
Podsumowuj¹c ca³e opracowanie nale¿y przyznaæ, ¿e prawnik kompleksowo
zanalizowa³ materiê dotycz¹c¹ sprawy administracyjnej, pocz¹wszy od teoretycz-
nych za³o¿eñ, poprzez rozstrzyganie sprawy w administracyjnym postêpowaniu
jurysdykcyjnym I i II instancji, a¿ po los tej¿e w postêpowaniu s¹dowoadministra-
cyjnym. Trudno by³oby wskazaæ kwestiê procesow¹, która wyp³ywa ze specyfiki
prawa administracyjnego i w jakiejœ mierze ³¹czy siê z zagadnieniem sprawy ad-
ministracyjnej, której nie poruszy³by Autor w swej ksi¹¿ce. Literatura, któr¹
pos³u¿y³ siê T. Kie³kowski przy pracy nad dzie³em stanowi ca³kiem bogat¹ biblio-
grafiê. Jedno wszak trzeba zaakcentowaæ, recenzuj¹c ten tom – z ca³¹ pewnoœci¹
nie mo¿e on uchodziæ za przydatny w akademickiej pracy dydaktycznej. Jako
dzie³o w pe³ni teoretyczne, wyzute z jakiejkolwiek kazuistyki, napisane nie-
³atwym jêzykiem wydaje siê byæ adresowane wy³¹cznie do przedstawicieli dok-
tryny, z zamiarem stworzenia pod³o¿a do dyskusji na niektóre poruszone tam
tematy.

Treœæ ksi¹¿ki dziêki minimalnym odniesieniom do konkretnych norm prawa
materialnego z pewnoœci¹ stanowiæ bêdzie dzie³o przez d³ugie lata aktualne, opie-
raj¹ce siê koniecznoœci ponownego opracowania tematu wskutek zmiany ustawo-
dawstwa.

Marcin Halkiewicz

Czêstochowa

Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Eu-
ropejskiej, red. nauk. Zdzis³aw W. Puœlecki, Maciej Wal-
kowski, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznañ
2004, ss. 262.

Podstawowymi przyczynami wprowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej w Unii
Europejskiej by³y, miêdzy innymi, potrzeba uzyskania samowystarczalnoœci ¿yw-
noœciowej, zapewnienie odpowiedniego poziomu i stabilizacja dochodów ludno-
œci rolniczej. Za³o¿enia Wspólnej Polityki Rolnej sprecyzowano ostatecznie na
pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych – wspólny rynek oparto na trzech podstawowych
zasadach: 1) jednolitoœci rynku, któr¹ tworzy siê dziêki zastosowaniu jednako-
wych we wszystkich krajach UE instrumentów oddzia³ywania na rynek, 2) prefe-
rencji w obrêbie ugrupowania, których istota sprowadza siê do ochrony rynku
wewnêtrznego przed importem tañszych artyku³ów rolnych z krajów trzecich
i popierania (w tym subsydiowania) eksportu na rynek œwiatowy, 3) solidarnoœci
finansowej pañstw cz³onkowskich, które wspólnie i solidarnie ponosz¹ koszty
WPR, bez wzglêdu na rzeczowy czy terytorialny aspekt wykorzystania œrodków
finansowych w ramach tej polityki. Po uzyskaniu cz³onkostwa w UE przez Polskê
w maju 2004 roku najpilniejsz¹ kwesti¹ sta³o siê wykorzystanie unijnego wspar-

260 Recenzje SP 2 ’05



cia w celu jak najszybszego zmniejszenia dystansów rozwojowych dziel¹cych
polskie rolnictwo od poziomu rolnictwa dotychczasowych cz³onków Unii. Wsku-
tek ostatniego rozszerzenia o ponad 40% powiêkszy³ siê obszar u¿ytków rolnych
Unii, a liczba rolników uleg³a podwojeniu. Ksi¹¿ka Rolnictwo polskie we Wspól-
nej Polityce Rolnej Unii Europejskiej jest zatem, co zosta³o podkreœlone we wstê-
pie, prób¹ analizy potencjalnych korzyœci, ewentualnych kosztów i niezbêdnych
kierunków dostosowañ rozwojowych w obszarze „wieœ i rolnictwo”. Praca pod
redakcj¹ naukow¹ Zdzis³awa W. Puœleckiego i Macieja Walkowskiego, stworzona
zosta³a przy udziale sztabu fachowców – pracowników naukowych i doktorantów
Zak³adu Gospodarki Miêdzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantów Za-
k³adu Polityki Spo³ecznej i Ekonomicznej oraz Zak³adu Systemów Politycznych
INPiD UAM oraz specjalistów reprezentuj¹cych Akademiê Ekonomiczn¹ w Poz-
naniu, Akademiê Rolnicz¹ w Poznaniu, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Pol-
skiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Europejski Viadrina we
Frankfurcie nad Odr¹ – Collegium Polonicum w S³ubicach, Uniwersytet Gdañski
oraz  Uniwersytet  Zielonogórski.

