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� W trak cie zbli ¿aj¹cej siê pol skiej Pre zyd encji w Ra dzie Unii

Eu rop ejsk iej wa¿n¹ rolê bêd¹ od gry waæ re giony. Ich

za dan iem bê dzie, po pierw sze, wy prom owa nie swo jego

po tenc ja³u wœ ród przy by³ych do Pol ski goœ ci za gran iczny ch,

po dru gie – w³¹cze nie siê w kam paniê in form uj¹c¹

oby wat eli o Prze wodn ictw ie.

� W obu tych ob szar ach ad min ist racja re gion alna po winna

podj¹æ wspó³pr acê z trze cim sek tor em. Nal e¿y kon sul towaæ

jego przed staw ici eli w pro ces ie prz ygo towañ re gionu do

Pre zyd encji oraz wyp rac owaæ for my ko oper acji, kt óre maj¹

na celu in form owa nie oby wat eli.

� Aby sko ord yno waæ pos zcz egó lne za dan ia w ró ¿ny ch

ob szar ach zwi¹za nych z polsk¹ Pre zyd encj¹ w Ra dzie Unii

Eu rop ejsk iej, w re gion ach po winny byæ powo³ane Rady

Mar sza³ka do spraw Ko ord yna cji Pr zyg oto wañ

Wo jew ódz twa do Spra wow ania przez Rzecz pos polit¹ Polsk¹ 

Prze wodn ictwa w Ra dzie Unii Eu rop ejsk iej.

A
n

a
ly

se
s 

&
 O

p
in

io
n

s



P
rzy go to wa nia Pol ski do spra wo wa nia jej pie r wsze go Prze wod ni c twa

w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej w dru giej po³owie 2011 roku z dnia na dzieñ

na bie raj¹ te m pa. Ich rytm wy zna cza wdra ¿a nie za³o¿eñ rz¹do we go Pro -

gra mu przy go to wañ Rze czypo spo li tej Pol skiej do ob jê cia i spra wo wa nia Prze -

wod ni c twa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej1. Doty ch cza so we dzia³ania rz¹du w za -

kre sie przy go to wa nia ad mi ni stra cji pu b li cz nej do Pre zy den cji by³y rea li zo wa ne

w nie pe w nej sy tu a cji ustro jo wej Unii Eu ro pe j skiej, wy ni kaj¹cej z prze ci¹gaj¹cej

siê w cza sie ra ty fi ka cji tra kta tu liz bo ñ skie go. Dziœ jest ju¿ pe w ne, ¿e ramy pra w -

ne pol skie go Prze wod ni c twa bê dzie za pe w nia³ nowy tra ktat, któ ry od mien nie

po zy cjo nu je Pre zy den cjê w re la cjach insty tucjo na l nych w ob sza rach po li ty ki

we wnê trz nej (Sta³y Prze wod nicz¹cy Rady Eu ro pe j skiej) i ze w nê trz nej (nowy

Wy so ki Przed sta wi ciel Unii Eu ro pe j skiej do spraw Za gra ni cz nych i Po li ty ki

Bez pie cze ñ stwa)2. Z pun ktu wi dze nia te ma ty ki ni nie j sze go opra co wa nia, zmia ny 

te nie wp³ywaj¹ isto t nie na doty ch cza so we mo de le wspó³pra cy rz¹du z re gio na mi 

i orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi w tra kcie Pre zy den cji. Poza zmia na mi, ja kie wy -

ni kaj¹ z tra kta tu liz bo ñ skie go, od 1 sty cz nia 2010 roku zacz¹³ ta k ¿e obo wi¹zy -

waæ w Pol sce nowy sy stem ko or dy na cji po li ty ki eu ro pe j skiej, zwi¹zany

z po³¹cze niem Urzê du Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pe j skiej z Mi ni ste r stwem Spraw

Za gra ni cz nych3.

Czas Prze wod ni c twa na le ¿y wy ko rzy staæ nie ty l ko do wzmo c nie nia po zy cji

Pol ski na are nie eu ro pe j skiej i za pre zen towa nia siê jako kraj, któ ry jest za rów no

spra w nym mo de ra to rem, jak i ini cja to rem da l szych dzia³añ na rzecz pog³êbia nia

in te gra cji eu ro pe j skiej, ale ta k ¿e do pro mo wa nia Pol ski za gra nic¹ oraz zwiê ksze -

nia wie dzy i po pa r cia Po la ków dla cz³on ko stwa ich kra ju w Unii Eu ro pe j skiej.

Zw³asz cza w re a li za cji tych dwóch osta t nich za dañ de cy duj¹ce zna cze nie mog¹

mieæ re gio ny i or ga ni za cje po zarz¹dowe oraz ich wspó³praca w tym zakresie.

1. Rola re gio nów w Unii Eu rop ejsk iej

2 Rola regionów i organizacji pozarz¹dowych w trakcie polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 105

1 Do ku ment zo sta³ przy jê ty przez Radê Mi ni strów 13 sty cz nia 2009 roku. Pra ce przy goto wa w cze pod jê to zna cz nie

wcze œ niej, a ich isto t nym ele men tem by³o usta no wie nie, na mocy roz porz¹dze nia Rady Mi ni strów z dnia 15 li pca

2008 roku, Pe³no mo c ni ka Rz¹du do spraw Przy go to wa nia Or ga nów Ad mi ni stra cji Rz¹do wej i Spra wo wa nia przez

Rze cz po spo lit¹ Polsk¹ Prze wod ni c twa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej. Do jego za dañ za li cza siê miê dzy in ny mi koor dy -

no wa nie dzia³añ or ga nów ad mi ni stra cji rz¹do wej w za kre sie przy go to wa nia do spra wo wa nia Prze wod ni c twa w Ra -

dzie Unii Eu ro pe j skiej oraz koor dy no wa nie prac zwi¹za nych z przy go to wa niem pro gra mu i ka len da rza Prze wod ni c -

twa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej. Pe³no mo c nik mo¿e powo³aæ ze spo³y o cha ra kte rze opinio dawczo -dora d czym, a ta k -

¿e zle caæ prze pro wa dze nie eks per tyz. De cyzj¹ nr 1 z dnia 9 wrze œ nia 2008 roku powo³ano czte ry miê dzy reso rto we

ze spo³y do ra d cze, któ rych ce lem jest wspo ma ga nie dzia³añ pe³no mo c ni ka rz¹du. Por. De cy zja nr 1 Pe³no mo c ni ka

Rz¹du do spraw Przy go to wa nia Or ga nów Ad mi ni stra cji Rz¹do wej i Spra wo wa nia przez Rze cz po spo lit¹ Polsk¹ Prze -

wod ni c twa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej w spra wie powo³ania miê dzyre sor to wych ze spo³ów do ra d czych (Dz.U.

z 2008 r., nr 133, poz. 843).
2  Por. tytu³ III Tra kta tu o Unii Eu ro pe j skiej [da lej: TUE], art. 27 TUE i n. w: Wer sje skon soli do wa ne Tra kta tu o Unii

Eu ro pe j skiej i Tra kta tu o Fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej (Dz.U. UE, 2008/C115/01).
3  Zmia ny te, obok wie lu in nych, wpro wa dza usta wa o rz¹do wym sy ste mie ko or dy na cji spraw eu ro pe j skich i usta wa

o Ko mi te cie do spraw Eu ro pe j skich (Dz.U. z 2009 r., nr 161, poz. 1277).



P
rzy j mu je siê po wszech nie, ¿e w tra kcie spra wo wa nia Pre zy den cji je d -

 no stki po dzia³u admi ni stra cyjne go pa ñ stwa cz³on ko wskie go – zgru po -

wa ne w wo je wó dztwach, lan dach, kan to nach czy pro win cjach – pe³ni¹

wa¿n¹ fun kcjê. Jej isto ta za le ¿y od fo r my ustro jo wej pa ñ stwa, sto p nia zde cen -

trali zowa nia upra w nieñ w³ad czych i in nych czyn ni ków. Na rolê re gio nów

w zwi¹zku z in te gracj¹ eu ro pejsk¹ na le ¿y jed nak spo j rzeæ z sze r szej per spe kty -

wy. Wspó³pra cuj¹ce re gio ny – nie ty l ko w ob sza rze jed ne go pa ñ stwa – mog¹ efek -

ty w nej roz wi¹zy waæ staj¹ce przed nimi pro ble my, ni¿ zro bi³yby to rz¹dy na

szcze b lu miê dzypa ñ stwo wym. Dla te go Unia Eu ro pe j ska, od po wia daj¹c na

wzrost wspó³za le ¿ no œci miê dzypa ñ stwo wej i miê dzyre giona l nej, za chê ca re gio -

ny do wspó³pra cy na ró ¿ nych p³asz czy z nach: kul tu ra l nej, in fra stru ktu ry, ochro ny 

œro do wi ska, eko lo gii, osta t nio zaœ w ob sza rze po szu ki wa nia alte rna ty w nych Ÿró -

de³ ene r gii od na wia l nej. Pod sta wê te o re tyczn¹ ta kich dzia³añ za pe w niaj¹ za³o¿e -

nia kon ce pcji wielo pozio mo we go zarz¹dza nia au to r stwa Gary’ego Mar ksa4.

