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SUBSYDIARNOSC JAKO PODSTAWOWA ZASADA INTEGRACJI

EUROPEJSKIEJ

Subsydiarnosc jako zasade orgamzacj:

instytucjonalnej stosowano w I-szej po-

Iowie XX w. jedynie w Kosciele

Rzymskokatolickim. Najpelniejszy JeJ

wyraz dal Pius XI w encyklice Quadra-

gesimo anno (1930) ogloszonej z okazji

40 rocznicy ukazania sie pierwszej en-

cykliki spolecznej Leona XIII (Fischer-

Wollpert, 1990: 189/90). Oto jak zdefinio-

wal subsydiarnosc:

Co jednostka z wlasnej inicjatywy

wlasnymi silami moze zdzialac, tego jej

nie wolno wydzierac na rzecz spoleczen-

stwa; podobnie niesprawiedliwoscia,

szkoda spolecznq i zakloceniem ustroju

jest zabieranie mniejszym i nizszym spo-

lecznosciom tyeh zadan, ktore mogq

spelnic, i przekazywanie ich spoleczno-

sciom wiekszym i wyzszym. Kazda akcja

spoleczna ze swego celu i ze swej natury

ma charakter pomocniczy nj. subsydiar-

ny],' winna pomagac czlonkom organizmu

spolecznego, a nie niszczyc ich lub wchla-

niac. Z tego wzgledu wladza panstwowa

powinna niisZY171 spolecznosciom zostawic

do wypelnienia mniej wazne zadania i

obowiqzki, ktore by zresztq jq zbyt rozpra-

szaly. To zas pozwoli je] na skuteczniej-

sze spelnianie tych obowiqzkow, ktore

wylqcznie do niej naleza ; ktore tylko

ona mote wykonac: kierownictwo, kon-

trola, nacisk, karanie naduzyc, zaleznie

od tego, eo wskazuje chwila i czego zqda

potrzeba (Pius XI, 1987: 85/6).

Owa zasada subsydiarnosci byla me-

zwykle pornocna w czasie II wojny swia-

towej, .kiedy wladze III Rzeszy utrudnialy

Watykanowi kontakty z diecezjami na

podbitych terenach, a szczegolnie po 1945,

kiedy takowe powiazania zostaly prawie

zlikwidowane przez zelazna kurtyne.

Nastepnie w czasach zrmnej

wojny politycy zachodnioeuropejscy po-

czeli dostrzegac niernozliwosc utrzymy-

wania scisle odseparowanych od siebie

panstw narodowych, ktore zgodnie z kon-

cepcja De Gaulla bylyby samowystar-

czalne i potrafilyby sobie zagwarantowac

bezpieczenstwo. W obliczu mozliwosci

ataku ze strony bloku sowieckiego bezpie-

czenstwo mozna bylo skutecznie zapewnic

. jedynie poprzez wspolprace gospodarcza,

militarna i polityczna wszystkich krajow..
Europy Zachodniej wraz z USA.



Owe zimnowojenne zagroze-

me pobudzilo proces integracji europej-

skiej. Z polityczno-prawnego punktu wi-
It

dzenia, ow proces moze bye opisany jako

zastosowanie zasady subsydiarnosci na

poziomie panstwo narodowe - organizacje

miedzynarodowe. Doprowadzilo to do

ograruczema stanu poliarchii w mie-

dzynarodowych stosunkach wewnatrz

Zachodu, a tym samym do efektywniej-

szego przeciwstawienia sie blokowi so-

wieckiemu.

W tym Uj{(CIU zastosowanie

zasady subsydiarnosci oznacza, ze wszyst-

he decyzje wladcze dotyczace obywateli, a

wiqzqce sie z funkcjonowaniem ich srodo-

wiska spolecznego (poczynajqc od

rodziny, grup nieformalnych, spoleczno-

se; lokalnych, poprzez struktury regio-

nalne, panstwowe, at po organizacje mie-

dzynarodowe) powinny bye podejmowane

na szczeblachjak najnizszych ijak najbliz-

szych tymze obywatelom, zas decyzje na

szczeblach wyzszych winny bye podejmo-

wane tylko Lam, gdzie jest to bardziej

efektywne oraz wykracza poza mozliwosci

struktur nizszego rzedu (Milczarek, 1996:

26).

