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Rozwa ania na temat roli sektora pozarz dowego w Unii Europejskiej zawarte w tym tek cie nie s

podsumowaniem dorobku organizacji pozarz dowych w Europie ani te  analiz  europejskiej tradycji i 

uwarunkowa  kulturowych, które wp yn y na taki, a nie inny rozwój spo ecze stwa obywatelskiego. W tek cie

zosta  równie  pomini ty aspekt funkcjonowania trzeciego sektora w poszczególnych krajach UE. Punktem 

wyj cia by o za o enie co do nieodzowno ci funkcjonowania organizacji pozarz dowych w normalnie 

rozwijaj cym si  demokratycznym spo ecze stwie. Opisana zosta a tylko warto  dodana, jak  wnosi Unia 

Europejska dla rozwoju sektora pozarz dowego. Unia Europejska nie jest tu przedstawiona jako organizacja, 

której elementem ideologii jest wspieranie rozwoju organizacji spo ecze stwa obywatelskiego i podnoszenie ich 

znaczenia w skali europejskiej. Unia Europejska jest instrumentem realizacji tej ideologii z ca  jego 

z o ono ci : aspektami technicznymi, prawnymi i instytucjonalnymi. Opisane zosta y

w ten sposób jej kompetencje w kwestiach dotykaj cych sektora pozarz dowego; bezpo rednie relacje (i ich 

prawdziwe powody) z organizacjami pozarz dowymi, a tak e zwi zane z tym ca kowite pora ki, takie jak 

dymisja Komisji Europejskiej; prawny dorobek wspólnotowy, pocz wszy od rekomendacji i opinii nt. sektora 

pozarz dowego, sko czywszy na zapisach traktatowych; konstrukcja bud etu unijnego; znaczenie reformy Unii 

dla NGOs i inne wa ne zagadnienia, które wp ywaj  na to, jaka jest rzeczywista pozycja sektora pozarz dowego 

w Unii. 

POLITYKA SPO ECZNA 

Polityka spo eczna bardzo d ugo by a „niechcianym dzieckiem” procesu integracji europejskiej. Pierwszym 

spo ecznym programem dzia ania by  utworzony w 1960 r. Europejski Fundusz Spo eczny. Pierwotnie w 

kompetencjach wspólnotowych le a y jedynie kwestie bezpiecze stwa i ochrony w miejscu pracy. Dopiero po 

przyj ciu za o e  realizacji rynku wewn trznego (za o enia w 1985 r., docelowa realizacja – 1992 r.), polityka 

spo eczna uzyska a wi ksz  rang . Jej wag  podniós  Traktat z Maastricht, do którego zosta  za czony Protokó

Spo eczny oraz Traktat Amsterdamski, do którego Protokó  ten w czono. Debata o zakresie polityki spo ecznej 

Wspólnot Europejskich rozpocz a si  na szersz  skal  wraz z wydaniem przez Komisj  Europejsk  w 1993 r. 

dokumentu konsultacyjnego – Zielonej Ksi gi Polityki Spo ecznej. Wnioski z tego dokumentu

przypiecz towano Bia  Ksi g  Europejskiej Polityki Spo ecznej (1994).  

W Ksi gach tych równie  po raz pierwszy by a mowa o sektorze pozarz dowym w uj ciu wspólnotowym. Odt d

te , ilekro  by a poruszana kwestia „uspo ecznienia” integracji europejskiej, tylekro  pojawia o si  zagadnienie 

zwi kszenia znaczenia organizacji pozarz dowych. Co wi cej, instytucje europejskie, które maj  ograniczone 

kompetencje  

w zakresie spraw spo ecznych, nierzadko „wykorzystuj ” organizacje pozarz dowe do realizacji ró nych 

wspólnotowych programów spo ecznych i nierzadko te  – do wp ywania poprzez te programy na pa stwa

cz onkowskie.  

Znaczenie trzeciego sektora na p aszczy nie europejskiej znacznie wzros o w latach 90., nie tylko z 

powodu rozszerzania pola dla wspólnotowej polityki spo ecznej, ale tak e

w wyniku kryzysu modelu pa stwa opieku czego z lat 70. i kryzysu podej cia neoliberalnego w latach 80. w 

Europie Zachodniej. Lata 90. wraz w wygran  socjaldemokracj  w kilku krajach, przynios y nowe my lenie o 

zagadnieniach spo ecznych, a przede wszystkim o polityce zatrudnienia, w tym filozofi  tzw. trzeciej drogi, 

która rzutuje na ca  europejsk  polityk  zatrudnienia1.

Kwestie te zosta y poruszone mi dzy innymi w a nie w Zielonej Ksi dze Polityki Spo ecznej, która 

mówi a o konieczno ci zmian, maj cych zapobiec kryzysowi pa stwa opieku czego. Jednym z postulatów jest 

zdecentralizowane podej cie, zwi kszenie roli w adz lokalnych oraz organizacji „dobroczynnych”2. W Ksi dze 

jest te  mowa o nowym podej ciu do rynku pracy: najwa niejszym parametrem analizy tego rynku s  czynniki 

wp ywaj ce na procesy tworzenia i utraty miejsc pracy3. W postindustrialnych spo ecze stwach istnieje potrzeba 

rozszerzenia poj cia przedsi biorstwa na wszelkie formy samozatrudnienia, na towarzystwa wzajemno ciowe, 

1
Wi cej o polityce zatrudnienia patrz „Wybrane aspekty reformy polityki zatrudnienia w Europie” 

2 Green Paper D. A new role for welfare state?, s. 19. 
3 Wi cej nt. reformy polityki zatrudnienia w Europie patrz „Wybrane aspekty reformy polityki zatrudnienia w Europie”. 



spó dzielnie, organizacje non-profit oraz potrzeba wspierania ich, gdy  s  nieodzowne w d eniu do pe nego 

zatrudnienia4.

W tym czasie kiedy opracowywana by a Zielona Ksi ga mia a miejsce równie rewizja Funduszy 

Strukturalnych (FS)
5 co do ich celów i sposobu funkcjonowania. Poruszano kwesti  jak najefektywniejszego 

wykorzystania Europejskiego Funduszu Spo ecznego EFS. Wymaga to lepszego wspó dzia ania – tzw. partnerstwa – 

pomi dzy Komisj  a pa stwami cz onkowskimi oraz regionami, a tak e poszerzenia wymiaru partnerstwa w ramach 

poszczególnych pa stw. Rozwi zywanie takich problemów, jak np. wykluczenie spo eczne, równouprawnienie kobiet  

i m czyzn, trudno ci z adaptacj  do rynku pracy osób niepe nosprawnych, osób starszych, m odzie y problemowej 

wymaga ekspertyzy i konsultacji tak e poza sektorem publicznym. Partnerstwo powinno wi c obj  w adze 

samorz dowe, wspólnoty lokalne, NGO-sy, partnerów gospodarczych i prywatnych. W Zielonej Ksi dze te kwestie 

zosta y poddane pod dyskusj . Zastanawiano si  te , w jaki sposób w czy  partnerów w programowanie i 

podejmowanie decyzji dotycz cych EFS6. Rezultatem tej dyskusji by o uwzgl dnienie szerokiego rozumienia 

partnerstwa jako jednej z zasad funkcjonowania Funduszy Strukturalnych. 

W Bia ej Ksi dze Polityki Spo ecznej pojawi  si  zapis zapowiadaj cy organizowanie Forum Polityki 

Spo ecznej, które mia o na celu wzmacnianie kwestii konsultacji  

z organizacjami pozarz dowymi. Fora takie odby y si  w 1996 i w 1998 r. 

W 1997 r. odby  si  szczyt Rady Europejskiej w Luksemburgu, podczas którego ustalone zosta o nowe 

podej cie wspólnotowe do polityki zatrudnienia. Odt d kraje cz onkowskie mia y konsultowa  si  ze sob  w tej 

dziedzinie, przygotowywa  coroczne Narodowe Plany ds. Zatrudnienia, które nast pnie b d  ze sob

porównywane  

i ewaluowane przez Komisj  Europejsk . Podej cie takie nazwano otwart  metod  koordynacji. Do procesu 

planowaniu krajowej polityki zatrudnienia powinni zosta  w czeni partnerzy spo eczni, w tym równie

organizacje pozarz dowe (i inni partnerzy – analogicznie do zasady partnerstwa – patrz wy ej). W 2000 r. 

otwarta metoda koordynacji zosta a rozszerzona na polityk  ds. walki z wykluczeniem spo ecznym, co by o

wynikiem wp ywów i stara  organizacji pozarz dowych. Mia o to miejsce w lutym 2000 podczas spotkania 

Rady Ministrów Spraw Spo ecznych i Zatrudnienia w Lizbonie, na które zosta y zaproszone organizacje 

pozarz dowe (po raz pierwszy uczestniczy y w posiedzeniu Rady Ministrów). G ówn  „pozarz dow ” rol

odegra y European Anti Poverty Network EAPN, The Youth Forum, ATD 4th World7. EAPN przyczyni  te  si

walnie do tego, i  kwestie zwalczania wykluczenia spo ecznego zapisane zosta y traktatowo – w art. 137.  

TRZECI SEKTOR W TRAKTACIE UE

Organizacje pozarz dowe d  do formalnego uznania ich roli w Unii Europejskiej. Swoje d enia

opieraj  na prawnych zapisach o dialogu spo ecznym – social dialogue, tj. obowi zkowych konsultacjach 

instytucji UE z partnerami spo ecznymi, czyli organizacjami pracodawców i organizacjami pracowników (te 

ostatnie to g ównie zwi zki zawodowe). Poj cie dialogu spo ecznego wprowadzone zosta o przez Jednolity Akt 

Europejski w 1986 r. i uzupe nione definicj  zawart  w art. 3 Protoko u Spo ecznego do czonego do Traktatu o 

UE (1991 r.). Obecnie w Traktacie jest to art. 138 (dawny artyku  118a) i art. 139 (dawny artyku  118b)8. Dialog 

spo eczny mo e przybra  form  dyskusji, wspólnych dzia a , czasem negocjacji pomi dzy europejskimi 

partnerami spo ecznymi oraz dyskusji pomi dzy partnerami spo ecznymi a instytucjami Unii. NGO-sy zmierzaj

do poszerzenia zakresu konsultacji spo ecznych o organizacje pozarz dowe. Taki tryb rozszerzonych konsultacji 

okre lany jest mianem dialogu obywatelskiego – civil dialogue. Organizacje pozarz dowe chc , aby dialog 

obywatelski mia  umocowanie prawne w Traktacie UE, tak jak ma to miejsce w przypadku dialogu spo ecznego. 

Do tej pory Traktat UE nie porusza bezpo rednio zagadnie  sektora pozarz dowego.  

 Do Traktatu z Maastricht do czona zosta a Deklaracja 23, która wskazuje na rol  stowarzysze  oraz 

fundacji dobroczynnych: Uczestnicy konferencji podkre laj  znaczenie, odno nie realizacji celów zawartych w 

art. 1179 Traktatu ustanawiaj cego Wspólnot  Europejska, wspó pracy pomi dzy wymienion  powy ej

4 Green Paper H. 6. Job creation and entrepreneurship, s. 29. 
5 Rewizja FS ma miejsce przed ka dym nast pnym 7-letnim okresem finansowym. Ostatnio by o to przed okresem 1994-

1999 oraz 2000-2006. 
6 Green Paper C., 7. Economic and social cohesion: The role of the European Social Fund, d)  

a partnership approach, s. 66. 
7 Wi cej patrz: „Wybrane sieci organizacji pozarz dowych w Unii Europejskiej”. 
8 Art. 138 Traktatu ustanawiaj cego Wspólnot  Europejsk : „Komisja ma zadanie popierania konsultacji mi dzy partnerami 

spo ecznymi na poziomie wspólnotowym i podejmuje wszelkie w a ciwe rodki w celu u atwienia ich dialogu, zapewniaj c

zrównowa one wsparcie dla stron. 2. 

W tym celu Komisja, przed przedstawieniem wniosków w dziedzinie polityki spo ecznej, konsultuje si  z partnerami 

spo ecznymi w sprawie mo liwego kierunku dzia ania wspólnotowego” (...). 
9 Art. 117 „Cz onkowie Wspólnoty s  zgodni co do konieczno ci propagowania poprawy warunków ycia i pracy 

pracowników, pozwalaj cej na ich zrównanie w procesie post pu. Uwa aj  oni, e tego rodzaju post p b dzie rezultatem 



Wspólnot  a stowarzyszeniami oraz fundacjami dobroczynnymi, jako instytucjami odpowiedzialnymi za 
ustanawianie dobrobytu spo ecznego i spo eczn  s u b . Jednak Deklaracja nie ma mocy prawnej wi cej dla 

pa stw cz onkowskich, a jedynie charakter rekomendacji.

 Traktat Amsterdamski (ostatecznie przyj ty 1 maja 1999 r.), tak e nie zawiera zapisów o sektorze 

pozarz dowym, ale tak jak w Traktacie z Maastricht, do czona zosta a specjalna, niewi ca prawnie deklaracja 

(Deklaracja 38), dotycz ca dzia a  spo ecznych.

Deklaracja 38:

Uczestnicy konferencji dostrzegaj  wielkie znaczenie wk adu dzia a  spo ecznych  

w rozwój spo ecznej solidarno ci. Wspólnota b dzie wspomaga  europejski wymiar organizacji spo ecznych, ze 

szczególnym uwzgl dnieniem wymiany informacji i do wiadcze ,
a tak e udzia u m odych oraz seniorów w pracy spo ecznej.10

Traktat Amsterdamski zawiera natomiast nowe rozwi zania dotycz ce polityki spo ecznej (np. art. 13 

zawieraj cy klauzul  antydyskryminacyjn  i wspomniany ju  art. 137 – zwalczanie wykluczenia ze 

spo ecze stwa), które u atwiaj  prac  NGO-sów 

w poszczególnych dziedzinach polityki spo ecznej.

Pod koniec 1999 roku Platforma Organizacji Spo ecznych zorganizowa a w Lizbonie konferencj

po wi con  dialogowi obywatelskiemu pt. „Dialog obywatelski a Unia Europejska: wspieranie spójno ci

spo ecznej” W konferencji uczestniczyli reprezentanci rz dów pa stw cz onkowskich, instytucji wspólnotowych, 

Federacja Europejskich Zwi zków Zawodowych i organizacje pozarz dowe, wspieraj ce rozwój dialogu 

obywatelskiego. Wynikiem konferencji by a Deklaracja Lizbo ska, która zawiera a ujednolicone stanowisko 

Platformy wobec w czenia artyku u o dialogu obywatelskim do nowego Traktatu. Platforma zaproponowa a w 

Deklaracji tekst takiego artyku u: 

Zadaniem Komisji jest promowanie dialogu obywatelskiego z organizacjami pozarz dowymi (NGO-sami) na 

p aszczy nie wspólnotowej. Komisja zapewni, e dialog ten dotyczy  b dzie zarówno wytyczania kierunków 
dzia a  Wspólnoty, jak i tre ci wytyczonych dzia a ”.11

Zapis ten mia  by  „natchnieniem” dla decydentów na kolejnej Konferencji Mi dzyrz dowej (luty 2000), wraz z 

któr  rozpocz a si  reforma instytucjonalna Unii i prace nad rewizj  Traktatu. W swych przemówieniach do 

cz onków Parlamentu Europejskiego, wyg oszonych w zwi zku z rozpocz ciem Konferencji, Przewodnicz cy 

Komisji Roman Prodi oraz Vaclav Havel du o uwagi po wi cili spo ecze stwu obywatelskiemu oraz potrzebie 

wspierania organizacji pozarz dowych. Ich wypowiedzi cytowane by y pó niej w mediach  

w ca ej Europie.12

Jeszcze w 1999 roku rozpocz y si  prace nad Kart  Podstawowych Praw UE,

z któr  organizacje pozarz dowe wi za y du e nadzieje. Mia  si  tam znale  zapis  

o zapotrzebowaniu na dialog obywatelski. Taki zapis ostatecznie si  w Karcie nie znalaz , a Karta nie zosta a

inkorporowana do tekstu Traktatu, cho  by  mo e zostanie ona w czona do tekstu Traktatu konstytucyjnego 

UE. Traktat z Nicei, który by  wynikiem Konferencji Mi dzyrz dowej pod koniec 2000 r. nie wspomina o 

dialogu obywatelskim, cho  wprowadza, w ramach reformy instytucji wspólnotowych, nowy zapis o Komitecie 

Ekonomiczno-Spo ecznym. 

KOMITET EKONOMICZNO-SPO ECZNY

Komitet Ekonomiczno-Spo eczny (KE-S) jest instytucj  unijn , o charakterze doradczym i 

konsultacyjnym w procesie tworzenia prawa wspólnotowego i polityki UE. Komitet skupia reprezentacje 

organizacji pracodawców, zwi zków zawodowych i grup innych interesów. Pierwotnie, formalnie jego sk ad i 

misja nie obejmowa a dzia a  organizacji pozarz dowych. Sytuacja ta ulega zmianie wraz z procesem reformy 

instytucjonalnej UE.  

 W drugiej po owie lat 90., wraz ze wzrostem znaczenia sektora pozarz dowego  

w UE, Komitet bardziej zaanga owa  si  w sprawy tego sektora oraz szerzej – w rozwój spo ecze stwa 

obywatelskiego. Z w asnej inicjatywy13 lub na zlecenie Komisji Europejskiej wyda  tzw. opinie, mówi ce o jego 

stosunku do sektora pozarz dowego: „Opini  na temat wspó pracy ze stowarzyszeniami dobroczynnymi 

jako partnerami ekonomicznymi 

i spo ecznymi na polu pomocy spo ecznej” (grudzie  1997 r.), „Opini  na temat organizacji spo ecznych i 

fundacji w Europie” (stycze  1998 r.) oraz „Opini  na temat roli i wk adu organizacji spo ecze stwa

obywatelskiego w budowanie Europy” (wrzesie  1999 r.). W dokumentach tych podsumowana jest 

zarówno dzia ania wspólnego rynku, sprzyjaj cego zharmonizowaniu systemów spo ecznych, jak i procedur przewidzianych 

w niniejszym Traktacie oraz zbli enia postanowie  ustaw, rozporz dze ”. 
10 http://www.ukie.gov.pl/dokumenty/Traktat_o_Unii_Europejskiej.pdf 
11 www.Socialplatform.org 
12 www.Socialplatform.org 
13 Wydawanie przez Komitet opinii „z w asnej inicjatywy” jest okre leniem formalnym i oznacza prawne narz dzie dzia a

opiniotwórczych Komitetu, ró ne od wydawania opinii „na zlecenie” innej instytucji unijnej. 



dotychczasowa wspó praca instytucji wspólnotowych z organizacjami pozarz dowymi. Zwraca si  uwag  na 

kwesti  zapisu w Traktacie Amsterdamskim, mówi cego o umo liwieniu obywatelom dost pu do dokumentów 

wspólnotowych, oraz e NGO-sy mog  stanowi  pomoc dla obywateli  

w egzekwowaniu tego prawa. Komitet podkre la, e organizacje s  niezb dne przy wdra aniu prawa 

wspólnotowego w wi kszo ci dziedzin. W zwi zku z poszerzaniem Unii, Komitet apelowa  do Komisji, aby 

zapewni a, i  w negocjacjach akcesyjnych bierze si  pod uwag  sytuacj  organizacji dobroczynnych i fundacji w 

krajach kandyduj cych zarówno pod k tem legislacji, jak i innych warunków zapewniaj cych im pe ne 

uczestnictwo we wspó pracy europejskiej. Komitet zabra  te  g os w spornej kwestii dotycz cej traktowania 

dzia a  non-profit w polityce konkurencji UE. Komitet powo uje si  na wydany przez siebie „24 raport o 

polityce konkurencji”. Raport mówi o tym, e wolontarystyczne  

i spo eczne dzia ania zapobiegaj ce marginalizacji spo ecznej mog  by  wspierane przez pa stwo i mog

uzyska  specjalne prawne koncesje. Poza tym Komitet powo uje si  na orzeczenie Europejskiego Trybuna u

Sprawiedliwo ci z 1995 r., mówi ce o tym, e prawo wspólnotowe daje pa stwom cz onkowskim prawo do 

korzystniejszego traktowania stowarzysze  dobroczynnych ni  przedsi biorstw ukierunkowanych na zysk. 

Du ym krokiem ku wzmocnieniu wspó pracy NGO-sów z Komitetem Ekonomiczno-Spo ecznym by a tzw. 

Pierwsza Konwencja ds. Organizacji Spo ecze stwa Obywatelskiego (1999 r), podczas której Komitet 

okre li  si  „Domem dla NGO-sów”. Taki prze om wynika  ze zmian instytucjonalnych, uwarunkowanych 

rozszerzaniem si  Unii na nowe pa stwa i zwi zan  z tym rewizj  Traktatu. Komitet Ekonomiczno-Spo eczny 

zadeklarowa  wtedy, e b dzie wspiera  NGO-sy w ich d eniu do ustalenia zapisu traktatowego o dialogu 

obywatelskim podczas rozpoczynaj cej si  w a nie Konferencji Mi dzyrz dowej, zako czonej Traktatem z 

Nicei. Komitet zaproponowa  tak e:

utrzymywanie regularnego dialogu z NGO-sami (poprzez organizowane dwa razy  

w roku spotkania), 

omawianie wzajemnych programów i planów dzia a ,

dyskutowanie o rozszerzeniu wzajemnego wsparcia i wspó pracy.

Komitet zwraca  równie  uwag  na potrzeb  dialogu obywatelskiego mi dzy instytucjami europejskimi a 

organizacjami w krajach kandyduj cych.

Traktat z Nicei (koniec 2000 r.) nie zawiera  zapisu o dialogu obywatelskim, ale wprowadzi , w ramach 

reformy instytucji wspólnotowych, nowy zapis o...Komitecie Ekonomiczno-Spo ecznym (artyku  257). 

Dotychczasowe brzmienie: Komitet sk ada si
z przedstawicieli ró nych dziedzin ycia ekonomiczno-spo ecznego, w szczególno ci  

z przemys owców, rolników, przewo ników, robotników, po redników, rzemie lników, wolnych zawodów oraz 

ogó u spo ecze stwa zosta o zast pione nast puj cym: Komitet sk ada si  z przedstawicieli ró nych 
ekonomiczno-spo ecznych dziedzin zorganizowanego spo ecze stwa obywatelskiego, a w szczególno ci 

przemys owców, rolników, przewo ników, robotników, po redników, rzemie lników, wolnych zawodów, 
konsumentów oraz tych wyst puj cych na rzecz dobra ogólnego.14 Kilka lat wcze niej taki zapis by by du ym

sukcesem organizacji pozarz dowych. Jego umiejscowienie w Traktacie z Nicei by o niespodziank  dla 

organizacji pozarz dowych i wynikiem raczej dzia a  lobbingowych Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego ni

samych NGO-sów. Prawdopodobnie rozszerzenie Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego o reprezentacj

zorganizowanego spo ecze stwa obywatelskiego wp yn o na fakt, i  w Traktacie nie znalaz  si  bezpo redni 

zapis o dialogu obywatelskim. Rola samego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego nie zwi kszy a si  w ramach 

reformy instytucjonalnej,  

a ponadto organizacje pozarz dowe w praktyce pe ni  w nim (pomimo nazwania si  „Domem dla NGOs”) 

drugorz dn , pozbawion  wp ywu rol .

Organizacje pozarz dowe maj  wypracowane bezpo rednie relacje z Komisj  Europejsk  i Parlamentem 

Europejskim. Dlatego nie jest dla nich jasne, jakie znaczenie  

w praktyce b dzie mia o dla nich po rednictwo Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego  

w sformalizowaniu relacji NGO-sy – instytucje UE. 

SIECI EUROPEJSKIE

W wyniku przygotowa  do pierwszego Forum Polityki Spo ecznej w 1996 r. powsta a Platforma 

Europejskich Spo ecznych Organizacji Pozarz dowych. Jest to g ówna sie  reprezentuj ca wobec instytucji 

europejskich interesy organizacji pozarz dowych, dzia aj cych w zakresie spraw spo ecznych. Obecnie 

przynale y do niej 38 ogólnoeuropejskich sieci organizacji pozarz dowych, federacji i rad krajowych, których 

misj  jest dzia anie na rzecz spójno ci spo ecznej w Europie. Po rednio skupia 1700 organizacji cz onkowskich. 

Organizacje cz onkowskie Platformy dzia aj  na rzecz osób starszych, niepe nosprawnych, dzieci, kobiet, 

emigrantów, bezrobotnych, bezdomnych 

i innych grup spo ecznych. Platforma zajmuje si  lobbingiem, wp ywaniem na zmiany systemowe dotycz ce pól 

14
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jej dzia ania, organizuje konsultacje instytucji europejskich  

z NGO-sami przy okre laniu dotycz cej ich polityki. Platforma utrzymuje regularne kontakty z Dyrekcj

Generaln  ds. Polityki Spo ecznej Komisji Europejskiej, regularnie prowadzi konsultacje z Komitetem ds. 

Zatrudnienia i Polityki Spo ecznej Parlamentu Europejskiego. Utrzymuje te  wspó prac  z Komitetem 

Ekonomiczno-Spo ecznym oraz  

z Europejsk  Konfederacj  Zwi zków Zawodowych (oficjalnym partnerem spo ecznym dla instytucji UE). 

G ównymi dzia aniami Platformy w ostatnim czasie – w zwi zku z reform  instytucjonaln  i procesem 

rozszerzenia UE – s :

dzia ania na rzecz dialogu obywatelskiego z instytucjami Unii Europejskiej jako cz   reformy systemu 

rz dzenia Uni  (governance); 

kampania na rzecz nadania mocy prawnej Karcie Podstawowych Praw UE;  

dzia ania na rzecz wzmocnienia antydyskryminacyjnej polityki UE; 

dzia ania na rzecz zwi kszenia dost pno ci i przejrzysto ci funduszy europejskich dla organizacji 

pozarz dowych;  

w czenie organizacji pozarz dowych w Konwent nt. Przysz o ci Europy (wi cej  

o tych dzia aniach – poni ej);  

w czenie organizacji pozarz dowych z krajów kandyduj cych w bran owe sieci ogólnoeuropejskie i 

reprezentowanie ich interesów na szczeblu UE. 

Oprócz Platformy, która skupia si  na sprawach spo ecznych mo na wyodr bni  3 inne –dzia aj ce w innych 

dziedzinach – platformy reprezentacji organizacji pozarz dowych. S  to: organizacje ekologiczne (tzw. grupa G8, 

sk adaj ca si  z 8 biur przedstawicielskich ró nych organizacji, takich jak np. European Environmental Bureau, 

Greenpeace), organizacje zajmuj ce si  kwestiami ochrony praw cz owieka (platforma interesów o najlu niejszej 

strukturze wspó pracy, nie ma wyra nego sk adu, ale mo na do niej zaliczy  np. Amnesty International, Open Society 

Institute) oraz organizacje dzia aj ce na rzecz krajów rozwijaj cych si , reprezentowane g ównie przez CLONG 

(Komitet cznikowy Organizacji na rzecz Krajów Rozwijaj cych si )15.

