Traktat ustanawiajcy Wspólnot¿ Europejsk oraz zaÙczony do
niego ProtokóÙ w sprawie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany statutem ESBC i EBC). DziaÙalnoï° ESBC
rozpocz¿Ùa si¿ z dniem przyj¿cia euro jako wspólnej waluty. ESBC skÙada si¿
z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i narodowych banków centralnych
(NBC) wszystkich paÚstw czÙonkowskich UE, niezalenie od tego, czy przyj¿Ùy
one euro, czy nie (rys. 1).
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Europejski System Banków Centralnych

Europejski Bank Centralny

Narodowe banki centralne
paĔstw czđonkowskich UE

Rysunek 1. Schemat Europejskiego Systemu Banków Centralnych
½ródïo: Opracowanie wïasne.

GÙównym celem statutowym ESBC jest utrzymywanie stabilnoïci cen. O ile
nie narusza to celu podstawowego, ESBC wspiera swymi dziaÙaniami ogóln
polityk¿ gospodarcz Wspólnoty, skierowan na wzrost gospodarczy, zwalczanie bezrobocia, ekspansj¿ eksportow, rozwój regionalny, restrukturyzacj¿ oraz
unowoczeïnianie gospodarki. Do podstawowych zadaÚ realizowanych przez
ESBC naleČy:
ȭ okreïlenie i realizacja polityki pieni¿Čnej w ramach strefy euro (tj. paÚstw,
które przyj¿Ùy wspóln walut¿);
ȭ dokonywanie operacji walutowych zgodnie z zasadami wspólnej polityki
pieni¿Čnej;
ȭ przechowywanie oficjalnych rezerw dewizowych paÚstw naleČcych do strefy euro i zarzdzanie nimi;
ȭ prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do euro;
ȭ zapewnienie niezawodnego i szybkiego systemu rozliczeÚ pieni¿Čnych oraz
pÙatnoïci.
Wspomagajc wykonywanie gÙównych zadaÚ, ESBC wypeÙnia równieČ zadania dodatkowe, takie jak:
ȭ gromadzenie danych i informacji statystycznych przy pomocy narodowych
banków centralnych i innych instytucji;
ȭ dziaÙalnoï° analityczno-badawcza;
ȭ dziaÙalnoï° nadzorcza;
ȭ dziaÙalnoï° prawotwórcza (uchwalanie rozporzdzeÚ, decyzji, zaleceÚ, opinii,
wytycznych, instrukcji);
ȭ peÙnienie funkcji doradczych;
ȭ wspóÙpraca na forum mi¿dzynarodowym.
Z uwagi na fakt, iČ ESBC nie posiada osobowoïci prawnej, zadania, które zostaÙy na niego naÙoČone przepisami, realizowane s przez Europejski Bank Cen-
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tralny (EBC) lub przez narodowe banki centralne (NBC). Zasadniczy ci¿Čar wypeÙnienia zarówno zadaÚ gÙównych, jak i wspomagajcych spoczywa jednak na
EBC, który przy wykonaniu niektórych z nich wspomagany jest przez NBC. Do
zadaÚ wszystkich NBC wchodzcych w skÙad ESBC naleČy przede wszystkim
zbieranie danych statystycznych dotyczcych sytuacji makroekonomicznej
w danym kraju i przekazywanie ich do EBC. Banki te bior równieČ udziaÙ w
opiniowaniu projektów aktów prawnych EBC oraz regulacji krajowych dotyczcych kompetencji ESBC. Do zadaÚ NBC pastw strefy euro naleČy przede wszystkim realizacja zaleceÚ EBC dotyczcych polityki pieni¿Čnej (przez prowadzenie
operacji otwartego rynku) oraz emisja banknotów na zamówienie EBC31.

10. Korzyïci i koszty zwizane w wprowadzeniem euro
Wprowadzenie euro jest logicznym krokiem w procesie tworzenia wspólnego rynku. Wspólna waluta przynosi wielorakie korzyïci. NaleČ do nich:
ȭ Niskie stopy procentowe dzi¿ki wysokiej stabilnoïci cen. Dotychczasowa
wspólna polityka pieni¿Čna Eurosystemu byÙa trafna. Euro jest walut równie
stabiln jak najmocniejsze z walut krajowych istniejcych przed jego wprowadzeniem. Dzi¿ki temu strefa euro jest gospodark stabilnych cen, co korzystnie wpÙywa na przebieg procesów pÙacowo-cenowych. W konsekwencji
oczekiwania co do przyszÙej stopy inflacji i ryzyko inflacyjne utrzymuj si¿ na
stabilnym, niskim poziomie. Nawet w obecnym otoczeniu gospodarczym
stabilnoï° cen w strefie euro pozostaje niezagroČona.
ȭ Wi¿ksza przejrzystoï° cen. We wszystkich krajach strefy euro pÙaci si¿ w tej
samej walucie, co uÙatwia podróČowanie. Konsumentom Ùatwiej jest porównywa° ceny w róČnych krajach, dzi¿ki czemu mog kupowa° towary od najtaÚszego dostawcy z caÙej strefy euro (dobrym przykÙadem s samochody).
Zatem przejrzystoï° cen wynikajca ze stosowania wspólnej waluty uÙatwia
Eurosystemowi utrzymywanie w ryzach inflacji. Nasilona konkurencja wymusza optymalne wykorzystanie dost¿pnych zasobów, stymulujc wymian¿
handlow wewntrz strefy euro, a przez to wspiera wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
ȭ Brak kosztów transakcyjnych. Wprowadzenie euro 1 stycznia 1999 r. pozwoliÙo wyeliminowa° koszty transakcyjne zwizane z wymian walut, co przyniosÙo znaczne oszcz¿dnoïci. W strefie euro nie trzeba juČ:
ȭ ponosi° kosztów kupna i sprzedaČy walut obcych;

31

Europejski System Banków Centralnych, Warszawa, NBP 2004, s. 4–6, http://www.nbp.pl/publikacje/esbc/esbc.pdf (dost¿p 01.12.2013}.
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zabezpiecza° si¿ przed niekorzystnymi skutkami zmian kursów walutowych;
ȭ ponosi° kosztów pÙatnoïci transgranicznych w walutach obcych, obciČonych wysokimi prowizjami;
ȭ posiada° kilku kont w róČnych walutach, co utrudniaÙo zarzdzanie
ïrodkami pieni¿Čnymi.
ȭ Brak wahaÚ kursów walutowych. Wraz z wprowadzeniem euro zniknÙ teČ
w strefie euro problem zmiennoïci kursów walutowych i ryzyka kursowego,
które w przeszÙoïci utrudniaÙy handel i konkurencj¿ pomi¿dzy krajami32.
Wysokoï° kursu walutowego jest jednym z podstawowych czynników
wpÙywajcych na gospodark¿. Wzrost ceny waluty krajowej wzgl¿dem ceny waluty obcej33 sprawia, Če krajowe produkty/dobra staj si¿ droČsze za granic,
a dobra z zagranicy s taÚsze. Natomiast jeČeli nast¿puje spadek wartoïci waluty
krajowej wzgl¿dem waluty obcej34 to produkty/dobra krajowe taniej za granic,
a dobra zagraniczne droČej. Zmiennoï° kursów, tj. zmienna cena walut, oznacza
niepewnoï° transakcji handlowych, co ma bezpoïredni wpÙyw na gospodark¿
paÚstwa.
W przypadku udziaÙu nowych krajów czÙonkowskich UE w strefie euro
zwraca si¿ równieČ uwag¿ na wzrost atrakcyjnoïci inwestycyjnej, pozytywny
efekt dla dÙugookresowego wzrostu wydajnoïci pracy, zatrudnienia i PKB.
Po stronie gÙównych kosztów wprowadzenia wspólnej waluty wymienia si¿
zazwyczaj rezygnacj¿ z wÙasnej polityki pieni¿Čnej, koszty speÙnienia wymogów
udziaÙu w unii walutowej (tj. speÙnienia monetarnych i fiskalnych kryteriów
konwergencji). Do kosztów naleČy takČe doda° wzbudzajce wiele obaw spoÙecznych zjawiska zwizane ze zmian przepÙywów dochodów w gospodarce. S
one kosztem oczywiïcie tylko o tyle, o ile negatywnie dotykaj znaczce grupy
spoÙeczeÚstwa. Obawy budz nast¿pujce kwestie:
ȭ RozkÙad kosztów dostosowawczych zwizanych z wypeÙnieniem kryteriów
konwergencji. W przypadku ograniczania wydatków budČetu paÚstwa, do
których naleČ s m.in. wynagrodzenia osób pracujcych w instytucjach administracji publicznej, szkoÙach, uczelniach wyČszych, zasiÙki dla osób bezrobotnych, emerytury i renty, i inne ïwiadczenia, istniej obawy, Če to te grupy
spoÙeczeÚstwa b¿d ponosiÙy wyČsze koszty dostosowawcze.
ȭ MoČliwe niekorzystne dla duČych grup spoÙecznych zmiany cen – spoÙeczeÚstwo obawia si¿ wzrostu cen zwizanego z wprowadzeniem euro.

http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/euint/html/ei_007.pl.html (dost¿p 01.12.2013).
W literaturze przedmiotu to zjawisko nazywa si¿ aprecjacj waluty.
34
W literaturze przedmiotu to zjawisko nazywa si¿ deprecjacj waluty.
32

33
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DÙugookresowe zmiany w przepÙywie dochodów zwizane z wprowadzeniem euro, a w szczególnoïci zmiany w relacjach dochodów pomi¿dzy grupami zamoČniejszymi i uboČszymi35.

Tabela 2. Zestawienie kosztów i korzyĂci z przyjÚcia wspólnej waluty euro
KorzyĂci

Koszty

Niskie stopy procentowe

rezygnacja z wïasnej polityki pieniÚĝnej

WiÚksza przejrzystoĂÊ cen

speïnienia monetarnych i fiskalnych kryteriów konwergencji

Brak kosztów transakcyjnych, tj. nie trzeba:
– ponosiÊ kosztów kupna i sprzedaĝy walut obcych
– zabezpieczaÊ siÚ przed niekorzystnymi skutkami
zmian kursów walutowych
– ponosiÊ kosztów pïatnoĂci transgranicznych
w walutach obcych, obciÈĝonych wysokimi
prowizjami
– posiadaÊ kilku kont w róĝnych walutach, co utrudniaïo zarzÈdzanie Ărodkami pieniÚĝnymi

zjawiska zwiÈzane ze zmianÈ przepïywów dochodów
w gospodarce
nierównomierny rozkïad kosztów dostosowawczych
(zwiÈzanych z wypeïnieniem kryteriów konwergencji)
niekorzystne dla duĝych grup spoïeczne zmiany cen
dïugookresowe zmiany w przepïywie dochodów
zwiÈzane z wprowadzeniem euro

brak wahañ kursów walutowych
½ródïo: Opracowanie wïasne.

11. Kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej
Najsilniej na procesy integracyjne paÚstw czÙonkowskich UE wpÙynÙ ïwiatowy kryzys gospodarczy, który rozpoczÙ si¿ w USA na rynku finansowym.
Pierwsze symptomy ïwiatowego kryzysu pojawiÙy si¿ w poÙowie 2007 r. na rynku bankowym USA w segmencie kredytów hipotecznych. Utrzymywana od
wielu lat polityka niskich stóp procentowych przez amerykaÚski bank centralny
(FED) stworzyÙa Ùatwe warunki dost¿pu do kredytów hipotecznych. Banki udzielaÙy kredytu na 100% wartoïci domu, a nawet na 120%, takČe na jego wyposaČenie. Wiele kredytów udzielono osobom o niskiej zdolnoïci kredytowej. Por¿czenia kredytów udzielanych kredytobiorcom o niskiej wiarygodnoïci, zapewniaÙy
firmy kontrolowane przez paÚstwo. W 2007 r. okazaÙo si¿, Če ponad 2 mln. kredytobiorców nie spÙaca rat kredytu. Jednoczeïnie wiele nowych domów, wybudowanych przez deweloperów na kredyt, nie mogÙo uzyska° nabywców, co spowodowaÙo spadek cen o 15%. Sytuacja ta stworzyÙa powaČne problemy
finansowe bankom, drastycznie ograniczajc ich pÙynnoï° finansow, a w konsekwencji zagraČajc upadÙoïci. W pogoni za zyskiem duČe banki inwestycyjne

35

W. OrÙowski, Kto zyska na euro?, SzkoÙa Biznesu Politechniki Warszawskiej, s. 3–4 www.nbportal.
pl/euro/.../Kto_zyska_na_euro_referat_WMOrlowski (dost¿p 01.12.2013).
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wprowadziÙy na rynek wiele skomplikowanych instrumentów finansowych,
w tym obligacje36, które byÙy zabezpieczone kredytami hipotecznymi, i oparte na
nich finansowe instrumenty pochodne. Te nowoczesne papiery wartoïciowe
znaczco przyczyniÙy si¿ do rozszerzenia skali operacji kapitaÙowych o charakterze spekulacyjnym37, angaČujc kapitaÙy wielu banków zagranicznych, gÙównie
europejskich, dziaÙajcych na rynku amerykaÚskim. Papiery te na pocztku zapewniaÙy wysok stop¿ zwrotu, kiedy jednak wiele kredytów hipotecznych nie
byÙo spÙacanych, a ceny nieruchomoïci spadÙy o kilkanaïcie procent, zaÙamaÙa si¿
ich wycena. NarósÙ bbel spekulacyjny38 na rynku bankowym w USA, który
spowodowaÙ duČy spadek aktywów banków i powstanie trudnych do oszacowania papierów wartoïciowych oraz innych instrumentów finansowych, których
na rynku finansowym nikt nie chciaÙ kupi°. WedÙug oceny ekspertów na rynkach
finansowych znalazÙ si¿ kapitaÙ spekulacyjny wynoszcy nawet 50 bln USD, który nie miaÙ pokrycia w wartoïci majtkowej. Sytuacja ta spowodowaÙa niepewnoï° co do aktywów posiadanych przez banki, a w konsekwencji brak skÙonnoïci
do poČyczania ïrodków na rynku mi¿dzybankowym39.
Kryzys wywoÙaÙ powaČne trudnoïci finansowe wielu paÚstw UE oraz utrudnienia w funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej. Problemy staÙy si¿ trudne do rozwizania, poniewaČ traktat z Lizbony, który byÙ negocjowany w czasie
pierwszych symptomów kryzysu, nie wprowadzaÙ mechanizmów zarzadzania
kryzysowego40.
Trudnoïci finansowe wielu paÚstw czÙonkowskich UE w latach 2010 i 2011,
b¿dce wynikiem kryzysu, staÙy si¿ przyczyn podj¿cia przez Komisj¿ Europejsk i inne instytucje oraz organy unijne wielu dziaÙaÚ, majcych na celu przezwyci¿Čenie kryzysu, zwÙaszcza w obszarze finansów publicznych paÚstw czÙonkowskich, oraz nadanie nowych impulsów rozwojowych Unii Europejskiej41. Na tle
ïwiatowego kryzysu wyraĊnie ujawniÙy si¿ problemy gospodarki Unii Europejskiej, gdyČ zmiany gospodarcze zachodziÙy szybciej niČ zmiany polityczne. Na
przykÙadzie kryzysu w strefie euro udowadnia si¿, Če unia gospodarcza i walutowa zostaÙa niewÙaïciwie skonstruowana w odniesieniu do rozkÙadu kompetencji mi¿dzy paÚstwami a instytucjami UE. PaÚstwa zostaÙy pozbawione prawa do
36
37
38
39
40

41

Objaïnienie w sÙowniczku.
Objaïnienie w sÙowniczku.
Objaïnienie w sÙowniczku.
M. Daniluk, Rynki finansowe…, s. 291–292
K. Rastawski, Historia integracji…, s 323–324; Z. Czachór, GÙówne kierunki i dynamika zmian w Unii
Europejskiej, „Sprawy Mi¿dzynarodowe” 2010, nr 2, s. 26.
S. Owsiak, Opinia merytoryczna na temat Paktu Euro Plus, Traktatu o stabilnoïci, koordynacji i zarzdzaniu gospodarczym w Unii Gospodarczej i Walutowej, Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym i tzw.
szeïciopaku, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2012, nr 1(33), s. 162.
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ksztaÙtowania wÙasnej polityki monetarnej42, a Unii Europejskiej nie przyznano
mocy decyzyjnej w sferze fiskalnej43. W tej sytuacji pojawienie si¿ kryzysu byÙo
kwesti czasu44. Kryzys odsÙoniÙ strukturalne sÙabe punkty UE. grednia stopa
wzrostu gospodarczego w Europie byÙa niČsza w porównaniu z najwi¿kszymi
partnerami gospodarczymi. WynikaÙo to gÙownie z róČnic w poziomie wydajnoïci pracy, z niČszego poziomu inwestycji w dziaÙalnoï° badawczo-rozwojow
i innowacje, niewystarczajcego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, niech¿ci cz¿ïci spoÙeczeÚstw UE do wprowadzania innowacji oraz
niskich wskaĊników zatrudnienia, które wynosz ïrednio 69% dla osób w wieku
20–64 lat i s znacznie niČsze niČ w innych cz¿ïciach ïwiata. Wraz z odchodzeniem na emerytur¿ pokolenia wyČu demograficznego liczba osób aktywnych
zawodowo zaczyna si¿ w UE zmniejsza°. System gospodarczy Unii Europejskiej
jest jednym z najbardziej otwartych na ïwiecie, ale mimo to konkurencja ze strony paÚstw rozwini¿tych spoza UE i paÚstw wschodzcych jest coraz ostrzejsza.
Dost¿pnoï° Ùatwych kredytów, krótkowzrocznoï° i nadmierne ryzyko na rynkach finansowych na caÙym ïwiecie sprzyjaÙy spekulacjom i doprowadziÙy do
wzrostu gospodarczego opartego na tzw. baÚce finansowej i do powaČnej nierównowagi45.
Kryzys zmusiÙ Europ¿ do opracowywania rozwizaÚ zapewniajcych skuteczny i stabilny system finansowy, który b¿dzie miaÙ przeÙoČenie takČe w systemie globalnym. PokazaÙ, Če systemy gospodarcze paÚstw UE s w bardzo duČym
stopniu zaleČne od siebie nawzajem. Szczególnie uwidocznione zostaÙy bliskie
zwizki paÚstw w strefie euro i ich wzajemne oddziaÙywanie. Reformy lub ich
brak w jednym kraju maj wpÙyw na wyniki we wszystkich pozostaÙych46
Pierwszym formalnym wyrazem ustaleÚ majcych na celu przezwyci¿Čenie
kryzysu finansowego, zapewnienie stabilnoïci strefy euro oraz wzrostu gospodarczego podj¿tych podczas posiedzenia Rady Europejskiej 24–25 marca 2011 r.
byÙ Pakt Euro Plus. Podj¿te decyzje nie miaÙy charakteru opracowania, ale zaowocowaÙy przygotowaniem wiČcych dokumentów, tj. szeïciu aktów prawnych: pi¿ciu rozporzdzeÚ Parlamentu Europejskiego i jednej dyrektywy Rady
Ecofin (tzw. szeïciopak), Traktatu o stabilnoïci, koordynacji i zarzdzaniu w unii
gospodarczej i walutowej (tzw. traktat fiskalny) oraz Europejskiego Mechanizmu
Stabilizacji (zaÙcznik II do Paktu Euro Plus).
42
43
44
45
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Objaïnienie w sÙowniczku.
Objaïnienie w sÙowniczku.
Z. Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 88.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaČonego rozwoju sprzyjajcego wÙczeniu
spoÙecznemu, KOM (2010), Bruksela 3.3.2010, s. 8–9.
Ibidem, s. 9.
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Pakt Euro Plus
obejmuje:

tzw. szeĞciopak
(5 rozporządzeĔ
i 1 dyrektywa)

Traktat fiskalny

Europejski
Mechanizm
Stabilizacji

jest zgodny z:
Strategia Europa 2020

Semestr Europejski

Pakt na rzecz
StabilnoĞci i wzrostu

Rysunek 2. Schemat Paktu Euro Plus
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Pakt Euro Plus dotyczy caÙej Unii Europejskiej. Ide jest ïciïlejsza koordynacja polityki gospodarczej, sÙuČca zwi¿kszeniu konkurencyjnoïci gospodarek
krajów Unii Europejskiej oraz konwergencji. Realizacja Paktu b¿dzie zgodna
z instrumentami zawartymi w strategii Europa 2020, semestrem europejskim,
wytycznymi oraz Paktem na rzecz stabilnoïci i wzrostu. Zgodnie z zaÙoČeniami
Paktu Euro Plus, kaČde paÚstwo ma obowizek przedstawienia krajowego zakresu reform. Co roku szef kaČdego paÚstwa lub szef rzdu b¿dzie musiaÙ przedstawi° konkretne zobowizanie krajowe w zakresie reform. Realizacja tego zobowizania b¿dzie podlegaÙa monitorowaniu na podstawie sprawozdania
Komisji Europejskiej przedstawianego na szczeblu politycznym przez szefów
paÚstw bdĊ rzdu47. PaÚstwa zobowizaÙy si¿ do prowadzenia politycznej dyskusji sÙuČcej wymianie informacji i doïwiadczeÚ dotyczcych polityki podatkowej. Pakt przewiduje, Če paÚstwa b¿d uzgadnia° z Komisj Europejsk zestawy
konkretnych dziaÙaÚ, realizowanych przez nie w cigu nast¿pnych 12 miesi¿cy48.

47
48

S. Owsiak, Opinia merytoryczna…, s. 162–163.
A. Nowak-Far, Opinia na temat Traktatu o stabilnoïci, koordynacji i zarzdzaniu w Unii Gospodarczej
i Walutowej, w tym jego relacji z innymi dokumentami poïwi¿conymi zarzdzaniu gospodarczemu w Unii
Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2012, nr 1(33), s. 109.
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Szeïciopak – to przyj¿te przez Parlament Europejski i Rad¿ akty prawne (tj.
pi¿° rozporzdzeÚ z dnia 16 listopada 2011 r. i jedna dyrektywa z dnia 8 listopada 2011 r.), które wprowadziÙy zmiany legislacyjne dotyczce wzmocnienia koordynacji polityk gospodarczych oraz dyscypliny finansów publicznych w strefie
euro. Z punktu widzenia Polski i innych krajów spoza strefy euro kluczowe znaczenie ma dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budČetowych paÚstw czÙonkowskich. Ramy te stanowi zbiór
uzgodnieÚ, procedur, reguÙ i instytucji b¿dcych podstaw prowadzenia polityki
budČetowej sektora instytucji rzdowych i samorzdowych, dotycz m.in. systemów rachunkowoïci budČetowej i sprawozdawczoïci statystycznej, reguÙ i procedur regulujcych przygotowywanie prognoz na potrzeby planowania budČetowego, monitorowania i analizy majcej na celu zwi¿kszenie przejrzystoïci
wszystkich elementów procesu budČetowego.
Natomiast pi¿cioma rozporzdzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady
wprowadzono nast¿pujce procedury:
ȭ procedur¿ wielostronnego monitorowania,
ȭ procedur¿ nadmiernego deficytu,
ȭ procedur¿ zapobiegania zakÙóceniom równowagi makroekonomicznej i ich
korygowania,
ȭ procedur¿ nadmiernego zakÙócenia równowagi.
W ramach procedury wielostronnego monitorowania paÚstwa czÙonkowskie
s zobowizane do przekazywania Komisji wszelkich informacji o waČniejszych
ïrodkach podj¿tych przez nie w zakresie polityki gospodarczej. JeČeli po otrzymaniu od paÚstwa czÙonkowskiego informacji dotyczcej podj¿tych dziaÙaÚ
o charakterze gospodarczym Komisja Europejska stwierdzi, iČ polityka gospodarcza danego kraju Unii Europejskiej jest niezgodna z ogólnymi kierunkami
polityki gospodarczej Unii Europejskiej (lub Če wystawia on na ryzyko prawidÙowe funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej) to moČe zosta° sformuÙowane przez Rad¿ ostrzeČenie i dodatkowo zalecenie podj¿cia okreïlonych dziaÙaÚ. Zalecenia z definicji nie s wiČce, lecz podanie ich do publicznej
wiadomoïci moČe spowodowa° wywarcie presji na rzd w celu skÙonienia go do
ich efektywnego zastosowania49. JeČeli Rada UE uzna, Če paÚstwo czÙonkowskie
nie podj¿Ùo dziaÙaÚ zgodnych z zaleceniem Rady, to moČe naÙoČy° na to paÚstwo
obowizek zÙoČenia w Komisji oprocentowanego depozytu w wysokoïci 0,2%
jego produktu krajowego brutto (PKB). Istot tej sankcji jest to, Če paÚstwo nie
moČe dysponowa° kwot odpowiadajc 0,2% PKB. Depozyt ten moČe si¿ zmieni° w grzywn¿ w przypadku dalszego niestosowania reguÙ polityki budČetowej.
49
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Nie moČna manipulowa° danymi statystycznymi. PaÚstwo, które podaje nieprawdziwe dane dotyczce deficytu oraz dÙugu istotne dla stosowania procedury
nadmiernego deficytu moČe takČe zosta° ukarane grzywn w wysokoïci do 0,2%
jego PKB.
Procedura nadmiernego deficytu nakÙada na wszystkie paÚstwa czÙonkowskie, bez wzgl¿du na wielkoï° ich gospodarek czy dynamik¿ ich cyklu gospodarczego, obowizek unikania deficytu. W praktyce jednak „nadmierny” deficyt
jest definiowany inaczej dla krajów strefy euro i dla krajów spoza niej. Dla krajów
strefy euro stosuje si¿ formuÙ¿ równowaČenia deficytu budČetowego „równowagi
bdĊ nadwyČki” jako celu ïrednioterminowego polityki gospodarczej. Dla
paÚstw spoza strefy euro tym celem jest osigni¿cie budČetowych kryteriów
konwergencji i utrzymanie si¿ w ich ramach nawet przed przyj¿ciem euro. JeČeli
Komisja Europejska stwierdzi, Če paÚstwo czÙonkowskie nie speÙnia budČetowych wymogów stabilnoïci/konwergencji, to musi ono przygotowywa° sprawozdanie, w którym wskazane byÙyby istotne czynniki, oddziaÙujce na sytuacj¿
budČetow i gospodarcz takiego kraju. Po podj¿ciu przez Rad¿ decyzji stwierdzajcej istnienie nadmiernego deficytu budČetowego paÚstwo czÙonkowskie
musi podj° dziaÙania zmierzajce do skorygowania sytuacji budČetowej, tak by
speÙnione byÙy kryteria dyscypliny budČetowej50.
Procedura zapobiegania zakÙóceniom równowagi makroekonomicznej i ich
korygowania oraz nadmiernego zakÙócania równowagi – w poÙczeniu ze
sprawowaniem ïcisÙego nadzoru nad polityk budČetow paÚstw czÙonkowskich
Unia Europejska (UE) dokonuje równieČ oceny ich polityki gospodarczej w celu
wykrywania i korygowania nadmiernych zakÙóceÚ równowagi makroekonomicznej. Mowa tu o powaČnych zakÙóceniach równowagi, które mog zagraČa°
prawidÙowemu funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej.
Dlatego teČ zostaÙ ustanowiony mechanizm ostrzegania w celu wykrywania
zakÙóceÚ równowagi, specjalna procedura sÙuČca korygowaniu nadmiernych
zakÙóceÚ równowagi oraz sankcje nakÙadane na te paÚstwa czÙonkowskie strefy
euro, które nie stosuj si¿ do zaleceÚ przyj¿tych na poziomie europejskim w celu
korygowania nadmiernych zakÙóceÚ równowagi w ich krajach. Aby móc wczeïnie wykrywa° zakÙócenia równowagi, Komisja przygotowuje roczne sprawozdanie. Sprawozdanie to zawiera ocen¿ gospodarczo-finansow opart na tabeli
wskaĊników z zestawem wskaĊników ekonomicznych, istotnych dla wykrywania zakÙóceÚ równowagi makroekonomicznej. W sprawozdaniu tym wskazane
zostaj paÚstwa czÙonkowskie, w których mog wyst¿powa° zakÙócenia równowagi lub które mog by° na nie naraČone. Dla kaČdego takiego paÚstwa Komisja
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przeprowadza szczegóÙow ocen¿ sytuacji, pozwalajc na stwierdzenie, czy w
danym paÚstwie czÙonkowskim wyst¿puj zakÙócenia równowagi. Przegld
wskaĊników w paÚstwach czÙonkowskich jest dokonywany podczas europejskiego semestru. JeČeli w danym paÚstwie czÙonkowskim wyst¿puj nadmierne
zakÙócenia równowagi, to zostaje wszcz¿ta specjalna procedura. Rada moČe zaČda°, aby dane paÚstwo czÙonkowskie przedstawiÙo w wyznaczonym terminie
plan dziaÙaÚ naprawczych. JeČeli przedstawiony plan uznany zostaje za niewystarczajcy, to moČe by° na paÚstwo to naÙoČona roczna grzywna w wysokoïci
0,1% jego PKB51.
Szczególn uwag¿ naleČaÙoby zwróci° na wprowadzony europejski semestr.
Jest to system tworzenia i nadzorowania ram koordynacji polityk gospodarczych
Unii Europejskiej, których ram traktatow s przepisy art. 121 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisy art. 148 Traktatu dotyczce zatrudnienia. Postanowienia dotyczce semestru europejskiego s cz¿ïci szerszego
pakietu planistycznego Unii Europejskiej obejmujcego strategie na rzecz zatrudnienia oraz ogólny pakiet Europa 2020. Nowe przepisy wprowadzaj wyraĊny
obowizek przedstawienia przez paÚstwa czÙonkowskie Unii nie tylko programów konwergencji czy programów stabilizacji, ale takČe krajowego programu
reform nawizujcego do unijnej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Celem
semestru jest zapewnienie odpowiedniego cyklu planistycznego obejmujcego
wszystkie kraje UE oraz zapewnienie systemu egzekwowania realizacji planów
makroekonomicznych. To wÙaïnie podczas semestru europejskiego szef kaČdego
paÚstwa lub szef rzdu przedstawia sprawozdania dotyczce stabilnoïci gospodarki i wypeÙniania sformuÙowanych przez Komisj¿ bdĊ Rad¿ zaleceÚ.
Wszelkie dochody Komisji uzyskane z tytuÙu odsetek od zÙoČonych depozytów, grzywna zapÙacona w wyniku procedury nadmiernego deficytu, a takČe
grzywna zapÙacona w wyniku procedury korygowania nierównowag makroekonomicznych b¿d przekazywane na rzecz Europejskiego Instrumentu Stabilnoïci Finansowej. Z tego instrumentu udzielane s krajom poČyczki, proporcjonalnie do stopnia zakÙócenia równowagi makroekonomicznej i fiskalnej danego
paÚstwa czÙonkowskiego.
Europejski Mechanizm Stabilizacji jest adresowany jedynie do paÚstw strefy euro. Kraje spoza tej strefy mog w nim uczestniczy° jako obserwatorzy, którym b¿d dostarczane wszelkie materiaÙy dotyczce stabilnoïci. Wraz z przystpieniem do strefy euro istnieje obowizek doÙczenia do EMS wraz z wszelkimi
prawami i obowizkami. WiČe si¿ z tym koniecznoï° wniesienia kapitaÙu na
takich samych zasadach jak wniesienie kapitaÙu do Europejskiego Banku Cen51

http://europa.eu/legislation_summaries/other/ec0019_pl.htm (dost¿p 18.01.2014).
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tralnego. UdziaÙ kapitaÙowy paÚstw tworzcych EMS jest o tyle waČny, Če od jego
wysokoïci uzaleČniona jest liczba gÙosów przy podejmowaniu niektórych decyzji.
Najwi¿kszy udziaÙ maj w nim Niemcy – 190 mld euro i Francja – ok. 143 mld
euro. Europejski Mechanizm Stabilizacji zamierza ïciïle wspóÙpracowa° z Mi¿dzynarodowym Funduszem Walutowym na poziomie technicznym i finansowym przy zaangaČowaniu Komisji i Europejskiego Banku Centralnego52.
Strategia Europa 2020 to unijna strategia wzrostu na najbliČsze dziesi¿ciolecie. Celem jest budowanie inteligentnej i zrównowaČonej gospodarki sprzyjajcej
wÙczeniu spoÙecznemu. RównolegÙa praca nad tymi trzema priorytetami powinna pomóc UE i paÚstwom czÙonkowskim w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia
oraz zwi¿kszeniu produktywnoïci i spójnoïci spoÙecznej. Unia wyznaczyÙa sobie
konkretny plan obejmujcy pi¿° celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, wÙczenia spoÙecznego oraz zmian klimatu/energii – które naleČy osign°
do 2020 r. W kaČdym z tych obszarów wszystkie paÚstwa czÙonkowskie wyznaczyÙy z kolei wÙasne cele krajowe. Konkretne dziaÙania na poziomie zarówno
unijnym, jak i krajowym wzmacniaj realizacj¿ strategii53.
Pakt na rzecz stabilnoïci i wzrostu jest to zbiór aktów prawnych prezentujcych ustalenia uzgodnione przez przedstawicieli paÚstw czÙonkowskich UE
w Amsterdamie w 1997 r. Celem paktu jest osigni¿cie sprawnych finansów paÚstwa jako sposobu wzmocnienia warunków sprzyjajcych stabilnoïci cen oraz
osigni¿cia silnego i trwaÙego wzrostu przyczyniajcego si¿ do tworzenia miejsc
pracy. Zgodnie z zapisem paktu Komisja Europejska nadzoruje, czy stosunek
deficytu sektora instytucji rzdowych i samorzdowych do PKB zmniejszyÙ si¿
znacznie oraz w sposób trwaÙy osignÙ poziom bliski wartoïci odniesienia (tj. 3%
PKB) lub czy przekroczenie wartoïci odniesienia ma charakter wyjtkowy i tymczasowy, czy relacja pomi¿dzy dÙugiem publicznym a PKB przekracza wartoï°
odniesienia (tj. 60% PKB), ale takČe czy stosunek ten zmniejsza si¿ dostatecznie
i zbliČa do tej wartoïci w zadowalajcym tempie.
Pakt skÙada si¿ z cz¿ïci prewencyjnej i naprawczej. W ramach cz¿ïci prewencyjnej kaČdy kraj czÙonkowski zobowizany jest corocznie do przesyÙania Komisji
Europejskiej programów spójnoïci (konwergencji) obejmujcych analiz¿ sytuacji
finansów publicznych oraz gospodarki w poprzednim i bieČcym roku, a takČe
prognozy na co najmniej trzy lata. Natomiast w cz¿ïci naprawczej paktu wyznaczone zostaÙy sankcje za nieprzestrzeganie wyznaczonych kryteriów budČetowych (gÙównie dotyczcych deficytu sektora instytucji rzdowych i samorzdowych) oraz w przypadku braku post¿pów we wdraČaniu zalecanych zmian. W
pierwotnej wersji paktu w ramach sankcji Rada UE moČe:
52
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ȭ