Po dej œcie to wy ra sta z prze ko na nia o niepañ stwowo centry cz nym pro ce sie in te -

gra cji eu ro pe j skiej, w któ rym kra je cz³on ko wskie sta no wi¹ jedn¹ z ki l ku grup

zaan ga ¿o wa nych w ten pro ces5.

Jed nym z kana³ów re a li za cji in te re su re gio nal ne go na szcze b lu eu ro pe j skim jest

powo³any na mocy tra kta tu z Ma a stricht Ko mi tet Re gio nów (Com mit tee of the Re -

gions, CoR). Bêd¹c in sty tucj¹ do radcz¹ wspo ma gaj¹c¹ Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ i Radê 

Unii Eu ro pe j skiej, sk³ada siê z przed sta wi cie li wspól not re gio na l nych i lo ka l nych

po sia daj¹cych man dat wy bo r czy spo³ecz no œci re gio na l nej lub lo ka l nej albo odpo -

wie dzia l nych po li ty cz nie przed wy bra nym zgro ma dze niem. Tra ktat z Li z bo ny

wyd³u¿a ka den cjê cz³on ków Ko mi te tu Re gio nów z czte rech do piê ciu lat, nie zmie -

niaj¹c przy tym cha ra kte ru opi nio daw cze go in sty tu cji, okre œla ne go za po moc¹

trzech g³ów nych za sad: pomo c ni czo œci, zbli ¿a nia do oby wa te la i par t ne r stwa6.

W or bi cie zain te re so wañ Ko mi te tu Re gio nów zna j duj¹ siê (w aspe kcie re gio na l -

nym) miê dzy in ny mi fun du sze stru ktu ra l ne, kwe stie za trud nie nia, za mó wie nia pu -

b li cz ne. Po li ty cz ne umo co wa nie cz³on ków Ko mi te tu Re gio nów jest po rów ny wa -

ne, mimo ró ¿ nic w za kre sie upra w nieñ, z drug¹ izb¹ pa r la men tu – per ana lo giam

do Bun de s ra tu w sy ste mie po li ty cz nym Nie miec. Po do bie ñ stwo tych dwóch cia³
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4 Zob. P. Bor ko wski, Po li ty cz ne te o rie in te gra cji miê dzy naro do wej, DIFIN, Wa r sza wa 2007.
5 Roz gry wa siê on na ki l ku po zio mach, an ga ¿uj¹c wie lu akto rów, w tym re gio na l nych i po zarz¹do wych. Wie lop³asz -

czy z no wy sy stem wp³ywu two rzy sieæ akto rów na ro do wych, eu ro pe j skich, re gio na l nych i na ro do wych. W zwi¹zku

z przy goto wa nia mi do Pre zy den cji Pol ski w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej za gad nie nie to na bie ra szcze gó l ne go zna cze nia

w pra cach nad jej prio ry te ta mi, któ rych efe kty w na re a li za cja za le ¿y od umie jê t ne go ich wdro ¿e nia do rol ling agen da.

Wyod rê b nie nie trzech po zio mów w³ad z twa euro pe j skie go – ponad naro do we go, na ro do we go i sub naro do we go – jest

kon se k wencj¹ prze ka zy wa nia ko m pe ten cji przez pa ñ stwa cz³on ko wskie na rzecz in sty tu cji eu ro pe j skich, któ re z ko lei 

mog¹ zo staæ de le go wa ne na po ziom sub na ro do wy (s¹ prze ka zy wa ne w dó³, na szcze bel re gio na l ny, lo ka l ny). Tym sa -

mym su we ren noœæ pa ñ stwa nie jest ogra ni cza na, ale efe kty w niej wy ko ny wa na przez wspó l nie po dej mo wa ne de cy zje. 

Wspól no tê de cy zyjn¹ tworz¹ jed nak nie ty l ko pa ñ stwa i in sty tu cje je re pre zen tuj¹ce, lecz ta k ¿e gru pa pod mio tów,

z któ rych ka ¿ dy re a li zu je swo je stra te gie po li ty cz ne.
6 Li cz ba cz³on ków Ko mi te tu Re gio nów jest przed mio tem re gu la cji tra kta to wej. Zgod nie z obo wi¹zuj¹cym pra wem,

li cz ba cz³on ków nie mo¿e prze kro czyæ 350 osób, z cze go Pol sce przy pa da 21 przed sta wi cie li. Ka ¿ dy z nich ma swo je -

go za stê pcê wchodz¹cego w sk³ad de le ga cji krajo wej.



wy ni ka z ce chy cz³on ków wchodz¹cych w ich sk³ad, bêd¹cych w obu wy pa d kach

przed stawi cie la mi re gio nów. Ko mi tet Re gio nów pod wzglê dem swo ich upra w nieñ 

jest post rze ga ny jako in sty tu cja wp³ywo wa7.

Przyst¹pie nie Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej w 2004 roku po sze rza œro do wi sko

fun kcjo no wa nia ad mi ni stra cji pu b li cz nej szcze b la cen tra l ne go i sa morz¹do we go.

Zwiê ksza siê dy na mizm i z³o¿o noœæ re la cji z par t ne ra mi z in nych pañstw cz³on kow -

skich oraz z in sty tu cja mi uni j ny mi. Po pra wa efe kty w no œci dzia³añ po dej mo wa -

nych w za kre sie wp³ywu na sy stem de cy zy j ny Unii Eu ro pe j skiej ka¿e uczyæ siê

sztu ki lob bin gu w sfe rze od dzia³ywa nia na zarz¹dza nie spra wa mi pub li cz ny mi.

W za le ¿ no œci od fo r my ustro jo wej pa ñ stwa cz³on ko wskie go – uni ta r nej lub fe de ra -

l nej, a ta k ¿e jego sta ¿u cz³on ko wskie go w Unii Eu ro pe j skiej, mo ¿ na ob se r wo waæ

ró ¿ ne prze ja wy akty w no œci li de rów lo ka l nych w Bru kse li. Uru cha mia siê tam na

przyk³ad biu ra re gio na l ne, któ rych za da niem jest pro mo cja tu ry sty cz na i bi z ne so -

wa re gio nu, two rze nie w³aœci we go kli ma tu dla de cy zji do tycz¹cych re gio nu oraz

akty w ny udzia³ w pra cach Ko mi te tu Re gio nów. W sy ste mie wewn¹trzkra jo wym

do dys po zy cji re gio na l nych i lo ka l nych w³adz sa morz¹do wych po zo staj¹ in sty tu -

cje powo³ywa ne z in spi ra cji za rów no rz¹du, jak i sa morz¹dów. W Pol sce na

przyk³ad dzia³a Ko mi sja Wspó l na Rz¹du i Sa morz¹du Tery to rial ne go oraz Kon -

went Ma r sza³ków Wo je wództw Rze czypo spo li tej Pol skiej. W zwi¹zku z tym na le -

¿y pod kre œliæ, ¿e 2010 rok jest w Pol sce ro kiem ju bi le u szu dwu dzie sto le cia

dzia³al no œci sa morz¹do wej, upa miê t niaj¹cym ro cz ni cê pie r wszych po trans fo r ma -

cji ustro jo wej wy bo rów do rad gmin z 27 maja 1990 roku. Bior¹c pod uwa gê zbli -

¿aj¹c¹ siê polsk¹ Pre zy den cjê w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej, nie mo ¿ na po min¹æ

tych aspe któw. Prze wod ni c two stwa rza bo wiem oka zjê do za sta no wie nia siê

w gro nie eks per tów nad rol¹ sa morz¹dów nie ty l ko w okre sie jego spra wo wa nia,

ale ta k ¿e w sze r szym ujê ciu. Wa r to roz pocz¹æ de ba tê i podj¹æ dzia³ania legi sla cy j -

ne pre cy zuj¹ce kszta³t upra w nieñ ma r sza³ków wo je wództw i wo je wo dów.