Sieci, platformy i inne reprezentacje interesów pozarz dowych tworzy y si

w Brukseli w bardzo ró ny sposób. Organizacje dzia aj ce w sferze spo ecznej – cz onkowie Platformy 

Spo ecznej, takie jak np. European Anti-Poverty Network, European Disability Forum, jak i sama Platforma, 

powsta y z wyra nej inspiracji Komisji Europejskiej. Wynika o to przede wszystkim z faktu ograniczonych 

kompetencji instytucji wspólnotowych w zakresie polityki spo ecznej, które chcia y jednak realizowa  ró ne 

programy np. dotycz ce zwalczania ubóstwa, a nie mia y na to zgody pa stw cz onkowskich. Uruchamiaj c linie 

bud etowe (za zgod  Parlamentu Europejskiego) na okre lone dzia ania wraz ze wsparciem finansowym na 

utworzenie i funkcjonowanie organizacji (tzw. core funding) w danej dziedzinie, instytucje wspólnotowe 

powodowa y, e powstawa y organizacje pozarz dowe, które potem realizowa y programy Komisji Europejskiej. 

Organizacje te maj  formu  reprezentatywnych sieci, sk adaj cych si

z organizacji przedstawicielskich z ka dego kraju cz onkowskiego UE. Sieci te oprócz realizacji danego 

programu – maj  równie  zadanie by  cia em opiniotwórczym  

i konsultacyjnym dla instytucji europejskich we w a ciwych im dziedzinach. Wszystkie tego typu sieci powsta y

w latach 90. Wobec tych sieci cz sto formu uje si  zarzut, e s  za bardzo uzale nione od finansowania ze strony 

Komisji, aby móc by  rzeczywistym cia em opiniotwórczym czy krytycznym wobec jej (Komisji) dzia a . Tak 

wi c im bardziej Komisja chcia a zwi kszy  sw  rol  w polityce spo ecznej, tym wi ksz  rol  nadawa a NGO-

som. Z kolei je li „brukselskie” organizacje pozarz dowe chc  wp yn  na dany obszar wbrew kierunkom 

politycznym Komisji, robi  na przyk ad poprzez Parlament Europejski, który decyduje o takich, a nie innych 

liniach bud etowych UE, wdra anych potem przez Komisj .

Cztery du e „rodziny” organizacji pozarz dowych rozpocz y wspó prac  mi dzy sob , ami c

powszechny w Brukseli ostry podzia  na sektory i bran e dzia a  organizacji, w wyniku decyzji zaprzestania 

p atno ci przez Komisj  Europejsk  wobec organizacji  

w czerwcu 1998 r. Sytuacja ta by a zwi zana z brakiem podstaw prawnych dla finansowania tego typu sieci (a w 

szczególno ci dzia a  w walce z ubóstwem) i cho

w 1999 r. decyzja podj ta pomi dzy instytucjami unijnymi pozwoli a na ponowne finansowanie sieci, to nadal 

ma miejsce brak jednoznacznej podstawy prawnej, pozwalaj cej na finansowanie sieci europejskich. Jest to o 

tyle istotne, e tymczasowe rozwi zanie zastosowane w 1999 r. (znaczna rozbudowa cz ci administracyjnej 

bud etu UE – tzw. linie A – i finansowanie sieci europejskich w ten sposób) od roku 2004 przestanie by

mo liwe (ju  w roku 2003 stosowane s  rozwi zania przej ciowe), gdy wejdzie w ycie reforma struktury 

bud etu unijnego i linie A znikn 16.

15 CLONG jest obecnie w likwidacji, cho  europejskie organizacje pozarz dowe i krajowe platformy zwi zane z dzia aniem 

na rzecz krajów rozwijaj cych si  ko cz  proces tworzenia nowej ogólnej reprezentacji w miejsce CLONG-u.
16

Wi cej o bud ecie UE – patrz „Fundusze europejskie dost pne dla organizacji pozarz dowych”. 



Inne tryby powstawania reprezentacji organizacji pozarz dowych to przede wszystkim tworzenie 

oddzia u/biura w Brukseli przez „stare” mi dzynarodowe organizacje pozarz dowe. Przyk adem takich dzia a

mo e by  Amnesty International, Caritas, Greenpeace, Charities Aid Foundation i inne. Cz  z tych organizacji 

mia a (i ci gle ma) status konsultacyjny dla innych mi dzyrz dowych organizacji, takich jak Rada Europy czy 

ONZ, we wspó pracy z tymi organizacjami realizuj  one interesy sektora pozarz dowego. Przyk adem rezultatu 

takiej wspó pracy mo e by Konwencja o dost pie do informacji, udziale spo ecze stwa w podejmowaniu 

decyzji oraz dost pie do sprawiedliwo ci

w sprawach dotycz cych rodowiska
17. Jest to dokument niezwykle nowatorski i mimo tego, i  dotyczy tylko 

dzia a  z zakresu ochrony rodowiska, jego zapisy by  mo e pos u  jako modelowe dla podobnych uregulowa

w innych dziedzinach, tak e w skali ca ej Unii Europejskiej.  

Niektóre organizacje, dzia aj ce na przyk ad w zakresie zdrowia mog  by  w ogóle niezainteresowane 

lobbowaniem instytucji unijnych, ale wspó prac  ze wiatow  Organizacj  Zdrowia WHO.

RELACJE ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Z KOMISJ EUROPEJSK

W 1997 r. ukaza  si  pierwszy i jak dot d najwa niejszy „Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie 

promowania roli organizacji spo ecznych oraz fundacji  

w Europie”.

Komunikat zawiera zestawienie porz dków prawnych odnosz cych si  do sektora pozarz dowego 

wszystkich pa stw cz onkowskich, propozycj  dzia a  na rzecz lepszego wykorzystania Funduszy 

Strukturalnych (te  przez NGO-sy) oraz sugesti  co do konieczno ci rewizji polityk wspólnotowych pod k tem

wp ywu na organizacje pozarz dowe (m.in. wdra anie wspólnego rynku; zasady konkurencji; programów 

dzia a  spo ecznych).W dokumencie zaprezentowany jest te  europejski dorobek trzeciego sektora i jego 

znaczenie ekonomiczne, spo eczne i polityczne: 

To w a nie organizacjom spo ecznym oraz fundacjom zawdzi czamy pocz tki wielu s u b

 i us ug w takich dziedzinach, jak edukacja, zdrowie oraz s u by spo eczne, których istnienie uwa amy dzisiaj za 

oczywiste. Ich wk ad w rozwój my li spo ecznej i politycznej oraz stworzenie klimatu intelektualnego, w którym 
obecnie yjemy, jest równie  znacz cy. Organizacje spo eczne oraz fundacje odegra y ywotn  rol  w 

rozpowszechnianiu my li naukowej oraz osi gni  technologicznych, jak równie  stworzy y fora wymiany my li

obejmuj ce wszelkie kr gi ludzkich spraw. Prowadzi y walk  o przestrzeganie praw cz owieka oraz godno ci
osoby ludzkiej, jak równie  o zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego i rodowiska naturalnego. Wiele 

spo ród nich propaguje ducha solidarno ci ze s abszymi, chorymi oraz niepe nosprawnymi, biednymi i 

wy czonymi ze spo eczno ci, osobami starszymi.  
Równie  wiele z nich upowszechnia ide  solidarno ci pomi dzy tymi, którzy s  jej pozbawieni, pomi dzy

m czyznami a kobietami, pomi dzy pokoleniami, pomi dzy regionami prosperuj cymi dobrze a tymi, które s

ubogie. Organizacje spo eczne wnosz  istotny wk ad do walki przeciwko spo ecznemu ostracyzmowi, wyzyskowi 
kobiet oraz dzieci, jak równie  przeciwko rasizmowi i ksenofobii. Odgrywaj  ogromnie wa n  rol

w aktywizowaniu opinii spo ecznej dla promowania demokracji oraz podtrzymywania zwi zków z 

przedstawicielami spo ecze stw obywatelskich w krajach rozwijaj cych si , jak równie  w organizowaniu wielce 
potrzebnej pomocy humanitarnej w nag ych wypadkach oraz pomocy ywno ciowej w czasach kryzysów, 

niejednokrotnie wykazuj c si  heroizmem w trakcie dzia a  w regionach obj tych wojn .18

Wspó praca Komisji Europejskiej z organizacjami pozarz dowymi nie zawsze przynosi a pozytywny 

skutek. Jak ju  by o wspomniane powy ej, w 1998 r. Komisja zmuszona by a do zamro enia wi kszo ci linii 

bud etowych, dotycz cych organizacji pozarz dowych, poniewa  nie by o podstaw prawnych do ich wdra ania 

w ycie, pomimo tego i  by y zaakceptowane i przeg osowane przez Parlament19. Te i inne problemy  

z zarz dzaniem bud etem UE doprowadzi y do dymisji ca ej Komisji Europejskiej. Ucierpia y te  na tym 

niektóre sieci pozarz dowe – np. CLONG, które albo nie dosta y nowych funduszy, albo musia y zwraca  te, 

które im uprzednio Komisja przyzna a.

18 stycznia 2000 r. Komisja – ju  w nowym sk adzie i z nowym Przewodnicz cym, Romano Prodim – 

wyda a Komunikat po wi cony NGO-som pt. „Komisja i organizacje pozarz dowe: budowanie silniejszego 

partnerstwa”
20

. Nie przez przypadek najwi cej miejsca po wi cono tam reformie procedur przyznawania 

grantów. Mi dzy innymi omówione zosta o „Vademecum zarz dzania grantami”
21

, które da o definicj

17 Konwencja zosta a przyj ta 25 czerwca 1998 roku w Aarhus w Danii w czasie IV Paneuropejskiej Konferencji Ministrów 

Ochrony rodowiska w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Podpisa o j  39 krajów (w tym Polska) oraz 

Wspólnota Europejska. 
18

Komunikat Komisji w sprawie promowania roli organizacji spo ecznych oraz fundacji w Europie, Komisja Europejska, 

DG XXIII, 1997, s. 4. 
19 Decyzja Trybuna u z 1996 roku. 
20 The Commission and Non-Governmental Organisations: Building a Stronger Partnership, 18.1.2000 COM(2000) 11 final 

Commission Discussion Paper. 
21 Przewodnik ten nie ma mocy wi cej. 



poj ciu „grant” oraz wprowadzi o nowe ujednolicone procedury przyznawania grantów, monitoringu i ewaluacji. 

Z jednej strony, procedury te postrzegane by y przez organizacje jako bardziej skomplikowane ni  dotychczas, 

przygotowanie projektu wymaga o znacznie wi cej pracy i zasobów, a rozliczanie si  bardzo surowe. Z drugiej 

jednak strony, procedury te okre lane by y jako bardziej przejrzyste, jednoznaczne i daj ce gwarancje 

jednakowego traktowania zainteresowanych.22.

Vademecum nie dawa o jednak ujednoliconych ram og aszania konkursów /przetargów przez poszczególne 

dyrekcje generalne Komisji Europejskiej. Fakt, e ka da dyrekcja generalna mia a inne sugestie co do 

zarz dzania funduszami i e nie by y one  

w stanie swego podej cia uzgodni , doprowadzi  do tego, e nowy Komunikat Komisji zupe nie straci  na 

znaczeniu.  

Od stycznia 2003 obowi zuj  nowe „Regulacje finansowe” (zast puj ce vademecum), które stanowi

podstawowe, wi ce prawnie regu y dla wszystkich instytucji unijnych, dotycz ce zasad wydatkowania 

rodków unijnych – od planowania, przez przyznawanie rodków, po audyt. Stanowi  pierwsz  kompleksow

zmian  podstawy prawnej dotacji europejskich od 25 lat i s  zwi zane z reform  Komisji Europejskiej 

zainicjowanej przez Komisj  Prodiego. Regulacje nie odnosz  si  do rodków z lat wcze niejszych i obecnie 

realizowanych projektów. 

Uchwalenie tych Regulacji jest istotne dla organizacji pozarz dowych, gdy  decyduj  one o poziomie 

z o ono ci i utrudnie  w dost pie organizacji do rodków unijnych. Ustalenie tych Regulacji odby o si  przy 

braku konsultacji z organizacjami pozarz dowymi. Cho  Regulacje nie wprowadzaj  nowych restrykcyjnych 

ustale  wobec NGOs (zarzucono prób  na o enia wymogu znacz cego obni enia progu, od którego wymagana 

jest gwarancja bankowa ze strony organizacji), dodatkowe wymagania audytorskie na koniec realizacji projektu 

zapewne doprowadz  do przed u enia si  okresu oczekiwania na ostateczn  p atno .

Regulacje zawieraj  ró ne rozwi zania, które pozwalaj  pracownikom Komisji na ich stosowanie w sposób 

elastyczny, w zale no ci od sytuacji i projektu wdra anego przez NGOs. Zatem w ramach tej reformy regulacji 

finansowych nie zosta a naruszona pewna niezale no  poszczególnych dzia ów Komisji co do stosowanych 

praktyk, co mo e jest wygodne dla organizacji przyzwyczajonych do takiego a nie innego trybu post powania, 

stanowi jednak barier  do zastosowania jednolitych regu  i tworzenia wi kszej przejrzysto ci.

Wa ne jest zauwa y , e za wyj tkiem niektórych sieci europejskich specjalizuj cych si  w kwestiach 

rodków unijnych (w szczególno ci Euro Citizen Action Service ECAS), sieci te nie zwróci y uwagi na t  bardzo 

istotn  zmian  w dziedzinie finansowania unijnego dla NGOs, gdy  zaj te by y kwestiami dialogu 

obywatelskiego i Konwentu. 

Dalszym etapem reformy Komisji Europejskiej by a Bia a Ksi ga nt. Rz dzenia
23, opublikowana 25 lipca 

2001. G ównym zadaniem Bia ej Ksi gi by o wskazanie, czy zasugerowanie nowych metod pracy i nowych 

cie ek rozwoju rz dzenia Uni , bez odwo ywania si  do potrzeby zmiany Traktatów UE. Propozycje Ksi gi 

dotycz  równie  innych instytucji unijnych, jednak tylko w charakterze sugestii, gdy  formalnie dotyczy  mog

jedynie Komisji Europejskiej, a nie Unii jako ca o ci.

Ksi ga proponuje cztery g ówne obszary zmian. S  to:  

polepszenie partycypacji (w czenia) w kszta towanie i wdra anie polityki unijnej; 

polepszenie jako ci i egzekwowania regulacji unijnych; 

wzmocnienie roli Unii w wiecie;

zweryfikowanie funkcjonowania instytucji unijnych. 

Z punktu widzenia organizacji pozarz dowych najistotniejsz  kwesti  jest debata nad poszerzonym 

w czeniem tych organizacji i innych reprezentacji, tak e regionalnych  

i lokalnych, w kreowanie polityki unijnej, a tak e ulepszenie dost pu obywateli do informacji. 

Wed ug definicji Bia ej Ksi gi pod poj ciem spo ecze stwa obywatelskiego kryj  si : zwi zki zawodowe i 

organizacje pracodawców („partnerzy spo eczni”), organizacje pozarz dowe, stowarzyszenia zawodowe, organizacje, 

fundacje charytatywne, organizacje lokalne, tworzone oddolnie (grass-root), oraz organizacje, które w czaj

obywateli  

w dzia ania lokalne, ze szczególnym uwzgl dnieniem wspólnot ko cielnych i religijnych. Bia a Ksi ga mocno 

podkre la szczytn  rol , jak  odgrywaj  tego typu podmioty  

w spo ecze stwie, podkre la równie  wk ad organizacji pozarz dowych w globalny rozwój spo eczny. NGO-sy 

okre lone zosta y jako system wczesnego ostrzegania co do kierunku politycznej debaty.

Wed ug Bia ej Ksi gi Unia od pocz tku te  wspiera organizacje pozarz dowe  

w krajach kandyduj cych do UE – i jest to jednym z elementów przygotowa  tych krajów do cz onkostwa.

22 Na wzór Vademecum opracowano, wdro ony na pocz tku 2001 roku „Praktyczny przewodnik ds. PHARE, ISPA i 

SAPARD” w krajach kandyduj cych, w którym równie , mi dzy innymi w Polsce, po raz pierwszy pojawi a si  prawna 

definicja terminu „grant”.
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Z drugiej strony: organizacje spo ecze stwa obywatelskiego coraz bardziej postrzegaj  szczebel europejski jako 

odpowiedni  dla siebie platform , gdzie mo na dokona  zmian politycznych i zmian w spo ecze stwie. 

Szersze w czenie w proces „rz dzenia” oznacza dla organizacji spo ecze stwa obywatelskiego, e musz

by  one odpowiedzialne, solidne, otwarte. Komisja Europejska deklarowa a utworzenie. kompleksowej 

internetowej bazy danych ze szczegó owym opisem organizacji obywatelskich aktywnych na szczeblu 

europejskim. Taka baza mog aby s u y  pomoc  w ulepszeniu ich zorganizowania si . Komitet Ekonomiczno-

Spo eczny musi odgrywa  wi ksz  rol  w rozwijaniu si  nowych relacji i wspó odpowiedzialno ci pomi dzy 

instytucjami a spo ecze stwem obywatelskim (jest to nast pstwo nowych zapisów Traktatu z Nicei (patrz 

wy ej). Przewiduje si  w przysz o ci zwi kszenie roli Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego i jego wp ywów na 

kszta towanie polityki. Dotychczas Komitet móg  przedstawia  swoj  opini , co do inicjatyw ustawodawczych 

ju po ich przed o eniu przez Komisj . Obecnie finalizowane s  rozmowy z Komisj  na temat mo liwo ci

konsultacji na wcze niejszym etapie procesu ustawodawczego24.

Dotychczasowe sposoby konsultacji prowadzone przez Komisj  to takie instrumenty jak: zielone i bia e

ksi gi, komunikaty, komitety doradcze, konsultacje on-line (poprzez Internet), konsultacje ad hoc. Parlament 

Europejski wykorzystuje w tym celu swoje komitety oraz organizuje tzw. przes uchania publiczne25. Niektóre 

pa stwa cz onkowskie systematycznie konsultuj  na szczeblu krajowym sprawy i prawo europejskie. W Bia ej

Ksi dze pojawia si  stwierdzenie, i  w ramach ka dej z tych metod wi cej powinno i musi by  uczynione.

Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia kultury konsultacji i dialogu, dotyczy to wszystkich instytucji europejskich, 

ale w szczególno ci Parlamentu Europejskiego i jego przes ucha  publicznych, gdy  bezpo rednio reprezentuje 

on obywateli. Pojawia si  te  sugestia, aby zintensyfikowa  w tym kierunku prace komisji sejmowych do spraw 

europejskich w parlamentach poszczególnych krajów.  

Wed ug Bia ej Ksi gi usprawnienie konsultacji nie mo e by  osi gni te poprzez ustanowienie ram 

prawnych (czyli takich ram, których domaga y si  organizacje) – powinno si  raczej d y  do ustanowienia 

„kodeksu” minimalnych standardów, reguluj cych to, co ma by  konsultowane, kiedy, przez kogo i w jaki 

sposób.  

Kodeks ten powinien zapobiec jednostronnemu wys uchiwaniu argumentów przez polityków lub uczynienia 

pewnych grup bardziej uprzywilejowanymi w dost pie do konsultacji w zale no ci od dziedziny i narodowo ci. 

Z jednej strony, takie standardy powinny równie  polepszy  reprezentatywno  organizacji spo ecze stwa 

obywatelskiego  

i ustrukturalizowa  ich debat  z instytucjami. W ramach niektórych sektorów, gdzie proces konsultacyjny jest 

ju  dobrze zakotwiczony, Komisja mog aby rozwin  obszerniejsze umowy partnerskie – poci ga oby to za 

sob  zobowi zanie Komisji do bardziej zaawansowanych konsultacji (w porównaniu do minimalnych 

standardów).  

Z drugiej strony zmusza oby organizacje spo ecze stwa obywatelskiego do usprawnienia swych wewn trznych 

struktur, zagwarantowania otwarto ci i reprezentatywno ci oraz dowodzi oby, i  s  odpowiednimi podmiotami 

do powierzania im informacji i potrafi  prowadzi  debaty na szczeblu krajowym.  

Rada i Parlament Europejski powinny zrewidowa  swoje relacje ze spo ecze stwem obywatelskim i 

bazuj c na minimalnych standardach konsultacji, wnie  swój wk ad

w stworzenie ogólnych wskaza  standaryzuj cych konsultacje przed rokiem 2004. 

Bia a Ksi ga zawiera równie  postulat bardziej aktywnej wspó pracy Komisji  

z ró nymi sieciami, np. sieciami miast, szkó , uczniów, organizacji itp.  

Du o uwagi w Bia ej Ksi dze po wi ca si  kwestiom legislacyjnym – wielokrotnie podkre la si  w niej, e

zanim ustanowiony zostanie akt prawny lub nast pi interwencja na szczeblu europejskim, trzeba dokona

analizy, czy szczebel europejski w danym przypadku jest rzeczywi cie nieodzowny.  

Poza tym instytucje Unii powinny umie  wybra  w a ciw  form  prawn  – nie zawsze potrzebne s

szczegó owe rozwi zania – czasem odpowiedniejsze okazuj  si  ramowe regulacje. Bia a Ksi ga proponuje 

wprowadzenie nowego, interesuj cego z punktu widzenia organizacji pozarz dowych, tzw. instrumentu 

koregulacji. Instrument ten czy proces ustawodawczy i tworzenia nowych regulacji z dzia aniami podmiotów, 

których ten proces dotyczy. Innymi s owy, podmioty te uczestnicz  w tworzeniu regulacji. Instrument 

koregulacji mo e by  on zastosowany tylko wtedy, gdy jednoznacznie wnosi jak  warto  dodan  i s u y dobru 

ogólnemu. Nie mo e podwa a  podstawowych praw i wyboru kierunku polityki. Musi by  zgodny z prawem 

konkurencji UE. Nie powinien by  wykorzystywany w sytuacjach, kiedy dane regulacje maj  by  przygotowane 

w sposób jednolity we wszystkich pa stwach cz onkowskich. Taki instrument by  ju  zastosowany np. w 

zakresie ochrony rodowiska lub uzgodnie  w zakresie standardów produkcyjnych.  

Inny mechanizm, o którym wspomina Bia a Ksi ga to „koordynacja”, która dotyczy g ównie wymiany 

przyk adów dobrej praktyki w ka dym zakresie26 pomi dzy krajami, w czaj c w to pa stwa kandyduj ce. 

24
Dotyczy tak e Komitetu Regionów. 

25 „Public hearings”; organizowane s  od pocz tku 2001 roku.
26

Np. w sprawach spo ecznych i zatrudnienia. 



Rola regionów, wspólnot lokalnych, miast bardzo mocno wzros a przez ostatnie 15 lat i coraz wi ksza jest 

ich odpowiedzialno  w zakresie wdra ania prawa wspólnotowego: pocz wszy od rolnictwa, poprzez Fundusze 

Strukturalne po ekologiczne standardy. Oznacza to o wiele silniejsze zaanga owanie ludzi i lokalnych, 

tworzonych oddolnie organizacji pozarz dowych (grass-root) w rozwój lokalnej demokracji. Niestety, regiony  

i lokalne wspólnoty coraz dotkliwiej odczuwaj , e pomimo ich rosn cej odpowiedzialno ci, nie s  one 

zauwa ane i wykorzystywane do komunikacji pomi dzy spo ecze stwem a decydentami UE. Pojawia si

równie  krytyka aktów prawnych przyj tych przez Rad  i Parlament Europejski, jako aktów przygotowywanych 

zbyt szczegó owo i niedostatecznie dostosowanych do lokalnych warunków i do wiadcze . eby temu 

przeciwdzia a  powinny by  organizowane konsultacje z krajowymi stowarzyszeniami samorz dów 

regionalnych i lokalnych, a tak e powinna by  polepszona wspó praca tych stowarzysze  z Komitetem 

Regionów.  

Unia Europejska ma zamiar przetestowa , respektuj c przy tym za o enia traktatowe, nowe techniki 

wdra ania prawa wspólnotowego, tzw. kontrakty trójstronne. Takie kontrakty maj  by  zawierane pomi dzy

pa stwami cz onkowskimi, regionami lub wspólnotami lokalnymi, desygnowanymi w tym celu przez pa stwa 

cz onkowskie  

i Komisj  Europejsk . Rz dy centralne by yby odpowiedzialne za realizacj  kontraktu,  

a dzia ania w a ciwe by yby wdra ane bezpo rednio przez samorz dy. Pilotowymi dzia aniami mog yby by

obj te kwestie ochrony rodowiska. 

Komisja Europejska widzi mo liwo  usprawnienia informowania spo ecze stwa poprzez dostosowanie 
informacji pochodz cej z instytucji UE do okre lonego kontekstu regionalnego i lokalnego. Informacja powinna 

by  dost pna we wszystkich j zykach oficjalnych UE i dotyczy to równie  przysz ych krajów cz onkowskich. 
Oprócz tego strona internetowa Europa.eu.int powinna rozwija  si  w kierunku interaktywnej platformy 

informacyjnej, s u cej jako miejsce debat, komentarzy oraz cz cej ró ne sieci w ca ej Unii. Instytucje 

europejskie powinny równie  kontynuowa  rozwijanie strony internetowej EUR-LEX; jako jednego miejsca, 
zbieraj cego informacje o powstaj cych i przyj tych aktach prawnych i udost pniaj c je we wszystkich j zykach. 

W Bia ej Ksi dze postuluje si  te  poczynienie kroków, maj cych sprawi , e wzro nie zaufanie do porad i 

ekspertyz przygotowanych przez ekspertów – poprzez publikowanie wielu ró nych argumentacji oraz uzasadnie
dlaczego taka, a nie inna opcja zosta a wybrana27.

Organizacje pozarz dowe (i nie tylko one) czu y si  troch  rozczarowane Bia  Ksi g . Postulaty Bia ej

Ksi gi o usprawnieniu przep ywu informacji koncentruj  si  na wykorzystaniu Internetu, cho  Romano Prodi 

zapewnia , e rozpowszechnianie informacji nie poprzestanie na Internecie. Bia a Ksi ga nie wnosi wiele dla 

NGO-sów: ani w kwestii ich pozycji w UE ani co do relacji z instytucjami europejskimi. Jest powtórzeniem 

poprzednich dokumentów – komunikatów Komisji i opinii Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego – na temat roli 

organizacji w Unii Europejskiej. Interesuj ce wydaj  si  by  „minimalne standardy konsultacji”, a tak e mechanizmy 

partycypacji w rz dzeniu zaproponowane w tym dokumencie, np. instrument koregulacji. By  mo e NGO-sy powinny 

si  na nich skoncentrowa  i stara  si  je jak najszerzej wykorzysta .

