
Ra fał Rie del*

Paƒ stwo ja ko agent i pryn cy pał 
w Êwie tle teo rii PAT

Bez po Êred nim im pul sem do pod j´ cia ni niej szych roz wa ̋ aƒ by ła lek -
tu ra tek stu prof. Ja nu sza Rusz kow skie go, pt. „Za sto so wa nie teo rii PAT
do ana li zy wie lo po zio mo we go za rzà dza nia w UE”1, w spo sób nie zwy kle
spój ny i kom pe tent ny pre zen tu jà ce go pro ble ma ty k´ re la cji in te rin sty tu -
cjo nal nych wie lo po zio mo we go sys te mu po li tycz ne go, ja kim jest Unia Eu -
ro pej ska. Ka˝ dy ba dacz pro ce sów in te gra cyj nych w Eu ro pie, po szu ku -
jàc od po wied nich pod staw teo re tycz nych swo ich ana liz, mu si uznaç
u˝y tecz noÊç oma wia nej kon cep cji w od kry wa niu me cha ni zmów funk -
cjo no wa nia apa ra tu in sty tu cjo nal ne go Wspól no ty. Mo del PAT (Prin ci pal
– Agent The ory), wpi su jà cy si´ w sze ro ki nurt neo in sty tu cjo na li zmu
(w wer sji ra cjo nal ne go wy bo ru), sta no wi ade kwat ne na rz´ dzie ba daw -
cze, któ re jed no cze Ênie wy da je si´ byç nie dy skry mi nu jà ce wo bec in nych
po dejÊç teo re tycz nych. Nie ma bo wiem cha rak te ru kon fron ta cyj ne go ani
wo bec neo funk cjo na li zmu, ani wo bec po dej Êcia mi´ dzy rzà do we go, pró -
bu je ra czej uka zaç ich kom ple men tar noÊç i uty li tar noÊç w ana li zie po -
szcze gól nych frag men tów sys te mu eu ro pej skie go. 

Wa lo ry po znaw cze za pre zen to wa ne go mo de lu in spi ru jà je go dal szà
eks plo ra cj´. Ce lem ni niej sze go opra co wa nia jest pró ba po gł´ bio nej ana -
li zy ro li paƒ stwa w mo de lu prin ci pal – agent przez zwró ce nie uwa gi na
roz bu do wa ny mo del prin ci pal – su per vi sor – agent zdol ny do uchwy -
cenia am bi wa lent nej ro li zwierzch ni ka (paƒ stwa człon kow skie go) ewo -
lu ujà cej na po szcze gól nych eta pach pro ce su de cy zyj ne go: de cy zja –
imple men ta cja – sank cja. Zmo dy fi ko wa ny mo del PAT po zwa la za ob ser -
wo waç rów nie˝ du ali stycz nà ro l´ Ko mi sji Eu ro pej skiej, od mien nà od tra -
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dy cyj ne go jed no rod ne go uj´ cia agen ta, i jed no cze Ênie bar dziej szcze gó -
ło wo od nieÊç si´ do ukła du in sty tu cjo nal ne go na oby dwu po zio mach –
na ro do wym i po nadna ro do wym, dzi´ ki do strze ̋ e niu ich spe cy fi ki
i zmien ne go cha rak te ru. Roz wa ̋ a nia pro wa dzo ne sà w kon tek Êcie prze -
glà du głów nych pro po zy cji ana li tycz nych z za kre su in te gra cji mi´ dzy na -
ro do wej, co po zwa la umiej sco wiç mo del PAT w zło ̋ o nej mo za ice do tych -
cza so wych per spek tyw teo re tycz nych (i ich ewo lu cji). 

Kon cep cja mo co daw ca – agen t2 pier wot nie słu ̋ y ła do ana li zy eko -
no micz nej, np. w za kre sie re la cji mi´ dzy ak cjo na riu sza mi lub udzia łow -
ca mi a za rzà dem przed si´ bior stwa, pra co daw ca mi a pra co bior ca mi, pro -
du cen ta mi a hur tow ni ka mi etc. Na le ̋ y za uwa ̋ yç, ̋ e rów nie˝ na grun cie
na uk po li tycz nych i stu diów eu ro pej skich obiek tem wie lu ana liz jest np.
funk cjo no wa nie wol ne go ryn ku czy spo sób de le go wa nia upraw nieƒ w za -
kre sie wspól no to wej po li ty ki kon ku ren cji, czy li te ma ty ka le ̋ à ca w po lu
za in te re so waƒ eko no mii. Acz kol wiek wie le in nych stu diów, cho cia˝ by
z za kre su teo rii de mo kra cji, tak ̋ e wy ko rzy stu je t´ teo ri´, np. w ce lu zba -
da nia re la cji mi´ dzy oby wa te lem wy bor cà a po li ty kiem wy bra nym w ra -
mach me cha ni zmów de mo kra cji przed sta wi ciel skiej.3

Punk tem wyj Êcia i jed nost kà ana li tycz nà sà w tej teo rii re la cje mi´ -
dzy pryn cy pa łem/mo co daw cà/zwierzch ni kiem a agen tem/pod wład nym,
któ rych łà czy hie rar chicz ny układ za le˝ no Êci. Na grun cie stu diów nad
in te gra cjà mi´ dzy na ro do wà pod sta wo we py ta nia ba daw cze do ty czà za -
tem mo ty wa cji, spo so bów de le go wa nia wła dzy z po zio mu paƒ stwa
(paƒstw) na po ziom po nadna ro do wy, a na st´p nie ewo lu cji re la cji mi´ -
dzy mo co daw cà a pod wład nym oraz de le go wa nej po li ty ki. 

For mal nie uprzy wi le jo wa na po zy cja mo co daw cy (paƒstw człon kow -
skich) mo ̋ e z cza sem zo staç zneu tra li zo wa na za spra wà tzw. asy me trii
in for ma cyj nej, po le ga jà cej na nie po sia da niu przez pryn cy pa ła za so bów
(ka pi ta łu in for ma cyj ne go, ludz kie go, spo łecz ne go) umo˝ li wia jà cych mo -
ni to ro wa nie funk cjo no wa nia agen ta i wpływ na nie. Agent eman cy pu je
si´ tym ła twiej, im bar dziej zło ̋ o na jest struk tu ra mo co daw cy. Wła Ênie
w przy pad ku mo co daw cy zbio ro we go (a z ta kà sy tu acjà ma my do czy -
nie nia w re la cjach PAT w Unii Eu ro pej skiej), któ re mu cza sa mi trud no
osià gnàç po ziom ko or dy na cji po zwa la jà cy na sku tecz ne kon tro lo wa nie
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agen ta, ła twiej agen to wi graç na zró˝ ni co wa nych in te re sach po szcze gól -
nych mo co daw ców.4 W mia r´ upły wu cza su mo gà si´ po ja wiaç rów nie˝
no we ob sza ry kom pe ten cyj ne, któ re od po czàt ku sà atry bu tem wła dzy
na po zio mie po nadna ro do wym. Stan ten sprzy ja po st´ pu jà cej eman cy -
pa cji agen ta, któ ra mo ̋ e osta tecz nie przy bie raç ró˝ ne for my sta łej lub
okre so wej, cał ko wi tej lub frag men ta rycz nej au to no mii. Iden ty fi ku je on
swo je wła sne in te re sy i za czy na byç sa mo dziel nym ak to rem. 

Ta ka kon sta ta cja pod trzy mu je po glàd (do syç po pu lar ny w okre sie eu -
fo rii po przy j´ ciu Trak ta tu z Ma astricht), zgod nie z któ rym paƒ stwa
człon kow skie nie sà ju˝ w sta nie kon tro lo waç ani tem pa, ani kie run ku
pro ce su in te gra cji eu ro pej skiej. Wnio sko wa nie ta kie na wià zu je do me -
ta fo ry ku li Ênie˝ nej, pró bu jà cej uchwy ciç trzy wa˝ ne ce chy pro ce su inte -
gra cyj ne go: 1) pro ces in te gra cyj ny ma wła snà dy na mi k´, 2) obej muje
(w na tu ral ny spo sób – zgod nie z lo gi kà neo funk cjo na li stycz ne go spill -
-over) co raz to no we ob sza ry, 3) sta je si´ co raz bar dziej roz le gły. 