2. Przy got owa nia Pol ski do Pre zyd encji w aspekc ie
re gion alnym

Prze wo dze nie przez pó³tora roku pra com Unii Eu ro pe j skiej w ra mach Trio: Pol -

ska – Da nia – Cypr to wyj¹tko wa szan sa na za pre zen towa nie Pol ski pa ñ stwom

cz³on ko wskim oraz oby wa te lom Unii Eu ro pe j skiej jako kra ju o wie lo wie ko wej

tra dy cji pa ñ stwo wej i odpo wie dzial ne go pa r t ne ra, w pe³ni zako rze nio ne go w struk -

tu rach uni j nych8. Naj wa¿ nie j szym za da niem pa ñ stwa spra wuj¹cego Pre zy den cjê

jest koor dy no wa nie prac Rady Unii Eu ro pe j skiej, zw³asz cza zaœ orga ni zo wa nie

4 Rola regionów i organizacji pozarz¹dowych w trakcie polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

Instytut Spraw Publicznych Analizy i Opinie, 105

7 R. van Schen de len, Ma chia vel li w Bru kse li. Sztu ka lob bin gu w Unii Eu ro pe j skiej, prze³. J. Bo j ko, K. Bo le sta, Gda ñ -

skie Wy daw ni c two Psy cho logi cz ne, Gdañsk 2006, s. 68.
8  Zob. Pro gram przy go to wañ Rze czypo spo li tej Pol skiej do ob jê cia i spra wo wa nia Prze wod ni c twa w Ra dzie Unii

Eu ro pe j skiej, Pe³no mo c nik Rz¹du do spraw Przy go to wa nia Or ga nów Ad mi ni stra cji Rz¹do wej i Spra wo wa nia przez

Rze cz po spo lit¹ Polsk¹ Prze wod ni c twa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2009, s. 49–51.



spo t kañ Rady Unii Eu ro pe j skiej oraz jej li cz nych or ga nów po mo c ni czych (ko mi te -

ty, gru py ro bo cze) i prze wod ni cze nie im. Pra kty ka po szcze gó l nych Pre zy den cji

po ka zu je, ¿e wy stê puj¹ dwa jej mo de le orga niza cy j ne – bru kse l ski i krajo wy. Pol -

ska, wy bie raj¹c ten dru gi mo del, musi mieæ œwia do moœæ, jak kszta³towa³y siê sta -

ty sty ki spo t kañ orga ni zo wa nych na przyk³ad przez cze skie Prze wod ni c two. Po ka -

zuj¹ one, ¿e za rów no w Cze chach i w Bru kse li, jak i w in nych mie j s cach œwia ta

odby³o siê w tym okre sie oko³o 3 ty siê cy ró ¿ nych spo t kañ. Na te ry to rium Czech

prze pro wa dzo no ponad 300 ofi cja l nych (i wie le nie ofi cja l nych) spo t kañ mi ni strów 

i urzêd ni ków ni ¿ sze go szcze b la. Oprócz piê ciu nie for ma l nych spo t kañ mini ste ria l -

nych poza Prag¹ zor gani zo wa no wy da rze nia o zna cze niu ogól noeu rope j skim,

w tym im pre zy za pla no wa ne w pro gra mie kul tu ra l nym Pre zy den cji. Ska lê przed -

siê w ziêæ cha ra kte ryzu je rów nie¿ wska Ÿ nik od wie dzin Czech przez go œci za gra-

ni cz nych – ponad 30 ty siê cy za pro szo nych osób z za gra ni cy, dy p lo ma tów i przy -

wó d ców pañstw cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej. Zmia na sy ste mu Pre zy den cji

sta wia pod zna kiem za py ta nia or ga ni za cjê przez Pol skê czê œci spo t kañ, na

przyk³ad szczy tów Unii Eu ro pe j skiej z pa ñ stwa mi trze ci mi. Wed³ug no wych za -

sad, kraj prze wod nicz¹cy ob ra dom Rady Unii Eu ro pe j skiej nie od po wia da ju¿ za

dzia³ania ze w nê trz ne9, któ re prze chodz¹ te raz w ge stiê Wy so kie go Przed sta wi cie la 

Unii Eu ro pe j skiej do spraw Za gra ni cz nych i Po li ty ki Bez pie cze ñ stwa oraz Sta³ego

Prze wod nicz¹cego Rady Eu ro pe j skiej10. Treœæ ich upra w nieñ, za kre œlo na prze pi -

sa mi tra kta tu liz bo ñ skie go, musi byæ do okre œlo na pra ktyk¹ dzia³ania oraz akta mi

pra wa, któ re wy ra¿¹ wolê po li tyczn¹ pañstw cz³on ko wskich co do osta te cz ne go

za kre su upra w nieñ Sta³ego Prze wod nicz¹cego Rady Eu ro pe j skiej i Wy so kie go

Przed sta wi cie la Unii Eu ro pe j skiej do spraw Za gra ni cz nych i Po li ty ki Bez pie cze ñ -

stwa. Bêd¹ mia³y na to wp³yw rów nie¿ ko le j ne rz¹dy, któ re w naj bli ¿ szym cza sie

obejm¹ Prze wod ni c two w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej. Bêd¹ one po szu ki wa³y me tod

wspó³pra cy z tymi dwie ma in sty tu cja mi i spo so bów wp³ywa nia na nie, tak aby ich

prio ry te ty jako pañstw spra wuj¹cych Pre zy den cjê mog³y byæ zrea li zo wa ne ta k ¿e

w ob sza rze po li ty ki ze w nê trz nej. Na le ¿y ocze ki waæ, ¿e przy bra ku woli wspó³pra -

cy mo¿e dojœæ do na piê cia miêdzy insty tucjo nalne go, któ re mo¿e na kre œliæ pola

wp³ywu po szcze gó l nych in sty tu cji11.

Fo r mu³owa ny na po trze by dwóch mo de li Pre zy den cji – ni ce j skie go i liz bo ñ -

skie go – pro gram przy go to wañ wy zna cza pol skim re gio nom trzy fun kcje, któ re

w³aœci wie nie ulegn¹ zmianie:

�  wspó³go spo da rza spo t kañ na ró ¿ nym szcze b lu,
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9 Szcze gó³owy za kres re gu la cji Prze wod ni c twa w or ga nach przy goto wa w czych Rady do spraw Za gra ni cz nych za wie ra 

Za³¹cznik II do De cy zji Rady Unii Eu ro pe j skiej z dnia 30 li sto pa da 2009 roku (16517/09, POLGEN 202, INST 173).
10 Zob.: W. We iden feld, Die Bi lanz der Europäischen In te gra tion 2008, [w:] W. We iden feld, W. Wes sels, Ja hr buch

des Europäischen In te gra tion 2008, In sti tut für Europäische Po li tik; E. Brok, Jo Le i nen, Ve r trag von Lis sa bon,

Europäisches Pa r la ment, Bun de szen tra le für Po li ti s che Bi l dung, Bonn 2009.
11 Por. A. Ja sku l ski, Stru ktu ra i fun kcje Pre zy den cji w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej, [w:] Prze wod ni c two pa ñ stwa w Ra -

dzie Unii Eu ro pe j skiej. Do œwia d cze nia pa r t ne rów, pro po zy cje dla Pol ski, red. Z. Cza chór, M.J. To ma szyk, Wy da w nic -

two Na uko we Wy dzia³u Nauk Po li ty cz nych i Dzien ni ka r stwa Uni wer sy te tu Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu, Po -

znañ 2009. Pro jekt sfi nan so wa ny przez Urz¹d Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pe j skiej.



�  rea li za to ra czê œci pro gra mu kul tura l ne go Pre zy den cji,

�  pro mo to ra mie j s co wych i krajo wych wa lo rów tu ry sty cz nych.

Wspó³go spo darz spo t kañ

W wy pa d ku Pol ski Rada Mi ni strów przy jê³a re gio na l ny mo del Pre zy den cji.

Nie for ma l ne spo t ka nia bêd¹ w wiê kszo œci orga ni zo wa ne w re gio nach. Czêœæ

spo t kañ od bê dzie siê w Wa r sza wie, gdzie s¹ prze wi dzia ne ta k ¿e szczy ty (z udzia -

³em pre mie ra) i spo t ka nia Trio mi ni strów spraw za gra ni cz nych, co we wspo mnia -

nym Pro gra mie przy go to wañ Rze czypo spo li tej Pol skiej do ob jê cia i spra wo wa nia

Prze wod ni c twa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej zo sta³o pocz¹tko wo uza sa d nione na -

stê puj¹co: „Z uwa gi na umie js co wie nie sie dzib w³adz cen tra l nych oraz bli skoœæ

lo t ni ska o naj wiê kszej w kra ju prze pu sto wo œci wiê kszoœæ spo t kañ w ka len da rzu

Pre zy den cji jest na obe c nym eta pie prze wi dzia na do zor gani zo wa nia w Wa r sza -

wie. Do ty czy to nie for mal ne go po sie dze nia Rady Eu ro pe j skiej, czê œci po sie dzeñ rad

se k to ro wych, in nych spo t kañ na po zio mie mini ste ria l nym, czê œci ewen tu a l nych

szczy tów UE – pa ñ stwa trze cie, jak rów nie¿ spo t kañ na po zio mie eks per ckim”12.

Za awan so wa nie prac nad ka len da rzem Pre zy den cji sk³oni³o Radê Mi ni strów do

uw z glêd nie nia nie co in nej kon ce pcji – re gion po re gio nie oraz Wa r sza wa.