zaČda° od danego paÚstwa czÙonkowskiego, aby opublikowaÙo dodatkowe
informacje;
ȭ wezwa° Europejski Bank Inwestycyjny do ponownego rozwaČenia polityki
udzielania poČyczek wobec danego paÚstwa czÙonkowskiego;
ȭ zaČda° zÙoČenia przez dane paÚstwo czÙonkowskie nieoprocentowanego
depozytu o stosownej wysokoïci aČ do czasu, gdy w ocenie Rady nadmierny
deficyt zostanie skorygowany;
ȭ naÙoČy° grzywn¿ w stosownej wysokoïci.
Pakt stabilnoïci i wzrostu podlegaÙ dalszym reformom. Pierwsza reforma
miaÙa miejsce w 2005 r., kiedy to wyznaczono m.in. dodatkowy wskaĊnik oceny
sytuacji budČetowej paÚstw czÙonkowskich w ïrednim okresie, czyli tzw. ïrednioterminowy cel budČetowy (MTO – medium term objective) oparty na strukturalnym saldzie budČetowym. Druga reforma paktu miaÙa miejsce w latach 2010–
2011 podczas przeprowadzonych w Unii Europejskiej zmian w zakresie tzw.
zarzdzania gospodarczego. W jej ramach wprowadzono m.in. dwie nowe reguÙy, tj. reguÙ¿ wydatkow oraz reguÙ¿ definiujc tempo obniČania zadÙuČenia
w przypadku przekroczenia dopuszczalnego kryterium w tym zakresie54.
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SÙowniczek
Bbel spekulacyjny – zwany teČ „baÚk cenow” lub „baÚk spekulacyjn” jest
to gwaÙtowny i cigÙy wzrost cen aktywów, który kreuje oczekiwania dalszego
ich wzrostu, przycigajc tym samym nowych inwestorów, zainteresowanych
zyskami kapitaÙowymi. BaÚka spekulacyjna (cenowa) jest samonap¿dzajcym si¿
mechanizmem, w którym wzrost cen nie jest uzasadniony czynnikami ekonomiczno-finansowymi, a psychologicznymi, np. cigle rosncymi oczekiwaniami.
Deficyt – wyst¿puje, gdy wydatki w budČecie danej instytucji (najcz¿ïciej paÚstwa) s wyČsze niČ jej dochody. PrzeciwieÚstwem deficytu jest nadwyČka budČetowa.
Depozyt – to inwestycja finansowa, która polega na powierzeniu ïrodków finansowych bankowi przez inwestora (zwanego depozytariuszem) na pewien okres.
DÙug publiczny – obejmuje nominalne zadÙuČenie podmiotów sektora finansów
publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepÙywów finansowych pomi¿dzy
podmiotami naleČcymi do tego sektora (tzw. skonsolidowane zadÙuČenie brutto), zacigni¿te z nast¿pujcych tytuÙów:
ȭ papiery wartoïciowe opiewajce wyÙcznie na ïwiadczenia pieni¿Čne (poza
papierami udziaÙowymi),
ȭ poČyczki (w tym papiery wartoïciowe, których zbywalnoï° jest ograniczona),
ȭ kredyty,
ȭ przyj¿te depozyty,
ȭ zobowizania wymagalne (tzn. zobowizania, których termin pÙatnoïci minÙ, a które nie zostaÙy przedawnione lub umorzone).
Dochód narodowy – to suma dochodów wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzib w danym kraju, uzyskanych z wykorzystania czynników produkcji, takich jak ziemia, praca, kapitaÙ.
Liberalizacja – polega na ograniczeniu ingerencji paÚstwa w funkcjonowanie
mechanizmów rynkowych. Jej celem jest zdynamizowanie rozwoju gospodarczego kraju. Przeprowadza si¿ j gÙównie po to, aby zwi¿kszy° skal¿ przedsi¿biorczoïci i aktywnoïci przedsi¿biorstw prywatnych, zach¿ci° do inwestowania
i rozwijania dziaÙalnoïci.
Obligacja – to papier wartoïciowy dÙuČny. Inwestor/paÚstwo w wyniku braku
ïrodków finansowych emituje obligacje (papier wartoïciowy dÙuČny) zacigajc
zobowizanie wobec kupujcego obligacje. Jednoczeïnie inwestor/paÚstwo zobowizuje si¿, Če je wykupi w okreïlonym czasie po okreïlonej cenie wynikajcej
z oprocentowania obligacji.
Pienidz – ïrodek wymiany, ïrodek pÙatniczy.
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Polityka pieni¿Čna – to systematyczne dziaÙania majce na celu zapewnienie
stabilnoïci cen. Polityk¿ pieni¿Čn paÚstwa prowadzi bank centralny lub inna
instytucja rzdowa upowaČniona do realizacji tej funkcji. OddziaÙuje ona na poziom podaČy pienidza oraz na kursy walutowe.
Polityka fiskalna – to ogóÙ dziaÙaÚ paÚstwa ksztaÙtujcych budČet paÚstwa poprzez zmiany we wpÙywach (np. podatki) i wydatkach paÚstwa (np. dotacje,
subwencje, inwestycje paÚstwowe, itp.).
Popyt – to iloï° dobra, które konsumenci zechc zakupi° w okreïlonym czasie po
okreïlonej cenie.
Popyt spekulacyjny – to zjawisko wyst¿pujce w ekonomii, polegajce na tym,
Če w momencie wzrostu ceny danego dobra popyt na to dobro równieČ roïnie,
gdyČ konsumenci przewiduj w najbliČszym czasie znaczny wzrost ceny tego
dobra.
Rynek mi¿dzybankowy – stronami transakcji s instytucje bankowe, a przedmiotem transakcji s depozyty mi¿dzybankowe w walucie krajowej i zagranicznej oraz krótkoterminowe instrumenty finansowe. Rynek ten jest uwaČany za
najwaČniejsz cz¿ï° rynku pieni¿Čnego, na którym banki maj moČliwoï° poČyczania sobie nawzajem swoich aktywów pÙynnych. Jest to takČe rynek zamkni¿ty,
gdyČ transakcje instrumentami finansowymi mog by° zawierane tylko przez
banki komercyjne i bank centralny
Stopa procentowa – miernik przychodu, jaki przysÙuguje posiadaczowi kapitaÙu
z racji udost¿pnienia go innym. MoČna wyróČni° takČe stop¿ nominaln (oficjalne
oprocentowanie), realn (oprocentowanie pomniejszone o wartoï° inflacji) oraz
efektywn (uwzgl¿dniajca cz¿stotliwoï° naliczania odsetek oraz stop¿ podatku
dochodowego).
„WČ walutowy” – oznacza, Če kursy walut paÚstw czÙonkowskich mogÙy odchyla° si¿ wzajemnie od siebie o 2,2% (to byÙ tzw. „wČ”) a od dolara o 4,5% (to
byÙ tzw. „tunel”).
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PROPOZYCJE )WICZES
Pytania sprawdzajce – przykÙady:
1. Jak wyjaïniÙbyï poj¿cie pienidza?
2. WymieÚ podstawowe funkcje pienidza i uzasadnij.
3. Czy euro jest pienidzem? Dlaczego?
4. Kiedy podj¿to pierwsze próby wprowadzenia wspólnego pienidza; wyjaïnij,
co byÙo tego przyczyn?
5. Jakie s warunki udziaÙu w unii gospodarczej i walutowej?
Odpowiedzi na ww. przykÙady pytaÚ sprawdzajcych mog by° formuÙowane
przez uczniów indywidualnie lub w grupach – w formie dyskusji.
Zadanie 1
Trzyosobowa rodzina zamieszkaÙa w Polsce zamierza wyjecha° na wakacje do
Rzymu:
a) Ile zÙotówek powinna mie° przygotowanych na zakup wycieczki dla trzech
osób, jeČeli wycieczka dla 1 osoby kosztuje 500 euro? (dla wyliczeÚ moČna
przyj° ïredni kurs euro, np. 4,24 zÙ)
b) Czy oszcz¿dnoïci rodziny w wysokoïci 3000 zÙ wystarcz na zakup wycieczki?
Zadanie 2
Firma Fructus eksportuje owoce do krajów Unii Europejskiej. W lipcu 2013 r.
podpisaÙa kontrakt na kwot¿ 30 000 euro na eksport malin do Francji:
a) Jaki b¿dzie zysk firmy, jeČeli kurs euro w dniu transakcji wyniesie 4,25 zÙ,
a jaki jeČeli wyniesie 4,05 zÙ?
b) Czy zmiany cen waluty euro maj wpÙyw na wysokoï° zysków firmy
z tytuÙu eksportu?
Zadanie 3
Firma Sokpol produkuje w Polsce soki owocowe z róČnych owoców. Do produkcji soku o smaku figowo-pomaraÚczowym importuje owoce fig z GrecjiFirma
podpisaÙa kontrakt na import fig na kwot¿ 10 540 euro. W dniu zapÙaty kurs euro
wynosi 4,12 zÙ.
a) Oblicz ile zÙotówek powinna przedstawi° Firma Sokpol do wymiany na
euro, aby zapÙaci° dostawcy za owoce.
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b) JeČeli kurs euro wzrasta do poziomu 4,50 zÙ, jaki koszt poniosÙaby firma
zakupujc figi u dostawcy?
c) JeČeli cena litra soku na rynku polskim jest staÙa i wynosi 4,50 zÙ, a koszt
zakupu fig wzrasta na skutek wzrostu kursu waluty euro z 4,12 zÙ do
4,50 zÙ, to czy zysk firmy ze sprzedaČy soku wzrasta, czy ulega obniČeniu?
d) JeČeli w Polsce wprowadzono by wspóln walut¿ euro, czy w przypadku
podpisania kontraktu z dostawc owoców z Grecji na kwot¿ 10 540 euro
firma Sokpol ponosiÙaby wyČsze koszty transakcji?
Zadanie 4
Prosz¿ dokona° analizy SWOT, tj. wskaza° szanse i zagroČenia oraz sÙabe i mocne
strony dotyczce wprowadzenia w Polsce wspólnej waluty euro.
Strenghts

Weaknesses

mocne strony

sÙabe strony

Opportunities

Threats

szanse

zagroČenia

Zadania moČna rozwizywa° indywidualnie lub w grupach. Po dokonaniu obliczeÚ nauczyciel moČe przeprowadzi° dyskusj¿ z uczniami nt. korzyïci i strat dla
spoÙeczeÚstwa i przedsi¿biorców z wprowadzenia wspólnej waluty. WaČne, aby
uczniowie sami formuÙowali swoje opinie na podstawie juČ zdobytej wiedzy
z podstaw ekonomii, podstaw gospodarki rynkowej, podstaw przedsi¿biorczoïci
oraz wspólnego rynku UE.
Zadanie 5
Praca z tekstem:
Nauczyciel przygotowuje tekst dotyczcy np. polityki pieni¿Čnej prowadzonej
przez bank centralny lub etapów wprowadzania unii gospodarczej i walutowej
oraz pytania dotyczce tego zakresu. Podczas lekcji uczniowie b¿d zobowizani
do znalezienia odpowiedzi w tekïcie na zadawane przez nauczyciela pytania.
Pytania nauczyciela mog by° formuÙowane jako prawda lub faÙsz. Zadanie to
ma pobudzi° uczniów do samodzielnego formuÙowania myïli i wyraČania krytycznego zdania. Zadanie moČna przeprowadzi° w jednej lub kilku grupach,
moČe zakoÚczy° si¿ dyskusj na wybrany temat.

EURO – WSPÓLNA WALUTA
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Zadanie 6
Do realizacji w formie dyskusji – przykÙady:
1. Jakie czynniki powoduj kryzys gospodarczy i dlaczego? WymieÚ je.
2. WyobraĊcie sobie, Če jesteïcie premierami rzdów paÚstw czÙonkowskich UE
i ministrami finansów. Jakie dziaÙania podj¿libyïcie w celu zÙagodzenia kryzysu finansowego i dlaczego?
3. Czy Waszym zdaniem dziaÙania podejmowane w ramach semestru europejskiego s wystarczajce do zapobiegania zjawiskom kryzysowym?
Zadanie ma na celu swobodne wyraČanie przez uczniów swoich opinii, myïli,
pomysÙów i refleksji na ww. tematy na podstawie wiedzy z podstaw ekonomii,
podstaw gospodarki rynkowej, podstaw przedsi¿biorczoïci oraz Wspólnego
Rynku UE. Zadanie moČna przeprowadzi° takČe w grupach. NaleČy podzieli°
klas¿ na dwie przeciwstawne grupy, które sÙuchajc argumentacji przeciwnika,
mog ze sob negocjowa° w celu wypracowania wspólnych decyzji i rozwizaÚ.
Czas trwania – do decyzji nauczyciela.
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Cel zaj¿°
Problematyka zaj¿° b¿dzie dotyczyÙa zakresu kompetencji siedmiu instytucji
Unii Europejskiej oraz przebiegu unijnego procesu decyzyjnego. Szczególny nacisk poÙoČony zostanie na ukazanie unijnej procedury prawodawczej i roli, jak
odgrywaj w tym podstawowym trybie stanowienia prawa w UE poszczególne
instytucje. Tak okreïlony przedmiot zaj¿° pozwoli ukaza° specyfik¿ unijnego
systemu instytucjonalnego i decyzyjnego, skÙadajcego si¿ na wyjtkowy ustrój
UE, i wyjaïni° osobliwoïci tej unikalnej organizacji mi¿dzynarodowej.
WykÙad wzbogacony zostanie °wiczeniami aktywizujcymi. Uczniowie
przeprowadz m.in. symulacj¿ gÙosowania w Radzie Unii Europejskiej nad
wskazanym zagadnieniem. Celem tego °wiczenia b¿dzie pokazanie wpÙywu
poszczególnych paÚstw oraz ich interesów na proces decyzyjny UE. Aktywnoï°
ta pozwoli na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, pogÙ¿biajc zrozumienie tematu oraz uÙatwiajc zapami¿tanie najwaČniejszych faktów dotyczcych
systemu instytucjonalnego i procesu prawodawczego UE.

Zakres wiedzy wst¿pnej
1. Wprowadzenie
PowoÙujc do Čycia Uni¿ Europejsk, paÚstwa czÙonkowskie stworzyÙy unikaln organizacj¿ mi¿dzynarodow, w której podmiotami procesów integracyj-
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nych s nie tylko tworzce j paÚstwa, ale takČe ich obywatele. O wyjtkowoïci
UE decyduje jej ponadnarodowy charakter, na który skÙadaj si¿1:
ȭ Funkcjonowanie organów decyzyjnych niezaleČnych od woli paÚstw czÙonkowskich. W systemie instytucjonalnym UE cz¿ï° instytucji jest platform reprezentacji interesów paÚstw czÙonkowskich, niektóre reprezentuj interes
obywateli UE, jeszcze inne dziaÙaj w interesie Unii jako organizacji, niezaleČnym od interesu paÚstw czÙonkowskich.
ȭ Podejmowanie decyzji wiČcych wszystkie paÚstwa czÙonkowskie wi¿kszoïci oddanych gÙosów. Podstawowym trybem gÙosowania w instytucjach
prawodawczych UE jest bowiem gÙosowanie wi¿kszoïciowe. W rezultacie,
przy osigni¿ciu wymaganej wi¿kszoïci, dany akt uwaČa si¿ za waČny i wiČcy wszystkie paÚstwa czÙonkowskie, takČe te, które nie wyraziÙy zgody na
jego przyj¿cie.
ȭ Wprowadzanie w Čycie podj¿tych decyzji przez organy UE bdĊ ich nadzór
nad procesem wykonywania decyzji przez paÚstwa czÙonkowskie. Wykonywanie decyzji podj¿tych przez unijne instytucje jest jednym z podstawowych
obowizków paÚstw czÙonkowskich, którego niedopeÙnienie naraČa je na
okreïlone sankcje ze strony UE.
Specyficzny – ponadnarodowy – system instytucjonalny i prawny UE pozwala jej zatem wywiera° wiČcy wpÙyw na paÚstwa czÙonkowskie, ich organy,
a takČe, co waČne, obywateli.

2. System instytucjonalny Unii Europejskiej
Organizacje mi¿dzynarodowe realizuj powierzone im zadania i osigaj postawione przed nimi cele przy wykorzystaniu swoich organów. Organy Unii
Europejskiej tworz uporzdkowan struktur¿ okreïlan mianem systemu instytucjonalnego, skÙadajc si¿ z elementów o zróČnicowanych zadaniach, uprawnieniach, organizacji wewn¿trznej i charakterze – unijnych instytucji, organów
i agencji2. Podstaw ich dziaÙania s dwa unijne traktaty – Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

1

2

Por. M.M. Kenig-Witkowska A. Razowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej,
red. M.M. Kenig-Witkowska, Warszawa 2007, s. 32.
Por. J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, ToruÚ 2010,
s. 55–56.
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Tabela 1. System instytucjonalny UE
System instytucjonalny UE
Organy
pomocnicze

Instytucje UE
Parlament Europejski;
Rada Europejska;
Rada;
Komisja Europejska;
Trybunaï
SprawiedliwoĂci
Unii Europejskiej;
Europejski Bank
Centralny;
Trybunaï
Obrachunkowy

(m.in.)
Komitet
Ekonomiczno-Spoïeczny,
Komitet
Regionów

Organy
finansowe
(m.in.)
Europejski Bank
Inwestycyjny

Organy miÚdzyinstytucjonalne
(m.in.)
Europejska Szkoïa
Administracji

Agencje
(organy
zdecentralizowane)
(m.in.)
Europejski UrzÈd
Policji (Europol)

½ródïo: Opracowanie wïasne.

Organy UE stanowi niejednorodn kategori¿. MoČna wïród nich wyróČni°
organy pomocnicze, m.in. Komitet Ekonomiczno-SpoÙeczny i Komitet Regionów,
a takČe Komitet Ekonomiczno-Finansowy czy Rzecznika Praw Obywatelskich.
UE posiada takČe organy wyspecjalizowane, ze wzgl¿du na obszar swego dziaÙania okreïlane równieČ mianem organów finansowych, do których zalicza si¿ np.
Europejski Bank Inwestycyjny. MoČna ponadto wyodr¿bni° organy mi¿dzyinstytucjonalne, m.in. Europejski Urzd Doboru Kadr czy Europejsk SzkoÙ¿ Administracji.
Odr¿bn kategori¿ stanowi liczne organy zdecentralizowane, czyli róČnego
rodzaju agencje – m.in. Europejski Urzd Policji (Europol) czy majca siedzib¿
w Warszawie Europejska Agencja Zarzdzania WspóÙprac Operacyjn na Granicach Zewn¿trznych PaÚstw CzÙonkowskich Unii Europejskiej (Frontex).
Ze wzgl¿du na posiadane kompetencje i peÙnione funkcje najwaČniejsze miejsce zajmuj w strukturze organizacyjnej UE instytucje: Parlament Europejski,
Rada Europejska, Rada, Komisja Europejska, TrybunaÙ Sprawiedliwoïci Unii
Europejskiej, Europejski Bank Centralny oraz TrybunaÙ Obrachunkowy. Tworz
one ramy instytucjonalne Unii, które, zgodnie z art. 13 ust. 1 TUE, „maj na celu
propagowanie jej wartoïci, realizacj¿ jej celów, sÙuČenie jej interesom, interesom
jej obywateli oraz interesom paÚstw czÙonkowskich, jak równieČ zapewnianie
spójnoïci, skutecznoïci i cigÙoïci jej polityk oraz dziaÙaÚ”. W tym celu TUE
i TFUE ustanowiÙy system podziaÙu kompetencji mi¿dzy róČne instytucje, kaČdej
z nich przyznajc okreïlon rol¿ w strukturze organizacyjnej Unii.
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Rysunek 1. Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej
½ródïo: Opracowanie wïasne.

2.1. Rada Europejska
Rada Europejska jest najwaČniejsz polityczn instytucj Unii Europejskiej3.
NaleČy j odróČni° od innej unijnej instytucji – Rady oraz od odr¿bnej od UE organizacji mi¿dzynarodowej – Rady Europy.
Rada Europejska jest instytucj o charakterze mi¿dzyrzdowym. W jej skÙad
wchodz szefowie paÚstw lub rzdów paÚstw czÙonkowskich – najcz¿ïciej prezydenci bdĊ premierzy, przewodniczcy Rady Europejskiej oraz przewodniczcy Komisji. W pracach Rady Europejskiej uczestniczy, cho° nie jest jej czÙonkiem,
wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeÚstwa.
Rada Europejska zbiera si¿ na posiedzeniach, zwanych szczytami, dwa razy
w cigu póÙrocza oraz na posiedzeniach nadzwyczajnych, zwoÙywanych wedÙug
potrzeby.
Podstawowym zadaniem Rady Europejskiej jest nadawanie Unii impulsów
niezb¿dnych do jej rozwoju i okreïlanie ogólnych kierunków i priorytetów procesu integracji. Kompetencja ta wyznacza RE niezwykle istotn rol¿ w systemie

3

Por. szerzej A. Szczerba-Zawada, Pozycja ustrojowa Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym
Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 139 i n.
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instytucjonalnym UE – rol¿ unijnego architekta i motoru europejskiej integracji4.
UpowaČnia j bowiem – i tylko j – do podejmowania wszelkich decyzji co do
zakresu i tempa procesów integracyjnych. Oddaje wi¿c stery unijnej integracji w
r¿ce Rady Europejskiej, której konkluzje rozstrzygaj o kwestiach tak fundamentalnych, jak przystpienie do UE nowych paÚstw czÙonkowskich, przyj¿cie
wspólnej waluty czy ustalenie wieloletnich ram finansowych. Te kluczowe decyzje podejmowane s przez Rad¿ Europejsk nie w drodze formalnego gÙosowania, a przez konsensus – uzgadnianie stanowiska wszystkich jej czÙonków. Cho°
Rada Europejska nie przyjmuje aktów ustawodawczych, jej konkluzje stanowi
waČne wskazówki dla instytucji uczestniczcych w unijnej procedurze prawodawczej – Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady.
Tabela 2. Skïad Rady Europejskiej
Czïonkowie Rady Europejskiej
Szefowie pañstw lub rzÈdów pañstw czïonkowskich
PrzewodniczÈcy Rady Europejskiej,
PrzewodniczÈcy Komisji Europejskiej.

Uczestnicy prac Rady Europejskiej
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeñstwa
Warunkowo: czïonek KE, ministrowie z pañstw
czïonkowskich

MiÚdzyrzÈdowy charakter RE
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Prócz tej ogólnej kompetencji programowej, traktaty przyznaj Radzie Europejskiej nie mniej istotne kompetencje szczegóÙowe. Obrazuje je poniČsza tabela.
Tabela 3. Kompetencje Rady Europejskiej
Kompetencje ogólne

Kompetencje szczegóïowe

Nadawanie Unii impulsów niezbÚdnych do jej rozwoju

Udziaï w procedurach zmiany traktatów

OkreĂlanie ogólnych kierunków i priorytetów
politycznych

Mianowanie czïonków unijnych instytucji (np. Komisji
Europejskiej)
Ksztaïtowanie organizacji wewnÚtrznej unijnych instytucji (np. Parlamentu Europejskiego)
Odblokowywanie unijnych procedur ustawodawczych
Stwierdzenie powaĝnego i staïego naruszenia przez
pañstwo czïonkowskie unijnych wartoĂci

½ródïo: Opracowanie wïasne.

4

Por. P. van Grinsven, The European Council under Construction: EU top level decision making at the
beginning of a new century, „Clingendae Discussion Papers in Diplomacy” 2003, no. 88, s. 6.
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2.2. Parlament Europejski
Parlament Europejski jest unijn instytucj reprezentujc interes obywateli
UE. PosÙowie do PE nie s przedstawicielami wÙasnego narodu, a reprezentantami caÙego spoÙeczeÚstwa UE. W zwizku z tym nie zasiadaj na sali obrad
wedÙug klucza narodowego, a Ùcz si¿ w grupy polityczne zwane frakcjami
wedÙug kryterium podobieÚstwa pogldów politycznych.

Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/
Nordycka Zielona Lewica
Grupa PostĊpowego Sojuszu
Socjalistów i Demokratów
w Parlamencie Europejskim
Grupa Zielonych /
Wolne Przymierze Europejskie

Grupa Europejskiej Partii Ludowej
(ChrzeĞcijaĔscy Demokraci)
Europejscy KonserwatyĞci
i Reformatorzy

Europa WolnoĞci i Demokracji

Grupa Porozumienia Liberađów
i Demokratów na rzecz Europy

Rysunek 2. Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim po wyborach 4–7 czerwca 2009 r.
½ródïo: http://www.europarlament.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ep.pap.pl&_PageID=1&_menuId
=36&_nrDep=1085&_CheckSum=-1206131601

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa pi¿° lat. Eurodeputowani wybierani s w bezpoïrednich wyborach powszechnych, w gÙosowaniu wolnym i tajnym.
Do tej pory nie udaÙo si¿ ustali° jednolitej procedury wyborczej we wszystkich
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paÚstwach czÙonkowskich, dlatego teČ w kaČdym z paÚstw wybory do PE przeprowadzane s zgodnie z krajow ordynacj wyborcz.
Liczba posÙów wybieranych przez spoÙeczeÚstwo kaČdego paÚstwa czÙonkowskiego zostaÙa okreïlona zgodnie z zasad degresywnej proporcjonalnoïci.
Oznacza to, Če liczba mandatów w PE przypadajca na dane paÚstwo czÙonkowskie jest proporcjonalna do liczby ludnoïci w tym paÚstwie, przy czym im wi¿ksze paÚstwo pod wzgl¿dem demograficznym, tym wi¿ksza liczba obywateli
przypadajcych na jednego deputowanego danego paÚstwa w Parlamencie Europejskim. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi traktatem lizboÚskim caÙkowita liczba czÙonków PE nie moČe przekroczy° 751, Ùcznie z jego przewodniczcym. Minimalna liczba posÙów reprezentujcych dane paÚstwo czÙonkowskie
wynosi° ma 6, maksymalna – 96. NajbliČsze wybory do PE, w odniesieniu do
których w peÙni zaczn obowizywa° powyČsze reguÙy, odb¿d si¿ w dniach
22–25 maja 2014 r. (w Polsce 25 maja)5.
Obecnie liczba czÙonków PE z podziaÙem na poszczególne paÚstwa czÙonkowskie przedstawia si¿, m.in. ze wzgl¿du na przystpienie Chorwacji do UE
1 lipca 2013 r., nieco inaczej:
Tabela 4. Liczba przedstawicieli pañstw czïonkowskich w Parlamencie Europejskim
Niemcy – 99

Francja – 74

Wielka Brytania – 73

Wïochy – 73

Hiszpania – 54

Polska – 51

Rumunia – 33

Holandia – 26

Grecja – 22

Belgia – 22

Portugalia – 22

Czechy – 22

WÚgry – 22

Szwecja – 20

Austria – 19

Buïgaria – 18

Dania – 13

Sïowacja – 13

Finlandia – 13

Irlandia – 12

Chorwacja – 12

Litwa – 12

Sïowenia – 8

otwa – 9

Estonia – 6

Cypr – 6

Luksemburg – 6

Malta – 6

RAZEM – 766
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Podstawowy zakres kompetencji przyznanych Parlamentowi Europejskiemu
dotyczy stanowienia prawa w UE. To wÙaïnie Parlament Europejski, wraz z Rad, przyjmuje, w ramach zwykÙej lub specjalnej procedury ustawodawczej, akty

5

Wybory do Parlamentu Europejskiego, World Wide Web: http://www.europarl.pl/pl/Wybory
_2014/Wybory.html (dost¿p 30.12.2013).
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prawodawcze oraz uchwala budČet UE, co istotnie wzmacnia jego pozycj¿
w porównaniu do stanu sprzed wejïcia w Čycie traktatu lizboÚskiego.
Decyzje Parlamentu Europejskiego w zakresie procedury ustawodawczej podejmowane s na sesji plenarnej, b¿dcej zwieÚczeniem prac legislacyjnych realizowanych w komisjach parlamentarnych oraz grupach politycznych.
Sesja plenarna PE
Komisja parlamentarna

sprawozdanie
Gđosowanie
nad sprawozdaniem
komisji parlamentarnej

Poprawki do projektu
aktu ustawodawczego

PrzyjĊcie rezolucji
ustawodawczej

stanowisko

uwagi

Rada UE

Komisja Europejska

Rysunek 3. Proces decyzyjny w Parlamencie Europejskim
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Parlament Europejski peÙni teČ funkcje kontroli politycznej, której najwaČniejszym wyrazem jest moČliwoï° udzielenia wotum nieufnoïci Komisji Europejskiej, w wyniku którego jej czÙonkowie rezygnuj ze swoich funkcji.
Parlamentowi Europejskiemu przyznano równieČ kompetencje o charakterze
kreacyjnym, zwizane z obsadzaniem unijnych instytucji i organów. Na ich podstawie Parlament m.in. powoÙuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
oraz uczestniczy w procedurze wyboru czÙonków Komisji Europejskiej.
Tabela 5. Kompetencje Parlamentu Europejskiego
Kompetencje prawodawcze

Stanowi prawo wraz z RadÈ UE w ramach zwykïej i specjalnej procedury
ustawodawczej

Kompetencje budĝetowe

Zatwierdza budĝet
Udziela Komisji absolutorium z jego wykonania

Kompetencje kontrolne

Sprawuje kontrolÚ politycznÈ nad instytucjami UE, w szczególnoĂci nad KomisjÈ

Kompetencje kreacyjne

Mianuje unijne organy i instytucje, m.in. Rzeczniczka Praw Obywatelskich

½ródïo: Opracowanie wïasne.
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2.3. Rada UE
Rada jest drug, obok Rady Europejskiej, instytucj mi¿dzyrzdow, reprezentujc w UE interesy paÚstw czÙonkowskich. W jej skÙad wchodzi bowiem
minister z kaČdego paÚstwa czÙonkowskiego, przy czym skÙad Rady nie ma staÙego charakteru, ale zaleČy od tematyki jej obrad. Oznacza to, Če w posiedzeniu
Rady udziaÙ bierze minister odpowiedzialny za obszar polityki b¿dcy tematem
dyskusji – np. minister zdrowia na posiedzeniu dotyczcym kwestii zwizanych
z ochron zdrowia. Rada spotyka si¿ zatem w róČnych konfiguracjach, pozostajc
caÙy czas jedn instytucj. Rada UE obraduje obecnie w nast¿pujcych skÙadach
(tab. 6.)
Tabela 6. Skïad i konfiguracje Rady UE
Skïad
Konfiguracje

Jeden minister z kaĝdego pañstwa czïonkowskiego UE
Rada do Spraw Ogólnych
Rada do Spraw Zagranicznych
Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych
Rada do Spraw Wymiaru SprawiedliwoĂci i Spraw WewnÚtrznych
Rada do Spraw Zatrudnienia, Polityki Spoïecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
Rada do Spraw KonkurencyjnoĂci (Rynku WewnÚtrznego, Przemysïu, Badañ i Przestrzeni
Kosmicznej)
Rada do Spraw Transportu, Telekomunikacjii Energii
Rada do Spraw Rolnictwa i Ryboïówstwa
Rada do Spraw ¥rodowiska
Rada do Spraw Edukacji, Mïodzieĝy,Kultury i Sportu

MiÚdzyrzÈdowy charakter
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Przewodnictwo w Radzie nazywane jest prezydencj. Prezydencja Rady,
z wyjtkiem Rady do Spraw Zagranicznych, której przewodniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeÚstwa, ma charakter
rotacyjnych i jest realizowana w ramach tzw. tria. Sprawuje j bowiem uprzednio
ustalona grupa trzech paÚstw przez okres 18 miesi¿cy. W ramach tria posiedzeniom Rady przewodniczy odpowiedni minister kraju, który sprawuje w danym
czasie prezydencj¿ w Unii Europejskiej.
Za przygotowanie prac Rady odpowiada Komitet StaÙych Przedstawicieli
(COREPER). W jego skÙad wchodz stali przedstawiciele paÚstw czÙonkowskich
(ambasadorowie) przy Unii Europejskiej – (COREPER II) lub ich zast¿pcy (COREPER I). Do zadaÚ COREPER naleČy m.in. osigni¿cie porozumienia mi¿dzy
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wszystkimi paÚstwami czÙonkowskimi co do treïci aktu prawnego, majcego by°
przedmiotem obrad Rady. Jego funkcja polega wi¿c na eliminowaniu rozbieČnoïci mi¿dzy stanowiskami paÚstw czÙonkowskich w przedmiocie ostatecznego
tekstu aktu prawnego, który ma by° przyj¿ty na posiedzeniu Rady. Jeïli kompromis na poziomie COREPER zostanie osigni¿ty, dany projekt aktu prawnego
oznaczany jest w porzdku obrad (agendzie) Rady jako „punkt A” i przyjmowany przez ni bez debaty. „Punkty B” w agendzie Rady to kwestie, co do których
nie uzyskano porozumienia w trakcie prac COREPER i które poddane s
w zwizku z tym pod debat¿ na forum Rady6.

Rada UE

„Punkty A”
przyjmowane
bez debaty

COREPER II

COREPER I

Grupy robocze
Rysunek 4. Proces decyzyjny w Radzie UE
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Decyzje w Radzie podejmowane s w drodze gÙosowanie wi¿kszoïci kwalifikowan, chyba, Če traktaty przewiduj inn procedur¿. Do 31 paĊdziernika 2014 r.
wi¿kszoï° t¿ b¿dzie obliczana wedÙug tzw. formuÙy nicejskiej, bazujcej na systemie gÙosów waČonych, w którym poszczególnym paÚstwom czÙonkowskim
przyznaje si¿ okreïlon liczb¿ gÙosów:

6

Por. A. Parzych, A. WlaĊ, Rada Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 9–10.
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Tabela 7. Liczba gïosów pañstw czïonkowskich w Radzie
Belgia – 12

Buïgaria – 10

Republika Czeska – 12

Dania – 7

Niemcy – 29

Estonia – 4

Irlandia – 7

Grecja – 12

Hiszpania – 27

Francja – 29

Chorwacja – 7

Wïochy – 29

Cypr – 4

otwa – 4

Litwa – 7

Luksemburg – 4

WÚgry – 12

Malta – 3

Niderlandy – 13

Austria – 10

Polska – 27

Portugalia – 12

Rumunia – 14

Sïowenia – 4

Sïowacja – 7

Finlandia – 7

Szwecja – 10

Zjednoczone Królestwo – 29

Ècznie – 352
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Dla podj¿cia przez Rad¿ decyzji wi¿kszoïci kwalifikowan wymagane jest:
(1) uzyskanie co najmniej 260 gÙosów, (2) oddanych przez wi¿kszoï° paÚstw
czÙonkowskich (w przypadku projektu aktu prawnego zÙoČonego przez Komisj¿)
bdĊ dwie trzecie paÚstw czÙonkowskich (w pozostaÙych przypadkach).
Ponadto czÙonek Rady moČe zaČda° sprawdzenia, czy paÚstwa czÙonkowskie stanowice wi¿kszoï° kwalifikowan reprezentuj co najmniej 62% ogóÙu
ludnoïci Unii – tzw. klauzula weryfikacji demograficznej. W przypadku niespeÙnienia tego warunku, decyzja nie zostaje przyj¿ta.
Od 1 paĊdziernika 2014 r. obowizywa° b¿dzie formuÙa tzw. podwójnej
wi¿kszoïci. Zgodnie z ni podj¿cie decyzji wi¿kszoïci kwalifikowan wymagaÙo b¿dzie zasadniczo: (1) oddania gÙosów przez co najmniej 55% czÙonków Rady,
jednak nie mniej niČ 15 z nich, (2) reprezentujcych co najmniej 65% ludnoïci
Unii. Dla zablokowania decyzji Rady wymagany jest sprzeciw co najmniej 4 jej
czÙonków.
W okresie przejïciowym mi¿dzy 1 listopada 2014 r. a 31 marca 2017 r. moČliwy b¿dzie powrót do formuÙy nicejskiej.
Funkcje Rady s róČnorodne i obejmuj kompetencje prawotwórcze, budČetowe, koordynacyjne, kontrolne i kreacyjne. Ich uszczegóÙowienie znajduje si¿
w poniČszej tabeli 8.
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Tabela 8. Kompetencje Rady UE
Kompetencje prawotwórcze

Peïni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcjÚ prawodawczÈ.
Przyjmuje, na podstawie wytycznych Rady Europejskiej, decyzje konieczne
do okreĂlenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa Unii Europejskiej.
Uczestniczy w zawieraniu umów miÚdzynarodowych przez UE

Kompetencje budĝetowe

Uchwala budĝet wraz z PE

Kompetencje koordynacyjne

OkreĂla i koordynuje unijne polityki

Kompetencje kontrolne

Stwierdza istnienie wyraěnego ryzyka powaĝnego naruszenia przez pañstwo
czïonkowskie wartoĂci, na których opiera siÚ UE.

Kompetencje kreacyjne

Mianuje unijne organy i instytucje, m.in. czïonków Komitetu Ekonomiczno-Spoïecznego oraz Komitetu Regionów

½ródïo: Opracowanie wïasne.