Z ta kie go punk tu wi dze nia hie rar chicz na za le˝ noÊç mi´ dzy po zio -
mem na ro do wym i po nadna ro do wym szyb ko zy sku je wła snà dy na mi k´:
po czàt ko wo usta no wio ne ro le ewo lu ujà, w skraj nych wy pad kach mo gà
pod le gaç za mia nie. O mo˝ li wo Êci wy st´ po wa nia w po dwój nej ro li in sty -
tu cji po nadna ro do wych pi sze m.in. prof. Ja nusz Rusz kow ski w „Stu diach
Eu ro pej skich” nr 4/2008.5

Au tor od no si si´ jed nak do tzw. de le ga cji wtór nej, po le ga jà cej na prze -
ka zy wa niu da nej funk cji przez agen ta in ne mu or ga no wi lub in sty tu cji. Na -
le ̋ y jed nak za uwa ̋ yç, ˝e teo ria PAT roz wi n´ ła kil ka swo ich mu ta cji w stu -
diach nad in te gra cjà eu ro pej skà, w tym ta kie kon cep tu ali za cje, któ re wi dzà
paƒ stwa człon kow skie w po dwój nej ro li – za rów no pryn cy pa łów, jak i agen -
tów. Oczy wi Êcie mo˝ na stwier dziç ogól nie, ˝e sto sun ki spo łecz ne, w tym
biz ne so we czy po li tycz ne, a wi´c rów nie˝ mi´ dzy na ro do we, to wła Êci wie
nie prze rwa ny łaƒ cuch re la cji ty pu pryn cy pał – agent ze zmie nia jà cy mi si´
ro la mi. Jed nak w tym kon kret nym przy pad ku mó wi my o zmia nie ro li w ra -
mach tej sa mej re la cji, przy peł nej Êwia do mo Êci ka˝ dej ze stron, do ko ny -
wa nej do bro wol nie, z pre me dy ta cjà, w ce lu za gwa ran to wa nia eg ze kwo wal -
no Êci pod j´ tych zo bo wià zaƒ. 

W ce lu po szu ki wa nia mo de lu ana li tycz ne go, w któ rym mo˝ na by
uchwy ciç owà zmien noÊç ról paƒ stwa na ro do we go (w wa run kach człon -
ko stwa w Unii Eu ro pej skiej) w re la cjach zwierzch nik – agent, na le ̋ y od -
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nieÊç si´ do prac Jo na sa Tal l ber ga. Au tor roz bu do wu je kla sycz nà wer sj´
teo rii pryn cy pał – agent, pro po nu jàc, aby na grun cie stu diów eu ro pej -
skich wpro wa dziç do dat ko wy kom po nent – su per vi sor – in sty tu cj´ nad -
zo ru jà cà. Mi mo ̋ e kon cep cja ta na wià zu je do kla sycz ne go spo so bu rozu -
mie nia teo rii prin ci pal – agent, zmia na za pro po no wa na przez Tal l ber ga
jest bar dzo istot na. W uj´ ciu kla sycz nym pryn cy pa łem/zwierzch ni kiem
po zo sta je paƒ stwo, a do kład niej ko lek tyw nie paƒ stwa, a apa ra tus in sty -
tu cjo nal ny Wspól no ty jest agen tem zo bli go wa nym do re ali za cji man da -
tu wy ra ̋ o ne go de cy zjà Ra dy. W no wej, za pro po no wa nej przez szwedz -
kie go ba da cza per cep cji rze czy wi sto Êci in te gra cyj nej paƒ stwa wy st´ pu jà
w po dwój nej ro li – za rów no pryn cy pa ła/zwierzch ni ka, jak i agen ta/pod -
wład ne go, na to miast in sty tu cje po nadna ro do we sta no wià swe go ro dza -

90

Studia Europejskie, 3/2009

Sche mat 1. Cykl de cy zja – im ple men ta cja – eg ze ku cja 
w mo de lu P (S) AT (Prin ci pal [Su per vi sor] 
Agent The ory)9

nad zo ru jà cy

pryn cy pał/zwierzch nik � agent/pod wład ny

de cy zja � im ple men ta cja � eg ze ku cja



ju in sty tu cj´ po Êred ni czà cà – nad zór nad wy ko na niem pod j´ tych zo bo -
wià zaƒ.6 Cykl ma za tem na st´ pu jà cy prze bieg: naj pierw paƒ stwa wy st´ -
pu jà w ro li pryn cy pa ła, po dej mu jàc sa mo dziel nie de cy zj´ o cha rak te rze
trans na ro do wym, po tem wdro ̋ e nie de cy zji w ˝y cie i nad zór nad jej wy -
ko na niem po wie rza jà in sty tu cjom po nadna ro do wym, aby wresz cie wy -
stà piç w ro li pod wład ne go/agen ta i pod po rzàd ko waç si´ raz pod j´ tym
i zin sty tu cjo na li zo wa nym na po zio mie po nadna ro do wym zo bo wià za -
niom.7 Na sa mym po czàt ku pro ce su paƒ stwa wy po sa ̋ y ły in sty tu cje
ponadna ro do we w sys te mo we upraw nie nie po cià ga nia do od po wie dzial -
no Êci nie sto su jà cych si´ do uzgod nio nych wspól nie re gu la cji po nadna -
ro do wych (i ich po chod nych).8

Mi mo ˝e od no si my si´ do sto sun ków mi´ dzy ty mi sa my mi in sty tu -
cja mi z dwóch po zio mów, na ro do we go i po nadna ro do we go, ma my tu taj
do czy nie nia z dwo ma ró˝ ny mi ro dza ja mi re la cji: mi´ dzy zwierzch ni -
kiem a nad zor cà oraz mi´ dzy nad zor cà a agen tem/pod wład nym. Oby -
dwie re la cje ce chu je in ny ro dzaj za le˝ no Êci, asy me trii in for ma cyj nych,
na pi´ç i kon flik tów. W re la cjach zwierzch nik – nad zo ru jà cy na eta pie
for mu ło wa nia si´ no wej ini cja ty wy, a˝ do mo men tu jej fi na li za cji w po -
sta ci ukon sty tu owa nia no we go ak tu praw ne go, ma my do czy nie nia
z mo˝ li wo Êcià kon tro li przez paƒ stwo człon kow skie, acz kol wiek bar dzo
cz´ sto czy sto teo re tycz nà. Ta ka mo˝ li woÊç re al nie do st´p na jest wy łàcz -
nie paƒ stwom człon kow skim o od po wied nim po ten cja le i ja ko Êci ad mi -
ni stra cji. Dłu go fa lo wy cha rak ter pro ce su two rze nia no we go pra wa 10 oraz
wy so ki sto pieƒ je go skom pli ko wa nia wy wo łu jà asy me tri´ in for ma cyj nà
unie mo˝ li wia jà cà pryn cy pa ło wi fak tycz ny mo ni to ring pro ce su, opar te go
w znacz nym stop niu na ka pi ta le eks perc kim, i je go kon tro lo wa nie. Tylko
kil ka ad mi ni stra cji kra jów człon kow skich dys po nu je za ple czem me ry to -
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kra jo wych po rzàd ków praw nych, mi ja za zwy czaj kil ka lat, czy li okres, w któ rym w nie -
skon so li do wa nych de mo kra cjach, cha rak te ry zu jà cych si´ nie sta bil no Êcià rzà dów, za zwy -
czaj ma miej sce kil ka zmian ekip rzà dzà cych i cz´ sto upły wa jà co naj mniej dwie ka den -
cje par la men tu. 



rycz nym i spraw no Êcià or ga ni za cyj nà, któ re do rów ny wa ły by mo˝ li wo -
Êciom Ko mi sji Eu ro pej skiej pod tym wzgl´ dem. 

Jed nak na le ̋ y za uwa ̋ yç, ˝e re la cja ty pu mo co daw ca – agent sprzy -
ja rów nie˝ paƒ stwom mniej szym, słab szym lub o sła bych in sty tu cjach.
Po sia da jà me cha nizm po zwa la jà cy eg ze kwo waç wy ko ny wa nie zo bo wià -
zaƒ od paƒstw o wi´k szym po ten cja le, któ re w przy pad ku bra ku po nadna -
ro do we go nad zo ru jà ce go nie ko niecz nie do trzy my wa ły by tych zo bo wià -
zaƒ, w szcze gól no Êci w sy tu acji, gdy ge ne ro wa ło by to wy so kie kosz ty
we wn´trz ne (np. ko niecz noÊç ogra ni cza nia de fi cy tu bu d˝e to we go).
Ewen tu al nie kosz ty eg ze kwo wa nia ta kich zo bo wià zaƒ od paƒstw du ̋ ych
i sil niej szych (w ro zu mie niu eko no micz nym, spraw no Êci dy plo ma tycz -
nej etc.) rów nie˝ znaj do wa ły by si´ po za mo˝ li wo Êcia mi paƒstw mniej -
szych, gdy by nie ist nia ła in sty tu cja nad zo ru jà ca z kom pe ten cja mi na kła -
da nia i eg ze kwo wa nia sank cji. 

W okre sie post de cy zyj nym (re la cja nad zo ru jà cy – agent) paƒ stwa
człon kow skie tra cà znacz nà cz´Êç kon tro li nad tym pro ce sem, po nie wa˝
de cy zje i orze cze nia Eu ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli wo Êci nie pod -
le ga jà pro ce du rze od wo ław czej w ra mach kra jo wych po rzàd ków praw -
nych.11 Rów nie˝ Ko mi sja zmie nia swój cha rak ter i prze ista cza si´ z za -
bie ga jà ce go o prze pro wa dze nie no wej ini cja ty wy pra wo daw czej
w za pro po no wa nym przez sie bie kształ cie w jej im ple men tu jà ce go i nad -
zor c´, któ re go de cy zje ad mi ni stra cyj ne sà wià ̋ à ce dla osób praw nych
i fi zycz nych po zo sta jà cych na ca łym te ry to rium Unii. To isto ta funk cjo -
no wa nia Wspól no ty od jej po czàt ku. Acz kol wiek na le ̋ y za uwa ̋ yç, ˝e do
1991 r.12 or ga ny Wspól not Eu ro pej skich nie dys po no wa ły twar dym pra -
wem sank cji wo bec tych sto lic, któ re sta wia ły opór w im ple men ta cji przy -
j´ tych prze pi sów. Nie ule ga wàt pli wo Êci, ̋ e po zo sta wie nie pra wa do nad -
zo ru i in ter pre ta cji prze pi sów wspól no to wych or ga nom paƒ stwo wym
po zba wio ne by ło by ja kie go kol wiek sen su i, gdy by tak si´ sta ło, pro ces in -
te gra cyj ny utknàł by za pew ne w fa zie z lat 50. XX w. 