W uproszczeniu struktury wyzsze

winny bye sluzebne wobec struktur niz-

szych, tj. pornagac tym drugim gdy

tego wymaga sytuacja. Owe filozoficz-

no-moraine skoncentrowanie sie na

strukturach nizszego rzedu powodowa-

ne jest nakierowaniern subsydiarnosci na

osob~ludzkq wraz z Jej dynarnicznyrni

powrazamarru z mnyrru osobami. Z

wyzszych poziorn6w struktur politycznych

coraz trudniej dostrzec czlowieka, na

ktoryrn skupia sie podejmowane tarn decy-

zJe ...

W poczatkowyrn okresie swe-

go istnienia Wsp61noty Europejskie (WE)

byly typowymi organizacjami miedzyna-

rodowymi, ktorych dzialalnosc sprowa-

dzala sie do roznych wysoce specjalistycz-

nych uzgodnien, a kontrole nad rurru

sprawowaly waskie elity rzadzace pan-

stwami czlonkowskimi. Wraz z roszerza-

niem sie oddzialywania Wspolnot na eo-

raz nowe dziedziny gospodarki i zycia

spolecznego panstw czlonkowskich, staly

sre one waznym elementem uprawiania

polityki wewnatrz owych panstw jak i

porniedzy nimi oraz w calej Europie Za-

chodniej (Hooghe, 1997: 4). Stopniowe

przekazywanie prerogatyw wladzy

panstw czlonkowskich na poziorn

Wspolnot obudzilo nadzieje regionow na

przeprowadzenie tego procesu takze "w

druga strone" poprzez decentralizacje,

zwlaszcza po 1967 kiedy Valery Giscard

d'Estaign zaproponowal uczestnictwo

regionow w dalszym rozwoju . Europy

(Kerski, 1996: 181). Nie doszlo do tego

z powodu przystapienia do WE, w

I:
I',I
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1973, tak centralistycznych panstw jak

Dania, . lrlandia i Wielka Brytania, oraz

ogolnego zastoju procesu integracji od

polowy lat 70-tych (Weidenfeld, 1995: 69).

Zmiana nadeszla w latach

80-tych po przeprowadzeniu pierwszych

bezposrednich wyborow do Parlamentu

Europejskiego w 1979, kt6re rozpo-

czely likwidacje tzw. .xieficytu de-

rnokratycznego" stopniowo wlaczajac

obywateli panstw czlonkowskich do

wspoldecydowania 0 WE. Bez tej zmiany

trudno by bylo 0 poparcie spoleczne dla

przyspieszenia procesu integracji, kt6ry

zaowocowal utworzeniem wsp6lnego ryn-

ku i Unii Europejskiej (UE) w 1992 i 1993

(Kerski, 1996: 183).

Ozywienie "poiityki oddolnej"

oraz coraz bardziej widoczne sukcesy go-

spodarcze i spoleczne PaJ1Stw zdecentrali-

zowanych (np. RFN) w por6wnaniu z Pa11-

stwami centralistycznymi (np. Francja),

spowodowaly przeksztalcenie Belgii w

panstwo federal ne (1980-93), regional i-

zacje Francji (1982), oraz dalsza regio-

nalizacje Hiszpanii po wejsciu tego pan-

stwa do UE w 1986 (chociaz przeciw-

stawnie do tego trendu, w tymze okre-

sie, Thatcher przeprowadzila centralizacje

Wielkiej Brytani). Wzrost transferu srcd-

kow miedzy panstwami czlonkowskirni

w ramach polityki strukturalnej odbywal

sie ponad glowami region6w chociaz z

przeznaczeniem dla nich. Owe decydowa-

nie 0 regionach bez nich doprowadzilo

do zakladania przez niektore niemieckie

Landy pierwszych "biur informacyjnych"

(tj. interesow) w Brukseli poczawszy od

1985. Przez 10 lat liczba owych biur po-

jedynczych lub kilku region6w urosla do

80.

