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Pre zy den cja bez prezydenta, czy li o tym, czym jest Pre zy den cja w Ra dzie Unii Eu ro -
pej skiej i czy jest dla niej i dla ca łej Unii waż na, a tak że o tym, jak Pol ska się przy go to -
wu je do jej spra wo wa nia.

Ta nie wiel ka bro szu ra jest przeznaczona dla młodych, ciekawych, choć nie zawsze
skorych do czytania długich wywodów. I zachowując wszelkie proporcje, nie aspi ru je
do wy czer pa nia te ma tu, co o Pre zy den cji w Unii, a wła ści wie w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej,
moż na po wie dzieć. Nie jest tak że wy kła dem o niej pro wa dzo nym w upo rząd ko wa ny, aka -
de mic ki spo sób. Chcę Ci, po pro stu, drogi Czy tel ni ku, opo wie dzieć o Unii Eu ro pej skiej,
o jej in sty tu cjach i oczy wi ście o sa mej Pre zy den cji, a tak że o tym, czy Pol ska, gdy ją bę dzie
spra wo wać w 2011 r., po do ła jej wy zwa niom. 

Wie le wąt ków, go ni twa my śli i py tań,
cza sem nie mal po goń za od po wie -
dzią, któ rej, by wa, że nie ma – ta ką
wła śnie kon wen cję chciał bym Ci za pro -
po no wać, dro gi Czy tel ni ku. A gdy już
się roz sta nie my, za koń czy my, mo żesz
być pew ny, że z o wie le więk szą cie -
ka wo ścią się gniesz do opra co wań,
któ re po sze rzą Two ją wie dzę i o Pre zy -
den cji, i o Unii, i o nas sa mych, któ rzy
tę na szą wspól ną Unię bu du je my, mo -
der ni zu je my, upięk sza my.
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I. O poszukiwaniu znaczenia słowa…

W wy da nych jesz cze kil ka na ście lat te mu
słow ni kach ję zy ka pol skie go, en cy klo pe diach
czy też słow ni kach wy ra zów ob cych da rem nie
by szu kać sło wa Prezy den cja. Nie ma go tam. 

Mo że gdy by śmy do brze po szpe ra li w lek sy -
ko nach lub słow ni kach do ty czą cych Unii Eu -
ro pej skiej, ła twiej by nam po szło, ale to też
nic pew ne go. A prze cież uży wa my te go sło wa
co raz czę ściej: w In ter ne cie, w pra sie, w TV,
w ra diu. Słyszymy o Prezydencji w trak cie
dys ku sji po li tycz nych, go spo dar czych, gdy
słu cha my ko men ta rzy od no szą cych się
do Unii Europejskiej, sło wem – sło wo Prezy -
den cja ist nie je! A sko ro już do ko na li śmy te go
od kry cia, wy pa da je ro zu mieć, od nosząc je
do wy da rzeń, sytuacji, spraw, in sty tu cji temu
określeniu właściwych.

Od ra zu zwróćmy się w stro nę Unii Eu ro pej -
skiej. Wiem, że nie co uła twiam so bie i Czy tel -
ni ko wi za da nie, lecz czas nas go ni, a Prezy -
den cja wła śnie w Unii się umiej sco wi ła. Dla
sło wa i in sty tu cji tam trze ba szu kać ro do -
wo du.

II. O narodzinach, przy których nas nie było…

Wszyst ko się za czę ło wte dy, gdy ro dzi ła się
Unia Eu ro pej ska, a więc bli sko sześć dzie siąt
lat te mu. Dla Czy tel ni ka to czas za prze szły,
pra wie rów ny cza som, w któ rych wy mie ra ły
di no zau ry, choć tak na praw dę to za le d wie
chwi la te mu. Na ro dzin Unii nie pa mię ta ją za -
pew ne je go ro dzi ce, mo że nie co wię cej
dziad ko wie. Zresz tą, gdy by na wet chcie li

wie dzieć wię cej, to prze cież nasz kraj roz wi jał
się wte dy w izo la cji od Eu ro py Za chod niej
i nie wie le wie dzie li śmy, co się tam dzia ło. 

A działo się wiele, i to w dobrym kierunku.
Europa odradzała się po II wojnie, ścierały się
ze sobą różne idee dotyczące jej przyszłości:
od koncepcji Stanów Zjednoczonych Europy
po wizję Europy Ojczyzn. 

Spo ry, dys ku sje, no we idee, no wa tor skie
kon cep cje, wi zje, na dzie je, a na de wszyst ko
dy na micz ny roz wój spo łecz ny i go spo dar czy
– nie bez wspar cia Ame ry ki – ta ki był ob raz
prze obra ża ją cej się Eu ro py koń ca lat 40. i po -
cząt ku lat 50. XX wie ku, choć bez naszego,
Pol aków, udziału.

Nie bez trud no ści wła śnie wte dy się ro dzi ła
Unia Eu ro pej ska, pio nier ski pro jekt in te gra cji
go spo dar czej i po li tycz nej wie lu państw eu -
ro pej skich. Wpraw dzie „wie le” ozna cza ło po -
cząt ko wo wpraw dzie tyl ko sześć państw, 
któ re po wo ła ły do ży cia Eu ro pej ską Wspól -
no tę Wę gla i Sta li (EW WiS dzia ła ła w la tach
1951-2002, za stą pi ła ją Wspól no ta Eu ro pej -
ska – w la tach 1957-2009), ale pierw szy krok
zo stał zro bio ny. 

Funk cje obu tych or ga ni za cji cał ko wi cie prze -
ję ła (ten pro ces zo stał roz ło żo ny na dwa eta py
i trwał kil ka lat) Unia Eu ro pej ska (po wo ła na
do ży cia w 1992 r. Trak ta tem z Ma astricht).
Tam ten po czą tek za po wia dał się jed nak bar -
dzo in te re su ją co, nie kwe stio no wa ny zaś suk -
ces EW WiS w na stęp nych kil ku la tach otwo -
rzył dro gę dal szym przed się wzię ciom, tak że
za koń czo nym suk ce sem. 



W EW WiS, jak w każ dej or ga ni za cji mię dzy -
na ro do wej, po wo ła no określoną struk tu rę in sty -
tu cjo nal ną, a ca łej or ga ni za cji nada no upraw -
nie nia do dzia łań po nadna ro do wych, czy li ta -
kich, w któ rych or ga ny tej or ga ni za cji mo gły
sta no wić pra wo i po dej mo wać de cy zje wią -
żą ce wszyst kie pań stwa człon kow skie. A te go
ni gdy wcze śniej nie by ło, w żad nej or ga ni za cji
mię dzy na ro do wej! Dla te go ca ły świat uważ -
nie się przy glą dał, jak to się spraw dzi w prak -
ty ce. I ów me cha nizm za dzia łał, i to nie źle!
Mo że dla te go, że współ dzia ła nie państw do ty -
czy ło wę gla i sta li, a więc new ral gicz nych su -
row ców nie zbęd nych do prze ła ma nia za sto ju
go spo dar cze go w Eu ro pie po II woj nie świa -
to wej, a mo że wła śnie dla te go, że cho ciaż
pro duk cja wę gla i sta li by ła wów czas naj waż -
niej szym czyn ni kiem wzro stu go spo dar cze go,
to na tym się wte dy skoń czy ło. 

III. O prapoczątkach Prezydencji…

Być mo że suk ces tej po nadna ro do wej struk -
tu ry le żał tak że w tym, że każ de mu z państw
człon kow skich, zmie nia ją ce mu się co trzy
mie sią ce, po wie rzo no spra wo wa nie Prezy -
den cji w Ra dzie, jed nym z głów nych or ga -
nów EW WiS, co nie co sto no wa ło nad miar
po nadna ro do wo ści, nie za kłó ca jąc jed no cze -
śnie funk cjo no wa nia mi ster nie utka nej przez
dziesięciolecia struk tu ry or ga ni za cyj nej EW WiS.

Czym by ła tam ta Prezy den cja, a wła ści wie
czym mia ła być? Na po cząt ku, gdy ją usta no -
wio no, ma ło kto wie dział o niej co kol wiek
kon kret ne go. Żad nych uści śla ją cych prze pi -

sów, a je dy ne, co by ło wia do mo, to to, że
spra wu ją ją pań stwa w po rząd ku al fa be tycz -
nym, w su mie sześć państw. Zmia na na stę -
po wa ła co trzy mie sią ce. I to by ła je dy na, do -
syć skrom na re gu la cja, ja ką za wie rał Trak tat
Pa ry ski (1951) o EW WiS w sprawie Prezy -
den cji. 

IV. O niecierpliwości… 

Czy tel nik – nie co znie cier pli wio ny tą nie kon -
se kwen cją re gu la cji, a wła ści wie jej bra kiem
w od nie sie niu do tak, zda wa ło by się, waż nej
in sty tu cji, ja ką jest Prezy den cja spra wo wa na
przez pań stwa – mógł by w tym miej scu za py -
tać: to po co ją usta no wio no, sko ro nikt nie
wie dział, na czym ma ona po le gać? A jed nak
ja kiś za mysł przy świe cał twór com Unii, sko ro
kon se kwent nie, od po cząt ku po dzień dzi siej szy,
Prezy den cja ist nie je i ma się cał kiem nie źle,
mi mo że się nie co w cią gu tych sześć dzie się ciu
lat prze obra zi ła.

Po nie waż jest to spra wa klu czo wa, by zro zu -
mieć nie tyl ko Prezy den cję, lecz ca łą Unię,
bę dzie my do niej wra cać i po sta ra my się
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prze ko nać Czy tel ni ka, że Prezy den cja jest 
na der uży tecz na. Nie uczy ni my te go w od nie -
sie niu do ca łej Unii, bo przy stę pu jąc do niej,
za mknę li śmy te mat za sad no ści na sze go
uczest nic twa w tym przed się wzię ciu i dziu ry
w brzu chu Czy tel ni ko wi wię cej nim wier cić
nie bę dzie my. Ale jed ną kwe stię moż na zdra -
dzić już te raz. Mianowicie: Prezy den cja nie
jest wy szcze gól nio na ja ko od ręb ny or gan (in -
sty tu cja) w trak ta tach unij nych. To do pie ro
za sko cze nie! Za tem wnio sek jest tyl ko je den:
Prezy den cja nie jest or ga nem (in sty tu cją)
Unii Eu ro pej skiej. Trze ba więc bę dzie szu kać
dla niej in nych okre śleń.

Nie wie le się zmie ni ło, gdy w 1957 r. na pod -
sta wie Trak ta tów (dwóch) Rzym skich po wsta ły:
Eu ro pej ska Wspól no ta Go spo dar cza (EWG,
któ ra z cza sem przy ję ła na zwę Wspól no ta Eu -
ro pej ska – WE; obec nie i ona prze szła do hi -
sto rii) i Eu ra tom – Eu ro pej ska Wspól no ta
Ener gii Ato mo wej, ist nie ją ca, o dzi wo, do dziś. 