Przy jê cie tej kon ce pcji osta te cz nie po twier dza wy ra ¿an¹ od da w na opi niê rz¹du

na te mat du ¿e go zna cze nia re gio nów w tra kcie przy go to wañ do Pre zy den cji

i w cza sie jej spra wo wa nia. Po do b ne g³osy fo r mu³owa li ta k ¿e wcze œ niej eks per ci,

miê dzy in ny mi In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych. Au to rzy eks per ty zy przy go to wa nej na

zle ce nie Urzê du Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pe j skiej13 wska zy wa li, ¿e Pol ska po win -

na wy braæ ki l ka miejsc, w któ rych pod czas jej Prze wod ni c twa bêd¹ siê od by waæ

spo t ka nia, gdy¿ – w od ró ¿ nie niu na przyk³ad od S³owe nii – jako du¿y kraj po win na 

wy ko rzy staæ czas prze wod ni cze nia Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej do wy pro mo wa nia

ró ¿ nych re jo nów. Zor gani zo wa nie spo t kañ, w tym rad se kto ro wych, poza Wa r sza -

w¹ umo ¿ li wia za pre zen towa nie na fo rum eu ro pe j skim po ten cja³u go spo dar cze go,

kul tura l ne go i tury sty cz ne go kra ju. Spo t ka nia na po zio mie re gio na l nym bêd¹

niew¹tpli wie atra kcy j ne dla de le ga cji za gra ni cz nych. Zgod nie z do ku men tem za ty -

tu³owa nym Obie kty reko men do wa ne jako mie j s ca spo t kañ krajo wych pod czas pol -

skiej Pre zy den cji w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej w 2011 r., za twier dzo nym przez

Radê Mi ni strów w li pcu 2009 roku, wœród reko men do wa nych miast zna laz³y siê
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12  Pro gram przy go to wañ Rze czypo spo li tej Pol skiej do ob jê cia i spra wo wa nia Prze wod ni c twa..., op. cit., s. 29.
13  L. Kolar ska- Bobi ñ ska, J. Ku cha r czyk, A. £ada, E. Kaca, A. So ba ñ ska, Pol ska Pre zy den cja w Ra dzie Unii Eu ro pe j -

skiej: wspó³pra ca ad mi ni stra cji pu b li cz nej z se kto rem po zarz¹do wym. Eks per ty za In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych na

zle ce nie UKIE, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2008, s. 38 – http://pre zy den cjaue.gov.pl/do -po bra nia/115

[do stêp: 16 paŸ dzie r ni ka 2009 roku].



– obok Gda ñ ska, Ka to wic, Kra ko wa, £odzi i Po zna nia – rów nie¿ Rze szów, So pot,

To ruñ z By d goszcz¹, Wa r sza wa i Wroc³aw14.

Re a li za cja pro gra mu kul tura l ne go Pre zy den cji na po zio mie
re gio na l nym

W tra kcie pol skie go Prze wod ni c twa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej rów nie¿ wo je -

wó dz twa bêd¹ w³¹czo ne w re a li za cjê pro gra mu kul tura l ne go, jaki na ten okres

przy go to wy wa³ rz¹d. „Ob se r wa cje do œwia d czeñ doty ch cza so wych Pre zy den cji

wska zuj¹, i¿ pro gram kul tu ra l ny sta no wi wi zy tów kê pa ñ stwa, jest na rzê dziem jego 

pro mo cji za rów no w Unii Eu ro pe j skiej, jak i w œwie cie, jest rów nie¿ na rzê dziem

pro mo cji idei in te gra cji eu ro pe j skiej wœród oby wa te li pa ñ stwa spra wuj¹cego Pre -

zy den cjê”15. Po do b nie jak w wy pa d ku po prze dnich Pre zy den cji, re a li za cjê wy da -

rzeñ kul tu ra l nych za pla no wa no w Pol sce, w Bru kse li i w wy bra nych sto li cach

pañstw cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej, a ta k ¿e poza Wspól not¹, na przyk³ad

w Pe ki nie, Mo sk wie, New De lhi czy Wa szyn g to nie. Ich ce lem jest wspie ra nie wy -

da rzeñ po li ty cz nych, któ re za pla no wa no do or ga ni za cji w wy bra nych wo je wó dz -

twach w kra ju. Prze wod ni c two Pol ski w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej sta nie siê ta k ¿e

prio ry te tem pro je któw kul tu ra l nych dofi nanso wy wa nych w 2011 roku ze wszy st -

kich œro d ków pu b li cz nych – za rów no na po zio mie re so r tów, jak i re gio nów

i miast16. Wy da rze nia od by waj¹ce siê w mia stach goszcz¹cych ofi cja l ne spo t ka nia

Pre zy den cji zo stan¹ przy go to wa ne przy wspó³pra cy miast go spo da rzy miê dzy in -

ny mi za po œred ni c twem bila te ra l nych ko pro du kcji. W ich re zu l ta cie mog¹ po wstaæ 

pro je kty, któ re bêd¹ pro mo wa³y Pol skê ta k ¿e za gra nic¹17. Do zor gani zo wa nia po -

zo staj¹ ta kie wy da rze nia, jak prze jê cie Pre zy den cji (Wa r sza wa, Bru kse la), ina u gu -

ra cja Pre zy den cji (Wa r sza wa, Bru kse la), kon cert bo¿o naro dze nio wy w Bru kse li18,

prze ka za nie Prze wod ni c twa Da nii. Oprócz cen tra l nych wy da rzeñ – ze wzglê du na

to, ¿e wiê kszoœæ du ¿ych pol skich miast bê dzie siê sta ra³a o tytu³ Eu ro pe j skiej Sto li -

cy Ku l tu ry 2016 – na le ¿y siê spo dzie waæ in ten syfi ka cji dzia³añ pro mo cy j nych

w okre sie po prze dzaj¹cym polsk¹ Pre zy den cjê. Poza tym mia sta bêd¹ce orga niza -

to ra mi spo t kañ musz¹ przy go to waæ ofe r tê ku l tu raln¹ dla swo ich go œci. Za ca³oœæ
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15
 Stra te gi cz ne za³o¿e nia pro gra mu kul tura l ne go pol skiej Pre zy den cji w II po³owie 2011 r., De pa r ta ment Wspó³pra cy 

z Za gra nic¹ Mi ni ste r stwa Ku l tu ry i Dzie dzi c twa Na ro do we go, In sty tut Ada ma Mi c kie wi cza, Na ro do wy In sty tut Au -

dio wizu al ny w kon su l ta cji w ra mach prac miê dzyre sorto we go ze spo³u opinio dawczo -dorad cze go ds. pro mo cji i ku l -

tu ry, Wa r sza wa, sie r pieñ 2009, s. 2 – http://pre zy den cjaue.gov.pl/do -po bra nia/115 [do stêp: 16 paŸ dzie r ni ka 2009

roku].
16  Ibi dem, s. 6.
17  Ibi dem, s. 11.
18  Re gio ny i mia sta s¹ ta k ¿e na tu ra l nym pa r t ne rem or ga ni za cji kon ce r tu za my kaj¹cego Pre zy den cjê, któ ry po wi nien

siê od byæ przed œwiê ta mi Bo ¿e go Na ro dze nia. W³aœci wie ka ¿ dy re gion or ga ni zu je do ro cz ne spo t ka nie œwi¹te cz ne,

któ re jest okazj¹ do pro mo cji re gio nu w Bru kse li. W 2011 roku mo ¿ na siê sta raæ nak³oniæ mia sta i re gio ny do po³¹cze -

nia si³ i or ga ni za cji wspó l ne go œwi¹te cz ne go kon ce r tu, któ ry jed no cze œ nie by³by wy da rze niem za my kaj¹cym Pre zy -

den cjê.



przy go to wañ w tym za kre sie od po wia da Mi ni ste r stwo Ku l tu ry i Dzie dzi c twa Na -

ro do we go, wspó³pra cuj¹c przy pla no wa niu wy da rzeñ krajo wych z Na ro do wym

In sty tu tem Au dio wizu al nym, a przy re a li za cji wy da rzeñ za gra nic¹ – z In sty tu tem

Ada ma Mi c kie wi cza. Rz¹d pod ko niec sie r p nia 2009 roku przyj¹³ za³o¿e nia do

pro gra mu kul tura l ne go Pre zy den cji. Pod czas spra wo wa nia przez Pol skê Prze wod -

ni c twa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej na le ¿y siê rów nie¿ spo dzie waæ po wsta nia li cz -

nych od do lnych ini cja tyw „eu ro pe j skich” przy goto wy wa nych przez nie za le ¿ ne

in sty tu cje, ta kie jak or ga ni za cje po zarz¹dowe, uni wer sy te ty i sto wa rzy sze nia.

