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Tomasz Kamusella

GLOWNE WYZWANIA STOJl\CE PRZED REGIONEM SLl\SK OPOLSKI W
KONTEKSCIE POSTF;PUJl\CEJ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

1. Srodki pomocowe udzielane przez DE
a region.

momencie

akcesji

wszystkie

panstw byly zapoznione

z

owych

wzgledem

sred-

niej rozwojowej Wsp61not Eoropejskich"
Od roku 1997 nastapila intensyfikacja pro-

(WE). Jako, ze byly to panstwa rolnicze,

cesow

one wlasnie

reformatorskich

oraz

integracyj-

nych, kt6re pr6cz wprowadzanych
wymagaja

od nowo

zmian

uksztaltowanych

administracji wysoce efektywnego

dziala-

(Common

glownie korzystaly

Agricultural

z CAP

Policy, Wsp61nej

Polityki Rolnej), na ktora wydaje sie do
dzis ponad 50% budzetu UE; a ponadto z
t

.

-

nia w celu podolania wyzwaniom stawia-

Funduszy

nym przed regionem i krajem przez proces

Kohezyjnego poprzez kt6re Unia finansuje

integracji europejskiej,

polityke rozwoju regionalnego (struktural-

a najlepiej celem.

jak najlepszego wykorzystania

szans roz-

wojowych stwarzanych przez owe procesy.
N ade wszystko nalezy pamietac,

Strukturalnych

oraz Funduszu

na), na ktora przeznacza sie w jej budzecie
ponad 30% srodkow.

iz owe
Tak wiec przy w duzej mierze jed-

przemiany zasadzaja sie na logice ideologii
demokracji, n kt6ra stwarza warunki roz-

nakich

woju, ale jego nie wymusza, Tak wiec w

nianych przez WEIUE Grecja nadal jest

duzej mierze rozw6j zdecentralizowanych

najbardziej

jednostek

VE, z kolei w Hiszpanii podniosl sie ogol-

administracyjnych

czlonkowskich
inicjatywy

jak i panstw

Unii, zalezy glownie

obywateli

oraz

od

sprawnosci

warunkach

rozwojowych

niedorozwinietym

zapew-

czlonkiem

ny poziom rozwoju z tym, ze wystepuja

11

tarn tez regiony zapoznione (np. Andalu-

f"'

dzialania poszczeg61nych administracji we

zja) oraz zblizone rozwojowo do RFN (np.

wspolpracy ze spoleczenstwem

Katalonia);

obywatel-

a w Irlandii og6lny poziom

rozwoju zblizyl sie do tego obserwowane-

skim.

go w Wielkiej Brytanii z tym, ze jest on
Tutaj wyraznym przykladem mcga
sluzyc Grecja, Hiszpania oraz Irlandia.

W

bardziej r6wnomierny

(np. w Irlandii nie

ma takiego zroznicowania j ak u wschodniego

sasiada

gdzie

obok dynamicznie

I '

c
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rozwijajacego sie poludnia Anglii, wyste-

szone panstwa do czlonkostwa oraz pelnej

puja

gospodarczo-

absorbcji srodkow z Funduszow Struktu-

kulturowej, jak np. w rejonie Manchester-

ralnych oraz Funduszu Kohezyjnego, ktore

Liverpool [tzw. "czama Anglia"], czy na

stana sie dostepne w momencie akcesji),

obszary

depresji

••

polnocy Szkocji).
Swiadczy to

III

0

tym, iz Irlandia oraz

ktora nadal bedzie sie zasadzala na przeplywie srodkow pomocowych

w ramach

niektore regiony Hiszpanii najlepiej sko-

PHARE oraz pomocy restrukturyzacyjnej

rzystaly na warunkach rozwojowych stwo-

dla sektora rolniczego, ale nade wszystko

rzonych przez WE. Otoz niektore regiony

na ISP A (Instrument for Structural Poli-

Irlandii tak intensywnie

cies for

wykorzystywaly

Pre-Accession,

Instrument

na

pomoc z Funduszow Strukturalnych i Fun-

Rzecz Prowadzenia

duszu Kohezyjnego,

w Okresie Przedakcesyjnym).

Owe srodki

sumy wielkosci ok. 7% czesci PKB przy-

w okresie przedczlonkowskim

dla pieciu

padajacej na dany region. W perspektywie

zaproszonych

calej Irlandii dawalo to nawet sumy zbli-

brym

zone do 6% irlandzkiego

spolecznego Cypnr" kraj ten bedzie objety

ustalono

iz uzyskiwaly

one

PKB. Obecnie

w UE gorny pulap przeplywu

srodkow pomocowych

na poziomie

4%

Polityki Strukturalnej

panstw

poziomem

(w zwiazku z do-

rozwoju

gospodarczo-

innymi instrument ami przedakcesyjnymi)
beda wynosily poczawszy

od 2000 roku

ok. 1 miliarda ECU rocznie (w cenach z

PKB danego panstwa czlonkowskiego.