Prace przygotowawcze do Bia ej Ksi gi toczy y si  w ramach specjalnych grup roboczych Komisji – jedna 

z nich odpowiedzialna by a za kwestie konsultacji  

i partycypacji spo ecze stwa obywatelskiego w rz dzeniu. Zapoznaj c si  z raportem  

z prac tej grupy28 mo na znale  w nim równie  zagadnienia, które zosta y pomini te  

w Bia ej Ksi dze. Nie wspomina ona na przyk ad o debacie nad w czeniem do Traktatu UE nowego artyku u, 

mówi cego o prawie organizacji do konsultacji. Nie porusza te  kwestii, w jaki sposób organizacje mia yby by

akredytowane do uczestniczenia 

w konsultacjach. Pomija równie  postulat intensyfikacji prac nad w czeniem organizacji pozarz dowych z 

krajów kandyduj cych do prac Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego.  

Minimalne standardy konsultacji 

Zgodnie z zapowiedzi  zawart  w Bia ej Ksi dze Rz dzenia UE, w grudniu 2002 roku Komisja Europejska 

zaproponowa a ramy „minimalnych standardów konsultacji:. G ównym celem opracowania tych standardów jest 

d enie do upublicznienia procesu ustawodawczego, dotycz cego prawa wspólnotowego, a tak e konsultowanie 

si  z szerok  opini  publiczn  co do wytyczanych kierunków politycznych oraz w procesie podejmowania 

decyzji wysoce specjalistycznych (np. kwestia wyboru ekspertyz naukowych)29.

27 Reforma rz dzenia UE oraz bezpo rednio prace nad Bia  Ksi g  uwzgl dniaj  ju  publiczn  debat  na ten temat. O 

warto ciach i niedoskona o ciach Bia ej Ksi gi, ka dy móg  si  wypowiedzie . Reakcje i komentarze do Bia ej Ksi gi mog y

by  przysy ane (do ko ca marca 2002 r.) bezpo rednio do Komisji Europejskiej poczt  elektroniczn  lub poczt . Sp yn o

sporo stanowisk od organizacji pozarz dowych, na podstawie których dokonana zosta a powy sza ocena Bia ej Ksi gi.
28 www.europa.eu.int/comm/governance/areas/group3/report_en.pdf 
29 Problem ten pojawi  si  wraz z BSE i zarzutami co do „b dno ci” naukowych ekspertyz, które doprowadzi y do 

szerokiego zakresu zaistnienia tej choroby.



Tekst dokumentu, który ma by  poddany konsultacji powinien by  jasny i zwarty oraz powinien zawiera

ca o  potrzebnych informacji, tak aby u atwi  proces wypowiedzi/nadsy ania stanowisk. 

Informacja podana do wiadomo ci publicznej i poddana konsultacjom powinna zawiera :

streszczenie zawarto ci, zakres i cele konsultacji, opis konkretnych zagadnie  szczególnie wa nych dla 

Komisji, otwartych na debat  i zapytania,  

szczegó y przebiegu ka dego „wys uchiwania g osów”, spotkania lub konferencji (je li dotyczy), 

szczegó y dotycz ce namiarów (kontakt) oraz terminów, 

wyja nienie jakie b dzie dalsze post powanie Komisji wobec nades anych tekstów, stanowisk zwrotnych 

oraz jakie b d  nast pne kroki wobec konsultowanego zagadnienia 

odno niki do zwi zanych z konsultacj  dokumentów (je li nie s  za czone).

Komisja powinna zapewni  adekwatn  kampani  informacyjn  i u wiadamiaj c  oraz dostosowa  swoje 

kana y komunikacyjne do potrzeb grup, których dotyczy proces konsultacji. Nie wykluczaj c innych narz dzi 

komunikacyjnych, otwarte konsultacje zawsze powinny by  zamieszczane w Internecie i mie  tam jedno sta e

miejsce.

Równolegle powinny by  wykorzystywane narz dzia bardziej tradycyjne ni  Internet (np. og oszenia w prasie, 

listy mailingowe). Tam gdzie zachodzi okre lona potrzeba lub konieczno , Komisja powinna dostarczy  dokumenty 

do konsultacji w alternatywnej formie, aby uczyni  je bardziej dost pnymi np. dla osób niepe nosprawnych. Komisja 

powinna zawsze zapewni  wystarczaj c  ilo  czasu na zaplanowanie, zg aszanie si  na zaproszenia i/lub 

opracowanie pisemnych stanowisk. Obecnie Komisja uwa a, e na pisemny wk ad do konsultacji powinno wystarczy

6 tygodni, a na przygotowanie si  do spotkania 20 dni roboczych. 

Okres konsultacji powinien stanowi  racjonaln  równowag  pomi dzy zapotrzebowaniem na opinie z 

zewn trz, a sprawnym procesem decyzyjnym. W pilnych przypadkach lub wtedy, gdy zainteresowane strony 

mia y wystarczaj ce mo liwo ci do wyra enia swoich opinii, okres ten mo e zosta  skrócony. Warto jednak 

pami ta , e okres d u szy ni  6 tygodni mo e by  niezb dny, je li trzeba wzi  pod uwag  istniej ce wi ce 

mechanizmy (np. wymóg notyfikacji w ramach WTO) lub specyfik  danej sprawy (np.  

z powodu jej z o ono ci lub ró norodno ci zainteresowanych stron). Kiedy wyga nie termin przeznaczony na 

przesy anie komentarzy, Komisja zamyka konsultacje 

i przechodzi do nast pnych etapów w procesie administracyjnym (np. etapu przygotowania do podj cia decyzji 

przez Komisarzy). 

Nades ane stanowiska powinny by  z uwag  analizowane, aby mo na by o stwierdzi , czy i do jakiego 

stopnia, wyra one pogl dy mog  mie  zastosowanie wobec zagadnienia poddanego konsultacjom. Stanowiska te 

powinny by  upubliczniane 

w Internecie. Zadaniem Komisji jest do o enie stara , aby wprowadzi  praktyk  adekwatnej reakcji zwrotnej dla 

uczestników konsultacji oraz dla ogó u.

Do przedk adanych przez Komisj  inicjatyw legislacyjnych za czane s  memoranda obja niaj ce 

okre lon  propozycj . Memoranda te powinny zawiera  opis wyników wcze niejszych konsultacji wraz z 

wyja nieniem, jak ten proces si  odbywa  oraz, w jaki sposób wyniki konsultacji zosta y uwzgl dnione w 

przedk adanej inicjatywie. Dodatkowo, w raportach uzupe niaj cych powinno znale  si  podsumowanie 

wyników konsultacji, przeprowadzonych w ramach oceniania wp ywu proponowanych regulacji na inne 

dziedziny ycia.

Reforma UE 

W 2000 roku rozpocz  si  równie proces reformy instytucjonalno-prawnej UE, który to rozwija  si

poprzez szczyt w Nicei i w Laeken (koniec 2001 r.), przybra  form Konwentu (2002 r.), który zako czy si

Traktatem Konstytucyjnym w 2004 roku.  

Po nieudanej próbie reformy Unii Europejskiej podczas szczytu przywódców pa stw cz onkowskich w Nicei w 

grudniu 2000 r. do  szeroko komentowano fakt, e tradycyjne uzgadnianie reform w Unii Europejskiej, 

wy cznie przez dyplomatów rz dów pa stw cz onkowskich nie jest skutecznym sposobem na realizacj  tak 

ambitnej reformy, jakiej wymaga Unia. Tak  opini  wyra a y tak e organizacje pozarz dowe, które krytykowa y

nie tylko marne wyniki szczytu, ale tak e fakt przeprowadzenia dyskusji i debat nad tak  istotn  reform  w 

zaciszu kuluarów. 

Lepszy sposób na przeprowadzenie debaty nad reform  widziano w organizacji Konwentu na wzór 

pierwszego Konwentu, który odby  si  w 1999 i dotyczy  opracowania Europejskiej Karty Podstawowych 

Praw30. Cho  organizacje pozarz dowe by y niezbyt zadowolone ze sposobu prowadzenia konsultacji 

dotycz cych Karty oraz z tego, i  na szczycie w Nicei nie zosta a w czona do porz dku prawnego Unii, to 

jednak otwarty, publiczny sposób prowadzenia prac przy redakcji Karty spowodowa , e idea Konwentu mia a

szerokie wsparcie w ród organizacji pozarz dowych. 

30 Polska wersja Karty pod adresem:  www.futurum.gov.pl/dokumenty/Karta_Praw_Podstawowych.pdf. Informacja o 

pierwszym Konwencie (po angielsku) pod adresem www.europarl.eu.int/charter/default_en.htm. 



W zwi zku z tym wiele organizacji zmobilizowa o si , aby poprze  ide  powo ania Konwentu, co dosz o

do skutku 14 grudnia 2001r. Organizacje tak e bacznie ledz  obrady samego Konwentu i proponuj  w asne 

rozwi zania i postulaty reform31.

Stowarzyszenie europejskie 

Po trzydziestu latach debaty, w grudniu 2000 roku podczas szczytu UE w Nicei uzyskano porozumienie co 

do utworzenia jednolitego europejskiego statutu spó ki32. Regulacja ta umo liwia za o enie spó ki, która b dzie 

funkcjonowa a na p aszczy nie mi dzynarodowej bez konieczno ci oddzielnej rejestracji swego dzia ania w 

poszczególnych krajach. Statut ten umo liwi tworzenie na identycznych europejskich podstawach prawnych – 

niezwi zanych z adnym krajowym porz dkiem prawnym – stowarzyszenia, fundacji, spó dzielni lub 

towarzystwa wzajemno ciowego w dowolnym pa stwie cz onkowskim. Statut ten by by szczególnie wygodny 

dla dzia a  mi dzynarodowych33. Na rozwi zanie to szczególnie naciskaj  organizacje mi dzynarodowe, 

zak adaj ce swe biuro przy instytucjach unijnych, które do tej pory funkcjonuj  zgodnie z prawem belgijskim. 

Pod koniec roku 2002 Komisja przedstawi a rz dom pa stw cz onkowskich wst pny tekst takiego statutu i w 

styczniu 2003 r. spodziewane jest jego przyj cie. Jednak nale y si  spodziewa , e minie jeszcze kilka lat, zanim 

statut zaistnieje w porz dku prawnym. 

PROBLEMY PODATKOWE W MI DZYNARODOWYCH DZIA ANIACH ORGANIZACJI 

POZARZ DOWYCH

Jak wida  w wyniku reformy instytucjonalno-prawnej UE pojawi o si  sporo nowych regulacji 

dotycz cych tak e organizacji pozarz dowych, takich jak minimalne standardy konsultacji, Nowe regulacje 

finansowe czy te  statut stowarzyszenia europejskiego. Do tej pory jednak nie uregulowano i nie wprowadzono 

u atwie  dla podstawowych mi dzynarodowych (europejskich) dzia a  dla sektora pozarz dowego. 

Przede wszystkim na bariery napotykaj  dzia ania o charakterze dobroczynnym (darowizny, transfer 

funduszy itp.). Istniej  cztery podstawowe problemy zwi zane

z opodatkowaniem mi dzynarodowych inicjatyw34:

opodatkowanie dzia a  prowadzanych przez krajowe NGO-sy za granic

Dane pa stwo nie przyznaje przywilejów podatkowych tej organizacji, poniewa  nie dzia a ona na rzecz 

po ytku publicznego tego pa stwa.

opodatkowanie dzia a  prowadzanych w danym kraju przez zagraniczne organizacje 

Dane pa stwo nie przyznaje przywilejów podatkowych organizacji zarejestrowanej  

w innym kraju, a dzia aj cej na terenie tego pa stwa, poniewa  pozostaje ona poza kontrol  fiskaln  lub innym 

podobnym rodzajem nadzoru tego pa stwa.  

zwolnienie od podatku krajowych darczy ców wspomagaj cych finansowo zagraniczne organizacje 

Dane pa stwo nie przyznaje przywilejów podatkowych osobom wspieraj cym organizacje zarejestrowane w 

innych krajach, nawet je li dzia aj  one na terenie tego pa stwa. Brak jest równie  takiego mechanizmu 

kontroli, który zapewni by, e darowizna zosta a

w rzeczywisto ci wykorzystana na rzecz dobra publicznego. 

zwolnienie od podatku darowizn osób z zagranicy dla krajowych organizacji 

Dane pa stwo przyznaje przywileje podatkowe jedynie osobom z zagranicy maj cym status sta ego pobytu, 

które wspomagaj  krajowe organizacje dobroczynne. 

Nawet je li jakie  pa stwo jest gotowe przyzna  zwolnienia podatkowe darczy com lub organizacjom 

pozarz dowym z innego kraju, rzadko si  zdarza, e druga strona zajmuje podobne stanowisko, a czasami dane 

pa stwo jest gotowe udzieli  zwolnienia z podatku jedynie na zasadzie wzajemno ci. G ówny argument 

przemawiaj cy przeciwko przyznawaniu zwolnie  od podatku w omawianych przypadkach, to rzekomy brak 

korzy ci dla kraju, który podj by tak  inicjatyw . Jednak w obliczu post puj cej integracji europejskiej ten 

argument nale y kwestionowa  a ocenianie po ytku publicznego  

w w skich – lokalnych lub narodowych kategoriach – powinno w sposób naturalny ulec zmianie.  

Niestety, nawet przy dobrej woli pa stw i zasadzie wzajemno ci, zwolnienia podatkowe przyznawane 

zagranicznym organizacjom pozarz dowym i darczy com, mog  prowadzi  do niepo danych skutków, je li 

zainteresowane pa stwa maj  ró n  definicj  po ytku publicznego. Na przyk ad, je eli jedno pa stwo przyznaje 

ulgi podatkowe organizacjom dzia aj cym w zakresie praw cz owieka, ale drugie nie, mo e to powodowa , e

darczy ca w drugim z rozwa anych pa stw b dzie chcia  wspomóc organizacj

31 Wi cej patrz: „Konwent nt. Przysz o ci Europy” 
32 SEAL, Social Economy and Law, European Foundation Centre, lata 1998 – 2002. 
33 Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Statute for a European 

association, The Council of European Union, 1996.
34 Paul Bater, The Tax treatment of Cross-Border Charitable Activities, SEAL, Winter 2000-2001, t umaczenie Wojciech 

Nerkowski.



w obcym kraju, gdzie tak  ulg  podatkow  od darowizny uzyska, bo gdyby zdecydowa  si  wspomóc krajow

organizacj , nie móg by oczekiwa  na odliczenie od podatku. 

Omawiane problemy mo e rozwi za  spójna i konsekwentnie stosowana definicja po ytku publicznego. 

Jednak oprócz problemów natury technicznej, inicjatywa ta napotyka na brak zainteresowania ze strony 

polityków. Spo eczno  mi dzynarodowa opracowa a podstawy prawne okre laj ce np. wymian  handlow , lecz 

brak jest podobnych uregulowa  dla dzia alno ci NGO-sów. Dlatego organizacje pozarz dowe powinny w o y

wi cej wysi ku w lobbing na rzecz prawnych i fiskalnych regulacji swej dzia alno ci na arenie mi dzynarodowej35.

Zako czenie 

Powstanie Wspólnot Europejskich i ich funkcjonowanie jednoznacznie wp yn o na podniesienie pozycji 

trzeciego sektora. Proces ten wp ywa na jego integracj , konsolidacj , wymian  do wiadcze  mi dzy krajami, 

lepsz  komunikacj  itd. Oznacza to równie  dla niego nowe ród a finansowania. Bardzo wa ny jest fakt, e

integracja Unii poci ga za sob  integracj  organizacji pozarz dowych, gdy  to poci ga za sob  integracj

spo ecze stw i jednostek 

Dorobek wspólnotowy po wi cony zagadnieniom trzeciego sektora nie jest jednak imponuj cy. Opiera si

g ównie na niewi cych prawnie rekomendacjach, co czasem budzi zdziwienie w krajach kandyduj cych,

których organizacje pozarz dowe licz  na powa ne zmiany i podniesienie swej pozycji po wej ciu do Unii. 

Niemniej jednak rekomendacje te s  szalenie istotne i podnoszone jako argumenty wobec rz dów krajowych o 

lepsz  z nimi wspó prac . Ma to miejsce szczególnie w krajach kandyduj cych.

W Polsce na przyk ad my li si  o wprowadzeniu – wzorem trendów w UE – dialogu obywatelskiego do 

komisji trójstronnej (czyli dialogu spo ecznego). Co ciekawe, tak „rewolucyjne” dzia ania prawdopodobnie nie 

by yby mo liwe np. w krajach pó nocnych Europy, gdzie prawo odno nie trzeciego sektora zmienia o si  raz na 

kilkadziesi t lub na kilkaset lat. Zmian mo emy oczekiwa  raczej na szczeblu ogólnounijnym ni

w poszczególnych krajach, g ównie w relacjach z samymi instytucjami wspólnotowymi,  

w sferze dzia a  typowo mi dzynarodowych oraz w zakresie funkcjonowania jednolitego rynku i prawa 

konkurencji. Warto jednak zauwa y , e to w a nie europejska kultura, która „spowalnia” zmiany sprawia, e

sektor pozarz dowy ma tak  wysok  pozycj  w UE. To w a nie ta kilkusetletnia, w niektórych pa stwach, 

tradycja i kultura prawna w sposób naturalny uznaje trzecie sektor jako niezb dny komponent demokracji, a jego 

jako  jako miernik realizacji demokracji w praktyce. Wysoki rozwój cywilizacyjny, wiadomo ciowy,

powszechny dost p do edukacji i kultury, wolno  wypowiedzi i stowarzyszania si , poszanowanie godno ci

cz owieka, zach ty do aktywno ci obywatelskiej, warto ci judeochrze cija skie, zasady ochrony praw cz owieka 

itd. wszystko to sprawia, e europejski sektor pozarz dowy jest dojrza y i ugruntowany.  

„L'Europe, paradis de la vie associative? (...) Chacun porte assurément sa vision de paradis. Les enlumineurs 

médiévaux y voyaient un jardin ordonné; pour Henri Rousseau c'était plutôt une jungle. La situation juridique, 

sociologique et économique de la vie associative se situe, dans chacun des pays d'Europe, quelque part entre 

l'Eden de Giotto et la forêt luxuriante du douanier. La tradition chrétienne voit aussi dans le paradis (originel) un 

monde qui fût provisoire. La question de savoir si l'espace de liberté qu'ouvre la vie associative sera durable, est 

particulièrement importante, appliquée à la moitié de l'Europe qui (re)découvre la démocratie.” 36 (Doucin 

Michel (red.), Guide de la liberte associative dans le monde. Les legislations des societes civiles de 138 pays, La 

Documentation Francaise, Pary , 2000) 

35 Tam e. 
36

„Czy Europa jest rajem dla trzeciego sektora? (...) Ka dy ma w tym przypadku swoj  wizj  raju. redniowieczni iluminarze 

dostrzegali tu uporz dkowany ogród, dla Henri Rousseau by a to d ungla. Otoczenie prawne, socjologiczne i ekonomiczne 

trzeciego sektora sytuuje si , w ka dym  

z pa stw Europy, gdzie  pomi dzy Edenem Giotta a g szczem celnika. Tradycja chrze cija ska postrzega za  raj (pierwotny) 

jako rzeczywisto  tymczasow . Pytanie o to, czy przestrze  dla wolno ci, która daje mo liwo  stowarzyszania si , b dzie

trwa a, jest szczególnie wa ne i odnosi si  przede wszystkim do tej mniejszej cz ci Europy, która odkrywa (na nowo) 

demokracj ".
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KONWENT NT. PRZYSZ O CI EUROPY

Jak organizacje pozarz dowe zorganizowa y swój lobbing wobec Konwentu 

Pawe  Krzeczunowicz, przedstawiciel Polskich Organizacji Pozarz dowych   
w Brukseli

 Konwent nt. Przysz o ci Europy, który od ko ca lutego 2002 r. odbywa si

w Brukseli, jest jednym z najwa niejszych wydarze  publicznych, pozwalaj cych na przeprowadzenie szerokiej 

debaty o tym, jak wygl da  b dzie Unia Europejska  

w przysz ych latach. Przygotowuj c propozycj  reformy Unii, delegaci na Konwent maj  mo liwo  na nowo 

ukszta towa  sposób funkcjonowania instytucji europejskich, ale tak e polityk  Unii wobec swoich 

mieszka ców i wobec innych pa stw wiata. Debatuj c na temat przysz o ci Europy, debatuj  równie  na temat 

przysz o ci Polski. 

 Z tego powodu organizacje spo eczne uwa nie ledz  obrady Konwentu. Mobilizacja ta dotyczy nie tylko 

organizacji biznesu czy o rodków akademickich i think-tanków, ale tak e organizacji pozarz dowych, w tym 

zw aszcza europejskich sieci NGOs. Na pó metku obrad Konwentu (koniec 2002 r.), w momencie kiedy 

rozpocz a si  gor ca faza pisania proponowanego Traktatu Konstytucyjnego Unii mo na okre li , w jaki 

sposób organizacje pozarz dowe zorganizowa y si  wokó  prac Konwentu. 

LOBBYING NA RZECZ POWO ANIA KONWENTU

 Organizacje pozarz dowe nale a y do szerokiego grona krytyków wyników szczytu przywódców pa stw 

cz onkowskich w Nicei w grudniu 2000 r. Krytykowano m.in. fakt przeprowadzenia dyskusji i debat pomi dzy 

urz dnikami i dyplomatami przy wy czeniu publiczno ci. Organizacje opowiada y si  za przeprowadzeniem 

Konwentu, zorganizowanego na wzór Konwentu z lat 1999-2000, który s u y  opracowaniu Europejskiej Karty 

Podstawowych Praw1 – wtedy debata prowadzona by a w sposób otwarty i publiczny. 

 Podczas Prezydencji belgijskiej w drugim pó roczu 2001r., organizacje pozarz dowe  

w Brukseli wzmog y naciski, aby kolejna próba reformy Unii Europejskiej poprzedzona zosta a Konwentem. 

Latem i jesieni  2001r. prowadzona by a przez dwie organizacje (Platform  Europejskich Organizacji 

Socjalnych – Social Platform – oraz Sta e Forum Spo ecze stwa Obywatelskiego przy Ruchu Europejskim) 

kampania na rzecz powo ania Konwentu, której g ówne postulaty zosta y zawarte w Deklaracji Obywatelskiej 

[patrz ramka]. W pewnym sensie by o to wywarzanie otwartych drzwi: fiasko konferencji mi dzyrz dowej w 

Nicei by o tak druzgoc ce, e sami politycy ch tnie patrzyli na powo anie Konwentu.  

 Koniec kampanii Social Platform i Sta ego Forum stanowi o spotkanie pod tytu em Zgromadzenie 

Obywatelskie 2004 (Citizen’s Assembly 2004), które odby o si  w tym samym czasie co szczyt przywódców 

Unii Europejskiej w Laeken w dniach 14-15 grudnia 2001 r. 

1 Polska wersja Karty pod adresem: www.futurum.gov.pl/dokumenty/Karta_Praw_Podstawowych.pdf. Informacja o 

pierwszym Konwencie (po angielsku) pod adresem www.europarl.eu.int/charter/default_en.htm. 



Konwent nt. Przysz o ci Europy 

5

DEKLARACJA OBYWATELSKA Z LAEKEN – EUROPA: NASZA 

PRZYSZ O

My, reprezentanci organizacji i ruchów zaanga owanych w dzia ania na rzecz równo ci, pokoju,

podstawowych praw, sprawiedliwo ci spo ecznej, zrównowa onego rozwoju, jako ci ycia oraz

ró norodno ci kulturalnej, b dziemy obecni podczas szczytu Unii Europejskiej, który odb dzie

si  w Laeken w Belgii 14 i 15 grudnia 2001 – podobnie jak to mia o miejsce w przypadku

poprzednich szczytów UE – by wspiera  Uni  opart  na demokracji i solidarno ci, Uni , która

jest reprezentatywna, bliska swoim obywatelomi otwarta na ich udzia .

Przedstawimy nasz  opini  o Konstytucji Europejskiej, Konstytucji, która powinna by  oparta na

zasadach demokracji, literze prawa, solidarno ci, idei wspomagania oraz równo ci.  

Wyrazimy swoje poparcie dla politycznych, spo ecznych oraz kulturalnych aspektów

powi kszenia Unii. 

B dziemy w pe ni zaanga owani w debat  na temat przysz o ci Europy, która rozpocz a si

podczas szczytu w Nicei. Zamierzamy równie  domaga  si , by porozumienie wie cz ce ow

debat  znalaz o si  w centrum kampanii politycznej podczas wyborów do Parlamentu

Europejskiego w 2004 roku. 

W ramach debaty o przysz o ci Europy, wzywamy do poszerzenia zakresu kompetencji Unii

o problemy bezrobocia, ubóstwa, spo ecznego wykluczenia, równo ci m czyzn

i kobiet, zrównowa onego rozwoju, us ug w zakresie ogólnie poj tego dobra, bezpiecze stwa

ywno ci, ró norodno ci kulturalnej oraz walki z dyskryminacj , by zapewni  jednolicenie

strategii legislacyjnych w ka dym z krajów cz onkowskich zw aszcza z punktu widzenia

podstawowych praw. 

Wzywamy do zlikwidowania prawa veta – które umo liwia pojedynczym pa stwom blokowanie

rozwoju – oraz do rozszerzenia zakresu w adzy Parlamentu Europejskiego we wszystkich

g ównych sferach dotycz cych polityki Unii. 

B dziemy wywiera  presj  na przywódców europejskich, by rozpocz  proces reform Unii, które

mog yby by  oparte na modelu Konwentu, podczas którego zosta a uchwalona Europejska Karta

Podstawowych Praw. W Konwencie po wi conemu reformom powinni wzi  udzia

przedstawiciele rz dów oraz zgromadze  narodowych i Parlamentu Europejskiego. Konwent

powinien, po przeprowadzeniu dialogu z partnerami spo ecznymi i spo ecze stwem

obywatelskim, zaproponowa  reformy Unii, za  jej postanowienia powinny zosta  przyj te

w g osowaniu wi kszo ciowym. 

Wzywamy Europ , by, w momencie szybko post puj cej globalizacji, przyj a funkcj  lidera

w likwidowaniu ubóstwa na ca ym wiecie, dzia ania na rzecz praw cz owieka, promowania

uczciwego handlu oraz zrównowa onego rozwoju. Unia Europejska jest najlepszym gwarantem

naszych standardów dotycz cych spraw spo ecznych, rodowiska, kultury oraz zdrowia

publicznego. Zarówno z Unii, jak i spoza niej, musi nadchodzi  wspólny g os na rzecz

sprawiedliwo ci spo ecznej. 