W 1987 zalozcno Zgromadze-

nie Region6w Europy (ZRE), a jego czlon-

kowie znajdujacy sie na terytorium panstw

czlonkowskich \Vb w tym samym czasie

utworzyli lobby dla wsp6lnej ochrony

interes6w region6w wobec WE. Tak wiec

gdy doszlo do ratyfikacji Traktatu z Ma-

astricht powolujacego do zycia UE,

uwzgledniono takze zadania region6w

pragnacych ochrony swych interesow

poprzez zaprowadzenie tr6jstopniowej

struktury w UE. Niniejszym wprowadzono

odpowiednie zmiany do Traktatu 0 WE

gwarantujace zasade subsydiamosci (art.

Jb), utworzenie Komitetu Regionow (KR)

(art. 198a-198c), oraz wspoldzialanie

region6w w Radzie Europejskiej (art. 146)

(Weidenfeld, 1996: 71/2).

europejska

szczeblach:

Tym sposobem integracja

obecnie przebiega na trzech

- ogolnounijnyrn;

- panstw czlonkowskich;

- reglOl10w.



Owe trzy szczeble strukturalne SCl w

mmejszym lub wiekszyrn stopniu win-

korporowane w instytucje UE, z tym,

iz wciaz najsilniejszym pozostaje drugi,

a najslabszyrn trzeci. Te szczeble odpo-,.
wiadaj Cl trzem wizjom Europy:

- Zjednoczonych Stan6w Europy;

- Europy ojczyzn (tj. panstw narodowych);

- Europy region6w.

Utworzenie UE jako nowej jakosci zbli-

zajacej sie ku federacji (Kinsky, 1995:

21), bylo mozliwe tylko poprzez nadanie

panstworn czlonkowskim gwarancji

nienaruszalnosci wlasciwych im kom-

petencji, oraz oddanie pewnych prero-

gatyw regionorn tak aby nie dopuscic do

dominacji poziomu og61nounijnego czy tez

panstw czlonkowskich nad pozostalymi

(Cass, 1992: 1107; Weidenfeid, 1996:

70-2).

Zasada subsydiarnosci posred-

niczaca w mediacji obowiazkow i wspol-

zaleznosci miedzy tymi trzema pozio-

mami, jest wyrazem kompromisu poli-

tycznego osiagnietego w sporze miedzy

tzw. eurosceptykami i eurooptymistami, i

jako taka (mimo niezbyt precyzyjnego

sforrnulowania) urasta do jednej z naczel-

nych zasad organizacji i funkcjonowania

UE (Sendrowicz, 1996: 73). Z drugiej

strony subsydiarnosc jest takze odpowie-

dzia na gwaltowne geopolityczne prze-

miany w Europie, kt6re wystapily po

103

upadku komunizmu (1989) i rozwiazaniu

ZSRS (1991), a Set uwarunkowane przez

trzy rownolegle zjawiska: integracje,

nasilenie nacjonalizmu i rozdrobnienie

(Freudenstein, 1994: 98/9).

W szystkie z tych trzech zja-

wisk wystepuja w calej Europie. Dazenie

do poszerzenie przestrzeni gospodarczej

celem lepszej konkurencji wzgledem

swiatowych poteg i blok6w gospodar-

czych, wyraza sie tworzeniem roznych rad

wspolpracy, oraz podpisywaniem ukladow

majacych na celu tworzenie kilkupan-

stwowych stref wolnego handlu/unii

celnych obok poglebiajacych 1 roz-

szerzajacych sie struktur polityczno-

gospodarczych: UE oraz WNP. Nasilenie

nacjonalizmu zaznacza sie w tworzeniu

nowych panstw narodowych (np. Slo-

wacja, Estonia, Chorwacja), przeslado-

waniach mniejszosci (por. kraje bylej

Jugoslawii), centralizacji panstwa (np.:

Czechy, Nowa Jugoslawia), oraz dazno-

sci do utrzymania dorninujacej pozycji

panstw narodowych (Europa Zachodnia).