1999). Przeklada sie to na sume 200 mln

z

2. Polska a pomoc przedstrukturalna

UE.

BCU na kazde panstwo
czlonkostwa.

Jednak

zaproszone

biorac

do

relatywnie

wiekszy obszar oraz zaludnienie RP, mozW przypadku Polski nalezy sie li-

na szacowac, iz Polska otrzyma ok. 300

czyc ze zroznicowanymi

mozliwosciami

mln ECU. Nalezy przy tym pamietac, zs:

absorbcyjnymi

tak ze chyba

owa pomoc opiera sie na konfinansowaniu

regionow,

blizszym dla niej modelem bedzie Hiszpa-

w stosunku 25-50% do otrzymanej pomocy

nia nizli Irlandia czy (oby nie) Grecja.

(Kamusella,

1998a:4»). Czyli aby owa po-

moc uzyskac Polska bedzie musiala zabezW zwiazku

,11

z zaproszemem

do

pieczyc ze swojej strony sumy w wysoko-

rozmow akcesyjnych szesciu panstw Euro-

sci 100-300 mln ECU (400-1,200 mln zl).5)

py Srodkowo- W schodniej oraz Poludnio-

Pierwszy krok juz poczyniono, bowiem na

wej, UE stworzyla zarys polityki przed-

rok finansowy 1999 przewiduje sie zabez-

strukturalnej (majacej przygotowac zapro-

pieczenie 200 mIn zl (50 mln ECU) na
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kofinansowanie

srodkow pomocowych

z

61

srodkami ktore wraz z pornoca z Unii i

DE. Jednak wysokosc owego kofinanso-

kofinansowaniem ze strony Regionu ijego

wania, zgodnie z zasada subsydiarnosci,

obywateli bylyby eo roku przeznaczone na

tyIko w czesci bedzie zabezpieczac

ab-

rozwoj regionu przed wejsciem Polski do

sorbcje srodkow pomocowych z DE, pozo-

UE, tj. odpowiednio: 12.27-18.4 mln ECU

stawiajac duze pole otwarte na inicjatywy

lub 3.2575-5 mln ECU.

obywateli, regionow i gmin.
Mozna zalozyc, iz Slask Opolski,
3. Sl~sk Opolski a mozliwosci rozwojowe

zwiazane

z polityka

przedstruktu-

bedac de facto terytorialnie i ludnosciowo
malym

ralna UE.

Regionem,

moglby

uzasadnic

swoje istnienie w oczach jego mieszkancow, a takze reszty kraju poprzez lepsze

Patrzac na sprawe z tego punktu
widzenia,

Slask Opolski, aby spelnic cy-

niz srednia krajowa wykorzystanie
kow pomocowych

srod-

i przedstnikturalnych.

wilizacyjne oczekiwania swych mieszkan-

Tak wiec najlepiej by bylo zmierzac

cow oraz zapewnic trwale istnienie regio-

uzyskania gornej granicy srodkow wyni-

nu, musi w stopniu wiekszym niz srednia

kajacych z liczby regionow w kraju. Wia-

kraj owa wykorzystac

zaloby sie to jednak z ogromnym obciaze-

postepujaca

szanse zwiazane
6

integracja RP z DE.

)

z

Zakla-

niem kofinansowym.

do

Z kolei wykorzysta-

dajac, ze panstwo bedzie gwarantowalo

nie owych

kofinansowanie

liczby ludnosci oznaczaloby duza biernosc

turalnych,

50% srodkow przedstruk-

ciezar pozostalych

50% spo-

regionu

srodkow proporcjonalnie

na niwie rozwojowej,

do
ri

ktora by
I'

I'

czywalby na obywatelach i regionach. Bio-

raczej byla argumentem za Iikwidacja Re-

rac pod uwage ilosc regionow Slask Opol-

gionu. Dlatego nalezaloby starac sie Vlryzy-

ski moglby uzyskac w skali roku ok. 1/16

skiwac owe srodki pomocowe na poziomie

ze 150 mln ECU (przy zalozeniu, iz RP

miedzy ekstremami powyzszych

bylaby uprawniona do 300 mIn EeD) czyli

Oznaczaloby

9.2 mln EeD, lub 2.5 mln ECU biorac pod

5.5 mln ECD w skali roku eo wiazaloby sie

uwage ludnosc regionu (ok. 1.5 mIn). Te

z wy~ilkiem kofinansowym

dwie liczby wiaza sie odpowiednio z na-

1.515-5.5 mln ECU oraz realnymi nakla-

stepujacym

dami na rozwoj regionalny w wysokosci

wysilkim

kofinansowym

re-

gionu i jego obywateli w widelkach 2550%: 3.07-9.2 mIn ECD lub 0.7575-2.5
rnln ECU; oraz z nastepujacymi realnymi

to starania

7.015-11 mln ECU.