V. O zmianach i przemianach…

Na dal za cho wa no Prezy den cję, lecz nie co ją
wy dłu żo no w cza sie – do sze ściu mie się cy,
bo trzy to zbyt ma ło, by pań stwo mo gło zre -
ali zo wać po sta wio ne przed so bą ce le. Zresz tą
pół ro ku to też nie wie le. Moż na po wie dzieć,
że to by ła tyl ko ko sme ty ka, na wet nie li fting,
ale ta kie po sta wie nie spra wy ozna cza ło dla
Unii coś waż ne go, a i dla na szej roz mo wy nie
bez zna cze nia: Prezy den cja ma swo je ce le,
pań stwa ją spra wu ją ce tak że, a trzy mie sią ce
oka za ły się zbyt krót kim cza sem na ich re ali -
za cję. 

Czy li mo że my za ry zy ko wać stwier dze nie, że
Prezy den cja nie jest jakąś fa sa dą unij ną, lecz
waż nym ogni wem jej funk cjo no wa nia. To już
na sze dru gie od kry cie, na ra zie wpraw dzie
o cha rak te rze po szla ko wym, któ re go wspól nie
do ko na li śmy. Szu kać za tem bę dzie my dal -
szych do wo dów na waż ność ist nie nia Prezy -
den cji, tym bar dziej że w ko lej nych zmia nach
trak ta tów unij nych „ktoś” cią gle nie okre ślał,
czym w isto cie rze czy jest Prezy den cja. I tak
przez na stęp ne la ta i dzie się cio le cia jej ob raz
kształ to wa ły nie trak ta ty, lecz prak ty ka. 

VI. O dal szych pró bach po szu ki wa nia zna -
cze nia słów…

A mo że by tak spró bo wać zde fi nio wać Prezy -
den cję, roz szy fro wać to sło wo, od wo łu jąc się
do na sze go ję zy ka? Wszak „Po la cy nie gę si,
i swój ję zyk ma ją”. Mo że ła twiej by ło by nam
mó wić o prze wod nic twie w Ra dzie Unii Eu ro -
pej skiej al bo o prze wod ni cze niu w niej lub
jej, a mo że na wet o prze wo dze niu Ra dzie
Unii niż o Prezy den cji? 
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Nasz ję zyk jest bar dzo bo ga ty, niektóre sło wa
ma ją wie le zna czeń. Przywołanymi wyżej
określeniami można za stą pić nie co ob co
brzmią cą „Prezy den cję”. Jed no tyl ko py ta nie
nie da je mi spo ko ju: czy pol skie za mien ni ki
od da ją do kład nie to, o co cho dzi, gdy mó wi -
my o spra wo wa niu Prezy den cji w Unii przez
jej po szcze gól ne pań stwa? 

I tu mu szę Czy tel ni ka, niestety, nie co zmar -
twić: żad ne z tych słów nie jest w sta nie za -
stą pić Prezy den cji. Dla te go krót kie ob ja śnie -
nie, dla cze go tak jest, po zwo li zro zu mieć,
czym, co do isto ty, jest Prezy den cja. 

Otóż gdy by śmy za miast mó wić o Prezy den cji,
mó wi li o prze wod nic twie, to po za oczy wi -

stym sko ja rze niem z prze wod nic twem elek -
trycz no ści czy cie pła my śle li by śmy ra czej
o pew nym so cjo lo gicz nym fe no me nie, gdy
ktoś bio rąc udział w ja kimś przed się wzię ciu,
prze wo dzi mu. Moż na i w Unii do szu kać się
ta kie go wła śnie prze wod nic twa, któ re ma
bar dzo trwa ły, sta bil ny cha rak ter i na le ży
do Fran cji i Nie miec. To są te pań stwa, któ re
po wszech nie uwa ża się za „lo ko mo ty wy” in te -
gra cji eu ro pej skiej. Ich wkład do bu do wy
zjed no czo nej Eu ro py i wpływ na jej roz wój
nie wąt pli wie uza sad nia ją ta kie stwier dze nie,
co nie zna czy, że te kra je rzą dzą Unią. Prze -
wo dzą jej. Są jej li de ra mi.

Moż na też prze wod nic two w Ra dzie Unii od -
nieść do wy ko ny wa nia funk cji prze wod ni czą -
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ce go w jej or ga nach, ale tu trze ba by do kład -
nie wska zać, o ja kie kon kret nie or ga ny cho dzi.

Pre zy den cji nie spo sób za tem tak że okre ślić
pro stym „prze wod ni cze niem” w niej. To sło wo
uży wa ne jest ra czej do okre śle nia kie ro wa nia
pra ca mi spo tkań, kon fe ren cji, kon gre sów.
Prze wod ni czy Ra dzie Unii przed sta wi ciel
pań stwa spra wu ją ce go Prezy den cję. W tym
uję ciu ję zy ko wym prze wod ni cze nie i prze -
wod ni czą cy to tyl ko część Prezy den cji, nie jej
ca łość. 

VII. O tym, że Prezy den cja jest Prezy den cją…

Po zo sta je nam za tem Prezy den cja! Nie prze -
wo dze nie, nie prze wod ni cze nie, nie kie row -
nic two, tyl ko po pro stu Prezy den cja. To sło -
wo naj peł niej od da je isto tę spra wo wa nia
przez pań stwo człon kow skie funk cji, ja ka 
wy ni ka z trak ta tów. Po nad to, co nie jest bez
zna cze nia, choć pu ry stom ję zy ko wym mo że
to nie przy paść do gu stu, jest to ter min urzę -
do wy. Tak zo stał on uży ty (prze tłu ma czo ny)
w pol skiej wer sji trak ta tów unij nych. I niech
tak już zo sta nie. 

Tak oto wie my już co raz wię cej o Prezy den cji,
ale na ra zie na sza wie dza pod po wia da nam,
czym Prezy den cja nie jest, a nie czym jest.
Wciąż je ste śmy więc na po cząt ku na szych
po szu ki wań zna cze nia i funk cji Prezy den cji.

VIII. O tym, czym Prezy den cja nie jest…

Dwa ko lej ne ar gu men ty po zwo lą się nam
przy bli żyć do zro zu mie nia ro li, ja ką od gry wa
ona w struk tu rach unij nych. 

Pre zy den cja nie jest or ga nem Unii, co ja sno
wy ni ka z trak ta tów, bowiem o niej w nich nie
ma mowy. I nie jest to sku tek po mył ki czy
nie do pa trze nia twór ców trak ta tów, lecz ce lo -
we go za bie gu le gi sla cyj ne go, a przede
wszyst kim po li tycz ne go. Gdy by uczy nić ją
or ga nem Unii, trze ba by przy pi sać jej bar dzo
kon kret ne za da nia, okre ślić re la cje z in ny mi
or ga na mi, zde fi nio wać funk cje, ak ty praw ne,
ja kie mo że wy da wać i ich ran gę w pra wie
unij nym – sło wem: wszyst ko to, cze go nie
chcia no zro bić. Bo wiem chcia no wi dzieć Pre-
zy den cję ja ko ze spół róż nych kom pe ten cji,
funk cji i za dań, a nie ko lej ny or gan po wie la -
ją cy ro lę in nych i wcho dzą cy w ko li zję z mnó -
stwem unij nych in sty tu cji. Tych kon flik tów
jest wy star cza ją co wie le. Pa mię ta my tak że,
że ro ta cyj na Prezy den cja to za le d wie sześć
mie się cy przy pa da ją cych na pań stwo. Gdy by
co sześć mie się cy wy bu cha ły no we spo ry,
z Unii nie wie le by po zo sta ło, a prze cież już
zgo dzi li śmy się, że ma się ona cał kiem, cał -
kiem…
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Mi mo tych ogra ni czeń nie znik nę ła ona
z trak ta tów unij nych przez tych sześć dzie siąt
lat i na wet Trak tat z Li zbo ny ni cze go nie
zmie nił po za tym, że nie co okro ił jej zna cze -
nie, w re zul ta cie zmian, ja kich do ko nał
w Unii, o czym jesz cze bę dzie mo wa.

IX. …i o tym, czym Prezy den cja mo że być…

Pań stwa człon kow skie przy pi su ją Prezy den cji
więk sze zna cze nie, niż by to wy ni ka ło z jej usy -
tu owa nia w Unii. Spra wo wa nie jej trak tu ją
bar dzo po waż nie i pre sti żo wo. Nie wąt pli wie
Prezy den cja, w któ rej pań stwo od gry wa pew -
ną spe cy ficz ną ro lę, jest ukło nem w stro nę
idei Eu ro py Oj czyzn. Eu ro py, w któ rej pań -
stwa, a nie or ga ny i in sty tu cje, peł nią funk cję
naj waż niej szą. Dla państw mniej szych, ale
i śred nich, ta kich jak Pol ska, wi zja nad mier -
nej po nadna ro do wo ści w Unii, kosz tem zna -
cze nia pań stwa, je go su we ren no ści – jest nie
do po go dze nia z le d wie nie daw no od zy ska ną
nie pod le gło ścią. Każ da in sty tu cja czy for mu ła
or ga ni za cyj na dzia ła ją ca na rzecz wzmoc nie -
nia ro li su we ren nych państw bę dzie przez te
pań stwa przyj mo wa na po zy tyw nie. Jak się
w prak ty ce oka zu je, nie tyl ko przez te pań -
stwa. Du zi też ją apro bu ją. 

To znacz nej wa gi ar gu ment prze ma wia ją cy
na rzecz Prezy den cji. Oczy wi ście Czy tel nik
uważ nie śle dzą cy na sze rozważania mo że 
za py tać o sens ist nie nia jesz cze jed ne go or ga nu,
in sty tu cji, bez wzglę du na nada ną mu na zwę,
sko ro wie le in nych or ga nów unij nych od gry wa
po dob ne ro le? Py ta nie traf ne, a od po wiedź

już pa dła. Pań stwa chcą, by ta „in sty tu cja”
funk cjo no wa ła. A to ich wo la de cy du je
o kształ cie Unii.

Ukłon w kie run ku idei Eu ro py Oj czyzn to je -
den z ar gu men tów w obro nie Prezy den cji.
Ale nie je dy ny. Pre stiż i sa tys fak cja dla pań -
stwa spra wu ją ce go Prezy den cję to czyn ni ki
nie zmier nie waż ne za rów no na ze wnątrz, jak
i w sto sun kach we wnętrz nych, zwłasz cza gdy
Prezy den cja oka zu je się być uda na i pań stwo
jest za nią wy raź nie chwa lo ne. Oby wa te le
czu ją się wte dy dum ni, że ich pań stwo do -
brze się wy wią za ło z za dań, któ re m.in. 
sa mo na sie bie na ło ży ło. O nie uda nej zaś
Prezy den cji wszy scy chcą jak naj szyb ciej 
za po mnieć.

X. O tym, dla cze go pań stwom po trzeb na jest
Prezy den cja…

Pre zy den cja, na wet je śli czas jej trwa nia jest
nie wy star cza ją cy do zre ali zo wa nia wszyst -
kich ce lów, włą cza wszyst kie pań stwa
w obieg spraw Unii. Na krót ką chwi lę pań -
stwo, obo jęt nie – ma łe czy du że, sta je się
jesz cze waż niej sze. Jest waż ne, bo jest pań -
stwem, to oczy wi ste, ale przez tych kil ka
mie się cy sta je się „jak by więk sze”, na wet gdy
jest to Luk sem burg czy Es to nia. Spra wu je
Prezy den cję, czy li na da je ton ca łej Unii, dwu -
dzie stu sze ściu in nym pań stwom. Od dzia łu je
na nie, sta wia przed ni mi za da nia, py ta nia,
pro ble my, pod po wia da ich roz wią za nie, kie -
ru je uwa gę państw na to, na czym i je mu sa -
me mu za le ży. Ma łe i du że pań stwa unij ne
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sta ją się so bie rów ne nie tyl ko w sen sie for -
mal nym, ale i przez fak tycz ne moż li wo ści od -
dzia ły wa nia na sie bie. Czyż nie jest to wiel ka
wła dza, na wet bez peł nie nia funk cji urzę do -
wych? 