Pro blem po le ga jed nak na tym, ̋ e w wie lu zna czà cych ob sza rach po -
li tycz nych (np. w tzw. I fi la rze, gdzie de cy zje do ty czà ce Jed no li te go Ryn -
ku pod le ga jà w Ra dzie pro ce du rze gło so wa nia kwa li fi ko wa nà wi´k szo -
Êcià gło sów) raz sfor mu ło wa ny man dat do dzia ła nia w po sta ci twar de go
pra wa trak ta to we go przy no si efekt do mi na – se ri´ ak tów praw nych pra -
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11 A mo gà mieç i bar dzo cz´ sto ma jà cha rak ter in ter pre ta cji roz sze rza jà cych w do ko -
ny wa niu wy kład ni pra wa wspól no to we go. 

12 Kon fe ren cja mi´ dzy rzà do wa, któ ra za koƒ czy ła si´ wy ne go cjo wa niem osta tecz nych
za pi sów Trak ta tu o Unii Eu ro pej skiej.



wa po chod ne go, w któ rych two rze niu współ uczest ni czà oczy wi Êcie de -
le ga cje paƒstw człon kow skich. Ich in dy wi du al ny wpływ na osta tecz ny
kształt prze pi sów jest jed nak ogra ni czo ny.13 Wi´ cej, ze wzgl´ du na ogól -
ni ko wy za zwy czaj cha rak ter za pi sów trak ta to wych (êró deł pra wa) za kres
pra wa po chod ne go mo ̋ e byç for mu ło wa ny doÊç ela stycz nie. Do roz strzy -
ga nia ewen tu al nych spo rów, np. na tu ry kom pe ten cyj nej, po wo ła na jest
z ko lei in na in sty tu cja po nadna ro do wa – Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie -
dli wo Êci, któ ry wła Ênie ze wzgl´ du na swo jà po nadna ro do woÊç po dej -
mu je de cy zje i wy da je orze cze nia w du chu su pra na cjo na li zmu.14

Sko ro ist nie je tak spo re ry zy ko au to no mi za cji agen ta, ko rzy Êci dla
paƒ stwa w ro li pryn cy pa ła wy ni kłe z de le ga cji mu szà za pew ne byç wi´k -
sze ni˝ kosz ty au to no mi za cji agen ta (któ ry zgod nie z for mu łà za pro po -
no wa nà przez Tal l ber ga jest de fac to nad zo ru jà cym) oraz ewen tu al ne
kosz ty sank cji w przy pad ku nie sto so wa nia si´ do pod j´ tych zo bo wià zaƒ. 

WÊród mo ty wów de le go wa nia upraw nieƒ przez mo co daw c´ (mo co -
daw ców) na le ̋ y wy mie niç: 

– dà ̋ e nie do osià gni´ cia ce lu (cz´ sto po zo sta jà ce go po za za si´ giem
po je dyn czych paƒstw), 

– ch´ç zwi´k sze nia wia ry god no Êci pod j´ tych zo bo wià zaƒ,
– ob ni ̋ e nie kosz tów współ pra cy mi´ dzy na ro do wej (dzia ła nia i po -

dej mo wa nia de cy zji),
– po zby cie si´ od po wie dzial no Êci za pew nà gru p´ de cy zji,
– stwo rze nie sys te mu mo ni to rin gu przy j´ tych norm,
– do st´p do za so bów eks perc kiej wie dzy b´ dà cej w dys po zy cji apa -

ra tu in sty tu cjo nal ne go or ga nów po nadna ro do wych,
– przy spie sze nie i usku tecz nie nie im ple men ta cji przy j´ tych norm,

roz wià zaƒ, de cy zji,
– uni ka nie, neu tra li za cja i roz ła do wy wa nie spo rów.

Z ko lei je Êli cho dzi o kie ru nek prze ciw ny, czy li re la cj´ mi´ dzy in sty -
tu cja mi po nadna ro do wy mi a paƒ stwem na eta pie im ple men ta cji, mo ty -
wa cja nie jest w tej fa zie istot nà zmien nà, za in te re so wa nie bu dzi na to -
miast spo sób eg ze kwo wa nia przy j´ tych roz wià zaƒ, szcze gól nie w sy tu acji
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13 Patrz: pro blem de fi cy tu de mo kra tycz ne go w Unii Eu ro pej skiej, np. R.Rie del, Defi -
cyt de mo kra tycz ny w Unii Eu ro pej skiej. De fekt czy bło go sła wieƒ stwo?, „Stu dia Eu ro -
pej skie” nr 4/2008, s. 9–32.

14 Nie jest to kry ty ka tej me to dy po dej mo wa nia de cy zji. Au tor – ze wzgl´ du na ogra -
ni cze nia for my ar ty ku łu – nie od no si si´ do niej z dez apro ba tà al bo z sym pa tià, pra gnie
je dy nie za sy gna li zo waç jej post po li tycz ny (eks perc ko -biu ro kra tycz ny) cha rak ter, któ ry ce -
chu je ca ły sys tem unij ny na po zio mie po nadna ro do wym (łàcz nie z Par la men tem Eu ro -
pej skim).



non -com plien ce, czy li nie sto so wa nia si´ paƒ stwa do przy j´ tych na po -
zio mie po nadna ro do wym de cy zji.

Mo˝ na wy mie niç dwa ro dza je stra te gii dzia łaƒ po dej mo wa nych
przez in sty tu cje po nadna ro do we wo bec bra ku har mo ni za cji pra wa na
po zio mie kra jo wym, np. bra ku im ple men ta cji po upły wie okre su trans -
po zy cji:
— stra te gie twar de: 

• wy mu sze nie im ple men ta cji przez scen tra li zo wa ny sys tem in sty tu -
cji na po zio mie po nadna ro do wym (Ko mi sja Eu ro pej ska, Eu ro pej -
ski Try bu nał Spra wie dli wo Êci; re gu ła bez po Êred niej sku tecz no Êci,
pierw szeƒ stwa pra wa wspól no to we go; sank cje),

• wy mu sza nie im ple men ta cji przez po st´ po wa nie przed sà da mi kra -
jów człon kow skich (np. ini cja ty wa Ci ti zens First, któ ra mia ła na
ce lu za ch´ ca nie osób praw nych i fi zycz nych kra jów człon kow skich
do wy st´ po wa nia do sà dów kra jo wych w spra wach ob j´ tych ju rys -
dyk cjà wspól no to wà w sy tu acji, kie dy przy słu gi wa ły im na mo cy
prze pi sów unij nych pew ne pra wa, któ rych nie re spek to wa ło pra -
wo daw stwo kra jo we, rów nie˝ przez od nie sie nie si´ do za sa dy bez -
po Êred niej sku tecz no Êci i pierw szeƒ stwa pra wa wspól no to we go),

— stra te gie mi´k kie: 
• sys te ma tycz ne pu bli ko wa nie ra por tów na te mat ska li pro ble mu –

wska zy wa nie do brych i złych prak tyk,
• in for mo wa nie oby wa te li Unii Eu ro pej skiej o przy słu gu jà cych im

pra wach wy ni kłych z pra wa wspól no to we go, któ rych im ple men ta -
cji za nie cha ło ich paƒ stwo człon kow skie (np. ini cja ty wa Ro bert
Schu mann Pro ject po le ga jà ca na pod no sze niu Êwia do mo Êci praw -
ni czej w za kre sie pra wa wspól no to we go wÊród s´ dziów, ad wo ka -
tów, pro ku ra to rów, rad ców han dlo wych i przed sta wi cie li in nych za -
wo dów praw ni czych), 

• in for mo wa nie de cy den tów kra ju człon kow skie go, któ rzy w zwiàz -
ku ze wspo mnia nà wcze Êniej asy me trià in for ma cyj nà mo gà nie byç
Êwia do mi kon se kwen cji wdro ̋ e nia da nej dy rek ty wy i ˝y wiç nie uza -
sad nio ne (po zba wio ne pod staw me ry to rycz nych) oba wy przed jej
wdro ̋ e niem,

• dzia ła nia pre wen cyj ne – do star cza nie or ga nom im ple men tu jà cym
wszel kich in for ma cji wy ja Ênia jà cych przy czy ny i skut ki no wych roz -
wià zaƒ oraz opcji ich im ple men ta cji w ce lu unik ni´ cia „złej har -
mo ni za cji”. 