0

widelek.

uzyskanie ok.

na poziomie

p

Q
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Oczywiscie, gdyby RP przyjeto do

Aby nie zmarnowac tak szerokiego

UE w okresie 2000-06, nalezaloby sie spo-

spolecznego poparcia, nalezaloby opraco-

dziewac

wac i wprowadzic w zycie oficjalna nazwe

ponad

pieciokrotnego

wzrostu

mozliwych do uzyskania srodkow struktu-

Regionu oraz jego symbolike

ralnych jak i wysilku kofinansowego. Bez

dynie poprzez nia mieszkancy utozsamiaja

odpowiedniego

sie ze swym Regionem. Propozycje jak by

korzystania

przygotowania

sie do wy-

owych szans (kt6re otworzy

takowa symbolike

jako ze je-

utworzyc, przedstawi-

przed Slaskiem Opolskim akcesja RP do

lem w czerwcu 1998 (Kamusella, 19987)).

UE) poprzez efektywna absorbcje srodkow

Ponadto nalezaloby sie spieszyc z dziala-

poczawszy

przedstrukturalnych
2000,

trudno

bedzie

rzecz pozostawienia

od roku

argumentowac
Regionu

na

na mapie

niami na tym polu aby nie zostac ubiegnietym

przez

Wojew6dztwo

Katowic-

kie/Slaskie, kt6re na pewno bedzie sie sta-

I

I

administracyjnej

I
I

Polski oraz poszerzonej

rac przejac gros symboliki gornoslaskiej,
na kt6rej winno

Unii.

symbolikeSlaska
4. Co nalezaloby
wykorzystania
przez

proces

uezynie

dla pelnego

szans

oferowanych

decentralizacji

kraju

wyborach samorzadowych doprowadzic do

miedzy
4.1. Przede wszystkim nalezaloby

Opolskiego.

4.2. Nastepnie nalezaloby zaraz po

klarownego

oraz integracji europejskiej?

sie opierac regionalna

podzialu

kompetencyjnego

administracjami

.samorzadowymi

roznego szczebla w regionie oraz admini-

ugruntowac tozsamosc Regionu, ktora sie

stracja rzadowa szczebla wojewodzkiego,

wykrystalizowala

Kolejnym

"walki

0

1

utrwalila

podczas

istnienie regionu" (luty-sierpien

1998) na gruncie konsensusu spolecznego
przewazajacej

krokiem

byloby

nawiazanie

wzajemnie korzystnej wspolpracy na rzecz
Regionu.

czesci mieszkancow Slaska

Opolskiego. Miara obecnej sily regionalizmu slasko-opolskiego

byl .Bal Radosci"

gdzie naocznie mozna bylo sie

0

tym prze-

4.3. Polityke rozwoju regionalnego
przewidziano
rzadu

do prowadzenia

wojew6dzkiego

oraz

dla samogmin

konac widzac starsze i mlodsze osoby z

kontroli Wojewody. Tak wiec poprzez te

koJorami regionu eksponowanymi na twa-

jednostki

rzach.

walo srodkow pomocowych z UE. Obecnie

bedzie sie najwiecej

wyzyski-

szeroko pojeta "tematyk't europejska'
muja sie:

I,

przy

zaj-
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PODZIAL TERYTORIALNY POLSKI
(OBOWL1ZUJilCY OD 1 STYCZNIA 1999 R.)

WOJ.
ZACHODNIO
POMORSKIE

WOJ.
WARMINSKO-MAZURSKIE

WOJ.
LUBELSKlE

16 wojew6dztw
308
65
2489

powiat6w ziemskich
miast na prawach powiatu (powiaty grodzkie)
groin
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PODZIAL ADMINISTRACYJNY
(OBOWI4ZUJ,-tCY

• Powiat brzeski z siedziba wladz w
. I

Brzegu obejmujacy:

WOJEWOnZTWA

OPOLSKIEGO

OD J STYCZNIA 1999 R.)