Pro mo cja po ten cja³u tury sty cz ne go i in wes tycy jne go re gio nów Pol ski
w tra kcie Pre zy den cji

Spra wo wa nie przez Pol skê pó³ro cz ne go Prze wod ni c twa w Ra dzie Unii Eu ro -

pe j skiej jest rów nie¿ szans¹ na za pre zen towa nie wa lo rów tu ry sty cz nych i in wes -

tycy j nych po szcze gó l nych re gio nów19. Czêœæ pro gra mu tu ry sty cz nej pro mo cji

Pol ski bê dzie sta no wiæ Eu ro pe j skie Fo rum Tu ry sty cz ne20. Jed no cze œ nie dla

wszy stkich spo t kañ w Pol sce, któ re znajd¹ siê w ka len da rzu Pre zy den cji, trze ba

przy go to waæ atra kcyjn¹ ofe r tê tu ry styczn¹ skie ro wan¹ do ich ucze st ni ków i osób 

im to wa rzysz¹cych, w tym przed sta wi cie li bi z ne su. Na le ¿y sta raæ siê uw z glêd niæ 

w pro gra mie „ele ment zwie dza nia”, co oprócz pro mo wa nia tury sty cz ne go okre œ -

lo nych miej s co wo œci bê dzie po zy ty w nie wp³ywa³o na od biór po szcze gó l nych

wy da rzeñ. Pre zy den cja sta no wi w zwi¹zku z tym oka zjê do za pre zen towa nia pol -

skich wo je wództw i miast jako prze strze ni przy ja z nej za gra ni cz nym in wes to rom.

Na uko w cy z Uni wer sy te tu Eko nomi cz ne go w Po zna niu, ana li zuj¹c rolê re gio -

nów pod czas Pre zy den cji, stwier dzaj¹, ¿e „mo ¿ li wo œci pra w ne, ustro jo we, jak

i wdra ¿a ne w Pol sce mo de le zarz¹dza nia sfer¹ pu b liczn¹ (wspó³pra cy sie cio wej

i no we go zarz¹dza nia pub li cz ne go) stwa rzaj¹ ramy w³¹cze nia w³adz re gio na l nych

i lo ka l nych w pro ces ucze st ni cze nia w przy go to wa niach oraz spra wo wa niu Pre zy -

den cji. W³adze po win ny pe³niæ za rów no fun kcje opi nio dawcz¹ pod czas usta la nia

me ri tum agen dy Pre zy den cji, zw³asz cza w kon te k œcie kszta³tu po li ty ki spó j no œci

UE po 2013 r., jak i byæ odpo wie dzia l ne za pro mo cjê ze w nêtrzn¹ i we wnêtrzn¹.

Jed no cze œ nie po win ny wy ko rzy sty waæ fo rum wspó³pra cy krajo wej, ja ki mi s¹ Ko -

mi sja Wspó l na Rz¹du i Sa morz¹du Tery to rial ne go i Kon we ntu Ma r sza³ków Wo je -
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19  Tu ry sty ka jest wa¿n¹ ga³êzi¹ go spo dar ki w Pol sce, przy nosz¹c¹ ko rzy œci ca³emu spo³ecze ñ stwu, i klu czem do wi -

ze run ko wej pro mo cji Pol ski. Pre zy den cja w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej sta no wi mo ¿ li woœæ pro mo cji kra ju, a prze kaz

wi ze run ko wy, któ ry do trze do od bio r ców, mo¿e wes przeæ po zy cjê Pol ski na œwia to wym ryn ku tu ry sty cz nym. Pro mo -

cja po ten cja³u tury sty cz ne go kra ju po win na to wa rzy szyæ nie ty l ko wa ¿ nym spo t ka niom, kon fe ren cjom i wy da rze -

niom orga ni zo wa nym pod czas pol skiej Pre zy den cji, ale rów nie¿ w okre sie j¹ po prze dzaj¹cym. W tym cza sie Pol ska

Or ga ni za cja Tu ry sty cz na wspó l nie z re gio na mi bê dzie pro wa dziæ dzia³ania po le gaj¹ce miê dzy in ny mi na orga ni zo -

wa niu pod ró ¿y stu dy j nych po kra ju dla dzien ni ka rzy i tou rope ra to rów z pañstw Unii Eu ro pe j skiej, przy go to wuj¹cych

ofe r tê wy ja z dow¹ do Pol ski. Zob. Pro gram przy go to wañ Rze czypo spo li tej Pol skiej do ob jê cia i spra wo wa nia Prze -

wod ni c twa..., op. cit., s. 52.
20  Ucze st ni ka mi fo rum s¹ mi ni stro wie odpo wie dzia l ni za tu ry sty kê w pa ñ stwach cz³on ko wskich, przed sta wi cie le

Ko mi sji Eu ro pe j skiej, ad mi ni stra cji rz¹do wej szcze b la cen tra l ne go i re gio nal ne go, sa morz¹du tery to rial ne go i go spo -

dar cze go oraz bran ¿o wych or ga ni za cji miê dzyna ro do wych.



wództw RP, a ta k ¿e wspó³pra cy miê dzy naro do wej – Ko mi te tu Re gio nów i swo ich

³¹czni ków w cen trum Unii Eu ro pe j skiej, tj. biur przed stawi cie l skich w Bru kse li

wspó³pra cuj¹cych z in sty tu cja mi wspól no to wy mi: Ko misj¹, Pa r la men tem i Rad¹,

oraz Przed stawi cie l stwem RP przy UE. Wa r to po my œleæ rów nie¿ o wspó³pra cy

biur, by wspo móc ne go cja cje do tycz¹ce kszta³tu bu d¿e tu i wspo mnia nej po li tyk

spó j no œci oraz wzmóc efekt pro mo cji Pol ski w UE”21. Do ty ch czas odby³y siê dwa

spo t ka nia (na szcze b lu ro bo czym w Bru kse li z przed stawi cie la mi biur re gio na l -

nych oraz pe³no mo c ni ka rz¹du, mi ni stra Miko³aja Do wgie le wi cza, z re pre zen tan -

tami wo je wództw), któ rych przed mio tem by³o w³¹cze nie re gio nów w przy go to wa -

nia rz¹du do spra wo wa nia Prze wod ni c twa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej w dru giej

po³owie 2011 roku. W po³owie grud nia 2009 roku odby³o siê ko le j ne ta kie spo t ka -

nie, zor gani zo wa ne przez mi ni stra spraw za gra ni cz nych Ra dos³awa Si ko r skie go,

z Kon wen tem Ma r sza³ków Wo je wództw Rze czypo spo li tej Pol skiej. Ini cja ty wê

rz¹du w tym za kre sie na le ¿y oce niæ po zy ty w nie, jed no cze œ nie wy ra ¿aj¹c nad zie -

jê, ¿e do po do bnych spo t kañ na ró ¿ nym szcze b lu bê dzie do cho dziæ czê œciej. Isto t -

ne z pun ktu wi dze nia w³adz sa morz¹do wych bê dzie wspa r cie dzia³añ rz¹du w za -

kre sie usta la nia prio ry te tów osiem nasto miesiê cz nej Pre zy den cji Pol ski, Da nii

i Cy pru, szcze gó l nie w za kre sie wie lo le t nich ram fi nan so wych i po li ty ki spó j no œci, 

któ re na tu ra l nie wpi suj¹ siê w agen dê pol skie go Prze wod ni c twa.

3. Ko ord yna cja prac w re gion ach – pro poz ycja
task-shar ing

T
ak wa ¿ ne i lo gi sty cz nie z³o¿o ne przed siê w ziê cie, ja kim jest Prze wod ni c -

two pa ñ stwa cz³on ko wskie go w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej, wy ma ga

szcze gó l nej ko or dy na cji. Z pun ktu wi dze nia wo je wództw w Pol sce, po -

szcze gó l ne Urzê dy Ma r sza³ko wskie po win ny roz wa ¿yæ powo³anie Rady Ma r -

sza³ka do spraw Ko or dy na cji Przy go to wañ Wo je wó dz twa do Spra wo wa nia przez

Rze cz po spo lit¹ Pol skê Prze wod ni c twa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej. Nie trze ba

szcze gó l nie prze ko ny waæ, ¿e ze wzglê du na upra w nie nia ma r sza³ków wo je -

wództw ta kie rady koor dyna cy j ne po win ny po wstaæ u ich boku. Za da niem rady

by³oby koor dy no wa nie wszy stkich dzia³añ po dej mo wa nych przez sa morz¹d wo je -

wó dz twa lub przez inne pod mio ty z nim wspó³pra cuj¹ce w ra mach przy go to wa nia

wo je wó dz twa do pol skiej Pre zy den cji22. Rady te isto t nie zwiê kszy³yby szan se na

pe³ne wy ko rzy sta nie mo ¿ li wo œci, ja kie daje pó³ro cz ne Prze wod ni c two Pol ski

w pra cach Rady Unii Eu ro pe j skiej. Jed no cze œ nie ucze st ni czy³yby w re a li za cji za -

Rola regionów i organizacji pozarz¹dowych w trakcie polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej 9

Analizy i Opinie, 105 Instytut Spraw Publicznych

21  Zob. I. Mu sia³ko wska, P. Id czak, M. Sapa³a- Ga z da, Rola re gio nów pod czas prze wod ni c twa Pol ski w Ra dzie UE,

[w:] Prze wod ni c two pa ñ stwa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej..., op. cit.
22  W wiê kszo œci wo je wództw wo je wo do wie powo³ali swo ich pe³no mo c ni ków do spraw Pre zy den cji, w nie któ rych

fun kcjo nuj¹ rady koor dyna cy j ne. Uwa ¿a my jed nak, ¿e – je œli uz naæ, ¿e Pre zy den cja Pol ski ma byæ rów nie¿

dzia³aniem mo bi li zuj¹cym lo kaln¹ spo³ecz noœæ – le p szym koor dy na to rem wspó³pra cy bê dzie Urz¹d Ma r sza³ko wski.