2.4. Komisja Europejska
Komisja Europejska jest instytucj o charakterze ponadnarodowym – w unijnej strukturze instytucjonalnej to ona wspiera interes Unii.
Termin „Komisja Europejska” odnoszony jest albo do zespoÙu czÙonków Komisji – komisarzy, albo do caÙego jej personelu.
Tabela 9. Skïad Komisji Europejskiej
Komisja Europejska
Kolegium komisarzy

Sïuĝba cywilna

28 czïonków (komisarzy)

33 dyrekcje generalne (DG) i 11 sïuĝb

1 przewodniczÈcy

8 wiceprzewodniczÈcych

Ok. 32 tys. urzÚdników

Ponadnarodowy charakter
½ródïo: Opracowanie wïasne.

CzÙonkowie Komisji – obecnie po jednym z kaČdego paÚstwa czÙonkowskiego – wybierani s na pi¿cioletni kadencj¿ przez Rad¿ Europejsk i Parlament
Europejski spoïród osób o znaczcym zaangaČowaniu w sprawy europejskie
i niekwestionowanej niezaleČnoïci. Warunek dotyczcy niezaleČnoïci jest niezmiernie waČny dla zapewnienia skutecznoïci dziaÙaÚ podejmowanych przez
komisarzy, którzy nie s reprezentantami swych paÚstw, a funkcjonariuszami
mi¿dzynarodowymi, dziaÙajcymi w interesie UE. DziaÙania poszczególnych
komisarzy przypisywane s Komisji jako caÙoïci.
Szczególnym czÙonkiem Komisji jest wysoki przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeÚstwa, czyli unijny organ odpowiedzialny za
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prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeÚstwa. Jest on jednym
z wiceprzewodniczcych Komisji, czuwajcym nad spójnoïci dziaÙaÚ zewn¿trznych Unii. Jednoczeïnie wysoki przedstawiciel Unii zostaÙ umieszczony w strukturach innej unijnej instytucji, tj. Rady, w której przewodniczy Radzie do Spraw
Zagranicznych (art. 18 ust. 2 i 3 TUE). To specyficzne umiejscowienie wysokiego
przedstawiciela Unii okreïla si¿ mianem podwójnego kapelusza.
Komisja peÙni bardzo waČne funkcje w Unii Europejskiej. Przede wszystkim
czuwa nad stosowaniem aktów prawa unijnego przez paÚstwa czÙonkowskie.
Cho° to TrybunaÙ Sprawiedliwoïci UE decyduje ostatecznie, czy doszÙo do naruszenia prawa UE, omawiana rola Komisji jest na tyle istotna, Če okreïla si¿ j
mianem „straČniczki traktatów”7. Komisja posiada takČe uprawnienia prawodawcze. Przede wszystkim wiza° je naleČy z jej wyÙcznym prawem inicjatywy
ustawodawczej, gdyČ akty prawodawcze Unii mog zosta° przyj¿te wyÙcznie na
wniosek Komisji, o ile traktaty nie stanowi inaczej. Poza tym Komisja Europejska moČe takČe stanowi° prawo, zwÙaszcza przyjmowa° akty delegowane i wykonawcze, o czym mowa w dalszej cz¿ïci artykuÙu. Proces decyzyjny w KE prezentuje poniČszy schemat.

Konsultacje zewnĊtrzne
(grupy eksperckie, organizacje
spođeczne itd.)

WđaĞciwa
dyrekcja generalna

Konsultacje wewnĊtrzne
(inne dyrekcje generalne
i sđuĪby KE)

Projekt aktu prawnego

WđaĞciwy komisarz

Sekretariat
Generalny KE

Szef gabinetu

Kolegium komisarzy

Rysunek 5. Proces decyzyjny w Komisji Europejskiej
½ródïo: Opracowanie wïasne.

7

Rola Komisji Europejskiej, Portal ec.europa.eu (dost¿p 30.12.2013). World Wide Web: http://ec.
europa.eu/eu_law/introduction/commission_role_pl.htm.
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Komisja jest takČe jedn z najwaČniejszych instytucji w zakresie unijnej wÙadzy wykonawczej. To j traktat czyni odpowiedzialn za wykonanie budČetu
i zarzdzanie programami oraz przyznaje kompetencje koordynacyjne, wykonawcze i zarzdzajce. Podejmuje równieČ Komisja inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osigni¿cia porozumieÚ mi¿dzyinstytucjonalnych. Komisja zapewnia wreszcie reprezentacj¿ Unii na
zewntrz z wyjtkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeÚstwa.
Tabela 10. Kompetencje Komisji Europejskiej

Kompetencje wykonawcze

ZarzÈdza programami
Wykonuje budĝet
Przyjmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania
Reprezentuje UE na arenie miÚdzynarodowej

Kompetencje prawotwórcze

Wysuwa projekty aktów ustawodawczych
Przyjmuje akty wykonawcze i delegowane

Kompetencja kontrolna

Czuwa nad stosowaniem prawa UE w pañstwach czïonkowskich

½ródïo: Opracowanie wïasne.

2.5. TrybunaÙ Sprawiedliwoïci Unii Europejskiej
Pod poj¿ciem TrybunaÙu Sprawiedliwoïci Unii Europejskiej rozumie° naleČy
caÙy system sdowniczy Unii, na który skÙadaj si¿: TrybunaÙ Sprawiedliwoïci,
Sd oraz sdy wyspecjalizowane z siedzib w Luksemburgu.
W skÙad TrybunaÙu Sprawiedliwoïci (TS) wchodzi jeden s¿dzia z kaČdego
paÚstwa czÙonkowskiego. S¿dziowie wspomagani si¿ przez rzeczników generalnych. TS jest instytucj ponadnarodow, bowiem s¿dziowie i rzecznicy nie s
reprezentantami poszczególnych paÚstw czÙonkowskich, ale funkcjonariuszami
UE, wybieranymi spoïród osób o niekwestionowanej niezaleČnoïci i majcych
kwalifikacje wymagane w ich paÚstwach do zajmowania najwyČszych stanowisk
sdowych lub b¿dcych uznanymi prawnikami. S oni mianowani za wspólnym
porozumieniem przez rzdy paÚstw czÙonkowskich na okres szeïciu lat z prawem reelekcji. Ze wzgl¿du na sw wÙaïciwoï° (posiadane kompetencje) TrybunaÙ
Sprawiedliwoïci ma charakter:
a) sdu konstytucyjnego – dokonuje wykÙadni prawa unijnego (pierwotnego
i wtórnego) oraz stwierdzenia niewaČnoïci aktów prawa wtórnego w drodze procedury prejudycjalnej. W ramach tej procedury sd krajowy moČe
si¿ zwróci° do TS (a jeïli orzeka w ostatniej instancji, musi to uczyni°) z pytaniem o znaczenie lub moc obowizujc aktów prawa unijnego, jeïli stosujc prawo UE poweĊmie wtpliwoïci co do jego wykÙadni lub waČnoïci.
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TrybunaÙ w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne wydaje tzw. orzeczenie
wst¿pne;
b) sdu mi¿dzynarodowego – rozstrzyga skargi na naruszenie przez paÚstwa
czÙonkowskie prawa unijnego wnoszone przez inne paÚstwa czÙonkowskie;
c) sdu administracyjnego – ocenia legalnoï° aktów prawa wtórnego w ramach skargi jednostek o stwierdzenie niewaČnoïci wiČcych aktów prawnych unijnych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych oraz bada
niezgodne z prawem zaniechania dziaÙania unijnych instytucji, organów
i jednostek organizacyjnych w ramach skargi na bezczynnoïci;
d) sdu cywilnego – orzeka o odpowiedzialnoïci odszkodowawczej UE.
Charakter Sdu i wymagania stawiane przed s¿dziami wchodzcymi w jego
skÙad odpowiadaj charakterowi TrybunaÙu Sprawiedliwoïci i wymogom, jakie
speÙni° musz kandydaci na s¿dziów TS. W odróČnieniu od TS w strukturze Sdu nie s jednak przewidziani rzecznicy generalni. Sd zostaÙ utworzony w celu
odciČenia przeÙadowanego liczb spraw TrybunaÙu Sprawiedliwoïci. Jest takČe
sdem odwoÙawczym od orzeczeÚ sdów wyspecjalizowanych.
Tabela 11. Skïad i kompetencje Trybunaïu SprawiedliwoĂci Unii Europejskiej
Trybunaï SprawiedliwoĂci Unii Europejskiej
Organ sÈdowy

Trybunaï SprawiedliwoĂci

SÈd

SÈd do Spraw Sïuĝby
Cywilnej

Skïad

28 sÚdziów
9 rzeczników generalnych
1 sekretarz

28 sÚdziów
1 sekretarz

7 sÚdziów
1 sekretarz

WïaĂciwoĂÊ

pytania prejudycjalne
skarga o stwierdzenie naruszenia prawa UE przez pañstwa czïonkowskie
skarga o stwierdzenie niewaĝnoĂci aktu prawa UE
skarga na bezczynnoĂÊ
instytucji UE
odwoïanie od wyroku SÈdu
kontrola orzeczeñ SÈdu
wydanych w postÚpowaniu
odwoïawczym od wyroku
SÈdu do Spraw Sïuĝby Publicznej

skarga o stwierdzenie
niewaĝnoĂci aktu prawa
unijnego
skarga na bezczynnoĂÊ
instytucji UE;
skarga odszkodowawcza;
spory miÚdzy UE a jej
pracownikami;

spory miÚdzy instytucjÈ,
organem lub jednostkÈ
organizacyjnÈ UE a jej
pracownikami

½ródïo: Opracowanie wïasne.

skargi wnoszone na podstawie klauzul arbitraĝowych w
umowach zawartych przez
UE lub w jej imieniu;
odwoïania od wyroków SÈdu
do Spraw Sïuĝby Publicznej.
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Sdy wyspecjalizowane tworzone s przy Sdzie do rozpoznawania
w pierwszej instancji niektórych kategorii skarg wniesionych w konkretnych
dziedzinach. Od orzeczeÚ wydanych przez sdy wyspecjalizowane przysÙuguje
prawo odwoÙania si¿ do Sdu. CzÙonkowie sdów wyspecjalizowanych s wybierani spoïród osób o niekwestionowanej niezaleČnoïci i mogcych zajmowa° stanowiska sdowe. S oni mianowani przez Rad¿. Jedynym sdem wyspecjalizowanym jest jak dotd Sd do Spraw SÙuČby Publicznej, rozpatrujcy spory
mi¿dzy UE a jej pracownikami.
2.6. Europejski Bank Centralny
Powstanie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w 1998 r. wiČe si¿
z utworzeniem unii gospodarczo-walutowej (UGW) i wspólnej europejskiej waluty. Europejski Bank Centralny i 28 krajowych banków centralnych stanowi
Europejski System Banków Centralnych8, którego gÙównym celem jest utrzymanie stabilnoïci cen w UE. Natomiast EBC i banki centralne paÚstw czÙonkowskich, których walut jest euro, tworz Eurosytetem.
Europejski Bank Centralny jest wyspecjalizowan instytucj UE – dziaÙa wyÙcznie w zakresie UGW. EBC jest niezaleČny w wykonywaniu swoich uprawnieÚ oraz zarzdzaniu swymi finansami. Jego funkcjonariusze nie mog otrzymywa° instrukcji ani od unijnych instytucji, ani rzdów paÚstw czÙonkowskich.
Instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE oraz paÚstwa czÙonkowskie zobowizane s t¿ niezaleČnoï° szanowa° i nie dČy° do wywierania wpÙywu na
EBC ani krajowe banki centralne.
Tabela 12. Struktura i kompetencje Europejskiego Banku Centralnego
Europejski Bank Centralny
Struktura
Rada Prezesów (ZarzÈd EBC, prezesi banków
centralnych wszystkich pañstw strefy euro)
ZarzÈd (prezes, wiceprezes, czterech czïonków)
Rada Ogólna (prezes EBC, wiceprezes EBC,
prezesi krajowych banków centralnych 28 pañstw
czïonkowskich UE)

Kompetencje
Wyznaczanie i realizacja polityki pieniÚĝnej strefy euro
Prowadzenie operacji walutowych
Utrzymywanie oficjalnych rezerw walutowych pañstw
strefy euro i zarzÈdzanie tymi rezerwami
Wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów pïatniczych
WyïÈczne prawo do zatwierdzania emisji banknotów
w strefie euro
Konsultacje w zakresie kaĝdego projektu aktu Unii oraz
propozycji regulacji krajowej w sferze UGW

½ródïo: Opracowanie wïasne.

8

Wi¿cej o Europejskim Systemie Banków Centralnych i jego zadaniach por. w rozdziale Euro –
wspólny pienidz.
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EBC jest bankiem emisyjnym, gdyČ ma wyÙczne prawo do upowaČniania do
emisji unijnej waluty – euro. Banknoty euro mog by° emitowane przez EBC
i krajowe banki centralne i tylko takie s legalnym ïrodkiem pÙatniczym w UE.
EBC prowadzi takČe, wraz z bankami centralnymi paÚstw czÙonkowskich, których walut jest euro, polityk¿ pieni¿Čn UE. Oprócz tego EBC jest konsultowany
w zakresie kaČdego projektu aktu Unii oraz propozycji regulacji krajowej w sferze UGW.
2.7. TrybunaÙ Obrachunkowy
TrybunaÙ Obrachunkowy (TO) nie jest, wbrew nazwie, organem sdowym
UE, a organem kontroli finansowej, sprawujcym kontrol¿ rachunków Unii. Realizujc to zadanie, TO nadzoruje dochody i wydatki Unii oraz czuwa nad naleČytym zarzdzaniem finansami Unii, sygnalizujc wszelkie wykryte nieprawidÙowoïci. TO pomaga równieČ Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych w zakresie wykonania budČetu.
W skÙad TO wchodzi jeden obywatel z kaČdego paÚstwa czÙonkowskiego.
CzÙonkowie TrybunaÙu Obrachunkowego s w peÙni niezaleČni w peÙnieniu swoich funkcji, w ogólnym interesie Unii: nie zwracaj si¿ o instrukcje ani ich nie
przyjmuj od Čadnego rzdu lub jakiegokolwiek organu UE. Powstrzymuj si¿
takČe od wszelkich czynnoïci niezgodnych z charakterem ich funkcji. W szczególnoïci czÙonkowie TrybunaÙu Obrachunkowego nie mog podczas peÙnienia
swych obowizków wykonywa° Čadnej innej zarobkowej lub niezarobkowej
dziaÙalnoïci zawodowej.
Tabela 13. Skïad i kompetencje Trybunaïu Obrachunkowego
Trybunaï Obrachunkowy
Skïad

Kompetencje

Jeden obywatel z kaĝdego pañstwa
czïonkowskiego

Kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii
Kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków wszystkich organów lub jednostek organizacyjnych utworzonych przez UniÚ, w zakresie,
w jakim akt zaïoĝycielski nie wyklucza takiej kontroli
Kontroluje legalnoĂÊ i prawidïowoĂÊ dochodów i wydatków oraz upewnia
siÚ co do naleĝytego zarzÈdzania finansami
Przedkïada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poĂwiadczenie wiarygodnoĂci rachunków, jak równieĝ legalnoĂci i prawidïowoĂci operacji
leĝÈcych u ich podstaw
Przedstawia swoje uwagi, zwïaszcza w formie sprawozdañ specjalnych
w poszczególnych sprawach
Pomaga Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w wykonywaniu ich funkcji
kontrolnych w zakresie wykonania budĝetu

½ródïo: Opracowanie wïasne.
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3. ródÙa prawa Unii Europejskiej
Pod poj¿ciem ĊródeÙ prawa unijnego naleČy rozumie° akty prawne skÙadajce
si¿ na porzdek prawny UE. Cech charakterystyczn unijnego porzdku prawnego jest wieloï° i róČnorodnoï° ĊródeÙ prawa. WyróČni° wïród nich moČna traktaty stanowice podstaw¿ UE, zasady ogólne prawa unijnego, umowy mi¿dzynarodowe zawierane przez Uni¿, regulaminy wewn¿trzne unijnych instytucji,
rozporzdzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie, wytyczne, biaÙe i zielone
ksi¿gi itd. RóČni si¿ one charakterem prawnym, trybem przyj¿cia, moc wiČc
czy kr¿giem adresatów.
Najcz¿ïciej akty prawa unijnego dzieli si¿ na akty prawa pierwotnego – stanowione przez paÚstwa czÙonkowskie, i akty prawa wtórnego – przyjmowane
przez instytucje UE. Relacje mi¿dzy tymi poziomami prawa UE s hierarchiczne,
co oznacza, Če akty niČszego rz¿du – prawo wtórne – nie mog by° w sprzeczne
z aktami wyČszej rangi – prawem pierwotnym.

Rysunek 6. Hierarchia ěródeï prawa UE
½ródïo: Opracowanie wïasne.

3.1. Prawo pierwotne
Prawo pierwotne stanowi hierarchicznie najwyČszy poziom prawa unijnego.
Obejmuje ono akty prawne stanowice podstaw¿ UE. Tak rol¿ odgrywaj unijne
traktaty:
a) traktaty zaÙoČycielskie: Traktat ustanawiajcy Europejsk Wspólnot¿ W¿gla
i Stali (18 kwietnia 1951 r.), Traktat ustanawiajcy Europejsk Wspólnot¿
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Gospodarcz i Traktat ustanawiajcy Europejsk Agencj¿ Energii Atomowej
(25 marca 1957 r.) oraz Traktat o Unii Europejskiej (7 lutego 1992 r.). Obecnie podstaw¿ UE stanowi Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny TWE). Nie jest zatem do niej zaliczany
TEWEA, statuujcy odr¿bn od UE, cho° powizan z ni, Europejsk
Wspólnot¿ Energii Atomowej;
b) traktaty rewizyjne, tj. traktaty zmieniajce lub uzupeÙniajce traktaty zaÙoČycielskie, m.in. Jednolity akt europejski (17 i 28 lutego 1986 r.), traktat nicejski (26 lutego 2001 r.), traktat lizboÚski (13 grudnia 2007 r.), traktat o fuzji
(8 kwietnia 1965 r.) czy traktat zmieniajcy niektóre postanowienia budČetowe traktatów ustanawiajcych Wspólnoty (22 kwietnia 1970 r.);
c) traktaty akcesyjne, tj. umowy o przystpieniu nowych paÚstw do UE, m.in.
traktat o przystpieniu Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii (22 stycznia 1972),
traktat o przystpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Rotwy, Litwy,
W¿gier, Malty, Polski, SÙowenii i SÙowacji (16 kwietnia 2003 r.) oraz traktat
o przystpieniu Chorwacji (9 grudnia 2011 r.);
d) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – niezaleČne od traktatów,
cho° posiadajce moc prawn równ traktatom ĊródÙo prawa pierwotnego,
b¿dce najwaČniejszym instrumentem ochrony praw czÙowieka w UE.

Rysunek 7. Prawo pierwotne UE
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Niemniej fundamentalne znaczenie niČ wymienione wyČej ĊródÙa prawa pisanego ma w systemie UE niepisane prawo pierwotne, reprezentowane przez
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zasady ogólne prawa unijnego. S to normy prawne, które nie zostaÙy zapisane
wprost w przepisach traktatów, ale wykreowane w orzecznictwie TrybunaÙu
Sprawiedliwoïci Unii Europejskiej (np. zasada pierwszeÚstwa prawa UE, zasada
bezpoïredniej skutecznoïci prawa UE). Zasady te TrybunaÙ wywodzi z prawa
mi¿dzynarodowego publicznego, formuÙuje na podstawie traktatów unijnych
bdĊ wyprowadza z systemów prawnych paÚstw czÙonkowskich. Do zasad ogólnych prawa UE zaliczane s teČ prawa podstawowe, a zatem prawa i wolnoïci
przysÙugujce jednostkom w systemie UE (np. prawo do równego traktowania).
3.1.1. Prawo wtórne
Aktami prawa wtórnego, okreïlanymi takČe mianem prawa pochodnego, s
akty prawne przyjmowane przez instytucje UE na podstawie wyraĊnego przepisu traktatowego. Akty prawa wtórnego mog mie° charakter aktów ustawodawczych, wykonawczych, delegowanych i tzw. aktów „bez przymiotnika”.

Rysunek 8. ½ródïa prawa wtórnego UE
½ródïo: Opracowanie wïasne.

3.2. Akty ustawodawcze
Akty ustawodawcze to te akty prawa wtórnego – rozporzdzenia, dyrektywy, decyzje, które przyjmowane s w drodze zwykÙej lub specjalnej procedury
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prawodawczej. Akty te stanowi najwaČniejsze ĊródÙo unijnego prawa wtórnego,
przyjmowane s bowiem w ramach podstawowej procedury decyzyjnej UE.
Przyjmowanie aktów prawodawczych, w odróČnieniu od innych aktów prawa unijnego, podlega nadzorowi ze strony parlamentów narodowych w odniesieniu do przestrzegania zasady pomocniczoïci.
3.3. Akty nieustawodawcze
Akty nieustawodawcze stanowi szerok grup¿ aktów innych niČ te, przyjmowane w ramach zwykÙej lub specjalnej procedury prawodawczej. WyróČni°
moČna trzy podkategorie aktów nieustawodawczych: akty delegowane, akty
wykonawcze i akty „bez przymiotnika”9. Wszystkie one s hierarchicznie podporzdkowane aktom ustawodawczym, co oznacza, Če nie mog by° sprzeczne
z rozporzdzeniem, dyrektyw ani decyzj przyj¿t w ramach zwykÙej lub specjalnej procedury prawodawczej.
Akty delegowane. Aktami delegowanymi s rozporzdzenia, dyrektywy
i decyzje o zasi¿gu ogólnym, które sÙuČ uzupeÙnieniu lub zmianie niektórych,
inne niČ istotne, przepisów aktu ustawodawczego. Dla odróČnienia od aktów
prawodawczych w ich nazwie znajduje si¿ przymiotnik „delegowane”. Akty te
mog by° przyjmowane wyÙcznie przez Komisj¿ Europejsk na podstawie upowaČnienia zawartego w akcie prawodawczym.
Kontrol¿ nad przyjmowaniem aktów delegowanych przez Komisj¿ Europejsk sprawuje Parlament Europejski oraz Rada, które mog odwoÙa° przekazane
KE uprawnienie do przyj¿cie aktu delegowanego albo sprzeciwi° si¿ przyj¿temu
przez KE aktowi delegowanemu, co uniemoČliwi jego wejïcie w Čycie.
Akty wykonawcze. Akty prawa UE mog by° aktami wykonawczymi. S
nimi te rozporzdzenia, dyrektywy i decyzje, w których tytule znajduje si¿ przymiotnik „wykonawczy”/„wykonawcza”. Przyjmowanie aktów wykonawczych
przez unijne instytucje ma charakter wyjtkowy, ograniczony do sytuacji, gdy
konieczne s jednolite warunki wykonania prawa UE we wszystkich paÚstwach
czÙonkowskich. Za wykonanie prawa unijnego odpowiedzialnoï° ponosz bowiem przede wszystkim paÚstwa czÙonkowskie i to na nich spoczywa w pierwszej kolejnoïci obowizek przyj¿cia wszelkich ïrodki prawa krajowego niezb¿dnych do wprowadzenia w Čycie prawnie wiČcych aktów Unii.
Akty wykonawcze przyjmowane s zasadniczo przez Komisj¿, a ich stanowienie podlega kontroli ze strony paÚstw czÙonkowskich w ramach tzw. procedury komitolgii.
9

C. Herma, Likwidacja „struktury filarowej” Unii – podmiotowoï° prawnomi¿dzynarodowa UE
oraz reforma systemów aktów prawa pierwotnego i wtórnego, w: Traktat z Lizbony. GÙówne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz red., Warszawa 2008, s. 141.
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Akty „bez przymiotnika”. Akty delegowane i akty wykonawcze nie reprezentuj wszystkich aktów nieustawodawczych. W ramach aktów przyjmowanych w drodze innej niČ zwykÙa i specjalna procedura prawodawcza wyróČni°
moČna bowiem takČe te akty prawa, które nie maj ani charakteru delegowanego,
ani wykonawczego. Do tej niejednolitej grupy zaliczy° naleČy m.in.:
ȭ rozporzdzenia i decyzje Europejskiego Banku Centralnego,
ȭ prawnie wiČce decyzje Rady Europejskiej,
ȭ decyzje Komisji Europejskiej w sferze prawa antymonopolowego,
ȭ porozumienia mi¿dzyinstytucjonalne.
Wszystkie te akty prawne tworz kategori¿ aktów nieustawodawczych „bez
przymiotnika”.
3.4. Formy aktów prawa wtórnego
Prawo wtórne UE tworzone jest w trzech podstawowych formach: rozporzdzeÚ, dyrektyw i decyzji. O tym, jaki rodzaj aktu prawnego powinien zosta°
przyj¿ty bardzo cz¿sto przesdzaj przepisy traktatowe. KaČdy z tych typów
aktów prawnych UE moČe wyst¿powa° jako akt ustawodawczy, wykonawczy
bdĊ delegowany. Rozporzdzenia, dyrektywy i decyzje wykonawcze i delegowane zawieraj w nazwie odpowiedni przymiotnik, pozwalajcy odróČni° je od
aktów ustawodawczych.
Rozporzdzenie. Rozporzdzenia s instrumentem ujednolicania prawa
w paÚstwach czÙonkowskich. Oznacza to, Če rozporzdzenia przyjmowane s
w tych dziadzinach aktywnoïci Unii, w których we wszystkich paÚstwach czÙonkowskich obowizywa° maj takie same rozwizania prawne.
Rozporzdzenie ma zasi¿g ogólny – skierowane jest do wszystkich paÚstw
czÙonkowskich (w przeciwieÚstwie do decyzji, która adresowana jest zazwyczaj
tylko do konkretnego adresata), wiČe w caÙoïci – wszystkie jego normy wiČ
instytucje UE, organy paÚstw czÙonkowskich, w tym sdy oraz obywateli
(w przeciwieÚstwie do dyrektywy, wiČcej jedynie co do celu, który jest w niej
przewidziany) i jest bezpoïrednio stosowane we wszystkich paÚstwach czÙonkowskich, co oznacza, Če z momentem jego wejïcia w Čycie staje si¿ ono ĊródÙem
prawa krajowego – moČe stanowi° podstaw¿ wyroków sdów krajowych oraz
decyzji organów administracji publicznej.
Dyrektywa. Dyrektywa jest aktem harmonizacji – zbliČania krajowych porzdków prawnych, skierowanym do paÚstw czÙonkowskich, wszystkich bdĊ
niektórych. Dyrektywa wiČe w odniesieniu do rezultatu, który ma by° osigni¿ty, pozostawiajc jednoczeïnie paÚstwom czÙonkowskim swobod¿ wyboru ïrodków, które zapewni osigni¿cie tego rezultatu. Zakres zwizania dyrektyw jest
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tym samym w¿Čszy niČ rozporzdzeniem, które wiČe w caÙoïci, tj. w odniesieniu do celu oraz ïrodków jego realizacji.
Specyfika dyrektywy polega na koniecznoïci jej wprowadzenia do prawa
paÚstw czÙonkowskich. Nie staje si¿ wi¿c ona automatycznie, w przeciwieÚstwie
do rozporzdzenia, cz¿ïci krajowego porzdku prawnego, ale wymaga od
paÚstw czÙonkowskich urzeczywistnienia przewidzianych w niej celów w okreïlonym terminie na drodze uchylenia, zmiany lub przyj¿cia nowego prawa wewn¿trznego (implementacja).
Decyzja. Decyzja jest aktem prawa wtórnego wiČcym, podobnie jak rozporzdzenie, w caÙoïci. Istniej dwa rodzaje decyzji – te, które wskazuj konkretnego adresata, i te, które adresatów nie wskazuj. Decyzje skierowane do konkretnych podmiotów – paÚstw czÙonkowskich bdĊ jednostek – wiČ tylko te
podmioty. Decyzje niewskazujce adresatów maj charakter zbliČony do rozporzdzeÚ, a wi¿c wiČ kaČdy podmiot, którego dotycz.
Zalecenie i opinia. Zalecenia i opinie nie maj mocy prawnie wiČcej.
Przyjmowane s najcz¿ïciej, gdy instytucje UE nie s upowaČnione do przyj¿cia
aktu prawnie wiČcego lub nie uznaj tego za celowe. Cho° traktat nie wskazuje
róČnic mi¿dzy zaleceniami a opiniami, s to akty o nieco odmiennej naturze.
Zalecenie wydawane jest z inicjatywy wÙasnej organu UE i wskazuje adresatowi – innej instytucji, paÚstwu czÙonkowskiemu lub jednostkom – doï° stanowczo okreïlone rozwizanie. Zalecenia wydawane s przez Rad¿, Komisj¿ oraz
Europejski Bank Centralny.
Opinie natomiast mog wydawa° wszystkie instytucje. Zazwyczaj czyni to
z inicjatywy innego podmiotu, wyraČajc w drodze opinii swój pogld na dan
spraw¿, sugerujc metody i ïrodki, które powinny by° podj¿te, by osign° zakÙadane cele itd.10
Akty nienazwane. Prócz wskazanych w art. 288 TFUE rozporzdzeÚ, dyrektyw, decyzji, zaleceÚ i opinii, instytucje UE przyjmuj takČe inne akty prawne,
które nie s wprost przewidziane (nazwane) w przepisach traktatowych. Zaliczaj si¿ do nich m.in. memoranda, plany, projekty, deklaracje Parlamentu Europejskiego, komunikaty Komisji itp. MoČliwoï° ich wydawania zostaÙa jednak ograniczona postanowieniami traktatów, które zobowizuj Parlament Europejski
i Rad¿ do powstrzymywania si¿ od przyj¿cia aktu nieprzewidzianego prze procedur¿ prawodawcz w danej dziedzinie.

10

Por. J. Galster, Porzdek prawny Unii Europejskiej, w: Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzgl¿dnieniem Traktatu z Lizbony. Zarys wykÙadu, J. Galster red., ToruÚ 2010, s. 334.
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Tabela 14. Formy aktów prawa wtórnego
Nazwa

Adresat

Cechy

RozporzÈdzenie

pañstwa czïonkowskie
i ich obywatele

ogólny zasiÚg
wiÈĝe w caïoĂci
bezpoĂrednio stosowane we wszystkich pañstwach
czïonkowskich

Dyrektywa

tylko pañstwa czïonkowskie
(wszystkie lub niektóre)

wiÈĝe co do rezultatu
wymaga wprowadzenia do krajowego porzÈdku prawnego

Decyzja

pañstwa czïonkowskie
lub osoby

wiÈĝe w caïoĂci
bezpoĂrednio skuteczna wobec indywidualnych adresatów

Zalecenie/opinia

instytucje UE, pañstwa
czïonkowskie

niewiÈĝÈce prawnie
forma wyraĝania opinii przez instytucje UE

Akty nienazwane

instytucje UE, pañstwa
czïonkowskie

akty nieprzewidziane wprost w traktatach
zróĝnicowany charakter prawny

½ródïo: Opracowanie wïasne.

4. Proces prawodawczy w UE
Podstawowym trybem podejmowania decyzji przez Uni¿ Europejsk jest
procedura prawodawcza. Jest to proces decyzyjny niemajcy odpowiednika
w systemie decyzyjnym Čadnej innej organizacji mi¿dzynarodowej, które decyzje
podejmuj zazwyczaj przy wykorzystaniu tradycyjnej metody mi¿dzyrzdowej,
tj. w drodze uzgodnieÚ mi¿dzy rzdami wszystkich paÚstw czÙonkowskich.
Ten wyjtkowy proces decyzyjny UE okreïla si¿ mianem metody unijnej.
Charakteryzuje si¿ ona opracowywaniem projektów aktów ustawodawczych
przez Komisj¿ Europejsk, przyjmowaniem wysuni¿tych przez ni propozycji
przez Rad¿ i Parlament Europejski w formie rozporzdzeÚ, dyrektyw lub decyzji
oraz kontrol przez TrybunaÙ Sprawiedliwoïci Unii Europejskiej sposobu przyjmowania tych aktów oraz ich wykonywania.
WyróČnia si¿ zwykÙ i specjaln procedur¿ prawodawcz
4.1. ZwykÙa procedura prawodawcza
ZwykÙa procedura ustawodawcza, unormowana art. 294 TFEU, rozpoczyna
si¿ przedstawieniem przez Komisj¿ projektu aktu prawnego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Parlament uchwala swe stanowisko wobec przedstawionego
projektu w pierwszym czytaniu i przekazuje je Radzie. Jeïli Rada zatwierdzi to
stanowisko, akt zostaje przyj¿ty zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu. Natomiast
w przypadku niezatwierdzenia stanowiska Parlamentu Rada przyjmuje wÙasne
stanowisko w pierwszym czytaniu, które przekazuje Parlamentowi, informujc
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go jednoczeïnie o przyczynach przyj¿cia przez ni wÙasnego stanowiska. W procedurze legislacyjnej nast¿puje drugie czytanie.
Na tym etapie Parlament Europejski moČe w cigu trzech miesi¿cy od otrzymania stanowiska Rady zatwierdzi° je albo nie wypowiedzie° si¿ na jego temat,
co oznacza przyj¿cie aktu w brzmieniu odpowiadajcym stanowisku Rady i koÚczy procedur¿ prawodawcz. ZakoÚczenie procedury prawodawczej nastpi
takČe wraz z odrzuceniem przez PE stanowiska Rady wi¿kszoïci gÙosów jego
czÙonków – proponowany akt uwaČa si¿ wtedy za nieprzyj¿ty. Parlament Europejski moČe takČe we wskazanym terminie zaproponowa° poprawki do stanowiska Rady. Zmieniony w ten sposób tekst jest przekazywany Radzie i Komisji,
która opiniuje przedstawione poprawki. Rada ma trzy miesice od otrzymania
poprawek Parlamentu na przyj¿cie wszystkich zmian – dany akt uwaČa si¿ wtedy za przyj¿ty w zmienionym brzmieniu, co koÚczy procedur¿ prawodawcz.
Jeïli w tym terminie nie przyjmie wszystkich wniesionych poprawek, przewodniczcy Rady wraz z przewodniczcym PE zwoÙuje komitet pojednawczy w terminie szeïciu tygodni. Proces ustawodawczy wchodzi w faz¿ procedury pojednawczej.
Zadaniem komitetu pojednawczego, skÙadajcego si¿ z czÙonków Rady lub
ich przedstawicieli oraz takiej samej liczby czÙonków reprezentujcych Parlament, jest doprowadzenie do porozumienia w sprawie wspólnego projektu,
opracowanego na podstawie stanowisk obu instytucji z drugiego czytania.
W pracach komitetu uczestniczy takČe Komisja Europejska, która podejmuje
wszelkie dziaÙania uÙatwiajce osigni¿cie porozumienia przez zbliČanie stanowisk Parlamentu i Rady. JeČeli w terminie szeïciu tygodni od jego zwoÙania komitet pojednawczy nie osignie sukcesu, tj. nie zatwierdzi wspólnego projektu,
proponowany akt uwaČa si¿ za nieprzyj¿ty. Oznacza to zakoÚczenie procedury
prawodawczej. Jeïli komitetowi uda si¿ zatwierdzi° wspólny projekt Rady i Parlamentu, nast¿puje trzecie czytanie.
Parlament i Rada maj na tym etapie procedury prawodawczej szeï° tygodni
od zatwierdzenia wspólnego projektu na przyj¿cie danego aktu zgodnie z tym
projektem. JeČeli nie zdoÙaj tego uczyni°, proces ustawodawczy koÚczy si¿ fiaskiem – akt uwaČa si¿ za nieprzyj¿ty.
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Rysunek 9. Zwykïa procedura ustawodawcza
½ródïo: Krajowa SieÊ Obszarów Wiejskich, http://ksow.pl/wpr-po-2013-roku/propozycje-legislacyjne-ke/reformawpr-a-procedura-legislacyjna-w-ue.html.
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4.2. Specjalna procedura prawodawcza
Specjalna procedura ustawodawcza dotyczy przypadków wyraĊnie wskazanych przez traktat. W tych obszarach dziaÙaÚ UE, w których traktat odwoÙuje si¿
do specjalnej procedury prawodawczej, akt prawny – rozporzdzenie, dyrektywa
lub decyzja – przyjmowane s przez Parlament Europejski z udziaÙem Rady
bdĊ, cz¿ïciej, przez Rad¿ z udziaÙem Parlamentu. W ramach specjalnej procedury ustawodawczej akt prawny nie jest zatem przyjmowany wspólnie przez obie
unijne instytucje ustawodawcze, jak ma to miejsce w zwykÙej procedurze prawodawczej, a tylko przez jedn z nich z mniejszym lub wi¿kszym zaangaČowaniem
drugiej instytucji, np. po przeprowadzeniu z ni konsultacji bdĊ uzyskaniu jej
zgody.
W praktyce najcz¿ïciej specjalna procedura prawodawcza wymaga przyj¿cia
aktu ustawodawczego jednomyïlnie przez Rad¿ UE po otrzymaniu opinii (I)
bdĊ zgody PE (II).
Inicjatywa ustawodawcza
Komisji Europejskiej

PrzyjĊcie aktu ustawodawczego
przez RadĊ UE

Parlament Europejski

opinia

Rysunek 10. Specjalna procedura prawodawcza (I)
½ródïo: Opracowanie wïasne.