• Powiat nyski z siedziba wladz w Nysie
obejmujacy:

I

1) miasto: Brzeg

gminy: Glucholazy, Kamiennik,

2) gminy: Brzeg, Grodkow, Lewin

Korfantow, Lambinowice, Nysa,

Brzeski, Lubsza, Olszanka

Otmuchow, Paczkow, Pakoslawice,

• Powiat glubczycki z siedziba wladz w

• Powiat oleski z siedziba wladz w

Glubczycach obejmujacy:
gminy: Baborow, Branice, Glubczyce,
Kietrz

Olesnie obejmujacy:
gminy: Dobrodzien, Gorz6w Slaski,

• Powiat kedzierzynsko-kozielski

z

siedziba wladz w Kedzierzynie-Kozlu

Olesno, Praszka, Radlow, Rudniki,
Zebowice
• Powiat opolski z siedziba wladz w

obejmujacy:
1) miasto: Kedzierzyn -Kozle
2) gminy: Bierawa, Cisek, Pawlowiczki,
Polska Cerekiew, Renska Wies
• Powiat kluczborski
Kluczborku

Skoroszyce

z siedziba wladz w

obejmujacy:

gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice
Wielkie, Wolczyn
• Powiat krapkowicki z siedziba wladz w
Krapkowicach obejmujacy:
gminy: Gogolin, Krapkowice,
Strzeleczki, Wa1ce, Zdzieszowice
• Powiat namyslowski z siedziba wladz
w Namyslowie obejmujacy:

Opolu obejmujacy:
gminy: Chrzastowice, Dabrowa,
Dobrzen Wielki, Komprachcice,
Lubniany, Murow, Niemodlin,
Ozimek, Popielow, Proszkow, Tarnow
Opolski, Tulowice, Turawa
• Powiat prudnicki

z siedziba wladz w

Prudniku obejmujacy:
gminy: Biala, Glog6wek, Lubrza,
Prudnik
• Powiat strzelecki z siedziba wladz w
Strzelcach Opolskich obejmujacy:
gminy: Izbicko, Jemielnica,

gminy: Domaszowice, Namyslow,

Kolonowskie, Lesnica, Strzelce

Pokoj, Swierczow, Wilk6w

Opolskie, Ujazd, Zawadzkie
Miasto:
Opole - miasto na prawach powiatu.

Dz U, Nr 103 z dnia 10.08.1998 r., poz. 652
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IWOJEWOOZTWO
(OBOW//1ZUJE

OPOLSKIE

OD 1 STYCZNIA

I

1999 R.)

WIELKO POLSKIE

t60ZKIE

SLASKIE

11 powiat6w ziemskich
miasto Opole na prawach powiatu (powiat grodzki)
71 groin

Region Slask Opolski Rok 1I1Nr 3-4 (8-9) 1998

WOJEWOnZTWO

Zarowno
czasopisma

gazety codzienne

W RANKINGU NOWYCH

(Rzeczpospolita,

(Wsp61nota, Polityka) opublikowaly
i powiatach,

wojew6dztwach

Te statystyczne
otwarcia".

OPOLSKIE

informacje

opolskiem

Wyborcza)

wiele podstawowych

ale takze inne

danych

0

nowych

oraz ich potencjale rozwojowym.

W slad za Polityka

wojewodztwie

Gazeta

WOJEWOnZTW

s~ interesujacym przyczynkiem
nr 47 (21 Iistopada

ijego miejscu

do tworzenia "bilansu

1998) podajemy

informacje

w "Lidze nowych wojewodztw",

1 Wskaznik syntetyczny (najnizszy 4,4 -mazowieckie,
najwyzszy 14,1 - podkarpackie)

I

I
.I
i

8,5

2 PKB na mieszkanca w 1996 r(w tys. zl)

8,9

(8)

3 Wartosc dodana brutto przemyslu na osobe w 1996 r. (w tys. zl)

2,19

(5)

4 Wartosc dodana brutto uslug rynkowych

1,70

(14)

5 Liczba ludnosci przypadajaca

na osobe w 1996 r. (w tys. zl)

na firme prywatna w 1997

6 Udzial spolek z kapitalem zagranicznym

f.

8 Wynagrodzenie

bezrobocia (w proc.) w 1997 r.
miesieczne netto (w zl I polrocze 1998 r.)

9 Procent mieszkaricow majacych samocbody osobowe w 1997 r.
10 Liczba ludnosci przypadajaca

I
11

11

(13)

w ogolnej liczbie firm

(w proc.) w 1997 r.

7 Wspolczynnik

19,8

na szkole wyzsza w 1997 r.

