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Wprowadzenie

Od momentu zakończenia pierwsza w historii polska prezydencja w Radzie
Unii Europejskiej jest obiektem wielu podsumowujących ją analiz. Aspektem w nich
pominiętym jest jednak rola premiera Donalda Tuska – ważna, ale mało widowi-
skowa, bo realizowana bardziej w sferze słów, deklaracji. W Polsce percepcję wypra-
cowanego przez Tuska sposobu postawienia się w roli politycznego przywódcy Unii
zaburza postrzeganie go przez pryzmat krajowej polityki i – co zwłaszcza niefortun-
ne – wyborów parlamentarnych, które zbiegły się z okresem polskiego przewodnic-
twa w Radzie UE. Dlatego też w tym tekście elementy wewnętrznej polskiej polity-
ki zostały ograniczone do minimum, a jego celem jest zbadanie i zaprezentowanie
– na przykładzie premiera Tuska – zjawiska przywództwa politycznego szefa rządu
państwa sprawującego prezydencję.

W pierwszej części tekstu przedstawiona została teoretyczna podstawa rozwa-
żań – zarys teorii przywództwa politycznego i uwagi na temat przywództwa poli-
tycznego w Unii Europejskiej. Kolejna część artykułu to analiza kariery politycznej
Donalda Tuska. Po niej przedstawione zostały ogólne uwagi na temat przywództwa
politycznego szefa rządu państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE. Zasadni-
cza część tekstu skupia się na analizie i omówieniu przywództwa politycznego
Donalda Tuska podczas polskiej prezydencji w Radzie UE.

Teoria przywództwa politycznego

Przywództwo polityczne to występujące w naukach politycznych pojęcie, które
definiować można na różne sposoby. Możliwe jest jego określenie jako szczególne-
go typu sprawowanie władzy, w którym podstawę posłuszeństwa stanowi zaufanie
społeczne opierające się na przekonaniu o powołaniu sprawującego władzę do kie-
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rowania ludźmi1. Definicja ta jednak utożsamia sprawowanie władzy politycznej 
z przywództwem politycznym, podczas gdy problematyka tej relacji to wyłącznie
jeden z elementów potrzebnych do stworzenia spójnej koncepcji tego zjawiska –
obok konieczności zdefiniowania jego źródeł i funkcji2. Należy jednak pamiętać, 
iż klasyfikacje poszczególnych elementów składających się na definicję przywódz-
twa politycznego mają jedynie umowny charakter.

Zasadniczo wyróżnić można – po przyjęciu pochodzenia przywództwa politycz-
nego za kryterium typologii – cztery podstawowe nurty badań określających jego
źródła, determinanty: osobowościowy (psychologiczny), interakcyjny, sytuacyjny 
i instytucjonalny3. Poszczególne podejścia nie są autonomiczne – przenikają się oraz
wzajemnie uzupełniają – na co dowodem będzie analizowany przykład przywódz-
twa politycznego podczas sprawowania prezydencji w Radzie UE.

Zwolennicy nurtu osobowościowego – najstarszego w refleksji nad przywódz-
twem – lokalizują jego źródła w określonych, wybitnych cechach oraz zdolnościach
jednostki4. Ich konglomeratem była na przykład weberowska charyzma5 – zespół
cech osobowościowych wspartych nieokreślonym darem, które czyniły jednostkę
przywódcą6.

W nurcie interakcyjnym źródłem przywództwa politycznego jest zespół relacji
pomiędzy przywódcą a jego stronnikami7 – samo posiadanie przez jednostkę nadzwy-
czajnych cech i zdolności potencjalnie predestynujących ją do roli przywódczej, nie jest
wystarczające do jej rzeczywistego odgrywania. Clou tego nurtu to relacja (interakcja)
jednostki o potencjale przywódczym ze stronnikami, którzy – zauważając wybitne
cechy i zdolności – decydują się uczynić ją przywódcą. To zaangażowanie stronników
– a więc nawiązana relacja podległości – jest źródłem przywództwa jednostki.