Uni k nie siê tym sa mym ewen tu a l nych kon fli któw na li nii woje woda -ma r sza³ek, któ re mog¹ po wstaæ przy niedo -

precy zo wa niu usta wo wych upra w nieñ obu w³adz.



sa dy sub sy diar no œci, któr¹ kie ro wa³a siê Rada Mi ni strów, okre œlaj¹c w Pro gra mie

przy go to wañ Rze czypo spo li tej Pol skiej do ob jê cia i spra wo wa nia Prze wod ni c twa

w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej rolê re gio nów w spra wo wa niu przez Pol skê Pre zy den -

cji23.

Do szcze gó³owych za dañ rady koor dyna cy j nej po win ny na le ¿eæ

prze de wszy stkim:

�  we wspó³pra cy z pe³no mo c ni kiem rz¹du – koor dy no wa nie ogó³u dzia³añ

zwi¹za nych z przy go to wa niem wo je wó dz twa do ob jê cia fun kcji go spo da rza spo t -

kañ mini ste ria l nych,

�  koor dy no wa nie Fo rum Lo ka l nych Przed siê bio r ców na rzecz Pre zy den cji,

z u dzia³em przed sta wi cie li przed siê bio r ców, zrze szeñ przed siê bio r ców oraz izb

go spo da r czych dzia³aj¹cych na te re nie da ne go wo je wó dz twa,

�  kon sul to wa nie agen dy przy go to wañ oraz prze bie gu dzia³añ zwi¹za nych

z Pre zy dencj¹ w da nym wo je wó dztwie z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi z jego te -

re nu oraz wspie ra nie ich ini cja tyw w tym za kre sie,

�  koor dy no wa nie or ga ni za cji wi zyt stu dy j nych sa morz¹do wców oraz urzêd ni -

ków w re gio nach tych pañstw, któ re spra wo wa³y Pre zy den cjê w Ra dzie Unii Eu ro -

pe j skiej (szcze gó l nie z Nie miec i Re pu b li ki Cze skiej),

�  koor dy no wa nie przy go to wa nia i re a li za cji pro gra mu kul tura l ne go Pre zy -

den cji w da nym wo je wó dztwie we wspó³pra cy z Mi ni ste r stwem Ku l tu ry i Dzie -

dzi c twa Na ro do we go,

�  koor dy no wa nie przy go to wa nia pa kie tu dzia³añ o cha ra kte rze edu ka cy j nym

dla mie sz ka ñ ców wo je wó dz twa i pod jê cie w tym ob sza rze wspó³pra cy z mie js co -

wy mi pod mio ta mi trze cie go se kto ra24,

�  wspó³pra ca ze szko³ami, ku ra to ria mi oraz orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi

w przy go to wa niu pa kie tu dzia³añ edu ka cy j nych dla ucz niów szkó³ gi mna zja l nych

i ponad gimna zja l nych,
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23  W zwi¹zku z Pre zy dencj¹ sto su je siê rów nie¿ okre œle nie task - s ha ring (dzie l nie siê za da nia mi), aby pod kre œliæ

ko nie cz noœæ wspó³pra cy rz¹du cen tra l ne go w za kre sie przy go to wa nia Pre zy den cji z in ny mi pod mio ta mi, a wiêc

sa morz¹dem tery to ria l nym na po zio mie lo ka l nym i re gio na l nym, sa morz¹dem go spo da r czym, orga ni za cja mi

po zarz¹do wy mi i in ny mi. Na pod sta wie no ta tek w³as nych, sporz¹dzo nych pod czas spo t ka nia z Ull¹ Ka l b fle isch-

-Kot t sie per (In sti tut für Europäische Po li tik w Be r li nie) pod has³em „Does size re al ly mat ter? How can re gions par ti -

ci pa te in the EU pre si den cy pro cess?”, zor gani zowa ne go w ra mach se mi na rium „How to ma na ge a Pre si den cy?”

przy goto wa ne go przez Europäische Aka de mie Be r lin we wspó³pra cy z Uni wer sy te tem Ada ma Mi c kie wi cza w Po -

zna niu (Be r lin, 14–19 kwie t nia 2009 roku).
24  Sze rzej o ko nie cz no œci zaan ga ¿o wa nia siê trze cie go se kto ra w przy go to wa nia i prze bieg Pre zy den cji – por.: Pol ska 

Pre zy den cja w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej: wspó³pra ca ad mi ni stra cji pu b li cz nej z se kto rem po zarz¹do wym..., op. cit.;

A. £ada (wspó³pra ca J. Ku cha r czyk, M. Du d kie wicz, G. Ma ko wski, M. Fa³ko wska -Wa r ska), Kon ce p cja sta³ej

wspó³pra cy miê dzy ad mi ni stracj¹ rz¹dow¹ a trze cim se kto rem w Pol sce w za kre sie info r mo wa nia spo³ecze ñ stwa

o pol skim Prze wod ni c twie w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej – http://www2.ukie.gov.pl/ngo/Eks per ty za_ISP_osta te cz -

na.pdf  [do stêp: 28 sty cz nia 2010 roku]. Pro ble ma ty kê tê roz wi ja my ta k ¿e w da l szej czê œci ni nie j sze go opra co wa nia.



�  koor dy no wa nie przy go to wa nia, wy da nia i dys try bu cji bro szur i info r ma to -

rów (w fo r mie poli gra fi cz nej i cy fro wej) na te mat Pre zy den cji w za kre sie do -

tycz¹cym da ne go wo je wó dz twa, szcze gó l nie pro mo cji wa lo rów tu ry sty cz nych

i go spo da r czych.

Na cze le rady koor dyna cy j nej po wi nien stan¹æ ma r sza³ek wo je wó dz twa, któ ry

do po mo cy mia³by dwóch za stê pców. Rada mu sia³aby byæ wy po sa ¿o na w se kre ta -

riat or ga ni zuj¹cy jej bie¿¹c¹ dzia³al noœæ. Na le ¿y przy tym wy ko rzy staæ ist niej¹c¹

in fra stru ktu rê ad mi ni stra cyjn¹. Sk³ad rady koor dyna cy j nej po wi nien byæ re pre zen -

taty wny dla wszy stkich œro do wisk po ten cja l nie zaan ga ¿o wa nych w dzia³ania wo -

je wó dz twa w okre sie od li pca do grud nia 2011 roku. Or ga nem wy ko na w czym rady 

po win no byæ jej pre zy dium, z ma r sza³kiem wo je wó dz twa na cze le. Wszy s cy ma r -

sza³ko wie wo je wództw, w któ rych po wstan¹ rady koor dyna cy j ne, mo gli by utwo -

rzyæ u boku pe³no mo c ni ka rz¹du Radê Re gio nów ko or dy nuj¹c¹ ich przy go to wa nia 

do Prze wod ni c twa Pol ski w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej. Rada Re gio nów mia³aby

cha ra kter opinio dawczo -dora d czy i by³aby jed no cze œ nie do sko na³ym mul tip lika -

to rem prze ka zu in fo r ma cji o bie¿¹cych dzia³aniach rz¹du w tym za kre sie.

4. Wspó³pra ca re gio nów z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi

W
a ¿ nym pa r t ne rem ad mi ni stra cji rz¹do wej i sa morz¹do wej pod czas

przy go to wañ do ob jê cia przez Pol skê Pre zy den cji w Ra dzie Unii Eu ro -

pe j skiej oraz w tra kcie jej spra wo wa nia po win ny byæ pod mio ty trze -

cie go se kto ra. Po tra fi¹ one sku te cz nie do cie raæ do opi nii pu b li cz nej, in fo r muj¹c j¹

i mo ty wuj¹c do pod jê cia kon kre t nych dzia³añ. Jest to bar dzo isto t ne ze wzglê du na

nie do sta teczn¹ wie dzê spo³ecze ñ stwa na te mat Unii Eu ro pe j skiej, a ta k ¿e ko nie cz -

noœæ po dej mo wa nia dzia³añ za chê caj¹cych oby wa te li do akty w no œci spo³ecz nej

i an ga ¿o wa nia siê w pro ces in te gra cji eu ro pe j skiej. Z dru giej stro ny, or ga ni za cje

po zarz¹dowe sta no wi¹ cen ne Ÿród³o wie dzy dla w³adz na te mat pogl¹dów i po trzeb 

spo³ecz nych. Doty ch cza so we do œwia d cze nie pod mio tów trze cie go se kto ra w prze -

pro wa dza niu ka m pa nii spo³ecz nych i akcji info rma cy j nych oraz kon sul to wa niu

przez nie pro je któw rz¹do wych, w tym na te ma ty eu ro pe j skie, po ka zu je, ¿e sta no -

wi¹ one w tym za kre sie isto t ne wspa r cie25. Pod czas Pre zy den cji bêd¹ wiêc mog³y

nie ty l ko prze ka zaæ oby wa te lom wie dzê na te mat sa me go Prze wod ni c twa (za sa dy

spra wo wa nia, pol skie prio ry te ty, ko m pe ten cje po szcze gó l nych or ga nów), ale tak ¿e

wy ko rzy staæ ten czas do promowania wœród spo³ecze ñ stwa sa mej idei in te gra cji

eu ro pe j skiej oraz two rze nia po czu cia wspó³odpo wie dzial no œci za Wspól no tê. Jak

po ka zuj¹ do œwia d cze nia in nych kra jów, dzia³ania or ga ni za cji w tym za kre sie s¹

sku te cz ne i mog¹ byæ zin tensy fiko wa ne, je œli bê dzie nawi¹zana kon stru kty w na
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25  Zob.: L. Kolar ska- Bobi ñ ska, J. Ku cha r czyk, A. £ada, E. Kaca, A. So ba ñ ska, op. cit.; A. £ada (wspó³pra ca J. Ku -

cha r czyk, M. Du d kie wicz, G. Ma ko wski, M. Fa³ko wska -Wa r ska), op. cit.