Roz wa ̋ a nia na le ̋ y uzu peł niç o jesz cze jed nà ob ser wa cj´ do ty czà cà
zmie nia jà ce go si´ ukła du in sty tu cjo nal ne go na po szcze gól nych eta pach

94

Studia Europejskie, 3/2009



cy klu re la cji mi´ dzy po zio mem paƒ stwo wym i po nad paƒ stwo wym. O ile
na eta pie po dej mo wa nia de cy zji ma my do czy nie nia z gru po wym pryn -
cy pa łem (paƒ stwa zgro ma dzo ne i re pre zen to wa ne na po zio mie Ra dy),
a ad re sa tem de le ga cji jest wspól no to wy sys tem in sty tu cjo nal ny (z wio -
dà cà ro là Ko mi sji Eu ro pej skie j15), o ty le na eta pie post de cy zyj nym po
stro nie su per vi so ra do mi nu jà dwie in sty tu cje: Ko mi sja Eu ro pej ska i Eu -
ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo Êci, na to miast po stro nie agen ta nie od -
naj du je my pod mio tu ko lek tyw ne go (ta kie go, ja kim by ła na eta pie po dej -
mo wa nia de cy zji Ra da), ale po je dyn cze paƒ stwo. Od po wia da to lo gi ce
mo de lu PAT, któ ry za kła da nie rów no rz´d nà re la cj´ mi´ dzy mo co daw cà
a agen tem. W ana li zo wa nej sy tu acji jest to do dat ko wo usank cjo no wa ne
hie rar chicz nym ukła dem ak tów praw nych, w któ rych pra wo wspól no to -
we dzier ̋ y pry mat nad kra jo wym oraz pra wem in ter pre ta cji je go za pi -
sów po stro nie pod mio tu nad zo ru jà ce go, czy li po now nie or ga nu po nadna -
ro do we go. 

Wi´ cej, je Êli przyj rzy my si´ do kład niej, któ re in sty tu cje paƒ stwo we
od gry wa jà klu czo wà ro l´ na po szcze gól nych eta pach, kon ste la cja in sty -
tu cjo nal na wy da si´ nam jesz cze bar dziej in te re su jà ca. W Ra dzie (ko -
lek tyw ny pryn cy pał – w ro zu mie niu teo rii PAT) paƒ stwo re pre zen to wa -
ne jest przez swo jà eg ze ku ty w´. Tak zwa nà po li ty k´ eu ro pej skà tyl ko
w nie licz nych paƒ stwach człon kow skich sys te mo wo mo ni to ru jà po wo -
ła ne do te go in sty tu cje (par la ment, par tie, opo zy cja, in ne), a man dat
ne go cja cyj ny dla de le ga cji uda jà cej si´ na po sie dze nie Ra dy rzad ko by -
wa szcze gó ło wo spre cy zo wa ny, np. przez ko mi sj´ par la men tar nà.16

Ge ne ral nie upraw nio ne wy da je si´ stwier dze nie, ˝e po za ab so lut -
ny mi wy jàt ka mi (np. kra jów skan dy naw skich, któ re wy pra co wa ły sku -
tecz ne me cha ni zmy in klu zji in nych pod mio tów sys te mu po li tycz ne go –
par la men tu, par tii po li tycz nych – do udzia łu w „po li ty ce eu ro pej skiej”)
udział kra jo wych pod mio tów po li tycz nych w pro ce sie de cy zyj nym na po -
zio mie „po li ty ki eu ro pej skiej” od by wa si´ przez or ga ny wła dzy wy ko naw -
czej.17 Na le ̋ y zwró ciç uwa g´, ˝e przed sta wi cie le eg ze ku ty wy uda jà si´
na szczyt w ce lu re ali zo wa nia m.in. bar dzo istot nej funk cji pra wo twór -
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15 Sze rzej na te mat ro li Ko mi sji Eu ro pej skiej w tym kon tek Êcie czy taj w: J.Rusz kow -
ski, op.cit., s. 133–139.

16 W tym miej scu trze ba za uwa ̋ yç, ˝e wie le de cy zji po dej mo wa nych jest na ni˝ szych
– eks perc kich, szcze blach sys te mu, a mia no wi cie CO RE PER -u (Ko mi te tu Sta łych Przed -
sta wi cie li) oraz grup ro bo czych. Nie mniej jed nak w sen sie for mal nym pod le ga jà one
rów nie˝ eg ze ku ty wom kra jów człon kow skich. 

17 Po sia da jà cej oczy wi Êcie za ple cze par la men tar ne, przy naj mniej w sys te mach par -
la men tar no -ga bi ne to wych. We fran cu skim sys te mie pół pre zy denc kim sy tu acja jest jesz -
cze bar dziej skom pli ko wa na. 



czej Ra dy, co ro dzi ko lej ne py ta nia (b´ dà ce jed nak po za za si´ giem ni -
niej szej ana li zy) w spra wie wspo mnia ne go ju˝ de fi cy tu de mo kra tycz ne -
go sys te mu wspól no to we go.18

Na eta pie im ple men ta cji i sank cji (re la cja su per vi sor – agent) wÊród
in sty tu cji wspól no to wych pierw szo pla no wà ro l´ od gry wa jà Ko mi sja Eu -
ro pej ska i Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo Êci oraz wie le agend wspo -
ma ga jà cych. Je Êli cho dzi o agen ta, czy li paƒ stwo człon kow skie, spra wa
jest bar dziej skom pli ko wa na. Im ple men ta cja od by wa si´ w je go przy pad -
ku dro gà par la men tar nà bàdê rzà do wà. Spe cy fi ka naj cz´ Êciej sto so wa -
ne go ty pu ak tu praw ne go (dy rek ty wy) po wo du je, ˝e istot ny jest sam jej
cel, na to miast wy bór me to dy im ple men ta cji po zo sta je w kom pe ten cjach
paƒ stwa. Ge ne ral nie rzecz bio ràc, za jej wdro ̋ e nie od po wia da jà cen tral -
ne in sty tu cje wła dzy paƒ stwo wej (ewen tu al na sank cja rów nie˝ do ty ka
paƒ stwo ja ko ta kie). For mal nym ad re sa tem dy rek tyw sà rów nie˝ paƒ -
stwa człon kow skie, ale ich ma te ria do ty czy ró˝ nych wy mia rów funk cjono -
wa nia bar dzo wie lu pod mio tów – przed si´ bior ców, sa mo rzà du, obywateli,
kon su men tów itd., któ rych dzia ła nie mo dy fi ko wa ne jest po nadna ro do -
wym ak tem praw nym. Za ry so wa ny przy pa dek do ty czy mo de lo wej sy tu -
acji, w któ rej re la cj´ su per vi sor – agent wi dzi my przez cykl ˝y cia dy rek -
ty wy (jej trans po zy cji i im ple men ta cji). Oczy wi Êcie re la cja ta mo ̋ e
przy bie raç ró˝ ne for my i za ka˝ dym ra zem mieç in nà spe cy fi k´, któ ra
jest opi sy wa na i wy ja Ênia na w licz nych ana li zach o bar dziej em pi rycz -
nym cha rak te rze. 

Kon klu du jàc t´ cz´Êç roz wa ̋ aƒ, na le ̋ y za uwa ̋ yç, ˝e nie ma my tu -
taj do czy nie nia z grà, re la cja mi mi´ dzy dwie ma in sty tu cja mi dwóch po -
zio mów po li ty ki, lecz ze skom pli ko wa nym ukła dem za le˝ no Êci obej mu -
jà cym pod mio ty z ró˝ nych po zio mów skom pli ko wa ne go sys te mu
po li tycz ne go, ja kim jest Unia Eu ro pej ska.19 Dla te go wła Ênie kon cep cja
MLG (Mul ti -le vel Go ver nan ce) jest jak naj bar dziej uza sad nio nà per spek -
ty wà ana li tycz nà, któ rà na le ̋ y braç pod uwa g´ – rów no le gle do teo rii
PAT – przy ana li zie oma wia ne go wy mia ru re la cji in te rin sty tu cjo nal nych.
Punk tem wyj Êcia tej kon cep cji jest uÊwia do mie nie so bie ist nie nia na -
cho dzà cych na sie bie kom pe ten cji ak to rów zaj mu jà cych ró˝ ne po zio my
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18 Rzà dy kra jów człon kow skich ma jà naj cz´ Êciej wi´k szoÊç w swo ich par la men tach
na ro do wych, jed nak w tym wy pad ku pro blem do ty czy funk cji wy peł nia nej w sys te mie
po li tycz nym. O ile na po zio mie paƒ stwa funk cj´ pra wo twór czà spra wu je le gi ty mi zo wa -
ny w bez po Êred nich wy bo rach par la ment, a rzàd re ali zu je głów nie funk cj´ wy ko naw -
czà, o ty le na po zio mie po nadna ro do wym rzàd prze ista cza si´ w le gi sla to ra. 