Nurt sytuacyjny determinantą przywództwa politycznego ustanawia otoczenie,
a precyzyjniej – konfigurację zachodzących w nim procesów oraz wydarzeń odby-
wających się w konkretnym miejscu i czasie8. W tej sytuacji przywódcę kreuje okres,
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1 M. Grzelczyk, E. Maślak, Przywództwo polityczne podczas prezydencji w Radzie Unii Europej-
skiej. Angela Merkel i Nicolas Sarkozy – analiza porównawcza, [w:] Z. Czachór, M. J. Tomaszyk
(red.), Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propo-
zycje dla Polski, Poznań 2009, s. 119.

2 K. Zuba, Przywództwo w teorii nauk politycznych, [w:] L. Rubisz, K. Zuba (red.), Przywództwo
polityczne. Teorie i rzeczywistość, Toruń 2004, s. 11.

3 Ibidem, s. 14.
4 Ibidem, s. 15.
5 Więcej na temat charyzmy (genezy pojęcia i zjawiska, ich znaczenia oraz ewolucji) – zob.: 

M. Karwat, Charyzma i pseudocharyzma, [w:] T. Bodio (red.), Studia Politologiczne, tom 5 Przy-
wództwo polityczne, Warszawa 2001, s. 126-175.

6 K. Zuba, op.cit., s. 11. Inne spojrzenie na charyzmę – w którym wynika ona z percepcji przy-
wódcy przez stronników, a nie z jego cech i w którym jest ona „subiektywnym produktem inte-
rakcji pomiędzy przywódcą a stronnikami” – pozwala na wyprowadzanie źródeł przywództwa
z nurtu interakcyjnego. Pokazuje to umowność klasyfikacji źródeł przywództwa politycznego 
i przenikanie się poszczególnych podejść. Por. Ibidem, s. 14-25.

7 Ibidem, s. 18.
8 Ibidem, s. 14.



w których żyje i zdarzenia, których jest uczestnikiem – wymagają one określonych
zachowań i determinują przyjęcie postawy czyniącej jednostkę przywódcą. Historia
– pełna takich przykładów – wymusza w tym przypadku ujawnienie się konkret-
nych cech przywódczych jednostki, które powodują zawiązanie się relacji przywód-
cy ze stronnikami i jego przewodnią rolę.

W nurcie instytucjonalnym źródeł przywództwa politycznego upatruje się w ist-
niejącej i funkcjonującej strukturze ściśle określonych i zrutynizowanych form
organizacyjnych, działań, zachowań oraz norm, w ramach których zdefiniowane są
role i sposoby postępowania9. Struktura ta przejawia się w istnieniu organów wła-
dzy publicznej, funkcjonujących według systemowo wypracowanych zasad i sche-
matów postępowania. Znacząco ogranicza to zapotrzebowanie na przywódcę, gdyż
wystarczająca jest osoba sprawnie realizująca swoje zadania wynikające z owych
wypracowanych form, działań, zachowań i norm10.

Można dokonać licznego wyszczególnienia funkcji przywództwa politycznego.
Oscylują one jednak wokół zasadniczego podziału na dwa typy: mające na celu
zaspokojenie indywidualnych potrzeb przywódcy oraz potrzeb zbiorowych11. Funk-
cje przywództwa politycznego zależą od dwóch zmiennych: zakresu działań przy-
wódcy (globalny, krajowy, lokalny) oraz zakresu oddziaływania na otoczenie celem
jego zmiany12. Ich analiza wymaga – co uwarunkowane jest też determinantą przy-
wództwa – obustronnego spojrzenia: z perspektywy przywódcy na stronników oraz
stronników na przywódcę13. Wydawać mogłoby się, że w każdym przypadku funk-
cją przywództwa politycznego jest sprawowanie władzy politycznej – nie zawsze jed-
nak zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Ich związek nie jest kwestionowany 
i stanowi trzeci – obok omówionych źródeł i funkcji – element definicji przywódz-
twa politycznego. Wątpliwości budzi jego dokładna charakterystyka. Zasadnym jest
pytanie o zależności pomiędzy przywództwem a władzą. Kluczowe dla tych rozwa-
żań jest stworzenie pewnej triady pojęciowej: „przywództwa politycznego”, „spra-
wowania władzy” i „pełnienia urzędu”14. Wszystkie te zjawiska w powszechnym
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9 Ibidem, s. 14, 23.
10 Instytucje są kluczowym elementem współczesnych demokracji liberalnych, w których wybi-