11 Liczba abonentow TP S.A. na 1000 mieszkancow w 1997 r.

1,22

(6)

6,6

(6)

921,5

(5)

22,1

(4)

364000 0
1

180,2

(15)
(9)

0

Region Slask Opolski Rok III Nr 3-4 (8-9) 1998

63

- Wydzial Rozwoju Regionalnego UW;

pracy RR zapewnialby kontakty horyzon-

- Rada Regionalna;

taIne miedzy roznymi administracjami

- Wojew6dzki Zespol Integracji Europej-

Regionie oraz kontakty pionowe

skiej (kt6ry

z powodu

obrony

woje-

(Komitetem

Integracji

w

z KIE

Europejskiej).

Z

zadnych

kolei WRR (polaczony z RR i WZIE osoba

dzialan, po powolaniu przez Wojewode

dyrektora) prowadzilby dzialania zwiazane

Zarzadzeniem

z praktycznym

w6dztwa

nie podjal jeszcze

Nr 24/98

z 24 marca

wykorzystaniem

srodkow

pomocowych UE przy wspolpracy z gmi-

1998);
- Wojewoda poprzez swego Pelnornocnika

nami oraz Euroregionem Pradziad.

d/s Integracji Europejskiej;
integracj i

- Sejmik Sarnorzadowy;

4.4. Oczywiscie

- Euroregion Pradziad;

europejskiej na poziomie Regionu nie be-

- zwiazki gminne;

dzie

- niekt6re gminy, najczesciej w polaczeniu

wyspecjalizowanej

~ozliwe

prawnik6w

z w/w strukturami.

wprowadzanie

bez
kadry

na-

lezaloby doprowadzic do skoncentrowania

urzednikow

oraz r6wnej jakoscia

techniczno-translatorskiej.
Po rozdziale kompetencyjnym

wysokoi

obslugi

0 tym proble-

mie wspominano juz w 1996 (Kamusella,
19978»).

dzialan na polu integracji europejskiej poOd poczatku

przez ograniczenie ilosci cial zajmujacych
sie ta tematyka oraz zapewnienie

stalej

1997 zaczeto wpro-

wadzac tematyke integracji europejskiej do

wspolpracy w tym polu miedzy samorza-

szkolen urzednikow, a od poczatku

dem wojew6dzkim

poczeto wykorzystywac

i samorzadami

gmin-

1998

rozne formy do-

nymi oraz wojewodzka administracja rza-

stepnych szkolen oferowanych

przez In-

dowa i innymi zainteresowanymi cialami.

stytut Europejski w Lodzi, oraz inne polskie i zagraniczne plac6wki szkoleniowe.

Jako, ze WRR przejdzie do Sejmi-

Owe dzialania sa podejmowane przy finan-

ku Regionalnego, nalezaloby doprowadzic

sowaniu z rezerwy budzetowej Wojewody

do strukturalno-czlonkowskiego

bowiem jak do dzisiaj rzad nie przewidzial

sie Rady Regiona!nej

zblizenia

(RR) oraz Woje-

linii finansowej w budzetach

wojewodz-

w6dzkiego Zespolu Integracji Europejskiej

kich na dzialania pro-integracyjne

(WZIE) jesli niernozliwa, z takich czy in-

nach.

w regio-

nych wzgledow, okazalaby sie fuzja tych
dw6ch cial. Tak wiec WZIE przy wspol-

-

..•

~.

I
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Przeszkoleni urzednicy funkcjonuja
jako multiplikatorzy
wiadornosci

przekazujac

na regulamych

zdobyte

szkoleniach

d) dostep dla powyzszych specjalistow a takze calego spoleczenstwa Regionu do calego

korpusu

e) reprezentacje
sie spodziewac,

ze przy

do

wypracowania

systemu szkolen

klarownego

oraz ich finansowania.

Jednak bariera moze bye tu nieznajomosc

W perspektywie akcesji RP do DE,
stanowiloby

z praktyka

(czyli

to przygotowanie

rzenia takiej polityki

0

nastepujace

nu w oficjalnych cialach DE (tj. Komitecie
Regionow, Parlamencie

walo poza granicami RP. Jednak tylko w

mitetach Komisji Europejskiej)

gestii Regionu

ordynowanej
takze

strukturalne.

Wl~C

aby region mogl realnie

prowadzic prorozwojowa

strukturalna po-

lityke z wykorzystaniem

srodkow pomo-

Europejskim,

reprezentantami

oraz sko-

Regionu

Regionow

Przedstawieielstwie

w ZRE

Europy)

Regionu w Brukseli;

g) zapewnienie
dla przedstawicielstw

obsady
trzech

i Funduszu

kadrowej
Fundusz6w

cowych z UE, niezbedna jest kompleksowa

Strukturalnych

obsluga takiej polityki, ktora zapewnilaby:

ktore winny zostac otwarte w Regionie;

a) doplyw wysoce wyspecjalizowa-

ko-

wspolpracy miedzy nimi, a

(Zgromadzeniu
4.5. Tak

pola

f) zapewnienie reprezentacji regio-

najbardziej uzytecznych) bedzie sie odby-

beda lezaly rozwiazania

do posze-

dzialan:

jezykow UE, jako ze gros szkolen zagranicznych polaczonych

interesow regionu

oraz lobbying na ieh rzecz w UE.

wspolpracy KIE, MSWiA oraz regionow
dojdzie

prawa

wspolnotowego;

wewnetrznych.