Każ de pań stwo spra wu ją ce Prezy den cję zo -
sta je włą czo ne do re ali za cji ce lów Unii, a to
spra wia, że czu je się współ od po wie dzial ne
za ich re ali za cję, i to nie tyl ko przez sześć
„swo ich” mie się cy. 

Na wet je śli Prezy den cja ge ne ru je kosz ty ma -
te rial ne, a nie je ste śmy na iw ni i wie my, że
wszyst ko kosz tu je, i ro dzi pew ne pro ble my
or ga ni za cyj ne, lo gi stycz ne, to z ca łą pew no -
ścią są to kosz ty zni ko me w po rów na niu z zy -
ska mi dla pań stwa i dla idei in te gra cji eu ro -
pej skiej.

Dru gim waż nym ar gu men tem, choć po chod -
nym w sto sun ku do po przed nie go, prze ma -
wia ją ce go na rzecz kon ty nu owa nia Prezy den cji,
jest spo sób, w ja ki pań stwa się do niej przy -
go to wu ją. A uwierz mi, dro gi Czy tel ni ku, że

czy nią to sta ran nie, dłu go i nie bez pew ne go
roz ma chu, za czy na ją prze cież z kil ku let nim
wy prze dze niem. Pre zy den cja nie jest ta jem -
ni cą, jej se kwen cja, czy li ko lej ność na stę pu -
ją cych po so bie państw, tak że ni gdy nie by ła
ta jem ni cą, stąd każ de pań stwo wie, co i kie dy
je cze ka. Wie tak że, jak się na le ży przy go to -
wać do Prezy den cji, choć praw dą jest i to, że
pań stwom róż nie te przy go to wa nia wy cho -
dzą.

XI.... a tak że o tym, po co Pol sce jest po -
trzeb na Prezy den cja… 

Przy go to wa nia do na szej Prezy den cji, przy pa -
da ją cej na dru gą po ło wę 2011 r., zbie gną się 
w cza sie z przy go to wa nia mi do EU RO 2012.
Ska la przy go to wań fi nan so wych jest oczy wi -
ście nie po rów ny wal na, EU RO to mi liar dy wy -
da nych zło tó wek, spek ta ku lar ne wi do wi sko
spor to we, a na de wszyst ko bez po śred nie
i po śred nie zy ski. Pre zy den cja zaś to przede
wszyst kim spraw na lo gi sty ka, nie zli czo ne
kon fe ren cje, spo tka nia, wi zy ty, na ra dy i ma te -
ria ły po wie la ne w set kach ty się cy stron i,
rzecz ja sna, mnó stwo ga dże tów pro mu ją -
cych Pol skę. Kosz ty nie po rów ny wal nie mniej -
sze w sto sun ku do EU RO 2012, ale oczy wi -
ście są. Za wsze są. Zy ski li czo ne w zło tów -
kach – nie ko niecz nie, a jed nak Prezy den cja
się opła ca, bo mu si my wie dzieć, że zysk nie
za wsze wy ra ża się w pie nią dzu. Wie le lat te mu,
gdy Prezy den cję spra wo wa ła Hisz pa nia,
a przy wo łu ję ten kraj dla te go, że lu bi my się
do nie go po rów ny wać, roz mach przy go to -
wań do Prezy den cji był im po nu ją cy. Hisz pa -
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nia, sło necz na i bo ga ta tra dy cja mi, nie po -
trze bo wa ła przecież aż tak wiel kiej pro mo cji
i re kla my. Hisz pa nie po sta no wi li jed nak udo -
wod nić Unii, że są nie tyl ko sym pa tycz ni,
a ich kraj jest pięk ny, lecz że są też spraw ni
or ga ni za cyj nie i po tra fią się bez pro ble mu
upo rać z ta kim wy zwa niem, ja kim jest spra -
wo wa nie Prezy den cji. Wy szło im to zna ko mi -
cie – nie za bra kło lek ko ści, by nie po wie dzieć:
lu zu, ale i bie gło ści or ga ni za cyj nej, me ry to -
rycz nej w każ dej spra wie ob ję tej Prezy den cją.
Sześć mie się cy upły nę ło szyb ko, ale do bre
wspo mnie nia o umie jęt no ściach Hisz pa nii
po zo sta ły. Pre zy den cje le piej się uda ją du żym
pań stwom, co nie jest nie pod wa żal ną re gu łą,
ale tak to w prak ty ce zwy kle wy cho dzi. Więk -
szy apa rat urzęd ni czy, więk sze moż li wo ści
or ga ni za cyj ne i tech nicz ne, wresz cie, w kra -
jach „sta rej” Unii, nie co więk sze do świad -
cze nie. Wszak ma ją za so bą co naj mniej
kil ka pre zy den cji. 

XII. O przy go to wa niach do Prezy den cji… 

Przy go to wa nia do Prezy den cji to sztu ka sa -
ma w so bie. Nie bu du je się wiel kich sta dio -
nów jak na EU RO 2012, to i przy go to wa nia
nie tak spek ta ku lar ne. I do brze, bo te przy go -
to wa nia wy ma ga ją ci szy, spo ko ju, dy plo ma cji
i cza su. Zgiełk me dial ny wię cej by ze psuł, niż
po mógł. Ar mia ho stess, wo lon ta riu szy, urzęd -
ni ków kan ce la rii: pre mie ra, Sej mu, Prezy den ta
i mi ni sterstw, któ rych trze ba prze szko lić, wy -
szko lić, do szko lić – to tyl ko frag ment dzia łań
po dej mo wa nych przez na szych po przed ni -
ków „na urzę dzie”, a i przez Pol skę tak że
w dro dze do na szej Prezy den cji. I trwa to już
w na szym kra ju od po nad dwóch lat. Jeszcze
o tym wspomnimy, po nie waż ska la na szych
przy go to wań za słu gu je na ich za pre zen to -
wa nie.

XIII. O tym, czym jest Prezy den cja…

Wie my już, że Prezy den cja jest i waż na, i pre -
sti żo wa. Czas za tem, by ja sno i krót ko po wie -
dzieć – sko ro wie my, czym ona nie jest
– czym jest, jak ją okre ślić, tak by moż na zro -
zu mieć, po co ten ca ły za męt wo kół niej. 

Pre zy den cja nie jest or ga nem Unii w sen sie
trak ta to wym. W tym sen sie nie jest też unij ną
in sty tu cją. Jest na to miast su mą, ze spo łem
wie lu kon kret nych kom pe ten cji, ja kie po wie -
rza ją jej trak ta ty i jest ści śle po wią za na ze
sta tu sem pań stwa ja ko człon ka Unii ma ją ce go
swo je upraw nie nia w jej or ga nach. O tych
kom pe ten cjach, któ re za pi sa ne są w trak ta to -
wych prze pi sach, zaraz powiemy.
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Jest jesz cze jed na waż na spra wa, któ rą
trze ba wy ja śnić. Mó wiąc o Prezy den cji
w Unii, uży wa my pew ne go skró tu my ślo -
we go. Wy ni ka on i z za szło ści, ale i z ma -
nie ry ję zy ka me diów, któ re zwy kle wszyst ko
skra ca ją, uprasz cza ją i w ogó le trak tu ją ję -
zyk, jak chcą. Rze czy wi ście, dawniej mó -
wie nie o Prezy den cji w Unii by ło uspra wie -
dli wio ne. Kraj, któ ry ją spra wo wał, obej mo -
wał sta no wi ska prze wod ni czą cych w czę ści
unij nych in sty tu cji. „Czę ści” ozna cza tu ty le
co „pra wie” w słyn nych re kla mach, a to nie
to sa mo, co „we wszyst kich”. Jed nak Ko -
mi sja Eu ro pej ska, Try bu nał Spra wie dli wo -
ści, Par la ment Eu ro pej ski mia ły – i tak jest
do tej po ry – swo ich wła snych wy bie ra nych
bądź wcze śniej no mi no wa nych (Ko mi sja)
prze wod ni czą cych. Po dob nie Try bu nał
Ob ra chun ko wy i Sąd (wcześniej nazywany
Sądem Pierw szej In stan cji). W licz nych po -
zo sta łych unij nych gre miach o cha rak te rze
po moc ni czym, waż nych i mniej waż nych
ko mi te tach (a jest ich w Unii łącz nie oko ło
2500) funk cje prze wod ni czą cych ob sa dza li
przed sta wi cie le pań stwa spra wu ją ce go
Prezy den cję. Tak by ło też w Ra dzie Eu ro pej -
skiej, któ ra jest naj waż niej szym or ga nem
Unii o cha rak te rze po li tycz nym i przede
wszyst kim stra te gicz nym, czy li okre śla ją -
cym ce le Unii, jej roz wój i wszyst ko, co dla
Unii jest istot ne. Gre mium to skła da się
z szefów państw lub rządów państw człon -
kow skich, ma za tem ogrom ne, ni czym nie -
mal że nie ogra ni czo ne moż li wo ści dzia ła nia
i głos de cy du ją cy w Unii.

XIV. O tym, że zmie nia się i Prezy den cja,
i or ga ny Unii… 

Te mu gre mium tak że prze wod ni czył pre mier
lub Prezy dent pań stwa, któ re obej mo wa ło
na sześć mie się cy Prezy den cję. Oczy wi ście
Prezy den cja obej mo wa ła swym za się giem
rów nież Ra dę (Unii Eu ro pej skiej), któ rej prze -
wod ni czył mi ni ster spraw za gra nicz nych kra ju
spra wu ją ce go Prezy den cję. To, jak są dzę,
uspra wie dli wia ło me dial ny skrót my ślo wy
i mó wie nie o „Prezy den cji w Unii”, mi mo że
trak ta ty nie da wa ły ta kich pod staw, przy naj -
mniej for mal nie. Tak na praw dę moż na by ło
mó wić o Prezy den cji w Ra dzie (Unii Eu ro pej -
skiej).

Ale od Trak ta tu z Li zbo ny wie le się zmie ni ło.
Zmie nia ło się już wcze śniej, lecz po wo li, nie -
mal nie zau wa żal nie. W ce lu uspraw nie nia prac 
unij nych gre miów i unik nię cia co sze ścio mie -
sięcz nej ro ta cji na sta no wi skach prze wod ni -
czą cych wie le ko mi te tów otrzy ma ło sta łych
prze wod ni czą cych, co uspraw nia ło pra cę
w Unii, lecz za ra zem osła bia ło nie co, a z cza -
sem co raz bar dziej, Prezy den cję.