19 R.Rie del, Unia Eu ro pej ska – hy bry do wy sys tem po li tycz ny. Mul ti -le vel Go ver nance
ja ko kom pro mis po mi´ dzy in ter go vern men ta li zmem a su pra na cjo na li zmem, „Prze glàd
So cjo lo gicz ny” tom LVII/2, 2008, s. 67–80.



po li tycz ne (od lo kal ne go, sa mo rzà do we go przez re gio nal ny, paƒ stwo wy,
na po nadna ro do wym koƒ czàc) i za cho dzà cych mi´ dzy ni mi in te rak cji.
Z ca łà mo cà na le ̋ y pod kre Êliç, ˝e MLG ja ko mo del ana li zy po li to lo gicz -
nej czer pał w du ̋ ym stop niu z kon cep cji gry dwu po zio mo wej Ro ber ta
Put na ma (two -le vel ga me)20, któ ra opie ra si´ na me ta fo rze po zwa la jà -
cej wy raê nie do strzec zwiàz ki mi´ dzy po li ty kà kra jo wà a po nadna ro -
dowà.21 W na tu ral ny spo sób przy wo dzi to sko ja rze nia z mo de lem PAT,
któ ry mo ̋ e sta no wiç in te re su jà ce uzu peł nie nie kon cep cji gry dwu po -
zio mo wej. Ana li zy opar te na mo de lu MLG nie ma jà na ce lu pod wa ̋ e -
nia istot no Êci paƒstw na ro do wych ja ko głów nych pod mio tów sto sun ków
mi´ dzy na ro do wych. Wska zu jà tyl ko jed no znacz nie, ˝e wspo mnia ne
paƒ stwa sà cz´ Êcià wie lo po zio mo we go sys te mu rzà dze nia, w któ rym
współ uczest ni czà ró˝ no rod ni ak to rzy paƒ stwo wi, po nad paƒ stwo wi i we -
wnàtrz paƒ stwo wi. MLG sta no wi wi´c pró b´ spoj rze nia na pro ces in te -
gra cyj ny ja ko hy bry do wy (po nadna ro do wo -mi´ dzy rzà do wy) mo del part -
ner ski.22

Bar dzo cz´ sto opi sy wa ne w ni niej szym opra co wa niu zja wi sko in ter -
pre to wa ne jest – za rów no w nar ra cji aka de mic kiej, jak i pu bli cy stycz nej
– ja ko prze jaw gry o wła dz´ mi´ dzy po zio ma mi (MLG) w ra mach re la -
cji pryn cy pał – agent (PAT). Ta kà ry wa li za cj´, po le ga jà cà na pró bach
przej mo wa nia jak naj szer szych kom pe ten cji na po zio mie po nadna ro do -
wym, mo˝ na po strze gaç ja ko gr´ o su mie ze ro wej – gdzie, ̋ e by ktoÊ mógł
wy graç, ktoÊ mu si prze graç, czy li ja ko zma ga nia o wła dz´ mi´ dzy dwo -
ma po zio ma mi elit. Mo ̋ e my jà rów nie˝ wi dzieç ja ko gr´ o su mie do dat -
niej, w któ rej paƒ stwa nie tra cà nic, do ko nu jàc trans fe ru kom pe ten cji
z po zio mu paƒ stwo we go, po nie wa˝ da na po trze ba (np. w za kre sie ochro -
ny Êro do wi ska) i tak nie mo gła byç sku tecz nie za spo ko jo na za po mo cà
na rz´ dzi po li tycz nych b´ dà cych w dys po zy cji paƒ stwa. Li te ra tu ra przed -
mio tu nie od no to wu je przy pad ku, w któ rym mo˝ na by opi sy wa nà tu taj
za le˝ noÊç ka te go ry zo waç ja ko gr´ o su mie ujem nej, w któ rej ubez wła -
sno wol nio ne paƒ stwo stra ci ło by, prze su wa jàc de cy zyj noÊç na po ziom po -
nadna ro do wy (po zby wa jàc si´ go), i aby jed no cze Ênie po ziom po nadna -
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20 Sze rzej patrz: M.Eil strup -San gio va nni, De ba tes on Eu ro pe an In te gra tion. A Reader,
New York 2006.

21 De cy den ci, przed sta wi cie le eli ty wła dzy pro wa dzà wła Êci wie swo jà gr´ na dwóch
are nach mniej wi´ cej jed no cze Ênie Na po zio mie kra jo wym isto tà dzia łaƒ jest ch´ç zdo -
by cia i utrzy ma nia wła dzy, głów nie przez re ago wa nie na po trze by ró˝ nych grup in te re -
sów. Na are nie mi´ dzy na ro do wej ci sa mi ak to rzy ne go cju jà tak, aby utrzy maç swo jà po -
zy cj´ w kra ju (przez za spo ka ja nie am bi cji i in te re sów swo ich głów nych po plecz ni ków),
czy li ob ser wu je my tu do mi na cj´ in te re sów we wn´trz nych.

22 Sze rzej patrz: Mul ti -le vel Go ver nan ce, eds. I.Ba che, M.Flin ders, Oxford 2004.



ro do wy sys te mu po li tycz ne go nie zy ski wał, czy li nie na by wał no wych in -
stru men tów po zwa la jà cych re ali zo waç „su we ren noÊç zbio ro wà”. 

W pew nym uprosz cze niu mo˝ na po wie dzieç, ˝e trzy głów ne ponad -
na ro do we in sty tu cje: Ko mi sja Eu ro pej ska, Par la ment Eu ro pej ski i Eu -
ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo Êci, od cza sów trak ta tów za ło ̋ y cielskich
speł nia jà po wie rzo ne im przez paƒ stwa człon kow ski funk cje. Ko mi sja
w ra mach man da tu zde fi nio wa ne go w pier wot nym pra wie trak ta to -
wym przy go to wu je i pro po nu je no we roz wià za nia le gi sla cyj ne, a na st´p -
nie, ja ko „stra˝ nik trak ta tów”, eg ze kwu je wpro wa dza nie ich w ˝y cie, cz´ -
sto za po Êred nic twem i z po mo cà ad mi ni stra cji paƒstw człon kow skich,
cz´ sto nie bez pew nych trud no Êci i opo rów. Eu ro pej ski Try bu nał Spra -
wie dli wo Êci z ko lei do ko nu je in ter pre ta cji pra wa wspól no to we go, aby
by ło po praw nie i jed no li cie sto so wa ne w paƒ stwach człon kow skich. Na -
to miast Par la ment Eu ro pej ski uczest ni czy w co raz wi´k szym stop niu
w pro ce sie le gi sla cyj nym (czy li współ two rzy po li ty ki wspól no to we), wpły -
wa na bu d˝et i speł nia pew ne – na ra zie doÊç skrom ne w po rów na niu
z par la men ta mi kra jo wy mi – funk cje kon tro l ne wo bec Ko mi sji Eu ro -
pej skiej. 

Su pra na cjo na li za cja po li ty ki ma miej sce ja ko pro ces od sa me go po -
czàt ku funk cjo no wa nia Wspól not Eu ro pej skich i jed no cze Ênie od sa me -
go po czàt ku sta no wi przed miot roz wa ̋ aƒ teo re tycz nych.23 Dla te go pro -
po zy cj´ PAT na le ̋ y wi dzieç ja ko wy raz pew ne go ro dza ju ewo lu cji
w spo so bach teo re ty zo wa nia in te gra cji mi´ dzy na ro do wej. Wy sił ki zwià -
za ne z teo re tycz nà re flek sjà pra wie za wsze do ko ny wa ne by ły ex post,
a wi´c chro no lo gicz nie po i nie ja ko w re ak cji na zmie nia jà cà si´ rze czy -
wi stà sy tu acj´. Z na tu ry rze czy (i z ko niecz no Êci) pro ces in te gra cyj ny
w Eu ro pie ma cha rak ter ada pta cyj ny (wr´cz opor tu ni stycz ny), czy li ewo -
lu uje pod wpły wem de ter mi nan tów ze wn´trz nych i we wn´trz nych, przy -
sto so wu jàc si´ do na po ty ka nych prze szkód i po ja wia jà cych si´ mo˝ li wo -
Êci. W Êlad za nim ewo lu uje rów nie˝ teo ria, któ ra słu ̋ y do je go opi su,
wy ja Ênia nia, in ter pre ta cji i for mu ło wa nia sà dów pro gno stycz nych. Jed -
no cze Ênie na le ̋ y so bie uÊwia do miç, ˝e nie ist nie je ogól na teo ria in te -
gra cji eu ro pej skiej, po dob nie jak nie ist nie je ogól na teo ria sto sun ków mi´ -
dzy na ro do wych. Ist nie jà na to miast teo rie czàst ko we, po zwa la jà ce zba daç
po szcze gól ne frag men ty, zja wi ska in te gra cji lub po szcze gól ne jej wy mia -
ry. Stan ta ki jest ra czej kon se kwen cjà na tu ry ba da ne go zja wi ska ni˝ nie -
doj rza ło Êci dys cy pli ny czy roz pro sze nia wy sił ków ba daw czych. De ba ta na
te mat wła Êci wej teo rii jest jed no cze Ênie de ba tà na te mat ró˝ nych spo -
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23 Sze rzej patrz: J.Cza pu to wicz, Teo rie sto sun ków mi´ dzy na ro do wych. Kry ty ka i sys -
te ma ty za cja. War sza wa 2007, s. 327–370.