Nalezy

tekstow

h) zapewnienia

Kohezyjnego.

obslugi negocjacji

nej kadry urzedniczej, prawniczej itp. oraz

Regionu z rzadem RP w aspekcie zglasza-

regulame szkolenie istniejacej juz kadry w

nia Komisji Europejskiej potrzeb i projek-

zakresie integracji europejskiej i jezykow

tow na srodki

obeych;

Strukturalnych oraz Funduszu Kohezyjne-

b) prawna

obsluge kontaktow

ze

strukturami UE oraz partnerami z UE w
oparcru

0

prawo wspolnotowe

(europej-

skie);

pomocowe

z Funduszy

go;
i) zapewrueme
horyzontalnych

obslugi kontaktow

regionow RP w celu wy-

muszenia na rzadzie RP dopuszczenia
c) profesjonalna

obsluge

dzialan

zrnierzajacych do uzyskania srodkow pomoeowych, nawiazywania kontaktow itp.;

reprezentantow

do wspoluczestnictwa

ieh
i

kodecyzji w ramach polskiej delegacji do
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Rady Europejskiej

oraz komitetow

robo-

czych Komisji Europejskiej;
j) przygotowanie

pujacych instytucji (dla ktorych stanowilaby organ dachowy i kontrolny):

firm naszego re-

*

gionu do wygrywania unijnych zamowien
publicznych
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przy realizacji projektow ze

CDE (Centrum Dokumentacji

Europejskiej).

Owe Centrum, dla kt6rego

srodkow pomocowych w DE jak i poza jej

uzyskuje sie publikacje za darmo z DGX

grarucami.

Komisji Europejskiej, winno zostac utworzone najpozniej w 1999 w wyniku poro-

4.6. Aby zapewnic wykonanie powyzszych

zurnienia miedzy Sejrnikiem a Uniwersy-

zadan, nalezy koncentrowac

tetem Opolskim. Nalezaloby zaraz po wy-

na nich sily

calego Regionu, aby nie tracic energii na

borach

kilka projektow

sciezke finansowania dla CDE w budzecie

zwiazanych

z jednym i

w pazdzierniku

Regionu.

tym samym celem.

1998 zapewnic

CDE zapewnialoby

wykonanie

zadania d). Ponadto mogloby tez CDE bye
Co sie tyczy zadan, ktore nalezaloby wypelnic przed przystapieniem
do UE, wartaloby sie tu oprzec

0

zalazkiem

Biblioteki

Polski

bowiem

tradycja

model

tylzgromadzenia

jest

aby

regionalne

katalonski. Ot02: w celu zapewnienia wy-

swymi bibliotekarni

konania powyzszych zadan Katalonia zor-

centralne.

ganizowala Korporacje

Sejrniku Regionu.
parlamen-

dysponowaly

tak jak

parlamenty

Integracji Euro-

*

pejskiej (podobne rozwiazanie za pomoca

Europejskie

Centrum Szkoleri.

fundacji starano sie wprowadzic w Woje-

W oparciu

wodztwie Ostroleckim), w ktorej, poprzez

a przy poparciu administracji Regionu oraz

udzialy, uczestnicza: instytucje administra-

uczelni, owe centrum Szkoleniowe moglo-

cji rzadowej i samorzadowej Katalonii, jej

by czesciowo zapewnic wykonanie zadania

powiatow

i gmin, zainteresowane

przed-

0

zbiory i baze lokalowa CDE.

a).

siebiorstwa, uczelnie, instytucje naukowe

*

etc.

Europejski

Fundusz

Szkoleri.

kt6ry udzielalby grant6w na studia z zakreTakowa

Korporacja,

przypadku

Katalonii

Slaskowi

Opolskiemu

przedakcesyjnych
utrzymywanie

moglaby

tak jak

zapewnic

su europeistyki i prawa europejskiego

na

uczelniach zagranicznych, a rzadziej - pol-

zadan

skieh, z klauzula iz takowy grant w calosci

zalozenie,

lub czesciowo by sie umarzalo gdyby oso-

wykonanie

poprzez

w

i (ko )finansowanie

naste-

ba z niego korzystajaca wrocila i podjela
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* Przedstawicielstwo

prace w Regionie w zakresie swego wyksztalcenia. Takowy Fundusz moglby
finansowany przez duze zaklady
prywatne. Nadawano

bye

i osoby

by wtedy poszcze-

golnym grantom nazwy od tych osob lub
Ow Fundusz zapewnialby

zakladow.

wy-

Brukseli.