Jedynie poprzez odpowiadanie na dania spo ecze stwa obywatelskiego, mo na zbudowa  Uni

Europejsk , która gwarantuje polityczne, ekonomiczne, spo eczne i kulturalne prawa dla

wszystkich ludzi yj cy w Europie, i która b dzie w stanie walczy  z wszelkimi formami

wykluczenia, dyskryminacji i przemocy na ca ym wiecie.
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Zgromadzenie Obywatelskie odby o si  w cieniu kilku du ych demonstracji – zwi zków zawodowych (80 000 

uczestników) oraz organizacji pozarz dowych przeciwnych globalizacji – Attac oraz zrzeszenie NGOsów i 

anarchistów D14 – (20 000 uczestników). W Zgromadzeniu wzi o udzia  ponad 600 dzia aczy organizacji 

pozarz dowych. Tematy poruszane podczas obrad 13 i 14 grudnia w du ej mierze odzwierciedla y sprawy 

bliskie g ównym organizatorom Zgromadzenia: zatrudnienie, globalizacja, wykluczenie spo eczne, prawa kobiet, 

migracja ludno ci, prawa obywatelskie, ubóstwo oraz konstytucja Unii Europejskiej. Zarówno dzia acze

zwi zkowi, jak i pozarz dowi, z zadowoleniem przyj li og oszenie mi dzyrz dowej Deklaracji z Laeken2, która 

otworzy a drog  do publicznej debaty nt. przysz ego kszta tu Europy. Teraz nale a o si  do tej pracy 

przygotowa .

 Jednak konflikty, do których dochodzi o podczas organizacji Zgromadzenia, spowodowa y rozej cie si

dróg pomi dzy jego g ównymi organizatorami: Platform

i Sta ym Forum. Roz am ten, cz ciowo spowodowany tak e ró nicami politycznymi, nie tylko nadal trwa, ale 

tak e ujawnia si  momentami publicznie, os abiaj c pozycj  organizacji pozarz dowych przy Konwencie. 

GRUPA KONTAKTOWA, STA E FORUM I FORUM PRZY KONWENCIE

Deklaracja z Laeken wspomina o potrzebie zorganizowania przy Konwencie forum, za po rednictwem którego 

Konwent b dzie móg  kontaktowa  si  z organizacjami spo ecze stwa obywatelskiego. Jednak mglisty opis 

forum na ko cu Deklaracji, jak i z e do wiadczenia organizacji pozarz dowych dotycz ce sposobu 

zorganizowania konsultacji spo ecznych przy pierwszym Konwencie w 1999r. spowodowa y, e do  szybko 

organizacje podj y w asne kroki, aby jak najlepiej informowa  o przebiegu prac na Konwencie, jak i po to, aby 

na niego wp ywa .

 Sami cz onkowie Konwentu bardzo pragn li kontaktu z obywatelami, poniewa  jest on potrzebny dla 

legitymizacji ich prac. Przewodnicz cy Konwentu zach ca  Delegatów, aby jak najcz ciej spotykali si  z 

obywatelami w swych krajach. Forum Konwentu otrzyma o form  strony internetowej, na któr  przesy ane s

stanowiska organizacji spo ecze stwa zorganizowanego. W Konwencie zasiadaj  jako obserwatorzy osoby 

zwi zane z cz ci  organizacji spo ecznych – ze zwi zkami zawodowymi, organizacjami pracodawców – jak 

równie  przedstawiciele Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego. Konwent zorganizowa  Konwent 

M odych, przy którym bardzo aktywne by y organizacje m odzie owe. Istotne dla organizacji pozarz dowych 

by o spotkanie po wi cone spo ecze stwu obywatelskiemu zorganizowane przez Konwent podczas jego sesji 

plenarnej 24-25 czerwca 2002r. 

 Najbardziej sformalizowan  p aszczyzn  dialogu pomi dzy Konwentem (w szczególno ci wice-

przewodnicz cym Jean-Luc Dehaene, który w Prezydium Konwentu jest odpowiedzialny za kontakt z NGOs ) a 

organizacjami pozarz dowymi s  spotkania organizowane w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Spo ecznego, cia a doradczego Unii Europejskiej. Komitet organizuje spotkania dla organizacji pozarz dowych, 

które odbywaj  si  mniej wi cej, co sze  tygodni, przy czym s  to nie tyle spotkania cz onków Komitetu, co 

NGOsów przez Komitet niereprezentowanych. Jest to na razie raczej przekaz informacji do organizacji, a 

rzadziej od nich. Od stycznia 2003 r. spotkania te maj  jednak poprzedza  o par  dni sesje plenarne Konwentu. 

 Kiedy Konwent rozpocz  swe prace na koniec lutego 2002r., gotowe by y tak e ró ne grupy organizacji 

pozarz dowych. Zorganizowa y si  w nast puj cy sposób: 

najbardziej reprezentatywn  i najlepiej zorganizowan  grup  jest bez w tpienia Grupa Kontaktowa 

Spo ecze stwa Obywatelskiego, w sk ad której wchodz :

Europejska Platforma Organizacji Spo ecznych (Social Platform),  

organizacje ekologiczne zwi zane z grup  G8, g ównych zielonych NGOs dzia aj cych w Brukseli 

(reprezentowanych w Grupie Kontaktowej przez Europejskie Biuro ds. rodowiska – EEB),  

organizacje ochrony praw cz owieka (reprezentowanych przez Amnesty International), oraz  

organizacje pracuj ce na rzecz trzeciego wiata (reprezentowanych przez CLONG).  

 Istotne jest zaznaczy , e w sk ad Grupy Kontaktowej wchodzi tak e Europejska Konferencja Zwi zków 

Zawodowych (ETUC), która ju  ma status oficjalnego obserwatora na Konwencie. 

 Grupa Kontaktowa stanowi sformalizowanie wspó pracy tych „czterech g ównych rodzin brukselskich 

organizacji pozarz dowych”, która rozpocz a si  w 1998r. w zwi zku ze wstrzymaniem p atno ci na rzecz sieci 

NGOs przez Komisj  Europejsk .

 Grupa przygotowa a stanowiska w takich kwestiach jak: Karta Podstawowych Praw; rola UE na 

wiecie/polityka zagraniczna Unii; zrównowa ony rozwój; prawa osób wykluczonych. Na spotkaniach 

przygotowawczych przed sesj  plenarn  odbywaj c  si  24-25 czerwca, Grupa Kontaktowa tworzy a bardzo 

spójny front. Jednak s abym punktem Grupy jest fakt, e zrzesza ona przede wszystkim europejskie sieci NGOs, 

czyli reprezentuje prawie wy cznie NGOs z pa stw cz onkowskich Unii. Grupa by a niech tna do w czenia w 

swój sk ad organizacji z krajów kandyduj cych.

2 Tekst deklaracji, podstawowy dokument Konwentu nt. Przysz o ci Europy, znale  mo na pod adresem 

www.futurum.gov.pl/dokumenty/laeken.htm.  
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Wp ywow , cho  znacznie mniej reprezentatywn  grup , jest Sta e Forum Spo ecze stwa Obywatelskiego 

(nie myli  z Forum Konwentu). Jest to organizacja zwi zana z Ruchem Europejskim, a jej przewodnicz cy

ma bliskie zwi zki

z Prezydentem Konwentu, Valérym Giscardem d’Estaign. Sta e Forum jest otwarte na konsultacje z 

organizacjami niereprezentowanymi przez Grup  Kontaktow . Na spotkania Forum przychodz  zatem ró ne

organizacje zajmuj ce si  np. kultur , dzia aniami przeciwko globalizacji, kampaniami na rzecz 

przeprowadzenia ogólnounijnego referendum wobec ostatecznej propozycji reform Unii, praw rodziny czy 

te  dzia aj cych na rzecz integracji europejskiej; 

Najbardziej widoczna rola przypad a jednak takim organizacjom m odzie owym, jak European Youth 

Forum, które w dniach 9-12 lipca 2002r. wspó organizowa o Konwent M odych, podczas którego osoby w 

wieku 18-25 lat debatowa y nad przysz o ci  Europy. Niektórzy uczestnicy (114 pa , 96 panów, czyli 

pierwszy raz wokó  Konwentu nie by o wyra nej dominacji m czyzn) zwracali uwag  na brak czasu, na 

dominacj  osób nale cych do organizacji m odzie owych zwi zanych  

z opcj  federalistyczn , jak i na znaczn  wi kszo  studentów nauk humanistycznych; 

Po ród innych inicjatyw nale y wymieni  Sie  Europejskich Instytutów Badawczych (European Policy 
Institutes Network) czy te  Konwent Wsi (European AgriCultural Convention), seria konsultacji i 

konferencji dotycz cych reformy wspólnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. 

 Europejskie sieci NGOsów, oczywi cie, jednocze nie z formalnymi spotkaniami staraj  si  tak e spotyka

z delegatami na Konwent. Tak na przyk ad 29 maja 2002 r. cz onkowie Social Platform spotkali si  z 

Delegatami na Konwent i komisarzami Komisji Europejskiej Michelem Barnier oraz Antonio Vittorino. 

Omówiono stanowisko Platformy wobec Konwentu pt. „nieKonwencjonalna Europa” (unConventional Europe). 

Cz stym go ciem ró nych organizacji jest pos anka do Parlamentu Europejskiego Anne Van Lancker. 

 W Polsce dosz o jedynie do jednego spotkania polskiego Delegata na Konwent, pani Danuty Huebner z 

organizacjami pozarz dowymi – 19 czerwca 2002 r. w Warszawie.  

W spotkaniu uczestniczy a ponad setka dzia aczy pozarz dowych. Nacisk ze strony Prezydium Konwentu na 

potrzeb  organizowania spotka  w krajach bior cych udzia

w Konwencie nie ma chyba wi kszych skutków, cho  inna jest wymowa raportu  

o przeprowadzeniu przez polskich delegatów szerokiej kampanii informacyjnej nt. Konwentu w Polsce3. Jest to 

o tyle istotne, e kontakt z w asnymi, krajowymi delegatami, stanowi najlepszy sposób wp ywu na prace 

Konwentu. 

 Na internetowe Forum Konwentu przes ano ponad 160 stanowisk dotycz cych przysz o ci Europy, z tego 

oko o setka ze strony organizacji pozarz dowych (patrz tabelki obok – streszczenie stanowiska partnerów 

Przedstawicielstwa Polskich Organizacji Pozarz dowych  

w Brukseli oraz informacja o innych stanowiskach polskich NGOs). Cho  Sekretariat Konwentu przygotowa

pobie ne sprawozdanie z zawarto ci tych postulatów4, nie atwo dociec, czy te setki stron rzeczywi cie wp ywaj

na zawarto  i tok prac nad propozycj  Traktatu Konstytucyjnego. 

 Jednak najwi kszym wezwaniem dla organizacji pracuj cych przy Konwencie  

w 2002 r. sta o si  przygotowanie do sesji plenarnej Konwentu z dnia 24-25 czerwca, na któr  zosta y

zaproszone organizacje pozarz dowe. 

3
Tekst raportu (po angielsku) pod adresem: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/cv00/00144en2.pdf.

4 Dokument Sekretariatu Konwentu (po angielsku) znajduje si  pod adresem 

http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/cv00/00112en2.pdf. Patrz tak e artyku y w trzecim numerze EUlotki, biuletynu 

Przedstawicielstwa Polskich Organizacji Pozarz dowych w Brukseli www.eu.ngo.pl/upload/1110.pdf. 
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STRESZCZENIE STANOWISKA PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH

ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH PRZES ANEGO NA FORUM

KONWENTU NT. PRZYSZ O CI EUROPY

Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarz dowych w Brukseli z zadowoleniem przyjmuje

Deklaracj  z Leaken oraz w czenie pa stw kandyduj cych w Konwent. Daje to szanse na równe

traktowanie z krajami dotychczasowej Pi tnastki. Podej cie to powinno zosta  poszerzone i obj

konferencj  mi dzyrz dow  w 2004 roku. 

Z zadowoleniem przyjmujemy w czenie obywateli do debaty nad przysz o ci  Europy

i mamy nadziej , e debata ta zarówno w ramach prac Konwentu, jak i szerzej, b dzie

charakteryzowa  si  przejrzysto ci . Rzeczywisty udzia  organizacji pozarz dowych

z krajów kandyduj cych jest s abym punktem dzia a  Konwentu. Polskie spo ecze stwo

obywatelskie mia o g boki udzia  w demokratyzacji Europy

w przeci gu ostatnich dwóch dekad. Jego g os zatem mo e by  znacz cym wk adem

w debat  nad przysz o ci  Europy 

Europa, do której d ymy  

Dobrobyt w Unii Europejskiej jest godny pozazdroszczenia, jednak zazdro  w tym przypadku

mo e by  destrukcyjna. Europa, do której d ymy, ma zapewnia , e ubóstwo, spo eczne

wykluczenie i ignorancja nie wp ywaj  destrukcyjnie na jej obywateli i jej rezydentów ani nie

zagra aj  demokracji. 

Kraje aspiruj ce do UE, a nieobj te obecnym procesem poszerzenia UE, nie mog  zosta

odsuni te od tego procesu i by  uznawane za zagro enie. Ponadto kraje UE powinny pracowa

nad partnerstwem z krajami rozwijaj cymi si  w ca ym wiecie. 

Najwi ksza warto  Europy le y w gwarancji praw obywatelskich. Instytucje demokratyczne

musz  wdra a  prawa obywateli, a obywatele maj  kontrolowa  instytucje demokratyczne.

Obrona demokracji wymaga tyle samo wysi ku, ile wymaga o jej osi gni cie.  

D ymy do Europy, która b dzie mia a efektywne instytucje na wszystkich szczeblach, które

s u  zamo nym, jak i cierpi cym z powodu n dzy, wykszta conym, jak

i analfabetom. Wszystkie prawne i administracyjne obci enia na o one na obywateli powinny

zosta  uproszczone.  

D ymy do Europy, która b dzie urzeczywistnia a zasad  subsydiarno ci i wspiera a prac

wolontarystyczn , organizacje pozarz dowe i inne formy inicjatyw obywatelskich.

D ymy do Europy, która b dzie kulturowo zró nicowana, oparta na dziedzictwie duchowym,

które powinno by  podkre lone i uznane w sposób szczególny. Powinni my móc czu  si

bezpieczni w naszych kulturowych i religijnych to samo ciach w tak szybko zmieniaj cym si

wiecie. 

D ymy do Europy, zarz dzanie któr  opiera si  na ujednoliconym wprowadzaniu w ycie praw,

przejrzystym rz dzie, uczestnictwie obywatelskim, dzia aniach przeciwko defraudacjom

i korupcji. 
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WK AD POLSKICH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH DO DEBATY O 

PRZYSZ O CI EUROPY

Ze strony polskich NGOs do Konwentu przes a o opinie jedynie pi  NGOs (jest to jednak

wi cej ani eli z innych krajów kandyduj cych): Przedstawicielstwo Polskich Organizacji

Pozarz dowych w Brukseli, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, dwaj reprezentanci na

Konwencie M odych, rodowiska kobiece w jednym wspólnym stanowisku, oraz (pó niej od

pozosta ych) Towarzystwo im. Edyty Stein. 

Polskie stanowiska ró ni  si  przede wszystkim w zale no ci od profilu organizacji nadsy aj cej

opini . Stanowiska nades ane z Polski nie odzwierciedlaj , rzecz jasna, z o ono ci pogl dów

sektora pozarz dowego, pokazuj  jedynie stanowiska tych, którzy podj li trud w czenia si

w debat  nt. przysz ej Europy. Oto krótki ich przekrój:  

cz sto na pierwszym planie znalaz a si  potrzeba przybli enia Unii Europejskiej

obywatelom. Dzia ania powinny by  wykonywane na mo liwie najni szym szczeblu oraz

jak najbli ej obywateli. Ludzie powinni mie  jasno , kto i jak  polityk  prowadzi oraz mie

mo liwo  wp ywu na te dzia ania; 

istotne jest zagwarantowanie obywatelom podstawowych praw (wymieniano tu m.in.

równouprawnienie kobiet i m czyzn, obj cie ochron  uchod ców, potrzeb  walki

z ubóstwem i marginalizacj  spo eczn ). Jednak jedynie m odzi konwenty ci ustosunkowali

si  do Europejskiej Karty Podstawowych Praw. Organizacje wypowiadaj  si  zatem za

uwzgl dnieniem pozaekonomicznego wymiaru zjednoczenia Europy; 

wa nym motywem jest podkre lenie znacz cej roli, jak  pe ni w Europie trzeci sektor oraz

potrzeby wsparcia dla tego sektora: „Przysz a Europa powinna wspiera  rozwój

spo ecze stwa obywatelskiego (...), co jest koniecznym warunkiem dalszego rozwoju

demokracji”;

istotne jest, aby istnia a w Europie solidarno : na zewn trz z krajami trzecimi zarówno

w Europie, jak i poza ni ; wewn trz mi dzy regionami UE – tak, aby te najbardziej

opó nione mia y odpowiednie wsparcie i pomoc w rozwoju; 

jedynie m odzi konwenty ci oraz Fundacja Schumana odnie li si  bezpo rednio do zadania

Konwentu i Deklaracji z Laeken, proponuj c rozwi zania dotycz ce instytucjonalnego

rozk adu si  i obowi zków. Nie zawsze proponowane rozwi zania s  ze sob  zbie ne, np. co

do wspólnej polityki zagranicznej czy te  co do roli parlamentów narodowych;  

cho  wspólny w wypowiedzi wielu stanowisk jest postulat tolerancji i otwarcia na ró ne

kultury, jedni widz  w dziedzictwie judeochrze cija skim Europy fundament przysz ego

harmonijnego rozwoju kontynentu, inne gro b  dyskryminacji i przemocy.  
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SESJA PLENARNA KONWENTU PO WI CONA ORGANIZACJOM POZARZ DOWYM

 W drugiej po owie maja rozpocz y si  po ród organizacji pozarz dowych ledz cych Konwent, 

przygotowania do udzia u w sesji plenarnej z 24-25 czerwca, na której Prezydium Konwentu z jedynie 

sze ciotygodniowym wyprzedzeniem zadecydowa o o zaproszeniu do g osu przedstawicieli organizacji 

pozarz dowych.  

 Aby przygotowa  udzia  NGOs w Konwencie zorganizowano seri  spotka  (zwanych grupami 

kontaktowymi). Mia y one na celu wy onienie przez same NGOs tych, którzy b d  mieli prawo g osu podczas 

sesji plenarnej. Z jednej strony chciano unikn  powtórzenia mocno krytykowanej „konsultacji” NGOsów 

podczas konwentu, odbywaj cego si  kilka lat wcze niej przygotowuj cego tekst Europejskiej Karty 

Podstawowych Praw. Wtedy dosz o do ca odziennego maratonu dwuminutowych wypowiedzi na ka dy 

mo liwy temat. Z drugiej strony Prezydium Konwentu nie mia o zamiaru wyznacza , który NGOs ma prawo, a 

który nie ma prawa si  wypowiada .

 Na wy onienie takich, a nie innych mówców pozarz dowych na sesj  plenarn

i podzia  przys uguj cego im czasu wp yn  raczej poziom samoorganizacji  

w poszczególnych sektorach NGOs, dzia aj cych na szczeblu europejskim i sam fakt ich obecno ci w Brukseli 

ni  si a NGOs, ich reprezentatywno  czy te  jako  mówców. Tam, gdzie istniej  silne platformy czy 

nieformalne porozumienia (Social Platform, organizacje zajmuj ce si  rozwojem trzeciego wiata, organizacje 

ochrony rodowiska), szybko wyznaczono mówców. Tam, gdzie takich sieci brakuje, targi by y ostrzejsze 

(organizacje kulturalne i ko cio y, wrzucone do jednego worka, walczy y przez prawie trzy godziny  

o podzia  przys uguj cych im 25 minut). 

 Spotkania z pozarz dowymi grupami kontaktowymi przez wielu cz onków Prezydium Konwentu (którym 

polecono prowadzenie spotka ) wst pnie zosta o potraktowane jako z o konieczne. Podej cie to w kilku 

przypadkach do  szybko uleg o zmianie, gdy pojawi a si  dla delegatów na Konwent rzadka okazja dyskusji z 

osobami formalnie nie zwi zanymi z Konwentem, ale do niej merytorycznie przygotowani  

i tematem zainteresowani5.

 Sesj  plenarn  z 24-25 czerwca 2002 r. o szczególnym znaczeniu dla zorganizowanego spo ecze stwa 

obywatelskiego przewodniczy  Jean-Luc Dehaene. Dwa w tki pojawia y si  we w a ciwie ka dym z oko o

czterdziestu wyst pie  przedstawicieli organizacji pozarz dowych i ko cio ów, którzy wypowiedzieli si

podczas tej dwudniowej sesji plenarnej. Z jednej strony by  postulat utworzenia ustrukturyzowanego dialogu 

pomi dzy NGOsami a zreformowan  Uni . Ju  od dawna organizacje pozarz dowe narzekaj  na cz sty brak 

takiego dialogu w przypadku instytucji UE, w szczególno ci  

z niektórymi dzia ami Komisji Europejskiej. Cho  niektóre zarzuty staj  si  powoli nieaktualne, gdy  sama 

Komisja w ramach dzia a  zwi zanych z Bia  Ksi g  nt. Rz dzenia stara si  otworzy  swe dzia ania na opinie 

publiczn  i kontakt z organizacjami spo ecznymi. Drugim tematem powracaj cym w wi kszo ci wyst pie  by

postulat nadania mocy prawnej Europejskiej Karcie Podstawowych Praw Obywatelskich. 

 Do najlepszych wypowiedzi ze strony NGOs nale y zaliczy  cztery, których tre  przedstawiamy poni ej.

Wypowiedzi te odzwierciedlaj  tak e stanowiska innych sieci  

i organizacji, które zajmuj  si  podobnymi jak one zagadnieniami. W Brukseli najszerzej s  reprezentowane 

organizacje dzia aj ce w nast puj cych dziedzinach: sprawy socjalne, prawa cz owieka, rozwój trzeciego wiata, 

jak i zrównowa ony rozwój i ochrona rodowiska.  

Sprawy socjalne 

Marie-Françoise Wilkinson (ust puj ca dyrektor Europejskiej Sieci Przeciwko Ubóstwu EAPN, sie  jest 

cz onkiem Platformy Socjalnej) przypomnia a, e jednym z g ównych zada  Konwentu jest przybli enie Unii 

Europejskiej do jej obywateli. Dla wielu jej obywateli, Unia jawi si  jednak g ównie jako ród o zagro e , gdy

zwi zane z ni  s  decyzje prowadz ce do os abienia istniej cych systemów zabezpieczenia spo ecznego

w poszczególnych pa stwach cz onkowskich. Delegaci na Konwent wypowiadali si  dotychczas jedynie na 

temat ochrony obywateli przed przest pczo ci  i terroryzmem, gdy wyborcy raczej pragn  by  bezpieczni, je eli

chodzi o ochron  ich praw i zabezpiecze  socjalnych i zdrowotnych. 

 Przybli enie Unii Europejskiej do obywateli wymaga od niej, aby centralne miejsce zaj o d enie do 

zrównowa onego rozwoju spo ecznego. Polityka gospodarcza Unii, polityka monetarna, dzia ania zwi zane 

z rynkiem wewn trznym  

i konkurencj  musz  temu celowi s u y . Nowy traktat konstytucyjny, nad którym Konwent debatuje, musi 

ponadto zawiera  system oceny, jak ka da poszczególna polityka unijna wp ywa na cel zrównowa onego

rozwoju spo ecznego.

5 Opis spotka , z którego wynika o co organizacje postulowa y wobec Konwentu latem 2002 r., znajduje si  (w wersji 

angielskiej) pod adresem  http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/cv00/00120en2.pdf.  
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 Proponowany traktat konstytucyjny powinien tak e zawiera  wnioski ze szczytów przywódców Unii 

Europejskiej, które odby y si  w 1999 i 2001 roku w Lizbonie  

i Göteborgu. Do tych wniosków nale y decyzja o zwalczeniu ubóstwa, korzystaj c z otwartej metody 

koordynacji. Nale y przy tym przypomnie , e ta metoda powinna rzeczywi cie by  otwarta zarówno na 

poziomie krajowym, jak i europejskim: samorz dy, partnerzy spo eczni oraz NGOs maj  w tej dziedzinie do 

odegrania kluczow  rol .

 Jako cz onek Platformy Socjalnej, przedstawicielka EAPN zwróci a tak e uwag  na podstawowe postulaty 

jej cz onków: utworzenie ustrukturyzowanego dialogu obywatelskiego oraz nadanie mocy prawnej Karcie 

Podstawowych Praw Obywatelskich.6

Prawa cz owieka 

 Dick Oosting, dyrektor brukselskiego biura Amnesty International, w swej wypowiedzi koncentrowa  si  na 

cz sto czysto deklaratywnym stosunku Unii Europejskiej do praw cz owieka. Podstaw  istnienia i dzia a  Unii 

Europejskiej s  demokracja i przestrzeganie praw cz owieka. Unia ju  nie tylko na w asnym podwórku pragnie 

szerzy  pokój, stabilizacj

i dobrobyt, ale na ca ym wiecie. Aby to robi , Unia musi nie tylko proklamowa , jak wa ne s  prawa cz owieka, ale 

tak e dzia a , aby by y przestrzegane zarówno wewn trz Unii, jak i na zewn trz. 

 Je eli prawa cz owieka stanowi  podstaw  Unii Europejskiej, to instytucje Unii musz  mie  prawo i 

obowi zek do sprawdzania, czy s  one przestrzegane w pa stwach cz onkowskich. Niezadawalaj ca jest obecna 

sytuacja, gdzie przestrzeganie tych praw le y

w gestii samych pa stw; niespójno  tej sytuacji staje si  jasna teraz, gdy do Unii przyjmuje si  nowych 

cz onków, którzy wraz z cz onkostwem w Unii wychodz  spod nadzoru i kontroli tej e Unii w kwestiach 

demokratycznych praw obywateli. Tak samo, mimo wielu dzia a  Unii na rzecz praw cz owieka w krajach 

trzecich i mimo podpisania ró nych umów z tymi krajami, rzeczywiste przestrzeganie praw cz owieka nie jest 

najcz ciej przez Uni  wymagane. 

 Walka z terroryzmem oraz polityczne dzia ania wobec problemu azylantów  

i migrantów w 2002r. zepchn y na dalszy plan ochron  praw cz owieka. Je eli jednak Unia proklamuje 

demokracj  i przestrzeganie praw cz owieka jako spraw  centraln  dla swojego bytu, to musi tak e w tym 

kierunku stanowczo dzia a , zarówno wewn trz Unii, jak i w stosunku do krajów le cych poza Uni . Wiele 

spo ród istniej cych problemów mog  zidentyfikowa  organizacje pozarz dowe. z którymi Powinien by

prowadzony  

z nimi regularny dialog w ramach bardziej przejrzystego podej cia Unii, która jest ch tna do monitorowania i 

przestrzegania praw cz owieka.7

Rozwój krajów trzeciego wiata 

 Simon Stocker z sieci Eurostep wypowiada  si  w imieniu organizacji pracuj cych  

w krajach trzeciego wiata i opar  sw  wypowied  na cytacie z Deklaracji z Laeken,  

w której przedstawiono Uni  Europejsk  jako mocarstwo maj ce na celu „umieszczenie globalizacji w ramach 

moralnych. Innymi s owy, d enie do zakotwiczenia jej  

w solidarno ci i zrównowa onym rozwoju.” Jednym z centralnych zada  Unii Europejskiej powinien zatem by

rozwój najbiedniejszych krajów na wiecie. Wykonanie tego zadania powinno si  opiera  nie o partykularne interesy 

Unii, lecz o interes tych, których wspieramy. 