Parlament Europejski

Inicjatywa ustawodawcza
Komisji Europejskiej

zgoda

PrzyjĊcie aktu ustawodawczego
przez RadĊ UE

Parlament Europejski

brak zgody

PrzyjĊcie aktu ustawodawczego
przez RadĊ UE niemoĪliwe

Rysunek 11. Specjalna procedura ustawodawcza (II)
½ródïo: Opracowanie wïasne.
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5. Ustrój UE – zakoÚczenie
Unia Europejska jest system nieposiadajcym odpowiednika ani wïród organizacji mi¿dzynarodowych, ani, tym bardziej, wïród paÚstw. Przyznane Unii
przez jej czÙonków daleko idce kompetencje spowodowaÙy wyksztaÙcenie specyficznego systemu instytucjonalnego, w ramach którego kaČdy z elementów skÙadajcych si¿ na ów system wyposaČony zostaÙ w uprawnienia i zadania, które
sÙuČy° maj realizacji celów UE. Najwi¿ksze znaczenie odgrywa w tym zakresie
siedem ciaÙ tworzcych ramy instytucjonalne Unii: Parlament Europejski, Rada
Europejska, Rada, Komisja Europejska, TrybunaÙ Sprawiedliwoïci Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny i TrybunaÙ Obrachunkowy. Struktura organizacyjna UE jest jednak bardziej skomplikowana i prócz instytucji obejmuje takČe
unijne organy i jednostki organizacyjne.
Specyfika dziaÙania unijnych instytucji polega na ich wyposaČeniu w kompetencje do stanowienia prawa, jego wykonywania, a takČe sdowej kontroli jego
przestrzegania. Najwczeïniej paÚstwa czÙonkowskie przeniosÙy na poziom UE
uprawnienie do stanowienia prawa. Podkreïli° naleČy, iČ proces prawotwórczy
jest w UE procesem wielopoziomowym i zróČnicowanym, a jego najbardziej reprezentatywnym nurtem jest procedura prawodawcza – podstawowy, a zarazem
unikalny, tryb decyzyjny UE.
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SÙowniczek
Komitologia – nadzorowanie przez paÚstwa czÙonkowskie wykonywania przez
Komisj¿ Europejsk przekazanych jej uprawnieÚ prawotwórczych w ramach
specjalnych komitetów.
Metoda unijna – unikalny tryb decyzyjny Unii Europejskiej, charakteryzujcy si¿
przyj¿ciem aktu prawnego przez Parlament Europejski i Rad¿ w drodze gÙosowania wi¿kszoïciowego na wniosek Komisji Europejskiej i poddaniem go kontroli sdowej TrybunaÙu Sprawiedliwoïci Unii Europejskiej.
Ponadnarodowoï° – cecha Unii Europejskiej wyznaczona przez niezaleČny od
woli paÚstw czÙonkowskich system instytucjonalny i decyzyjny UE, w którym
przyj¿ty przez unijne instytucje akt prawny jest wiČcy takČe dla paÚstw, które
si¿ temu aktowi sprzeciwiÙy, a jego wykonanie na poziomie krajowym podlega
sdowej kontroli TSUE.
Zasada degresywnej proporcjonalnoïci – zasada rzdzca podziaÙem liczby
miejsc w Parlamencie Europejskim, zgodnie z któr deputowany z kraju o duČej
liczbie ludnoïci b¿dzie reprezentowa° wi¿ksz liczb¿ obywateli niČ deputowany
z kraju o mniejszym potencjale demograficznym.
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PROPOZYCJE )WICZES
Pytania sprawdzajce
1. Co to jest prawo pierwotne UE?
2. Jakie s cechy dyrektywy jako ĊródÙa prawa wtórnego UE?
3. Co oznacza „podwójny kapelusz” wysokiego przedstawiciela UE do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeÚstwa?
4. Jaki charakter maj kompetencje do stanowienia prawa Komisji Europejskiej?
Zadanie 1. „Unia Europejska jako organizacja ponadnarodowa”
Uczniowie pracuj w kilkuosobowych grupach. KaČda z grup proszona jest
o wymienienie i wyjaïnienie cech UE jako organizacji ponadnarodowej. Wyniki
°wiczenia kaČda z grup prezentuje pozostaÙym.
)wiczenie to umoČliwia lepsze zrozumienie wyjtkowoïci UE jako organizacji mi¿dzynarodowej, podnoszc wiedz¿ uczniów w zakresie atrybutów UE
i cech jej porzdku prawnego. Przez publiczne prezentowanie rezultatów pracy
w grupach uczniowie zdobywaj doïwiadczenie wystpieÚ publicznych i kluczowego w ich trakcie jasnego i zwi¿zÙego formuÙowania wypowiedzi.
Zadanie 2. „Ramy instytucjonalne UE”
Uczniowie powinni zosta° podzieleni na siedem grup. Na wczeïniej przygotowanym przez nauczyciela plakacie z ramami instytucjonalnymi UE pozostawionych jest siedem pustych miejsc, symbolizujcych elementy skÙadowe ram instytucjonalnych UE. KaČda z grup wypeÙnia to wolne miejsce opracowan przez
siebie jedn unijn instytucj, wskazujc jej skÙad, charakter i zadania. Uczniowie
z kaČdej grupy charakteryzuj instytucj¿, nad któr pracowali, kolegom i koleČankom z pozostaÙych grup.
)wiczenie to pozwala utrwali° wiedz¿ na temat instytucji, przy pomocy których UE realizuje powierzone jej zadania i wyznaczone cele. Aktywnoï° przyczynia si¿ do podniesienia ïwiadomoïci na temat zakresu kompetencji i odpowiedzialnoïci poszczególnych instytucji w systemie UE. Jest to niezwykle waČny
rezultat, bowiem wiele osób nie orientuje si¿ w unijnych instytucjach, w wyniku
czego oceniaj struktur¿ organizacyjn UE jako skomplikowan i niejasn.
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Zadanie 3. „Rada UE jako unijny prawodawca”
Uczniowie proszeni si¿ o przeprowadzenie symulacji obrad i gÙosowania w Radzie UE nad projektem rozporzdzenia ustanawiajcego program wspierajcy
mobilnoï° uczniów i studentów Erasmus+.
Uczniowie wcielaj si¿ w rol¿ ministrów edukacji paÚstw czÙonkowskich UE
i przeprowadzaj dyskusj¿, w trakcie której przedstawiaj stanowiska poszczególnych paÚstw czÙonkowskich w odniesieniu do projektu mobilnoïci uczniów
w ramach UE. W trakcie °wiczenia uczniowie dokonuj pomi¿dzy sob odpowiedniego podziaÙu gÙosów w Radzie zgodnie z liczb gÙosów przysÙugujcych
poszczególnym paÚstwom czÙonkowskim oraz przeprowadzaj gÙosowanie
zgodnie z obowizujcym systemem gÙosowania w Radzie, oceniajc, czy w ïwietle odpowiednich przepisów rozporzdzenie zostaÙo przyj¿te.
Aktywnoï° wymaga odnalezienia w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej upowaČnienia do dziaÙania Rady UE w obszarze edukacji, w Traktacie
o Unii Europejskiej natomiast – przepisu definiujcego metod¿ liczenia gÙosów
w Radzie UE.
)wiczenie wspiera umiej¿tnoï° kreatywnego myïlenia – wymaga przygotowania argumentów negocjacyjnych przez kaČdego ucznia. Uczy sztuki argumentacji i szukania porozumienia w przypadku sprzecznych interesów.
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OBYWATEL UNII EUROPEJSKIEJ
„Unii Europejskiej nie da si¿ zbudowa° bez obywateli
– moČna j budowa° jedynie wraz z ludĊmi, dla których
j stworzono, oraz w oparciu o ich idee. Obywatelstwo
europejskie stanowi kamieÚ w¿gielny integracji UE. Powinno
ono by° dla unii politycznej tym, czym euro jest
dla unii gospodarczej i walutowej”.
– Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwoïci,
praw podstawowych i obywatelstwa1

Cel zaj¿°
Co to jest obywatelstwo Unii Europejskiej? Z czym si¿ wiČe? Na czym polega? I kto to jest obywatel Unii Europejskiej? Wydaje si¿, Če pytania te s proste,
ale jest tak tylko pozornie. Przynajmniej taki wniosek nasuwa si¿ po lekturze
badaÚ – opublikowanych w 2013 r. w formie kolejnego raportu Eurobarometru –
zleconych przez Komisj¿ Europejsk. Eurobarometr to badanie, przeprowadzane
wïród mieszkaÚców wszystkich paÚstw czÙonkowskich Unii Europejskiej na
polecenie Komisji Europejskiej. W tym wypadku Europejczyków pytano m.in.
o to, czy w ogóle znaj taki termin jak „obywatelstwo Unii Europejskiej”, czy
wiedz, co on oznacza oraz jak moČna uzyska° obywatelstwo UE. OkazaÙo si¿, Če
wi¿kszoï° Europejczyków wie, Če istnieje coï takiego jak obywatelstwo UE, wiedz oni teČ, jak zostaje si¿ obywatelem Unii Europejskiej, a jednoczeïnie – paradoksalnie – wi¿kszoï° mieszkaÚców Unii Europejskiej nie wie, co kryje si¿ pod

1 Komisja Europejska, Sprawozdanie na Temat Obywatelstwa UE – 2013 r., Urzd Publikacji Unii
Europejskiej, Bruksela 2013, s. 1.
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terminem „obywatelstwo UE”2. Zaj¿cia te umoČliwi zdobycie wiedzy o tym, co
to jest obywatelstwo Unii Europejskiej. Wyjaïni takČe jakie prawa przysÙuguj
obywatelowi zjednoczonej Europy i jakie s jego obowizki. UmoČliwi teČ zdobycie wiedzy o tym, jak obywatel Unii Europejskiej moČe wpÙywa° na ksztaÙt
Unii i jak moČe broni° swoich praw w przypadku ich Ùamania.

Zakres wiedzy wst¿pnej
1. Co to jest obywatelstwo?
Co to wÙaïciwie jest obywatelstwo? OdpowiedĊ na to pytanie zaleČy od tego,
kto b¿dzie na nie odpowiadaÙ. Prawnik najprawdopodobniej powie, Če obywatelstwo to „stosunek prawny Ùczcy jednostk¿ z paÚstwem, z którego to stosunku
wynikaj skutki prawne okreïlone w prawie wewn¿trznym danego paÚstwa oraz
w prawie mi¿dzynarodowym, a takČe prawa i obowizki wspólne wszystkim
osobom majcym to obywatelstwo, chyba Če pewnym ich grupom zapewniono
specjalny status”3. MoČe on teČ stwierdzi°, Če obywatelstwo to „trwaÙy w¿zeÙ
prawny Ùczcy jednostk¿ (osob¿ fizyczn) z jakimï paÚstwem, podmiotem prawa mi¿dzynarodowego [...]. Fakt posiadania obywatelstwa przesdza o zakresie
praw i obowizków jednostki wobec jej paÚstwa”4. Inaczej do zadania zdefiniowania obywatelstwa podejdzie politolog. Dla niego obywatelstwo to prawa wynikajca z pozycji jednostki w ramach spoÙecznoïci lub w danym ustroju politycznym. Podejïcie politologiczne Ùczy uczestniczenie w Čyciu publicznym
z posiadaniem praw i obowizków, a takČe wzajemnych zobowizaÚ, wynikajcych z faktu, Če Čyjemy razem na jakimï obszarze i Ùczy nas kultura, polityka
i gospodarka5. Z kolei socjolog b¿dzie podkreïlaÙ, Če moČna mówi° o trzech wymiarach obywatelstwa: cywilnym, politycznym i spoÙecznym. Wymiar cywilny to
przede wszystkim prawa obywatelskie – gwarancja wolnoïci kaČdej osoby, na
której straČy stoj sdy. Wymiar polityczny obywatelstwa to moČliwoï° wpÙywania na wÙadz¿ polityczn i uczestniczenia w niej, czy to za spraw czynnego
uczestniczenia w wyborach (gÙosowania zgodnie z wÙasnymi przekonaniami na
wybranego przez siebie kandydata lub parti¿ polityczn), czy to za spraw bier-

2 European Commission, Flash Eurobarometer 365: European Union Citizenship Report, Brussels, February 2013, s. 4.
3 Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 460.
4 Wielka encyklopedia prawa, red. B. HoÙyst, E. Smoktunowicz, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005, hasÙo „obywatelstwo”.
5 SÙownik politologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, hasÙo „obywatelstwo”.
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nego uczestniczenia w wyborach, a póĊniej – po ewentualnym sukcesie wyborczym – samodzielnego sprawowania urz¿du. W opinii socjologów wymiar spoÙeczny obywatelstwa to przede wszystkim prawo do odpowiedniego poziomu
Čycia. Ten wymiar obywatelstwa zwizany jest gÙównie z systemem szkolnym –
poniewaČ moČliwoïci zdobycia wyksztaÙcenia w duČym stopniu determinuj
przyszÙ pozycj¿ na rynku pracy – oraz systemem ïwiadczeÚ spoÙecznych, takich
jak emerytury, renty, ubezpieczenia od bezrobocia, które powinny zapewnia°
moČliwoï° godnej egzystencji, gdy czÙowiek nie moČe pracowa°, czy to ze wzgl¿du na wiek, stan zdrowia, czy teČ w czasie szukania nowej pracy6. Jak wida°, nie
ma jednej definicji obywatelstwa, a przedstawiciele kaČdej z nauk zainteresowanych t problematyk zwracaj uwag¿ na inne aspekty zagadnienia. Jednak dzi¿ki zestawieniu róČnych podejï° moČliwe jest uchwycenie istoty obywatelstwa
jako uregulowanego prawnie zwizku mi¿dzy mieszkaÚcami paÚstwa a paÚstwem, i wynikajcymi z niego prawami i obowizkami obu stron we wszystkich
najwaČniejszych obszarach Čycia spoÙecznego, gospodarczego i kultury.

2. Istota i powstanie obywatelstwa europejskiego
ChociaČ idea obywatelstwa w Europie ma swoje korzenie juČ w staroČytnoïci
– przede wszystkim paÚstwo-miasto (polis) Ateny oraz Rzym – to obywatelstwo
na poziomie ponadnarodowej Unii Europejskiej jest zjawiskiem nowym7. Dokumenty leČce u podstaw Wspólnot Europejskich, obecnej Unii Europejskiej – traktat paryski z 1951 r. (Traktat ustanawiajcy Europejsk Wspólnot¿ W¿gla i Stali)
oraz traktaty rzymskie z 1957 r. (Traktat ustanawiajcy Europejsk Wspólnot¿
Gospodarcz oraz Traktat ustanawiajcy Europejsk Wspólnot¿ Energii Atomowej) – nie wprowadzaÙy takich poj¿° jak „obywatelstwo europejskie” czy „obywatelstwo wspólnot europejskich”. MieszkaÚcy poszczególnych paÚstw czÙonkowskich pozostali obywatelami tych paÚstw i przez nie byli reprezentowani we
wszystkich sprawach, dotyczcych funkcjonowania wspólnot. Co wi¿cej, na tym
etapie nie przewidywano równieČ, Če postanowienia traktatów b¿d dotyczyÙy
bezpoïrednio mieszkaÚców kontynentu. MiaÙy one by° ograniczone wyÙcznie
do paÚstw czÙonkowskich.
Jednak juČ w 1963 r. TrybunaÙ Sprawiedliwoïci, rozpatrujc spraw¿ Van
Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen (szerzej znan po
6 SÙownik socjologii i nauk spoÙecznych, red. G. Marshall, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,
s. 217–218.
7 Zagadnienia zwizane z histori idei i instytucji obywatelstwa s szeroko omówione w ksiČce:
K. TrzciÚski, Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
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prostu jako Van Gend en Loos) sytuacj¿ zmieniÙ. Holenderskie przedsi¿biorstwo
Van Gend en Loos sprowadziÙo z Niemiec pewn iloï° produktów chemicznych,
na które holenderski urzd celny naÙoČyÙ cÙo. Przedstawiciele firmy doszli do
wniosku, Če cÙo to jest sprzeczne z prawem wspólnotowym i zaskarČyli decyzj¿
do sdu, który nast¿pnie zwróciÙ si¿ z pytaniem o interpretacj¿ przepisów traktatów do TrybunaÙu Sprawiedliwoïci. W orzeczeniu TrybunaÙy najwaČniejsze jest
stwierdzenie, Če nie tylko paÚstwa zwizane s przepisami traktatów europejskich, ale równieČ jednostki, pochodzce z paÚstw czÙonkowskich. W opinii TrybunaÙu Sprawiedliwoïci postanowienia traktatów naÙoČyÙy na jednostki pewne
obowizki, ale daÙy im teČ pewne prawa. Tym samym doszÙo do nawizania
bezpoïredniej wi¿zi mi¿dzy obywatelami poszczególnych paÚstw czÙonkowskich
a samymi Wspólnotami Europejskimi. Z perspektywy powstawania koncepcji
obywatelstwa Unii Europejskiej (europejskiego), decyzja ta ma fundamentalne
znaczenie. Przede wszystkim, trzeba byÙo zapewni° ochron¿ praw jednostek. Po
drugie, prawo dotykajce obywateli bezpoïrednio, a nie poïrednio, jak do tej
pory, musiaÙo uzyska° demokratyczn legitymizacj¿, czyli zgod¿ obywateli na
wprowadzenie. Po trzecie wreszcie, skoro Wspólnoty Europejskie zacz¿Ùy stanowi° prawa obowizujce obywateli paÚstw czÙonkowskich bezpoïrednio, to relacje mi¿dzy Wspólnotami a obywatelami musiaÙy zosta° uregulowane8.
ChociaČ bezpoïrednia wi¿Ċ mi¿dzy Wspólnotami a obywatelami paÚstw
czÙonkowskich wywodzi si¿ z decyzji sdu podj¿tej juČ po podpisaniu traktatów
rzymskich, nie oznacza to jednak, Če pierwsze traktaty nie wspominaÙy o obywatelach paÚstw tworzcych Wspólnoty Europejskie; przeciwnie: w Traktacie ustanawiajcym Europejsk Wspólnot¿ Gospodarcz (TEWG) juČ w art. 7 pojawia si¿
zakaz dyskryminacji w paÚstwach czÙonkowskich osób ze wzgl¿du na obywatelstwo. Zakaz ten jest jednak ograniczony w dwojaki sposób. Po pierwsze, dotyczy
wyÙcznie obywateli paÚstw czÙonkowskich Wspólnot Europejskich. Po drugie,
zwizany jest z tworzeniem wspólnego rynku i zapewnieniem realizacji Ùczcego si¿ z nim prawa swobodnego przemieszczania si¿, pobytu i podejmowania
pracy zawodowej przez pracowników (art. 48 TEWG), osoby chcce prowadzi°
dziaÙalnoï° gospodarcz (art. 52 TEWG) oraz usÙugow (art. 59 TEWG), pochodzce z paÚstw czÙonkowskich Wspólnot Europejskich. Tym samym moČna
przyj°, Če jedno z fundamentalnych praw obywateli Unii Europejskiej, o którym
b¿dzie mowa póĊniej, wywodzi si¿ w sensie traktatowym z wolnoïci do prowadzenia dziaÙalnoïci gospodarczej na terenie paÚstw czÙonkowskich Wspólnot
Europejskich.
8 I. Skomerska-Muchowska, A. Wyrozumska, Obywatel Unii, Instytut Wydawniczy EuroPrawo,
Warszawa 2010, s. VI-2.
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W lata 70. XX w. Wspólnoty Europejskie weszÙy jako bardzo specyficzny organizm: organizacje o charakterze gospodarczym, dajce obywatelom swoich
paÚstw czÙonkowskich pewne swobody, wywodzce si¿ z wolnoïci prowadzenia
i podejmowania dziaÙalnoïci gospodarczej. Prawo stanowione przez organy
Wspólnot stosowane byÙo bezpoïrednio do obywateli ich paÚstw czÙonkowskich,
a jednoczeïnie obywatele ci nie mieli bezpoïredniego wpÙywu na organizacje,
które decydowaÙy o ich Čyciu. Wszystkie decyzje dotyczce ksztaÙtu Wspólnot
Europejskich podejmowane byÙy przez rzdy paÚstw czÙonkowskich (z gÙosem
doradczym w postaci opinii wyraČanej przez Zgromadzenie Parlamentarne,
w skÙad którego wchodzili przedstawiciele wybierani przez parlamenty w poszczególnych paÚstwach). MoČna teČ uj° to wszystko proïciej: powstaÙa organizacja majca duČy wpÙyw na prawa i wolnoïci obywateli wielu paÚstw europejskich, na któr ludzie ci nie mieli Čadnego bezpoïredniego wpÙywu. Po
przeanalizowaniu sytuacji, rzdy paÚstw czÙonkowskich postanowiÙy zwi¿kszy°
wpÙyw obywateli na Wspólnoty, a tym samym rozszerzy° integracj¿ równieČ
o aspekt polityczny, nie tylko gospodarczy. Zadanie przygotowania propozycji
dziaÙaÚ, które powinny zosta° podj¿te, aby osign° zakÙadane cele, powierzono
premierowi Królestwa Belgii Leo Tindemansowi. Pod jego kierownictwem opracowano dwa dokumenty, które zostaÙy ogÙoszone w 1975 r. Pierwszy z nich, pt.
Ku obywatelstwu europejskiemu, postulowaÙ wprowadzenie obywatelstwa europejskiego, a w zwizku z tym równieČ mechanizmów, majcych zapewni° obywatelom paÚstw czÙonkowskich integracj¿ w innych paÚstwach Wspólnot Europejskich. SÙuČy° temu miaÙo zagwarantowanie wszystkim obywatelom kaČdego
paÚstwa czÙonkowskiego przebywajcym na terenie dowolnego innego paÚstwa
naleČcego do Wspólnot Europejskich takich samych praw obywatelskich, politycznych i spoÙecznych, jakie przysÙugiwaÙy mieszkaÚcom danego paÚstwa, posiadajcym jego obywatelstwo. Autorzy raportu Ku obywatelstwu europejskiemu
proponowali równieČ wprowadzenie jednego wzoru paszportów dla obywateli
wszystkich paÚstw czÙonkowskich. Celem tego dziaÙania miaÙo by° uÙatwienie
przemieszczania si¿ mi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi. Dodatkowo, jeden wzór
paszportu miaÙ wzmacnia° poczucie jednoïci europejskiej i sprzyja° wytworzeniu
wspólnej toČsamoïci. Drugi raport opracowany pod kierownictwem Leo Tindemansa nosiÙ tytuÙ Raport w sprawie Unii Europejskiej. Autorzy raportu uznali, Če nie
ma moČliwoïci rozpocz¿cia integracji politycznej bez utworzenia obywatelstwa
europejskiego. Co wi¿cej, jeČeli integracja polityczna miaÙa si¿ powieï°, niezb¿dne
byÙo – w opinii autorów – wprowadzenie zasady bezpoïrednich wyborów do
Parlamentu Europejskiego. Konieczne byÙo teČ wypracowanie jednolitych,
wspólnych standardów ochrony fundamentalnych praw wszystkich obywateli
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paÚstw czÙonkowskich. Wzmocnieniu poczucia wspólnoty miaÙo sÙuČy° równieČ
wprowadzenie mechanizmu, uÙatwiajcego wymian¿ uczniów, studentów i naukowców mi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi Wspólnot Europejskich9. Propozycje przedstawione przez Leo Tindemansa – wprowadzenie obywatelstwa europejskiego oraz mechanizmów demokratycznych – mogÙy rozwizywa° wszystkie
podstawowe problemy zwizane z brakiem demokratycznej legitymizacji
Wspólnot Europejskich, jednak na ich wprowadzenie w Čycie Europejczycy musieli poczeka° jeszcze wiele lat.
Debata nad przyszÙym ksztaÙtem obywatelstwa europejskiego trwaÙa do pocztku lat 90. XX w., jednoczeïnie z debat nad przyszÙoïci Wspólnot Europejskich i caÙego bardzo szybko zmieniajcego si¿ – m.in. wskutek upadku komunizmu w paÚstwach Europy grodkowej i Wschodniej – kontynentu europejskiego.
Decyzja o tym, co powinno wchodzi° w skÙad praw zwizanych z obywatelstwem europejskim, zapadÙa w grudniu 1990 r. w czasie spotkania Rady Europejskiej, które odbyÙo si¿ w Rzymie. Pierwsz grup¿ praw, które miaÙo obejmowa°
obywatelstwo europejskie, stanowiÙy prawa obywatelskie: czynne i bierne prawo
wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych
(samorzdowych) w paÚstwie zamieszkania – niezaleČnie od posiadanego obywatelstwa paÚstwa czÙonkowskiego. Druga grupa praw wchodzcych w skÙad
obywatelstwa europejskiego dotyczyÙa praw gospodarczych i socjalnych. W jej
skÙad miaÙy wchodzi° takie prawa, jak prawo do swobodnego przemieszczania
si¿ i wyboru miejsca zamieszkania, a takČe zakaz dyskryminacji ze wzgl¿du na
pochodzenie. Wreszcie w trzeciej grupie praw, powizanych z obywatelstwem
europejskim, znalazÙo si¿ prawo do wspólnej opieki dyplomatycznej obywateli
paÚstw czÙonkowskich przez wszystkie paÚstwa, wchodzce w skÙad Wspólnot
Europejskich (a w perspektywie Unii Europejskiej).
Nadajc taki ksztaÙt obywatelstwu europejskiemu, Rada Europejska ïwiadomie zdecydowaÙa si¿ przenieï° na poziom ponadnarodowy ochron¿ praw fundamentalnych – coï, co do tej pory wizaÙo obywateli z ich paÚstwami. Nie oznacza to jednak, Če Rada Europejska zamierzaÙa wyeliminowa° obywatelstwo na
poziomie paÚstw; przeciwnie, ograniczenie praw wyborczych, przysÙugujcych
posiadaczom obywatelstwa europejskiego w innych paÚstwach czÙonkowskich
Wspólnot Europejskich do wyborów europejskich i samorzdowych wyraĊnie
wskazywaÙo na wol¿ wzmocnienie wspólnoty europejskiej i wspólnot lokalnych
przy jednoczesnym zachowaniu silnej toČsamoïci narodowej.
DÙugoletnia dyskusja nad wprowadzeniem obywatelstwa europejskiego zostaÙa zakoÚczona wraz z wejïciem w Čycie w 1993 r. Traktatu o Unii Europejskiej
9 Ibidem, s. VI-4.
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(TWE – potocznie zwanego traktatem z Maastricht, od nazwy miejscowoïci
w Holandii, gdzie zostaÙ podpisany w 1992 r.). Jej podsumowanie wydaje si¿
bardzo lakoniczne. ArtykuÙ 8 TWE po prostu stwierdzaÙ, Če „niniejszym ustanawia si¿ obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii jest kaČda osoba majca przynaleČnoï° PaÚstwa CzÙonkowskiego”, jednoczeïnie „obywatele Unii korzystaj z praw
i podlegaj obowizkom przewidzianym w niniejszym Traktacie”. Wprowadzenie traktatem z Maastricht obywatelstwa Unii Europejskiej nie ograniczyÙo
uprawnieÚ paÚstw czÙonkowskich do nadawania obywatelstwa. Decyzja o tym,
kto jest jego obywatelem, pozostaÙa suwerennym prawem danego paÚstwa.
Oznacza to, Če to paÚstwa czÙonkowskie decyduj o tym, kto jest obywatelem UE,
zaï samo obywatelstwo UE nabywane jest poïrednio. W zwizku z tym, Če przepisy regulujce instytucj¿ obywatelstwa europejskiego umieszczone s w Traktacie o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, s one stosowane bezpoïrednio – co
wynika z omówionej wczeïniej sprawy Van Gend en Loos – i maj pierwszeÚstwo
nad przepisami krajowymi. Tym samym obywatele UE mog powoÙywa° si¿ na
prawa, wynikajce z tych przepisów w sprawach przed sdami krajowymi10.

3. Prawa i obowizki obywatela UE
Unia Europejska, w któr przeksztaÙciÙy si¿ wczeïniejsze Wspólnoty Europejskie, nie jest martwym organizmem – caÙy czas ewoluuje, dostosowujc si¿ do
zmieniajcych si¿ warunków zewn¿trznych i wewn¿trznych. W zwizku z przeksztaÙceniami samej UE konieczne s równieČ zmiany traktatów stanowicych
podstaw¿ jej funkcjonowania. Traktat z Maastricht, który wprowadziÙ przepisy
o obywatelstwie UE, wkrótce potem zostaÙ zmieniony przez traktat amsterdamski (wszedÙ w Čycie w 1999 r.). Obecnie podstaw prawn funkcjonowania Unii
Europejskiej jest traktat lizboÚski, który zostaÙ podpisany w 2007 r., a wszedÙ
w Čycie 1 grudnia 2009 r.
Cz¿ï° druga traktatu lizboÚskiego (Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej), pt. Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii, reguluje kwestie zwizane z obywatelstwem europejskim. Przepisy w niej zawarte zakazuj jakichkolwiek form
dyskryminacji, zarówno ze wzgl¿du na przynaleČnoï° paÚstwow, jak w zwizku z pÙci, ras i pochodzeniem etnicznym, wyznaniem, ïwiatopogldem, a takČe
ze wzgl¿du na niepeÙnosprawnoï°, wiek i orientacj seksualn. Postanowienia
traktatu lizboÚskiego stanowi, Če wszystkie osoby, które maj obywatelstwo
dowolnego paÚstwa czÙonkowskiego Unii Europejskiej, s jednoczeïnie obywatelami Unii, a obywatelstwo to uzupeÙnia tylko obywatelstwo krajowe i nie zast¿10

Ibidem, s. VI-9.
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puje go. W tej cz¿ï° traktatu okreïlone s teČ prawa i obowizki obywatela Unii.
NajwaČniejsze z praw obywatelskich to:
1) prawo do swobodnego przemieszczenia si¿ i przebywania na terytorium
wszystkich paÚstw czÙonkowskich UE;
2) prawo do gÙosowania i kandydowania w wyborach lokalnych (samorzdowych) i do Parlamentu Europejskiego w tym paÚstwie czÙonkowskim, w którym dana osoba posiadajca obywatelstwo Unii zdecydowaÙa si¿ zamieszka°,
na takich samych zasadach jak osoby posiadajce obywatelstwo tego paÚstwa;
3) prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej w innym paÚstwie, nieb¿dcym czÙonkiem UE, w sytuacji gdy paÚstwo, którego dana osoba jest obywatelem, nie posiada tam przedstawicielstwa dyplomatycznego – ochron¿
zapewniaj wtedy wszystkie pozostaÙe paÚstwa czÙonkowskie UE, stosujc
takie same zasady, jak przy opiece nad wÙasnymi obywatelami;
4) prawo do skÙadania petycji do Parlamentu Europejskiego;
5) prawo do skÙadania skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;
6) prawo do komunikowania si¿ z instytucjami i organami doradczymi UE
w jednym z 24 j¿zyków oficjalnych Unii.
Oprócz praw wymienionych w cz¿ïci drugiej traktatu lizboÚskiego obywatele Unii maj równieČ prawo dost¿pu do dokumentów, a takČe prawo do ochrony
swoich danych osobowych. Ten katalog praw obywatelskich nie jest zamkni¿ty.
W traktacie lizboÚskim przewidziano moČliwoï° i zawarto procedur¿ dalszego
rozszerzania listy praw, jakimi dysponowa° b¿d wszyscy obywatele Unii.
Prawa obywateli UE s tak jasno przedstawione w traktacie lizboÚskim
i umieszczone w taki sposób (osobna duČa sekcja na pocztku dokumentu), Če
nie sposób ich przegapi° przy lekturze tekstu, nawet jeČeli tylko go przegldamy.
A jak na tym tle wyglda kwestia obowizków, naÙoČonych na obywateli UE?
W paÚstwach kaČdy obywatel nie tylko ma prawa, które mu przysÙuguj, zwykle
teČ na obywateli – czasem wszystkich, czasem niektórych – naÙoČone s róČnego
rodzaju obowizki. Na przykÙad w Polsce na wszystkich obywateli, niezaleČnie
od pÙci, a takČe na wszystkie organizacje, urz¿dy oraz przedsi¿biorstwa naÙoČony
jest, w róČnym zakresie, powszechny obowizek obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedyï obowizek ten oznaczaÙ, Če wszyscy m¿ČczyĊni w Polsce musieli
odby° sÙuČb¿ wojskow. Obecnie obowizek ten przyjmuje inn form¿, ale
w niektórych paÚstwach nadal istnieje coï takiego, jak obowizkowa sÙuČba wojskowa, która czasem, np. w Izraelu, obejmuje równieČ kobiety. Jednak Unia Europejska nie jest paÚstwem, a organizacj mi¿dzynarodow, wi¿c kwestia obowizków obywatelskich musi w jej przypadku wyglda° inaczej, niČ
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w paÚstwach. UE gwarantuje pewne prawa wszystkim swoim obywatelom, ale
nie nakÙada na nich Čadnych obowizków. Nie oznacza to zarazem, Če ten stan
rzeczy jest niezmienny. By° moČe obywatele Unii kiedyï oprócz praw b¿d równieČ mieli obowizki, jednak naÙoČenie ich b¿dzie wymagaÙo kolejnej zmiany
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a by° moČe równieČ Traktatu
o Unii Europejskiej.