cie się ponad obowiązujące reguły sprawowania władzy jest niezwykle trudne. To zwłaszcza 
w ustroju demokratycznym często powtarzającym się zjawiskiem jest kryzys przywództwa. Jest
to powód wspomnianego małego wykorzystywania tego nurtu, gdyż według niektórych auto-
rów – na przykład Webera – instytucjonalizacja może być przeciwieństwem przywództwa. 
Z drugiej jednak strony w demokracji osoba sprawująca władzę musi uzyskać legitymizację 
w procesie wyborczym, co sprawia, że mamy do czynienia ze zjawiskiem „przywódcy instytu-
cjonalnego” – jego relacja ze stronnikami zawiązana zostaje poprzez ich głos, za oddaniem któ-
rego przemawia argument właściwych cech danej jednostki. Zob.: Ibidem, s. 23-24.

11 Ibidem, s. 26.
12 Ibidem.
13 Z jednej strony przywódca realizuje własną potrzebę posiadania jakiejś władzy, z drugiej –

poprzez wybór przywódcy – stronnicy realizują własną potrzebę posiadania lidera (równocze-
śnie przywódca realizuje zbiorową potrzebę stronników – przewodzenia im).

14 Czyni tak wybitny współczesny francuski politolog Jean Blondel – por. K. Zuba, op.cit., s. 13.



rozumieniu zdają się być tożsame lub co najmniej z siebie wynikać. Spowodowane
jest to zwyczajową interpretacją zakładającą, że przywódca obejmuje jakiś urząd, 
aby sprawować władzę lub – patrząc z innej perspektywy – osoba pełniąca jakiś
urząd sprawuje władzę i przez to jest przywódcą. Wyszczególniona triada nie stano-
wi jednak swoich synonimów, nie tworzy nawet ciągu kolejnych zdarzeń.

Jedynie jako sytuację idealną, a nie zwyczajową, typową, można określić stan,
kiedy osoba pełniąca urząd sprawuje władzę w oparciu o własne przywództwo. Jego
pełnienie nie musi być tożsame ze sprawowaniem realnej władzy politycznej15, tak
samo jak nie musi oznaczać przywództwa – niektóre urzędy pozbawione są poli-
tycznego znaczenia. Jest to wystarczający argument na rzecz odrzucenia tezy o toż-
samości lub wzajemnym skutkowaniu pełnienia urzędu, sprawowania władzy 
i przywództwa politycznego. Dwa ostatnie zjawiska to zaś – posługując się matema-
tycznym porównaniem – dwa zbiory niemalże identyczne, których iloczyn obejmu-
je większość ich elementów. Jednakże te elementy, które składają się na obustron-
ną różnicę, są na tyle istotne, iż zbiory te nie są identyczne, jak też jeden z nich nie
zawiera się w drugim. Można więc odrzucić dwie skrajne tezy – iż zjawiska przy-
wództwa politycznego i sprawowania władzy są całkowicie odrębne, jak też, że to
zjawiska tożsame16.