 Unia Europejska jest obecnie najwi kszym dawc  pomocy na wiecie i zamierza t  pomoc zwi kszy . To 

zaanga owanie finansowe powinno si  opiera  o polityczny priorytet zlikwidowania ubóstwa, poszanowania 

praw cz owieka i zrównowa onego rozwoju. Priorytet ten powinien si  opiera  o ramowe podej cie, które 

zapewni, e nie b dzie ju  braku spójno ci pomi dzy ró nymi dzia aniami.

 Brak spójno ci jest obecnie bardzo widoczny w przypadku dzia a  UE wobec rozwoju najbiedniejszych 

krajów. Dzia ania te s  cz sto podwa ane przez decyzje podj te w zwi zku z: Wspóln  Polityk  Roln , polityk

handlow , rybo ówstwa, transportu, energetyki, rodowiska czy nawet stosunków mi dzynarodowych. Jednak 

spójno  ta nie da si  osi gn  poprzez podporz dkowanie polityki pomocy zagranicznej w stosunku do polityki 

zewn trznej Unii. 

 Organizacje pozarz dowe zajmuj ce si  pomoc  najbiedniejszym krajom wiata proponuj  obj cie tej 

polityki ci lejszym nadzorem przez Parlament Europejski, m.in. przez w czenie bud etu na te dzia ania (EDF) 

w bud et wspólnotowy. Apeluj

o rzeczywisty dialog obywatelski, w tym tak e z organizacjami i obywatelami, na rzecz których pomoc jest 

6 Tekst wyst pienia (po francusku) jest dost pny w sekretariacie EAPN: team@eapn.skynet.be. 
7 Tekst wyst pienia (po angielsku) znale  mo na pod adresem internetowym: 

www.aieu.be/1/Presentation_on_Human_Rights_to_the_Convention_25June2002.rtf.
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wiadczona. Organizacje tak e uwa aj , e dzia ania Unii musz  si  opiera  na krajowych programach 

pomocowych celem zachowania spójno ci zostan  w czone do unijnej ramowej polityki dzia a .8

Zrównowa ony rozwój 

 Sharon Leclercq-Spooner przedstawi a punkt widzenia organizacji uczestnicz ych  

w Konwencie Wsi (European AgriCultural Convention). Inicjatywa Konwentu Wsi dotyczy rozwoju obszarów 

wiejskich i zrzesza organizacje ochrony rodowiska, dziedzictwa kulturalnego i konsumentów, organizacje 

dzia aj ce na rzecz trzeciego wiata, jak i rolników. Grupy te po czy y swe si y, aby zaproponowa  daleko id ce 

zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). 

 Jednym z g ównych problemów WPR jest jej z o ono , która zaczyna przerasta  nawet ekspertów w tej 

dziedzinie. Brakuje udzia u podmiotów tej polityki w planowaniu kierunków jej rozwoju. WPR tak e nie jest 

wystarczaj co skoordynowana z innymi dzia aniami i celami Unii, w szczególno ci z dziedziny ochrony 

rodowiska, polityki regionalnej, polityki spo ecznej, jak i dzia a  w stosunku do kultury, konsumentów, jak  

i rozwoju trzeciego wiata. Udzia  ró nych podmiotów rozwoju lokalnego odbywa si  z bardzo dobrym 

skutkiem  ramach unijnego programu LEADER, który promuje zintegrowane podej cie, partnerstwo publiczno-

prywatne oraz wymian  lokalnych  

i regionalnych do wiadcze  pomi dzy uczestnikami grupami. 

 Podej cie stosowane w ramach programu LEADER powinno stanowi  wzór dla proponowanej przez 

Konwent Wsi Wspólnej Polityki Rolnej i Rozwoju Wsi (CARP). Taka polityka wprowadzi aby do obecnie 

stosowanej polityki nowe prawa dla obywateli: prawo do zdrowej ywno ci i informacji co do sposobu i 

warunków jej produkcji; prawo do czystego rodowiska naturalnego i czystej wody; prawo do ywno ci

niezmodyfikowanej genetycznie. Nowa polityka CARP powinna opiera  si  w odró nieniu od WPR na zasadzie 

zrównowa onego rozwoju. 

 CARP powinna zatem nie tylko zapewni  wystarczaj c  produkcj  roln , ale tak e wystarczaj ce zarobki 

dla rolników za plony swojej pracy, dobre perspektywy dla m odych rolników, ochron rodowiska i 

bioró norodno ci, zdrow  i ró norodn ywno , ochron  praw zwierz t, jak i ochron  kultury obszarów 

wiejskich. Dzia ania tej polityki musz  uwzgl dnia  sytuacj  rolników trzeciego wiata, a jej osi gni cia i cele 

musz  by  uwzgl dniane w ramach negocjacji na forum wiatowej Organizacji Handlu. 

 Zastosowanie proponowanej polityki CARP powinno si  odby  przy znacznym przeniesieniu rodków 

unijnych od wsparcia dla produkcji rolnej w kierunku rozwoju obszarów wiejskich (np. przy tworzeniu miejsc 

pracy na wsi, op aty za us ugi ochrony rodowiska, rozwoju infrastruktury wiejskiej, ochrony dziedzictwa i 

lokalnych obyczajów i ywno ci. Taka nowa polityka wspólnotowa dotycz ca obszarów wiejskich zapewni aby 

zarówno zrównowa ony rozwój, jak i demokratyczn  kontrol  nad jej stosowaniem.9

 Na tej sesji plenarnej Konwentu wypowiedzia y si  tak e reprezentacje samorz dów regionalnych i 

gminnych, zaliczonych (co by o ma o zrozumia e) do organizacji spo ecze stwa obywatelskiego. Wypowiedzi 

ich przedstawicieli (w tym regionów  

o uprawnieniach ustawodawczych) mia y oczywi cie ca kowicie odmienny charakter. Ich wypowiedzi ró ni y

si  tak e ze wzgl du na znacznie bardziej roszczeniowy charakter od wielu stanowisk NGOsów. 

 Na sesji wypowiedzieli si  równie  oficjalni obserwatorzy na Konwencie, m.in. Göke Frerichs, 

przewodnicz cy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego. Pan Frerichs zaznaczy , e aby Komitet 

sta  si  rzeczywi cie „domem dla zorganizowanego spo ecze stwa obywatelskiego” (nazwa stosowana wobec 

siebie przez Komitet w zwi zku z obowi zuj cymi zapisami traktatowymi), kryteria i sposób wyboru delegatów 

do Komitetu przez kraje cz onkowskie Unii musi ulec znacznym zmianom (m.in. przez poszerzenie sk adu o 

reprezentantów organizacji pozarz dowych). 

KAMPANIA ACT4EUROPE

 W zwi zku z wyra nym problemem przep ywu informacji pomi dzy Konwentem  

a obywatelami pa stw uczestnicz cych w Konwencie, jak i pomi dzy sieciami europejskimi a organizacjami 

pozarz dowymi, Grupa Kontaktowa latem 2002 r. zdecydowa a si  na organizacj  kampanii „Dzia aj na rzecz 

Europy” – act4europe. Kampani  zainicjowano w pa dzierniku 2002r, prowadzona jest w imieniu Grupy przez 

Social Platform.

 Celem kampanii act4europe jest zapewnienie udzia u maksymalnej liczby organizacji spo ecze stwa 

obywatelskiego w Konwencie nt. Przysz o ci Europy. Dotyczy to tak e organizacji w krajach kandyduj cych, które z 

powodu nieobecno ci w europejskich sieciach NGOs znalaz y si  na uboczu tych pracach. Przedstawicielstwo 

8 Tekst stanowiska pod adresem: www.eurostep.org/pubs/position/convention/con020625.htm 
9 Tekst wyst pienia (po angielsku) znajduje si  pod adresem:  

http://agriculturalconvention.org/Info/Intervention24June.pdf 
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Polskich Organizacji Pozarz dowych w Brukseli zapewnia przep yw informacji pomi dzy Grup  Kontaktow

a NGOs w Polsce w ramach tej kampanii. Przedstawicielstwo opracowuje tak e w asne raporty10.

 Dotychczas proszono organizacje pozarz dowe o poparcie trzech postulatów, które dotyczy y:

utworzenia grupy roboczej ds. spo ecznych, która pozwoli na poszerzon  dyskusj  na tematy bliskie 

troskom obywateli, takim jak bezrobocie, wykluczenie spo eczne itp. Grupa taka zosta a powo ana w 

grudniu 2002r. i zako czy swe prace w lutym 2003 r. 

apelu, aby kwestie zrównowa onego rozwoju oraz równouprawnienia p ci zosta y uwzgl dnione w 

przysz ym traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej; 

zasady, aby Unia Europejska w swoich dzia aniach zewn trznych kierowa a si  celami, jakimi s :

mi dzynarodowy rozwój, walka z ubóstwem, ochrona i poprawa jako ci rodowiska naturalnego, 

sprawiedliwa polityka gospodarcza i handlowa, szerzenie demokracji, szacunek dla praw cz owieka oraz 

praworz dno ci, równouprawnienie kobiet i m czyzn, oraz zapobieganie konfliktom zbrojnym.  

Podsumowanie 

 Celem udzia u organizacji pozarz dowych w Konwencie z punktu widzenia jego Prezydium jest 

legitymizacja dzia a  Konwentu przez szeroki udzia  w jego pracach obywateli Europy. Wyniki bada

Eurobarometru, mi dzy innymi, pokazuj  wyra nie, e

o Konwencie niewielu ludzi nawet s ysza o. A to, co jest im nieznane, nie jest przez nich obdarzane zaufaniem. 

 Cho  wi kszo  organizacji pozarz dowych, które bior  udzia  w Konwencie, od pocz tku deklaruje, e

stara si  wyj  poza Bruksel  ze swoimi informacjami, dopiero kampania act4europe stanowi taki krok. Jednak 

praca organizacji przy Konwencie jest na razie do  udana: wygl da na to, e Karta Podstawowych Praw 

zostanie w czona do porz dku prawnego Unii, a w szkicu do Traktatu Konstytucyjnego, przedstawionego pod 

koniec pa dziernika 2002 r., widnieje zapis dotycz cy demokracji partycypatywnej. Nie jest jasne, co zostanie 

zaproponowane jako tre  takiego artyku u traktatowego. 

 Trwaj  zatem wokó  Konwentu prace organizacji pozarz dowych aktywnych w Brukseli przy instytucjach 

unijnych. W innych miejscach (pod koniec 2002 we Florencji) odbywaj  si  manifestacje o ca kiem innym 

charakterze. Nieobecni przy Konwencie s  tak e przedstawiciele ró nych bardzo znanych NGOs (np. Oxfam, 

Greenpeace). Samo zainteresowanie NGOs Konwentem jest o wiele mniejsze ni  si  wydawa o organizatorom sesji 

plenarnej  

24-25 czerwca.  

 Taki brak zainteresowania nie powinien jednak dziwi . Z jednej strony, temat Konwentu niewielu, poza 

politologami i dzia aczami w Brukseli, mo e a priori zainteresowa . Z drugiej strony zainteresowanie zapewne 

wzro nie w momencie, kiedy pojawi  si  kontrowersyjne pomys y czy rozwi zania, które bij  w czyje status quo. Od 

tego momentu zainteresowanie rz dów, parlamentów narodowych, prasy i – w ko cu – tak e obywateli wzro nie.Po 

tym jak Konwent przedstawi swoj  propozycj  reformy Unii, dyskusj  przejmie konferencja mi dzyrz dowa, do 

udzia u w której zostan  zaproszeni rz dy krajów obecnie do Unii kandyduj cych. Daty tej konferencji nie zosta y

ustalone, cho  je eli Konwent zako czy, tak jak przewidziano, prace w czerwcu 2003r., to konferencje mo e si

rozpocz  nawet w drugim pó roczu 2003r. Wtedy si  oka e na ile stanowiska reprezentowane przez ró ne si y, tak e

organizacje pozarz dowe, maj  przebicie we w asnych rz dach, które w ko cu podejm  decyzje o reformie Unii 

Europejskiej.  

10 Raporty z Konwentu Przedstawicielstwa znale  mo na pod adresem: www.eu.ngo.pl/strona.asp. 
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Something must be done. 
(Co  trzeba z tym zrobi )

Edward VIII, Król Zjednoczonego Królestwa, 

podczas wizytacji regionów dotkni tych bezrobociem w Po udniowej Walii,  

18 listopada 1936 r.  

WPROWADZENIE

Tradycyjna koncepcja pa stwa opieku czego osadza si  na wizji spo ecze stwa, w którym obywatele s

równymi udzia owcami ycia spo ecznego, a pa stwo zapewnia minimalny poziom dochodów poprzez 

gwarancj  zatrudnienia, wy ywienia, mieszkania i edukacji przys uguj ce ka demu obywatelowi bardziej jako 

prawo polityczne ni  akt dobroczynno ci ze strony w adz. Pa stwo opieku cze nieprzypadkowo narodzi o si  w 

Europie – jest ono nieod cznym elementem to samo ci europejskiej zakorzenionej g boko w historii i tradycji 

Starego Kontynentu. Bezrobocie by o postrzegane jako zjawisko niezale ne od wykwalifikowania i gotowo ci

do pracy si y roboczej, a odpowiedzialno  za niepe ne zatrudnienie spada a na z  struktur  kapitalistycznego 

systemu gospodarowania.  

W kwietniu 1999 roku w dobie kryzysu w Kosowie, w Waszyngtonie mia  miejsce szczyt partii 

politycznych aprobuj cych ideologi trzeciej drogi” (The Third Way). Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard 

Schroeder, Wim Kok i Massimo D’Alema zastanawiali si  nad rol  sektora publicznego i polityki spo ecznej. 

Naczelne zagadnienie dyskusji sprowadza o si  do pytania, jak pogodzi  solidarno  spo eczn  z dynamiczn

gospodark , w jaki sposób pa stwo ma roztacza  opiek  nad obywatelem, nie zdejmuj c jednocze nie  

z jego barków odpowiedzialno ci za swoje dzia ania, jak w obliczu wyd u aj cej si  listy bezrobotnych stworzy

nowe miejsca pracy bez szkody dla kondycji finansów publicznych. Mówiono o ,,chudszej’’ centralnej 

administracji pa stwowej, o zasadzie subsydiarno ci, otwieraniu si  ku globalnej spo eczno ci, przej ciu od 

modelu produkcji przemys owej w stron  gospodarki informacyjnej. Jednocze nie zacz to dostrzega

„behawioralne” przyczyny bezrobocia zwi zane z kryzysem etyki pracy. 

Artyku  ma na celu zaprezentowa  ewolucj  spojrzenia na instrumentarium polityki zatrudnienia w 

Europie Zachodniej. Pierwsz  cz  niniejszego opracowania stanowi krótka charakterystyka kryzysu polityki 

zatrudnienia realizowanej do po owy lat siedemdziesi tych w ramach tzw. modelu Keynesa/Beveridge’a. 

Potrzeba przedefiniowania rodków i celów walki z bezrobociem wynikaj ca z kryzysu moralnego  

i finansowego pa stwa opieku czego uwidacznia si  na dwóch p aszczyznach: ponadnarodowej, realizowanej w 

onie Unii Europejskiej od ko ca lat dziewi dziesi tych oraz na szczeblu pa stwa narodowego. Dzia ania 

wspólnotowe przybieraj  form  Europejskiej Strategii Zatrudnienia realizowanej za pomoc  otwartej metody 

koordynacji. Jako przyk ad krajowych polityk zatrudnienia s u y pa stwo inwestycji spo ecznych, promowane przez 

brytyjsk  Parti  Pracy i oparte na ideologii trzeciej drogi. Mimo analogii w diagnozie generalnych priorytetów polityki 

zatrudnienia z Europejsk  Strategi  Zatrudnienia, The Third Way jest programem, zawieraj cym bardzo konkretne 

rozwi zania, gotowe recepty, których charakter stanowi o brytyjskiej specyfice. St d zasadno  uj cia w niniejszym 

opracowaniu, oprócz teoretycznych za o e trzeciej drogi w odniesieniu do polityki zatrudnienia, tak e opisu i oceny 

wybranych programów takich jak New Deal for Young People. Przedstawione s  tak e g ówne kierunki reform 

polskiego rynku pracy wymuszone wysok  stop  bezrobocia oraz perspektyw  akcesji do Unii Europejskiej.  

KRYZYS MODELU KEYNESA-BEVERIDGE’A

W kontek cie ideologii tradycyjny model welfare state (model pa stwa opieku czego) stanowi 

zinstytucjonalizowany instrument dla zrealizowania i utrzymania pe nego zatrudnienia. Stabilny i rosn cy popyt 

po drugiej wojnie wiatowej uczyni  tak  polityk  mo liw  w pa stwach Europy Zachodniej. W warunkach 

stabilnego i wysokiego tempa wzrostu ekonomicznego, pa stwa opieku cze tworzy y miejsca pracy w sektorze 

publicznym oraz generowa y rodki na ubezpieczenia spo eczne, w tym zasi ki dla bezrobotnych. 

Kryzys spo eczno-gospodarczy w drugiej po owie lat siedemdziesi tych wykracza

w swym charakterze poza koniunkturalne za amanie gospodarcze. Model Keynesa-Beveridge’a okaza  si

bezradny przy wychodzeniu z szoku kryzysu naftowego. Wydatki publiczne z tytu u ubezpieczenia spo ecznego 

jako zrównowa enie spadku wydatków w sektorze prywatnym nie okaza y si  wystarczaj cym stymulatorem dla 



gospodarki. Zgodnie z modelem mia a ona zosta  poddana swoistemu „sztucznemu oddychaniu”  

w postaci zastrzyków publicznych finansów w ramach prowadzonej polityki spo ecznej.  

W za o eniu takie posuni cia oddali yby widmo depresji, a nast pnie rozwijaj ca si  przy znowu korzystnej 

koniunkturze gospodarka sp aci aby naros y w czasie kryzysu deficyt. Historia lat osiemdziesi tych pokazuje, e

plan ten nie zadzia a , a kryzys keynesizmu (w tym polityki pe nego zatrudnienia) sta  si  równie  kryzysem 

pa stwa opieku czego w wydaniu powojennym.  

Nacisk polityki pa stwa by  po o ony na popytow  stron  procesu ekonomicznego  

z zaniedbaniem strony poda y. Nast pi  efekt „wypierania”, gdzie radykalnie zosta  ograniczony popyt 

konsumpcyjny i inwestycyjny sektora prywatnego na skutek wzrostu wydatków pa stwa. Malej ce zyski, 

spadaj ce dochody i wzrastaj ce wydatki na zasi ki z tytu u bezrobocia oraz rosn ce subsydia dla 

przedsi biorstw przechodz cych trudno ci sprawi y, e kasy pa stwowe od dawna wiec ce pustkami, pogr y y

si  w deficycie. Dynamicznie rosn ce wydatki pa stwa oraz polityka „ atwego pieni dza” zwi kszy y

jednostkowe koszty produkcji, co zada o nast pnie cios sile nabywczej konsumentów. Poziom zatrudnienia 

spada , generuj c dodatkowe wydatki sektora publicznego z tytu u zasi ków. Wysoka inflacja i wysokie stopy 

procentowe doprowadzi y do stagnacji w tych dzia ach gospodarki, które stanowi y jej si  nap dow . Politycy 

decyduj cy o kszta cie bud etu nie byli w stanie zahamowa  roszczeniowych tendencji rozlicznych grup nacisku 

oraz przeciwstawi  si  opinii publicznej wyst puj cej o coraz bardziej rozbudowane programy polityki 

spo ecznej. Nie tylko rz dy nie potrafi y skutecznie hamowa  w asnych wydatków, ale równie  pracodawcy i 

zwi zki zawodowe nie byli sk onni ogranicza  p ac w czasach pe nego zatrudnienia, jak radzi  Beveridge. 

Okaza o si , e dobre funkcjonowanie pa stwa dobrobytu w znacznym stopniu uwarunkowane jest kondycj

sektora prywatnego – je li pa stwo usunie korzystne warunki dla funkcjonowania prywatnych przedsi biorstw, 

ca a baza jego finansowania zostanie zlikwidowana, s owem „pa stwo zabija kur  znosz c  z ote jaja”. 

Kryzys pa stwa opieku czego w kszta cie z po owy lat siedemdziesi tych zosta  poddany równie  krytyce 

na p aszczy nie moralnej. Gwarancja zatrudnienia ze strony pa stwa niesie za sob  zach t  do rozlu nienia 

dyscypliny pracy i zwi kszonych wymaga  p acowych. Tymczasem ryzyko utraty pracy, je li nie b dzie ona 

wykonywana w sposób satysfakcjonuj cy dla pracodawcy, jest realnym czynnikiem dyscyplinuj cym

w wiadomo ci pracownika. Powy sze stwierdzenie nie neguje fundamentalnych zdobyczy socjalnych, 

opieraj cych si  na zabezpieczeniu praw pracownika przed nadu ywaniem przez pracodawc  swojej pozycji 

dominuj cej w procesie ekonomicznym.  

Wiele empirycznych bada  wskazuje, e na d u sz  met  w nawet najbardziej solidarystycznych 

spo ecze stwach, takich jak szwedzkie, atmosfera zaufania i odpowiedzialno ci na skutek dzia ania instytucji welfare 

state ulega erozji. Partycypacja spo ecze stwa w yciu politycznym i spo ecznym kraju maleje. Mancur Olson1

dowodzi, e z logiki zachowania du ych zbiorowo ci wynika tendencja do uchylania si  jednostek od wiadcze

na rzecz grupy przy jednoczesnym zachowaniu przywilejów wynikaj cych  

z cz onkostwa w grupie, swoista sk onno  do „jazdy na gap ”. Szwedzi na pocz tku lat dziewi dziesi tych 

zacz li dostrzega  negatywne konsekwencje dla zatrudnienia p yn ce z powszechnego, rozbudowanego systemu 

opieku czo ci, skar c si  na licznych free-riders – konsumentów dóbr publicznych, którzy uchylaj  si  od 

jakichkolwiek wiadcze  i doprowadzaj  system pomocy spo ecznej do bankructwa (bezrobotnych yj cych

z hojnego zasi ku). W coraz wi kszym stopniu obserwowano zanik takich spo ecznych cech jak 

kooperatywno , przedsi biorczo , pracowito  itd. Mo e to by  po cz ci zwi zane z wysoko ci wiadcze ,

jakie pa stwo nak ada na swoich obywateli. Zbyt wysokie obci enia na rzecz pa stwa odbieraj  motywacj  do 

pracy, jak równie  powoduj  inne niekorzystne zjawiska spo eczne, jak np. oszustwa podatkowe.  

Cho  trudno jest zmierzy  nagminno  nadu y  ze wzgl du na s ab  wykrywalno  tego rodzaju 

przest pstw, pewne statystyki wydatnie wskazuj  na rozlu nienie praworz dno ci i dyscypliny spo ecznej. Na 

przyk ad w 1955 roku Szwed przebywa  przeci tnie na urlopie zdrowotnym 11 dni; w 1989 roku „na 

chorobowym” pozostawa  26 dni (wed ug danych UNDP). W kontek cie poprawiaj cej si  opieki medycznej i 

ogólnego stanu zdrowia spo ecze stwa szwedzkiego trudno to zjawisko interpretowa  inaczej ni  jako 

patologiczny zanik poczucia obowi zku. Jest to bezpo rednia konsekwencja demoralizuj cego dzia ania

systemu, w którym pracownikom zapewnia si  sto procent dochodów p atnych od pierwszego dnia choroby, bez 

konieczno ci przedstawienia za wiadczenia lekarskiego. Pojawia si  równie  problem bezrobocia 

dobrowolnego. Wysoki poziom zasi ków dla bezrobotnych oraz zanik jakiegokolwiek pi tna bezrobocia 

powoduje wiadom  rezygnacj  z czynnej pracy zawodowej. Równo ciowa polityka pa stwa opieku czego jest 

zatem, przynajmniej w swojej najbardziej rozbudowanej postaci, sprzeczna z zasad  sprawiedliwo ci spo ecznej. 

Pa stwo wkraczaj ce ze swoj  polityk  spo eczn  w celu wyeliminowania wszelkiego ryzyka zniekszta ca

naturalny proces selekcji, w którym premiowane s  jednostki bardziej przedsi biorcze. W zamian zobowi zuje 

si  chroni  tych, którzy s  nieodpowiedzialni (np. poprzez ubezpieczenie od niewyp acalno ci). Istnieje poza 

tym niebezpiecze stwo, e szeroki wachlarz ubezpiecze  spo ecznych b dzie stymulowa  zjawiska, przeciw 

którym ubezpiecza. 

1 M. Olson, The Logic of Collective Action, London 1965. Jego tezy streszcza Pierson, Beyond.., s. 47. 



Kryzys polityki pe nego zatrudnienia wed ug modelu Keynesa idzie w parze ze zmierzchem epoki 

zorganizowanego, scentralizowanego kapitalizmu, nazywanego fordyzmem. Odchodz cy w przesz o  model 

gospodarczy opiera  si  na du ej roli przemys u, produkcji masowej i ma o wyspecjalizowanej sile roboczej, 

scentralizowanej strukturze organizacji wiata pracy zarówno pracodawców, jak i zwi zków zawodowych oraz 

zwi kszonej roli pa stwa w gospodarce i polityce spo ecznej. Pa stwo opieku cze wpisywa o si  w logik

takiego systemu. Nowa struktura wiatowego kapitalizmu, który ulega stopniowej dezorganizacji i 

decentralizacji stawia pod znakiem zapytania zasadno  instytucji pa stwa opieku czego o uniwersalistycznej 

polityce spo ecznej. W nowej sytuacji ekonomicznej pa stwo ma mniejsze mo liwo ci efektywnego dzia ania na 

tym polu. W oczach opinii publicznej maleje zaufanie do mo liwo ci pa stwa i efektywno ci etatystycznych 

rozwi za . Klasa rednia, która przez d ugi czas stanowi a trzon poparcia dla rozbudowanej polityki spo ecznej 

ulega wewn trznej dywersyfikacji. Tworzy si  wyspecjalizowana armia zawodowych pracowników, których 

dzieli przepa  od niewyspecjalizowanej mniejszo ci, uzale nionej od pomocy pa stwa. Nie istnieje konsensus 

w ród osób reprezentuj cych szeroko rozumian  si  robocz , który dawnej by  motorem reform spo ecznych

pa stwa opieku czego. 