4. Nabywanie i utrata obywatelstwa Unii
ChociaČ w traktacie lizboÚskim wiele miejsca poïwi¿cono obywatelstwu Unii
Europejskiej, to nie moČna znaleĊ° w nim procedury nabywania obywatelstwa
europejskiego. Nic dziwnego. Unia Europejska nie przyznaje swojego obywatelstwa, poniewaČ wynika ono z obywatelstwa w paÚstwach czÙonkowskich. Nabycie obywatelstwa danego paÚstwa, b¿dcego czÙonkiem UE, oznacza nabycie
obywatelstwa Unii. PaÚstwa czÙonkowskie samodzielnie ustalaj, jak nabywa si¿
ich obywatelstwo. W zwizku z tym – w duČym uproszczeniu – moČna powiedzie°, Če jest tyle procedur nabycia obywatelstwa europejskiego, ile paÚstw
wschodzi w skÙad Unii Europejskiej. O ile procedur jest wiele, to zasad nabywania obywatelstwa Unii jest znacznie mniej, poniewaČ maj one charakter uniwersalny.
Obywatelstwo Unii Europejskiej moČna otrzyma° w sposób pierwotny lub
wtórny. Nabycie obywatelstwa danego paÚstwa czÙonkowskiego i tym samym
UE w sposób pierwotny oznacza albo urodzenie si¿ na terytorium danego paÚstwa (jest to tzw. prawo ziemi, Ùac. ius soli), albo urodzenie z rodziców b¿dcych
obywatelami danego paÚstwo (jest to tzw. prawo krwi, Ùac. ius sanguini). Europejskim paÚstwem, w którym podstaw¿ nabycia obywatelstwa stanowi prawo ziemi, jest np. Irlandia. Z kolei prawo krwi jest podstaw do nabycia obywatelstwa
w takich paÚstwach, jak Polska czy Niemcy. Nabycie obywatelstwa danego paÚstwa czÙonkowskiego i tym samym Unii Europejskiej w sposób wtórny nast¿puje
przez nadanie go przez wÙadze paÚstwa po speÙnieniu przez osob¿ ubiegajc si¿
o obywatelstwo pewnych okreïlonych warunków. Nabycie obywatelstwa
w sposób wtórny nazywane jest naturalizacj. Warunki nabycia obywatelstwa w
sposób wtórny zwykle obejmuj mieszkanie przez pewien okres na terytorium
paÚstwa, którego obywatelstwo dana osoba chce uzyska°, a czasem równieČ
znajomoï° j¿zyka, historii i obyczajów.
Czasami jednak zdarza si¿, Če ktoï ma obywatelstwo wi¿cej niČ jednego paÚstwa, w tym paÚstwa trzeciego, czyli takiego, które nie jest czÙonkiem Unii Europejskiej. Jak tak osob¿ traktowa°? Które z obywatelstw jest waČniejsze z perspektywy prawa wspólnotowego i tym samym determinuje status danej osoby?
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Odpowiedzi na te wszystkie pytania udzieliÙ TrybunaÙ Sprawiedliwoïci, gdy
rozpatrywaÙ w 1992 r. spraw¿ Mario Vicente Micheletti i inni przeciwko Delegacíon del Gobierno en Cantabria (szerzej znan po prostu jako Micheletti). Mario
Micheletti miaÙ podwójne obywatelstwo – wÙoskie i argentyÚskie. Po ukoÚczeniu
studiów stomatologicznych w Argentynie przyjechaÙ do Hiszpanii, gdzie wystpiÙ o uznanie swoich kwalifikacji do wykonywania zawodu. Gdy wÙadze hiszpaÚskie uznaÙy jego dyplom, wystpiÙ o wydanie karty pobytu na okres 6 miesi¿cy.
W tym celu przedstawiÙ wÙoski paszport, który potwierdzaÙ jego obywatelstwo.
Gdy otrzymaÙ kart¿ okresowego pobytu, nim min¿Ùo 6 miesi¿cy, wystpiÙ o prawo pobytu staÙego, która umoČliwiÙaby mu rozpocz¿cie pracy w zawodzie. WÙadze odmówiÙy wydania zgody na pobyt staÙy, poniewaČ zgodnie z prawem hiszpaÚskim, w przypadku osób o wielu obywatelstwach – gdy Čadne z nich nie jest
obywatelstwem Hiszpanii – pierwszeÚstwo ma obywatelstwo paÚstwa, w którym dana osoba na staÙe zamieszkiwaÙa przed przyjazdem do Królestwa Hiszpanii. Mario Micheletti zaskarČyÙ decyzj¿ wÙadz hiszpaÚskich do sdu. Sd zaï zadaÙ pytanie TrybunaÙowi Sprawiedliwoïci, jak naleČy t¿ sytuacj¿ interpretowa°
w ïwietle prawa wspólnotowego. TrybunaÙ Sprawiedliwoïci w swoim orzeczeniu podkreïliÙ, Če to paÚstwa czÙonkowskie suwerennie decyduj o zasadach
nadania obywatelstwa. Jednak jeČeli jedno paÚstwo czÙonkowskie nada komuï
swoje obywatelstwo, a tym samym obywatelstwo Unii, to inne paÚstwo czÙonkowskie nie moČe tego podwaČa° przez nakÙadanie dodatkowych warunków –
nawet jeČeli osoba, o której mowa, ma oprócz obywatelstwa jakiegoï paÚstwa
czÙonkowskiego równieČ obywatelstwo innego paÚstwa.
Istnieje moČliwoï° utraty obywatelstwa Unii. Kwestie z tym zwizane, tak jak
te dotyczce nabycia obywatelstwa, regulowane s na poziomie poszczególnych
paÚstw – co wynika z przyj¿tych rozwizaÚ, które zostaÙy omówione wczeïniej.
Nie ma jednolitych europejskich procedur. Obywatelstwa europejskiego moČna
si¿ zrzec, co ma miejsce wtedy i tylko wtedy, gdy dana osoba zrzeka si¿ obywatelstwa paÚstwa czÙonkowskiego. Zrzeczenie nast¿puje w zwizku z obywatelstwem paÚstwa i nie istnieje dodatkowa potrzeba zrzekania si¿ obywatelstwa
Unii. adne paÚstwo czÙonkowskie ani Čaden organ Unii Europejskiej nie moČe
pozbawi° samego obywatelstwa Unii. Istniej jednak w poszczególnych paÚstwach przepisy, pozwalajce w ïciïle okreïlonych sytuacjach na pozbawienie
danej osoby obywatelstwa paÚstwa czÙonkowskiego i w efekcie równieČ obywatelstwa Unii. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy ktoï zostaje pozbawiony obywatelstwa jakiegoï paÚstwa, a jednoczeïnie nie posiada obywatelstwa
innego paÚstwa. Takie sytuacje s bardzo rzadkie. Z perspektywy UE oraz obywatelstwa europejskiego waČne jest, aby utrata obywatelstwa Unii na skutek
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utraty obywatelstwa paÚstwa czÙonkowskiego nie pocigaÙa za sob w sposób
niezgodny z prawem utraty praw wynikajcych z obywatelstwa Unii.
Utrat obywatelstwa europejskiego na skutek utraty obywatelstwa krajowego przy braku obywatelstwa innego paÚstwa zajmowaÙ si¿ w 2010 r. TrybunaÙ
Sprawiedliwoïci w sprawie Janko Rottmann przeciwko Freistaat Bayern (szerzej
znan po prostu jako Rottmann). Janko Rottmann urodziÙ si¿ w mieïcie Graz
w poÙudniowo-wschodniej Austrii i w zwizku z tym miaÙ obywatelstwo austriackie. W 1995 r., gdy na terenie Austrii prowadzono przeciwko niemu ïledztwo w zwizku z podejrzeniem popeÙnienie oszustwa, przeprowadziÙ si¿ do
Niemiec i osiadÙ w Monachium w Bawarii. W 1998 r. wystpiÙ o przyznanie obywatelstwa niemieckiego. SkÙadajc dokumenty o przyznanie obywatelstwa nie
poinformowaÙ o tym, Če w Austrii toczy si¿ przeciwko niemu ïledztwo i Če zostaÙ
wystawiony nakaz jego aresztowania. W 1999 r. decyzj wÙadz Republiki Federalnej Niemiec zostaÙo mu nadane obywatelstwo. Zgodnie z przepisami austriackimi nabycie obywatelstwa innego paÚstwa oznacza automatyczn utrat¿ obywatelstwa austriackiego, w zwizku z tym Janko Rottmann nie miaÙ dwóch
obywatelstw, a tylko jedno – niemieckie. Jednak w sierpniu 1999 r. wÙadze austriackie przekazaÙy informacje o Rottmannie wÙadzom niemieckim. Urz¿dy niemieckie po przeanalizowaniu sprawy doszÙy do wniosku, Če Rottmann uzyskaÙ
obywatelstwo niemieckie na skutek podst¿pu – nie dostaÙby obywatelstwa, gdyby poinformowaÙ o toczcym si¿ przeciwko niemu ïledztwie – i w zwizku z tym
cofn¿Ùy decyzj¿ o przyznaniu obywatelstwa. W efekcie tej decyzji Rottmann zostaÙ apatryd, czyli bezpaÚstwowcem – osob nie posiadajc obywatelstwa Čadnego paÚstwa – co wynikaÙo z faktu, Če decyzja o utracie obywatelstwa Austrii
nie zostaÙa cofni¿ta. Brak obywatelstwa komplikuje sytuacj¿ prawn czÙowieka
oraz utrudnia funkcjonowanie we wspóÙczesnym ïwiecie. Te racje, oprócz innych, spowodowaÙy, Če Janko Rottmann wystpiÙ o uniewaČnienie decyzji pozbawiajcej go obywatelstwa niemieckiego. Rozpatrujc t¿ spraw¿, federalny sd
administracyjny (Bundesverwaltungsgericht) doszedÙ do wniosku, Če prawo
wspólnotowe i orzeczenia TrybunaÙu Sprawiedliwoïci nie daj jasnych wskazówek, jak post¿powa° w takiej sytuacji. W zwizku z tym poprosiÙ TrybunaÙ
Sprawiedliwoïci o dokonanie wykÙadni przepisów. TrybunaÙ Sprawiedliwoïci
uznaÙ, Če jeČeli obywatelstwo zostaÙo uzyskane podst¿pem lub ze zÙamaniem
prawa, to wÙadze maj prawo cofn° swoj decyzj¿. Musz jednak przy tym
uwzgl¿dni° wag¿ przest¿pstwa popeÙnionego, a takČe czy konsekwencje decyzji
o pozbawieniu obywatelstwa dla danej osoby i jej rodziny s adekwatne w stosunku do przest¿pstwa. NaleČy teČ uwzgl¿dni° czas, który upÙynÙ od decyzji
przyznania obywatelstwa, oraz szanse na uzyskanie z powrotem obywatelstwa
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paÚstwa pochodzenia przez osob¿, która otrzymaÙa obywatelstwo danego paÚstwa niezgodnie z prawem.

5. UdziaÙ obywateli Unii w procesie podejmowania decyzji w UE
Cz¿stym zarzutem stawianym Unii Europejskiej jest brak moČliwoïci wpÙywania przez mieszkaÚców Europy na decyzje podejmowane przez Komisj¿ Europejsk oraz Parlament Europejski. Czy to oznacza, Če obywatele Unii nie maj
Čadnych moČliwoïci przekazywania do instytucji europejskich swoich opinii ani
informowania o kwestiach dla nich istotnych? Unia Europejska, chociaČ nie jest
ideaÙem pod wzgl¿dem kontaktu mi¿dzy swoimi obywatelami a instytucjami, nie
jest gÙucha na gÙosy mieszkaÚców europejskiej Wspólnoty. Jednym ze sposobów
komunikowania si¿ mieszkaÚców UE z europejskimi instytucjami jest prawo do
skÙadania petycji do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z art. 227 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej prawo to przysÙuguje kaČdemu obywatelowi Unii lub grupie obywateli Unii, niezaleČnie od tego, czy mieszkaj na jej terenie, czy nie, a takČe wszystkim osobom zamieszkaÙym w UE. Petycje do Parlamentu Europejskiego skÙada° mog równieČ przedsi¿biorstwa, stowarzyszenia
oraz inne organizacje, ale pod warunkiem, Če ich siedziba znajduje si¿ na terenie
UE. Petycje do Parlamentu Europejskiego mog dotyczy° dowolnej sprawy. Mog by° skarg, mog teČ by° wnioskiem. Petycja moČe by° skÙadana w interesie
publicznym i prywatnym. Ograniczenia s tylko dwa. Po pierwsze sprawa musi
dotyczy° kwestii, która znajduje si¿ w kompetencjach Unii Europejskiej. Po drugie zaï sprawa musi bezpoïrednio dotyczy° osoby lub organizacji, która skÙada
petycj¿. Innymi sÙowy: petycja do Parlamentu Europejskiego moČe dotyczy°
kwestii takich, jak prawa obywateli Unii, uznawanie kwalifikacji zawodowych
czy swobodny przepÙyw osób, towarów i usÙug11. Petycje skÙada° moČna przez
Internet (formularz elektroniczny dost¿pny jest na stronie Parlamentu Europejskiego) lub tradycyjn poczt. Po zÙoČeniu petycja jest rejestrowana w kancelarii
PE. Dalszy kontakt mi¿dzy osob j skÙadajc a Parlamentem odbywa si¿ listownie12.
Po zÙoČeniu petycj zajmuje si¿ Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego.
W pierwszej kolejnoïci sprawdza ona, czy petycja dotyczy zakresu spraw, którymi na mocy prawa zajmuje si¿ Unia Europejska. JeČeli okaČe si¿, Če dana sprawa nie wchodzi w zakres kompetencji UE, lecz paÚstw czÙonkowskich, petycja
11

12

Parlament Europejski, Petycje, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00533cec74/
Petitions.html (dost¿p 17.02.2014).
Parlament Europejski, SkÙadanie petycji, https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/petition.html (dost¿p 17.02.2014).
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nie jest przyjmowana. Osoba, która tak petycje zÙoČyÙa, jest o jej odrzuceniu informowana. W liïcie z Komisji Petycji najprawdopodobniej znajdzie si¿ równieČ
sugestia, do kogo naleČy zwróci° si¿ z dan spraw. JeČeli petycja zostanie przyj¿ta, Komisja Petycji decyduje, co zrobi° dalej. Komisja Petycji moČe poprosi° Komisj¿ Europejsk o przeprowadzenie dochodzenia i zebranie informacji, czy sytuacja opisana w petycji jest zgodna z prawem wspólnotowym. Komisja Petycji
moČe teČ zwróci° si¿ do SOLVIT-u, czyli internetowej sieci rozwizywania problemów, utworzonej przez paÚstwa czÙonkowskie po to, by w krótkim czasie (do
10 tygodni) rozwizywa° problemy, jakie mog pojawi° si¿ na skutek niewÙaïciwego stosowania przez administracj¿ któregoï z paÚstw przepisów dotyczcych
rynku wewn¿trznego13. Petycja moČe by° przekazana innym komisjom Parlamentu Europejskiego w celu przekazania informacji lub zainicjowania dziaÙaÚ.
Czasami zdarza si¿, Če petycja zÙoČona do Parlamentu Europejskiego staje si¿
przyczyn powstania peÙnego raportu, który jest przedstawiany i gÙosowany na
posiedzeniu plenarnym PE. Powstanie takiego raportu moČe by° poprzedzone
wizyt wyjaïniajc w danym paÚstwie lub regionie. DziaÙania Komisji Petycji
zmierzajce do rozwizania sprawy lub udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w petycji ograniczone s wyÙcznie prawem14.
Innym sposobem wpÙywania na dziaÙanie i decyzje podejmowane w Unii Europejskiej, pozostajcym w dyspozycji jej obywateli, jest europejska inicjatywa
obywatelska. ChociaČ o wprowadzeniu elementów demokracji bezpoïredniej we
Wspólnotach Europejskich mówiÙo si¿ jeszcze w latach 80. XX w., to przepisy je
wprowadzajce pojawiÙy si¿ dopiero w Traktacie ustanawiajcym Konstytucj¿
dla Europy w 2003 r. Jednak traktat ten nie wszedÙ w Čycie. W zwizku z tym
przepisy o prawie obywateli Unii do inicjatywy ustawodawczej zostaÙy wprowadzone do traktatów europejskich dopiero wraz z przyj¿ciem traktatu lizboÚskiego15 w 2009 r.
Czym jest europejska inicjatywa obywatelska? Inicjatywa obywatelska to
sposób wezwania Komisji Europejskiej do przygotowania nowych przepisów
w jednej z dziedzin (np. ïrodowisko, rolnictwo czy transport), w których Komisja
moČe to robi°. Aby Komisja Europejska zaj¿Ùa si¿ petycj, musi poprze° j przynajmniej 1 mln obywateli Unii Europejskiej, którzy juČ mog gÙosowa° w wybo13

14
15

Komisja Europejska – SOLVIT, O SOLVIT, http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_pl.htm
(dost¿p 12.01.2014)
Parlament Europejski, Petycje, op.cit.
M. Góra, W. Burek, P. Filipek, Europejska inicjatywa obywatelska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2011, s. 10–13. Przepisy wykonawcze (Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej), które umoČliwiÙy korzystanie z prawa do inicjatywy obywatelskiej, weszÙy w Čycie dopiero w 2011 r.
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rach do Parlamentu Europejskiego (tj. ukoÚczyli 18 lat, z wyjtkiem Austrii, gdzie
prawo to otrzymuje si¿ po ukoÚczeniu 16. roku Čycia), wïród których s mieszkaÚcy przynajmniej 7 paÚstw czÙonkowskich16.
Jak zÙoČy° europejsk inicjatyw¿ obywatelsk? Najpierw trzeba utworzy°
komitet obywatelski. B¿dzie on reprezentowaÙ inicjatyw¿ przed Komisj Europejsk. Komitet obywatelski musi skÙada° si¿ przynajmniej z 7 osób, z których kaČda
musi mieszka° w innym paÚstwie czÙonkowskim. JeČeli komitet obywatelski
liczy wi¿cej niČ 7 osób, to waČne jest by mieszkaÙy one w przynajmniej 7 paÚstwach czÙonkowskich. CzÙonkowie komitetu obywatelskiego, który przygotowuje zÙoČenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, nie musz by° obywatelami
róČnych paÚstw czÙonkowskich. Wszyscy jego czÙonkowie mog mie° obywatelstwo jednego paÚstwa, np. Polski, ale musz mieszka° w róČnych paÚstwach
Unii Europejskiej.
Po powstaniu komitetu obywatelskiego trzeba zarejestrowa° inicjatyw¿ na
stronie internetowej Komisji. Po zarejestrowaniu inicjatywy, jej komitet organizacyjny ma rok na zebranie wymaganej liczby podpisów, przy czym przynajmniej
w przypadku 7 paÚstw musi zosta° przekroczona minimalna liczba podpisów
dla danego paÚstwa17. Po zakoÚczeniu zbierania podpisów pod inicjatyw, komitet obywatelski prosi wÙadze kaČdego paÚstwa czÙonkowskiego, na terenie którego zabiegaÙ o poparcie dla swojej inicjatywy, o sprawdzenie waČnoïci podpisów
i policzenie ich. Gdy w wyniku sprawdzenia okaČe si¿, Če liczba podpisów si¿
zgadza, a w przypadku przynajmniej 7 paÚstw zapewniono inicjatywie równieČ
poparcie przekraczajce próg minimalny, wtedy dopiero moČna zÙoČy° inicjatyw¿ do Komisji Europejskiej18.

6. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Jedn z instytucji, stojcych na straČy praw obywateli Unii Europejskiej, jest
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (ERPO) inaczej ombudsman. Funkcj¿ t¿
od 2013 r. sprawuje Emily O’Reilly, byÙa rzecznik praw obywatelskich w Irlandii,
która zostaÙa powoÙana na stanowisko przez Parlament Europejski. Kadencja
ERPO trwa tyle, ile kadencja Parlamentu Europejskiego – 5 lat. Funkcj¿ europejskiego ombudsmana moČna sprawowa° maksymalnie 10 lat. RównieČ tylko Parlament Europejski moČe z niej odwoÙa° – i to wyÙcznie w szczególnych okolicznoïciach. Oznacza to, Če ERPO jest niezaleČny od innych instytucji unijnych, co
16

17
18

Europejska inicjatywa obywatelska: przewodnik, Urzd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg
2011, s. 4–5.
Dla Polski jest to 38 250 podpisów. PeÙna lista patrz ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 16–23.
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wiČe si¿ z jego podstawowym zadaniem, czyli bezstronnym sprawdzaniem
zgÙoszonych przypadków niewÙaïciwego administrowania w organach i instytucjach Unii Europejskiej. NiewÙaïciwe administrowanie polega na Ùamaniu przez
agendy Unii Europejskiej prawa, w tym praw podstawowych, oraz zasad dobrej
administracji. ERPO zajmuje si¿ m.in. przypadkami dyskryminacji, naduČywania
prawa czy ignorowania przez instytucje UE wniosków obywateli o dost¿p do
informacji. Jedyn instytucj UE, która nie znajduje si¿ w polu zainteresowaÚ
ERPO jest TrybunaÙ Sprawiedliwoïci. Wszystkie pozostaÙe organy UE podlegaj
mandatowi Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Podkreïlenia wymaga fakt, Če ERPO zajmuje si¿ wyÙcznie sprawami dotyczcymi instytucji UE.
Sprawami zwizanymi z dziaÙalnoïci wÙadz paÚstw czÙonkowskich, krajowych,
regionalnych i lokalnych zajmuj si¿ rzecznicy praw obywatelskich w poszczególnych paÚstwach czÙonkowskich UE19.
Skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich mog skÙada°
wszystkie osoby na staÙe mieszkajce na terenie Unii Europejskiej, niezaleČnie od
tego, czy maj obywatelstwo europejskie, czy nie. Prawo do skÙadania skargi do
ERPO przysÙuguje równieČ stowarzyszeniom, instytucjom oraz przedsi¿biorstwom zarejestrowanym na terenie UE. Przed zÙoČeniem skargi musz oni jednak
spróbowa° rozwiza° problem we wspóÙpracy z dan instytucj. Dopiero gdy
wspólne dziaÙanie nie przyniesie pozytywnych efektów, moČna zÙoČy° skarg¿ do
ERPO. Ponadto skarga nie moČe by° zÙoČona póĊniej niČ 2 lata od momentu, gdy
osoba skarČca dowiedziaÙa si¿ o sytuacji, wymagajcej reakcji ERPO. Skargi
skÙadane s wyÙcznie na piïmie (równieČ drog elektroniczn), w jednym z 24
oficjalnych j¿zyków UE20.
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SÙowniczek
Inicjatywa obywatelska – jest to element demokracji bezpoïredniej, w której
okreïlona prawem liczba obywateli moČe bezpoïrednio wystpi° np. do parlamentu z propozycj uchwalenia nowego prawa, pomijajc przy tym swoich
przedstawicieli w parlamencie. W Polsce, jeČeli pod inicjatyw obywatelsk proponujc zmiany w prawie, zebranych zostanie co najmniej 100 tys. podpisów,
wtedy Sejm musi j rozpatrzy°.
Obywatelstwo – uregulowany prawnie zwizek mi¿dzy mieszkaÚcami paÚstwa
a paÚstwem, a takČe wynikajce z niego prawa i obowizki obu stron we wszystkich najwaČniejszych obszarach Čycia spoÙecznego, gospodarczego i kultury.
Ombudsman – sÙowo pochodzi z j¿zyków skandynawskich i oznacza rzecznika:
osob¿ wyst¿pujc w czyimï imieniu. WspóÙczesne jego znaczenie, jako osoby
wyst¿pujcej w celu obrony praw – rzecznika praw, np. obywatelskich – datowane jest od 1809 r., kiedy w Szwecji ustanowiono urzd parlamentarnego rzecznika
praw obywatelskich.
Petycja – pismo – rzadziej wystpienie ustne – cz¿sto podpisane przez wiele
osób, zwykle skierowane do wÙadz samorzdowych, paÚstwowych lub kierownictwa instytucji, zawierajce proïb¿ np. o podj¿cie dziaÙania lub wstrzymanie
wykonywania decyzji.
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PROPOZYCJE )WICZES
Pytania sprawdzajce
1. Co to jest obywatelstwo Unii Europejskiej?
2. Czym obywatelstwo Unii Europejskiej róČni si¿ od obywatelstwa paÚstwa
czÙonkowskiego?
3. Jak zostaje si¿ obywatelem Unii Europejskiej?
4. Jakie s prawa obywateli Unii Europejskiej?
5. Co to jest europejska inicjatywa obywatelska i czemu sÙuČy?
6. Jak wyglda proces przygotowywania europejskiej inicjatywy obywatelskiej?
7. Co to jest petycja do Parlamentu Europejskiego i czemu sÙuČy?
8. Jak wyglda proces skÙadania petycji do Parlamentu Europejskiego?
9. Czy i jak moČna utraci° obywatelstwo europejskie?
Zadanie 1
Prosz¿ podzieli° klas¿ na kilkuosobowe grupy. KaČda grupa powinna otrzyma°
list¿ praw obywateli Unii Europejskiej. Nast¿pnie uczniowie, korzystajc z niej,
powinni przygotowa° odpowiedĊ, wraz z uzasadnieniem, na pytanie: Które
z praw obywateli Unii Europejskiej jest najwaČniejsze?
Zadanie 2
Prosz¿ podzieli° klas¿ na kilkuosobowe grupy. KaČda grupa powinna otrzyma°
list¿ praw obywateli Unii Europejskiej. Nast¿pnie uczniowie – w oparciu o metod¿ drzewka decyzyjnego – korzystajc z niej, powinni przygotowa° odpowiedĊ,
wraz z uzasadnieniem, na pytanie: Jakie prawo powinno zosta° dodane do listy
praw obywateli Unii Europejskiej? KaČda grupa powinna postara° si¿ przekona°
pozostaÙych uczniów, Če to ich postulat powinien by° zrealizowany w pierwszej
kolejnoïci. Po debacie uczniowie w gÙosowaniu wybieraj jedn z propozycji.
Zadanie 3
Prosz¿ podzieli° klas¿ na kilkuosobowe grupy. KaČda grupa powinna otrzyma°
list¿ praw obywateli Unii Europejskiej. Nast¿pnie uczniowie – w oparciu o metod¿ drzewka decyzyjnego – znajc prawa obywateli UE, przygotowuj odpowiedĊ
wraz z uzasadnieniem na pytanie, jakie prawo powinno zosta° dodane do listy
praw obywateli Unii Europejskiej. Nast¿pnie kaČda grupa przygotowuje petycj¿
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do Parlamentu Europejskiego w sprawie rozszerzenia listy praw obywateli Unii
Europejskiej.
Zadanie 4
KaČdy uczeÚ w klasie powinien otrzyma° list¿ praw obywateli Unii Europejskiej
i zapozna° si¿ z ni. Nast¿pnie uczniowie, pracujc pod kierunkiem nauczyciela,
powinni odpowiedzie° na pytanie: Jakie obowizki powinni mie° obywatele Unii
Europejskiej? Gdy powstanie lista obowizków (nie musi by° dÙuga), uczniowie
w dwu-, trzyosobowych grupach przygotowuj petycj¿ do Parlamentu Europejskiego, w której proponuj, by wymienione obowizki zostaÙy wÙczone do prawa wspólnotowego.

Anna MasÙoÚ-Oracz
Maroney Group

UNIA DLA MRODZIE Y
Cel zaj¿°
Od kilku lat Unia Europejska kÙadzie szczególny nacisk na rozwój mÙodzieČy
oraz wspieranie jej w sferze edukacyjnej. Jednoczeïnie dziaÙania, które s w tej
dziedzinie realizowane przez UE, bardzo cz¿sto nie s zauwaČane przez mÙodzieČ. PoniČej szczegóÙowo zaprezentowano szerokie spektrum tej aktywnoïci
UE. Dodatkowo zaprezentowano sytuacj¿ mÙodzieČy na rynku pracy. Celem
takiej lekcji jest przedstawienie konkretnych programów realizowanych przez UE
na rzecz mÙodych. W ramach lekcji uczniowie dČ do stworzenia dla siebie samych projektu wpisujcego si¿ w proponowane przez UE programy, np. wolontariatu, mobilnoïci, wymiany uczniów. Lekcja ma ich nauczy°, jak aktywnie korzysta° z programów proponowanych przez UE.
Celem zaj¿° jest rzetelne przedstawienie narz¿dzi przygotowania projektów
w ramach dost¿pnych programów dla mÙodzieČy oraz podstawowych poj¿° i problemów z nimi zwizanych, dzi¿ki czemu moČliwe b¿dzie ograniczenie bÙ¿dów
w przygotowaniu i rozumieniu procedur zwizanych z aplikacj o wsparcie UE.
Zaj¿cia mog by° prowadzone w formie wykÙadu i °wiczeÚ z wykorzystaniem aktywizacji uczniów. Formy te stwarzaj moČliwoï° ksztaÙtowania i prezentowania przez uczniów samodzielnych opinii, prowadzenia dyskusji i debat na
wÙaïciwym poziomie merytorycznym, takČe polemiki i krytyki, ale o konstruktywnych charakterze. Tym samym zaj¿cia b¿d sprzyjaÙy pogÙ¿bianiu wiedzy,
wypracowywaniu indywidualnej oceny, b¿d teČ ksztaÙciÙy umiej¿tnoï° argumentacji podczas dyskusji oraz pracy zespoÙowej.
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Zakres wiedzy wst¿pnej
1. Wprowadzenie
WspóÙpraca na rzecz mÙodzieČy jest w miar¿ dobrze zorganizowanym i rozbudowanym obszarem polityki UE. Strategia Unii Europejskiej na rzecz mÙodzieČy1 przyjmuje perspektyw¿ przekrojow i koncentruje si¿ na angaČowaniu mÙodych ludzi w wiele obszarów Čycia spoÙecznego.
Strategia UE na rzecz mÙodzieČy ma na celu korelacj¿ dziaÙaÚ w róČnych
dziedzinach, takich jak „zatrudnienie i przedsi¿biorczoï°, ksztaÙcenie i szkolenie
oraz wÙczenie spoÙeczne”, aby w ten sposób opracowa° kompleksowe rozwizania wspierajce mÙodych ludzi. Takie post¿powanie zaowocowaÙo przy poszukiwaniu rozwizaÚ problemu wysokiego bezrobocia mÙodzieČy2 oraz sposobów
wsparcia wciČ rosncej liczby mÙodych ludzi pozostajcych bez pracy i nieuczestniczcych w ksztaÙceniu i szkoleniu.
Strategia wskazuje wspóÙczesne problemy mÙodzieČy, takie jak: wykluczenie,
samotnoï° i trudnoïci w osigni¿ciu samodzielnoïci. Unia dla mÙodzieČy koncentruje si¿ na wprowadzaniu instrumentów majcych na celu zÙagodzenie skutków
obecnego kryzysu i jego konsekwencji w zakresie wÙczenia spoÙecznego oraz
zdrowia, jak równieČ dobrostanu mÙodych ludzi.
Programy dla mÙodzieČy, które s oferowane w ramach pomocy UE, realizowane s od 1988 r. Polityczne ramy procesu zostaÙy opracowane w biaÙej ksi¿dze
z 2001 r.3 i opieraÙy si¿ na trzech filarach:
ȭ aktywnoïci obywatelskiej mÙodych ludzi dzi¿ki koordynacji czterech równolegÙych priorytetów (uczestnictwa, informacji, wolontariatu i lepszej wiedzy
mÙodych ludzi), wspólne cele, sprawozdania paÚstw czÙonkowskich oraz
zorganizowany dialog z mÙodzieČ;
ȭ integracji spoÙecznej i zawodowej dzi¿ki wdroČeniu Europejskiego paktu na
rzecz mÙodzieČy4;
ȭ wi¿kszego udziaÙu mÙodzieČy w innych dziaÙaniach politycznych.
1

2
3
4

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpoÙecznego i Komitetu Regionów – Inwestowanie w mÙodzieČ i mobilizowanie jej do dziaÙania:
strategia UE na rzecz mÙodzieČy – Odnowiona otwarta metoda koordynacji na potrzeby wyzwaÚ
i moČliwoïci stojcych przed mÙodzieČ, Bruksela, dnia 27.04.2009, KOM(2009) 200 wersja ostateczna.
SzczegóÙowo o problemie bezrobocia mÙodzieČy w dalszej cz¿ïci rozdziaÙu.
COM (2001) 681.
W komunikacie Komisji DziaÙania na rzecz peÙnego udziaÙu mÙodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu
i spoÙeczeÚstwie zaproponowano dodatkowe dziaÙania; Konkluzje prezydencji Rady Europejskiej,
marzec 2005 r. (7619/05).
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W przytoczonym wyČej dokumencie??? wykorzystano wnioski i doïwiadczenia z wczeïniejszych dziaÙaÚ na rzecz mÙodzieČy w UE, takich jak: MÙodzieČ dla
Europy (1989–1999), Wolontariat Europejski (1996–1999) i MÙodzieČ (2000–2006).

2. Sytuacja mÙodzieČy w Europie
WedÙug danych statystycznych w chwili obecnej w Europie mieszka 94 mln
Europejczyków w przedziale wiekowym od 15 do 29 lat. Jest to grupa spoÙeczna
Čyjca w dobie globalizacji, która w przyszÙoïci spotka si¿ z odpowiedzialnoïci
zwizan z procesem starzenia si¿ spoÙeczeÚstwa. To wÙaïnie mÙodzieČ dotkni¿ta
zostaÙa w ogromnej mierze przez kryzys gospodarczy. Od jego pocztku liczba
mÙodych osób bez pracy wzrosÙa o 1,5 mln.
Problem bezrobocia pokazuje szeroko zakrojone i caÙy czas powi¿kszajce si¿
dysproporcje mi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi, równieČ w strefie euro. Od
pocztku kryzysu stopa bezrobocia znacznie wzrosÙa w poÙudniowej cz¿ïci strefy
euro oraz na obrzeČach tej strefy, natomiast w duČo mniejszym stopniu w innych
paÚstwach czÙonkowskich5.

Rysunek 1. Ksztaïtowanie siÚ stóp bezrobocia od 2003 r. w UE-28
½ródïo: Eurostat.

Bezrobocie wïród mÙodzieČy w dalszym cigu utrzymuje si¿ na bardzo wysokim poziomie. We wrzeïniu 2013 r. stopa bezrobocia wïród mÙodzieČy w UE-28
wyniosÙa ponad 23,5%, co stanowi wzrost o 0,4 punktu procentowego w stosun5

Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2014 r., Bruksela, dnia 13.11.2013 r. COM(2013) 801 final.

248

ANNA MASROS-ORACZ

ku do poprzedniego roku6, lecz takČe wskazuje na staÙy poziom w czasie ostatnich szeïciu miesi¿cy. Mi¿dzy poszczególnymi paÚstwami czÙonkowskimi odnotowuje si¿ znaczne róČnice.
W roku 2011 stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej wyniosÙa 21%, tzn. 5,5
mln osób byÙo bez pracy. Pierwszy kwartaÙ roku 2013 to juČ 23,5% bezrobotnych
mÙodych osób, przy czym stopa bezrobocia caÙej ludnoïci Europy jest dwukrotnie
mniejsza. Zatem blisko 6 mln ludzi w wieku poniČej 25 lat b¿dcych obywatelami
paÚstw europejskich jest bezrobotnych. W fazie kryzysu finansowego Komisja
wraz z paÚstwami czÙonkowskimi pracowaÙa nad dziaÙaniami, które miaÙy zÙagodzi° gospodarcze i spoÙeczne skutki wysokiego i wciČ rosncego bezrobocia
wïród mÙodych ludzi. Komisja zaprezentowaÙa szereg rozwizaÚ, które w sposób
praktyczny i wykonalny mog przynieï° wymierne wyniki. I tak w grudniu 2012 r.
Komisja opublikowaÙa Pakiet na rzecz zatrudnienia mÙodzieČy, natomiast w marcu
2013 r. przedstawiÙa wnioski w sprawie „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
mÙodych”, o niebagatelnym budČecie 6 mld euro. NaleČy jednak uwzgl¿dni° równieČ fakt, Če duČa cz¿ï° mÙodzieČy studiuje, przez co nie zalicza si¿ do osób czynnych zawodowo. Dlatego aby dane statystyczne bardziej odpowiadaÙy stanowi
faktycznemu i nie przedstawiaÙy zawyČonego poziomu bezrobocia wïród mÙodzieČy, wprowadzono poj¿cie tzw. mÙodzieČy NEET – skrót pochodzi od angielskich sÙów „not in employment, education or training”. Termin ten okreïla tzw. mÙodzieČ bezczynn, czyli osoby, które ani si¿ nie ucz, nie szkol, ani teČ nie pracuj.