XV. O tym, że zmia ny w Unii by wa ją po tęż -
ne… 

Aż przy szedł czas na zmia ny grun tow ne. 
Ra da Eu ro pej ska tak że do sta ła swo je go sta -
łe go prze wod ni czą ce go, co na stą pi ło w Trak -
ta cie Li zboń skim. Padł za tem naj waż niej szy
ba stion Prezy den cji. Za po wie dzi, że tak się
sta nie, po ja wia ło się w prze szło ści spo ro:
przy miar ki do funk cji pre zy den ta Unii w de -
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ba cie o unij nej kon sty tu cji, kon sty tu cja prze -
pa dła, ale ma rze nia po zo sta ły; pań stwa spra -
wu ją ce Prezy den cję po zba wio no przy wi le ju
or ga ni zo wa nia jed ne go spo tka nia Ra dy Eu ro -
pej skiej u sie bie w kra ju, po wo ła no urząd
Wy so kie go Przed sta wi cie la Unii ds. Za gra -
nicz nych i Po li ty ki Bez pie czeń stwa, po wie -
rza jąc mu (wie my już, że jest to da ma z Wiel -
kiej Bry ta nii la dy Ca the ri ne Ash ton) kie ro wa -
nie jed nym z naj waż niej szych skła dów Ra dy
Unii Eu ro pej skiej – Ra dzie do Spraw Za gra -
nicz nych. Tym sa mym ro la Prezy den cji wy -
raź nie ga sła wraz ze zmia na mi, ja kie się do -
ko ny wa ły w Unii. Ale cał ko wi cie jesz cze nie
zga sła. Pol ska z ca łą pew no ścią zdą ży
przed cap strzy kiem! 

XVI. Ra da, nie Ra da…

W tym miej scu na le ży Ci się, Czy tel ni ku, wy -
raź nie za ak cen to wa ne wy ja śnie nie, byś na -
zbyt nie ule gał skró to wo ści me diów: otóż
Ra da lub Ra da Unii Eu ro pej skiej to ten sam
or gan, zło żo ny z przed sta wi cie li rzą dów
państw człon kow skich w ran dze mi ni strów.
Nie bę dzie my w tym miej scu oma wiać
wszyst kich dzie się ciu skła dów te go or ga nu,
z któ rych każ dy, zaj mu jąc się in ny mi spra wa -
mi, jest tą sa mą Ra dą. Jed ne mu z tych skła -
dów sta le prze wod ni czy Wy so ki Przed sta wi -
ciel Unii ds. Po li ty ki Za gra nicz nej i Bez pie -
czeń stwa, co pod kre ślam raz jesz cze ku pa -
mię ci, po zo sta łym zaś skła dom Ra dy prze -
wod ni czą przed sta wi cie le pań stwa spra wu ją -
ce go Prezy den cję (np. Ra da do Spraw Ogól -
nych, Ra da do Spraw Rol nic twa i Ry bo łów -

stwa, Ra da do Spraw Ochrony Śro do wi ska
i jesz cze siedem po zo sta łych). 

Ra dy (Unii Eu ro pej skiej) ni gdy nie po my li my
z Ra dą Eu ro pej ską, któ ra jest or ga nem „naj -
wyż sze go do wo dze nia” i skła da się z sze fów
państw i rzą dów kra jów człon kow skich. 

Daw niej, czy li przed zmia na mi wpro wa dzo -
ny mi w Trak ta cie z Li zbo ny, prze wod ni czył jej
pre mier lub pre zy dent pań stwa spra wu ją -
ce go Prezy den cję. Któ ry z nich – o tym de cy -
do wał po rzą dek kon sty tu cyj ny po szcze gól -
nych państw. W mo nar chiach za wsze był to
pre mier, ja ko że kró lo wie bądź kró lo we pa nu ją,
lecz nie rzą dzą. Tam, gdzie są pre zy den ci, od -
po wie dzi na py ta nie, kto w imie niu pań stwa
wy ko ny wał czyn no ści zwią za ne z Prezy den -
cją, szu kać na le ży w ich po rząd ku praw nym.
We Fran cji jest to pre zy dent, ze wzglę du
na je go sil ną ustro jo wą po zy cję w pań stwie,
w Niem czech na le ży to do kanc le rza, ja ko że
pre zy dent peł ni wy łącz nie funk cje ce re mo -
nial no -for mal ne. Po dob nie we Wło szech.
W Pol sce po li ty kę za gra nicz ną pro wa dzi
rząd, z udzia łem pre zy den ta, który współdziała
z premierem i nie ma wąt pli wo ści, że to
do pre mie ra na le ży re pre zen ta cja kra ju na po -
sie dze niach Ra dy Eu ro pej skiej (cza sem zwa -
nych spo tka nia mi lub kon fe ren cja mi
na szczy cie, lub po pro stu szczy ta mi Unii).
Daw niej, czy li kil ka na ście mie się cy te mu,
ozna cza ło by to, że nasz pre mier w cza sie pol -
skiej Prezy den cji stał by na cze le Ra dy Eu ro pej -
skiej (usta li li śmy wcze śniej, że skró to wo
moż na by po wie dzieć, iż na cze le Unii), lecz
„daw niej” ozna cza ty le, że nie do ty czy to te raź -
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niej szo ści. Od Trak ta tu Li zboń skie go (wszedł
w życie 1 grudnia 2009 r.) wszyst ko się
zmie ni ło. Pre zy den ci i pre mie rzy zo sta li zwol -
nie ni z wie lu obo wiąz ków, któ re prze jął prze -
wod ni czą cy Ra dy Eu ro pej skiej. Z „wie lu”
wca le nie ozna cza, że ze wszyst kich. Pra cy
im nie za brak nie. Nie za brak nie jej tak że na -
sze mu pre mie ro wi, a i pre zy dent też bę dzie
bar dzo za ję ty.

XVII. O Unii bez pre zy den ta…

Ra dzie Eu ro pej skiej prze wod ni czy wy bie ra ny
na dwa i pół ro ku prze wod ni czą cy (jest nim
Her man Van Rom puy), a nie pre zy dent Unii,
bo wiem ta kie go sta no wi ska w Unii nie ma.
To bar dzo istot ne, by śmy o tym pa mię ta li
i nie na zy wa li prze wod ni czą ce go Ra dy Eu ro -
pej skiej pre zy den tem Unii, bo to i nie te kom -
pe ten cje, i nie ten sta tus, i nie ten spo sób
wy bo ru. O to, by Unia mia ła swo je go pre zy -
den ta z praw dzi we go zda rze nia, bój to czy się
już od wie lu lat. Nie jest to jed nak spra wa
pro sta. Wspól ny dla ca łej Unii pre zy dent 
mu siał by zo stać wy po sa żo ny w rze czy wi ste
kom pe ten cje wład cze i co naj mniej w pra wo
do ini cja ty wy usta wo daw czej, któ re obec nie
przy słu gu je Ko mi sji Eu ro pej skiej. Kon flikt
mu ro wa ny. Po nad to ta ki sil ny pre zy dent Unii,
bo sła by to stra ta cza su, mu siał by po cho dzić
z po wszech nych wy bo rów, ta kich, w ja kich
wy bie ra ny jest Par la ment Eu ro pej ski. 

Ko nia z rzę dem te mu, kto roz strzy gnie, ku
za do wo le niu wszyst kich Eu ro pej czy ków, czy
kan dy da ci mie li by się wy wo dzić z każ de go
pań stwa, czy mie li by być ty po wa ni z frak cji

(ugru po wań po li tycz nych) Par la men tu Eu ro -
pej skie go. Kto od po wie na py ta nie, czy nie
gro ził by nam wy bór kan dy da ta tyl ko spo śród
naj więk szych państw, al bo naj mniej szych, by
był to sła by pre zy dent. Kto znaj dzie wyj ście,
by po go dzić wi zję Eu ro py sil nej i mó wią cej
jed nym gło sem, w spra wach cho ciaż by po li -
ty ki za gra nicz nej, z wi zją Eu ro py Oj czyzn,
w któ rej każ de pań stwo za cho wu je swo ją toż -
sa mość i su we ren ność? Z ty mi i in ny mi py -
ta nia mi Eu ro pa nie po ra dzi ła so bie i dla te go
pre zy den ta Unii nie ma my. 

XVIII. O prze wod ni czą cym za miast pre zy -
den ta…

Prze wod ni czą cy Ra dy Eu ro pej skiej to za po -
wiedź funk cji pre zy den ta na przy szłość,
a na ra zie na miast ka. Tym bar dziej że jest on
wy bie ra ny przez Ra dę Eu ro pej ską ra czej
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po to, by kie ro wać jej pra ca mi od stro ny or ga -
ni za cyj nej, niż jej prze wo dzić (nie mo że na -
wet, nie bę dąc gło wą żad ne go z państw Unii,
brać udzia łu w gło so wa niach). 

Nie moż na mu jed nak od mó wić przy zna nych
mu trak ta to wo kom pe ten cji. Po dob nie jak ma
je, i to cał kiem spo re, Wy so ki Przed sta wi -
ciel. I tu się po ja wia ją pro ble my w re la cjach
prze wod ni czą ce go Ra dy Eu ro pej skiej i Wy -
so kie go Przed sta wi cie la z Prezy den cją. Nie
cho dzi tyl ko o to, że prze wod ni czą cy „za brał”
Prezy den cji Ra dę Eu ro pej ską i kie ru je jej pra ca -
mi, od po wia da za jej współ pra cę z Par la men -
tem, co daw niej by ło du żym atu tem Prezy den -
cji, ale przede wszyst kim o to, że re pre zen tu -
je Unię na ze wnątrz w spra wach swo jej wła -
ści wo ści, czy li w za kre sie po wie rzo nych mu
za dań, w tym w spra wach Wspól nej Po li ty ki
Za gra nicz nej i Bez pie czeń stwa, dzie ląc te
kom pe ten cje z Wy so kim Przed sta wi cie lem
(obec nie po win no się ra czej mó wić z Wy so ką
Przed sta wi ciel ką). Wy so ki Przed sta wi ciel

pro wa dzi w imie niu Unii dia log po li tycz ny
z pań stwa mi spo za niej, a tak że re pre zen tu je
Unię w or ga ni za cjach mię dzy na ro do wych
i tam tak że pre zen tu je jej sta no wi sko we
wszyst kich spra wach. To sa mo do ty czy kon -
fe ren cji mię dzy na ro do wych. Je śli do da my
do te go, że Wy so ki Przed sta wi ciel kie ru je Eu ro -
pej ską Służ bą Dzia łań Ze wnętrz nych, czy li,
mó wiąc po ludz ku, mi ni ster stwem spraw za -
gra nicz nych Unii, to ob raz „nie mo cy” Prezy -
den cji sta je się pra wie peł ny.

XIX. O pierw szej ce sze Prezy den cji i o tym,
dla cze go jest naj waż niej sza…

Czy tel nik zno wu ma peł ne pra wo za dać py ta -
nie: po co jest więc Prezy den cja, sko ro tak ją
okro jo no, że aż po zba wio no mo cy dzia ła nia?
Otóż nie jest tak dra ma tycz nie, jak mo gło by
się wy da wać. Mo że ce lo wo pod kre śli li śmy
dra ma tur gię wy da rzeń, by te raz wła śnie
przejść do sed na spra wy i wy ja śnić, co Prezy -
den cja mo że, czy li ja ka jest jej rze czy wi sta
ro la w Unii pod rzą da mi naj now sze go z unij -
nych trak ta tów – Trak ta tu z Li zbo ny. I pa mię -
taj, a mó wi Ci to, dro gi Czy tel ni ku, praw nik,
że aby do brze po znać czło wie ka, trze ba z nim
becz kę so li zjeść. Czy li by do brze po znać
i zro zu mieć me cha nizm dzia ła nia Unii i jej in -
sty tu cji, trze ba się wczy tać za rów no w li te rę
pra wa, jak też po znać prak ty kę, bo to ona
i lu dzie ją two rzą cy na da ją kształt in sty tu -
cjom. W Unii wi dać to jak na dło ni.