Z kolei rozdrobnienie w Europie Srodko-

wej i W schodniej to rozpad dawnych or-

ganizrnow panstwowych na mmejsze

(ZSRR, Czechoslowacja, Jugoslawia) i

gradual ne uznawanie interes6w mniejszo-

sci i region6w (np. W£::gry, Polska), a w

Europie Zachodniej regionaliza-
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cjaJautonomizacja

gia).

(np. Hiszpania, Bel-

Jak dotychczas jedynie UE

udalo sie osiagnac konsensus porniedzy

tyrni, wydawaloby sie, nie do pogodzenia

tendencjami i odnosic relatywne sukcesu

na polu rownoczesnego poglebiania i po-

szerzania Unii. Te pozytywne wyniki

Bruksela w duzej mierze zawdziecza sto-

sowaniu zasady subsydiarnosci, i zapew-

ne od jej wykorzystania bedzie zalezal

ksztalt i si-la UE w najblizszych dziesie-

cioleciach. Dlatego warto przyjrzec

sie zapisom inkorporujacyrn ja do acquis

communautaire. Nastapilo to w 1992 kiedy

do Traktatu 0 utworzeniu WE (wcze-

sniej znanego jako Traktat 0 utworzeniu

EWG, lub Traktat Rzymski), Traktat 0

Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht)

wprowadzil art. 3b 0 nastepujacym

brzmieniu:

Wspolnota dziala w ramaeh upraw-

nien przyznanych jej niniejszym Trakta-

tern i celow w nim wyznaczonych.

W zakresie, kt01Y nie podlega je.l wy-

Iacznej kompetencji, Wspolnota podejmuje

dzialania, zgodnie z zasadq subsydiarno-

sci, tylko w6wczas i tylko w takim

zakresie, W jakim cele proponowanych

dzialan nie mogq bye zrealizowane w

sposob wystarczajqcy przez panstwa

czlonkowskie, natomiast, z uwagi na skale

tub skulk; proponowanych dzialan, /110-

«

gq zostac lepiej zrealizowane przez

Wsp61not~.

Zadne dzialanie Wspolnoty nie wy-

kroczy poza to, eo jest konieczne do osiq-

gniecia celow okreslonych w Traktacie

(w: Czaplinski, 1994: 13/14).

Ponadto w Preambule do Traktatu 0 UE

mowi sie wyraznie, iz dla 'tworzenia eo-

raz scislejszego zwiazku porniedzy naro-

dami Europy, w ktoryrn decyzje podej-

mowane sa na szczeblu jak najblizszym

obywatelowi, zgodnie z zasada subsydiar-

nosci [".] postanowiono ustanowic Unie

Europejska' (w: Czaplinski, 1994: 128).

Nastepnie koniecznosc podejmowania

decyzji na poziorme jak najblizszyrn

obywatelowi z poszanowaniem zasady

subsydiarnosci zapisano wart. A i B tegoz

traktatu (por. Czaplinski, 1994: 13 011).