Rysunek 2. Odsetek mïodzieĝy NEET ogóïem (w grupie wiekowej 15-14 lat) w pañstwach czïonkowskich
½ródïo: Eurostat.
6

Eurostat.
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Zjawisko to obserwowane jest juČ od lat 80. poprzedniego stulecia. Niepokojce jest teČ, iČ wielu mÙodych ludzi rezygnuje z ksztaÙcenia, równieČ zawodowego przed uzyskaniem formalnych kwalifikacji. Przyczyn tego trendu jest wiele.
Cz¿sto zdarza si¿, Če decyzja o rezygnacji ze szkolenia podyktowana jest poczuciem, Če wybrany rodzaj czy poziom szkolenia lub sam zawód nie odpowiada
oczekiwaniom i przewidywaniom osoby uczcej si¿. Bywa tak, gdy zawód lub
szkolenie wybrane zostaÙo pod wpÙywem impulsu, bez odpowiednich wskazówek i wsparcia doradztwa zawodowego. RównieČ cechy rynku pracy wydaj si¿
sprzyja° podejmowaniu decyzji o przerwaniu ksztaÙcenia. Oferta miejsc pracy dla
osób o niskich kwalifikacjach jest duČa i mÙodzi ludzie cz¿sto decyduj si¿ na
podj¿cie pracy, aby si¿ usamodzielni°. ZwÙaszcza Polacy odnosz cz¿sto wraČenie, Če praca dla osób o niskich kwalifikacjach jest bardziej opÙacalna za granic,
gdzie jest duČe zapotrzebowanie na niewykwalifikowany personel, zwÙaszcza
w sektorze usÙug. To zaï z kolei nie stanowi wystarczajcej motywacji do podj¿cia
szkolenia. Jednak w dÙuČszej perspektywie okazuje si¿, iČ miejsc pracy tego typu
nie przybywa, co wi¿cej, osoby bez kwalifikacji zagroČone s w bardzo duČym
stopniu dÙugotrwaÙym bezrobociem oraz ubóstwem. Odsetek mÙodych bezrobotnych osób w niektórych krajach (np. Grecja czy Hiszpania) przekracza 50%. Tymczasem w Unii Europejskiej jest ponad 2 mln wolnych miejsc pracy, a okoÙo 30%
pracodawców uskarČa si¿ na trudnoïci w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Dzi¿ki wsparciu w zakresie doskonalenia zawodowego
oraz przez zwi¿kszenie mobilnoïci studentów i uczniów zawodu zakÙada si¿
zwi¿kszenie mobilnoïci pracowników w ramach EU. Pomoc mÙodym ludziom
w odnalezieniu si¿ na rynku pracy i pozostaniu na nim oraz w rozwijaniu i doskonaleniu umiej¿tnoïci, które pozwol w przyszÙoïci znaleĊ° lub utrzyma° prac¿, jest
szczególnie waČnym priorytetem dla Unii Europejskiej, realizowanym w ramach
„europejskiej strategii stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy”7.
Unia Europejska aktywnie przeciwdziaÙa bezrobociu poprzez realizacj¿ programów dla mÙodzieČy juČ od wczesnych lat szkoÙy podstawowej, dzi¿ki czemu
zwi¿ksza si¿ mobilnoï° wïród mÙodych ludzi oraz pracowników sektora edukacyjnego, którzy nie tylko obserwuj kultur¿ pracy za granic, ale równieČ ucz si¿
aktywnie j¿zyków obcych, co zawsze jest umiej¿tnoïci wysoko ocenian przez
potencjalnych pracodawców. Doceniaj oni równieČ umiej¿tnoïci zdobywane
przez osoby ubiegajce si¿ o zatrudnienie w ramach uczenia si¿ pozaformalnego,

7

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Rady Europejskiej, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno- SpoÙecznego I Komitetu Regionów Pracujc wspólnie na rzecz mÙodych Europejczyków. Wezwanie do dziaÙania w sprawie bezrobocia osób mÙodych; Bruksela, dnia 19.6.2013 r.
COM(2013) 447 final.
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do którego moČna zaliczy° wolontariat. Prawie 80% byÙych wolontariuszy przyznaje, Če uczestnictwo w wolontariacie wyraĊnie zwi¿kszyÙo ich szanse na rynku
pracy. RównieČ osoby studiujce za granic cz¿sto rozpoczynaj swoj karier¿
zawodow poza krajem rodzimym.
Unia Europejska nie narzucaÙa nigdy systemu szkolnictwa lub programu nauczania – decyzje w tym zakresie podejmowane byÙy i s do tej pory na szczeblu
krajowym lub lokalnym. Unia prowadzi jednak programy na rzecz promocji
wymian edukacyjnych, aby mÙodzi ludzie mieli moČliwoï° wyjazdu za granic¿
w celu odbywania szkoleÚ lub studiowania, nauki nowych j¿zyków i uczestniczenia
w dziaÙaniach b¿dcych wspóln inicjatyw szkóÙ lub uczelni w róČnych krajach.

3. Europa 2020 – wspieranie mÙodzieČy w czasie kryzysu
Europa przeČywa kryzys, który doprowadziÙ do niespotykanego wczeïniej
poziomu bezrobocia wïród mÙodych Europejczyków oraz zagroČenia wykluczeniem spoÙecznym i ubóstwem.
Strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwaÙego wzrostu gospodarczego sprzyjajcego wÙczeniu spoÙecznemu stanowi ramy skoordynowanych
dziaÙaÚ na szczeblu europejskim, dzi¿ki którym Europa powinna wyjï° z kryzysu
silniejsza i zapewni° swoim obywatelom trwaÙy dobrobyt.
Strategia Europa 2020 koncentruje si¿ szczególnie na mÙodych ludziach, a do
jej gÙównych celów naleČy ograniczenie wczesnego koÚczenia nauki i zwi¿kszenie liczby osób uzyskujcych wyČsze wyksztaÙcenie. Dwa inne gÙówne cele równieČ maj wyraĊny wymiar zwizany z mÙodzieČ – obniČenie zagroČenia ubóstwem oraz zwi¿kszenie stopy zatrudnienia.
Ponadto inicjatywa przewodnia „Mobilna mÙodzieČ”8 promuje mobilnoï°
mÙodych ludzi; kwestie zwizane z t grup s uwzgl¿dnione równieČ w inicjatywach „Program na rzecz nowych umiej¿tnoïci i zatrudnienia”9 oraz „Platforma
wspóÙpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem spoÙecznym”10.
Komisja Europejska przedstawiÙa równieČ specjaln inicjatyw¿ „Szanse dla
mÙodzieČy”11, która ma sÙuČy° zwi¿kszeniu wysiÙków i uruchomieniu zasobów
na rzecz obniČenia bezrobocia mÙodzieČy i zwi¿kszenia szans mÙodych ludzi na
zdobycie zatrudnienia.
Jeden z funduszy strukturalnych, tj. Europejski Fundusz SpoÙeczny (EFS)
wspomaga osiganie powyČszych celów strategii Europa 2020. Podejmowane s
8
9
10
11

COM(2010) 477.
COM(2010) 682.
COM(2010) 758.
COM(2011) 933.
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róČnorodne dziaÙania przeciw bezrobociu mÙodzieČy, np. organizacja staČy oraz
przyuczania do zawodu, które umoČliwiaj podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie. W okresie programowania 2014– 2020 wzroïnie rola EFS oraz
pozostaÙych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych b¿dcych filarem strategii
Europa 2020 poprzez ich powizanie z priorytetami politycznymi strategii12.
Tylko wówczas, kiedy stworzone zostan miejsca pracy, odsetek mÙodych
bezrobotnych w sposób trwaÙy si¿ zmniejszy. Dlatego teČ wszystkie dziaÙania,
które podejmowane s w Europie, maj pobudzi° realny wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy. W tym zakresie niezb¿dne jest podj¿cie szczególnych wysiÙków, aby stworzy° odpowiednie zach¿ty dla przedsi¿biorstw, zwÙaszcza dla
MgP, do zatrudniania mÙodych osób i zatrzymywania ich w miejscu pracy.
W 2009 r. Rada zatwierdziÙa odnowione ramy europejskiej wspóÙpracy na
rzecz mÙodzieČy (2010–2018), których podstaw byÙ komunikat Inwestowanie
w mÙodzieČ i mobilizowanie jej do dziaÙania – strategia UE na rzecz mÙodzieČy13.
Jak pokazano na poniČszym diagramie, strategia dzieli si¿ na osiem obszarów
polityki, czyli „obszarów dziaÙania”:
ȭ ksztaÙcenie i szkolenie,
ȭ zatrudnienie i przedsi¿biorczoï°,
ȭ wÙczenie spoÙeczne,
ȭ zdrowie i dobrostan,
ȭ uczestnictwo,
ȭ kultura i kreatywnoï°,
ȭ wolontariat,
ȭ mÙodzieČ i ïwiat.
Programy skierowane do mÙodzieČy wspieraj polityk¿ UE w realizacji zadaÚ
i strategii przeciwdziaÙania bezrobociu wïród mÙodych osób, zwi¿kszenia ich
aktywnoïci, a w szczególnoïci przyczyniaj si¿ do:
ȭ wzrostu mobilnoïci transgranicznej,
ȭ rozwoju wolontariatu,
ȭ uczestnictwa, pracy z mÙodzieČ i wspóÙpracy politycznej (np. partnerskie
uczenie si¿, dialog zorganizowany, badania oraz lepsze narz¿dzia wiedzy).
Programy i fundusze, takie jak „Kultura”, „Uczenie si¿ przez caÙe Čycie”,
PROGRESS, MEDIA, „Erasmus dla mÙodych przedsi¿biorców”, program na
rzecz konkurencyjnoïci i innowacji oraz fundusze strukturalne, oferuj wszyst-

12

13

Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2014 r., Bruksela 13.11.2013 r. COM(2013) 801 final.
W dalszym tekĞcie nazwa „strategia UE na rzecz mđodzieĪy” jest stosowana w odniesieniu do ram wspóđpracy.
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kim mÙodym ludziom wiele moČliwoïci zdobycia funduszy na realizacj¿ pomysÙów majcych uÙatwi° im wejïcie na rynek pracy lub zaÙoČenie wÙasnej firmy.

Rysunek 3. Strategia UE na rzecz mïodzieĝy
ħródđo: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoïecznego
i Komitetu Regionów Projekt wspólnego sprawozdania Rady i Komisji z 2012 r. w sprawie realizacji odnowionych
ram europejskiej wspóïpracy na rzecz mïodzieĝy (strategii UE na rzecz mïodzieĝy na lata 2010–2018), Bruksela
10.9.2012 r. COM(2012) 495 final.

W celu zwi¿kszenia mobilnoïci mÙodych ludzi w Europie Komisja Europejska rozwija inicjatyw¿ w zakresie karty mobilnej mÙodzieČy. Co wi¿cej, aby dotrze° do wszystkich mÙodych ludzi, szczególnie tych, którzy maj ograniczone
moČliwoïci w wi¿kszym stopniu wykorzystany b¿dzie Europejski Portal MÙodzieČowy. W ramach polityki na rzecz mÙodzieČy rozpatrywane b¿d równieČ
dziaÙania sprzyjajce „rozwijaniu potencjaÙu kreatywnoïci i innowacyjnoïci mÙo-
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dych ludzi przy jednoczesnych próbach rozwizania problemów zwizanych
z zatrudnieniem, szansami na rynku pracy i wÙczeniem spoÙecznym”14.

4. Programy dla mÙodzieČy
4.1. Erasmus+
Zwi¿kszanie szans na rynku pracy, mobilnoï° edukacyjna oraz aktywnoï°
mÙodych ludzi wspieraÙy programy „Uczenie si¿ przez caÙe Čycie” i „MÙodzieČ
w dziaÙaniu”, które 1 stycznia 2014 r. zostaÙy zastpione programem Erasmus+,
obejmujcym ksztaÙcenie i szkolenia dla mÙodzieČy.
Program zostaÙ oficjalnie przyj¿ty przez Parlament Europejski i Rad¿ Unii Europejskiej15, wprowadza wiele uproszeÚ w dost¿pie do funduszy na edukacj¿.
W jego strukturze poza dotychczasowymi programami, takimi jak: „Uczenie si¿
przez caÙe Čycie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundvig), „MÙodzieČ
w dziaÙaniu”, jak równieČ programami dotyczcymi wspóÙpracy mi¿dzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet) znajduje si¿ program na rzecz
wsparcia inicjatyw sportowych. Obecny program z budČetem 14,7 mld euro (czyli wyČszym o 40% od dotychczasowych programów i uwzgl¿dniajcym przyszÙ
inflacj¿) realizowany b¿dzie w latach 2014–2020. Na wsparcie moČe liczy° ponad
4 mln osób, w tym 2 mln studentów wyČszych uczelni, 650 tys. osób odbywajcych szkolenie zawodowe oraz 500 tys. osób biorcych udziaÙ w wymianie mÙodzieČy oraz wolontariacie zagranicznym. Stanowi to wzrost o okoÙo 50% w porównaniu z liczb beneficjentów dotychczasowych programów. Dzi¿ki
Erasmusowi + na dotacje mog liczy° równieČ pracownicy szkolnictwa i szkoleniowcy, jak równieČ partnerstwa mi¿dzy uniwersytetami, szkoÙami wyČszymi,
szkoÙami, przedsi¿biorstwami i organizacjami niekomercyjnymi.
Program ten ma przede wszystkim sprzyja° rozwojowi ksztaÙcenia ogólnego
i zawodowego oraz uÙatwi° mÙodym ludziom korzystanie z jednolitego rynku UE.
Mobilnoï° studentów sprzyja póĊniejszemu zwi¿kszeniu mobilnoïci pracowników, co przyczyni si¿ do integracji na rynku pracy. MoČliwoï° ksztaÙcenia
przez praktyki w innym paÚstwie UE jest szans, dzi¿ki której mÙodzieČ moČe
rozwin° swoje umiej¿tnoïci zwizane z zawodem oraz zdoby° kompetencje
poČdane przez pracodawców.
14

15

Konkluzje Rady w sprawie pobudzania kreatywnoïci i innowacyjnoïci mÙodych ludzi, Dz.U.
C 169 z 15.6.2012, s. 1-4.
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
ustanawiajce „Erasmus+”: unijny program na rzecz ksztaÙcenia, szkolenia, mÙodzieČy i sportu,
oraz uchylajce decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE. Tekst majcy znaczenie
dla EOG. Dz.U. L 347z 20.12.2013.
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W nowym okresie programowania (2014–2020) program Erasmus + ma wesprze° mobilnoï° pi¿ciu milionów mÙodzieČy, z których ponad 700 000 b¿dzie
uczestniczy° w wyjazdach w ramach ksztaÙcenia i szkolenia zawodowego. Poprzez ponadnarodowe partnerstwo zacieïniona zostanie wspóÙpraca mi¿dzy
firmami i instytucjami edukacyjnymi, dzi¿ki czemu mÙodzieČ b¿dzie mogÙa korzysta° z uczenia si¿ przez zdobywanie doïwiadczenia.
Trzy kluczowe akcje s przewidziane w ramach programu Erasmus+ w celu
realizacji zadaÚ zwizanych z edukacj i szkoleniami oraz dziaÙaniami na rzecz
mÙodzieČy. S to:
ȭ Akcja 1: Mobilnoï° edukacyjna.
ȭ Akcja 2: WspóÙpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.
ȭ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk.
Program ten przewiduje równieČ realizacj¿ projektów w dziedzinie edukacji
na poziomie wyČszym pod nazw Jean Monnet oraz w obszarze sportu, których
realizacja odbywa° si¿ b¿dzie na szczeblu ogólnoeuropejskim.
4.2. Jak zÙoČy° wniosek w programie Erasmus+
Na pocztku naleČy szczegóÙowo zapozna° si¿ z przewodnikiem po programie, aby wybra° dla swojego pomysÙu, a potem projektu, wÙaïciw lini¿ tematyczn. NaleČy pami¿ta° Če tylko organizacje i instytucje mog skÙada° wnioski
o pomoc w programie Erasmus+.
Nowoïci w programie jest wprowadzenie „indywidualnego kodu identyfikacyjnego” (ang. Personal Identification Code – PIC). Jego posiadanie jest niezb¿dne
przy skÙadaniu wniosku poprzez formularz eForm.
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie si¿ w bazie ECAS (European Commision Authentication System) i utworzenie konta. Optymaln opcj jest uČycie
ogólnego adresu poczty elektronicznej (inaczej adresu generycznego, to znaczy
takiego, który nie zawiera Čadnych danych personalnych).
Kolejnym etapem jest zarejestrowanie organizacji poprzez portal URF
(Unique Registration Facility). W prawym górnym rogu znajduje si¿ przycisk
LOGIN. Po klikni¿ciu w ten przycisk naleČy zalogowa° si¿ za pomoc loginu
i hasÙa uzyskanego podczas rejestracji w bazie ECAS.
4.3. Jak przygotowa° zwyci¿ski projekt
Zanim przystpimy do przygotowania projektu, naleČy bezwzgl¿dnie zapozna° si¿ z przewodnikiem po programie „Erasmus+”, który zawiera szczegóÙowe
instrukcje, jak zÙoČy° wniosek. Przewodnik wskazuje, jakie s warunki uczestnictwa oraz progi finansowe. KaČdy projekt ubiegajcy si¿ o dofinansowanie jest
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oceniany pod ktem formalnym i merytorycznym. Aby unikn° bÙ¿dów formalnych, naleČy upewni° si¿, Če m.in.:
1) wniosek jest wypeÙniony on-line,
2) doÙczono wszystkie niezb¿dne zaÙczniki,
3) udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania,
4) projekt stanowi odpowiedĊ na dany konkurs i termin realizacji projektu mieïci si¿ w granicach okreïlonych w ogÙoszeniu o konkursie,
5) projekt jest zgodny z prawodawstwem dotyczcym zamówieÚ publicznych
i pomocy publicznej,
6) caÙkowity koszt projektu nie jest niČszy od minimalnej dopuszczalnej wartoïci projektu,
7) speÙnione s kryteria informowania spoÙeczeÚstwa i odbiorców pomocy
o wspóÙfinansowaniu projektu z funduszy pomocowych UE.
Bardzo istotne jest równieČ rzeczowe opracowanie wniosku, harmonogramu
oraz budČetu projektu. Cz¿sto powodem odrzucenia wniosku na etapie oceny
merytorycznej s nieïcisÙoïci w budČecie w porównaniu z harmonogramem projektu. Odpowiednie ujednolicenie zapisów budČetowych z harmonogramem
projektu uÙatwi nie tylko odpowiedni ocen¿ sprawdzajcym, ale równieČ póĊniejsz realizacj¿ projektodawcy.
NaleČy równieČ pami¿ta°, Če realizacja projektu to zorganizowanie i okreïlenie w czasie cigu wielu dziaÙaÚ zmierzajcych do osigni¿cia zaplanowanego
wyniku. Wyniku, który szczegóÙowo opisany zostaÙ we wniosku o dofinansowanie. Jeïli nie zostan osigni¿te zaplanowane we wniosku wskaĊniki, poniesione
koszty b¿d uznane za niekwalifikowane. Dlatego na kaČdym etapie póĊniejszej
realizacji naleČy przeprowadza° staÙy monitoring osiganych rezultatów, natychmiastowo reagowa° w przypadku odchyleÚ oraz przeprowadza° konieczne
dziaÙania korygujce.
W kaČdym przypadku realizacji projektów waČne jest zabezpieczenie pÙynnoïci finansowej projektodawcy, na ewentualnoï° opóĊnienia w przelewach
ïrodków ze strony instytucji finansujcej. Dodatkowo zapis w umowie o dofinansowanie, warunkujcy przelanie ïrodków na finansowanie projektu m.in. od
posiadania ïrodków wÙasnych na koncie, nakÙada bezpoïrednio na kaČdego projektodawc¿ obowizek finansowania realizowanego projektu. Dlatego aby w peÙni
zrealizowa° projekt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, trzeba
niejednokrotnie zaangaČowa° wÙasne ïrodki, bowiem w przeciwnym razie nie
moČna wnioskowa° o wypÙat¿ kolejnych transz, co skutkuje brakiem realizacji
projektu i tym samym, nieprzeprowadzenia go zgodnie z harmonogramem projektu.
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4.4. Pierwsza praca z EURES-em16
Program EURES polega na wspieraniu mÙodzieČy17 poszukujcej pracy w innych krajach UE w zakresie informacji, prowadzonych naborów i moČliwego finansowania. DziaÙania oferowane przez pracowników sieci EURES s caÙkowicie
bezpÙatne oraz ogólnodost¿pne. Przede wszystkim maj pomóc osobom poszukujcym pracy oraz zainteresowanym wyjazdem do innego kraju w celu podj¿cia
pracy.
EURES jest jedn z realizowanych w ramach inicjatyw przewodnich „Mobilna mÙodzieČ” i „Szanse dla mÙodzieČy” strategii Europa 2020.
Z programu moČe skorzysta° mi¿dzy 18. a 30. rokiem Čycia kaČdy obywatel
jednego z krajów czÙonkowskich UE oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie,
a takČe Szwajcarii. Aby skorzysta° z programu naleČy zgÙosi° si¿ do jednego
z punktów konsultacyjnych. W Polsce prowadzi je firma Gi Group.
Warto równieČ odwiedzi° portal www.eures.europa.eu, który umoČliwia
osobom poszukujcym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom rekrutacj¿ pracowników. Portal ten jest cennym ĊródÙem informacji na temat rynku pracy, moČliwoïci zatrudnienia, specyfiki Čycia w poszczególnych krajach. UČytkownicy portalu mog skorzysta° mi¿dzy innymi z:
ȭ bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacj pracowników
z zagranicy,
ȭ bazy CV osób zainteresowanych podj¿ciem zatrudnienia za granic,
ȭ bazy informacyjnej o warunkach Čycia i pracy w krajach czÙonkowskich.
Literatura
2013/776/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia „Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego”
i uchylenia decyzji 2009/336/WE, Dz.U. L 343 z 19.12.2013
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-SpoÙecznego i Komitetu Regionów, Projekt wspólnego sprawozdania Rady
i Komisji z 2012 r. w sprawie realizacji odnowionych ram europejskiej wspóÙpracy na rzecz
mÙodzieČy (strategii UE na rzecz mÙodzieČy na lata 2010–2018), Bruksela, 10.9.2012 r.
COM(2012) 495 wersja ostateczna
Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-SpoÙecznego i Komitetu Regionów, Inwestowanie w mÙodzieČ i mobilizowanie
jej do dziaÙania: strategia UE na rzecz mÙodzieČy – Odnowiona otwarta metoda koordynacji

16

17

EURES to skrót, który powstaÙ z angielskiej nazwy EURopean Employment Services, okreïlajcej
Europejskie SÙuČby Zatrudnienia.
Program ten jest skierowany równieČ do firm zainteresowanych zatrudnieniem pracowników
spoza wÙasnego kraju..
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na potrzeby wyzwaÚ i moČliwoïci stojcych przed mÙodzieČ, Bruksela, 27.4.2009,
KOM(2009) 200 wersja ostateczna
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. ustanawiajce Erasmus+: unijny program na rzecz ksztaÙcenia, szkolenia,
mÙodzieČy i sportu oraz uchylajce decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE
i 1298/2008/WE. Tekst majcy znaczenie dla EOG, Dz.U. L 347z 20.12.2013
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. ustanawiajce „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badaÚ
naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylajce decyzj¿ nr 1982/2006/WE. Tekst
majcy znaczenie dla EOG, Dz.U. L 347 z 20.12.2013.
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. ustanawiajce program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylajce
decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE. Tekst majcy
znaczenie dla EOG, Dz.U. L 347 z 20.12.2013
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji
spoÙecznych („EaSI”) i zmieniajce decyzj¿ nr 283/2010/UE ustanawiajc Europejski
instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i wÙczenia spoÙecznego Progress. Tekst majcy znaczenie dla EOG. Dz.U. L 347 z 20.12.2013
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu SpoÙecznego i uchylajce rozporzdzenie
Rady (WE) nr 1081/2006, Dz.U. L 347 z 20.12.2013
Przydatne linki:
www.eurodesk.pl
www.europa.eu/youth – Europejski Portal dla MÙodzieČy
www.eures.europa.eu
www.facebook.com/eurodesk.pl
www.erasmusplus.org.pl
http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm

SÙowniczek
Dialog usystematyzowany – oznacza dialog z mÙodymi ludĊmi i organizacjami
mÙodzieČowymi na temat kierunków europejskiej polityki mÙodzieČowej. Prowadzony jest w ramach Europejskich Tygodni MÙodzieČy. Jest skuteczn form,
gdyČ odbywa si¿ w trzech wymiarach – regionalnym, krajowym i europejskim,
i w debatach uczestnicz politycy, urz¿dnicy i eksperci. Wnioski i rekomendacje
konstruowane w trakcie spotkaÚ, przekazywane s do instytucji, które maj
wpÙyw na polityk¿ UE. W Polsce dziaÙania te koordynuje Polska Rada Organizacji MÙodzieČowych.
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Europejski DzieÚ J¿zyków – obchodzony 26 wrzeïnia. gwi¿to wieloj¿zycznoïci,
promocja róČnorodnoïci j¿zykowej i nauki j¿zyków obcych. EDJ to nie tylko wydarzenia i spotkania, to przede wszystkim próba stworzenia konkretnego narz¿dzia, podnoszcego szanse mÙodzieČy na rynku pracy: europejskiego wskaĊnika
kompetencji j¿zykowych.
Informacja mÙodzieČowa – to zorganizowany kompleksowy system wspierany
przez paÚstwo (centra informacji mÙodzieČowej), który udost¿pnia mÙodym ludziom informacje, odpowiadajce ich rzeczywistym potrzebom i zainteresowaniom. Wszystkie naleČ do europejskiego stowarzyszenia ERYICA (Europejska
Agencja Informacji i Doradztwa dla MÙodzieČy) i dziaÙaj na podstawie wspólnie
opracowanej i podpisanej Europejskiej karty informacji mÙodzieČowej.
„MÙodzieČ w dziaÙaniu” – inicjatywa, która wspiera merytorycznie i finansowo
proces wymiany i wolontariat mÙodzieČowy. Oferuje równieČ moČliwoïci szkoleÚ
dla osób pracujcych z mÙodzieČ.
„Mobilna mÙodzieČ” (Youth on the Move) – jedna z siedmiu flagowych inicjatyw
strategii Europa 2020 – zawiera informacje i porady dla mÙodych ludzi zainteresowanych studiami i szkoleniami za granic lub podj¿ciem tam pracy. Jej celem
jest zmniejszenie bezrobocia mÙodzieČy. Efekt ten ma by° uzyskany przez:
(1) zwi¿kszenie skali uzyskiwania i uznawania umiej¿tnoïci osigni¿tych w ramach edukacji pozaformalnej, (2) reform¿ i modernizacj¿ szkolnictwa wyČszego,
(3) umoČliwienie kaČdemu mÙodemu Europejczykowi odbycia cz¿ïci swojej edukacji za granic oraz (4) zapewnienie absolwentom moČliwoïci pracy, szkolenia
lub staČu w cigu czterech miesi¿cy od ukoÚczenia nauki. „Mobilna mÙodzieČ”
skÙada si¿ z 28 propozycji. Wïród nich s poČyczki studenckie, poČyczki na zaÙoČenie wÙasnej firmy, program poradnictwa zawodowego, europejska karta rabatowa, programy staČowe i szkoleniowe czy zach¿ty dla przedsi¿biorców do zatrudniania mÙodych.
Osoby mÙode – oznacza tu osoby w wieku 13–30 lat.
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PROPOZYCJE )WICZES
Pytania sprawdzajce
1. Prosz¿ o wyjaïnienie terminu Europass.
2. Gdzie naleČy szuka° informacji na temat moČliwoïci sfinansowania pomysÙu
na projekt?
3. W jakim dokumencie sprawdzisz, czy Twoja szkoÙa moČe zÙoČy° wniosek
o dofinansowanie?
Zadanie 1. Przygotowanie Europass
Prosz¿ podzieli° klas¿ na 10 par lub maÙych grup (w zaleČnoïci od liczebnoïci
klasy). Uczniowie po przedstawieniu przez nauczyciela zasad przygotowania
Europass, spróbuj wypeÙni° on-line https://europass.cedefop.europa.eu/editors/
pl/cv/compose. )wiczenie to rozwija umiej¿tnoï° czytania tekstów ĊródÙowych,
wspiera równieČ zdolnoï° do posÙugiwania si¿ sÙownictwem przypisanym do
runku pracy w UE.
Dobrym rozwizaniem jest organizacja takich zaj¿° w sali komputerowej, aby
uczniowie samodzielnie mogli przeïledzi° wskazówki znajdujce si¿ na stronie
www.europass.pl.
Zadanie 2. Zawody poszukiwane na rynku pracy
W grupach 5- lub 6-osobowych uczniowie wybieraj najwaČniejsze grup zawodowych w UE. Celem tego °wiczenia jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na runku pracy UE. W tym °wiczeniu uczniowie maj swobod¿ interpretowania zdarzeÚ. Jednoczeïnie zadaniem nauczyciela jest wskazanie tych
obszarów zawodowej aktywnoïci, które mog uÙatwi° mÙodzieČy wejïcie na rynek pracy oraz przygotowanie do podj¿cia pracy w UE, czyli jak j bezpiecznie
znaleĊ°.
MateriaÙy pomocnicze: Zawody poszukiwane na rynku pracy na przykÙad
przy wykorzystaniu PrzyszÙe zapotrzebowanie na umiej¿tnoïci oraz podaČ na rynkach
pracy w Europie (Future Skills Supply and Demand in Europe), Cedefop. Dodatkowo
wykorzysta° moČna Monitor Wolnych Stanowisk Pracy.

260

ANNA MASROS-ORACZ

Zadanie 3. przygotowanie prezentacji Eurowolontariat, czyli jak zosta° wolontariuszem w Polsce i za granic
W tym °wiczeniu klas¿ naleČy podzieli° na 6-osobowe grupy. KaČdy ze stolików losuje swój kraj UE i otrzymuje zestaw informacji o poszczególnych krajach
UE oraz organizacjach pozarzdowych. Uczniowie przygotowuj prezentacj¿
o wylosowanym kraju. Dodatkowo uczniowie wyszukuj interesujce ich wydarzenia nt. wylosowanego kraju. Oprócz zaangaČowania nauczyciela w przygotowanie zestawów, pozostaje on bierny w trakcie °wiczenia, pozwalajc uczniom
na swobod¿ w wyraČaniu swoimi sÙowami zdobytej wiedzy.

Marta Pachocka
Katedra Administracji Publicznej
Kolegium Ekonomiczno-SpoÙeczne SzkoÙy GÙównej Handlowej

KULTURA EUROPEJSKA
Cel zaj¿°
W niniejszym rozdziale nakreïlono ramy teoretyczne i praktyczne dla rozwaČaÚ na temat kultury europejskiej w odniesieniu do czterech podstawowych
zagadnieÚ, które obejmuj:
ȭ definicj¿ kultury jako tak i w powizaniu z innymi poj¿ciami;
ȭ kontynent europejski jako wspólnot¿ kulturow w uj¿ciu historycznym
i wspóÙczesnym;
ȭ kultur¿ w Europie wobec wyzwaÚ przyszÙoïci, zwÙaszcza wobec zmieniajcych si¿ uwarunkowaÚ regionalnych o zróČnicowanym charakterze, w tym
demograficznym i spoÙecznym;
ȭ miejsce kultury w funkcjonowaniu i dziaÙalnoïci Unii Europejskiej (UE), ze
szczególnym naciskiem na polityk¿ kulturaln prowadzon w jej ramach.
Prezentowany materiaÙ nie wyczerpuje przedmiotowej problematyki, lecz ma
charakter wprowadzajcy. ZaÙczony wykaz literatury oraz ĊródÙa wskazane
wïród materiaÙów dodatkowych stanowi jego zasadnicze uzupeÙnienie. Dalsza
lektura i wÙasna praca uczniów, zarówno podczas zaj¿° (indywidualnie lub
w grupach) pod kierunkiem nauczyciela, jak i poza zaj¿ciami, jest niezb¿dna, aby
poszerzy° i pogÙ¿bi° ich wiedz¿ na temat kultury europejskiej. Nauczyciel decyduje, które ze wst¿pnie omówionych zagadnieÚ i w jaki sposób b¿dzie rozwijaÙ
w ramach pracy z uczniami, w zaleČnoïci od ich zainteresowaÚ i potrzeb danego
przedmiotu w szkole, a takČe decyduje o uszczegóÙowieniu lub modyfikacji zaproponowanych kierunków analizy. NiezaleČnie od wybranej przez nauczyciela
formy zaj¿°, zaleca si¿, aby aktywny udziaÙ uczniów stanowiÙ trzon zaj¿° z proponowanej tematyki. W tym celu nauczyciel moČe wykorzysta° znajdujce si¿
w rozdziale pytania i °wiczenia aktywizujce, które maj sprzyja° pogÙ¿bianiu
wiedzy uczniów i wypracowaniu ich indywidualnej oceny poprzez czynne
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uczestnictwo w zaj¿ciach, a takČe maj rozwija° umiej¿tnoï° argumentacji mÙodzieČy podczas dyskusji. Zaj¿cia mog by° prowadzone w formie wykÙadu,
konwersatorium, °wiczeÚ lub mieszanej.
SzczegóÙowe cele zaj¿° na temat kultury europejskiej obejmuj m.in.1:
ȭ przedstawienie wybranych podejï° do analizy kultury na gruncie róČnych
nauk i dyscyplin a w konsekwencji odmiennych uj¿° i definicji kultury;
ȭ podkreïlenie, Če problematyka kultury w kontekïcie procesu post¿pujcej
integracji europejskiej nie moČe by° marginalizowana, poniewaČ UE jest nie
tylko wspólnot interesów gospodarczych, spoÙecznych i politycznych, ale
takČe wspólnot kulturow, opart na trzonie wspólnych wartoïci i tradycji;
ȭ zwrócenie uwagi, w jakim kontekïcie moČna i warto mówi° o kulturze europejskiej, majc na uwadze dokonujce si¿ przemiany w uwarunkowaniach
regionalnych na poziomie Unii Europejskiej i szerzej – caÙej Europy, oraz
w uwarunkowaniach globalnych – w skali ïwiata;
ȭ rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie rozumienia kulturowego podÙoČa procesów integracyjnych w Europie oraz w zakresie interpretacji zjawisk,
faktów i mechanizmów integracyjnych w obszarze kultury na przykÙadzie
Europy;
ȭ pokazanie uczniom moČliwych kierunków analizy kultury i zjawisk jej towarzyszcych, zakresu prowadzonej analizy, a takČe dost¿pnych ĊródeÙ i sposobów ich jak najlepszego wykorzystania;
ȭ zach¿canie uczniów do rozwijania umiej¿tnoïci samodzielnego poszukiwania
ĊródeÙ informacji na temat Europy, Unii Europejskiej i jej paÚstw czÙonkowskich w odniesieniu do zagadnienia kultury; ich krytycznej oceny pod
wzgl¿dem adekwatnoïci i wiarygodnoïci, a takČe ïwiadomego i selektywnego ich wykorzystania, majc tradycyjny dost¿p do tych ĊródeÙ oraz za pomoc nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (biblioteki cyfrowe, strony internetowe, komunikatory, portale spoÙecznoïciowe itd.).
Efektem ksztaÙcenia b¿dzie nabycie, ugruntowanie i poszerzenie podstawowej wiedzy o kulturze europejskiej, ale takČe rozwini¿cie i wzmocnienie umiej¿tnoïci samodzielnego uzupeÙniania tej wiedzy poprzez zwrócenie uwagi uczniów,
do jakich materiaÙów ĊródÙowych naleČy si¿ga°, w jaki sposób je pozyskiwa° oraz
jak je wykorzystywa°.