Pierw szą za sad ni czą, a rzad ko wy mie nia ną
funk cją Prezy den cji jest jej ist nie nie sa mo
w so bie. Na wet gdy by nie peł ni ła żad nych in -
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nych funk cji, fakt, że ist nie je, był by wy star -
cza ją co waż ny. Dla cze go? Po nie waż jej ist -
nie nie po zwa la nam wie rzyć, że w Unii na dal
naj waż niej sze są pań stwa człon kow skie, nie
or ga ny Unii, nie jej pra wo, lecz pań stwa. To
one na da ją Unii sens, de cy du ją o jej roz wo ju,
je go kie run kach i tem pie, o wszyst kich waż -
nych dla niej spra wach; czy po głę biać współ -
pra cę i w ja kich dzie dzi nach, czy się roz sze -
rzać i o ja kie no we pań stwa, i kie dy, ja ką no -
wą po li ty kę wpro wa dzić do ist nie ją ce go już
ar se na łu spraw wspól nych i jak ją re ali zo wać.
Sło wem: o wszyst kim. 

Utrzy ma niu si ły pań stwa w Unii słu ży Ra da
Eu ro pej ska, któ ra ja ko or gan mię dzy rzą do wy
po dej mu je wszyst kie stra te gicz ne de cy zje
w Unii, na wet ta kie któ re wy kra cza ją po za za -
sięg kom pe ten cji in nych or ga nów, a wiec ca -
łej Unii. Ra dę Eu ro pej ską two rzą przy wód cy
państw, czy li jest ona re pre zen ta cją wo li
państw. Po dob nie jest z Ra dą Unii Eu ro pej -
skiej, któ ra tak że ja ko or gan mię dzy rzą do wy
szcze bla mi ni ste rial ne go jest gwa ran tem
wpły wu państw na re ali za cję ce lów Unii i wy -
ko nu je po li tycz ne dys po zy cje Ra dy Eu ro pej -
skiej. Na stra ży si ły od dzia ły wa nia pań stwa
w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej stoi sys tem gło -
so wa nia więk szo ścio we go, uwzględ nia ją cy
po ten cjał każ de go z państw, da jąc mu re al ny
wpływ na kształ to wa nie spo so bu re ali za cji
ce lów Unii. W Ra dzie Eu ro pej skiej pod sta wo -
wym spo so bem do ga dy wa nia się państw jest
kon sens, czy li wy pra co wy wa nie zgo dy na
pro po no wa ne roz wią za nia aż do skut ku. Gdy
jej się nie znaj dzie, po zo sta je gło so wa nie na

po dob nych za sa dach li cze nia i wa że nia gło -
sów tak jak w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej, ale
po win no to być osta tecz no ścią.

In sty tu cja Prezy den cji uwia ry god nia Unię
w sto sun ku do jej oby wa te li, mó wi, że pań -
stwo jest w Unii mia rą wszech rze czy, a za ku sy
na bu do wę Unii sfe de ra li zo wa nej, moc nej,
jed no rod nej, za stę pu ją cej pań stwa na tra fia ją
na opór. Przy naj mniej na ra zie, bo wal ka
o kształt Unii jest tak sta ra jak ona sa ma
i z pew no ścią trwać bę dzie jesz cze dłu go.

Ob ser wa to rzy ży cia po li tycz ne go w Unii twier -
dzą, że obec nie wy raź nie wi docz na jest zwy cię -
ska ofen sy wa fe de ra li stów, zmie rza ją cych
do wzmoc nie nia in sty tu cjo nal ne go Unii ja ko ca -
ło ści m.in. przez uwspól no to wie nie (uczy nie nie
wspól ną dla ca łej Unii) po li ty ki za gra nicz nej.
Urząd prze wod ni czą ce go Ra dy Eu ro pej skiej,
Wy so kie go Przed sta wi cie la ds. Po li ty ki Za gra -
nicz nej i Bez pie czeń stwa, a tak że utwo rze nie
Służ by Dzia łań Ze wnętrz nych Unii są te go na -
ma cal ny mi do wo da mi. A to do pie ro po czą tek.

Miał być pre zy dent Unii i choć na ra zie się nie
uda ło, to kie dyś do te go doj dzie. Już dzi siaj
wy raź nie wi dać, że lwia część usta wo daw -
stwa go spo dar cze go po wsta je nie w par la -
men tach na ro do wych, lecz w Par la men cie
Eu ro pej skim. Wszyst ko to dzie je się za zgo dą
państw człon kow skich. Moż na śmia ło po wie -
dzieć, że nic o nas bez nas. 

Unia bar dziej zde cy do wa nie niż daw niej chce
w świe cie prze ma wiać we wszyst kich spra -
wach jed nym gło sem, bo tyl ko wspól ny głos
bę dzie miał od po wied nią si łę prze bi cia. Gło su
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państw po je dyn czych nie usły szą ani w Ame -
ry ce, ani w Azji. 

Ta praw da jed nak bar dzo po wo li do cie ra
do spo łe czeństw eu ro pej skich. Nie są one
go to we na re zy gna cję z wła snych, na ro do -
wych in te re sów, na nad miar po nadna ro do -
wo ści. Chcą Unii ja ko or ga ni za cji bu du ją cej
przy mie rze państw, bę dą cej Eu ro pą Oj czyzn,
w któ rej głos ich państw był by waż ny i sły -
szal ny. Pre zy den cja wy cho dzi te mu na prze -
ciw. Dla te go wła śnie jest tak istot na, na wet
je śli jej funk cje są dzi siaj skrom niej sze niż
kil ka czy kil ka na ście lat te mu. 

XX. O tym, że nie bę dzie my cy to wać prze -
pi sów…

Po szu ku jąc wciąż sen su ist nie nia in sty tu cji
Prezy den cji, po mi nie my wszel kie pod sta wy
praw ne jej dzia łal no ści. Nie bę dzie my przy -

wo ły wać prze pi sów trak ta to wych, do łą czo -
nych do nich de kla ra cji, de cy zji unij nych or ga -
nów, re gu la mi nów we wnętrz nych po szcze -
gól nych ko mi te tów, ciał unij nych, ta kich jak
np. se kre ta ria ty ge ne ral ne, i w ogó le nie za -
cho wa my się jak praw ni cy po szu ku ją cy dla
każ dej dzia łal no ści pod sta wy praw nej. Uzna -
my, że są to spra wy oczy wi ste i że przed sta -
wia jąc funk cje i dzia ła nia Prezy den cji, ma my
ku te mu wszel kie pod sta wy. Kto nie wie rzy,
mo że po szpe rać w Trak ta cie o Unii i Trak ta cie
o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej, by się
prze ko nać, że mó wić bę dzie my tyl ko o tym,
co z nich dla Prezy den cji wy ni ka.

XXI. O funk cjach Prezy den cji, o troj kach,
trio i hy bry dzie…

Pre zy den cja pla nu je, za rzą dza, me diu je
i re pre zen tu je. To jej głów ne ce le i wy star czy
tak je na zwać i za pa mię tać, po nie waż w prze -
wi dy wal nej przy szło ści z pew no ścią nic za -
sad ni czo się nie zmie ni. Każ dą z tych funk cji,
a je śli Czy tel nik wo li, mo że my je na zwać
kom pe ten cja mi, war to te raz wy peł nić tre ścią. 

Wszyst ko się za czy na od pla no wa nia. Do -
bry plan, a wie my o tym wszy scy, to pod sta -
wa suk ce su i po ło wa pra cy. Daw niej po zor nie
ła twiej by ło za pla no wać Prezy den cję. Każ de
pań stwo ro bi ło to po swo je mu, usta la jąc jej
prio ry te ty, czy li hie rar chię spraw waż nych
i moż li wych do za ła twie nia w cią gu sze ściu
mie się cy. Ogra ni cze niem te go pla no wa nia
był czas spra wo wa nia Prezy den cji, za le d wie
pół roku, i pla ny pań stwa po prze dza ją ce go
Prezy den cję i na stę pu ją ce go po niej. Z ty mi
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pań stwa mi trze ba się by ło do brze po ro zu -
mieć i ści śle współ pra co wać, by osią gnąć
mi ni mum kon ty nu acji w re ali zo wa niu wy ty -
czo nych ce lów. 

Kon ty nu acja by ła i jest klu czem do suk ce -
su. W cią gu sze ściu mie się cy nie wie le moż -
na zwo jo wać, je śli na stęp na Prezy den cja nie
bę dzie kon ty nu owa ła po przed niej. Za da nia
Prezy den cji kon kret ne go pań stwa nie mo gły
nie być spój ne z ce la mi po li ty ki ca łej Unii.
Dla te go każ de pań stwo z kil ku mie sięcz nym
wy prze dze niem przed sta wia ło po zo sta łym
pań stwom za mie rze nia swo jej Prezy den cji,
tak by móc je na stęp nie for mal nie za twier -
dzić. Pla ny po szcze gól nych Prezy den cji mo -
gły się róż nić od sie bie, nie by ły to jed nak
róż ni ce za sad ni cze. Cho dzi ło ra czej o roz ło -
że nie ak cen tów w po szcze gól nych spra wach
niż o po waż ne roz bież no ści. Nie mniej róż ni -
ce w tych ak cen tach by ły wi docz ne, a na wet
od czu wal ne. 

Przy po mi nam so bie ta ki czas, w su mie pół -
to ra rocz ny, gdy Prezy den cję spra wo wa ła
Hisz pa nia, bar dzo sta ran nie do niej przy go to -
wa na, o czym wcze śniej wspo mi na li śmy,
a tak że Fran cja i Wło chy. Każ dy z tych kra jów
był nam bar dzo przy ja zny, ale ten czas nie
na le żał do naj lep szych w na szych przy go to -
wa niach do człon ko stwa w Unii. Unia tro chę
się od nas od wró ci ła, a ści ślej – spa dło jej za -
in te re so wa nie na szym re gio nem, po nie waż
prio ry te ty tych Prezy den cji le ża ły wo kół Mo rza
Śród ziem ne go i tam gna ło ich ser ce. Do pie ro
Prezy den cja nie miec ka po now nie zwró ci ła
się w na szą stro nę, ale też nie bez kry tycz nie.

Na szczę ście to już prze szłość i każ de z tych
państw by ło ak tyw nym am ba sa do rem na sze go
człon ko stwa w Unii.

Pre zy den cja za tem na da je ton pra com Unii.
Oczy wi ście sta le pa mię ta my, że Prezy den cja
od no si się do Ra dy Unii Eu ro pej skiej. Pre zy -
den cja ro ta cyj na, zmie nia ją ca się co sześć
mie się cy i wy ma ga ją ca do brej wo li zwłasz cza
na stęp ne go pań stwa, by ła moc no kry ty ko -
wa na, wła śnie z te go po wo du. Cią głość
i kon ty nu acja dzia łań oka za ły się spra wą
pierw szo rzęd ną. To zmu si ło Unię do zmian,
któ re za war te zo sta ły w Trak ta cie Li zboń -
skim. Zmia ny spo re, choć bez re wo lu cji. 