Wzmiankowana pozycja sk³ada siê ze wstêpu i piêtnastu rozdzia³ów, z któ-
rych  ka¿dy  tworzy  zamkniêt¹  ca³oœæ,  poœwiêcon¹  odrêbnemu  zagadnieniu.

Pierwszy rozdzia³ Polska i Unia Europejska wobec integracji rolnictwa po-
œwiêcony jest zagadnieniom rolnictwa polskiego i unijnego wobec rozszerzenia
UE na Wschód (dop³aty bezpoœrednie, ceny interwencyjne na rynku rolnym, wy-
datki bud¿etowe UE i sk³adki cz³onkowskie Polski, zmniejszenie ryzyka inwesty-
cyjnego UE), wzajemnym zale¿noœciom Polski i UE, kwestiom renacjonalizacji
Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz koniecznoœci restrukturyzacji polskiego rolnic-
twa i problemom instytucjonalnym. Szczególnie interesuj¹cy jest podrozdzia³
czwarty dotycz¹cy problemu renacjonalizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE, który
pojawi³ siê w zwi¹zku z projektem ekspertów Komisji Europejskiej wykluczenia
œrednich i ma³ych gospodarstw z systemu wsparcia produkcji i w³¹czenia ich do
polityki wspierania obszarów rolniczych. W takiej sytuacji to na kraje cz³onkow-
skie spad³by obowi¹zek wspó³finansowania po³owy dop³at bezpoœrednich dla go-
spodarstw, które obecnie finansowane s¹ ze wspólnej kasy. Takie rozwi¹zanie, jak
podkreœla Zdzis³aw W. Puœlecki, nie by³oby korzystne nie tylko dla nowych
cz³onków UE, ale i unijnych, z du¿¹ liczb¹ ma³ych gospodarstw. Autor podkreœla
ponadto potrzebê szybkiej restrukturyzacji polskiego rolnictwa, zmniejszenia za-
trudnienia, wzrostu produkcyjnoœci i ogólnej jego modernizacji, co wi¹¿e siê
z wprowadzeniem nowoczesnej techniki i technologii oraz zmian organizacyj-
nych i produkcyjnych. Wytwarzaæ bowiem nale¿y takie artyku³y, które znajd¹
zbyt  na  jednolitym  rynku  wewnêtrznym  UE,  konkluduje  Autor.

Zagadnieniom wp³ywu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Euro-
pejskiej na poprawê sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce poœwiê-
cony jest drugi rozdzia³ omawianej pracy. Maciej Walkowski omawia w nim
kwestie warunków rozwojowych polskiej wsi i rolnictwa w okresie przedakcesyj-
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nym oraz potencjalne szanse poprawy sytuacji dochodowej rolnictwa i wsi pol-
skiej po wejœciu do Unii Europejskiej. Autor wymienia szacunkowe kwoty
pochodz¹ce z bud¿etu unijnego, jakimi zasilone zostanie polskie rolnictwo w la-
tach 2004–2006. Do Polski trafi ogó³em 7252 mln euro (2417 mln euro w skali
roku), która to suma dwukrotnie przewy¿sza wydatki bud¿etowe na rolnictwo
(bez KRUS) ponoszone w Polsce do momentu akcesji. Autor podkreœla, ¿e choæ
rolnicy jako grupa zawodowa i mieszkañcy wsi jako kategoria spo³eczna bezspor-
nie zyskaj¹ na polskiej akcesji, nie oznacza to jednak, ¿e poprawa ich warunków
¿yciowych i sytuacji dochodowej bêdzie procesem ³atwym i szybkim, przeprowa-
dzonym bez kosztów spo³ecznych. Jest to bowiem proces wieloletni, który wyma-
ga  ponadto  znacznego  wsparcia  finansowego.

