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Monografi a prof. J. Węca w przejrzysty sposób prezentuje najważniejsze etapy 
oraz rezultaty procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej podczas pierwszej pol-
skiej prezydencji. Prezydencja stanowi istotny przedmiot badań naukowych, po-
nieważ państwo sprawujące tę funkcję w ramach grupy trzech państw, uzyskuje 
niepowtarzalne możliwości realizacji swoich inicjatyw  na licznych polach aktyw-
ności Unii Europejskiej.

Celem publikacji jest nie tylko dokonanie bilansu polskiej prezydencji, 
ale również odtworzenie wspomnianych procesów decyzyjnych w tym okresie. 
W związku z tym autor skupił się na przeanalizowaniu stanu i rozwoju prac legisla-
cyjnych, wszystkich rodzajów polityki unijnej, w których polski rząd uczestniczył 
z pełnym zaangażowaniem.

Monografi a została podzielona na sześć części. Każda przedstawia osobne 
zagadnienie związane z funkcją, programem i systemem koordynacji polskiej pre-
zydencji oraz przebiegiem i oceną prac podejmowanych w tym czasie.

Rozdział I zaznajamia czytelnika z genezą, podstawami prawnymi funkcja-
mi i ograniczeniami grupowej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Odnosi 
się do krótkich zagadnień historycznych, prezentuje zmiany w dotychczasowym 
prawodawstwie dokonane przez Traktat lizboński, defi niuje podstawowe funkcje 
prezydencji, określając przy tym te, które uległy ograniczeniu: funkcja reprezenta-
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cyjna, koordynacyjna i planistyczna oraz te, które pozostały niezmienne: funkcja 
mediacyjna oraz administracyjna.

Rozdział II odnosi się juz bezpośrednio do polskiej prezydencji, prezentując 
jej program, system koordynacji oraz ograniczenia. Autor przedstawia i opisuje 
priorytety oraz cele operacyjne prezydencji Polski w ramach prezydencji grupowej, 
realizowane w ciągu sześciomiesięcznej prezydencji krajowej, sformułowane jako: 
1) Integracja europejska jako źródło wzrostu, 2) Bezpieczna Europa, 3) Europa ko-
rzystająca na otwartości. Należy przy tym podkreślić, że priorytety i cele operacyj-
ne polskiego rządu były tożsame z priorytetami i celami trzygrupowej prezydencji. 
Następnie wyjaśnia, które polskie organy rządowe i w jakiej konfi guracji były za-
angażowane w pełnienie tego obowiązku w UE, aby dojść do kwestii ograniczeń 
sprawowanej funkcji, wynikających nie tylko z zapisów, jakie wniósł przywołany 
już Traktat lizboński, ale i z bieżących w tym okresie problemów, takich jak kryzys 
zadłużeniowy w strefi e euro, wydarzenia Arabskiej Wiosny, sytuacja polityczna na 
Ukrainie i Białorusi, brak pełnego uczestnictwa we wszystkich rodzajach polityki 
UE, co negatywnie wpływało na efekty działań polskiego rządu.

Rozdział III, jeden z najbardziej rozbudowanych, poświęcony został osią-
gnięciom polskiej prezydencji wynikającym z rozpoczętych przez polski rząd 
negocjacji w sprawie reform i zmian w poszczególnych rodzajach polityki UE, 
przebiegu prac legislacyjnych oraz prowadzonej debaty politycznej. Wśród tej ka-
tegorii osiągnięć przytoczone i opisane zostało zainicjowanie negocjacji w sprawie 
uchwalenia wieloletnich ram fi nansowych na lata 2014–2020, reformy polityki 
spójności po 2013, o którą Polska zabiegała ze szczególną uwagą. Rozpatrywane 
są również kwestie polskich inicjatyw w zakresie pogłębienia rynku wewnętrz-
nego, reformy wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa po roku 
2013, szczególnego dla Polski miejsca wymiaru wschodniego w Europejskiej Po-
lityce Sąsiedztwa, zwłaszcza w odniesieniu do stworzonego projektu Partnerstwa 
Wschodniego. Autor podejmuje się również wyjaśnienia polskich osiągnięć w pra-
cach legislacyjnych w ramach polityki społecznej i zatrudnienia, przemysłu trans-
portu i telekomunikacji, przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, wzmocnienia pozycji prezydencji 
w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej reprezentacji UE oraz kwestii zmian ustro-
jowych w UE. 