W miej sce Prezy den cji ro ta cyj nej, któ rej za -
sa dą by ła współ pra ca z po przed nią i na stęp -
ną (na zy wa no ta ki sys tem „troj ką” – z ro syj -
ska), wpro wa dzo no coś, co na zwa no nie zbyt
ory gi nal nie „trio” (al bo rza dziej „tria dą”),
a co ma, jak ma wia ją znaw cy te ma tu, bar -
dziej hy bry do wy cha rak ter, niż by ło to
uprzed nio, po nie waż łą czy w so bie kon ty nu -
ację – tam, gdzie jest ona w Ra dzie Unii ko -
niecz na, z czyn ni kiem na ro do wym – tam,
gdzie jest to moż li we, a na wet wska za -
ne. I wilk sy ty, i owca ca ła, chcia ło by się po -
wie dzieć. 

For mu ła praw na tej uno wo cze śnio nej hy bry dy
wca le nie jest prost sza w sto sun ku do po -
przed nie go sys te mu „troj ki”, cho ciaż się za -
rze ka no, że za rów no w tej, jak i w in nych
spra wach bę dzie znacz nie pro ściej. Mi mo to
hy bry do wa Prezy den cja wy da je się być ko -
rzyst na dla Unii i dla po szcze gól nych państw.
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Ta ka przy naj mniej pa nu je po wszech na opi nia
na po cząt ku jej funk cjo no wa nia. 

Po sta no wio no bo wiem, że czas jej spra wo -
wa nia przez trio bę dzie wy no sił osiem na ście
mie się cy, przy czym Prezy den cja każ de go
z człon ków trio bę dzie trwa ła sześć mie się cy.
Zmia ny więc są, a i zo sta ło po sta re mu. Ot,
ca ła Unia! 

Rzecz jed nak w tym, że w Prezy den cji gru po -
wej moż li we jest, by pań stwa nie tyl ko
wspól nie ją pla no wa ły, co przyj mu je my ja ko
spra wę oczy wi stą, ale by ina czej usta li ły mię -
dzy so bą za sa dy spra wo wa nia sa mo dziel nej

pół rocz nej Prezy den cji. Mo gą, na przy kład,
usta lić in ne za sa dy prze wod ni cze nia nie któ -
rym gre miom unij nym. Czy li że np. nie
wszyst kie skła dy Ra dy Unii Eu ro pej skiej mu -
sia ły by być kie ro wa ne przez przed sta wi cie la
pań stwa, na któ re wy pa dła by pół rocz na Prezy -
den cja. Ta prak ty ka już te raz sto so wa na jest
w or ga nach do rad czych Ra dy, któ rych jest
kil ka dzie siąt, nic więc nie stoi na prze szko -
dzie, by mo de lo wać ją zgod nie z wo lą państw
trio.

XXII. O kon cer cie pol skim…

Pol skie trio to or kie stra do bra na cie ka wie:
my – ja ko ci więk si, a po nad to Da nia i Cypr.
Za wsze jest tak, że w trio gra ją mniej si
z więk szy mi. Zmia ny w usta le niach, do ko ny -
wa ne mię dzy pań stwa mi spra wu ją cy mi
Prezy den cję w ra mach trio, mo gą do ty czyć 
wie lu spraw, nie mo gą jed nak do ty czyć prze -
wod ni cze nia Ra dzie do Spraw Ogól nych,
a tak że CO RE PER -owi (ko mi tet przed sta wi -
cie li państw człon kow skich przy Unii), któ ry
jest naj waż niej szym ko mi te tem do rad czym
Ra dy. Tam prze wod ni czyć mu szą przed sta -
wi cie le pań stwa spra wu ją ce go pół rocz ną
Prezy den cję. Od po wie dzial ność za pra cę tych
gre miów: naj waż niej sze go skła du Ra dy
i wspo ma ga ją ce go ją ko mi te tu nie mo że zo -
stać roz my ta.

Do bre za pla no wa nie Prezy den cji gru po wej,
a tak że swo je go wła sne go pół ro cza, to nie 
la da za da nie. Po wie dział bym, że dla pań stwa
jest to wręcz wy zwa nie, je śli ro lę swo ją trak -
tu je po waż nie. Nic też dziw ne go, że pań stwa
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czy nią to z wie lo let nim wy prze dze niem. Na sze
przy go to wa nia, na kil ka na ście mie się cy przed
ob ję ciem Prezy den cji, a w na szej gru pie bę -
dzie my ją spra wo wać ja ko pierw si, od stro ny
pro gra mo wej zo sta ły za koń czo ne, na to miast
od stro ny or ga ni za cyj nej zmie rza ją ku koń co -
wi. Gdy bę dzie my w peł ni go to wi, przyj dzie 1
lip ca 2011 r. Czas, start! Wte dy w prak ty ce
po zna my funk cję za rzą dza ją cą Prezy den cji.

Do brze coś za pla no wać – to osią gnąć po ło -
wę suk ce su. Po tem trze ba Unii po ka zać, że
plan zna czy ty le sa mo, co re ali za cja. Wbrew
po zo rom nie jest to wca le pro ste. Róż nie
w prze szło ści by wa ło z Prezy den cja mi po -
szcze gól nych państw.

XXIII. O róż ni cach mię dzy kon cer ta mi…

Pre zy den cja Prezy den cji nie rów na. 

Nie miec ka Prezy den cja nie mal na sto pro cent
jest uda na. Wiel ki apa rat wy ko naw czy, mnó -
stwo świet nie przy go to wa nych urzęd ni ków,
pre cy zja wy ko naw cza i przy sło wio wy nie -
miec ki po rzą dek przy no szą re zul ta ty. Od kąd
pa mię tam, za wsze li czy ło się na uda ną ich
Prezy den cję. I Niem cy ni gdy nie spra wi li za -
wo du. Po dob nie Fran cja. To kraj, w któ rym
na ro dzi ła się biu ro kra cja, do świad cze nia
więc ma ją zna ko mi te. Każ dy kraj da je z sie bie
wszyst ko, by wy paść jak naj le piej. Nie kie dy
opi nie o Prezy den cji nie któ rych państw są
krzyw dzą ce; nie smak wy wo łał pe wien wy so -
kiej ran gi dy plo ma ta, któ ry przed wie lo ma 
la ty skwi to wał pew ną Prezy den cję stwier dze -
niem, że to, co by ło w niej naj lep sze go, to to,

że się skoń czy ła. A my wła śnie tę Prezy den -
cję wspo mi na my z roz czu le niem, bo na jej
rę ce 8 kwiet nia 1994 r. zło ży li śmy wnio sek
o przy ję cie nas do Unii. Czte ry la ta po tem
roz po czę li śmy trud ne i twar de ne go cja cje 
ak ce syj ne (ak ce sja to ty le, co wstą pie nie),
za koń czo ne pod pi sa niem trak ta tu ak ce syj -
ne go w Ate nach w 2002 r. i od 1 ma ja 2004 r.
je ste śmy pań stwem człon kow skim Unii. Te raz 
to, mię dzy in ny mi, od nas za le ży, w ja kim
cza sie i o ja kie pań stwa bę dzie się zmniej szać
ko lej ka do Unii. 

XXIV. O za rzą dza niu, czy li o isto cie Prezy -
den cji…

Prak tycz ne za rzą dza nie pra ca mi Ra dy Unii
Eu ro pej skiej oraz or ga na mi wspo ma ga ją cy -
mi jej pra cę sta no wi isto tę dzi siej szej Prezy -
den cji. Ra da to, obok Par la men tu Eu ro pej -
skie go, głów ny or gan de cy zji for mal nych. Tu
po wsta je pra wo unij ne, tu pr zedstawia ne są
sta no wi ska państw i wy pra co wu je się wspól ne
sta no wi sko w każ dej spra wie pre zen to wa nej
na ze wnątrz. Tak że gdy cho dzi o po zo sta łe or -
ga ny Unii, to tu za pa da ją for mal nie wią żą ce
de cy zje prze ku wa ją ce w pra wo to, co usta li ła
Ra da Eu ro pej ska (sze fo wie państw i rzą dów), 
a pra cy jest wię cej, niż moż na to so bie wy -
obra zić. 

Unia to gi gan tycz na ma szy ne ria, a każ dy jej
or gan, tak że Ra da Unii, to nie tyl ko po je dyn -
czy try bik tej ma szy ny, lecz ca ły zło żo ny ze -
spół try bi ków. Za pew nić im do bre „sma ro -
wa nie”, tak by ani na chwi lę nic się nie za cię ło,
by każ dy dzień zbli żał Unię do ko lej nych po -
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ro zu mień i kom pro mi sów, ty się cy w cią gu
ro ku – oto za da nie dla Prezy den cji. Dla na szej 
tak że. 

A pro ble my po ja wia ją się już przy ukła da niu
agen dy po sie dzeń Ra dy, któ ra skła da się
z dwóch czę ści me ry to rycz nych, a każ da
z nich po dzie lo na jest na spra wy „A”, już go -
to we do dal sze go szyb kie go pro ce do wa nia,
i spra wy „B”, wy ma ga ją ce dys ku sji i de cy zji
Ra dy. Te są szcze gól nie trud ne, bo co do nich
nie osią gnię to po ro zu mie nia w CO RE PER,
czy li w ko mi te cie przy go to wu ją cym ob ra dy
Ra dy. Pre zy den cja mu si nad tym za pa no wać
i szu kać kom pro mi su mię dzy pań stwa mi,
wie dzieć, jak w gło so wa niach więk szo ścio -
wych roz ło żą się gło sy państw i czy pro jekt
de cy zji Ra dy ma szan sę stać się pra wem.

Przy tym wszyst kim Ra da mu si mieć ba cze -
nie na cią głość swo ich prac, spój ność de cy zji,
kon ty nu ację kie run ku dzia ła nia, a te czyn no -
ści wy ko nu je wła śnie Prezy den cja. 

Wszyst ko to mu si być sko or dy no wa ne
z kom pe ten cja mi prze wod ni czą ce go Ra dy
Eu ro pej skiej, Wy so kie go Przed sta wi cie la ds.
Po li ty ki Za gra nicz nej i Bez pie czeń stwa,
uzgod nio ne i usta lo ne z wła snym Sta łym
Przed sta wi ciel stwem przy Unii, i oczy wi ście
do gra ne z Se kre ta ria tem Ge ne ral nym Ra dy
i jej se kre ta rzem ge ne ral nym. Przy znasz,
Czytelniku, że spra wo wa nie pre zy den cji 
mo że być pra cą sa tys fak cjo nu ją cą, gdy suk -
ces wień czy dzie ło, ale ła twe nie jest. 
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XXV. O tym, że wy gry wa ją ci, któ rzy wie dzą,
czym jest kom pro mis…

Po go dzić in te re sy 27 państw (a wie my, że
bę dzie ich jesz cze wię cej) to nie la da sztu ka.
Chcę Cię jed nak nie co po cie szyć, dro gi Czy -
tel ni ku, od bli sko sześć dzie się ciu lat to się
uda je. Czy do my ślasz się, dla cze go się tak
dzie je? Za pa mię taj my naj bar dziej ta jem ni cze
sło wo Unii Eu ro pej skiej: kom pro mis. To wła -
śnie on po zwa la Unii sta le iść do przo du, na -
wet gdy cza sem trze ba się cof nąć, to on po -
zwa la zwal niać krok, gdy Unia za czy na pę -
dzić, do ga dy wać się w kwestiach bu dże tu, 
fi nan so wa nia rol nic twa, czy li w tych spra -
wach, w któ rych, zda wa ło by się, nikt nie
ustą pi. Kom pro mis, sło wo war te ca łej hi sto -
rii Eu ro py, lecz trud ne i dla te go w prze szło ści
nie raz prze gry wa ło w star ciu z rze czy wi sto -
ścią. Dzi siaj, gdy star cie to wy gry wa, Eu ro pa
jest spo koj niej sza i uf niej pa trzy w przy -
szłość. 