so bów zdo by wa nia, kre owa nia i re pro du ko wa nia wie dzy. Ró˝ ne per spek -
ty wy ba daw cze nio sà ze so bà ró˝ ne ty py wie dzy (opi so we, wy ja Ênia jà ce,
pro gno stycz ne itd.).24 Ob ser wa cja ewo lu cji my Êli teo re tycz nej do ty czà -
cej pro ce su in te gra cyj ne go w Eu ro pie po zwa la za uwa ̋ yç jej ada pta cyj -
ny roz wój sko re lo wa ny z ade kwat nym sta dium roz wo ju sa me go pro ce -
su in te gra cyj ne go. Współ cze Ênie, z per spek ty wy cza su, wi docz ne jest ca łe
in ter dy scy pli nar ne bo gac two na uko we go dys kur su nad in te gra cjà eu ro -
pej skà, któ ry ko rzy stał za rów no z do rob ku sto sun ków mi´ dzy na ro do wych,
jak i z po li to lo gii oraz in nych (me ta) teo rii z za kre su sze ro ko ro zu mia -
nych na uk spo łecz nych i eko no micz nych. Ba da cze Wspól not Eu ro pej -
skich zdo ła li wy pra co waç rów nie˝ wła sne pro po zy cje teo re tycz ne, któ re
okre Êla ne sà przez cz´Êç Êro do wi ska ja ko teo rie in te gra cji mi´ dzy na ro -
do wej al bo wr´cz teo rie in te gra cji eu ro pej skiej (w skraj nych wy pad kach
mó wi si´ o teo re ty zo wa niu Unii Eu ro pej skie j25). 

In ter pre ta cje pro ce su su pra na cjo na li za cji sta no wià bar dzo istot ny
przed miot za in te re so wa nia teo rii in te gra cji mi´ dzy na ro do wej. Teo rie te
– jak zo sta ło za uwa ̋ o ne wcze Êniej – ewo lu owa ły rów no le gle z pro ce sem
in te gra cyj nym, w kon se kwen cji w ró˝ nych mo men tach ró˝ ne per spek -
ty wy teo re tycz ne pre zen to wa ły ró˝ no rod ne in ter pre ta cje i wi zje tej pro -
ble ma ty ki. Od lat 50. XX w., wła Êci wie a˝ po la ta 70., re flek sja teo re tycz -
na zdo mi no wa na by ła przez de ba t´ mi´ dzy neo funk cjo na li zmem
a in ter go vern men ta li zmem. Zwo len ni cy neo funk cjo na li zmu po strze ga -
li in te gra cj´ ja ko kro czà cy, dzi´ ki me cha ni zmo wi spill -over, od sek to ra
od sek to ra pro ces, w któ rym swo jà ro l´ od gry wa ły in sty tu cje po nadna -
ro do we. Z ko lei re pre zen tu jà cy po dej Êcie mi´ dzy rzà do we, czer piàc z do -
rob ku kla sycz ne go re ali zmu, scep tycz nie od no si li si´ do mo˝ li wo Êci prze -
ka za nia po nadna ro do wym in sty tu cjom przez paƒ stwa na ro do we
kom pe ten cji wy po sa ̋ a jà cych je w re al nà wła dz´ i nie za le˝ noÊç. Kom pe -
ten cje po nadna ro do wych in sty tu cji sà – zgod nie z tà wi zjà – sil nie ogra -
ni czo ne, udzie lo ne wa run ko wo (w ce lu re ali zo wa nia pew nych funk cji
wo bec po trzeb paƒstw na ro do wych) i da le kie od dzie dzin tra dy cyj nie za -
re zer wo wa nych dla wła dzy paƒ stwo wej (ta kich jak dy plo ma cja, bez pie -
czeƒ stwo etc.). In sty tu cje po nadna ro do we sà w ta kim ro zu mie niu je dy -
nie pa syw ny mi na rz´ dzia mi w r´ kach ko lek tyw ne go pryn cy pa ła – rzà dów
paƒstw człon kow skich. W mia r´ roz wo ju pro ce su in te gra cyj ne go, oka -
zy wa ło si´, ˝e nar ra cja in ter go vern men ta li stycz na nie wy trzy mu je próby
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24 B.Ro sa mond, The ories of eu ro pe an in te gra tion, Lon don 2000, s. 7.
25 M.A.Pol lack, The ori zing the Eu ro pe an Union: in ter na tio nal or ga ni za tion, do me -

stic po li ty or expe ri ment in new go ver nan ce?, „An nu al Re view of Po li ti cal Scien ce”
no.8/2005, s. 357–398.



cza su (przy naj mniej w dru giej po ło wie lat 80. i pierw szej po ło wie lat 90.),
de ba ta teo re tycz na prze su n´ ła si´ w stro n´ py ta nia, czy in sty tu cje po -
nadna ro do we wy eman cy po wa ły si´ na ty le, ˝e sa me mo gà de fi nio waç
swo je funk cje i za kres kom pe ten cji, po za pier wot ne in ten cje de le gu jà -
ce go. Współ cze Êni zwo len ni cy teo rii neo funk cjo na li stycz nej od po wia da -
jà na to py ta nie po zy tyw nie, twier dzàc, ̋ e po nadna ro do we in sty tu cje po -
tra fià nie tyl ko roz wi jaç pro ces in te gra cyj ny po za za kres, na któ ry wy ra zi ły
zgo d´ paƒ stwa człon kow skie, ale rów nie˝ w kie run ku, co do któ re go nie
po sia da jà man da tu nada ne go im przez pra wo pier wot ne, czy li uzy ska -
ne go w wy ni ku jed no myÊl nej zgo dy paƒstw. Wi´ cej, in sty tu cje po nadna -
ro do we sta no wià swe go ro dza ju sys tem dzia ła jà cy w ten wła Ênie spo sób.
Ko mi sja Eu ro pej ska w try bie ex an te peł ni wa˝ ne funk cje usta la nia agen -
dy po li tycz nej istot nych, ko niecz nych do roz wià za nia na po zio mie po -
nadna ro do wym pro ble mów (agen da set ting), or ga ni zu je po par cie dla
swo jej no wej ini cja ty wy w prze strze ni trans na ro do wej. Z ko lei Eu ro pej -
ski Try bu nał Spra wie dli wo Êci dzia ła ex post, do ko nu je in ter pre ta cji pra -
wa, kie ru jàc si´ za sa dà pierw szeƒ stwa pra wa wspól no to we go oraz usta -
na wia jàc i eg ze kwu jàc sank cje za je go nie prze strze ga nie. Par la ment
Eu ro pej ski na da je ca łe mu pro ce so wi upra wo moc nie nie po li tycz ne, le -
gi ty mi zu jàc pro ces le gi sla cyj ny. Rów no cze Ênie sta no wi swe go ro dza ju
demo kra tycz ny li stek fi go wy sys te mu cier pià ce go na de fi cyt de mo kra -
tycz ny, przy naj mniej w tra dy cyj nym ro zu mie niu de mo kra cji, ja kà zna -
my z przed sta wi ciel skich form re ali zo wa nych na po zio mie paƒ stwa na -
ro do we go. 

La ta 90. przy nio sły zwrot w stu diach eu ro pej skich po le ga jà cy na tym,
˝e do mi nu jà cy mi we hi ku ła mi teo re tycz ny mi w ana li zie pro ce sów in te -
gra cyj nych w Eu ro pie prze sta ły byç wy łàcz nie kla sycz ne teo rie z za kre -
su sto sun ków mi´ dzy na ro do wych i teo rie in te gra cji mi´ dzy na ro do wej,
ale dys kurs teo re tycz ny ob jàł rów nie˝ do ro bek po li to lo gii oraz in ne me -
ta te orie na uk spo łecz nych. Jest to na tu ral na kon se kwen cja fak tu, ̋ e Unia
Eu ro pej ska na by wa co raz wi´ cej cech sys te mu po li tycz ne go i ma am bi -
cje byç czymÊ wi´ cej ni˝ wspól no ta paƒstw.26
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26 Wy da je si´ jed nak, ˝e na le ̋ y pod wa ̋ yç za ło ̋ e nie o li ne ar nym roz wo ju teo rii in te -
gra cji eu ro pej skiej: od teo rii sto sun ków mi´ dzy na ro do wych do teo rii na uk po li tycz nych.
Ro snà ca po pu lar noÊç po dejÊç po li to lo gicz nych nie nio sła ze so bà za kwe stio no wa nia per -
spek tyw stu diów mi´ dzy na ro do wych, lecz ra czej pro wa dzi ła do sy ner gii i w efek cie „hy -
bry dal no Êci” no wych uj´ç. Po dob nie sam pro ces in te gra cji eu ro pej skiej kreu je byt o hy -
bry dal nym cha rak te rze, lo ku jà cy si´ w prze strze ni mi´ dzy kla sycz nà or ga ni za cjà
mi´ dzy na ro do wà a tra dy cyj nym sys te mem po li tycz nym, choç ma jà cy am bi cje sto so wa -
nia in no wa cyj nych roz wià zaƒ w za kre sie bu do wy post paƒ stwo we go re ̋ i mu po li tycz no -
-eko no micz ne go.