Powyzsze zapisy traktatowe

gwarantujace stosowanie zasady subsy-

diarnosci w dzialalnosci UE nie sa zbyt

precyzyjne i beda musialy zostac dookre-

slone wdalszej legislacji i orzecznictwie

Trybunalu Sprawiedliwosci UE w zakre-

sie spor6w kompetencyjnych pomiedzy

UE, a panstwami czlonkowskimi. Po-

nadto podrzedna pozycja • Komitetu Re-

gionow nie zmieniona Traktatem Amster-

damskim (1997), tylko w malyrn

stopniu pozwala stosowac zasade subsy-

diarnosci wzgledem regionow, ale w tym

wzgledzie moze bye pomocnym przy-



chylna postawa panstw

wobec decentralizacji

przykladern byla

czl:onkowskich

spektakularnym

zgoda tradycyjnie

centrali stycznego Lond ynu na autonomie

Szkocji i Walii w 1997. Takze same

regiony, wykorzystajac uzyskane kom-

petencje wlaczaja sie w nurt integra-

CJl i polityki europejskiej eo, bye mo-

ze, w przyszlosci pozwoli na wynego-

cjowanie sformal izowanego urujnego

zapisu gwarantujacego utrzyrnanie

wzrnacniajacej sie roli regionow.

Nierozstrzygnietym dylema-

tem w zakresie podejmowania unijnych

decyzji jak najblizej obywateia pozostaje

kwestia braku bezposredniego wplywu

obywateli na zarzadzanie DE. Parlament

UE to wciaz w duzej mierze cialo dorad-

cze raczej niz legislacyjne, a obywatel-

stwo DE mozna nabyc tylko i wylacznie

po uprzednim nabyciu obywatelstwa pan-

stwa czlonkowskiego. De facto jedynymi

pelnyrni podmiotami procesu integracji

europejskiej pozostaja wciaz panstwa

czlonkowskie i Wspolnoty Europejskie (a

nawet nie UE bowiem nie posiada ona

osobowosci prawnej). Jednak powyzej

naszkicowane procesy napawaja nadzie-

ja, iz w zgodzie z zasada subsyriiarnosci

dojdzie w koncu do pelnego upodrnio-

towienia obywateli, regionow, oraz UE.

---
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Na przelornie marca i kwietnia

1998 Polska wraz z Czecharni, Cyprern,

Estonia, Slowenia i Wegrami rozpoczela

negocjacje akcesyjne z UE. Zanim sta-

nie sie ona czlonkiern DE, zapewne troj-

poziornowa struktura Unii zostanie

szczegolowiej skonkretyzowana w ra-

mach acquis communautaire, kt6ry no-

we panstwa czlonkowskie zobowiazane

sa przyjac w calosci. D latego od przepro-

wadzenia decentralizacji bedzie zalezala

szybkosc dopasowania sie Polski do orga-

nizacyjnej struktury UE. Bez tego Polska

jako panstwo, jej regiony i obywatele

me odniosa spodziewanych korzysci z

wej scia do DE.

Jednak zasada subsydiarnosci

poucza, it nalezy brac pod uwage nie tyl-

ko checi i cele rzadu centralnego, ale row-

niez glos i interes grup nizszych pozio-

m6w. Z tego powodu nieuzasadnionyrni

wydaja sre pr6by wlaczenia obszaru

Slaska Opolskiego w obreb proponowane-

go wojewodztwa Gorny Slask wbrew

zyczeniorn mieszkancow Opolszczyzny, a

takze z powodow gospodarczych.

Otoz ekologicznie, ekonomicz-

me cywilizacyjnie zdegradowane woje-

wcdztwo katowickie, kt6re zaraz po

wojnie dostarczalo gros PKB, a do [at

80tych eo najmniej 113, wymaga ogrorn-

nych nakladow inwestycyjnych aby na-
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prawic skutki 50-letniej gospodarki ra-

bunkowej, wiekszycha Jeszcze

celem restrukturyzacji tegoz jednego z

najwiekszych europejskich zaglebi

przemyslowo-wydobywczych tak aby

wygladern swym odpowiadalo normom

wypracowanym w trakcie restrukturyza-

cji zaglebia Ruhry oraz obszar6w prze-

myslowo-wydobywczych Wielkiej Bryta-

ni, Francji, Belgii i Holandii Z tego

wzgledu, kwestia GOP nie jest proble-

mem regionalnym ale panstwowyrn

zarazem og6lnoeuropejskim.