A zatem, odej cie od rozbudowanego modelu pa stwa opieku czego w latach osiemdziesi tych stanowi do 

pewnego stopnia odwrócenie realiów, które doprowadzi y do jego powstania. Nale y odnotowa  takie zjawiska, 

jak zmniejszaj ce si  znaczenie zwi zków zawodowych zrzeszaj cych robotników przemys owych oraz wej cie 

do procesu gospodarczego krajów rozwijaj cych si . Produkcja przenosi si  z krajów rozwini tych na peryferia 

wiatowego systemu gospodarczego. Unia Europejska stanowi znakomity przyk ad ewolucji od narodowych 

zamkni tych barierami celnymi gospodarek do ponadnarodowej ca o ci, której podstaw  funkcjonowania jest 

realizacja czterech swobód – przep ywu osób, us ug, kapita u oraz towarów, a jednocze nie zasada 

subsydiarno ci, daj ca du y zakres autonomii regionom w formu owaniu w asnej to samo ci. Przy 

trzystopniowej hierarchii region – pa stwo narodowe – instytucje europejskie, rodkowy jej szczebel traci 

konsekwentnie na znaczeniu. 

EUROPEJSKA STRATEGIA ZATRUDNIENIA

W coraz wi kszym stopniu problem bezrobocia i polityki zatrudnienia stawa  si  przedmiotem 

zainteresowania instytucji europejskich. Polityka wspólnotowa w dziedzinie zatrudnienia zosta a

usankcjonowana w Traktacie ustanawiaj cym Wspólnot  Europejsk  poprzez dodanie do Traktatu Tytu u VIII – 

Zatrudnienie. Wysoki stan zaawansowania integracji gospodarczej z jej swobod  podejmowania zatrudnienia na 

terytorium pa stw nale cych do Unii Europejskiej wymusi  koordynacj  dzia a  zmierzaj cych do 

urzeczywistnienia stanu wysokiego zatrudnienia. Artyku  128 TWE daje Radzie Europejskiej legitymacj  do 

monitorowania stanu zatrudnienia we Wspólnocie oraz zleca Radzie i Komisji opracowanie wspólnego 

sprawozdania rocznego. Od 1998 roku ka de z pa stw cz onkowskich realizuje Europejsk  Strategi

Zatrudnienia poprzez opracowywanie i wdra anie corocznych Narodowych Planów Dzia ania (National Action 
Plans), które s  nast pnie oceniane przez Komisj  Europejsk  na zasadach bilateralnych (dane pa stwo

cz onkowskie i Komisja Europejska). Ewaluacja dotyczy wykonania przez poszczególne pa stwa Wytycznych 

Zatrudnienia, które opracowuje Rada Unii Europejskiej na podstawie konkluzji Rady Europejskiej i opinii 

Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego, Komitetu Regionów, a tak e Komitetu 

Zatrudnienia. Pod koniec ka dego roku Komisja wydaje dokument zbieraj cy konkluzje i oceny poszczególnych 

polityk narodowych w dziedzinie zatrudnienia (Joint Employment Report). Realizacja Strategii uzyska a miano 

„procesu luksemburskiego” od miejsca szczytu Rady Europejskiej w listopadzie 1997 roku, podczas którego 

zapad a decyzja o stworzeniu wspólnych instrumentów walki z bezrobociem. Europejska Strategia Zatrudnienia 

jest wdra ana poprzez tzw. otwart  metod  koordynacji, czyli „mi kk ” form  polityki wspólnotowej, 

polegaj cej na formu owaniu ogólnych celów i sposobów ich osi gania w dziedzinie zatrudnienia, a tak e

stworzeniu procedur oceny rodków zastosowanych przez poszczególne pa stwa cz onkowskie, przekuwaj cych 

ramy ustalone na szczeblu Unii Europejskiej na praktyk  konkretnych rozwi za .

Komitet Zatrudnienia jest cia em stosunkowo nowym, maj cym charakter doradczy  

i po rednicz cy mi dzy krajowymi politykami rynku pracy. Ka de pa stwo cz onkowskie  

i Komisja mianuj  po dwóch cz onków Komitetu, który statutowo obowi zany jest ledzi  rozwój zatrudnienia, 

efektywno rodków stosowanych przez pa stwa oraz formu owanie opinii dla Rady lub Komisji. Co warte 

podkre lenia, dzia ania Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia z za o enia (wynika to z litery Traktatu) s

koordynowane z wszelkimi dzia aniami ekonomicznymi. A zatem polityka rynku pracy musi wpisywa  si  w 

szerszy makroekonomiczny kontekst oparty na zrównowa onym, nieinflacyjnym wzro cie gospodarczym. 

Europejskie Wytyczne Zatrudnienia jako instrument koordynacji na szczeblu wspólnotowym uwzgl dniaj

w du ym stopniu pomocnicz  rol  partnerów spo ecznych, rozumianych przede wszystkim jako przedstawiciele 

wiata pracy, czyli zwi zki zawodowe, organizacje skupiaj ce rzemie lników i wreszcie zwi zki pracodawców. 



Poj cie partnerów spo ecznych2 zawiera w sobie tak e podmioty funkcjonuj ce w ramach trzeciego sektora, 

których rola jest zw aszcza istotna na etapie tworzenia Narodowych Planów Zatrudnienia. Zwi zki pracodawców 

i pracobiorców, stowarzyszenia grup zawodowych, a tak e takie podmioty jak organizacje 

spo eczne/pozarz dowe posiadaj rodki na szczeblu zarówno krajowym, jak i lokalnym do stwarzania 

mo liwo ci poszukuj cym zatrudnienia w celu uzyskania odpowiednich kwalifikacji i do wiadczenia 

koniecznych do wyj cia ze stanu bezrobocia. Konstruktywn  rol  w tej sprawie odgrywa Komitet Dialogu 

Spo ecznego.  

Podczas obrad szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie 23-24 marca 2000 roku pa stwa cz onkowskie 

powzi y zobowi zanie realizacji w ci gu nast pnych dziesi ciu lat nieco ulotnej wizji „stworzenia opartej na 

wiedzy, a zarazem najbardziej konkurencyjnej 

i dynamicznej gospodarki na wiecie, zdolnej do systematycznego wzrostu gospodarczego, zapewniaj cej 

wi ksz  liczb  lepszych miejsc pracy w warunkach wi kszej spójno ci spo ecznej”. Agenda Lizbo ska 

przeformu owa a niektóre priorytety, a przede wszystkim postawi a przed Europejsk  Strategi  Zatrudnienia 

wymierne cele: 

do roku 2010 poziom zatrudnienia w krajach cz onkowskich powinien wynosi  70% populacji zdolnej do 

podj cia zatrudnienia, przy czym co najmniej 60% kobiet (rok pó niej w Szwecji sformu owano cel 

przej ciowy: w 2005 r. przeci tny poziom zatrudnienia powinien wynosi  67%, dla kobiet ów wska nik 

powinien wynosi  57%); 

do roku 2010 poziom zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata powinien wynie  50%; redni wiek 

przechodzenia na emerytur  powinien wzrosn  o pi  lat (z 58 do 63 lat); 

do roku 2010 liczba m odych ludzi w wieku 18-24 lat tylko ze rednim wykszta ceniem powinna 

zmniejszy  si  dwukrotnie; 

do roku 2010 90% dzieci w wieku 3-7 lat powinno mie  zapewnion  opiek

w przedszkolu, a 33% dzieci poni ej 3 lat – w obku. 

W ramach procesu luksemburskiego realizowane s  dzia ania w oparciu o cztery filary, maj ce charakter 

generalny, który przek ada si  na zró nicowane rozwi zania w politykach pa stw cz onkowskich: 

Filar pierwszy – Dzia ania s u ce poprawie kondycji zatrudnieniotwórczych sektorów gospodarki – 
polityka korzystnego klimatu dla przedsi biorczo ci.

lepsze mo liwo ci do rozpoczynania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (przewidywalne i stabilne 

warunki dla biznesu dotyczace systemu podatkowego, systemu ubezpiecze  spo ecznych itd., u atwienia dla 

ma ych i rednich przedsi biorstw); 

rozwój rynków zwi zanych z kapita em wysokiego ryzyka (stymulowanie inwestycji  

i dzia a  innowacyjnych poprzez odpowiedni  polityk  finansow );

przebudowa systemu podatkowego (odwrócenie trendu wzrostowego obci e  fiskalnych zwi zanych z 

zatrudnieniem). 

Filar drugi – Dzia ania zwi kszaj ce szanse na zatrudnienie – polityka budowy kapita u ludzkiego3.

walka z bezrobociem d ugookresowym oraz bezrobociem osób m odych (wczesna identyfikacja osób 

zagro onych brakiem zatrudnienia, systemy przekwalifikowania oraz szkolenia zorientowane na konkretne 

grupy adresatów); 

u atwianie absolwentom wej cia na rynek pracy (reforma systemów praktyk zawodowych, poradnictwo dla 

absolwentów); 

przej cie od pasywnych do aktywnych programów rynku pracy (budowa systemu zach t do podejmowania 

zatrudnienia, obejmowanie systemem szkole  wi kszej grupy bezrobotnych);  

2 Termin „partner spo eczny” mo e by  rozumiany w sko jako strona wzajemnych relacji pomi dzy zwi zkami zawodowymi 

i organizacjami pracodawców, a tak e w stosunkach (dwustronnych lub trójstronnych) z organami pa stwowymi, jak rz d i 

jego agendy, samorz d lokalny czy inne instytucje pa stwowe. To samo poj cie mo e odnosi  si  tak e do podmiotu – strony 

dialogu obywatelskiego, czyli interakcji mi dzy w adz  pa stwow  a podmiotami reprezentuj cymi spo ecze stwo na 

ró nych p aszczyznach: spo ecznej, ekonomicznej, wiatopogl dowej, zawodowej, terytorialnej itd., dzia aj cych w prawnie 

okre lonych ramach. Dzia alno  partnerów spo ecznych w dialogu obywatelskim dotyczy zatem nie tylko miejsca pracy 

(zak adu, bran y, sektora gospodarki), ale ca okszta tu miejsca grup obywateli w pa stwie i spo ecze stwie. 
3 „Kapita  ludzki” to termin po raz pierwszy sformu owany przez profesora Uniwersytetu Chicago Gary Beckera, laureata 

Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii w 1992 roku. Kapita  ludzki opisuje praktyczn  wiedz  i zdobyte umiej tno ci

jednostki, które decyduj  o jej warto ci w procesie wymiany rodków pieni nych za prac . Termin „kapita  ludzki” w 

za o eniu czytelnie oddaje analogi  pomi dzy inwestowaniem rodków dla zwi kszenia tradycyjnego kapita u (narz dzia, 

maszyny, budynki, itd.) w celu zwi kszenia produktywno ci pracy oraz „inwestowaniem”  

w szkolenia i edukacj  si y roboczej dla osi gni cia podobnego skutku. Tak jak w przypadku inwestycji w kapita  fizyczny, 

inwestycje w kapita  ludzki generuj  dodatkowe dochody w przysz o ci (wi ksza produktywno  oznacza wi kszy dochód 

dla pracownika i pracodawcy), przewy szaj ce dodatkowe koszty potrzebne do uzyskania owych dochodów (koszty 

kszta cenia, straty w produkcji i dochodach zwi zane z delegowaniem na kszta cenie, ograniczenie wolnego 

czasu pracownikowi itd.). 



promowanie podej cia partnerskiego (anga owanie przedsi biorców, a tak e organizacji pozarz dowych w 

realizacj  polityki zatrudnienia). 

Filar trzeci – Dzia ania pobudzaj ce i wspieraj ce adaptacyjno  – polityka otwarcia na zmiany 
rodowiska gospodarowania, zmiany technologiczne itd. 

modernizacja organizacji pracy (uwzgl dnienie nowych prawnych mo liwo ci elastycznych rozwi za  w 

odniesieniu do czasu, miejsca i sposobu wykonywania pracy); 

wspieranie przez pa stwo adaptacyjno ci w sektorze prywatnym (systemy zach t dla inwestycji we 

w asnych pracowników). 

Filar czwarty – Polityka równych szans w dziedzinie zatrudnienia. 
walka z segregacj  i dyskryminacj  p ci we wszystkich aspektach (polityka wspierania zatrudnienia kobiet); 

wprowadzanie rozwi za  umo liwiaj cych godzenie obowi zków rodzinnych  

i zawodowych; 

instrumenty u atwiaj ce powrót do zatrudnienia po d u szej przerwie; 

u atwienia w zatrudnieniu osób niepe nosprawnych. 

O ile w a ciwych reform w narodowych politykach rynku pracy dokonuj  pa stwa cz onkowskie, o tyle 

Rada UE i Komisja UE formu uj  ogóln  strategi , a tak e tworz  wymierne wska niki zwi zane z 

zatrudnieniem i bezrobociem w poszczególnych krajach, tak aby mo liwa by a ocena porównawcza dzia a  w 

ramach procesu luksemburskiego. Na przyk ad w ramach filaru zwi zanego z przedsi biorczo ci  instytucje 

wspólnotowe k ad  nacisk na stworzenie jednolitego rodowiska prawnego, w którym czas i rodki finansowe 

zwi zane z za o eniem przedsi biorstwa i jego prowadzeniem s  ograniczane we wszystkich pa stwach 

cz onkowskich.  

Sprawy zwi zane z zatrudnieniem s  regulowane na szczeblu wspólnotowym tam, gdzie zachodzi 

konieczno  zabezpieczenia prawid owego funkcjonowania Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Dla 

przyk adu, realizacja swobody przep ywu osób implikuje konieczno  wdro enia i poprawy efektowno ci

wspólnotowej koordynacji systemów zabezpiecze  spo ecznych. Wspólne problemy pa stw europejskich, takie 

jak tendencje demograficzne, stwarzaj  tak e podstawy pod wymian  do wiadcze  w reformowaniu systemów 

emerytalnych.  

Kolejny rozdzia  prezentuje wybrane aspekty modelu polityki zatrudnienia w Wielkiej Brytanii w 

odniesieniu do Europejskiej Strategii Zatrudnienia.  

TRZECIA DROGA JAKO PRZYK AD ZREFORMOWANEGO PA STWA OPIEKU CZEGO

Pa stwa cz onkowskie zachowuj  pewn  dowolno  w wyborze rodków realizacji Wytycznych Polityki 

Zatrudnienia, co z za o enia pozwala na dostosowanie instrumentów rynku pracy do okre lonych priorytetów 

politycznych, uwarunkowa  krajowych rynków pracy, ró norodnych tradycji polityki spo ecznej, koniunktury 

gospodarczej itd. Model trzeciej drogi z jego agend  walki z bezrobociem jest szczególnie ciekawym 

przedmiotem analizy, gdy de facto powstawa  on równolegle z Europejsk  Strategi  Zatrudnienia. Podstawowe 

za o enia s  tutaj w a ciwie zbie ne.  

Brytyjski model stosunków spo eczno-gospodarczych zwany przez ideologa rz dz cej w Wielkiej Brytanii 

Partii Pracy, Anthony’ego Giddensa pa stwem inwestycji spo ecznych jest ca o ciow  koncepcj  obywatela i 

spo ecze stwa, opart  na nast puj cych za o eniach ideowych: 

1. Szeroko rozumiana równo  – integracja spo eczna i obywatelska, budowa civitas – spo ecze stwa o wspólnej 

wiadomo ci i poczuciu wzajemnych praw i obowi zków.  

W polityce zatrudnienia – analogicznie do I filaru Strategii k adzie si  nacisk na zapewnienie równych szans w 

relacjach zawodowych i ca ym yciu spo ecznym. 

2. Dyscyplinowanie beneficjentów – uznanie zasady, e kto czerpie korzy ci z polityki spo ecznej musi co  w 

zamian dawa  spo eczno ci. Budowa etyki pracy jako element szeroko rozumianego kapita u spo ecznego4

stanowi konstruktywne rozwini cie tych w tków polityki europejskiej, które k ad  nacisk na tzw. zatrudnialno .

wiadczenia zwi zane z zatrudnieniem s  skonstruowane tak, aby mobilizowa wiadczeniobiorc  do rozwoju 

w asnych kwalifikacji i poszukiwania zatrudnienia. 

4 Kapita  spo eczny jest poj ciem odnosz cym si  do pok adów spo ecznego zaufania, sieci powi za

mi dzyludzkich dla rozwi zywania wspólnych problemów. Prekursorem bada  nad si ami integruj cymi

oddolnie grupy spo eczne by  Alexis de Tocqueville, który opisa  to zagadnienie w klasycznym dziele 

„Demokracja w Ameryce” (Democracy in America). Stopie  obywatelskiego zaanga owania wyra aj cego si

w funkcjonowaniu s siedzkich wspólnot, klubów sportowych, spó dzielni decyduje o wielko ci kapita u

spo ecznego, przy za o eniu, e im g stsza jest sie  powi za , tym wi ksza spo eczna korzy . Kapita

spo eczny przyczynia si  do wi kszej produktywno ci w gospodarce, co odzwierciedla przyk ad dwóch rolników 

wymieniaj cych si  maszynami do produkcji rolnej dla w asnej korzy ci, a zarazem korzy ci spo ecznej w sensie 

Pareto. szerzej zob. F. Fukuyama, Zaufanie – Kapita  spo eczny i droga do dobrobytu, Warszawa -Wroc aw 

1997; patrz tak e Putnam.  



3. Demokratyzacja ycia publicznego. 

Diagnozowanie i eliminacja patologii spo ecznej, jak  jest bezrobocie, wymaga skoordynowanego udzia u s u b

publicznych, partnerów spo ecznych – stron dialogu spo ecznego i dialogu obywatelskiego, a tak e samych 

bezrobotnych. Takie podej cie integruje spo ecze stwo w realizacji wspólnego celu. Analogicznie jednym  

z fundamentalnych za o e  polityki Unii Europejskiej jest budowa i rozwój dialogu spo ecznego i 

obywatelskiego. 

4. Zinstytucjonalizowany indywidualizm. 

Nacisk na autokreacj  obywatela i jego samorealizowanie si  w dzia aniu dla innych uwidacznia si  w takich 

rozwi zaniach, które zamiast biernie wspomaga  egzystencj  ludzi bez zatrudnienia, stwarzaj  szans

bezrobotnym na realizacj  w asnych pomys ów, maj cych na celu uzyskanie zatrudnienia (np. u atwienia w 

zak adaniu w asnych przedsi biorstw). Upodmiotowienie wiadczeniobiorcy odpowiada usankcjonowanym  

w Traktacie zasadom partnerstwa i subsydiarno ci.

5. Filozoficzny konserwatyzm – pragmatyczna i ostro na postawa wzgl dem wspó czesnych zmian 

technologicznych i cywilizacyjnych. 

Tempo zmiany technologicznych i cywilizacyjnych stoi na przeszkodzie wielu bezrobotnym w dostosowaniu si

do wymaga  rynku pracy. Pa stwo uznaj c pozytywne aspekty modernizacji w swych dzia aniach zorientowane 

jest na dobro jednostki ludzkiej (np. poprzez indywidualizacj  us ug publicznych s u b zatrudnienia).  

6. Kosmopolityczny pluralizm – otwarcie na ró norodno , dialog i multikulturalizm. 

Bezrobocie postrzegane jest jako problem z o ony, którego ofiarami w nieproporcjonalnie wi kszym stopniu 

padaj  grupy wyizolowane z g ównego nurtu spo ecze stwa. Uprzywilejowanymi adresatami niektórych 

konkretnych programów rynku pracy s  zatem mniejszo ci etniczne i rasowe. Podobne akcenty mo na dostrzec 

w Europejskiej Strategii Zatrudnienia, co potwierdza wag  kwestii mniejszo ci etnicznych w procesie budowy 

integracji spo ecznej w spo ecze stwach Europy Zachodniej. 

7. Walka z wykluczeniem spo ecznym. 

Brak zatrudnienia pozostaje g ównym z czynników stymuluj cych wykluczenie spo eczne, dlatego szeroko 

zakrojona polityka integracyjna powinna by  skoordynowana z dzia aniami na polu zatrudnienia. Warta 

podkre lenia w tym miejscu jest zbie no  postulatów trzeciej drogi z polityk  prowadzon  na szczeblu 

europejskim. Spójno  spo eczna jako jeden z fundamentalnych celów dzia a  Wspólnoty zosta  sformu owany 

w marcu 2000 roku podczas szczytu w Lizbonie. Po czenie gospodarczego i socjalnego wymiaru integracji 

europejskiej wyra a si  w postulacie stworzenia gospodarki, zapewniaj cej wi ksz  liczb  lepszych miejsc pracy 

w warunkach wi kszej spójno ci spo ecznej. Polityka pa stw cz onkowskich w tej dziedzinie monitorowana jest 

przez Komisj  Europejsk  przy pomocy dwuletnich narodowych planów dzia ania, dotycz cych walki z bied  i 

wykluczeniem spo ecznym (National Action Plans against poverty and social exclusion). 

Z powy szych ideologicznych za o e  wy ania si  model pa stwa opieku czego, które – jak mówi 

Anthony Giddens – „nie powinno ywi , ubiera  lub zapewnia  mieszkanie, lecz zabezpiecza  warunki, w 

których obywatele s  w stanie na w asn  r k  zapewni  sobie wszystko, co jest potrzebne do obywatelskiej 

samodzielno ci’’. Polityka zatrudnienia zbudowana jest w oparciu o system, który bazuje na logice, polegaj cej 

na – mówi c obrazowo – dawaniu „w dki zamiast ryby”. 

Has a przek adaj  si  na konkretn  wizj  nowoczesnego pa stwa, które w dziedzinie makroekonomii: 

1. Utrzymuje wydatki sektora publicznego i inflacj  na niskim poziomie, stosuj c mechanizm niby-rynków 

(oddzielenia us ugodawców od us ugobiorców tak, by ci pierwsi konkurowali o kontrakty zawierane z 

pa stwem); powy sza zasada koresponduje ze wspólnotow  regu , e dzia ania na polu zatrudnienia musz

wpisywa  si  w szerszy kontekst makroekonomiczny dzia a  Unii Europejskiej;  

2. Stwarza korzystny klimat dla niezale no ci przedsi biorców i promuje inicjatyw  ekonomiczn ; k adzie 

nacisk na poda ow  stron  procesu ekonomicznego; analogiczne podej cie odzwierciedla pierwszy filar 

Europejskiej Strategii Zatrudnienia, dotycz cy przedsi biorczo ci;

3. Za priorytet uznaje generowanie nowych miejsc pracy; wyznaje zasad , e nawet nisko p atne, nieatrakcyjne 

zatrudnienie jest lepsze od demoralizuj cej egzystencji na zasi ku; Strategia Lizbo ska, która rozwija agend

Europejskiej Strategii Zatrudnienia nie neguj c potrzeby tworzenia nowych miejsc pracy k adzie nacisk na 

jako  stanowisk pracy i lepsze kojarzenie stanowisk z kwalifikacjami pracownika; owo zró nicowane podej cie

mi dzy modelem brytyjskim i Strategi  ma okre lone konsekwencje, o których mowa w dalszej cz ci artyku u;  

4. Obni a podatki oraz zmniejsza stopie  progresywno ci systemu podatkowego; w wi kszym stopniu bazuje na 

podatkach po rednich ni  osobowych; konsumpcja jest opodatkowana progresywnie, przyczyniaj c si  do 

zwi kszenia oszcz dno ci; ni sza stopa progresji podatkowej idzie w parze z poszerzeniem podstawy 

opodatkowania, zw aszcza je li chodzi o opodatkowanie kapita u; redukuje wydatki finansowane przy pomocy 

d ugu publicznego; odchodzi zatem od instrumentarium interwencjonistycznej polityki z po owy lat 

siedemdziesi tych; 

5. Integruje si  z innymi gospodarkami, przyczyniaj c si  do stworzenia globalnego rynku; pierwszym 

elementem jego budowy s  rozwi zania prawne s u ce zwi kszeniu mobilno ci zawodowej na terytorium Unii 

Europejskiej – prawnie usankcjonowana swoboda przep ywu pracowników, której uzupe nienie stanowi



koordynacja systemów zabezpieczenia spo ecznego, Jednolity System Wymiany Informacji o Wolnych 

Miejscach Pracy, system wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych itd.; 

6. Konstruuje bud ety i programy tak, aby osi gn  maksymalny poziom przejrzysto ci,

a kapita och onno  i pracoch onno  konkretnych inicjatyw jest rozpatrywana w oparciu  

o konkretne wymierne rezultaty; analogicznie podczas posiedzenia Rady Europejskiej  

w Barcelonie (14-15 marca 2002 roku), po wi conego przegl dowi Strategii Lizbo skiej postanowiono upro ci

Europejsk  Strategi  Zatrudnienia poprzez redukcj  liczby wytycznych (przy zachowaniu dotychczasowych 

czterech filarów), z korzy ci  dla jej efektywno ci.

7. Za pomoc  zwolnie  podatkowych wspiera dzia alno  organizacji pozarz dowych (Non-Governmental 

Organisations – NGO-S) i fundacji. 