Niezwykle aktualnym, w œwietle strategii lizboñskiej, zagadnieniom konku-
rencyjnoœci polskiego sektora rolno-¿ywnoœciowego w zintegrowanej Europie
poœwiêcony jest rozdzia³ czwarty omawianej ksi¹¿ki autorstwa Ma³gorzaty S³o-
dowy-He³pa. Autorka podkreœla, ¿e polskie rolnictwo stanowi najs³absze ogniwo
w procesie kszta³towania konkurencyjnoœci polskiej gospodarki. Potrzeba spro-
stania konkurencji ze strony zagranicznych producentów, jak równie¿ coraz silniej-
sze przejmowanie krajowego rynku przez zagranicznych inwestorów w wyniku
prywatyzacji, stworzy³a now¹ sytuacjê w sektorze rolno-¿ywnoœciowym. Pal¹cym
problemem sta³a siê kwestia dostosowania warunków produkcji w obrêbie sekto-
ra rolno-spo¿ywczego do standardów zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo ¿ywnoœci.
Produkcji rolniczej stawia siê wysokie wymagania zarówno pod wzglêdem jako-
œciowym uwzglêdniaj¹cym bezpieczeñstwo konsumenta, jak i pod wzglêdem
ekologicznym – wp³ywu produkcji na œrodowisko naturalne. Inwestycje zmie-
rzaj¹ce do poprawy standardów higienicznych, sanitarnych i jakoœciowych w pro-
dukcji ¿ywnoœci, a tak¿e dzia³ania nakierowane na ochronê œrodowiska i poprawê
warunków utrzymania zwierz¹t stanowi¹ obecnie priorytety. Autorka konkluduje,
¿e lata 2004–2006 bêd¹ decyduj¹ce dla polskich gospodarstw rolnych i zak³adów
przetwórstwa, które bêd¹ musia³y sprostaæ wzmo¿onej presji konkurencyjnej ze
strony producentów unijnych, co jest zadaniem doœæ trudnym bior¹c pod uwagê
niedoinwestowanie sektora rolno-spo¿ywczego. Niewystarczaj¹ce wsparcie tego
w³aœnie sektora w pierwszych latach akcesji stwarza zagro¿enie dla s³abszych
i niedoinwestowanych podmiotów, a ich wypadniêcie z rynku mo¿e w krótkim
czasie spowodowaæ zwiêkszenie skali jawnego i ukrytego bezrobocia na terenach
wiejskich.

W rozdziale ósmym omawianej pozycji przedstawione zosta³y zasady dzia-
³ania Programu SAPARD i stan jego realizacji w Polsce w roku 2003. G³ównym
celem SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Deve-
lopment) – Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich jest u³atwienie procesu integracji sektora rolnego
z Uni¹ Europejsk¹ oraz stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich i restruktury-
zacja gospodarki ¿ywnoœciowej w okresie przedakcesyjnym. Joanna Skrzypczyñ-
ska opisuje mechanizmy funkcjonowania Programu SAPARD, w tym: cele
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i finansowanie tego Programu oraz dzia³ania nim objête (jest ich w sumie 7). Re-
alizacja tego Programu w Polsce oparta zosta³a na dwóch osiach priorytetowych –
pierwsz¹ z nich jest poprawa efektywnoœci sektora rolno-spo¿ywczego (Dzia³anie 1
Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych i rybnych oraz Dzia³anie 2
Inwestycje w gospodarstwach rolnych), drug¹ natomiast – poprawa warunków
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i tworzenia miejsc pracy (Dzia³anie 3
Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich oraz Dzia³anie 4 Ró¿nico-
wanie dzia³alnoœci gospodarczej na obszarach wiejskich). Obie osie wspierane s¹
przez oœ komplementarn¹, na któr¹ sk³adaj¹ siê: Dzia³anie 5 Programy rolno-œro-
dowiskowe i zalesianie, Dzia³anie 6 Szkolenia zawodowe oraz Dzia³anie 7 Pomoc
techniczna. W lipcu 2002 roku w Polsce uruchomiono Dzia³anie 1, 2 i 3, których
beneficjentami s¹ kolejno: przedsiêbiorcy i grupy producentów z bran¿y rol-
no-spo¿ywczej, rolnicy indywidualni oraz gminy, zwi¹zki gmin i powiaty. Autorka
podkreœla, ¿e zainteresowanie programem ze strony potencjalnych beneficjentów
nie by³o zadowalaj¹ce, a stosunkowo najlepiej z tego Programu skorzysta³y sa-
morz¹dy, co spowodowa³o koniecznoœæ przesuniêcia czêœci funduszy dostêpnych
w ramach Dzia³ania 1 (z których korzystaæ mogli przedsiêbiorcy i producenci
z bran¿y rolno-spo¿ywczej) do puli dostêpnej w ramach Dzia³ania 3. Wi¹¿e siê to
zapewne z wiêkszym doœwiadczeniem tych podmiotów w zakresie pozyskiwania
ró¿nych œrodków i funduszy. Przeszkod¹ w skorzystaniu z pomocy finansowej
w ramach Programu SAPARD okaza³a siê równie¿ koniecznoœæ zainwestowania
w³asnych œrodków. Niestety obawy, ¿e ubóstwo ludnoœci wiejskiej, brak wiedzy
o zasadach funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej, brak pomys³u na
rozwój oraz niskie kwalifikacje zawodowe i niechêæ do zmian mog¹ wp³yn¹æ na
ograniczone wykorzystywanie pomocy finansowej oferowanej w ramach Progra-
mu  SAPARD,  okaza³y  siê  byæ  uzasadnione.