Zapewnialoby

w

ono wykonanie

zadariia e) w kooperacji z przedstawicielami Regionu w ZRE. Owe Przedstawicielstwo nalezaloby otworzyc przy pomocy i
korzystaniu z doswiadczenia w tym wzgledzie zaprzyjaznionych

konanie zadania a).

Regionu

regionow:

Nadre-

nia-Palatynat i Galicja.

* Szkola

* Z kolei

letnia polskiego oddzialu

jesli chodzi

0

zadania f)-j)

CIFE w Opolu (obecnie organizowanego)

oraz inne, ktore pojawia sie po wejsciu

zapewnialaby po czesci wykonanie zadania

Polski do UE oraz, ich wypelnienie

a) oraz promowalaby

pewnione byloby przez powyzsze instytu-

Region w Europie,

za-

jako centrum nauki i integracji europej-

cje w scislej wspolpracy z administracjami

skiej.

Regionu w ramach organizacyjnych

*

Z kolei zadania b) i c) na bazie

tak wyksztalconej

kadry,

moglyby

i fi-

nansowych Korporacji.

bye

wypelniane poprzez Biuro Obslugi Euro-

5. Zdaje sobie sprawe, ze powyzsze wy-

pejskiej,

wody moga sie zdawac bye marzeniami

kt6re zapewnialoby takowa ob-

sluge po cenach preferencyjnych

udzia-

"scitttej glowy", ale jesli nawet ich czesc

lowcom Korporacji, oraz po cenach wolno-

zostanie wzieta pod uwage i wprowadzona

rynkowych innym podmiotom.

w zycie (eo wbrew pozorom nie bedzie sie

*

Biuro Obslugi Europejskiej bylo-

wiazalo z zaangazowaniem

zbyt wielkich

by zwiazane z Centrum Badan Europej-

srodkow w kontekscie korzysci, ktore Re-

skich, ktore na bazie CDE oraz Wydzialu

gion bedzie

Prawa Uniwersytetu

miec pewnosc, ze Slask Opolski przetrwa

Opolskiego,

prowa-

uzyskiwal),

bedzie

mozna

Region oraz, ze bedzie

dziloby badania z zakresu integracji euro-

jako odrebny

pejskiej dopomagajac w tym wzgledzie w

dynamicznie rozwijal po wejsciu Polski do

pracach dlugofalowych

DE z korzyscia dla swych mieszkancow,

administracji

re-

gionalnej dostarczajac odpowiednich opra-

calego kraju oraz UE.

cowan. Ponadto z czasem takowe Centrum
Badan Europej skich poczeloby
potrzebnych

Regionowi

ksztalcic

specjalist6w,

i,

summa summarum, po czesci wypelnialoby
zadania a), b) i c).

Autor - pelnomocnik Wojewody Opolskiego

ds. integracji europejskiej,
cownik kwartalnika
ski ..."