 Natomiast w dziedzinie polityki spo ecznej pa stwo:

1. Dostarcza wiadczenia, których jako  i skuteczno  jest nieustannie weryfikowana; 

2. Inwestuje w kapita  ludzki i w ten sposób walczy z plagami spo ecznymi takimi jak bezrobocie; polityka 

spo eczna jest zwrócona ku uczestnikom poda owej strony procesu ekonomicznego; wspiera edukacj ,

innowacj , kultur  przedsi biorczo ci, adaptowalno  do zmieniaj cych si  warunków ekonomicznych 

(Education, education, education to sztandarowe has o rz du Blaira); powy szy priorytet w pe ni pokrywa si  z 

drugim filarem procesu luksemburskiego, dotycz cym „zatrudnialno ci”;  

3. Stosuje zasad  ,,pluralizmu zada  opieku czych’’ (welfare pluralism), zgodnie z któr  podmioty jak prywatne 

fundacje i instytucje charytatywne oraz przedsi biorstwa, kontraktowane dla usuni cia konkretnych problemów 

spo ecznych, wspó pracuj  z administracj  pa stwa; 

4. Stwarza system oparty na decentralizacji, oddelegowaniu w adzy na ni sze szczeble administracji, 

wewn trznym rynku us ug i wiadcze  w sektorze publicznym, wydzieleniu zarz dzania strategicznego od 

operacyjnego w strukturach pa stwa oraz przedefiniowaniu zada  pa stwa wokó  naczelnych funkcji jako gestii 

administracji pa stwowej  

i podwykonawstwem dzia a  okre lonych jako poboczne przez przedsi biorstwa prywatne;  

5. Odchodzi od równo ciowej filozofii powojennego rozwini tego pa stwa opieku czego; odbiorca programów 

spo ecznych jest postrzegany bardziej jako aktor na rynku ekonomicznym ni  obywatel; pomoc pa stwa ma 

integrowa  w sensie bardziej ekonomicznym, ni  spo eczno--politycznym; analogicznie zmodyfikowana w 

Lizbonie Europejska Strategia Zatrudnienia obliguje pa stwa cz onkowskie do stworzenia takich systemów 

zabezpieczenia spo ecznego, aby podejmowanie i poszukiwanie pracy by o op acalne;

6. Przestaje interpretowa  nierówno ci spo eczne na tle konfliktów klasowych; dochodz  do g osu zagadnienia 

p ci i rasy; kobiety i mniejszo ci etniczne, ludzie m odzi, wchodz cy na rynek pracy s  g ównymi adresatami 

polityki spo ecznej; wska niki-cele wyznaczone przez Rad  Europejsk  na rok 2010 (dotycz ce kobiet i ludzi 

starszych) podobnie identyfikuj  grupy zagro one bezrobociem i wykluczeniem spo ecznym;

Konstatacja wspó czesnych rz dów trzeciej drogi, e jakakolwiek posada jest lepsza ni  brak pracy, 

poniewa  praca jest zawsze lepsza od pozostawania na zasi ku, poci ga za sob  konkretne rozwi zania w 

dziedzinie programów polityki spo ecznej oraz generowania miejsc pracy. Z jednej strony pa stwo wychodzi 

naprzeciw potrzebuj cym zatrudnienia, oferuj c im szkolenia i programy przekwalifikowania zawodowego (tak 

czyni  zw aszcza europejskie kontynentalne pa stwa opieku cze, jak Szwecja czy Niemcy), z drugiej strony za

k adzie si  nacisk na zdobycie zatrudnienia jako pierwszy krok na drodze do uzyskania w a ciwych umiej tno ci

i przyzwyczaje  wymaganych na rynku pracy (Stany Zjednoczone). W ród teoretycznych rozwi za  nale y

wymieni  zw aszcza propozycje reformy fiskalnej opartej na ujemnym podatku dochodowym, które maj

sprawi , e ,,praca pop aca’’. 

Zwolennicy tzw. Starej Lewicy5 podkre laj  ten merytokratyczny i indywidualistyczny charakter trzeciej drogi
jako zdrad  socjaldemokratycznych idea ów sprawiedliwo ci spo ecznej. Jak pisze Ruth Lister6: ,,W tpliwa jest 

skuteczno  polityki integracji spo ecznej, je li nie si gamy do korzeni nierówno ci, które nap dzaj

wykluczenie spo eczne’’. Has o ,,Najpierw praca’’ przywo uje analogie z ameryka skim modelem niepe nego 

pa stwa dobrobytu, w którym wy cznym celem polityki spo ecznej jest skrócenie listy bezrobotnych. Ponadto 

stopa yciowa obywateli, zdaniem zwolenników tradycyjnego spojrzenia socjaldemokratycznego na polityk

spo eczn , jest przedk adana kosztem spo ecznej jako ci ycia.

Aby oceni  zasadno  tych zarzutów nale y odpowiedzie  sobie na pytanie, czy programy spo eczne 

trwale eliminuj  negatywne skutki spo ecznego wykluczenia, czy by  mo e stanowi  po prostu swoiste „drzwi 

obrotowe” do nowej zale no ci od programów pomocowych pa stwa. Dobrym studium porównawczym mog

by  Stany Zjednoczone, gdzie orientacja na zatrudnienie w polityce spo ecznej funkcjonuje od pocz tku lat 

osiemdziesi tych. Badania wskazuj , e wi kszo  opuszczaj cych listy zatrudnienia trafi o do niskop atnych

i niewymagaj cych wyspecjalizowania stanowisk pracy, tzw. McJobs. Fakt zdobycia zatrudnienia jest 

5 Termin „Stara Lewica” odnosi si  do ideologii dominuj cego nurtu socjaldemokratycznego w Europie Zachodniej, której 

praktycznym wcieleniem by o pa stwo opieku cze z po owy lat siedemdziesi tych. 
6 R. Lister, To Rio via The Third Way... s.5.



zjawiskiem korzystnym; wbrew krytyce Starej Lewicy, ,,przewracanie kotletów’’ w restauracji jest lepsze od 

kompletnej bierno ci, gdy  oddzia uje pozytywnie na etyk  pracy i ogranicza trwa e obci enia finansowe 

pa stwa. Nie oznacza to, e polityka spo eczna zreformowanego pa stwa dobrobytu kurczy si  jako pozycja w 

bud ecie pa stwa. Programy pomocy s  kosztowne cho by dlatego, e praktyka ameryka ska pokaza a, i  rola 

pa stwa nie powinna si  ko czy  z chwil  znalezienia pracy. Pierwszy okres zatrudnienia podlega specjalnej 

ochronie, co odzwierciedla zasada utrzymania zasi ków w ograniczonej formie w pierwszych miesi cach 

zatrudnienia. Pa stwo winno subsydiowa  dalsze szkolenia i stymulowa  wspinaczk  po szczeblach kariery. 

Ameryka ski boom gospodarczy ko ca lat dziewi dziesi tych z bardzo niskim bezrobociem z pewno ci  du o

zawdzi cza programom realizowanym wedle wspomnianych priorytetów.     

Tymczasem Rada Europejska w Sztokholmie, nie neguj c priorytetowego zadania podwy szenia ogólnego 

poziomu zatrudnienia, po o y a nacisk na zapewnienie okre lonej jako ci oferowanej miejsc pracy jako cel 

dodatkowy. A zatem kwestie równo ci w zatrudnieniu, okre lonych gwarancji socjalnych, dost pu do szkole

zawodowych i poprawy kwalifikacji zachowuj  swój pierwszoplanowy charakter. W ramach Agendy 

Lizbo skiej prowadzone s  prace nad stworzeniem ilo ciowych i jako ciowych wska ników s u cych opisowi 

rodowiska  

i warunków pracy oraz nad zmian  prawodawstwa wspólnotowego, dotycz cego równych szans zatrudnienia, 

szkole  i awansu zawodowego.  

Podstaw  do oceny zatrudnieniotwórczej polityki Labour Party dostarczaj  dane statystyczne opisuj ce 

brytyjski rynek pracy i odzwierciedlaj ce efektywno  instrumentów rynku pracy, zaprezentowane w kolejnym 

rozdziale. 

BRYTYJSKA PRAKTYKA W WIETLE AKTYWNYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

 Przyk adem aktywnego instrumentu rynku pracy jest zasi ek dla poszukuj cych zatrudnienia 

(jobseeker’s allowance). Zgodnie z jego zasadami bezrobotni pobieraj cy wiadczenie obowi zani s  aktywnie 

poszukiwa  pracy od pierwszego dnia, w którym przys uguje im zasi ek. Wnioskuj c o przyznanie jobseeker’s 

allowance osoby bezrobotne maj  obowi zek zda  relacj  z dotychczasowych kroków podj tych z zamiarem 

znalezienia pracy,

a nast pnie musz  podpisa umow  o poszukiwaniu zatrudnienia (Jobseeker’s Agreement), która w formalny 

sposób ujmuje etapy dochodzenia do zatrudnienia. wiadczeniobiorca jest rozliczany ze swoich dzia a ,

jednocze nie przys uguj  mu kursy szkoleniowe, dotycz ce techniki poszukiwania zatrudnienia, praktyki 

zawodowe itd. Im d u ej dana osoba pozostaje bez pracy, tym wi ksz  ilo ci  obligatoryjnych us ug jest obj ta.

W ten sposób przywilej otrzymywania zasi ku czy si  z weryfikowanym obowi zkiem poszukiwania 

zatrudnienia. To podej cie przynosi wymierne rezultaty w postaci konkretnych miejsc pracy dla wi kszo ci

pobieraj cych zasi ek (trzy czwarte osób znajduje prac  w okresie krótszym ni  sze  miesi cy). W rezultacie 

przyj tych rozwi za  Wielka Brytania ma jeden z najni szych wska ników bezrobocia d ugotrwa ego w 

Europie. W 2001 roku 2 miliony 780 tysi cy osób otrzymywa o jobseekers’s allowance, z czego 1 milion 700 

tysi cy stanowili doro li powy ej 25 roku ycia pozostaj cy bez pracy nie d u ej ni  12 miesi cy i kolejny 

milion to osoby m ode poszukuj ce pracy krócej ni  6 miesi cy. Bezrobotni, którzy poszukuj  zatrudnienia 

d u ej ni  6 i 12 miesi cy, wed ug powy szych kryteriów, przechodz  automatycznie do programu New Deal.

W 2001 roku 2 miliony 700 tysi cy osób zarejestrowa o si  na li cie bezrobotnych  

i 2 miliony 800 tysi cy zarejestrowanych znalaz o zatrudnienie. Dwie trzecie bezrobotnych znajduje prac  w 

przeci gu 3 miesi cy, trzy czwarte osób w ci gu 6 miesi cy. Poniewa  oko o 90% osób znajduje zatrudnienie w 

ci gu pierwszych 12 miesi cy, wi kszo  programów adresowanych do bezrobotnych uruchamiana jest dopiero 

po roku. Takie podej cie wynika z konstatacji, e aktywne instrumenty rynku pracy maj  s u y  rzeczywi cie

potrzebuj cym, czyli tym, którzy bez pomocy pa stwa nie b d  mogli znale  zatrudnienia. W przeciwnym razie 

– je eli wszelkiego rodzaju kursy, sta e, praktyki itd. zostan  wdro one, kiedy dana osoba poszukuj ca pracy 

wci  prowadzi efektywne dzia ania, instrumenty rynku pracy b d  pe ni  rol  przeciwn  do zamierzonej, 

„odci gaj c” bezrobotnych od rynku pracy. Powy sza zasada stanowi dobr  ilustracj  prze o enia ideologii 

trzeciej drogi na rzeczywisto  programów rynku pracy. Polityka pa stwa nie jest prowadzona dla realizacji 

abstrakcyjnej idei sprawiedliwo ci spo ecznej, ale w celu efektywnej eliminacji okre lonego problemu. Logika 

systemu opartego na jobseeker’s allowance opiera si  na konstatacji, e stan bezrobocia dla ogromnej wi kszo ci 

osób jest do wiadczeniem przelotnym.  

W ród zwolenników ideologii trzeciej drogi panuje przekonanie, e naczeln  zalet  programów 

spo ecznych wdra anych przez rz dy Partii Pracy w Wielkiej Brytanii jest argument, e daj  ,,w dk  zamiast 

ryby’’. W Zjednoczonym Królestwie takim sztandarowym projektem jest New Deal, w którym do grudnia 2001 

roku uczestniczy o 440 tysi cy osób. Nazwa programu nawi zuje do nadzwyczajnych rodków przedsi wzi tych 

przez administracj  prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta w dobie Wielkiego 

Kryzysu, które by y w za o eniu przedmiotem ogólnonarodowego porozumienia i odzwierciedla y determinacj

rz du ameryka skiego by uzdrowi  sytuacj  spo eczno-gospodarcz  sytuacj  USA w latach trzydziestych. New

Deal jest ramowym instrumentem walki z bezrobociem, dziel cym si  na wyspecjalizowane podprogramy takie 



jak New Deal for Long-Term Unemployed (dla osób pozostaj cych d ugo poza zatrudnieniem), New Deal for 
Lone Parents (dla rodziców samotnie wychowuj cych dzieci) czy New Deal for Diasabled People (dla 

niepe nosprawnych), a nawet New Deal for Young Musicians (dla m odych muzyków).  

Cytowana powy ej zasada, e aktywne instrumenty rynku pracy s  uruchamiane w dalszej fazie 

poszukiwania zatrudnienia, nie ma charakteru absolutnego. S u by zatrudnienia maj  za zadanie wskaza

okre lone grupy najbardziej zagro one d ugookresowym bezrobociem (niepe nosprawni, osoby maj ce k opoty z 

nauk , bezrobotni, dla których angielski jest drugim j zykiem, ofiary masowych zwolnie  itd.). W 2001 roku 30 

tysi cy osób naby o prawo do takiej intensywnej opieki z pomini ciem pierwszego „wst pnego” okresu 

pobierania jobseeker’s allowance. Selektywny charakter polityki zatrudnienia uwidacznia si  w stosowanej od 

wrze nia 2001 roku personalizowanej procedurze analizy wniosków o zasi ek, maj cej za zadanie identyfikacj

osób z ograniczonymi mo liwo ciami na rynku pracy. Koncentracja celów polityki spo ecznej na najbardziej 

potrzebuj cych powoduje wi ksz  efektywno  wydatkowania publicznych pieni dzy. Bezrobotni, którzy nie 

decyduj  si  na wspó prac  ze s u bami zatrudnienia ponosz  okre lone sankcje, w cznie z utrat  zasi ku. Jest 

to element dyscyplinuj cy i motywacyjny, który w wietle ideologii trzeciej drogi nabiera rangi aksjomatu: 

mi dzy daj cym i bior cym musi powsta  interakcja – wiadczenia pa stwa s  uwarunkowane obywatelsk

postaw  beneficjenta.  

Swoi cie „mened erski” sposób zarz dzania programami polityki spo ecznej uwidacznia si  poprzez 

stosowanie wymiernych wska ników efektywno ci prowadzonych dzia a  na ka dym szczeblu. Na lata 2001-

2002 wyznaczono na poziomie najbardziej ogólnym m.in. nast puj ce cele: 

zmniejszy  liczb  osób pobieraj cych zasi ki o 720 tysi cy osób i wprowadzi  na rynek pracy milion 225 

tysi cy bezrobotnych; 

sprawi , e co najmniej trzy czwarte osób, które znalaz y zatrudnienie utrzymaj  prac  przez co najmniej 

13 tygodni; 

zapewni  wype nienie zobowi za  przez pobieraj cych jobseeker’s allowance (ucz szczanie na szkolenia 

itp.) w co najmniej 90% przypadków. 

W dobie ograniczonych mo liwo ci bud etów przeznaczonych na polityk  spo eczn  absolutnym 

imperatywem jest modernizacja dzia ania publicznych s u b zatrudnienia. Udan  prób  wdro enia technologii 

teleinformatycznych do procedur zwi zanych z polityk  zatrudnienia jest Program Rozwoju Technologii 

Teleinformatycznych (ICT Development Programme), dzi ki któremu mi dzy kwietniem 2001 roku i marcem 

2002 roku 107 tysi cy bezrobotnych znalaz o prac  przez telefon korzystaj c z us ugi „S u ba zatrudnienia na 

telefon” (ES Direct). Kojarzenie miejsc pracy z osobami szukaj cymi zatrudnienia dzi ki ulepszonym bazom 

komputerowym przebiega sprawniej.  

New Deal for Young People jest programem skierowanym pod adresem m odych ludzi, wchodz cych na 

rynek pracy. Po 6 miesi cach pozostawaniu na zasi ku, dla poszukuj cych zatrudnienia m odych ludzi w wieku 

mi dzy osiemnastym a dwudziestym czwartym rokiem ycia przydziela si  osobistego doradc , którego 

zadaniem jest pomaga  w intensywnych poszukiwaniach pracy. Ten okres odgrywa równie  rol  edukacyjn :

k adzie si  du y nacisk na punktualno , prezencj  i kultur  osobist . Od m odego cz owieka wymaga si

codziennego stawiania si  w normalnych godzinach pracy. Po kolejnych 4 miesi cach osobom, które wci  nie 

znalaz y pracy oferuje si  jedno z czterech rozwi za :

szkolenie i kszta cenie przez dwana cie miesi cy systemem dziennym bez uszczerbku na zasi ku dla tych, 

którzy nie maj  podstawowego wykszta cenia;  

sze ciomiesi czne zatrudnienie narzucone przez s u by zatrudnienia w sektorze prywatnym;  

wolontariat w dziedzinie ochrony rodowiska;  

subsydiowane zatrudnienie (plus jeden dzie  w tygodniu szkole ).  

Je li m ody cz owiek odmówi przyst pienia do jednej z tych opcji stosuje si  sankcje cznie z utrat

zasi ków.  

Z 470 tysi cy m odych ludzi, którzy przyst pili do New Deal for Young People przed ko cem kwietnia 

1999 roku, 47,1% wybra o opcj  nastawion  na szkolenie i trening, a 20,5% skorzysta o z oferowanej im posady. 

Wed ug raportu Komitetu ds. Edukacji i Zatrudnienia Izby Gmin przed ko cem kwietnia 2000 roku z 

pocz tkowej liczby 470 tysi cy benficjentów programu, 330 tysi cy opu ci o New Deal for Young People. Z

tego, nieco ponad 215 tysi cy osób znalaz o prac  i 139 tysi cy przesz o do niesubsydiowanego zatrudnienia 

trwaj cego d u ej ni  trzyna cie tygodni. Oko o 30% pierwotnego stanu uczestników programu uda o si  po 

szkoleniach w niewiadomym kierunku; jednak niezale ne badania wskazuj , e po owa z tej grupy m odych 

ludzi znalaz a prac .

Inne badania wskazuj , e gdyby nie program New Deal for Young People bezrobocie d ugotrwa e sta oby 

si  udzia em dwukrotnie wi kszej liczby osób. Dalsze 90 tysi cy osób znalaz o prac  poprzez program New 

Deal 25+, przyczyniaj c si  do zmniejszenia o dalsze 40%. poziomu bezrobocia d ugotrwa ego w ród osób 

powy ej 25 roku ycia

Rz d brytyjski w swoim National Action Plan podkre la, e co najmniej trzy czwarte nowych miejsc pracy 

okaza o si  trwa ych. Budzi jednak w tpliwo ci kryterium uznaj ce dan  osob  za zatrudnion  na sta e, je eli



przepracowa a 13 tygodni. Trzy miesi ce to okres zdecydowanie za krótki eby uzna , e dana osoba na trwa e

wesz a na rynek pracy. Z drugiej strony za pozytywne zjawisko nale y uzna  fakt, e du  popularno ci

cieszy y si  „szkoleniowe” komponenty programu New Deal, cz ce si  z podniesieniem kwalifikacji na rynku 

pracy.

Ponadto, bior c pod uwag , e gros beneficjentów programu przesz o z listy bezrobotnych na list

zatrudnienia w ci gu jednego roku, trzeba oceni  ca e przedsi wzi cie jako sukces. Jednocze nie nale y mie  na 

uwadze fakt, i  brytyjski rynek pracy charakteryzuje si  wyj tkowo du  mobilno ci  i dynamizmem. 

Zjawiskiem poniek d naturalnym jest obejmowanie wielu posad przez jednego pracownika w ci gu ycia 

zawodowego. W wyniku zmienionych procesów gospodarowania potrzebna jest wi ksza adaptacyjno  i 

elastyczno  osób poszukuj cych zatrudnienia. 

Wspólny Raport Komisji dotycz cy Europejskiej Strategii Zatrudnienia (Joint Employment Report 2002)

dostarcza interesuj cych danych, umo liwiaj cych analiz  porównawcz  rozwi za  realizowanych w Wielkiej 

Brytanii na tle innych krajów. Pozwala to na zobiektywizowanie oceny dzia a  pa stwa dotycz cych inwestycji 

spo ecznych zgodnych  

z ideologi trzeciej drogi w sferze zatrudnienia. Pomimo ogólnego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego 

na kontynencie europejskim, Wielka Brytania od pi ciu lat odnotowuje stabilny wzrost gospodarczy na poziomie 

2,2-3,4% PKB. Od 1997 roku – pocz tku rz dów Partii Pracy – zatrudnienie znalaz o 1,5 miliona obywateli, a 

poziom bezrobocia spad  z 6,9 do 5,0%. W odniesieniu do redniej europejskiej (7,6%) jest to wynik przyzwoity, 

chocia rednia dla trzech krajów o najni szej stopie bezrobocia – Luksemburga, Holandii i Austrii wynosi 

2,7%. Wielka Brytania ju  dzisiaj wype nia cele sformu owane w Lizbonie.  

Inne najwa niejsze wska niki odnosz ce si  do brytyjskiego rynku pracy kszta tuj  si  nast puj co: 

1. Stopa bezrobocia d ugotrwa ego wynosi 1,3% i uleg a dwukrotnemu zmniejszeniu od 1997 roku; 

2. Wska nik bezrobocia w ród m odzie y wynosi 7,7% (w stosunku do 9,1% w 1997 roku); 

3. Stopa zatrudnienia kobiet wzros a z poziomu 65,1% w 1997 roku do 69,3% w roku 2001 (stopa bezrobocia 

4,4%); 

4. Poziom zatrudnienia wzrós  z 63,2% w 1997 roku do 65% w roku ubieg ym. 

Warto zwróci  uwag  na bardzo dobry wska nik zatrudnienia kobiet (69,3%), który znacznie przekracza 

europejskie standardy ( rednia UE – 45%). Wielka Brytania jest jednym  

z niewielu krajów z mniejsz  stop  bezrobocia kobiet (4,4%) ni  m czyzn (5,6%). Oczywi cie dobry wska nik 

partycypacji kobiet w rynku pracy nie oznacza, e nie wyst puje zjawisko dyskryminacji, którego podstaw  jest 

p e  w zakresie warunków zatrudnienia (p acy, szkole , dost pu do awansów itd.).   

Makroekonomiczne konsekwencje polityki zatrudnienia realizowanej od 1997 roku, z jej priorytetem 

skrócenia listy bezrobotnych, s  w wietle danych statystycznych wyra nie widoczne. Wysoka efektywno

dzia a  zorientowanych na walk  z bezrobociem jest niew tpliwym sukcesem rz du brytyjskiego. Nasuwa si

jednak pytanie – formu uje je równie  Komisja Europejska – o jako  oferowanych miejsc pracy. Wymagane s

dalsze rodki zorientowane na popraw  kwalifikacji si y roboczej, zw aszcza tych pracowników, którzy sytuuj

si  na dolnych szczeblach drabiny p ac. Liberalny charakter polityki spo eczno-gospodarczej z zachowanymi 

elementami polityki Margaret Thatcher z lat osiemdziesi tych sprawia, e istniej ce programy polityki 

spo ecznej nie s  w stanie zmieni  nierówno ci w wysoko ci p ac mi dzy kobietami i m czyznami. Powy sza 

hierarchia priorytetów znajduje potwierdzenie w otwartej deklaracji rz du brytyjskiego zawartej w Narodowym 

Planie Dzia ania na rok 2002: G ówny nacisk w Planie k adziony jest na znalezienie zatrudnienia dla 

bezrobotnych. Podkre lili my na szczeblu wspólnotowym, e wysi ki zmierzaj ce ku poprawie jako ci 
zatrudnienia nie mog  zagra a  polityce tworzenia nowych miejsc pracy  

i polityce budowania spójno ci spo ecznej. Podstawowym warunkiem istnienia wysokiej jako ci zatrudnienia jest 
samo zatrudnienie – nie ma jako ci dla tych, którzy nie maj  pracy; st d spe nienie celów zdefiniowanych w 

Lizbonie musi by  naszym pierwszym priorytetem7. W okresie krótko- i rednioterminowym tak sformu owana

polityka przynosi pozytywne i wymierne rezultaty, jednak w d u szej perspektywie brytyjski rynek pracy b dzie 

wymaga  bardziej strukturalnych reform.  

Rola trzeciego sektora 
Zarówno praktyka brytyjskiej polityki spo ecznej, jak i dzia ania na szczeblu wspólnotowym wskazuj  na 

rosn c  rol  trzeciego sektora w realizacji okre lonych celów polityki zatrudnienia. W Wielkiej Brytanii, a tak e,

w coraz wi kszym stopniu w innych krajach Unii Europejskiej, podmioty pozarz dowe s  kontraktowane 

(contracted-out) do wykonywania okre lonych us ug podwykonawczych dla okre lonych organów 

odpowiedzialnych za koncepcyjne formu owanie polityki zatrudnienia. Unia Europejska idzie dalej ze swymi 

zaleceniami, postuluj c w ramach Europejskiej Strategii Przeciwdzia ania Biedzie  

i Wykluczeniu Spo ecznemu mobilizacj  wszystkich partnerów spo ecznych (dialogu zarówno spo ecznego, jak i 

obywatelskiego) na ka dym etapie realizacji agendy spo ecznej: od planowania poprzez wdra anie i stosowanie, 

7 UK Employment Action Plan 2002, s. 3-4, strona internetowa Komisji Europejskiej. 



a  do monitorowania i ko cowej oceny8. Oczywi cie, nie jest to jedyny instrument k ad cy podstawy pod 

partnerstwo sektora publicznego i oddolnych inicjatyw spo ecznych. Ulgi podatkowe dla organizacji 

pozarz dowych reprezentuj cych interes publiczny, dotacje finansowe (300 milionów funtów rocznie z 

bud etów lokalnych) i rozwi zania polegaj ce na wspieraniu wolontariatu, to tylko wybrane elementy polityki 

finansowej i makroekonomicznej „przyjaznej” trzeciemu sektorowi. W Wielkiej Brytanii zosta y utworzone 

specjalne hufce pracy spo ecznej dla m odzie y (Millenium Volunteers) i osób starszych (Experience Corps). Z 

dzia a  prowadzonych na szczeblu centralnym nale y tak e wymieni  ogólnokrajow  baz  danych organizacji 

wolontarystycznych, które rekrutuj  wolontariuszy.  

W takim uj ciu opcja subsydiowanego zatrudnienia oferowana m odym ludziom  

w ramach programu New Deal for Young People ma wymiar nie tylko techniczny, polegaj cy na utrzymaniu 

bezrobotnych w stanie aktywno ci zawodowej do czasu znalezienia zatrudnienia. Zalety przyj tych rozwi za

mo na uj  w kategoriach ekonomicznych, ale tak e ogólnospo ecznych. Z jednej strony praktyka pokazuje, e

efektywno  organizacji pozarz dowych niejednokrotnie znacznie przewy sza dzia ania sektora publicznego. 

Wynika to z lepszej znajomo ci potrzeb adresatów polityki spo ecznej, bli szego kontaktu i lepszej interakcji z 

osobami bezrobotnymi, a tak e wi kszego do wiadczenia w prowadzeniu horyzontalnych dzia a . Takie 

podej cie odzwierciedla jedn  z fundamentalnych zasad, na których oparta jest Unia Europejska – 

subsydiarno , polegaj c  na przyznaniu pierwsze stwa w odpowiedzialno ci za sprawy dotycz ce ogó u

(spo eczno ci lokalnych, regionów, spo ecze stwa) grupom pierwotnym i usytuowanym najbli ej

wiadczeniobiorcy. Jednocze nie pa stwo promuje oddolne inicjatywy obywatelskie i w ten sposób mobilizuje 

spo eczno ci, integruj c spo ecze stwo. St d podwójna korzy  takich inicjatyw rz dowych, jak refundacja 

prywatnym pracodawcom jednego dnia roboczego w roku po wi conego pracy na rzecz spo eczno ci.