Kon cep cja PAT czer pie przede wszyst kim z bo ga te go do rob ku neo -
in sty tu cjo na li zmu, w tym je go wa rian tu ra cjo na li stycz ne go.27 In sty tu -
cjo na lizm ra cjo nal ne go wy bo ru ma przy nieÊç od po wiedê na dwa za sad -
ni cze py ta nia: jak in sty tu cje kształ tu jà za cho wa nia ak to rów po li tycz nych,
eko no micz nych, spo łecz nych oraz jak in sty tu cje po wsta jà, funk cjo nu -
jà i pod le ga jà ewo lu cji. Na grun cie stu diów eu ro pej skich ozna cza to za -
tem za in te re so wa nie co dzien nà po li ty kà, co dzien nym funk cjo no wa niem
sys te mu. Po dej Êcie in sty tu cjo nal ne bu do wa ne jest wo kół ba nal ne go
wr´cz stwier dze nia, ˝e in sty tu cje ma jà zna cze nie. W szcze gól no Êci ma -
jà zna cze nie w kon tek Êcie spo so bów, w ja kich ró˝ no ra kie kon fi gu ra cje
in sty tu cjo nal ne wpły wa jà na po li tycz ne roz strzy gni´ cia (po li ti cal out -
puts). Ak to rzy ˝y cia spo łecz ne go two rzà in sty tu cje, aby przez nie pro -
mo waç swo je in te re sy i osià gnàç ce le, któ rych bez nich nie by li by w sta -
nie zre ali zo waç. In sty tu cje nie sà jed nak tyl ko are nà, na któ rej gra jà
po li tycz ni ak to rzy, szyb ko sta jà si´ one sa mo dziel ny mi ak to ra mi pro mu -
jà cy mi swo je in te re sy. Wà tek ten jest szcze gól nie eks po no wa ny przez
mo del PAT. W dru giej po ło wie lat 80. XX w., głów nie za spra wà Frit za
Scharp fa 28 oraz Ja me sa Mar cha i Jo ha na Ol se na29, dał si´ za ob ser wo -
waç re ne sans in sty tu cjo na li zmu. Ko in cy den cja cza so wa, po le ga jà ca na
rów no le głym roz wo ju pro ce su eu ro pe iza cji, nie jest oczy wi Êcie przy pad -
ko wa.30 Na grun cie stu diów eu ro pej skich zwo len ni cy neo in sty tu cjo na -
li zmu pró bu jà od po wie dzieç na py ta nie: dla cze go ak to rzy paƒ stwo wi de -
cy du jà si´ na prze nie sie nie swo ich mo cy de cy zyj nych na po ziom
po nadna ro do wy, w spo sób trwa ły bu du jàc przy tym in sty tu cje b´ dà ce
gwa ran tem sta bilnoÊci, ale rów nie˝ trwa ło Êci de le ga cji i bez pow rot nej
utra ty kon tro li nad wie lo ma po li ty ka mi. Po wsta łe w ten spo sób in sty tu -
cje spraw nie for mu łu jà swo je pre fe ren cje i sà w sta nie ich bro niç, cz´ -
sto sku tecz niej ni˝ tra dy cyj ni gra cze paƒ stwo wi.31 W kon se kwen cji
obser wu je my po wsta nie or ga ni za cji mi´ dzy na ro do wej oraz przej Êcie
od mi´k kie go pra wa mi´ dzy na ro do we go, któ re nie ma cha rak te ru wià -
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27 Patrz rów nie˝: S.Lin den berg, Ra tio nal cho ice the ory w: In ter na tio nal En cyc lo pe -
dia of Eco no mic So cio lo gy, eds. J.Bec kert, M.Za fi ro vski, New York 2006, s. 550–554.

28 F.Scharpf, The jo int de cis sion trap. Les sons from Ger man fe de ra lism and Eu ro pe -
an in te gra tion, „Pu blic Ad mi ni stra tion” no.66/1988.

29 J.March, J.Ol sen, Re di sco ve ring in sti tu tions. The or ga ni za tio nal ba sis of po li tics,
New York 1989.

30 Fi na li za cja pro gra mu Jed no li te go Ryn ku i przy j´ cie Trak ta tu z Ma astricht.
31 In sty tu cjo na li za cja współ pra cy mi´ dzy na ro do wej jest wi´c ro zu mia na w tym uj´ -

ciu ja ko pro ces, któ ry dà ̋ y do utrwa le nia ko rzyst nych nie for mal nych dzia łaƒ mi´ dzy -
na ro do wych, a na st´p nie do ich sfor ma li zo wa nia i zin sty tu cjo na li zo wa nia.



˝àce go, do twar de go pra wa mi´ dzy na ro do we go, z któ re go zła ma niem
zwià za ne sà kon se kwen cje (sank cje).32

Kie dy, jak i w ja kich dzie dzi nach od by wa si´ pro ces su pra na cjo na li -
za cji pew nych po li tyk, to naj bar dziej in te re su jà ce py ta nia sta wia ne przez
ana li ty ków in te gra cji eu ro pej skiej. Po szcze gól ne teo rie da jà ró˝ ne od po -
wie dzi, np. ˝e po nadna ro do we in sty tu cje ma jà wła snà dy na mi k´ i mo -
gà ja ko ta kie sty mu lo waç in te gra cj´, lub ˝e in te gra cja roz wi ja si´ tyl ko
wte dy, kie dy ta ka jest wo la paƒstw człon kow skich Unii Eu ro pej skiej, a ta -
kie in sty tu cje jak Ko mi sja Eu ro pej ska czy Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie -
dli wo Êci speł nia jà wo bec wo li paƒstw funk cj´ usłu go wà. To ty ko dwie
skraj ne spo Êród ca łe go spek trum od po wie dzi, naj cz´ Êciej udzie la ne sà
w du chu teo rii (neo) in sty tu cjo nal nej, któ ra po szu ku je zmien nych za -
le˝ nych pro ce su su pra na cjo na li za cji w ta kich czyn ni kach jak czas czy
dzie dzi na po li ty ki.33

Jed nà z naj bar dziej doj rza łych pro po zy cji teo re tycz nych, w ra mach
któ rej ba da cze pró bu jà od po wie dzieç na po sta wio ne py ta nia, jest wła -
Ênie mo del PAT, szcze gól nie w wer sji z za pro po no wa nym ele men tem
nad zo ru jà cym – su per vi sor. Za le tà tej kon cep cji jest do strze ̋ e nie ewo -
lu cji ro li paƒ stwa w ukła dzie za le˝ no Êci mo co daw ca – agent. Jed nak jej
sła bo Êcià wy da je si´ wpro wa dze nie do dat ko we go kom po nen tu w po sta -
ci su per vi so ra, nad zo ru jà ce go, bez jed no cze sne go bli˝ sze go okre Êle nia
spo so bów je go ewo lu cji. Na le ̋ y za uwa ̋ yç, ̋ e w mi sj´ nad zo ru jà ce go wpi -
sa nych jest kil ka do dat ko wych funk cji. Jak wy ka zu je prak ty ka ˝y cia po -
li tycz ne go w Unii Eu ro pej skiej, i jak to zo sta ło za uwa ̋ o ne w wie lu stu -
diach em pi rycz nych, Ko mi sja Eu ro pej ska od gry wa ro l´ zde cy do wa nie
bar dziej zło ̋ o nà. Nie jest tyl ko nad zor cà, „stra˝ ni kiem trak ta tów”, ale
ini cju je no we roz wià za nia praw no -in sty tu cjo nal ne, re ali zu je wie le funk -
cji wy ko naw czych. Jo nas Tal l berg wy klu cza wła Êci wie Ko mi sj´ Eu ro pej -
skà z ro li agen ta. Wy da je si´ jed nak, ˝e w pew nych fa zach pro ce su po -
li tycz ne go wy st´ pu je ona w tej ro li, cho cia˝ by za bie ga jàc o przy j´ cie
za pro po no wa ne go przez sie bie roz wià za nia praw ne go lub kie dy w Ra -
dzie for mu ło wa ny jest man dat dzia ła nia w kon kret nej dzie dzi nie i wy -
st´ pu je ona wte dy wo bec Ko mi sji w hie rar chicz nej re la cji zwierzch no -
Êci. Wspo mnia na ju˝ wcze Êniej asy me tria in for ma cyj na mo ̋ e wów czas
dzia łaç na nie ko rzyÊç Ko mi sji, kie dy bo wiem de cy zja le ̋ y po stro nie Rady,
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32 Patrz sze rzej: K.Bach mann, Kon went o przy szło Êci Eu ro py. De mo kra cja de li be ra -
tyw na ja ko me to da le gi ty mi za cji wła dzy w wie lo płasz czy zno wym sys te mie po li tycz -
nym, Wro cław 2004, s. 40.