stary wspoipra-

"Region Slask Opol-

sic

•••
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Przypisy i literatura
1) Demokracja, system sprawowania wladzy przez ogol obywateli za pornoca elekcyjnie wylonionych przedstawicieli i organow wladzy, Owa z pozoru prosta regula osadzona jest w
rzeczywistosci spolecznej, ekonomicznej i politycznej opartej w roznej mierze (w zaleznosci od danego panstwa) 0 tradycje europejsko-amerykanskiej rnysli politycznej, tj. nade
wszystko 0:
- liberalizm (jednostka winna bye wolna w swych autonomicznych decyzjach 0 sobie, panstwo ma jedynie chronic obywateli przed zagrozeniami zewnetrznymi i zapewniac niezbedne minimum administracji, i w zaden sposob nie ingerowac w zycie wewnetrzne kraju
kreowane przez obywateli. Jednostka jest wazniejsza od spoleczenstwa eo szczegolnie
uwidacznia sie w zyciu spolecznym, politycznym i gospodarczym USA);
- konserwatyzm (czlowiek z zasady jest zly, dlatego panstwo ma za zadanie ograniczac owa
"ciemn<t strone" czlowieka za pomoca systemu prawa i administracji celem zapewnienia
niezakloconego przez te zlo funkcjonowania panstwa, spoleczenstwa i gospodarki. Najwazniejsza zasada jest ciaglosc tradycji politycznych, spolecznych i gospodarczych.. Najlepiej jest ona gwarantowana przez monarchie [po Zjednoczone Krolestwo, Szwecja] lub
stalosc prawa i administracji [po Szwajcaria]);
- socjalizm (czlowiek z zasady jest dobry, i panstwo winno mu stworzyc odpowiednie warunki aby owe wrodzone dobro ujawnilo sie w zyciu spolecznym, gospodarczym i politycznym rownoczesnie ulepszajac dzialanie panstwai wszystkich obszarow zycia spolecznego. Szczegolnie w sowieckiej i faszystowskiej wersji socjalizmu jednostka jest mniej
istotna od kolektywu.)
- chrzescijanski demokratyzm (wyplywa on z mysli spolecznej Kosciola Katolickiego. W
kwestii spolecznej opiera sie 0 personalizm zakladajacy iz najwazniejsza nie jest ani jednostka ani spoleczenstwo tylko jednostka osadzona w calym bogactwie relacji rniedzyludzkich. W kontekscie zycia politycznego promuje ta ideologia zasade subsydiarnosci
mowiaca, ze problemy powinny bye rozwiazywane na odpowiednim dla nich poziomie
administracyjno-politycznyrn, oraz ze winno sie to wiazac z odpowiednia alokacja srodkow [Kamusella, 1998]. W kontekscie kulturowym zaklada prymat wartosci chrzescijanskich i kultury Zachodu nad innymi odpowiednikami [glowna ideologia Unii Europejskiej,
RFN, Hiszpanii i Austrii.);
- liberalny demokratyzm (niekiedy zwany socjalizmem europejskim, zaklada sie na powstaniu
panstwa dobrobytu [welfare state], ktore zapewnialoby wszystkim obywatelom, bez
wzgledu na zdolnosci i sytuacje, rowny poziom dobrobytu).
2) Unia Europejska bedaca struktura szersza nizli Wspolnoty Europejskie na ktorych sie zasadza, powstala 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht (lub poprawniej Traktatu 0
Unii Europejskiej).
3) Chodzi oczywiscie 0 grecka CZftSC Cypru. Dosyc zapozniona turecka czesc Cypru jest
uznawana za samodzielne panstwo jedynie przez Turcje. Reszta swiata uznaje za legalnego
reprezentanta Cypru jedynie grecka czesc tego podzielonego panstwa, tak wiec glownyrn
problemem wejscia tegoz kraju do UE jest obecna sytuacja geopolityczna, a nie gospodarcza.
4) Kamusella Tomasz, Subsydiarnosc jako podstawowa zasada integracji europejskiej. Region
Slqsk Opolski, Nr. 2 (7), 1998.
5) Dotychczas problemy zwiazane z kofinansowaniem i adrninistracyjno-prawna obsluga
srodkow pomocowych splywajacych z UE w ramach PHARE powodowaly to iz Polska ze
wszystkich pieciu panstw zaproszonych do czlonkostwa, ktore objete sa tym programem.
rniala najnizsze poziomy absorbcji (ktore w okresie od 1991 wzrosly z 40% do zaledwie
60%) pomimo relatywnie najwiekszej puli alokowanych srodkow. Tak wiec 60-40% srod-
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II
,
I,

kow rnozliwych do uzyskania przez RP z UE pozostalo niewykorzystanych eo wiaze sie z
gorszym przygotowaniem do przyjecia srodkow z IPSA.
6) Gdyby w/w piec kraj6w zaproszonych do czlonkostwa weszlo do UE w okresie 2000-06.
zabezpieczono dla nich w tej perspektywie finansowej 38 mld ECU w ramach Funduszy
Strukturalnych oraz Funduszu Kohezyjnego. Oznaczaloby to pomoc w wysokosci 11.4 mid
ECU dla Polski, przy zalozeniu, iz otrzymalaby ona ok. 30% srodkow, Wiazaloby sie to z
niemozliwyrn do uniesienia wysilkiem kofinansowym gdyby RP nie przygotowala sie do
podolania mu przez efektywne wykorzystanie pomocy przedstrukturalnej.
7) Kamusella Tomasz, 1998 [material zlozony do druku]. Potrzeby szkoleniowe administracji
rzadowej i samorzadowej na poziomie regionu w aspekcie postepujacej integracji Polski z
Unia Europejska, Region Slqsk Opolski.
8) Kamusella Tomasz, Integracja Europejska a Slask Opolski. Region ShlSk Opolski, Nr. J
(2), 1997.
9) Kamusella, Tomasz. Pismo do Wojewody Opolskiego, z dn. 1l. czerwca 1998 (P-IE0718/27/98).
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