XXVI. O speł nia niu się Prezy den cji w ro li
me dia to ra…

Do osią gnię cia kom pro mi su po trzeb na jest
me dia cja. To tak że zna czą ca funk cja Prezy -
den cji. Przy ję ło się ocze ki wać, że za sad ni -
czym ce lem me dia cji jest przy mu sze nie
(moż na mó wić na wet o zmu sze niu) pań stwa
do ustępstw, czy li do osią gnię cia kom pro mi su.
Kom pro mis jest wy znacz ni kiem sku tecz no ści
me dia cji. Ta for mu ła nie róż ni się od ro li me -
dia cji w pra wie mię dzy na ro do wym. Ty le że
w sto sun kach mię dzy na ro do wych me dia cje,
czy li roz mo wy dwóch lub kil ku zwa śnio nych

państw przy udzia le me dia to ra, trwa ją cza -
sem bar dzo dłu go, la ta ca łe, i nie za wsze
koń czą się suk ce sem, pod czas gdy w Unii
cza su na osią gnię cie zgo dy jest mniej,
a kom pro mis osią gnię ty zo sta je za wsze.
I na wet gdy jest „li chy”, Unia ogła sza swój
suk ces. I tak to dzia ła od kil ku dzie się ciu lat. 

Ro la me dia to ra w spo rach w Unii – a do ty czą
one kwe stii waż nych, jak choć by bez pie czeń -
stwa po li tycz ne go i mi li tar ne go Unii, bez pie -
czeń stwa ener ge tycz ne go, któ re go zna cze nie
pod kre śla m.in. Pol ska, spraw mniej waż -
nych, jak choć by po ło wów na ło wi skach
atlan tyc kich, han dlu oliwą z oli wek, czy zgo ła
śmiesz nych, jak wy mia ru ba na nów, do pusz -
czal nej dłu go ści i krzy wi zny ogór ków – wy -
ma ga od me dia to ra, czy li pań stwa spra wu ją -
ce go Prezy den cję, ko niecz nej neu tral no ści
i wstrze mięź li wo ści w pre zen to wa niu wła -
sne go sta no wi ska. Nie jest to wca le ła twe, bo
Prezy den cja trwa tyl ko kil ka mie się cy, a wła -
sne in te re sy na ro do we ma się sta le. Trze ba
też mieć na uwa dze no we urzę dy w Unii, któ re
po wo łał Trak tat Li zboń ski, bo one tak że ma ją
w za kre sie swo ich obo wiąz ków me dia cje
mię dzy pań stwa mi w spo rach, ja kie się mię dzy
ni mi po ja wia ją. Rzec by moż na, że me dia to -
rów ci w Unii do statek. Chy ba do brze, sko ro
są re zul ta ty.

XXVII. O re pre zen ta cyj nym re pre zen to wa niu…

Wraz z pla no wa niem, za rzą dza niem i me dia -
cją w na tu ral ny spo sób po ja wia się ko lej -
na waż na funk cja Prezy den cji: re pre zen ta cja
w sto sun kach ze wnętrz nych, a tak że we wnętrz -
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nych, czy li w sto sun ku do in nych or ga nów
Unii. Mam tu przede wszyst kim na
my śli Par la ment Eu ro pej ski i Ko mi sję Eu ro -
pej ską. Obec nie Prezy den cja mu si dzie lić tę
ro lę z prze wod ni czą cym Ra dy Eu ro pej skiej
i Wy so kim Przed sta wi cie lem. Daw niej to Pre-
zy den cja ra por to wa ła Par la men to wi o swo ich
i Unii osią gnię ciach, bo to ona wpro wa dzi ła
ten zwy czaj. Dzi siaj ja ko trak ta to wy obo wią -
zek cią ży on po spo łu na wszyst kich tych in -
sty tu cjach. Oczy wi ście są miej sca na szcze -
gól ną i sa mo dziel ną ro lę Prezy den cji w kon -
tak tach z Par la men tem Eu ro pej skim, tam,
gdzie cho dzi o wy pra co wy wa nie kom pro mi -
su pod czas przyj mo wa nia ak tów praw nych,
gdy współ pra ca Ra dy Unii z Par la men tem ja -
ko współ le gi sla to rem sta je się ko niecz na,
lecz przy znasz, dro gi Czy tel ni ku, że choć jest
to spra wa waż na, być mo że waż niej sza
od po przed nich, to mniej wi do wi sko wa
i mniej spek ta ku lar na, a przez to mniej in te -
re su ją ca. 

XXVIII. O dro bia zgach, któ re de cy du ją
o isto cie Prezy den cji…

W ta kich jed nak po zor nych dro bia zgach za -
zna cza się isto ta Prezy den cji, w któ rej obec -
nie mniej jest niż daw niej fa jer wer ków, wię cej
zaś żmud nej i bar dzo waż nej pra cy. Po dob nie
rzecz się ma w sto sun kach Prezy den cji z Ko -
mi sją Eu ro pej ską, któ rej ro la, od kąd Unia jest
or ga ni za cją mię dzy na ro do wą, znacz nie wzro -
sła. Pre zy den cja mu si zna leźć, a jest to spra -
wa i prak ty ki, i spraw no ści każ do ra zo wej Pre-
zy den cji, te dzie dzi ny ak tyw no ści Ko mi sji,

któ re bę dzie mo gła wes przeć. Nie wąt pli wie
re pre zen ta cja Unii w sto sun kach z in ny mi
pań stwa mi jest ta kim wła śnie ob sza rem.
Oczy wi ście dzi siej sza funk cja re pre zen ta cji
Unii na ze wnątrz wy glą da zu peł nie ina czej niż
daw niej, gdy moż na ją by ło okre ślić ja ko cał -
ko wi tą, kom plek so wą. Do ty czy ło to przede
wszyst kim unij nych fi la rów współ pra cy
w spra wach bez pie czeń stwa i po li ty ki za gra -
nicz nej oraz współ pra cy po li cyj nej i są do wej
w spra wach kar nych. 

Dziś fi la rów już nie ma. In ne urzę dy wy peł -
nia ją ich za da nia i re pre zen tu ją Unię w tych
spra wach na ze wnątrz. Co za tem po zo sta ło
Prezy den cji? Ro bić do brą mi nę do gry,
w któ rej nie bie rze udzia łu, czy mo że w dro -
dze prak ty ki zna leźć miej sce dla sie bie i god nie
je wy peł niać? Zde cy do wa nie to dru gie! I jest
na to cał kiem do god na prze strzeń. Prze -
strzeń wła snych in te re sów, pod wa run kiem
że są one co naj mniej zbież ne z in te re sa mi
po zo sta łych państw unij nych. Ele ganc ko, bez
nad mier nej na chal no ści pań stwo spra wu ją ce
Prezy den cję mo że pre zen to wać swój punkt
wi dze nia na spra wy Unii i za chę cać in ne pań -
stwa do je go po dzie le nia.

XXIX. O po szu ki wa niu no wej ro li dla Prezy -
den cji…

To coś wię cej niż pro mo cja wła sne go pań -
stwa w Unii, je go do ko nań i osią gnięć. To się
dzie je przy oka zji i wy ni ka z sa me go fak tu, że
wszy scy się Prezy den cją in te re su ją. To mu si
być prze ko na nie part ne rów w Unii, że Prezy -
den cji nie jest obo jęt ne, jak bę dzie się roz wi -
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jać Unia w przy szło ści, że ma wi zję Eu ro py
i chce do niej prze ko nać in ne pań stwa, wi zję
prze my śla ną, skon sul to wa ną z in ny mi, re al -
ną, na wet je śli jest od waż na. To coś wię cej
niż tyl ko spra wy do za ła twie nia na dzi siaj
i ju tro. Te są oczy wi ste.

Dla te go wła śnie dla pań stwa spra wu ją ce go
Prezy den cję, ale i dla ca łej Unii mo że być ona
waż na na wet wte dy, gdy trud no jest o wy -
mier ny i spek ta ku lar ny suk ces Prezy den cji.
Nie umniej sza my wca le wa gi pro mo cji wła -
snej: al bu my, wy daw nic twa, wy sta wy, kon -
cer ty, po ka zy fil mów pol skich za gra ni cą, od -
czy ty na uko we, spo tka nia, dys ku sje na fo -
rach in ter ne to wych, wy mia na au dy cji ra dio -
wych i te le wi zyj nych… Moż na by mno żyć
po my sły i tyl ko jed no jest dla nich ogra ni cze -
nie: pie nią dze. Bo żad ne pań stwo unij ne nie
ma ich ty le, by się pro mo wać bez ogra ni -
czeń. Trze ba wy bie rać, a to już sztu ka. 

Oczy wi ście moż na pro mo wać na unij nej are -
nie wła snych po li ty ków pia stu ją cych naj waż -
niej sze funk cje pań stwo we. Je śli jest się
czym po chwa lić, mo że to być in te re su ją ce
dla in nych, nie za leż nie od te go, że pre zy den ci
i pre mie rzy naj wię cej stra ci li w wy ni ku prze -
mian, ja kie do ko na ły się w spra wo wa niu Pre-
zy den cji. Nie mniej Prezy den cja na tak po ję tej
pro mo cji mo że nie co zy skać, lecz chy ba nie
na dłu go: na zwi ska się zmie nia ją, wy pa da ją
z pa mię ci. Po mysł jest za tem śred nio tra fio -
ny, cho ciaż nie moż na mu od mó wić wa lo ru
pod kre śle nia zna cze nia wła sne go pań stwa.
Le piej jed nak spo żyt ko wać pie nią dze na pre -
zen ta cję kul tu ral ną Prezy den cji. Każ de pań -

stwo ma nie ba ga tel ny do ro bek w kul tu rze,
nie za wsze jed nak do brze zna ny i roz po zna -
wal ny. 

Pre zy den cja to do bra oka zja, by się tym do -
rob kiem po chwa lić, i jesz cze pa ro ma in ny mi
spra wa mi. Ja ki mi? Wspo móż, dro gi Czy tel -
ni ku, na szą Prezy den cję w 2011 r. swo imi
po my sła mi na pro mo cję na sze go kra ju. Jest
jesz cze czas, a Two je po my sły mo gą się
oka zać naj bar dziej war to ścio we.

Nie wąt pli wie Prezy den cja do brze wpły wa na
sto sun ki w pań stwie ją spra wu ją cym. Uspo -
ka ja na stro je. Oby wa te le czu ją, że Unia sku -
pia na nich uwa gę. Od czu wa ją po trze bę do -
bre go się za pre zen to wa nia. To oka zja je dy na
w swo im ro dza ju i pra wie nie po wta rzal na, bo
na stęp na szan sa – za kil ka na ście lat!