Omawiana pozycja porusza szereg zagadnieñ, które zwi¹zane s¹ z tematyk¹
wsi i rolnictwa. Na szczególn¹ uwagê poza wy¿ej opisanymi zas³uguj¹ ponadto
rozdzia³ pi¹ty dotycz¹cy problemu ekologizacji polskiego rolnictwa w warunkach
integracji ze strukturami Unii Europejskiej oraz dziewi¹ty poœwiêcony per-
spektywom rozwoju rynku pracy na wsi w warunkach wejœcia Polski do Unii
Europejskiej. Wydaje siê jednak, ¿e w tak szerokiej ekonomiczno-spo³ecznej i po-
litologicznej analizie nie poœwiêcono nale¿ytej uwagi (w œwietle potrzeby wzro-
stu konkurencyjnoœci polskiego sektora rolno-spo¿ywczego) zagadnieniom
standaryzacji produktów rolno-spo¿ywczych. W rozdziale siódmym mo¿na zna-
leŸæ jedynie wzmiankê na temat systemu monitorowania producentów ¿ywnoœci
– Analizy Zagro¿eñ i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Criti-
cal  Control  Points,  HACCP).

W literaturze przedmiotu podkreœla siê, ¿e akcesja Polski do Unii Europejskiej
przypada na czas wzmo¿onej presji na zmiany Wspólnej Polityki Rolnej, przy
czym rozszerzenie UE o nowe kraje Europy Œrodkowej i Wschodniej sta³o siê tyl-
ko jednym ze Ÿróde³ tej presji. Opinia spo³eczna i klimat polityczny w UE sprzy-
jaj¹ reformowaniu WPR jak nigdy dot¹d, a prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia

SP 2 ’05 Recenzje 263



zgody na nowe reformy WPR istotnie wzros³a. Polska jako cz³onek UE niejako
zmuszona jest do aktywnego uczestnictwa w procesie decyzyjnym zmierzaj¹cym
do bardziej radykalnego reformowania Wspólnej Polityki Rolnej1. Aby to uczest-
nictwo mog³o byæ rzeczywiœcie aktywne, niezbêdna jest znajomoœæ podstawowych
zasad i regu³ funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej, których przybli¿enia
podjêli  siê  Autorzy  omawianej  pozycji.

Recenzowana monografia, na co wskazuj¹ Autorzy we wstêpie, mo¿e znaleŸæ
szeroki kr¹g odbiorców zarówno wœród teoretyków i praktyków administracji
centralnej i samorz¹dowej zajmuj¹cych siê wykorzystywaniem wiedzy doty-
cz¹cej funkcjonowania wsi i rolnictwa polskiego w poszerzonej Unii Europej-
skiej,  jak  i  szeroko  rozumianego  œrodowiska  akademickiego.

Alicja Jorasz

Poznañ

Bartosz Jankowski, W dziesiêciolecie Traktatu Pol-
sko-Litewskiego. Relacje miêdzypañstwowe w ostatniej
dekadzie XX w., Poznañ 2005, ss. 192.

Zamiar zawarcia na kilkunastu arkuszach wydawniczych relacji polsko-litew-
skich na przestrzeni ostatniego dziesiêciolecia, mo¿na uznaæ zarówno za realny,
jak  i  za  ma³o  realny  do  osi¹gniêcia.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nawet przeciêtnie obeznany z tematem polski czy-
telnik, powinien mieæ przes³anki do samodzielnego wyrobienia sobie opinii na
temat realiów stosunków polsko-litewskich. Mo¿na to zak³adaæ w dobie nieskrê-
powanego dostêpu do informacji. Takowy (mimowolny nawet) odbiorca informa-
cji jest – chc¹c nie chc¹c – atakowany zewsz¹d przez komunikaty, p³yn¹ce przede
wszystkim z oœrodków kreowania bie¿¹cej polityki. Politycy bowiem staraj¹ siê za
wszelka cenê sprzedawaæ medialnie swój (mniej lub bardziej) konkretny dorobek.

Wydawaæ by siê mog³o równie¿, ¿e niewiele dzieje siê w tej czêœci kontynen-
tu, która stanowi obszar obu pañstw. W takim ujêciu rzeczy Jagie³³o, Witold, bi-
twa pod Grunwaldem, Ostra Brama czy eskapada genera³a ¯eligowskiego, to
symbolika na tyle odleg³a, ¿e powinni wracaæ do niej – i to po obu stronach grani-
cy  –  jedynie  przedstawiciele  starszego  pokolenia.

Nic nie jest jednak tak jednoznaczne w relacjach polsko-litewskich. Tak¹ tezê
stawia  Autor  i  stara  siê  j¹  w  ksi¹¿ce  obroniæ.
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1 W. Guba, W. Piskorz, Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Euro-
pejskiej dla Polski, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002, s. 13.
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