1

Wymienione cele mog zosta° zrealizowane wyÙcznie w wyniku przeprowadzenia zaj¿° przez
nauczyciela. Nauczyciel decyduje, które cele szczegóÙowe zamierza osign°. Realizacja wymienionych celów szczegóÙowych niemoČliwa jest wyÙcznie w oparciu o treï° rozdziaÙu, który ma
charakter narz¿dzia dydaktycznego. Niezb¿dny jest wkÙad wÙasny nauczyciela w postaci przygotowania dodatkowych materiaÙów w zaleČnoïci od przyj¿tej koncepcji i formuÙy zaj¿°.
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Zakres wiedzy wst¿pnej
1. Wieloznacznoï° poj¿cia kultury2
Zagadnienie kultury stanowi przedmiot badaÚ zarówno nauk humanistycznych, jak i spoÙecznych. Poj¿cie to wyst¿puje w wielu dyscyplinach naukowych,
b¿dc w przypadku niektórych kategori centraln. W ten sposób kultura jest
obiektem zainteresowania m.in. etnologii, filozofii, historii, kulturoznawstwa,
literaturoznawstwa, religioznawstwa, a takČe socjologii, psychologii, ekonomii
czy politologii. Badania nad kultur pozostaj rozproszone z uwagi na brak jednego, spójnego podejïcia metodologicznego w tym zakresie. Badacze kultury
w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych zazwyczaj koncentruj si¿ na
wybranym wycinku tego zjawiska i z tej perspektywy j definiuj. PowyČsza
refleksja wskazuje, Če kultura musi by° poj¿ciem wieloznacznym, które pozostaje
nieokreïlone, mimo podejmowanych wysiÙków na rzecz jego zdefiniowania
i uporzdkowania.
Pierwotne poj¿cie kultury wywodzi si¿ od ÙaciÚskiego colere, co oznacza
„uprawia° ziemi¿”, cho° juČ Cycero w swoich pracach rozszerzyÙ jego zastosowanie na zjawiska intelektualne. Filozofi¿ nazwaÙ on „kultur ducha”. W ten
sposób kultura odnosiÙa si¿ do swoistego wysiÙku, majcego na celu przeksztaÙcenie myïlenia ludzkiego w sposób analogiczny do przeobraČeÚ ïwiata przyrodniczego na skutek intencjonalnej dziaÙalnoïci czÙowieka, jak jest chociaČby
uprawa ziemi3.
Jedna z najcz¿ïciej przywoÙanych w literaturze przedmiotu pierwszych definicji kultury zostaÙa sformuÙowana przez E.B. Taylora w drugiej poÙowie XIX w.
Brzmi ona: „kultura lub cywilizacja jest to zÙoČona caÙoï° obejmujca wiedz¿,
wierzenia, sztuk¿, prawo, moralnoï°, obyczaje i wszystkie inne zdolnoïci i nawyki
nabyte przez czÙowieka jako czÙonka spoÙeczeÚstwa” 4. Z przytoczonej definicji
wynika, Če autor ten postrzegaÙ kultur¿ w sposób niewartoïciujcy i nieselektywny.
O dotychczas najgruntowniejszym, lecz wciČ niekompletnym podejïciu do
zagadnienia kultury moČna mówi° w kontekïcie analizy A. Kroebera i C. Kluckhohna5, którzy w latach 50. XX w. wskazali na 168 antropologicznych definicji
2

3
4
5

Szerzej na temat definicji kultury i poj¿° powizanych z t kategori, por. np. R. Zenderowski,
Czym jest kultura? Kultura a cywilizacja. Spór o definicje podstawowych poj¿°, [w:] R. Zenderowski,
K. Cebul, M. Krycki, Mi¿dzynarodowe stosunki kulturalne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010,
s. 61–106; A. KÙoskowska, Socjologia kultury, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 17–31.
R. Zenderowski, Czym jest…, s. 61–62.
A. KÙoskowska, Socjologia kultury…, s. 21–22.
Por. A. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture: A Critical Review of Concept and Definitions, Peabody
Museum, Cambridge 1952.
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kultury. Na tej podstawie dokonali ich typologii, przyporzdkowujc do szeïciu
typów ogólnych. Te ostatnie obejmowaÙy definicje: wyliczajce, historyczne,
normatywne, psychologiczne, strukturalistyczne i genetyczne6.
Mimo nieostroïci omawianego poj¿cia wielu badaczy zgadza si¿ z pogldami
C. Kluckhohna, Če kultura „wywodzi si¿ z biologicznych, ïrodowiskowych, psychologicznych i historycznych elementów ludzkiej egzystencji”. Jest ona zorganizowana, wieloaspektowa, zmienna i dynamiczna, a ludzie ucz si¿ jej. Ponadto
wyst¿puj w niej prawidÙowoïci, które pozwalaj analizowa° j metodami naukowymi. Wreszcie kultura stanowi sposób „przystosowania jednostki do caÙoksztaÙtu otoczenia oraz zdobycia ïrodków do twórczej ekspresji”7.
W polskiej socjologii kultury A. KÙoskowska przyjmuje, Če „kultura jest to
wzgl¿dnie zintegrowana caÙoï°, obejmujca zachowania ludzi przebiegajce wedÙug wspólnych dla zbiorowoïci spoÙecznej wzorów wyksztaÙconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierajca wytwory takich zachowaÚ”8. Ponadto
zwraca ona uwag¿ na moČliwy podziaÙ kultury na tzw. kategorie, które rozumie
jako jej wielkie podstawowe dziaÙy, „wyodr¿bnione w uj¿ciu synchronicznym,
a róČnice si¿ charakterem skÙadajcych si¿ na nie elementów w sposób uzasadniajcy z metodologicznych i teoretycznych wzgl¿dów ich odr¿bne badanie”.
Kategorie kultury powinny by° wydzielane tak, aby prowadzi° do rozÙcznej
i wyczerpujcej klasyfikacji zjawisk spoÙeczno-kulturalnych, co oznacza, Če kryteria ich podziaÙu musz by° ostre. Jednoczeïnie zjawiska zaliczane do poszczególnych kategorii powinny by° wzgl¿dnie homogeniczne, a takČe wykazywa° cechy
na tyle istotne, aby uzasadniaÙy ich wyodr¿bnienie. Nie zmienia to jednak faktu,
iČ kategorie kultury agreguj szerokie spectrum zróČnicowanych zjawisk, co powoduje koniecznoï° ich dodatkowego podziaÙu na tzw. dziedziny kultury. Kontynuujc, naleČy zauwaČy°, Če w ostatnim stuleciu badacze róČnych dyscyplin –
historii, socjologii, antropologii, etnologii czy etnografii – przedstawiali odmienne
propozycje klasyfikacji kategorii kultury, które wykazuj duČe podobieÚstwa. Jak
wynika z tabeli 1, s to zazwyczaj klasyfikacje trójdzielne, które cechuj si¿ zbliČonymi polami poszczególnych poj¿° okreïlajcych wyodr¿bnione kategorie9.

6
7

8
9

A. KÙoskowska, Socjologia kultury…, s. 22.
H. Podedworna, Kultura i jej rola w Čyciu spoÙecznym, [w:] Socjologia ogólna: wybrane problemy, red.
J. Polakowska-Kujawa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 68.
A. KÙoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 1983, s. 40.
Idem, Socjologia kultury…, s. 69.
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Tabela 1. Klasyfikacje kategorii kultury
Autor

Kategorie kultury (dziedziny lub kryteria)

A. Weber

Cywilizacja zewnÚtrzna
(technika, technologia,
wiedza stosowana)

Cywilizacja wewnÚtrzna
(pañstwo, prawo, moralnoĂÊ)

Kultura (sztuka, idee,
religia)

R. MacIver

PorzÈdek technologiczny
(sfera Ărodków)

PorzÈdek spoïeczny
(sfera celów i Ărodków)

PorzÈdek kulturalny
(sfera celów)

A. Kroeber

Kultura rzeczywistoĂci

Kultura spoïeczna

Kultura wartoĂci

L. White

Technologia

Spoïeczeñstwo

Ideologia

K. Dobrowolski

Kultura materialna

Kultura spoïeczna

Kultura niematerialna

C. Arzakanian

Materialna forma dziaïania

Duchowa forma dziaïania
MyĂlenie artystyczne

½ródïo: A. Kïoskowska, Socjologia kultury, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 70.

W kontekïcie rozwaČaÚ nad kultur pojawiaj si¿ poj¿cia pokrewne i powizane z tym zagadnieniem, które warto wymieni°, a najwaČniejsze z nich krótko
omówi°. Wspomniana siatka poj¿ciowa obejmuje m.in. nast¿pujce elementy:
ȭ cywilizacj¿,
ȭ wartoïci i system wartoïci, czynnik aksjologiczny,
ȭ uniwersalizm, pluralizm kulturowy, wielokulturowoï°, asymilacj¿,
ȭ toČsamoï° – narodow i europejsk,
ȭ religi¿,
ȭ dziedzictwo kulturowe/ narodowe.
PowyČsza lista nie jest oczywiïcie kompletna i ostateczna. Na szczególn
uwag¿ zasÙuguje poj¿cie cywilizacji, które jest wieloznaczne, tak jak poj¿cie kultury. Stosuje si¿ je w róČnych kontekstach, cz¿sto opisujc za jego pomoc odmienne stany wyst¿pujce w stosunkach spoÙecznych. SÙowo „cywilizacja” pochodzi z ÙaciÚskiego wyraČenia civitas, atis. Po pierwsze, termin ten oznacza
spoÙecznoï° zorganizowan (paÚstwo). Po drugie, jego kolejne znaczenia – obywatele paÚstwa i spoÙeczeÚstwo – odnosz si¿ do stosunków spoÙeczno-politycznych. W koÚcu, poj¿cie to oznacza miasto, prawa obywatela i obywatelstwo.
Na uwag¿ zasÙuguje fakt, iČ w przedstawionym podejïciu cywilizacja jest odnoszona do „zorganizowanego stanu spoÙecznoïci ludzkiej, zarówno w znaczeniu
normatywnym (prawnym), jak i strukturalnym (paÚstwowym)”. OdwoÙanie si¿
do normy prawnej podkreïla wymiar aksjologiczny poj¿cia. Tym samym cywilizacja wiČe si¿ ze sfer wartoïci, które ksztaÙtuj si¿ i nast¿pnie przyjmuj zinstytucjonalizowane formy stosunków spoÙecznych10.

10

F. GoÙembski, Cywilizacja europejska, Wyd. Poltext, Warszawa 2012, s. 7–8.
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Poj¿cia – kultura i cywilizacja – pozostaj ze sob w bliskiej relacji, której
uchwycenie nie jest proste. Oba okreïlenia dotycz zorganizowanej formy ludzkiej zbiorowoïci, która jest zdolna do wytwarzania odr¿bnego systemu wartoïci,
charakterystycznego dla danej spoÙecznoïci. Wtpliwoïci towarzysz kwestii
odmiennoïci znaczeniowej obu poj¿° i ich synonimicznoïci, co cz¿sto jest uwarunkowane tradycj poszczególnych paÚstw. PrzykÙadowo w tradycji francuskiej
cywilizacja i kultura s traktowane jako synonimy w przedstawianiu procesów
i struktur spoÙecznych, z kolei na gruncie tradycji niemieckiej spotyka si¿ próby
ich przeciwstawiania11. W ten sposób w podejïciu niemieckim kultura cz¿ïciej
koresponduje z kultur duchow i niematerialn, podczas gdy cywilizacja odnosi
si¿ do kultury materialnej12.
Ponadto w literaturze spotyka si¿ pogld, Če „kultura jest sfer dziedzictwa,
wzrastania, wartoïci”, natomiast cywilizacja oznacza sfer¿ „konstrukcji, zastosowaÚ, interesów”13. RównieČ socjolog kultury A. KÙoskowska odróČnia cywilizacj¿
od kultury. Ta pierwsza stanowi „zespóÙ technicznych ïrodków i sposobów opanowania natury, nosi ona praktyczny, utylitarny charakter; jest to sfera ïrodków,
czysto instrumentalna”. Dla odmiany kultura jest „dziedzin wartoïci pozbawionych na ogóÙ praktycznej uČytecznoïci, uprawianych i rozwijanych bezinteresownie, ze wzgl¿du na zwizane z tymi wartoïciami przeČycia. Wartoïci kultury
cechuje zróČnicowanie wynikajce ze wzgl¿dnoïci postaw i ocen; std brak wyraĊnego post¿pu […]. Wartoïci kultury przewyČszaj natomiast dobra cywilizacji
trwaÙoïci, ich recepcja nie polega bowiem na niszczcej konsumpcji. Kultura
w tym rozumieniu przeciwstawia si¿ naturze, a jej uj¿cie nosi na ogóÙ charakter
wartoïciujcy”14.
Uwag¿ warto zwróci° takČe na poj¿cie toČsamoïci, tym bardziej Če w kontekïcie post¿pujcej integracji paÚstw europejskich coraz cz¿ïciej w poszczególnych
paÚstwach i na poziomie instytucji Unii Europejskiej ma miejsce refleksja naukowa, publicystyczna i polityczna dotyczca relacji mi¿dzy toČsamoïci narodow
a europejsk15. Procesy identyfikacyjne w XXI w. maj zÙoČony charakter i stanowi przedmiot badaÚ w róČnych dziedzinach wiedzy, sprzyjajc podejïciom
wielodyscyplinarnym16. Wida° to bardzo wyraĊnie na przykÙadzie Europy i ro11
12

13

14
15

16

Ibidem, s. 9, 11–12.
F. GoÙembski, Unia Europejska jako wspólnota kulturowa, [w:] Europeistyka. Podr¿cznik akademicki,
t. 2, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 12.
J. Siewierski, ródÙa toČsamoïci europejskiej, [w:] WspóÙczesna Europa w procesie zmian. Wybrane
problemy, red. J. Polakowska-Kujawa, Difin, Warszawa 2006, s. 32.
A. KÙoskowska, Kultura masowa…, s. 6, 66.
Por. ToČsamoï° europejska, red. F. GoÙembski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, ZakÙad Instytucji Europejskich, Warszawa 2005.
S. BieleÚ, ToČsamoï° i interesy narodowe w procesach identyfikacji mi¿dzynarodowej paÚstw, [w:] Porzdek mi¿dzynarodowy u progu XXI w., red. R. KuĊniar, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 519.
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sncej popularnoïci tej problematyki w wielu paÚstwach, zwÙaszcza w docelowych krajach imigracji spoza kontynentu – we Francji, WÙoszech czy Niemczech.
Tematyka toČsamoïci okreïlonych podmiotów (np. paÚstwa) i zbiorowoïci (np.
grup spoÙecznych) ma ogromne znaczenie w wymiarze etnicznym, narodowym,
spoÙecznym, paÚstwowym, mi¿dzynarodowym i cywilizacyjnym17. W przypadku paÚstwa ze spoÙecznego punktu widzenia za kluczow uznaje si¿ toČsamoï°
narodow, która jest nie tylko „bezwzgl¿dnie najwaČniejsza i naturalna”, ale
i narzucana przez paÚstwo narodowe, „odróČniane przez wspólnot¿ j¿zyka, tradycji, religii i instytucji ustrojowych”18.

2. Europa jako wspólnota kulturowa – wczoraj i dziï19
Proces integracji europejskiej jest rozpatrywany z punktu widzenia róČnych
dyscyplin naukowych oraz przy wykorzystaniu odmiennych zaÙoČeÚ teoretycznych i metodologicznych. Tradycyjnie i najcz¿ïciej stosowane podejïcie zakÙada
analiz¿ tego zagadnienia przez pryzmat jego wymiaru politycznego, prawnoinstytucjonalnego lub gospodarczego. Oznacza to, Če analiza integracji europejskiej jako procesu prowadzcego do budowania i rozwijania wspólnoty kulturowej jest nadal marginalizowana w literaturze przedmiotu i badaniach. Problematyka kultury i przemian zachodzcych w tej dziedzinie w uj¿ciu historycznym
i wspóÙczeïnie jest stosunkowo trudniejsza do precyzyjnego i syntetycznego uj¿cia niČ ma to miejsce w przypadku innych przemian, zwÙaszcza w sferze prawa
lub gospodarki. Ponadto kultura wiČe si¿ ze sfer wartoïci, czyli ma wymiar
aksjologiczny.
W opinii wi¿kszoïci badaczy fundamentem integracji europejskiej post¿pujcej po II wojnie ïwiatowej byÙa i nadal pozostaje integracja na pÙaszczyĊnie gospodarczej20; integracja polityczna i powizana z ni wspólna polityka bezpieczeÚstwa znajduje si¿ na niČszym poziomie zaawansowania, a integracja
o charakterze kulturowym ma wzgl¿dnie ograniczony zakres, przejawiajc si¿
przede wszystkim w realizacji programów pomocowych w zakresie edukacji,
nauki i dziaÙalnoïci artystycznej oraz poprzez wspóln polityk¿ audiowizualn21.

17

Ibidem, s. 520.
Ibidem, s. 523.
19
Zagadnieniu dziejów Europy w zakresie kultury i cywilizacji poïwi¿cono wiele opracowaÚ,
równieČ w literaturze polskiej, por. np. F. GoÙembski, Cywilizacja europejska…
20
NaleČy wyraĊnie podkreïli°, iČ historia jednoczcej si¿ Europy po II wojnie ïwiatowej, mimo Če
odwoÙywaÙa si¿ do przesÙanek wspóÙpracy gospodarczej, de facto byÙa powaČnym przedsi¿wzi¿ciem o charakterze polityczno-dyplomatycznym.
21
J. Siewierski, ródÙa toČsamoïci…, s. 20.
18
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Czynnik kulturowy odgrywa istotn rol¿ w kaČdym procesie integracji. Polski badacz kultury i cywilizacji europejskiej F. GoÙembski stwierdza: „KaČda idea
integracyjna osadzona jest w danym systemie kulturowym. Z jednej strony nawizuje ona do tradycji kulturowej, z drugiej ukierunkowana jest na poszukiwanie nowych wartoïci, które w wyniku procesu integracyjnego dopiero si¿ ksztaÙtuj. Jest to proces interakcyjny, w którym wzajemne oddziaÙywaj na siebie
tradycyjne i nowatorskie elementy kulturowe. adna kultura nie powstaje
w oderwaniu od juČ istniejcych tradycji i wzorców kulturowych, jest ich kontynuacj lub wyraČa si¿ przez ich negacj¿ i dzi¿ki innowacyjnemu dČeniu wprowadza jakoïciowo nowe elementy kulturowe”22.
Przedmiotem dyskusji jest samo poj¿cie kultura europejska i jego zakres.
KaČda konkretna kultura charakteryzuje si¿ wÙasnymi uwarunkowaniami przestrzennymi (geograficznymi) i czasowymi (historycznymi), co oznacza, Če realizuje si¿ ona w „konkretnej przestrzeni naturalnej (geograficznej) w okreïlonych
przedziaÙach (fazach) czasowych”. Dana kultura odróČnia si¿ od innych kultur
specyficznymi cechami, które s pochodn spójnego rdzenia aksjologicznego.
NiemoČliwe jest ustalenie liczby konkretnych kultur na ïwiecie, zarówno tych
o znaczeniu historycznym, jak i wyst¿pujcych wspóÙczeïnie. Przyjmuje si¿ jednak, Če kaČda z nich miaÙa swój pocztek i dzieliÙa si¿ na pewne okresy23.
Problemy definicyjne dotycz nie tylko wyraČenia „kultura europejska”, ale
takČe Europy, zarówno w sensie geograficznym, jak i kulturowym. Zdaniem
niektórych polskich socjologów pozostaje kwesti sporn, czy Europa jest kontynentem w uj¿ciu geograficznym, natomiast niewtpliwie jest ona kontynentem
kulturowym, który jak kaČdy inny kontynent zawiera caÙy wachlarz cz¿ïci skÙadowych, tj. etnicznych, religijnych i spoÙecznych kultur. ZauwaČa si¿ przy tym, Če
„nie byÙoby kontynentu europejskiego, gdyby na tym obszarze nie wytworzyÙa
si¿ bogata w dokonania kultura, która pozwala Europejczykom Čywi° przekonanie o odr¿bnoïci zamieszkiwanego przez nich obszaru i definiowa° ich wspóln
europejsk toČsamoï°. Fizyczny zasi¿g kontynentu jest zdeterminowany przez
celow i ïwiadom dziaÙalnoï° ludzi zamieszkujcych ten kontynent”24.
Korzenie kultury europejskiej sprowadza si¿ cz¿sto do trzech pÙaszczyzn
uksztaÙtowanych historycznie, które obejmuj25:
ȭ greck tradycj¿ antyczn, zwizan z systemem wartoïci, przejawiajcym si¿
w szczególnoïci w sferach intelektualnej i artystycznej;

F. GoÙembski, Unia Europejska jako…, s. 19.
Ibidem, s. 24–25.
24
J. Siewierski, ródÙa toČsamoïci…, s. 17.
25
F. GoÙembski, Unia Europejska jako wspólnota kulturowa…, s. 31–32.
22

23
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rzymsk tradycj¿ antyczn, dotyczc prawno-administracyjnego porzdku
spoÙecznego;
ȭ tradycj¿ chrzeïcijaÚsk, odnoszc si¿ do wymiarów filozoficzno-intelektualnego i spoÙecznego.
Kontynuujc, histori¿ kultury (cywilizacji) europejskiej proponuje si¿ takČe
omawia° w podziale na nast¿pujce etapy26:
ȭ korzenie antyczne cywilizacji europejskiej;
ȭ cywilizacja wieków ïrednich jako pomost mi¿dzy starymi a nowymi czasami;
ȭ epoka nowoČytna – modernizm.
Inna propozycja odwoÙuje si¿ do periodyzacji kultury europejskiej, poczwszy od drugiej poÙowy V w. n.e. w powizaniu z histori Europy. Przyjmuje si¿
w niej istnienie trzech okresów, które wyznaczaj kolejne etapy jednoïci i konfliktu na kontynencie europejskim27:
ȭ lata 476–1054 – okres od upadku cesarstwa rzymskiego, jego zachodniej cz¿ïci, do ostatecznego rozÙamu z KoïcioÙem greckokatolickim i Bizancjum;
okres charakteryzowaÙ si¿ ekspansj chrzeïcijaÚstwa obu obrzdków oraz
podziaÙem Europy chrzeïcijaÚskiej na kultur¿ ÙaciÚsk i greck z wieloma
póĊniejszymi skutkami;
ȭ lata 1054–1517 – okres unifikacji kulturowej chrzeïcijaÚstwa ÙaciÚskiego do
pocztku reformacji w Europie;
ȭ lata 1517–1957 – okres konfliktów o zróČnicowanym charakterze, w tym religijnym i narodowym, aČ do podpisania traktów rzymskich, które zapocztkowaÙy stabiln integracj¿ mi¿dzy niektórymi paÚstwami europejskimi; okres
ten upÙynÙ pod znakiem zarówno wojen, buntów, rewolucji, jak i szybkiego
rozwoju nauki, gospodarki, przemysÙu, demokracji.
Periodyzacja ta zamyka si¿ na roku 1957, który symbolizuje wejïcie w nowy
jakoïciowo okres w historii Europy. W dniu 25 marca 1957 r. podpisano traktaty
rzymskie ustanawiajce Europejsk Wspólnot¿ Gospodarcz i Europejsk
Wspólnot¿ Energii Atomowej (Euratom). Traktaty weszÙy w Čycie z dniem
1 stycznia 1958 r. Wpisujc si¿ w wyČej przedstawione zaÙoČenia periodyzacji
kultury europejskiej, wydarzenia te otwieraj kolejny wielki okres jednoïci
w Europie w zwizku z post¿pujcymi procesami integracyjnymi, zwÙaszcza na
pÙaszczyĊnie gospodarczej, które od koÚca lat 50. XX w. obejmuj coraz wi¿cej
paÚstw na kontynencie. Te ruchy zjednoczeniowe wspóÙwyst¿puj jednak od
pocztku z lokalnymi konfliktami i rewolucjami, wïród których wymieni° naleČy
rozpad bloku wschodniego i transformacj¿ systemow w wymiarze politycznym,
spoÙecznym i gospodarczym w paÚstwach Europy grodkowej i Wschodniej na
26
27

Por. np. idem, Cywilizacja europejska...
J. Siewierski, ródÙa toČsamoïci…, s. 17–18.
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przeÙomie lat 80. i 90., a takČe gwaÙtowne wydarzenia na PóÙwyspie BaÙkaÚskim
w latach 90. w zwizku z rozpadem JugosÙawii.

3. Quo vadis culturae Europaeae?
Na pocztku XXI w. Europa doïwiadcza gÙ¿bokich, intensywnych i wielowymiarowych przemian o zróČnicowanym charakterze, w tym politycznym,
demograficznym, spoÙecznym, gospodarczym i finansowym. SpoÙeczeÚstwa
Europy starzej si¿, a problematyka ta jest coraz cz¿ïciej dyskutowana nie tylko
na poziomie paÚstw, ale i na forum organizacji mi¿dzynarodowych – Unii Europejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przemiany demograficzne
w poszczególnych paÚstwach czÙonkowskich UE wiČ si¿ takČe z zagadnieniem
rosncej imigracji nie tylko z innych paÚstw europejskich, lecz przede wszystkim
z innych regionów ïwiata, w tym Afryki i Azji. Problem ten dotyczy w szczególnoïci paÚstw Europy Zachodniej i PóÙnocnej o wysokim poziomie rozwoju spoÙeczno-gospodarczego – Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, WÙoch, Szwecji
i Norwegii, które w ocenie wielu imigrantów s atrakcyjnym paÚstwem docelowym. Ponadto napÙyw imigrantów oznacza potrzeb¿ ich integracji w paÚstwach
przyjmujcych, a to prowadzi do rozwaČaÚ na temat mechanizmów i wymiarów
procesu integracji (spoÙeczno-ekonomiczny, prawno-polityczny, kulturowy) oraz
skutecznoïci tego procesu. Na gruncie europejskim najcz¿ïciej dyskutowane s
dwa modele integracji imigrantów, z których jeden opiera si¿ na asymilacji
i najpeÙniej jest realizowany we Francji, natomiast u podstaw drugiego znajduje
si¿ akceptacja dla wielokulturowoïci, dostrzegalna m.in. w Wielkiej Brytanii.
Kolejnym wyzwaniem s problemy etniczno-narodowe we wspóÙczesnej Europie, których przyczyny, formy przejawiana si¿, zakres i charakter s silnie
zróČnicowane. Z jednej strony problemy te dotycz niektórych ruchów odïrodkowych w odniesieniu do ludnoïci juČ od dawna osiadÙej w poszczególnych paÚstwach. DoskonaÙym przykÙadem s tu ruchy bretoÚski i korsykaÚski we Francji,
czy baskijski w Hiszpanii28. Z drugiej strony problemy etniczno-narodowe wiČ
si¿ z rosncym udziaÙem imigrantów, wïród których przewaČaj cudzoziemcy29,

28

29

NaleČy pami¿ta°, Če Baskowie zamieszkuj zarówno w dzisiejszych granicach Hiszpanii, jak i we
Francji, przy czym przewaČaj liczebnie w pierwszym z wymienionych paÚstw. W Hiszpanii
Kraj Basków ma status wspólnoty autonomicznej, usytuowanej w póÙnocnej cz¿ïci paÚstwa, nad
Zatok Biskajsk. We Francji Baskowie s przede wszystkim rozpatrywani jako obywatele Republiki, czyli Francuzi, nie s natomiast postrzegani jako mniejszoï° narodowa. Zamieszkuj region
Akwitanii, w jego cz¿ïci ssiadujcej z Hiszpani.
NaleČy mie° na uwadze, iČ poj¿cia imigrant i cudzoziemiec nie s toČsame. Mog by° one definiowane w odmienny sposób zarówno na poziomie poszczególnych paÚstw europejskich na po-
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w populacji paÚstw przyjmujcych. Ma to znaczenie w szczególnoïci w paÚstwach, w których wyst¿puj zasadnicze róČnice mi¿dzy kultur ludnoïci autochtonicznej i napÙywowej. Obrazuje to wyraĊnie sytuacja we Francji, która jest
laickim paÚstwem funkcjonujcym w oparciu o silnie zakorzenione w ïwiadomoïci spoÙecznej zasady modelu republikaÚskiego. Jednak to samo paÚstwo zamieszkuje wielu imigrantów pochodzcych z paÚstw Maghrebu (Algierii, Tunezji, Maroka), którzy osiedlili si¿ w nim na staÙe. Wywodz si¿ oni na ogóÙ
z tradycji arabskiej i islamskiej. Co wi¿cej, cz¿ï° ludnoïci maghrebskiej w pierwszym lub drugim pokoleniu posiada juČ obywatelstwo francuskie30.
Wielu badaczy podkreïla wag¿ problemu (nie)skutecznoïci integracji imigrantów ze spoÙeczeÚstwem przyjmujcym. W polskiej literaturze przedmiotu
poïwi¿conej migracjom mi¿dzynarodowym stwierdza si¿, Če znaczenie integracji
grupy mniejszoïciowej ze spoÙeczeÚstwem wi¿kszoïciowym ma doniosÙe uzasadnienie socjologiczno-ekonomiczne, które wyraČa si¿ w prostej prawidÙowoïci:
im bardziej imigranci i ich potomkowie s zintegrowani, tym ryzyko wyst¿powania napi¿° i konfliktów o charakterze narodowoïciowo-etnicznym jest mniejsze, a w konsekwencji rosn szanse na szybki rozwój spoÙeczno-gospodarczy i na
popraw¿ zamoČnoïci zarówno autochtonów, jak i ludnoïci napÙywowej31.
Interesujcym gÙosem wpisujcym si¿ w przedmiotow problematyk¿ jest
praca M. Galenta32, który stwierdza, Če „powojenna imigracja do krajów europejskich spowodowaÙa, Če wspóÙczesne spoÙeczeÚstwa europejskie staÙy si¿ jeszcze
bardziej heterogeniczne pod wzgl¿dem etnicznym, religijnym i kulturowym,
a zjawiska spoÙeczne z tym zwizane staÙy si¿ w wi¿kszoïci paÚstw europejskich
nie tylko jednym z najcz¿ïciej dyskutowanych problemów spoÙecznych, ale takČe
podstaw do politycznej mobilizacji”33. W jego opinii idealny model republikani-

30

31

32

33

trzeby krajowej statystyki publicznej, jak i na szczeblu organizacji mi¿dzynarodowych zajmujcych si¿ problematyk migracji mi¿dzynarodowych – dotyczy to np. UE, OECD czy ONZ.
W analizie problemów etniczno-narodowych we Francji uwag¿ cz¿sto zwraca si¿ na sytuacj¿
zamieszkujcej w tym paÚstwie populacji maghrebskiej. Wybór tej ludnoïci wynika z jej liczebnej
przewagi wïród imigrantów oraz przesÙanek historycznych dotyczcych relacji paÚstw Maghrebu z Francj. Dochodzi równieČ czynnik kulturowo-religijny – ta cz¿ï° Afryki PóÙnocnej naleČy
do ïwiata arabsko-muzuÙmaÚskiego, podczas gdy Francja ma za sob dÙug tradycj¿ paÚstwa katolickiego i nast¿pnie laickiej republiki. Zderzenie ze sob dwóch tak odmiennych, kr¿gów cywilizacyjnych nie jest zatem bez znaczenia dla sytuacji wewn¿trznej Francji w kaČdym aspekcie jej
funkcjonowania – politycznym, gospodarczym, spoÙecznym i kulturalnym.
Por. P. Zientara, Mi¿dzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy,
konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu GdaÚskiego, GdaÚsk 2012, s. 138–139.
M. Galent, W stron¿ konwergencji polityk integracyjnych w spoÙeczeÚstwach wielokulturowych: przykÙad
Francji i Wielkiej Brytanii, [w:] Wielokulturowoï°: konflikt czy egzystencja?, red. A. gliz, M.S. SzczepaÚski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011, s. 141–142.
Ibidem, s. 137.
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zmu, analizowany na przykÙadzie Francji, jest popularnym mitem obecnym
w oficjalnym dyskursie, nieustannie reprodukowanym w oficjalnych deklaracjach, który ma jednak coraz mniejsze przeÙoČenie na rzeczywiste praktyki. Te
ostatnie staj si¿ coraz bardziej elastyczne pod wpÙywem realnych problemów
i wyzwaÚ zwizanych z wielokulturow rzeczywistoïci spoÙeczeÚstwa francuskiego. Co wi¿cej, stosowane rozwizania w coraz wi¿kszym stopniu przypominaj polityk¿ wielokulturow prowadzon w innych paÚstwach europejskich,
gdzie model integracji formalnie opiera si¿ na wielokulturowoïci34.