POLSKA DROGA DO EUROPEJSKIEJ STRATEGII ZATRUDNIENIA

Warto po wi ci  nieco uwagi polskiej drodze do efektywnej opieku czo ci w zakresie polityki 

zatrudnienia, która – mimo odmiennego kontekstu spo eczno-gospodarczego – z braku realistycznej alternatywy, 

przejmuje sprawdzone w Europie Zachodniej instrumenty.  

Perspektywa cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej i w konsekwencji udzia u we wspólnotowej Strategii 

Zatrudnienia zmusza polskie w adze do dzia a  dostosowawczych  

w zakresie reformy struktur publicznych s u b zatrudnienia, programów rynku pracy, a przede wszystkim ca ej 

filozofii polityki zatrudnienia i walki z bezrobociem. W ramach wspó pracy przedakcesyjnej Komisji 

Europejskiej i rz du polskiego stworzono „Wspóln  ocen  polskiej polityki zatrudnienia” (Joint Assesment 

Paper – JAP)9. Powy szy dokument identyfikowa  g ówne wyzwania polskiej polityki zwi zane z transformacj

rynku pracy oraz stwarza  prawne podstawy procesu monitoringu prowadzonego przez Komisj  nazwany 

Przegl dem Polityki Zatrudnienia, maj cym by  w za o eniu przygotowaniem do aktywnego uczestnictwa  

w Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Pierwszym elementem Przegl du by  raport z wykonania JAP-u 

przekazany Komisji w lipcu 2002 roku.  

Ewolucja charakteru i priorytetów us ug opieku czych pa stwa w odniesieniu do sfery zatrudnienia 

zachodzi w Polsce z opó nieniem wymuszonym uwarunkowaniami geopolitycznymi (kilkudziesi cioletnie

zasz o ci okresu komunistycznego), a tak e styka si  z wi kszymi trudno ciami zwi zanymi z procesem 

transformacji spo eczno-gospodarczej (w latach 1989-1994 spadek zatrudnienia wyniós  14%). Sam wska nik 

stopy bezrobocia (17,5% w pa dzierniku 2002 r.) u wiadamia skal  wyzwa  stoj cych przed rz dem i 

spo ecze stwem. Struktura bezrobocia z jego wysokim wska nikiem dla ludzi m odych (29% ogó u

bezrobotnych), kobiet (52,7% ogó u bezrobotnych) i osób z ni szym wykszta ceniem (69,2% ogó u

bezrobotnych), znacz cy udzia  d ugotrwa ego bezrobocia i du e ró nice w wysoko ci stopy zatrudnienia 

mi dzy poszczególnymi regionami wskazuj  na g boki kryzys polskiego rynku pracy.  

U róde  aktualnego kryzysu na rynku pracy stoi kilka nak adaj cych si  czynników10:

1.Niskie tempo wzrostu gospodarczego; 

2. Spi trzenie si  dzia a  restrukturyzacyjnych w przedsi biorstwach sektora publicznego;

3. Niekorzystne tendencje demograficzne, objawiaj ce si  zwi kszonym nap ywem    

    absolwentów szkó  na rynek pracy;

4. Z a globalna koniunktura gospodarcza;

5. B dy w polityce gospodarczej (m.in. nadmierny fiskalizm);

6. Intensywne reformy w s u bie zdrowia, edukacji i administracji publicznej;

7. Nieelastyczne normy prawa pracy;

8 Joint Report on Social Inclusion, s. 68, strona internetowa Komisji Europejskiej. 
9 JAP zosta  podpisany 29 stycznia 2001 r. przez komisarz Ann  Diamantopolou i ministra Longina 

Komo owskiego. 
10 Wed ug Sprawozdania z realizacji postanowie  zawartych w dokumencie Wspólna Ocena Za o e  Polskiej 
Polityki Zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, czerwiec 2002 r. 



8. Spi trzenie niekorzystnych skutków zawieranych kilka lat wcze niej umów   

    prywatyzacyjnych, zak adaj cych utrzymanie stanu zatrudnienia przez okre lony okres;

9. Finansowe ograniczenia zakresu realizacji aktywnych instrumentów rynku pracy.

I tak bie ce priorytety polskiej polityki zatrudnienia zosta y sformu owane nast puj co11:

1. Doko czenie reformy edukacji oraz osi gni cie zwi zanych z tym celów wzrostu poziomu wykszta cenia 

ogólnego populacji osób doros ych; nowy ustrój szkolny i reforma programowa bazuj  na za o eniu, e

instytucje edukacyjne maj  nie tylko przekazywa  ogóln  wiedz  i umiej tno ci, ale tak e przygotowywa

uczniów do ich wykorzystywania w yciu zawodowym;  

2. Rozwój szkolenia ustawicznego w ramach spójnego systemu i przy zaanga owaniu partnerów spo ecznych; 

kluczowa jest tutaj – usankcjonowana przepisami ustawy o systemie o wiaty – wspó praca Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i Sportu z organizacjami pozarz dowymi (stowarzyszeniami i fundacjami prowadz cymi

statutow  dzia alno  w zakresie o wiaty i wychowania); reformy uwzgl dniaj  wprowadzenie przepisów 

tworz cych podstaw  prawn  systemu kszta cenia ustawicznego, a tak e powo ane Krajowej Rady do spraw 

Kszta cenia Ustawicznego, doskonalenie statystyki edukacji ustawicznej itd.;  

3. Utrzymywanie w a ciwego poziomu p ac odpowiadaj cego wzrostowi efektywno ci,

w szczególno ci poprzez wprowadzenie spójnego systemu tworzenia p ac w sektorze publicznym; jednym z 

elementów tej polityki jest na o enie na nierentowne przedsi biorstwa pa stwowe zakazu podnoszenia 

wynagrodze  a  do momentu uzyskania przez te przedsi biorstwa dodatniego wyniku finansowego; ponadto 

korzystaj c z do wiadcze  pa stw Europy Zachodniej (w tym rz du brytyjskiego), rz d opracowa  nowy projekt 

ustawy  

o minimalnym wynagrodzeniu za prac  uwzgl dniaj cy jego mniejsz  wysoko  dla osób podejmuj cych prac

po raz pierwszy; 

4. Zapewnienie takiej koordynacji systemu podatków i wiadcze , eby istnia y wystarczaj ce zach ty do 

tworzenia miejsc pracy oraz do podejmowania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo; 

zak adane jest zmniejszenie wysoko ci stawki podatku dochodowego od osób prawnych docelowo z 28% do 

22%; zmianie ulegn  tak e przepisy reguluj ce opodatkowanie przychodów z dzia alno ci gospodarczej; 

wprowadzono zmiany maj ce na celu spowolnienie tempa wzrostu wydatków Funduszu Pracy na formy 

pasywne oraz zwi kszenie rodków na finansowanie aktywnych programów przeciwdzia ania bezrobociu; 

5. Zapewnienie publicznej s u bie zatrudnienia rodków oraz nadanie kszta tu jej strukturom gwarantuj cego

odpowiedni poziom us ug w ca ym kraju; istotna jest potrzeba opracowania nowego modelu podzia u

kompetencji pomi dzy marsza kami województw, wojewodami i starostami powiatów; 

6. Promocja aktywnej roli partnerów spo ecznych (organizacji pracodawców i zwi zków zawodowych) w 

polityce zatrudnienia – szczególnie w kontek cie potrzeby poprawy zdolno ci adaptacyjnych firm i ich 

pracowników; tworzone s  wojewódzkie komisje dialogu spo ecznego i usprawniany proces negocjowania i 

zawierania uk adów zbiorowych; 

7. Odniesienie si  do wysokiego bezrobocia w regionach poprzez wyspecjalizowane instrumenty rozwoju 

regionalnego, a tak e poprzez ograniczenie przeszkód w mobilno ci przestrzennej; 

8. Walka z nierówno ciami mi dzy kobietami i m czyznami, w czaj c w to przyj cie  

i wdro enie kompleksowego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz wspieranie przyjaznych rodzinie 

systemów pracy; w tym celu znowelizowano kodeks pracy oraz ustaw  o zatrudnieniu i przeciwdzia aniu 

bezrobociu; 

9. Kontynuacja prac rz du nad stworzeniem struktur instytucjonalnych potrzebnych do wdro enia Europejskiego 

Funduszu Spo ecznego, przy uwzgl dnieniu priorytetów zawartych w JAP-ie. 

W zwi zku ze specyficznymi cechami polskiego rynku pracy na tle innych pa stw europejskich pojawia 

si  pytanie o mo liwo ci zastosowania rodków, wdra anych sukcesywnie przez Wielk  Brytani  i inne kraje 

Unii Europejskiej. Dotychczasowe rozwi zania oparte na biernych instrumentach rynku pracy, wiadczeniach 

przedemerytalnych i innych, os onowych w swym charakterze, dzia aniach okaza y si  by  nieskutecznym 

remedium obliczonym na „gaszenie po arów” w krótkiej perspektywie, nie eliminuj cym dysfunkcji systemu. 

Jednocze nie ograniczono rodków bud etowych ogranicza a mo liwo ci prowadzenia takiej polityki, co 

doprowadzi o do protestów w najbardziej dotkni tych bezrobociem grupach spo ecznych.  

W konkluzji przyj to strategi , sprawdzon  w Europie Zachodniej, dostosowuj c jednak jej poszczególne 

instrumenty do realiów polskich. Rz d opracowa  Narodow  Strategi  Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju 

Zasobów Ludzkich w latach 2000-2006, której g ównym elementem jest pakiet reform spo eczno-gospodarczych 

„Przedsi biorczo -Rozwój-Praca”. Podobnie jak w przypadku za o e  brytyjskiej polityki zatrudnienia, a tak e

dzia a  realizowanych na szczeblu europejskim, polskie reformy id  w stron  pobudzenia wzrostu 

gospodarczego z jednej strony, aktywizacji zawodowej i rozwoju kapita u ludzkiego z drugiej. W ramach 

omawianego pakietu kluczowe znaczenie dla rynku pracy maj  programy „Przede wszystkim przedsi biorczo ”

11 Wst pne wnioski S u b Komisji w sprawie Raportu z wykonania Wspólnej Oceny Priorytetów Polskiej Polityki 
Zatrudnienia (JAP), Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, pa dziernik 2002 r. 



(nowelizacja 40 ustaw w celu likwidacji formalnych utrudnie

w tworzeniu nowych i poprawy warunków funkcjonowania istniej cych przedsi biorstw) oraz „Pierwsza 

praca”(u atwienia dla absolwentów w podejmowaniu nowego zatrudnienia). Drugi ze wspomnianych programów 

posiada wiele wspólnych cech z omawianym wy ej New Deal for Young People. „Pierwsza praca” funkcjonuje 

od czerwca 2002 roku i na pierwsze rezultaty, pozwalaj ce realnie oceni  efektywno  programu przyjdzie 

poczeka  do po owy 2003 roku. Absolwentom oferowane s  u atwienia w podejmowaniu zatrudnienia w 

nast puj cych pi ciu segmentach: 

ma e i rednie przedsi biorstwa; 

samozatrudnienie; 

kszta cenie; 

wolontariat; 

informacja, poradnictwo zawodowe i po rednictwo pracy. 

Co interesuj ce, to w a nie polski socjaldemokratyczny rz d przyj  pierwotnie liberaln  filozofi ,

wychodz c z za o enia, e wzrost gospodarczy jest najlepsz  drog  do zmniejszenia poziomu bezrobocia, a 

reformy rynku pracy musz  s u y  d ugoletniej poprawie „zatrudnialno ci”.  

EUROPEJSKA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I TRZECIA DROGA ODPOWIEDZI  NA WYZWANIA 

WSPÓ CZESNO CI

Po krótkiej charakterystyce modelu trzeciej drogi z jego polityk  rynku pracy oraz przedstawieniu za o e

Europejskiej Strategii Zatrudnienia z polsk  drog  dochodzenia do niej warto powróci  do problemu 

postawionego w pierwszej cz ci artyku u – potrzeby przedefiniowania dzia a  opieku czych pa stwa. 

Nale y sobie odpowiedzie  na pytanie, jak  form  i zakres powinna przybra  polityka spo eczna pa stw

europejskich w zmienionych realiach spo eczno-gospodarczych na pocz tku nowego tysi clecia. Neoliberalne 

przemiany lat osiemdziesi tych, cho  zaaprobowane spo ecznie, przywróci y t sknot  za pa stwem wra liwym 

na krzywd  i niedostatek. Po okresie rz dów konserwatystów i libera ów na kontynencie w ostatniej dekadzie 

dwudziestego wieku do sterów rz dów wracali socjaldemokraci. W Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii czy 

Niemczech g osy niezadowolonych oddane na lewic  zada y k am tezie, e pa stwo opieku cze jest reliktem 

przesz o ci. Jednocze nie reformy dokonane pod sztandarem liberalnym takie jak deregulacja, prywatyzacja czy 

zerwanie z polityk  interwencjonizmu pa stwowego, tak jak wcze niej keynesowski model rozwini tego

pa stwa opieku czego, sta y si  podstaw  szerokiego consensusu w poprzek podzia ów politycznych. Tony 

Blair w manife cie swej Partii Pracy w 1998 roku oceni  reformy Margaret Thatcher jako ,,potrzebne dzia ania 

modernizacyjne’’, jednocze nie wskazuj c na zaniedbania Konserwatystów na polu polityki spo ecznej, 

zw aszcza je li chodzi o spójno  spo eczn  i problemy socjalne jako produkt uboczny deregulacji rynków. W 

kontek cie ideologii brytyjska Partia Pracy, jak równie  niemiecka SPD, upodobni y si  do Partii 

Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. Programy wspomnianych wy ej ugrupowa  podobnie postrzegaj

rol  wspó czesnego pa stwa. Wy ania si  z nich wizja silnego i aktywnego, lecz niewielkiego w sensie rozmiaru 

bud etu polityki spo ecznej pa stwa, które wyci gn o wnioski z kryzysu welfare state w latach 

siedemdziesi tych. 

W polityce spo ecznej nie ma miejsca dla zbiurokratyzowanych struktur pa stwa. Zwi zane jest to z 

globalizacj  w gospodarce, ko cem Zimnej Wojny, jak równie  ewolucj  spo ecze stw rozwini tych pa stw 

kapitalistycznych od nowoczesno ci do postnowoczesno ci (deindustrializacja, kryzys kolektywizmu, ekspansja 

e-economy). Pa stwo nie jest w stanie ,,zawiadywa ’’ procesami gospodarczymi ani bez ogranicze  zaspokaja

potrzeby swoich obywateli, gdy  nie ma na to rodków. Polityka spo eczna musi przej  od redystrybucji 

dochodów w stron  aktywnej dzia alno ci zmierzaj cej do tworzenia dobrobytu przez samych obywateli. 

Zamiast oferowa  subsydia dla przedsi biorstw pa stwo winno stwarza  warunki,  

w których firmy zorientowane s  na innowacj , a efektywno  produkcji podnosi si .

Ró nica mi dzy polityk  spo eczn  starego i nowego typu ma si  opiera  na kontra cie mi dzy rz dami 

,,równaj cymi’’ (levellers) i ,,inwestorami’’ (investors): u ywanie aparatu fiskalnego pa stwa do zrównania 

poziomu dochodów jego obywateli nie jest skuteczne, g ównie z powodu procesów globalizacyjnych, podczas 

gdy inwestowanie w spo eczny i ludzki kapita  przynosi najwi ksze szanse uczynienia spo ecze stwa bardziej 

równym  

i sprawiedliwym. W dobie spo ecze stwa informacyjnego to w a nie wiedza i kwalifikacje daj  najwi ksze 

szanse na zatrudnienie. Tony Blair i Gerhard Schroeder we wspólnym manife cie Partii Pracy i SPD pisali12:

,,Kluczowe dla gospodarki funkcjonowanie rynków musi by  wsparte i ulepszone przy pomocy narz dzi 

politycznych, ale nie zak ócone’’ Z tych wszystkich deklaracji wy ania si  ideologia zdecydowanie odmienna od 

tradycyjnego socjaldemokratycznego podej cia. Owa zmiana podej cia uwidacznia si  tak e w polityce Unii 

Europejskiej, która w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia zobowi za a poszczególne instytucje 

odpowiedzialne za sfer  zatrudnienia oraz tworzenie i wspieranie uk adów zbiorowych do dostosowania wzrostu 

12 T. Blair, G. Schroeder, Europe: the Third Way/Die Neue Mitte, Londyn 1999. 



wynagrodze  do warunków istniej cych na rynku pracy (wzrostu gospodarczego, rozwoju produktywno ci oraz 

zró nicowania w zakresie kwalifikacji). 

Zagadnienie jak identyfikowa  adresatów programów polityki spo ecznej przybra o

u ideologów trzeciej drogi posta  debaty nad dziedzictwem duchowym ideologii europejskiej socjaldemokracji, 

która zawsze sta a na stra y zasady wiadcze  pa stwa opieku czego jako prawa obywatelskiego i 

destygmatyzacji pomocy pa stwa. Jednak w epoce ma ych bud etów polityki spo ecznej rz dy pa stw

europejskich w coraz wi kszym stopniu sk aniaj  si  ku ekspansji zinstytucjonalizowanej dyskrecjonalnie 

wydawanej pomocy pa stwa obywatelowi. Argumentacja bazuje na prze wiadczeniu, e powszechne zasi ki i 

us ugi stanowi  zbyt wielkie obci enie dla pa stwa i dodatkowo staj  si  niepotrzebne w sytuacji, w której 

coraz wi cej jednostek zaspokaja swoje potrzeby na prywatnym rynku us ug zdrowotnych, ubezpieczeniowych 

czy edukacyjnych. W modelu Trzeciej Drogi pa stwo zajmuje si  potrzebuj cymi i zorientowane jest na 

podnoszenie efektywno ci w asnych dzia a . Si  rzeczy oznacza to mniejszy potencja  redystrybucyjny i 

wyrzeczenie si  przez pa stwo ambicji prowadzenia polityk egalitarystycznych. Stratyfikacja spo eczna jest 

postrzegana wr cz jako potrzebna i po dana dla jej efektów motywacyjnych. Analogicznie, cho  w mniejszym 

stopniu, odej cie od warto ci tradycyjnego europejskiego modelu socjalnego obserwowane jest w za o eniach 

Europejskiej Strategii Zatrudnienia. 

Niew tpliwie w istocie SPD czy Partia Pracy w swej ideologii bazuje na kompromisie mi dzy lew  i praw

stron  sceny politycznej, gdzie lewica zbli a si  do prawicy, a nie odwrotnie. Nie mo na jednak przyzna  racji 

tym krytykom, którzy utrzymuj , e trzecia droga to nic innego jak zgni y kompromis, medianowa pu apka, w 

któr  wpadaj  wyborcy. Wed ug skrajnych libera ów i socjalistów taka polityka obiera rodkowy, najmniej 

kontrowersyjny kurs jednania adwersarzy i w rezultacie niezdolna jest do zmiany istniej cego status quo. Jednak 

takie same zarzuty mo na skierowa  pod adresem Europejskiej Strategii Zatrudnienia, która cho  ogólna i nie 

maj ca charakteru politycznego, zawiera po czenie zaanga owania spo ecznego z liberalnym postrzeganiem 

procesów makroekonomicznych. Odzwierciedla to konsensus europejskich elit rz dz cych wokó  podstawowych 

instrumentów zarz dzania pa stwem.  

Nowoczesna polityka zatrudnienia funkcjonuje w strukturach pa stwa, które jest wra liwe spo ecznie, ale 

odpowiedzialne ekonomicznie. Przeciwstawia si  neoliberalizmowi tam, gdzie ten drugi pozbawia pa stwo 

odpowiedzialno ci za spo eczne konsekwencje dzia ania rynku. Wychodzi z za o enia, e rynek: 

Nie mo e funkcjonowa  bez szkieletu spo ecznego i etycznego, kapita u ludzkiego, którego sam nie jest w 

stanie dostarczy 13;

Negatywne efekty zewn trzne (cho by sprawy zwi zane z degradacj rodowiska naturalnego) 

legitymizuj  aktywn  dzia alno  pa stwa jako regulatora; 

Spo eczne koszta dynamiki rynku (niepokoje spo eczne w warunkach utraty pracy, kryzysów ekonomicznych, 

zmian technologicznych) wymagaj  dzia alno ci asekuracyjnej; 

Standardy dobrego smaku czy moralno ci musz  by  wprowadzone z zewn trz; na nieregulowanym wolnym 

rynku wszystko mo e by  sprzedane i kupione14; rynek prowadzi do nadmiernej komercjalizacji ycia

spo ecznego.  

Z drugiej strony argumenty teoretyków Nowej Prawicy przeciwko zetatyzowanej zbiurokratyzowanej 

gospodarce zachowuj  swoj  trafno . Rozwój gospodarczy jest najlepszym instrumentem do walki z 

problemami spo ecznymi15. Ponadto przy za o eniu, e aktywne struktury pa stwa s  potrzebne do budowania 

spójno ci spo ecznej, trzeba pami ta , e pa stwo samo z siebie równie  generuje nierówno ci oraz dzia a

kontrproduktywnie.  

ZAKO CZENIE

Zreformowane pa stwa opieku cze w kszta cie z pocz tku dwudziestego pierwszego wieku wyra nie 

ewoluuj  w stron  dwupoziomowej struktury, zbli onej do do wiadcze  ameryka skiego niepe nego modelu 

pa stwa dobrobytu. Rozwi zania i recepty wdro one w ramach The Third Way pozwalaj  jednak zachowa

pewien kompromis mi dzy europejsk  specyfik  i jej dziedzictwem polityki wra liwo ci spo ecznej oraz 

wymuszonymi przez obiektywne zjawiska trendami racjonalizacyjnymi. Utrzymanie prosperity gospodarczej  

w powi zaniu z aktywn  realizacj  has a sprawiedliwo ci spo ecznej okaza o si  w dzisiejszych realiach 

ekonomicznych nie do utrzymania w wymiarze takim, jak mia o to miejsce w latach siedemdziesi tych. Kryzys 

finansowy rozwi za  opartych na starym modelu jest zbyt widoczny, eby wierzy  w realno  powrotu do status 

13 Benjamin Barber pisze: ,,Demokracja nie jest synonimem dla rynku. Twierdzenie, e poprzez prywatyzacj  mo emy 

stworzy  spo ecze stwo obywatelskie oraz dobra obywatelskie to pod y mit. Swoboda kupienia Coca-Coli czy Big Maca nie 

oznacza swobody decydowania jak cz owiek b dzie y  i pod jak  w adz ’’, B.Barber, A Place for Us, New York 1998, s.72, 

cyt. za A.Giddens, The Third Way..., s.64
14 Takich dylematów etycznych dostarczaj  cho by badania naukowe prowadzone przez prywatne przedsi biorstwa

farmaceutyczne na polu genetyki. Niektóre autorytety moralne oczekuj  od pa stwa wprowadzenia zakazu dwuznacznych 

moralnie, zorientowanych na zysk ekonomiczny bada , maj cych doprowadzi  do klonowania istot ludzkich. 
15 Prezydent John Kennedy u ywa  has a wyborczego: Przyp yw podnosi wszystkie odzie.



quo ante. Wska niki ekonomiczne nie s  na tyle optymistyczne, by poniecha  redukcji w pomocy spo ecznej 

pa stwa oraz odst pi  od eliminowania najbardziej ra cych przyk adów nieefektywno ci w gospodarce poprzez 

deregulacj  i restrukturyzacj . Z drugiej strony przywi zanie obywateli do zdobyczy socjalnych jest zbyt 

g boko zakorzenione, aby europejskie demokracje posz y zdecydowan  drog  neoliberalnych przemian na 

mod  postulatów Nowej Prawicy i definitywnie wyrzek y si  swojej spo ecznej misji. Jak pokazuje praktyka 

ostatnich lat, rz dy zachodnioeuropejskie zdyscyplinowan  polityk  makroekonomiczn  potrafi y zlikwidowa

kryzys fiskalny pocz tku lat dziewi dziesi tych i po o y y fundamenty pod trwa y, cho  nie spektakularny, 

wzrost gospodarczy. Problemem powa niejszym mo e by  odwrócenie negatywnych trendów  

w rozwoju kapita u ludzkiego, eliminowanie patologii spo ecznych takich jak ycie wy cznie  

z zasi ku bez ch ci znalezienia pracy (rent-seeking czy oszustwa podatkowe. St d dzisiejsza ewolucja pa stw

opieku czych w stron  pa stwa inwestycji spo ecznych, które stawia fundament pod wspó prac  rynku i polityki 

spo ecznej. 



BIBLIOGRAFIA

Driver, Stephen 2001. Welfare Reform and the Politics of New Labour. University of  

Roehampton.  

Esping-Andersen, Goran. 1996.pod red., Welfare States in Transition. London. 

Fukuyama, Francis. 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New  

York. [wyd. polskie: Zaufanie: kapita  spo eczny i droga do dobrobytu. t um. Anna i Leszek liwa. Warszawa – 

Wroc aw 1997].  

Giddens, Anthony. 1998. The Third Way: the Renewal of Social Democracy. Cambridge  

[wyd. polskie Trzecia Droga: odnowa socjaldemokracji, t um. Hanna Jankowska. Warszawa 1999]. 

Giddens, Anthony. 2000. The Third Way and its Critics. London.  

Golinowska Stanis awa, pod red. 1999. Polityka spo eczna Unii Europejskiej i jej  

konsekwencje dla Polski. Warszawa. 

Lister, Robert. To Rio via the Third Way: New Labour’s Welfare Reform. Agenda. Paper for  

ESRC seminar New Labour and the Third Way in public services, London: Roehampton. 

Pierson, Christopher. 1991. Beyond the Welfare State? Cambridge. 

Wi niewski, Jakub. 2002. W poszukiwaniu pa stwa opieku czo efektywnego. Od tradycyjnego  

welfare state do The Third Way. w: Studia Socjologiczne 2002, 2, ss. 79-105. 

Wspólna Ocena Za o e  Polskiej Polityki Zatrudnienia – Joint Assessment of Employment  

Priorities in Poland (JAP). 2001. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.  

Sprawozdanie z realizacji postanowie  zawartych w dokumencie Wspólna Ocena Za o e

Polskiej Polityki Zatrudnienia. 2002. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej.  

Metody monitorowania Wspólnej Oceny Za o e  Polskiej Polityki Zatrudnienia – Konkluzje  

konferencji na temat realizacji Wspólnej Oceny Za o e  Polskiej Polityki Zatrudnienia. 2001. Ministerstwo 

Pracy i Polityki Socjalnej.  

Strategia lizbo ska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy. 2002. Urz d Komitetu  

Integracji Europejskiej. 

Wspólne wnioski S u b Komisji w sprawie Raportu z wykonania Wspólnej Oceny  

Priorytetów Polskiej Polityki Zatrudnienia. 2002. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej.  

Joint Report on Social Inclusion. 2002.Strona internetowa Komisji Europejskiej. 

Draft Joint Employment Report. 2002. Strona internetowa Komisji Europejskiej. 

UK Employment Action Plan 2002. Strona internetowa Komisji Europejskiej. 