wspó³pra ca miê dzy tymi pod mio ta mi a ad mi ni stracj¹ ró ¿ nych szcze b li26. Po ten cja³ 

trze cie go se kto ra na le ¿y wiêc wy ko rzy staæ pod czas Pre zy den cji w re gio nach

w dwo ja ki spo sób: (1) przez w³¹cze nie or ga ni za cji po zarz¹do wych w pro ces kon -

sul to wa nia prze bie gu w re gio nie dzia³añ zwi¹za nych z Prze wod ni c twem oraz (2)

przez wspa r cie ini cja tyw trze cie go se kto ra w za kre sie info r mo wa nia spo³ecze ñ -

stwa na te mat pol skiej Pre zy den cji w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej27.

Pro ces kon su l ta cji

Or ga ni za cje po zarz¹dowe maj¹ nie kie dy wiêksz¹ wie dzê na te mat mo ¿ li wo œci

oraz po trzeb i pro ble mów lo ka l nej spo³ecz no œci ni¿ w³adze re gio nu. W zwi¹zku

z tym, chc¹c wy ko rzy staæ czas Pre zy den cji do pro mo wa nia idei in te gra cji eu ro pe j -

skiej wœród da nej spo³ecz no œci, ad mi ni stra cja po win na za siêgn¹æ opi nii trze cie go

se kto ra ju¿ na eta pie pla no wa nia wy da rzeñ po prze dzaj¹cych Prze wod ni c two oraz

trwaj¹cych w dru gim pó³ro czu 2011 roku. Szcze gó l nie wa ¿ ne bê dzie omó wie nie,

ja kie wy zwa nia stoj¹ przed re gio nem w zwi¹zku z pla no wa ny mi przez rz¹d spo t ka -

nia mi, któ re maj¹ siê od byæ na jego te re nie, jak w³¹czyæ w ich prze bieg oby wa te li

oraz ja kie dzia³ania wo je wó dz two po win no podj¹æ nie za le ¿ nie od cen tra l ne go ka -

len da rza przy go to wañ i prze bie gu Pre zy den cji. W tym celu na le ¿y zor ga ni zo waæ

se riê spo t kañ, na któ re po win ni byæ za pro sze ni przed sta wi cie le fun kcjo nuj¹cych

w re gio nie or ga ni za cji po zarz¹do wych, ucze l ni i zwi¹zków za wo do wych. Na spo t -

ka niach po win no siê przed sta wiæ pla ny ad mi ni stra cji cen tra l nej i wo je wó dz kiej.

W ra mach pre zen to wa nia pla nów rz¹du nie zbêd ne bê dzie:

�  poin for mo wa nie przed sta wi cie li trze cie go se kto ra o pla nach rz¹du do -

tycz¹cych roli re gio nu pod czas Pre zy den cji – za rów no wy da rzeñ gro madz¹cych

po li ty ków i urzêd ni ków, jak i im prez kul tu ra l nych,

�  poin for mo wa nie ucze st ni ków spo t ka nia o pla no wa nych przez rz¹d kon ku r -

sach gran to wych,

�  za pre zen towa nie pla nu ka m pa nii in fo r muj¹cej spo³ecze ñ stwo o Pre zy den cji, 

prze pro wa dza nej na szcze b lu cen tra l nym, i prze wi dzia nej przez rz¹d roli trze cie go

se kto ra w tym pro ce sie.
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26
 Zob.: L. Kolar ska- Bobi ñ ska, J. Ku cha r czyk, A. £ada, E. Kaca, A. So ba ñ ska, op. cit.; A. £ada (wspó³pra ca J. Ku -

cha r czyk, M. Du d kie wicz, G. Ma ko wski, M. Fa³ko wska -Wa r ska), op. cit.; A. £ada, Par t ne r stwo dla Pre zy den cji?

Wspó³pra ca ad mi ni stra cji z se kto rem po zarz¹do wym pod czas cze skiej Pre zy den cji w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej

– wnio ski dla Pol ski, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2009.
27  Po ni ¿ sze pro po zy cje to je dy nie wy bra ne przyk³ady dzia³añ, ja kie mo ¿ na podj¹æ w re gio nach. Szcze gó³owe re ko -

men da cje na te mat wspó³pra cy ad mi ni stra cji z trze cim se kto rem pod czas przy go to wañ i spra wo wa nia przez Pol skê

Pre zy den cji mo ¿ na zna leŸæ w: A. £ada (wspó³pra ca J. Ku cha r czyk, M. Du d kie wicz, G. Ma ko wski, M. Fa³ko wska -

-Wa r ska), op. cit. Za pro pono wa ne tam roz wi¹za nia do tycz¹ce ad mi ni stra cji rz¹do wej po nie wie l kich zmia nach mo ¿ -

na w du ¿ym sto p niu za sto so waæ ta k ¿e w re gio nach.



W ra mach oma wia nia pla nów wo je wó dz twa na le ¿y nie ty l ko za pre zen to waæ

po mys³y ad mi ni stra cji re gio na l nej, ale ta k ¿e:

�  pod daæ pod dys ku sjê te mat ob sza rów, w któ rych pod mio ty trze cie go se kto ra

mog³yby siê w³¹czyæ w pla ny ad mi ni stra cji wo je wó dz kiej,

�  za py taæ or ga ni za cje po zarz¹dowe o to, jak – ich zda niem – naj sku te cz niej

mo ¿ na in fo r mo waæ oby wa te li da ne go wo je wó dz twa, a ta k ¿e ja kie s¹ w tym za kre -

sie po trze by i wy zwa nia,

�  omó wiæ ini cja ty wy trze cie go se kto ra (zw³asz cza rea li zo wa ne we wspó³pra -

cy z ad mi ni stracj¹), któ re od nios³y su kce sy, a mog³yby byæ wy ko rzy sta ne w ka m -

pa nii in fo r muj¹cej spo³ecze ñ stwo o Pre zy den cji,

�  zwró ciæ uwa gê na po ten cja³ mie j s co wych or ga ni za cji w dzie dzi nie pro pa go -

wa nia ku l tu ry i tu ry sty ki re gio nu oraz usta liæ mo ¿ li wo œci wspó³pra cy w tej dzie dzi -

nie.

Jest wska za ne, aby w ra mach spo t kañ umo ¿ li wiæ wy mia nê pogl¹dów nie ty l ko

miê dzy urzêd ni ka mi a przed stawi cie la mi trze cie go se kto ra, ale ta k ¿e przed siê bior -

ca mi, ucze l nia mi, orga ni za cja mi tury sty cz ny mi i szko³ami. Ko nie cz na wy da je siê

rów nie¿ obe cnoœæ pra co w ni ków Re gio na l nych Cen trów In fo r ma cji Eu ro pe j skiej.

Umo ¿ li wi to po³¹cze nie si³ i zna le zie nie naj le p szych roz wi¹zañ pro mo wa nia re gio -

nu oraz do ta r cia z in fo r macj¹ o Pre zy den cji do oby wa te li. Pro ces kon su l ta cji mo ¿ -

na na stê p nie kon ty nu o waæ, wy ko rzy stuj¹c po cztê ele ktro niczn¹ (wa ¿ ne, ¿eby

ucze st nicz¹ce w nim pod mio ty otrzy ma³y na stê p nie od ad mi ni stra cji wia do moœæ

zwrotn¹, w ja kim za kre sie ich wska zów ki zo sta³y wy ko rzy sta ne). Wnio ski z roz -

mów do tycz¹ce dzia³añ ad mi ni stra cji cen tra l nej na le ¿y prze ka zaæ rz¹dowi. Je œli

w da nym re gio nie po wsta nie Rada Ma r sza³ka do spraw Ko or dy na cji Przy go to wañ

Wo je wó dz twa do Spra wo wa nia przez Rze cz po spo lit¹ Polsk¹ Prze wod ni c twa

w Ra dzie Unii Europejskiej, jest istotne, ¿eby to ona prowadzi³a konsultacje.