W weberowskiej koncepcji przywództwa pojawia się stwierdzenie, że nie każda
osoba sprawująca władzę musi być przywódcą17. Podobnie na odwrót – nie każdy
przywódca sprawuje władzę. Podstawowa różnica polega na charakterze relacji przy-
wódcy oraz władcy z otaczającymi ich ludźmi – w pierwszym przypadku nazywany-
mi stronnikami lub zwolennikami, a w drugiej podwładnymi. Relacja przywódcy 
i jego stronników opiera się na dobrowolności i świadomym zaangażowaniu18, co
powoduje, że poza przywódcą i grupą zwolenników wyróżnić można także grupę
niezaangażowanych. Władcy zaś wystarcza przymus lub groźba jego użycia wobec
podwładnych19, którymi są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy rządzącego. Pod-
stawową cechą przywództwa jest więc dobrowolność relacji na linii przywódca-
stronnicy, wyrażająca się w czynnym ich zaangażowaniu po jego stronie. Oznacza to,
że przywódca powinien zabiegać o uznanie swojej pozycji – w przeciwnym przy-
padku zwolennicy mogą cofnąć swoje poparcie, co wiąże się z utratą przywódczej
pozycji20. Władza opiera się na przymusie, przywództwo – na autorytecie21.
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15 Por. pozycja ustrojowa brytyjskiego monarchy czy prezydenta Niemiec lub Włoch (przykłady te
należy rozpatrywać w kontekście rozwiązań ustrojowych, kultury i praktyki politycznej każde-
go z państw).

16 K. Zuba, op.cit., s. 11.
17 Ibidem, s. 11.
18 Według Bertranda Russella stronnik to „ktoś, kto świadomie podąża za przywódcą”. Frederick

Bailey twierdzi zaś, iż „stronnik to ktoś, kto akceptuje przewodnictwo, ustosunkowując się
wobec niego poprzez odpowiednie działania”. Cytaty za: Ibidem, s. 12.

19 Ibidem.
20 U. Jakubowska, Przywództwo polityczne: problemy konceptualne, [w:] T. Bodio (red.), op.cit.
21 K. Zuba, op.cit., s. 12.



Konkludując, przywództwo polityczne to szczególny typ relacji o zróżnicowa-
nych źródłach i funkcjach, wytwarzający się pomiędzy przywódczą jednostką22, 
a dobrowolnie i świadomie zaangażowaną na jej rzecz grupą ludzi zwanych stronni-
kami. Relacje te nie są tożsame ze sprawowaniem politycznej władzy nad stronni-
kami, aczkolwiek jest to jedna z możliwych funkcji przywództwa politycznego.

Przywództwo polityczne w Unii Europejskiej

Z dwóch zasadniczych powodów dokładne przeniesienie opisanej charaktery-
styki przywództwa politycznego na grunt funkcjonowania Unii Europejskiej nie jest
możliwe. Po pierwsze, przywództwo w organizacji międzynarodowej typu ponadna-
rodowego, takiej jak Unia, jest czymś zgoła odmiennym niż przywództwo politycz-
ne w jego tradycyjnym, opisanym wyżej rozumieniu, występującym w polityce kra-
jowej. Na szczeblu organizacji międzynarodowej, poza aspektem personalnym,
który w wewnętrznej polityce danego państwa jest decydujący, równie – a być może
nawet bardziej – istotny jest aspekt przywództwa instytucjonalnego. Po drugie, na
gruncie funkcjonowania UE precyzyjne określenie podmiotu w niej przywódczego
sprawia problemy. Na pytanie o to, kto personalnie lub która z instytucji pełni rolę
przywódczą, można udzielić kilku odpowiedzi, z których każda – dobrze uargumen-
towana – będzie trudna do podważenia.

Charakterystyka Unii jako organizacji mocno zinstytucjonalizowanej, zrzeszają-
cej 27 państw, uniemożliwia w jej przypadku precyzyjne zdefiniowanie przywódz-
twa politycznego. Zjawisko to jest jednak jednym z częściej pojawiających się w kon-
tekście UE tematów – zwłaszcza w okresie kryzysu finansowego strefy euro. Może-
my rozpatrywać je na dwóch wspomnianych już płaszczyznach – instytucjonalnej
(która instytucja ma największy lub decydujący wpływ na działania i rozwój UE?)
oraz personalnej (który z przywódców państw lub szefów unijnych instytucji ma
największy wpływ na funkcjonowanie Unii?).