4. Miejsce kultury w dziaÙalnoïci Unii Europejskiej35
4.1. Polityka kulturalna UE
Obecnie polityka kulturalna jest jedn z polityk Unii Europejskiej, jednak
w historii Wspólnot Europejskich przez wiele lat nie stanowiÙa ona kluczowego
obszaru dyskusji i uzgodnieÚ mi¿dzy paÚstwami czÙonkowskimi, co wynikaÙo
z kilku powodów. Po pierwsze, wszystkie paÚstwa czÙonkowskie UE byÙy obecne
na forum Rady Europy36 jako tej organizacji mi¿dzynarodowej, która posiadaÙa
statutowe uprawnienia w zakresie wspóÙpracy kulturalnej. Ponadto brakowaÙo
traktowych podstaw dziaÙania UE w tym obszarze. Nie bez znaczenia byÙa równieČ zasada subsydiarnoïci (pomocniczoïci) obowizujca w sferze kultury, podobnie jak w innych dziedzinach funkcjonowania UE37.
Pierwsze odniesienia do dziedziny kultury pojawiÙy si¿ juČ w art. 36 traktatu
rzymskiego, w którym byÙa mowa o „majtku narodowym posiadajcym wartoï°
artystyczn, historyczn bdĊ archeologiczn” w kontekïcie ustanawiania zakazów lub ograniczeÚ ich przywozu, wywozu lub tranzytu. Decyzja o ograniczeniu
zasady liberalizacji w zakresie handlu majtkiem historycznym, narodowym

34
35

36
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Ibidem, s. 137–158.
Szerzej na ten temat, por. np. hasÙo „polityka kulturalna” w: Encyklopedia Unii Europejskiej, red.
K.A. Wojtaszczyk, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004, s. 289–292; M. MuszyÚski, D.E.
Harasimiuk, M. Kozak, Polityki Unii Europejskiej, w: id., Unia Europejska. Instytucje, polityki, prawo,
Warszawa 2012, Oficyna Wydawnicza Uczelni Razarskiego, s. 355–363; E. Latoszek, Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, „KsiČka i Wiedza”, Warszawa 2007, s. 483–519.
Rada Europy nie jest organizacj mi¿dzynarodow powizan z procesem integracji europejskiej, który doprowadziÙ do powstania Unii Europejskiej w obecnym jej ksztaÙcie. Rada Europy
powstaÙa jako odr¿bna od Wspólnot Europejskich organizacja paÚstw europejskich w dniu 5 maja 1949 r. w Londynie. Jej czÙonkami zaÙoČycielami byÙy nast¿pujce paÚstwa: Królestwo Belgii,
Królestwo Danii, Republika Francuska, Irlandia, Republika WÙoska, Wielkie Ksi¿stwo Luksemburga, Królestwo Holandii, Królestwo Norwegii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i PóÙnocnej Irlandii.
HasÙo „polityka kulturalna”, w: Encyklopedia Unii Europejskiej…, s. 289.
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i dobrami o znaczeniu artystycznym miaÙa na celu zahamowanie procesu rozgrabiania majtków narodowych w okresie powojennym38.
Bezpoïrednie odwoÙanie do zagadnienia kultury w UE zawiera si¿ w art. 128
traktatu rzymskiego, który stanowi: „Wspólnota przyczynia si¿ do rozwoju kultury paÚstw czÙonkowskich, respektujc ich narodow i regionaln róČnorodnoï°, jednoczeïnie uwypuklajc wspólne dziedzictwo kulturowe”. W ten sposób,
zgodnie z zasad subsydiarnoïci, zagwarantowano ochron¿ kultury paÚstw
czÙonkowskich przed ingerencj instytucji wspólnotowych. Art. 128 uniemoČliwia harmonizacj ustaw i regulacji paÚstw czÙonkowskich w dziedzinie kultury,
a jednoczeïnie proces decyzyjny Rady UE w tym zakresie ma opiera° si¿ na zasadzie konsensusu. Reasumujc: traktat rzymski uznaÙ znaczenie kultury w procesie integracji europejskiej oraz wskazaÙ na kompetencje Wspólnoty na tej pÙaszczyĊnie39.
Rada byÙa aktywna w dziedzinie kultury juČ od lat 80. XX w. w drodze formuÙy mieszanej. Bezpoïrednia kompetencja wspólnotowa zostaÙa wprowadzona
dopiero na mocy traktatu z Maastricht na pocztku lat 90. XX. Traktat ten ustanowiÙ podstawy prawne umoČliwiajce podj¿cie wspóÙpracy w sferze kultury,
a takČe wskazaÙ na gÙówne kierunki i zasady wspóÙpracy. Wczeïniej dziaÙania
w tym obszarze opieraÙy si¿ na ogólnych przepisach z zakresu wspólnego rynku,
charakteryzujc si¿ wymiarem integracyjno-politycznym (art. 235 TEWG/art. 308
TWE/ obecnie 352 TFUE)40.
Mimo Če traktat z Maastricht pozwoliÙ Unii Europejskiej na podejmowanie
inicjatyw w dziedzinie kultury w celu jej ochrony, rozpowszechniania i rozwoju
w Europie, to jednak rola UE pozostaje ograniczona do „promowania wspóÙpracy
mi¿dzy podmiotami kulturalnymi z paÚstw czÙonkowskich lub do uzupeÙniania
ich dziaÙaÚ w zakresie rozkwitu kultury w paÚstwach europejskich, z poszanowaniem krajowej i regionalnej róČnorodnoïci, a jednoczeïnie z zamysÙem podkreïlenia wspólnego dziedzictwa kulturowego”41. Z uwagi na ten cel Unia realizuje wachlarz programów i dziaÙaÚ, których zadaniem jest wspieranie róČnych
inicjatyw kulturalnych.
Na oficjalniej stronie UE poïwi¿conej kulturze podkreïla si¿, Če jednym z celów tej organizacji regionalnej jest zachowanie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego, obejmujcego m.in. j¿zyki, literatur¿, taniec, teatr i kino,
radio i telewizj¿, sztuki pi¿kne oraz architektur¿ i rzemiosÙa, a takČe wspieranie
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E. Latoszek, Integracja europejska…, s. 483–484.
Ibidem, s. 484–485.
M. MuszyÚski, D.E. Harasimiuk, M. Kozak, Polityki Unii…, s. 355–356.
Unia Europejska, Kultura, http://europa.eu/pol/cult/index_pl.htm (dost¿p 08.01.2014).
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dČeÚ zmierzajcych do jego udost¿pniania spoÙeczeÚstwu. NaleČy uwypukli°,
Če UE wspiera aktywnoï° w dziedzinie kultury i twórczoïci przy wykorzystaniu
róČnych ïrodków, w tym poprzez pomoc w realizacji programów umoČliwiajcych jak najlepsze wykorzystanie potencjaÙu rynku unijnego i technologii cyfrowych; zapewnianie finansowania; pomoc przy projektach badawczych oraz poprzez promowanie wspóÙpracy z partnerami wewntrz UE i poza ni42.
Dotychczasowe i bieČce programy i inicjatywy UE w zakresie kultury obejmuj m.in.43:
ȭ Program „Kultura” (2007–2013),
ȭ Program „Kultura 2000”,
ȭ Program „Europa dla obywateli” (2007–2013 oraz 2014–2020)44,
ȭ DziaÙanie „Znak Dziedzictwa Europejskiego”45,
ȭ DziaÙanie „Europejska Stolica Kultury”46,
ȭ Europejski Rok Kreatywnoïci i Innowacji (2009),
ȭ Europejski Rok Dialogu Mi¿dzykulturowego (2008),
ȭ Internetowy dost¿p do dziedzictwa kulturowego Europy.
W latach 2007–2013 realizowano program „Kultura”, którego Ùczny budČet
wyniósÙ 400 mln euro. Ze ïrodków tych finansowano dziaÙalnoï° kulturaln niezwizan z sektorem audiowizualnym, a jej cele byÙy nast¿pujce47:
ȭ „popularyzowanie wiedzy i zachowanie dóbr kultury waČnych nie tylko dla
danego regionu lub kraju, ale i dla Europy jako kontynentu;
ȭ pomaganie osobom dziaÙajcym w sektorze kultury, aby mogÙy mieszka°
i pracowa° w innych krajach europejskich;
ȭ uÙatwianie swobodnego przepÙywu dzieÙ oraz produktów kulturalnych
i artystycznych w caÙej UE;
ȭ wspieranie dialogu mi¿dzykulturowego”.
Z kolei budČet zaplanowanego na lata 2014–2020 nowego programu w zakresie kultury – „Kreatywna Europa” – ma docelowo wynieï° ponad 500 mln euro.
W jego ramach zostanie uruchomiony program gwarancji kredytowych w wyso-

42
43

44

45

46

47

Ibidem.
Unia Europejska, Streszczenie prawodawstwa: Kultura, http://europa.eu/legislation_summaries/
culture/index_pl.htm (dost¿p 08.01.2014).
Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” w Polsce (ECP Poland), http://www.europadlaobywateli.pl/ (dost¿p 08.01.2014).
Por. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Znak Dziedzictwa Europejskiego, http://
www.mkidn.gov.pl/pages/strona–glowna/kultura–i–dziedzictwo/znak–dziedzictwa–europejskiego.php (dost¿p 08.01.2014).
Por. idem, Europejska Stolica Kultury 2016, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona–glowna/
kultura–i–dziedzictwo/europejska–stolica–kultury–2016.php (dost¿p 08.01.2014).
Unia Europejska, Kultura...

KULTURA EUROPEJSKA

275

koïci 210 mln euro, tak aby zach¿ci° banki do wspierania maÙych przedsi¿biorstw
dziaÙajcych w sektorze kultury48.
W latach 2008–2010 obowizywaÙ pierwszy plan prac UE w dziedzinie kultu49
ry , przyj¿ty w 2007 r. Od 2011 r. realizowany jest kolejny plan o takim charakterze, który przyj¿to w 2010 r. Przedstawia on dziaÙania na szczeblu krajowym
i europejskim, które maj zosta° podj¿te w przedmiotowym zakresie w latach
2011–2014. W oparciu o cele strategiczne okreïlone w Europejskiej agendzie kultury
– dokumencie, w którym wyznacza si¿ ogólne ramy polityki kulturalnej Unii,
oraz czerpic z osigni¿° pierwszego planu prac w dziedzinie kultury, bieČcy
plan obejmuje szeï° obszarów priorytetowych, w tym50:
I. RóČnorodnoï° kulturowa, dialog mi¿dzykulturowy oraz kultura dost¿pna
i sprzyjajca wÙczeniu spoÙecznemu
II. PrzemysÙ kultury i przemysÙ kreatywny.
III. Umiej¿tnoïci i mobilnoï°
IV. Dziedzictwo kulturowe, w tym mobilnoï° zbiorów muzealnych
V. Kultura w ramach stosunków zewn¿trznych
VI Statystyki w zakresie kultury.
Za element polityki kulturalnej UE moČna uzna° wypracowanie i rozwijanie
symboliki UE. Najbardziej popularnym znakiem rozpoznawczym organizacji
jest flaga europejska, która przedstawia krg dwunastu zÙotych gwiazd na bÙ¿kitnym tle, symbolizujc jednoï°, solidarnoï° i harmoni¿ pomi¿dzy narodami Europy. Kolejnym symbolem jest hymn europejski, którego melodia pochodzi z IX
Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 r. Symboliczne
znaczenie maj równieČ coroczne obchody Dnia Europy, które nawizuj do daty
9 maja 1950 r. W tym dniu francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawiÙ koncepcje, które staÙy si¿ podstaw utworzenia Unii Europejskiej. Wreszcie motto UE, uČyte po raz pierwszy w 2000 r., brzmi: „Zjednoczeni
w róČnorodnoïci” 51. Jego znaczenie sprowadza si¿ do stwierdzenia, Če Europejczycy powinni dziaÙa° wspólnie w celu zapewnienia pokoju i dobrobytu oraz na
rzecz ochrony bogactwa kultur, tradycji i j¿zyków w Europie52.
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Ibidem.
Unia Europejska, Plan prac w dziedzinie kultury na lata 2008–2010, http://europa.eu/legislation_
summaries/culture/cu0001_pl.htm (dost¿p 08.01.2014).
Unia Europejska, Plan prac w dziedzinie kultury na lata 2011–2014, http://europa.eu/legislation_
summaries/culture/cu0007_pl.htm (dost¿p 08.01.2014).
Unia Europejska, Symbole UE, http://europa.eu/about–eu/basic–information/symbols/index_pl.
htm (dost¿p 08.01.2014).
Unia Europejska, Motto Unii Europejskiej, http://europa.eu/about–eu/basic–information/symbols/
motto/index_pl.htm (dost¿p 08.01.2014).
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W zakres przedmiotowy polityki kulturalnej UE wpisuje si¿ takČe stacja telewizyjna – Europe by Satellite53, któr kieruje Komisja Europejska w ramach swojej dziaÙalnoïci o charakterze cigÙym. Natomiast prace Parlamentu Europejskiego
s transmitowane za poïrednictwem EuroparlTV54.
W dyskusji nad polityk kulturaln UE zwraca si¿ uwag¿ na problemy w zakresie definiowania kultury. Po pierwsze, prawo UE ani nie definiuje tego poj¿cia, ani nie wyraČa si¿ o nim jednoznacznie. W przepisach spotyka si¿ takie okreïlenia, jak: „kultura paÚstw czÙonkowskich” i „wspólne dziedzictwo kulturowe”
(art. 167 ust. 1 TFUE) czy „kultura i historia narodów europejskich” (art. 167 ust 2.
TFUE). Zgodnie z doktryn kultura obejmuje zarówno elementy kultury wysokiej, jak i kultur¿ masow. Nie naleČy jednak utoČsamia° tego rozumienia z kultur narodow. Nie budzi natomiast wtpliwoïci fakt, iČ istnieje tzw. obszar kultury europejskiej, który stanowi „przesÙank¿ integrujc spoÙeczeÚstwa paÚstw
czÙonkowskich” i jest przedmiotem zainteresowania UE55.
Zdaniem niektórych krytyków definicja kultury stosowana w UE wpisuje si¿
gÙównie w uj¿cie wskie, zgodnie z którym kultur¿ utoČsamia si¿ przede wszystkim z kultur wysok, tj. sztuk i dziedzictwem kulturowym, co nie oddaje szerokiego zakresu przedmiotowej problematyki. W tym kontekïcie, ogólnie rzecz
ujmujc, moČna mówi° wr¿cz o niejednoznacznym miejscu kultury w dziaÙalnoïci UE. Wïród czynników, które decyduj o takim stanie rzeczy, wymienia
si¿56:
ȭ nieprecyzyjne sformuÙowanie art. 151 TWE (obecnie art. 167 TFUE) wraz
z szeregiem ust¿pstw i ukÙadów politycznych, na których oparto przyj¿cie
powyČszego artykuÙu;
ȭ niemoČnoï° jasnego sprecyzowania zakresu znaczeniowego terminu „kultura” w róČnych kontekstach;
ȭ marginalizacj¿ roli instytucji UE w sferze kultury (Rada, Komisja, Parlament
Europejski, TrybunaÙ Sprawiedliwoïci UE);
ȭ brak moČliwoïci i woli politycznej paÚstw czÙonkowskich UE, aby akcentowa°
wewn¿trzn i instrumentaln wartoï° kultury w realizacji innych polityk;
53
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European Commission: Audiovisual Services, Europe by Satellite (wyÙcznie w j¿zykach angielskim i francuskim), http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm (dost¿p 08.01.2014).
Parlament Europejski, EuroparlTV (wersja polska), http://europarltv.europa.eu/pl/home.aspx
(dost¿p 08.01.2014).
M. MuszyÚski, D.E. Harasimiuk, M. Kozak, Polityki Unii…, s. 356.
Obserwatorium Kultury, Wysokie oczekiwania – Unia Europejska i polityka kulturalna: fakt czy fikcja?,
oprac. R. Kaczmarczyk, http://www.obserwatoriumkultury.pl/artykuly/119237–wysokie–oczekiwania––unia–europejska–i–polityka–kulturalna–fakt–czy–fikcja––international–journal–of–
cultural–policy.html (dost¿p 08.01.2014). MateriaÙ zostaÙ przygotowany na podstawie: Ch. Gordon, „International Journal of Cultural Policy” 2010, vol. 16, issue 2, s. 101–120.
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ȭ
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konflikt interesów UE oraz Rady Europy;
wertykalny charakter polityk europejskich, który utrudnia ich wzajemn
koordynacj¿ i wÙczenie kultury w ramy innych dziaÙaÚ UE.
Podsumowujc rozwaČania poïwi¿cone kulturze w Unii Europejskiej, warto
odejï° od instytucjonalnego wymiaru wspóÙpracy kulturalnej w celu bliČszego
przyjrzenia si¿ sytuacji w zakresie kultury na poziomie spoÙeczeÚstw europejskich. Jak wynika z jednej z najnowszych ankiet Eurobarometru, która obj¿Ùa
okoÙo 27 tys. osób, spada liczba Europejczyków, którzy angaČuj si¿ w przedsi¿wzi¿cia kulturalne, zarówno w roli twórców, jak i widzów. W 2012 r. czynny
udziaÙ w przedsi¿wzi¿ciach zwizanych ze ïpiewem, taÚcem czy fotografi wzi¿Ùo tylko 38% respondentów. Odsetek tych, którzy zadeklarowali, Če cz¿sto lub
bardzo cz¿sto uczestnicz w wydarzeniach kulturalnych w roli widzów, spadÙ
w cigu ostatnich pi¿ciu lat z 21% do 18%. Warto zauwaČy°, Če ta tendencja
spadkowa dotyczy wszystkich rodzajów wydarzeÚ z wyjtkiem seansów kinowych: „w cigu ostatniego roku na film wybraÙo si¿ 52% uczestników ankiety, o 1
pkt procentowy wi¿cej niČ przed rokiem. GÙówn przyczyn spadku zainteresowania kultur jest brak czasu (44% ankietowanych stwierdziÙo, Če to najwaČniejszy powód, dla którego nie czyta ksiČek). Respondenci wspominali równieČ o
braku zainteresowania (aČ 50% w przypadku baletu, opery lub taÚca nowoczesnego), braku pieni¿dzy (25% w przypadku koncertów) i zbyt wskiej ofercie
(10%). Badania pokazaÙy równieČ, Če ponad poÙowa Europejczyków wykorzystuje Internet do celów zwizanych z kultur, prawie co trzeci robi to przynajmniej
raz w tygodniu”57.
4.2. Programy Unii Europejskiej na rzecz mÙodzieČy w dziedzinie kultury
i edukacji58
Jak juČ podkreïlano, Unia Europejska jest nie tylko ponadnarodow organizacj regionaln, która dČy do realizacji celów gospodarczych i politycznych.
Integrujca si¿ Europa jest takČe wielowiekow wspólnot kulturow. Znaczenie
kultury na kontynencie europejskim i w samej UE wzrasta w ostatnich dekadach,
co potwierdza prowadzona w coraz bardziej usystematyzowany sposób polityka
kulturalna w ramach struktur UE.
Na forum UE obszar kultury jest cz¿sto blisko powizany z edukacj i mÙodzieČ, a aktywnoï° w tym zakresie prowadzona Ùcznie. Znajduje to odzwier-
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Eurodesk, Kultura w odwrocie, 04.11.2013, http://www.eurodesk.pl/node/6791 (dost¿p 08.01.2014).
Szerzej nt. inicjatyw UE na rzecz mÙodzieČy w rozdziale Unia dla mÙodzieČy.
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ciedlenie juČ w nazwach poszczególnych instytucji i organów UE, wïród których
warto wymieni° nast¿pujce59:
ȭ Komisja Kultury i Edukacji w Parlamencie Europejskim,
ȭ Rada ds. Edukacji, MÙodzieČy i Kultury w Radzie UE,
ȭ Komisja Edukacji, MÙodzieČy, Kultury i BadaÚ Naukowych (EDUC) w Komitecie Regionów,
ȭ Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(EACEA).
Unia Europejska i jej paÚstwa czÙonkowskie s bardzo aktywne w obszarze
inicjatyw i programów na rzecz dzieci i mÙodzieČy, które wpisuj si¿ w unijn
dziaÙalnoï° kulturalno-edukacyjn. W styczniu 2014 r. ruszyÙ nowy program Unii
Europejskiej na lata 2014–2020 w zakresie edukacji, szkolenia, mÙodzieČy i sportu
pod nazw Erasmus+60. Jest on skierowany zarówno do mÙodzieČy szkolnej, studentów i osób dorosÙych, jak i instytucji oraz organizacji aktywnych we wszystkich sektorach edukacji. NaleČy podkreïli°, iČ program ten powstaÙ w wyniku
zintegrowania wczeïniejszych programów wdraČanych przez Komisj¿ Europejsk w latach 2007–2013, w tym: Uczenie si¿ przez caÙe Čycie, MÙodzieČ w dziaÙaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programów wspóÙpracy
z paÚstwami uprzemysÙowionymi w zakresie szkolnictwa wyČszego. Aby uÙatwi° beneficjentom identyfikacj¿ wÙaïciwej dla nich akcji w ramach Erasmus+,
przyj¿to nast¿pujce nazewnictwo61:
ȭ Erasmus+: Comenius, w odniesieniu do dziaÙaÚ programu w zakresie edukacji szkolnej;
ȭ Erasmus+: Erasmus, w odniesieniu do dziaÙaÚ programu w zakresie szkolnictwa wyČszego i docelowych paÚstw uczestniczcych w programie;
ȭ Erasmus+: Erasmus Mundus, w odniesieniu do wspólnych dyplomów studiów magisterskich;
ȭ Erasmus+: Leonardo da Vinci, w odniesieniu do dziaÙaÚ programu w zakresie
edukacji i szkolenia zawodowego;
ȭ Erasmus+: Grundtvig, w odniesieniu do dziaÙaÚ programu w zakresie edukacji dorosÙych;
59
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Unia Europejska, KsztaÙcenie, szkolenie i mÙodzieČ, http://europa.eu/pol/educ/index_pl.htm
(dost¿p 08.01.2014).
Podstawowe informacje na temat programu s dost¿pne w j¿zyku polskim na stronie: Erasmus+,
http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ htm oraz Komisja Europejska, Erasmus+, http://ec.europa.
eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm. Ponadto dost¿pny jest oficjalny przewodnik po
programie w j¿zyku angielskim opublikowany przez Komisj¿ Europejsk, por. European Commission, Erasmus+ Programme Guide, 1 January 2014, http://erasmusplus.org.pl/wp-content/
uploads/2013/12/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf, (dost¿p 08.01.2014).
European Commission, Erasmus+ Programme Guide, op.cit., s. 10.
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Erasmus+: Youth in Action, w odniesieniu do dziaÙaÚ programu w zakresie
pozaformalnego i nieformalnego uczenia si¿ mÙodzieČy;
ȭ Erasmus+: Jean Monnet, w odniesieniu do dziaÙaÚ programu w zakresie studiów dotyczcych UE;
ȭ Erasmus+: Sports, w odniesieniu do dziaÙaÚ programu w zakresie sportu.
W ramach Erasmus+ zidentyfikowano trzy kluczowe akcje sÙuČce realizacji
szczegóÙowych dziaÙaÚ62:
ȭ Akcja 1: Mobilnoï° edukacyjna osób
ȭ Akcja 2: WspóÙpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
ȭ Akcja 3: Wsparcie reform politycznych.
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SÙowniczek
Cywilizacja – poj¿cie wieloznaczne; sÙowo „cywilizacja” pochodzi z ÙaciÚskiego
wyraČenia civitas, atis, co oznacza: spoÙecznoï° zorganizowan (paÚstwo), obywateli paÚstwa i spoÙeczeÚstwo, a takČe miasto, prawa obywatela i obywatelstwo.
Poj¿cie cywilizacja jest cz¿sto stosowane wymiennie z kultur.
Kultura – poj¿cie wieloznaczne; pierwotne poj¿cie kultury wywodzi si¿ od ÙaciÚskiego colere, co oznacza „uprawia° ziemi¿”; moČna j rozumie° m.in. „jako
wzgl¿dnie zintegrowan caÙoï°, obejmujc zachowania ludzi przebiegajce wedÙug wspólnych dla zbiorowoïci spoÙecznej wzorów wyksztaÙconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierajc wytwory takich zachowaÚ”; wedÙug
innej definicji kultura (lub cywilizacja) „jest to zÙoČona caÙoï° obejmujca wiedz¿,
wierzenia, sztuk¿, prawo, moralnoï°, obyczaje i wszystkie inne zdolnoïci i nawyki nabyte przez czÙowieka jako czÙonka spoÙeczeÚstwa”.
Polityka kulturalna UE – jedna z polityk realizowanych w Unii Europejskiej,
która obejmuje dziedzin¿ kultury i dziedzictwa narodowego; traktat z Maastricht
na pocztku lat 90. XX w. ustanowiÙ podstawy prawne umoČliwiajce podj¿cie
wspóÙpracy w sferze kultury, a takČe wskazaÙ na gÙówne kierunki i zasady
wspóÙpracy.

283

KULTURA EUROPEJSKA

PROPOZYCJE )WICZES
Zadanie 1.
Dyskusja podczas zaj¿° w ramach udzielania odpowiedzi na zadane pytania –
indywidualnie lub grupowo.
Tematyka niniejszego rozdziaÙu jest szeroka zakrojona i stosunkowo ogólna,
co pozwala nauczycielowi na sformuÙowanie wielu pytaÚ otwartych. Nauczyciel
zapisuje pytania na tablicy. Uczniowie indywidualnie przygotowuj odpowiedzi
na pytania w oparciu o ogóln wiedz¿ w danym momencie, bez wczeïniejszego
przygotowania si¿ do tematu zaj¿° lub uczniowie indywidualnie przygotowuj
odpowiedzi na pytania w oparciu o materiaÙy, które nauczyciel rozdaÙ im wczeïniej w celu samodzielnej lektury i opracowania ich poza zaj¿ciami lub o dotarcie
do których oraz samodzieln lektur¿ i opracowanie ich poza zaj¿ciami nauczyciel
poprosiÙ wczeïniej.
Nast¿pnie nauczyciel moderuje dyskusj¿ mi¿dzy uczniami, odnoszc si¿ do
kolejnych pytaÚ zapisanych na tablicy. OdpowiedĊ jest udzielana ustnie, a jej
kluczowe elementy lub najwaČniejsze wnioski nauczyciel lub wyznaczony uczeÚ
notuje na tablicy.
Na tej podstawie nauczyciel w ostatniej cz¿ïci zaj¿° moČe, m.in.:
ȭ dokona° podsumowania zaj¿° i zada° temat pracy pisemnej (indywidualnej
lub grupowej) w formie eseju, rozprawki lub referatu;
ȭ poprosi° uczniów o samodzielne sporzdzenie poza zaj¿ciami notatki z lekcji,
która zostanie sprawdzona na pocztku kolejnych zaj¿°.
To samo °wiczenie moČe zosta° przeprowadzone w podziale uczniów na zespoÙy. Wówczas zespoÙy moČna wyznaczy° na pocztku zaj¿° lub na zaj¿ciach
wczeïniejszych. W tym wariancie uczniowie nie udzielaj odpowiedzi we wÙasnym imieniu, lecz prezentuj stanowisko zespoÙu, w którym pracuj.
PrzykÙadowe pytania problemowe do dyskusji:
ȭ Co oznacza poj¿cie „kultura”? Jakie s elementy skÙadowe kultury?
ȭ Jakie s moČliwe podejïcia badawcze do kultury? Jak analizowa° kultur¿?
ȭ Jakie s kluczowe poj¿cia pokrewne lub powizane z kultur?
ȭ Jakie s najwaČniejsze etapy w rozwoju historycznym kultury europejskiej?
Jakie s korzenie kultury europejskiej?
ȭ Jakie s cechy charakterystyczne dla poszczególnych etapów rozwoju kultury
europejskiej?
ȭ Jak moČna oceni° aktualny stan kultury europejskiej?
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Jakie s gÙówne problemy dotyczce kultury europejskiej?
Jakie jest znaczenie kultury antycznej dla wspóÙczesnoïci, zwÙaszcza dla Europy?
Jakie jest znaczenie czynnika uniwersalnego (uniwersalizmu) w kulturze
europejskiej dla procesu integracji europejskiej?
Jakie s wartoïci uniwersalne i lokalne (partykularne) w rozwoju historycznym kultury europejskiej do czasów wspóÙczesnych?
Jak moČna rozumie° europocentryzm i jakie jest jego znaczenie dla procesu
integracji europejskiej?
Jaka jest istota i na czym polega rola czynników etniczno-narodowych
w rozwoju historycznym kultury europejskiej?
Uniwersalna kultura europejska czy pluralizm kultur narodowych (lokalnych, partykularnych)?
Jakie s cele integracji europejskiej w sferze aksjologicznej?
Jakich przemian doïwiadcza Europa od przeÙomu XX i XXI w.? Jaki jest ich
charakter i jakie miejsce wïród ogóÙu wspóÙczesnych przemian zajmuj te
w dziedzinie kultury?
Jakie s gÙówne wyzwania stojce przed kultur europejsk w przyszÙoïci?
Jakie szanse i zagroČenia moČna zidentyfikowa° w zakresie rozwoju kultury
europejskiej w perspektywie najbliČszej dekady? Co znajduje si¿ u ich podstaw? Jakie dziaÙania naleČy podj° w celu maksymalizacji potencjalnych korzyïci oraz w celu zminimalizowania potencjalnych zagroČeÚ?
Co to jest polityka kulturalna UE? Jak jest zdefiniowana i jakie jest jej umocowanie prawne?
Jakie s instytucjonalne formy polityki kulturalnej UE?
Jaki jest zakres i kierunki polityki kulturalnej UE?
Jak moČna oceni° skutecznoï° polityki kulturalnej UE?
Jakie s najwaČniejsze etapy rozwoju polityki kulturalnej w ramach procesu
integracji europejskiej po II wojnie ïwiatowej?
Jakie s mocne i sÙabe strony dziaÙaÚ w dziedzinie kultury prowadzone na
szczeblu unijnym?
Jakie dziaÙania UE podejmuje w ostatnich latach i obecnie na rzecz budowania i rozwijania europejskiej wspólnoty kulturowej?
W jaki sposób Polska przyczynia si¿ do budowania UE jako wspólnoty kulturowej?
W jaki sposób mÙodzieČ europejska moČe przyczynia° si¿ do budowania
i rozwijania UE jako wspólnoty kulturowej?
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Zadanie 2. Studium przypadku
Nauczyciel musi okreïli° problematyk¿ studium przypadku i jej zakres – ogólny
czy szczegóÙowy. Studium przypadku moČe dotyczy°:
ȭ zagadnienia kultury europejskiej w uj¿ciu ogólnym (warto wykorzysta° list¿
przykÙadowych pytaÚ problemowych do dyskusji);
ȭ wybranego wycinka zagadnienia kultury europejskiej (warto wybra° jeden
lub dwa problemy spoïród prezentowanych w niniejszym rozdziale, np. poj¿cie kultury oraz rozwój i znaczenie kultury europejskiej/ miejsce kultury
w Unii Europejskiej i przyszÙoï° kultury europejskiej w obliczu wspóÙczeïnie
dokonujcych si¿ przemian o zróČnicowanym charakterze);
ȭ wkÙadu kultury konkretnego paÚstwa (historycznego lub wspóÙczesnego)
w proces ksztaÙtowania kultury europejskiej (interesujcym paÚstwem z tej
perspektywy jest Francja);
ȭ konkretnego problemu, np. uniwersalna kultura europejska czy pluralizm
kultur narodowych (lokalnych, partykularnych).
Nauczyciel jest odpowiedzialny za samodzielne przygotowanie studium przypadku dla uczniów wraz z instrukcj jego realizacji – w wersji papierowej i elektronicznej lub za wybór odpowiedniego studium przypadku spoïród gotowych
case studies (np. na stronie ministerstwa, instytucji europejskich, osób prywatnych,
baz case studies na poziomie szkóÙ ïrednich lub uczelni wyČszych).
Organizacja dziaÙania: Uczniowie dziel si¿ na grupy. KaČdy uczeÚ najpierw
indywidualnie zapoznaje si¿ z opisanym przypadkiem i zastanawia nad moČliwymi rozwizaniami postawionych problemów, a nast¿pnie wewntrz grupy
odbywa si¿ dyskusja nad proponowanymi odpowiedziami. Wnioski z dyskusji s
zapisywane na kartce papieru i przedstawiane przez grup¿ w postaci prezentacji
na foliach lub prezentacji multimedialnej.
Nauczyciel jako moderator moČe wybra° jeden z dwóch scenariuszy dziaÙaÚ:
Wersja I
Praca grupowa tylko w ramach zaj¿° wraz z prezentacj wyników na tych zaj¿ciach.
1) podziaÙ uczniów na grupy (maksymalnie 4 osoby w grupie),
2) wr¿czenie uczniom tekstu studium przypadku wraz z dodatkowymi materiaÙami,
3) indywidualna lektura materiaÙu dla ucznia i zastanowienie si¿ nad moČliwymi rozwizaniami postawionych problemów,
4) dyskusja nad odpowiedziami na pytania wewntrz grupy,
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5) sformuÙowanie odpowiedzi na pytania, zapisanie na kartce papieru i/lub
opracowanie w postaci prezentacji na foliach,
6) przedstawienie wyników pracy grupowej,
7) dyskusja ogólna nad proponowanymi rozwizaniami i wskazanie najlepszych.
Wersja II
Praca grupowa poza zaj¿ciami z prezentacj wyników na zaj¿ciach.
1) podziaÙ uczniów na grupy (maksymalnie 4 osoby w grupie) na zaj¿ciach poprzedzajcych realizacj¿ studium przypadku (np. tydzieÚ wczeïniej),
2) wr¿czenie uczniom tekstu studium przypadku wraz z dodatkowymi materiaÙami na zaj¿ciach poprzedzajcych realizacj¿ studium przypadku (np. tydzieÚ
wczeïniej),
3) praca grupowa nad studium przypadku poza zaj¿ciami (np. przez okres tygodnia) – samodzielna organizacja czasu, miejsca i sposobu pracy w ramach
grup. zalecane etapy pracy:
a) indywidualna lektura materiaÙu dla ucznia i zastanowienie si¿ nad moČliwymi rozwizaniami postawionych problemów
b) dyskusja nad odpowiedziami na pytania wewntrz grupy
c) sformuÙowanie odpowiedzi na pytania, zapisanie na kartce papieru i
opracowanie wyników w postaci prezentacji na foliach lub prezentacji
multimedialnej
4) przedstawienie wyników pracy grupowej w postaci prezentacji na foliach lub
prezentacji multimedialnej na zaj¿ciach, podczas których realizowane jest
studium przypadku
5) dyskusja ogólna nad proponowanymi rozwizaniami i wskazanie najlepszych
Etapy realizacji studium przypadku:
1. DokÙadne przeczytanie tekstu i refleksja dotyczca problemu, jaki zostaÙ
przedstawiony, wyjaïnienie opisanych zdarzeÚ itp.
2. Ocena informacji zawartych w opisie przypadku – zwrócenie uwagi
uczniom.
3. Zdefiniowanie problemów zaprezentowanych w opisie przypadku.
4. Generowanie tematycznych rozwizaÚ – osoby analizujce musz przedstawi° argumenty przemawiajce za sÙusznoïci proponowanych przez siebie
decyzji – praca w grupach.
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5. Poszukiwanie skutków decyzji, zanim nastpi ocena alternatywnych rozwizaÚ; waČne jest to, aby rozwaČy° wszystkie ewentualne skutki.
6. Ocena alternatywnych rozwizaÚ – przypisanie zdarzeniom róČnych wartoïci w zaleČnoïci od tego, na ile s waČne – praca w grupach.
7. Lista rozwizaÚ wraz ze wszystkimi argumentami „za i przeciw” – wysnucie
propozycji co do kolejnych decyzji uzaleČniajc je od zdarzeÚ, które mog nastpi° – punktem wyjïcia jest decyzja, która zostaÙa uznana za najkorzystniejsz, przygotowuj uczniowie.
8. Ocena pracy grupy – omówienie przez nauczyciela-moderatora.
Wybór wersji I pozwala sprawdzi° umiej¿tnoï° i efektywnoï° pracy grupowej w warunkach bardzo ograniczonego czasu i w okreïlonym miejscu (praca
tylko podczas zaj¿°). Uczniowie w krótkim czasie musz podzieli° si¿ na grupy,
zapozna° si¿ z materiaÙem dla ucznia, zaproponowa° moČliwe rozwizania wewntrz grupy i przedyskutowa° je, wypracowa° wspóln propozycj¿ odpowiedzi, zapisa° wyniki i nast¿pnie je zaprezentowa°. Ze wzgl¿du na ograniczony
czas przeznaczony na realizacj¿ poleceÚ, rozwizania proponowane przez
uczniów nie musz by° wyczerpujce, ale powinny zwraca° uwag¿ na najwaČniejsze elementy i prawidÙowoïci. Przy wyborze opcji I, uczniowie pracujcy
w grupie, powinni wykaza° si¿ umiej¿tnoïci udzielania konkretnych odpowiedzi o charakterze ogólnym.
Wybór wersji II pozwala sprawdzi° umiej¿tnoï° i efektywnoï° pracy grupowej w sytuacji, gdy uczniowie musz samodzielnie zaplanowa° czas, miejsce
i sposób pracy grupowej. Na zaj¿ciach poprzedzajcych realizacj¿ przypadku
uczniowie dziel si¿ na grupy (np. tydzieÚ wczeïniej), otrzymuj materiaÙ dla
ucznia oraz wskazówki dotyczce zalecanych etapów pracy (lektura materiaÙu
dla ucznia, propozycja moČliwych rozwizaÚ wewntrz grupy i dyskusja nad
nimi, wypracowanie wspólnej propozycji odpowiedzi, zapisanie wyników, przygotowanie ich prezentacji). Na kolejnych zaj¿ciach uczniowie przedstawiaj wyniki samodzielnie zorganizowanej i zrealizowanej pracy grupowej. Ze wzgl¿du
na dÙuČszy czas przeznaczony na realizacj¿ poleceÚ przy wyborze opcji II, rozwizania proponowane przez uczniów powinny by° wyczerpujce i mie° charakter szczegóÙowy. NaleČy uwaČnie zapozna° si¿ z materiaÙem dla ucznia i materiaÙami dodatkowymi, a nast¿pnie w sposób pogÙ¿biony i dokÙadny udzieli°
odpowiedzi na pytania.

288

MARTA PACHOCKA

Zadanie 3. Analiza SWOT
Przedmiotem analizy SWOT (mocnych i sÙabych stron oraz szans i zagroČeÚ)
moČe by° wybrane przez nauczyciela zagadnienie z zakresu kultury europejskiej
(por. pytania i problemy zaproponowane w pytaniach do dyskusji i w studium
przypadku), pod warunkiem, Če jego istota pozwala na skuteczne zastosowanie
tej metody dydaktycznej.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy liczce nie wi¿cej niČ 4 osoby. Uczniowie
zastanawiaj si¿ nad mocnymi i sÙabymi stronami oraz szansami i zagroČeniami
w kontekïcie zadanego tematu oraz przygotowuj zbiorcz tabel¿ SWOT, w któr wpisuj rezultaty przeprowadzonej dyskusji na forum grupy. Ponadto na podstawie zespoÙowych ustaleÚ musz oni sformuÙowa° jako grupa wspólne wnioski
koÚcowe. Nast¿pnie kaČda grupa prezentuje swoj tabel¿ SWOT i wnioski. Na
proïb¿ nauczyciela uczniowie podczas prezentacji swoich kolegów maj notowa°
kwestie dla nich niejasne lub te, z którymi si¿ zgadzaj i nie zgadzaj. Po zakoÚczeniu ostatniej prezentacji nauczyciel zach¿ca uczniów do dyskusji na podstawie
przygotowanych notatek. Nauczyciel dokonuje podsumowania zaj¿°.

ISBN 978-83-7531-177-8