XXX. O tym, że wresz cie wie my, dla cze go
Prezy den cja jest waż na…

Mam wra że nie, dro gi Czy tel ni ku, że już
wiesz, czym jest, a czym nie jest Prezy den cja
w Ra dzie Unii Eu ro pej skiej. By ło nie co hi sto -
rii, mó wi li śmy o tym, jak się zmie nia ła i o jej
funk cjach, gdy bę dzie ją spra wo wać Pol ska.

Ja ka jed nak bę dzie jej przy szłość? To za wsze
jest naj cie kaw sze py ta nie, bo nikt nie zna
na nie od po wie dzi. Czy bę dzie się wzmac -
niać, sko ro suk ce syw nie jej ran ga ma le je?
Czy za nik nie, gdy Unia sta nie się bar dziej jed -
no rod na i nie bę dzie po trze bo wać moc nej re -
pre zen ta cji państw człon kow skich? A mo że
za kil ka po ko leń w peł ni zjed no czo na Unia
bę dzie po trze bo wać jesz cze in nych roz wią -
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zań in sty tu cjo nal nych? Ja kich? Trud no prze -
są dzać, zo staw my to na szym wnu kom i pra -
wnu kom. Chcę tyl ko za chę cić Cię, dro gi Czy -
tel ni ku, do nie za my ka nia się na zmia ny, bo
one bę dą na stę po wać sta le, we wszyst kich
sfe rach na sze go ży cia. Nie omi ną Unii, Eu ro -
py, świa ta, nie omi ną na sze go kra ju. 

XXXI. O Pol sce w dro dze do Prezy den cji…

Po tej re flek sji o isto cie Prezy den cji w Unii
war to jesz cze wspo mnieć o tym, jak bę dzie
wy glą dać na sza Prezy den cja, do któ rej od kil -
ku lat bar dzo sta ran nie się przy go to wu je my,
za rów no me ry to rycz nie, usta la jąc jej pro -
gram, jak i or ga ni za cyj nie, spo dzie wa jąc się
in wa zji go ści, tu ry stów, de le ga cji. Zwłasz cza
War sza wa prze ży je swo je, choć nie ona jed na.
Chce my się po chwa lić ca łą Oj czy zną. Bez wy -
jąt ków.

Po rów nać to, cze go się spo dzie wa my, np.
w za kre sie pro mo cji kra ju w pół ro czu na szej
Prezy den cji, do EU RO 2012, zwłasz cza gdy
cho dzi o na kła dy fi nan so we, to by ła by prze -
sa da (wy dat ki na Prezy den cję pol ską to łącz -
nie ok. 430 mln zło tych, pod czas gdy bu do -
wa Sta dio nu Na ro do we go w War sza wie to
po nad 1 mld 300 mln zło tych), ale ogrom
pra cy in te lek tu al nej se tek spe cja li stów,
urzęd ni ków jest za iste im po nu ją cy.

XXXII. O spra wach, na któ rych nam naj bar -
dziej za le ży…

Ja kie spra wy, a nie trze ba chy ba prze ko ny -
wać, że bę dą to spra wy dla Unii waż ne, ale

i wy wa żo ne, chce my przed sta wić pań stwom
człon kow skim pod roz wa gę? Pierw sza z nich
jest dla Unii szcze gól nie istot na. 

Cho dzi o wzmoc nie nie ryn ku we wnętrz ne go
Unii. Ryn ku, któ ry two rzą wszyst kie pań stwa
na le żą ce do Unii, na któ rym han del, to wa ry,
lu dzie, ale rów nież pra ca, usłu gi, wie dza, in -
no wa cje i pie nią dze po ru sza ją się bez żad -
nych ba rier, ad mi ni stra cyj nych ogra ni czeń,
bez kon tro li na gra ni cach mię dzy pań stwa mi.
Ten ry nek stwa rza gi gan tycz ne moż li wo ści
roz wo jo we dla nas wszyst kich, a, zda niem
Pol ski, nie jest na le ży cie wy ko rzy sta ny. 

Ry nek we wnętrz ny to tak że je go kon ku ren -
cyj ność – za rów no w sto sun kach we wnętrz -
nych Unii, jak i w jej re la cjach z in ny mi pań -
stwa mi, a to się prze kła da na po zy cję Unii
w go spo dar ce świa to wej. Sło wem – bę dzie
o czym roz ma wiać. 

Są jed nak znacz nie trud niej sze i dla nas,
i dla Unii pro ble my, któ rych się nie uda je
roz wią zać od wie lu lat. Su row ce – wę giel,
gaz, ro pa. Chce my być pew ni, że tych su row -
ców w Unii nie za brak nie. Stąd bę dzie my się
sta ra li prze ko nać Unię do so li dar nych, a nie
par ty ku lar nych dzia łań, zmie rza ją cych do za -
pew nie nia do staw tych su row ców z róż nych
źró deł. Wspól ne dzia ła nia na po zio mie ca łej
Unii są w tym przy pad ku ko niecz ne. 

Si łą fak tu te ma ty ka su row co wa za zę bia się
z szer szą pro ble ma ty ką sto sun ków Unii Eu -
ro pej skiej ze Wscho dem, tym naj bliż szym
Pol sce. Ten te mat ze zro zu mia łych wzglę -
dów szcze gól nie le ży nam na ser cu. Za mie -
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rza my ak tyw nie wspie rać roz wój Part ner stwa
Wschod nie go, nie tyl ko w wy mia rze po li tycz -
nym, ale i kon kret nym: two rze nie stref wol -
ne go han dlu, in ten sy fi ko wa nie współ pra cy
go spo dar czej, wresz cie uła twie nia wi zo we
dla przy by szów ze Wscho du. Do bre sto sun ki
na sze go kra ju z Ro sją, ocze ki wa ne przez
Unię, uwia ry god nia ją nas ja ko sil ne go i sta -
bil ne go part ne ra w po li ty ce mię dzy na ro do -
wej. In te res Unii i Pol ski jest więc obo pól ny.

Chce my tak że zwró cić więk szą uwa gę Unii
na spra wy jej bez pie czeń stwa i obro ny. Na -
sze unij ne sil ne part ner stwo z NA TO z pew -
no ścią do brze bę dzie słu żyć te mu ce lo wi. Nie
sta wia my przed na szą Prezy den cją ce lów
zwią za nych z po li ty ką wo bec Ame ry ki, lecz
za cie śnia nie z nią part ner skiej współ pra cy we
wszyst kich dzie dzi nach to nasz na ro do wy in te -
res i ko rzyść po li tycz na dla ca łej Unii. Nie 
na ru sza to wca le ry wa li za cji go spo dar czej
i prób, oby uda nych, do go nie nia roz wo ju go -
spo dar cze go USA. 

Na sze pre zy dencjalne trio (Pol ska, Da nia
i Cypr) sta nie tak że przed ko niecz no ścią
zmie rze nia się z pro po zy cja mi Ko mi sji Eu ro -
pej skiej do ty czą cy mi fi nan so wa nia Unii w la -
tach 2014-2020. Gdy przy po mni my so bie, jak
mo zol nie to szło przy pra cach nad po przed nim
(sta le obo wią zu ją cym i re ali zo wa nym) bu dże -
tem, jak dziel nie wal czy li z tą ma te rią Bry tyj -
czy cy (to był czas ich Prezy den cji), to już dzi -
siaj mo że my być za do wo le ni, że to nie my bę -
dzie my do pi nać ten przy szły bu dżet.

Jest jesz cze kil ka in nych waż nych za gad -

nień, z ja ki mi bę dzie my się mie rzyć pod -
czas na szej Prezy den cji ra zem z po zo sta ły -
mi part ne ra mi na sze go trio: kon ku ren cyj -
ność, trans port i ko mu ni ka cja, ry bo łów -
stwo, ochro na śro do wi ska, wy ko rzy sta nie
ka pi ta łu ludz kie go, za gad nie nia zwią za ne
z mło dzie żą, zdro wiem, edu ka cją, kul tu rą…
Pół ro ku to ma ło, na wet pół to ra ro ku nie
wy da je się wię cej.

Czy to nam się uda? Czy uda się po go dzić re -
ali za cję am bit nych ce lów, skro jo nych wszak -
że na re al ne moż li wo ści Unii i zgod nie z za sa -
dą kon ty nu acji, o któ rej wcze śniej roz ma wia -
li śmy, z wszech stron ną pro mo cją na sze go
kra ju w Unii, prze ko na niem jej oby wa te li, że
ułań ska fan ta zja Po la ków ma ra cjo nal ne pod -
sta wy i da je się po łą czyć z do brą or ga ni za cją
i me ry to rycz ną ja ko ścią? Czy suk ce sem się
za koń czą kon fe ren cje, se mi na ria, na ra dy,
spo tka nia, wi zy ty de le ga cji pań stwo wych?
Czy po nie sio ne na kła dy or ga ni za cyj ne i fi nan -
so we przy nio są spo dzie wa ne efek ty? 
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Od po wiem py ta niem: czy Ty, mło dy Czy tel ni ku,
sta jąc do spor to wej czy ja kiej kol wiek in nej ry -
wa li za cji za kła dasz z gó ry, że jej nie wy grasz? 

Przed na mi wszyst ki mi ko lej ny suk ces!
Przed Unią tak że.

XXXIII. Po dzię ko wa nie za wspól ną „roz mo wę”
o Prezy den cji…

Na sze spotkanie do bie gło koń ca. Sta ra łem
się, jak mo głem, wiele Ci wyjaśnić, od po wie -
dzieć na wiele pytań. Te raz, dro gi Czy tel ni ku,

bez tru du się gniesz pewnie po wię cej. Czy taj
Ja na Bar cza, bo on o Unii wie wszyst ko, Ce za -
re go Mi ka, Ja na Gal ste ra, Wła dy sła wa Cza -
pliń skie go. Czy taj in nych, bo wie dzy ni gdy
za wie le. To są au to rzy trud ni, ale wie rzę, że
im po do łasz. Nie wstydź się też py tać swo ich
na uczy cie li i pro fe so rów o wszyst ko, co do -
ty czy Unii. Pa mię taj, Unia to my wszy scy
– 500 mi lio nów jej oby wa te li. Masz pra wo
do peł nej wie dzy o niej. I nie bój się jej. Unię
da je się oswo ić! A z Prezy den cją kto jak
kto, ale my po ra dzi my so bie w cu glach.

Au tor jest znaw cą pro ble ma ty ki eu ro pej skiej, na pi sał o Unii Eu ro pej skiej wie le ksią żek i ar ty ku łów. Ak tyw nie wspie rał pro ces
przy sto so wy wa nia na sze go kra ju do ak ce sji z UE, a tak że za chę cał nas wszyst kich, by śmy do Unii przy stą pi li, co raz le piej ją
po zna wa li i ro zu mie li. Je go zda niem Unia to or ga ni za cja z wiel ką przy szło ścią, choć nie po zba wio na mniej szych i więk szych
pro ble mów. Pi sze o niej z sym pa tią, do strze ga jąc za ra zem ko niecz ność sta łe go do sko na le nia Unii i uważ ne go ob ser wo wa nia
jej po czy nań przez wszyst kich jej oby wa te li, czy li przez nas.
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