Wspó³pra ca ad mi ni stra cji re gio na l nej z mie js co wy mi orga ni za cja mi
po zarz¹do wy mi w za kre sie info r mo wa nia spo³ecze ñ stwa o Pre zy den cji

Me to dy wspó³pra cy ad mi ni stra cji re gio na l nej z mie js co wy mi pod mio ta mi trze -

cie go se kto ra przed Pre zy dencj¹ i w tra kcie jej spra wo wa nia na le ¿y omó wiæ w ra -

mach pro ce su kon su l ta cji. Na le ¿y ta k ¿e za sto so waæ wska zów ki opra co wa ne w tej

dzie dzi nie przez rz¹d. Ko o pe ra cja ta mo¿e przyj¹æ ró ¿ ne fo r my, za le ¿ nie od

sytuacji regionu.

Je œli w da nym wo je wó dztwie rz¹d prze wi dzia³ zor gani zo wa nie wa ¿ ne go spo t -

ka nia przed sta wi cie li pañstw cz³on ko wskich, na le ¿y roz wa ¿yæ przy go to wa nie

w tym sa mym cza sie przez or ga ni za cje po zarz¹dowe wy da rze nia dla pod mio tów

trze cie go se kto ra i oby wa te li, któ re przy bli ¿y te ma ty kê uni j nych ob rad albo za pre -

zen tu je re gion od stro ny tu ry sty cz nej i (lub) kulturalnej.
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Poza za pla no wa niem ta kie go wy da rze nia w pro ce sie kon su l ta cji na le ¿y usta liæ,

ja kie inne spo t ka nia z udzia³em trze cie go se kto ra wa r to zor ga ni zo waæ w re gio nie.

Szcze gó l nie cen ne s¹ de ba ty na ucze l niach wy ¿szych, prze pro wa dzo ne z udzia³em

mie j s co wych eks per tów, pos³ów do Pa r la men tu Euro pe j skie go z re gio nu oraz za -

pra sza nych za gra ni cz nych go œci, im pre zy kul tu ra l ne, na któ rych w¹tki eu ro pe j skie 

pro pa go wa³yby lo ka l ne gru py ar ty sty cz ne, czy akcje w szko³ach przy go to wa ne

przez Klu by Eu ro pe j skie. Ad mi ni stra cja wo je wó dz ka po win na w tym celu roz wa -

¿yæ, ja kie go wspa r cia mog³aby udzie liæ. Poza przy zna wa niem gran tów cenn¹ po -

moc¹ jest udo stê p nia nie sal, po œred ni cze nie w za pra sza niu urzêd ni ków rz¹do wych

i osób z za gra ni cy. Wa ¿ na bê dzie ta k ¿e obe cnoœæ w³adz re gio nu pod czas wy da rzeñ 

zor gani zo wa nych przez trze ci se ktor i obe j mo wa nie nad nimi pa tro na tu. Poza tym

ad mi ni stra cja po win na prze ka zaæ or ga ni za cjom, szko³om i ucze l niom od po wie d -

ni¹ iloœæ ma te ria³ów in fo r muj¹cych o Pre zy den cji przy go to wa nych przez rz¹d.

Pod mio ty te, jak wy ni ka z do œwia d cze nia, sprawnie zajm¹ siê dalsz¹ dystrybucj¹

tych materia³ów.

Na ka ¿ dym eta pie dzia³añ wa r to po dej mo waæ wspó³pra cê z lo ka l ny mi me dia mi,

któ re przy czy ni¹ siê do przy bli ¿e nia te ma tu Pre zy den cji oby wa te lom. Aby roz pro -

pa go waæ wie dzê o pla no wa nych ini cja ty wach, or ga ni za cje po zarz¹dowe po win ny

sko rzy staæ z na rzê dzi opra co wa nych cen tra l nie dla pol skie go trze cie go se kto ra.

Je œli, zgod nie ze wska zów ka mi eks per tów28, zo sta nie stwo rzo ny po rtal in ter ne to -

wy s³u¿¹cy wy mia nie in fo r ma cji przez or ga ni za cje po zarz¹dowe na te mat ich pro -

je któw do tycz¹cych pol skiej Pre zy den cji, to jest wska za ne wpi sy wa nie tam swo ich 

pla nów. Nie ty l ko umo ¿ li wi to mie j s co wym pod mio tom nawi¹zy wa nie wspó³pra -

cy oraz sze ro kie info r mo wa nie o kon kre t nych wy da rze niach oby wa te li i me dia, ale 

ta k ¿e za po bie g nie po wta rza niu siê te ma tów lub nak³ada niu siê dat. Bê dzie to rów -

nie¿ do sko na³a oka zja do wy lan so wa nia okre œlo nej or ga ni za cji i da ne go re gio nu

w ska li kra ju.

Pre zy den cja w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej jest wspó l nym za da niem w³adz ró ¿ ne -

go szcze b la. Ad mi ni stra cja re gio na l na po win na siê wiêc w³¹czyæ ju¿ na obe cnym

eta pie przy go to wañ w wy pra co wa nie na rzê dzi zwi¹za nych ze spra wo wa niem

Prze wod ni c twa, do tycz¹cych da ne go te re nu. Aby jak naje fe kty w niej wy pro mo waæ 

re gion i do trzeæ z in fo r macj¹ o Pre zy den cji do mie j s co wej spo³ecz no œci, na le ¿y

podj¹æ wspó³pra cê z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi, ucze l nia mi, orga ni za cja mi

tury sty cz ny mi oraz in ny mi pod mio ta mi. Umo ¿ li wi to wy ko rzy sta nie lo ka l ne go

po ten cja³u, w przysz³oœci zaœ mo¿e pro wa dziæ do roz wo ju i sze r sze go sto so wa nia

me cha ni z mów ko o pe ra cji wypracowanych podczas Przewodnictwa.
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28  A. £ada (wspó³pra ca J. Ku cha r czyk, M. Du d kie wicz, G. Ma ko wski, M. Fa³ko wska -Wa r ska), op. cit.





Ag nie sz ka £ada – do ktor nauk huma ni sty cz nych w za kre sie nauk o po li ty ce, kie ro w nik Pro gra mu Euro pe j skie go
i ana li tyk In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych w Wa r sza wie. Au to rka i wspó³au to rka ksi¹¿ek, ra po r tów i ar ty ku³ów po -
dej muj¹cych pro ble ma ty kê pol sko - nie mieck¹, te mat Pre zy den cji w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej oraz Pa r la men tu
Euro pe j skie go. Spe cja li zu je siê w pro ble ma ty ce eu ro pe j skiej i nie mie c kiej, w za gad nie niach edu ka cji oby wa te l -
skiej oraz w pra so z na wstwie.

Miko³aj J. To ma szyk – do kto rant w Pra co w ni Ba dañ nad In te gracj¹ Eu ro pejsk¹ Wy dzia³u Nauk Po li ty cz nych
i Dzien ni ka r stwa Uni wer sy te tu Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu. Wspó³re da ktor ksi¹¿ek o te ma ty ce eu ro pe j skiej
miê dzy in ny mi: Prze wod ni c two pa ñ stwa w Ra dzie Unii Eu ro pe j skiej. Do œwia d cze nia pa r t ne rów, pro po zy cje dla
Pol ski, red. Z. Cza chór, M.J. To ma szyk, Po znañ 2009; Ra zem w sie ci. Oby wa te le wo bec zmian kli ma ty cz nych
i po li ty ki ener ge ty cz nej UE,  red. M.J. To ma szyk, A. Ja sku l ski, Po znañ 2008.

Ana li zy i Opi nie
nr 105, luty 2010

„Ana li zy i Opi nie” – se ria kilku stro ni co wych ana liz do tycz¹cych wa ¿ nych te ma tów dla Pol ski i Eu ro py. W ten spo sób
In sty tut Spraw Pu bli cz nych chce akty w nie w³¹czyæ siê w de ba tê pu b liczn¹ – po ka zy waæ isto t ne pro ble my, czê sto nie obe c ne

w pol skiej i ogól noeu rope j skiej de ba cie, oraz pro po no waæ kon kre t ne roz wi¹za nia. Te ma ty ka po ru sza na w „Ana li zach
i Opi niach” obe j mu je za gad nie nia zwi¹zane miê dzy in ny mi z in te gracj¹ eu ro pejsk¹, po li tyk¹ spo ³eczn¹, edu kacj¹, ad mi ni stracj¹

pu b liczn¹, po li tyk¹ mi gra cyjn¹ i po li tyk¹ wschod ni¹.

Se ria „Ana li zy i Opi nie” pub li ko wa na jest przy wspa r ciu Trust for Ci vil So cie ty in Cen tral and Ea stern Eu ro pe.

Co py right by Fun da cja In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2010.
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