Rozdział IV opisuje drugą kategorię osiągnięć polskiej prezydencji, do któ-
rych zalicza działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu strefy euro, negocjacje 
dotyczące ustanowienia jednolitego systemu ochrony patentowej oraz rozwiązanie 
sporu w sprawie reprezentowania Unii Europejskiej na forum organizacji między-
narodowych. Autor klasyfi kuje je jako osiągnięcia o przełomowym znaczeniu dla 
dotychczas prowadzonych prac legislacyjnych lub sporów politycznych w UE, za 
sprawą skali zaangażowania polskiego rządu.

W rozdziale V została przedstawiona trzecia kategoria osiągnięć. Są to 
wyniki prac legislacyjnych lub debat politycznych zainicjowanych i prowadzo-
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nych jeszcze przez poprzednie prezydencje, a kontynuowanych przez polski rząd. 
Wśród nich należy zatem wymienić debatę na temat pogłębienia rynku wewnętrz-
nego i źródeł wzrostu gospodarczego, osiągniecie kompromisu w sprawie budżetu 
ogólnego UE na 2012 r., działania podejmowane na rzecz reformy sektora usług 
fi nansowych, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego UE, decyzje podjęte 
w ramach polityki transportu, telekomunikacji, społeczeństwa informacyjnego jak 
również zmiany we wspólnej polityce rolnej, strategii rozszerzeniowej UE, re-
gulacje w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości czy w ramach 
wspólnej polityki handlowej oraz w polityce ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział VI traktuje z kolei o niepowodzeniach, których nie udało sie unik-
nąć w trakcie pełnienia prezydencji. Jak ocenia Autor, nie były to jednak poważ-
ne uchybienia a większość wynikała z negatywnego podejścia niektórych państw 
członkowskich lub państw trzecich do polskich inicjatyw (brak kompromisu poli-
tycznego w sprawie uchwalenia przez Rade UE decyzji upoważniającej do zawar-
cia umowy o przystąpieniu do UE do EKPCz, fi asko decyzji w sprawie włączenia 
Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen, brak kompromisu w sprawie polityki azylo-
wej, niepowodzenie w sprawie zwiększenia sprawności UE w zakresie reagowania 
kryzysowego w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony; niewłączenie 
do deklaracji uchwalonej podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego, jednolitego 
stanowiska wobec Białorusi oraz brak widocznych rezultatów w procesie rozsze-
rzenia UE w rozmowach z Turcją), bądź była efektem opóźnionych działań Komi-
sji Europejskiej lub zaniechania samej prezydencji.

Autor w podsumowaniu stwierdza, że bilans polskiej prezydencji w UE jest 
pozytywny, ponieważ pomimo występujących licznych ograniczeń Polsce udało 
się zrealizować przyjęte priorytety oraz zrealizować większość zamierzonych ce-
lów operacyjnych.

Monografi a J.J. Węca oparta na licznych źródłach archiwalnych i publikowa-
nych, krajowych i zagranicznych monografi ach oraz opracowaniach zbiorowych, 
a także materiałach publicystycznych, stanowi istotną i ważną publikację zwłasz-
cza dla środowisk akademickich z zakresu nauk politycznych i prawniczych, jak 
również dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani rolą Polski w Unii Europej-
skiej. Autor gromadzi i ujednolica wiedzę na temat przebiegu polskiej prezydencji, 
dokonuje przeglądu bieżących problemów, z jakimi boryka sie w badanym okresie 
Unia Europejska.

Jednym z atutów monografi i jest jej przejrzysta struktura, dzięki której roz-
patrywane zagadnienia pomimo swej skomplikowanej natury, zostały uporządko-
wane i zaprezentowane w logiczny i zrozumiały dla każdego czytelnika sposób.