W przypadku rozszerzerua

wojwodztwa katowickiego 0 Slask Opol-

ski, ogrom problernow tego pierwszego

jak i jego ciezar demograficzny doprowa-

dzilby do usuniecia w cien interesow i

potrzeb terenow wojewodztwa opolskie-

go. W konsekwencji, nawet gdyby w

przyszlosci doszlo do przyznania porno-

cy unijnej na restrukturyzacje GOP, to

raczej watpliwe aby z niej mogly sko-

rzystac tereny wiejskie i srednio zurba-

nizowane z jakich sklada sie Opolszczy-

zna. Ponadto ok. 1/3 rnieszkancow Sl'l-

ska Opolskiego stanowiacych mniejszosc

niemiecka byloby jedynie znikornyrn pro-

cent em ludnosci zamierzanego woje-

wcdztwa Gorny Slask z 6 mln mieszkan-

cow. Takoz nie mogliby oni zapewnic so-

bie takiej reprezentacji politycznej i re-

latywnej sily spolecznej jaka dysponuja

Q

obecnie na Slasku Opolskim. W konse-

kwencji miast chronic roznorodnosc, ta-

kowy pcdzial przyczynialby Slv raczej do

dalszej homogenizacj i.

Homogenizacja zaniedbywanie

interesow regionu Slaska Opolskiego,

ktore zapewne stanowilyby wynik przyla-

czenia go do powiekszonego wojewodz-

twa katowickiego, stoja w sprzecznosci z

glownyrni zalozeniami zasady subsydiar-

nosci. Dlatego nalezy miec nadzieje, it

regula subsydiarnosci nie bedzie stosowa-

na przez rzad polski jedynie dla uspraw-

nienia dzialania panstwa jako takiego

dostosowania go do wyrnogow unijnych,

ale takze w interesie wyraznie jut zaryso-

wanych regionow.

Nie ulega watpliwosci, ze

Slask Opolski jest swoistym regionem
••wytworzonym, poczawszy eo najmniej od

I-szej polowy XIX W., w wyniku odmien-

nego rozwoju gospodarczego i pol ityczne-

go tej czesci Gornego Slaska wzgledern

wschodniego (katowickiego) G6rnego

Slaska. Wedlug ustalen Parlamentu Euro-

pejskiego:

Przez region rozumie sic [. ..}

terytoriuni, ktore z geograficznego

punktu widzenia stanowi wyrazna calosc,

bqdi tez stanowi jednolity kompleks tere-

now. ktore tworza zamknieta calosc, Cl

ktorych ludnosc charakteryzuja okreslo-



p•• -----------------------------------------------
1
I

ne wspolne elementy, przy czym eh cia-

laby ona utrwalic i rozwinqc pewne wyni-

kajqce z nich wlasciwosci, aby pobudzac

postep kulturalny, spoleczny i gospodarczy

(w: Zawadzka, 1993: 36) .

.W mysl tej definicji Slask Opolski jest

regionem, bowiem regionu me tworzy

odgornie ustalona liczba mieszkancow i

wielkosc obszaru tylko ludzie ze swymi

pragnieniami i potrzebami, kt6re pragna

wypelniac w szerszej spolecznosci. Dla

tego obok takich malych region6w jak Sa-

arland w Niernczech, Molise we Wloszech

lub Cantabria w· Hiszpanii, czy nawet
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jeszcze mniejszych panstewek (np. An-

dorra, Liechtenstein, Watykan), istnieja

regiony por6wnywalne wielkoscia z Be-

neluxem - Bawaria w Niemczech, An-

daluzja w Hiszpanii lub Rh6ne-Alpes we

Francji.

I to niczemu nie przeszkadza, a wrecz

przeclwme ...

Tomasz Kamusella

Pelnomocnik Wojewody Opolskiego

ds. Integracji Europejskiej
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