33 Sze rzej patrz: J.Tal l berg, Eu ro pe an go ver nan ce and su pra na tio nal in sti tu tions. Ma -
king sta tes com ply, Lon don – New York 2003, s. 1.



pre zy den cja – czy li ro ta cyj nie zmie nia jà ce si´ paƒ stwo prze wo dzà ce pra -
com Wspól no ty od po zio mu grup ro bo czych, a˝ po po ziom Ra dy Eu ro -
pej skiej – dys po nu je naj peł niej szà in for ma cjà w spra wie sta no wisk po -
szcze gól nych człon ków i w kon se kwen cji rów nie˝ za kre sem, gł´ bo ko Êcià
i in ny mi ce cha mi de le go wa nia da ne go za da nia Ko mi sji. 

W per spek ty wie ca łe go pro ce su na le ̋ y jed nak uznaç prze wa g´ Ko -
mi sji w za kre sie asy me trii in for ma cyj nej. Ujaw nia si´ ona osta tecz nie
w peł ni w okre sie post de cy zyj nym. Paƒ stwo ja ko agent jest sa mo dziel -
ne, a na le ̋ a ło by na wet u˝yç ma ło na uko we go, na ce cho wa ne go emo cjo -
nal nie sło wa – osa mot nio ne. Oczy wi Êcie sa mo nie prze strze ga przy j´ -
tych roz wià zaƒ i sa mo dziel nie po no si za to od po wie dzial noÊç, co nie
bu dzi wàt pli wo Êci z for mal no praw ne go punk tu wi dze nia. Per spek ty wa
po li to lo gicz na jest jed nak zde cy do wa nie bar dziej skom pli ko wa na. In na
wi´k szoÊç przyj mu je pew ne roz wià za nia, in na je mu si apli ko waç i kon -
su mo waç ich kon se kwen cje. Za sy gna li zo wa ny pro blem do ty czy po dej -
mo wa nej w mi´ dzy na ro do wej li te ra tu rze praw ni czej kwe stii tzw. dys kon -
ty nu acji, któ rej êró deł na le ̋ y do szu ki waç si´ w dwu eta po wym pro ce sie
two rze nia i im ple men ta cji dy rek tyw w sys te mie pra wa wspól no to we go.34

Przy j´ ta przez in sty tu cje Unii Eu ro pej skiej dy rek ty wa mu si na st´p nie
zo staç wcie lo na do sys te mu praw ne go kra jów człon kow skich. Jed nak dłu -
gie okre sy trans po zy cji (okre su im ple men ta cji) po wo du jà, ̋ e cz´ sto mi´ -
dzy eta pem two rze nia no we go ak tu pra wa po chod ne go a je go wej Êciem
w ˝y cie mi ja kil ka lat. W wie lu kra jach człon kow skich do cho dzi w tym
cza sie do zmia ny rzà dów, co nie jed no krot nie wià ̋ e si´ z doÊç ra dy kal -
nà zmia nà orien ta cji i pre fe ren cji po li tycz nych. Pro blem ten do ty czy
oczy wi Êcie w wi´k szym stop niu sys te mów po li tycz nych kra jów, któ re za -
li cza my do tzw. nie skon so li do wa nych de mo kra cji, ta kich jak Rzecz po -
spo li ta Pol ska, gdzie dy na mi ka ˝y cia po li tycz ne go nie sie ze so bà cz´ ste
zmia ny rzà dów i wi´k szo Êci par la men tar nych.35
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34 Sze rzej patrz: R.Rie del, Trans po zy cja dy rek ty wy a pro blem de fi cy tu de mo kra tycz -
ne go w Unii Eu ro pej skiej (w dru ku w cza so pi Êmie „Athe neum”). 

35 Ob ser wu je my w kon se kwen cji sy tu acj´, w któ rej wo la po li tycz na „wczo raj szych”
wi´k szo Êci zo sta je prze nie sio na w cza sie i wià ̋ e (za po Êred nic twem po nadna ro do wych
in sty tu cji) no wy układ wi´k szo Êcio wy. Po do bieƒ stwo z sy tu acja mi z kra jo wych pro ce sów
le gi sla cyj nych, w któ rych np. par la ment de cy du je o zmia nie or dy na cji po dat ko wej za
kil ka lat, cz´ sto wy kra cza jàc po za li mit cza so wy de mo kra tycz ne go man da tu, jest po zor -
ne. Two rze nie pra wa wspól no to we go to z punk tu wi dze nia paƒ stwa (rzà du), ja ko pod -
mio tu współ uczest ni czà ce go w pro ce sie le gi sla cyj nym Unii Eu ro pej skiej, dro ga jed no -
kie run ko wa. W od ró˝ nie niu bo wiem od kra jo we go sys te mu po li tycz ne go, w któ rym
ist nie je wi´k sza ela stycz noÊç w za kre sie no we li za cji pra wa, zmia na pra wa unij ne go pod
wpły wem im pul su po cho dzà ce go z jed ne go z kra jów człon kow skich (gdzie do szło do zmia -
ny wi´k szo Êci rzà dzà cej) jest ma ło re al na.



Za sy gna li zo wa ne sła bo Êci i wa dy te go mo de lu, choç uza sad nio ne, nie
prze kre Êla jà je go u˝y tecz no Êci. Mi mo ˝e nie spo sób nie snuç pew nych
wàt pli wo Êci w za kre sie kom plet no Êci mo de lu PAT ja ko we hi ku łu teo re -
tycz ne go, na le ̋ y za uwa ̋ yç, ˝e ta ka jest wła Ênie ro la mo de li wy ja Ênia jà -
cych – se lek tyw nie eks po nu jà pew ne ele men ty, pro ce sy, za le˝ no Êci. Teo -
rie na uko we kon cen tru jà si´ wła Ênie na uchwy ce niu pod sta wo wych
pra wi dło wo Êci (po zwa la jà cych wy ja Êniç fak ty, zja wi ska i pro ce sy), wy od -
r´b nia niu i sys te ma ty zo wa niu ogól nych wła Êci wo Êci.36 Mo del PAT, wpi -
su jàc si´ w neo in sty tu cjo nal nà teo ri´ ra cjo nal ne go wy bo ru, po praw nie
iden ty fi ku je isto t´ me cha ni zmów po li tycz no -de cy zyj nych w re la cjach
mi´ dzy głów ny mi ak to ra mi, ak tyw ny mi za rów no na po zio mie po nadna -
ro do wym, jak i paƒ stwo wym, sys te mu po li tycz ne go, ja kim jest Unia Eu -
ro pej ska. Traf nie wska zu je naj wa˝ niej sze czyn ni ki wpły wa jà ce na ten
pro ces i jed no cze Ênie – zgod nie z tra dy cjà teo rii kry tycz nych – bu du je
mo sty mi´ dzy dys cy pli na mi, kwe stio nu je od r´b noÊç stu diów eu ro pej skich
(oraz sto sun ków mi´ dzy na ro do wych) i wy da je si´ in ter pre to waç rze czy -
wi stoÊç in te gra cyj nà w Eu ro pie, ła miàc ba rie ry mi´dzy po szcze gól ny mi
dzie dzi na mi wie dzy. Re flek sja in te lek tu al na na te mat sys te mu tak skom -
pli ko wa ne go i wie lo wy mia ro we go, ja kim jest współ cze sna Unia Eu ro pej -
ska, mo ̋ e w peł ni słu ̋ yç je go po zna niu i wy ja Ênie niu, tyl ko je Êli od rzu -
ci owe sztucz ne gra ni ce utrud nia jà ce zro zu mie nie Êwia ta.

Abs tract

The Sta te as agent and prin ci pal in the li ght 
of the PAT the ory

The ‘fall of the Ber lin wall’ and the sub se qu ent mo ve to wards de -
mo cra ti sa tion bro ught abo ut a new op por tu ni ty to re vi sit the ore ti cal de -
li be ra tions on de mo cra cy and de mo cra ti sa tion and find ap pro pria te ana -
ly ti cal ve hic les for the stu dy of Cen tral and Eastern Eu ro pe chan ge. 

The pa per re views the clas sic as well as most con tem po ra ry ar gu -
men ta tion from aca de mic di sco ur se on de mo cra ti sa tion and po ints de -
mo cra tic stan dards that se em most ade qu ate in Cen tral and Eastern
Eu ro pe an Co un tries (CE EC) con text. The ro ad from au tho ri ta ria nism
do es not al ways le ad to li be ral de mo cra cies, so me ti mes it do es to hy -
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36 J.No coƒ, A.La ska, Teo ria po li ty ki. Wpro wa dze nie, War sza wa 2005, s. 13.



brid re gi mes or de fec ted de mo cra cies, the re fo re a lar ge part of this pa -
per fo cu ses on the qu ali ty of de mo cra cy in the CE EC con text.

In the fi nal part the au thor conc lu des on the re la ti ve nor ma ti ve po -
wer of de mo cra cy stan dards and de mo cra ti sa tion pat terns as well as
sug ge sts fur ther re se arch on post -com mu nist trans i tion and con so li da -
tion stu dies to cap tu re the post -co lo nia lism de ba te’s conc lu sion as they
may be par tly ap pli ca ble in re se ar ching CE EC chan ge.
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