Kwestia przywództwa instytucjonalnego w UE skupia się wokół czterech insty-
tucji – Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej (KE), Parlamentu Europejskiego
(PE) i Rady Europejskiej (RE). Pierwsza z wymienionych posiada największe upraw-
nienia23 i ze względu na to jest głównym organem decyzyjnym Unii. W jej skład
wchodzą przedstawiciele szczebla ministerialnego państw członkowskich. Komisja
Europejska jest niezależną od członków Unii, składającą się z 27 osób instytucją
wykonawczą UE, reprezentującą jej interesy jako całości24. Parlament Europejski
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22 Ibidem, s. 13. Więcej o indywidualnym, jednostkowym charakterze przywództwa politycznego
– zob.: Ibidem, s. 13-14.

23 Rada UE pełni funkcje prawodawczą i budżetową, które dzieli z PE oraz funkcję wykonawczą
dzieloną z KE. Zob.: Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” 2010, C 83, art. 16 TUE, 
s. 24; Oficjalny portal Unii Europejskiej, http://europa.eu/pol/inst/index_pl.htm (data dostępu:
3 sierpnia 2012).

24 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu…, art. 17 TUE, s. 25.



wybierany jest w wyborach bezpośrednich i pełni funkcje prawodawczą, budżeto-
wą, kontrolną, konsultacyjną i nominacyjną25. Rada Europejska status unijnej insty-
tucji oraz wyodrębnienie i umocnienie pozycji jej przewodniczącego zyskała na
mocy traktatu lizbońskiego. Składa się ona z szefów państw lub rządów, jej prze-
wodniczącego oraz przewodniczącego KE. W pracach RE bierze udział wysoki przed-
stawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. RE nie pełni funk-
cji prawodawczej, lecz nadaje niezbędne do rozwoju impulsy oraz określa kierunki
i priorytety polityczne26. Mimo znaczącego wzmocnienia RE przez traktat lizboński27

najważniejszą instytucją decyzyjną i prawodawczą pozostaje Rada UE28.
Przywództwo personalne w UE jest trudniejsze do określenia niż instytucjonal-

ne. Można wyróżnić kilku kandydatów do miana politycznego przywódcy Unii. 
Z punktu widzenia jej instytucji mogą za takich uchodzić przewodniczący Rady
Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej, przewodniczący Parlamentu
Europejskiego oraz szef państwa lub rządu państwa członkowskiego aktualnie spra-
wującego prezydencję w Radzie UE. Poza wymienioną czwórką znaczącą rolę odgry-
wają także szefowie państw lub rządów poszczególnych państw członkowskich,
zwłaszcza tych największych – Niemiec i Francji.

Ostatnie lata to czas zmagania się w Unii Europejskiej z kryzysem finansowym
strefy euro. Okres ten doprowadził do widocznego odgrywania dominującej roli
politycznej w UE przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel, do niedawna w parze z pre-
zydentem Francji Nicolasem Sarkozym. Dotychczas podejmowane próby rozwiąza-
nia problemów strefy euro zakładały tworzenie nowych form współpracy wyłącznie
w ramach – węższej niż cała UE – grupy członków unii walutowej. W naturalny spo-
sób wzrosła zatem rola przywódców największych gospodarczo państw strefy euro
– czyli przede wszystkim kanclerz Merkel – a to pociągnęło za sobą spadek znacze-
nia szefów unijnych instytucji wobec szefów państw lub rządów. Dodatkowo aktu-
alny przewodniczący RE – były belgijski premier Herman Van Rompuy – nie posia-
da znaczenia politycznego chociażby porównywalnego z tym, które mają przywódcy
największych unijnych państw29. Angela Merkel stoi zaś na czele najbogatszego

150

GRZEGORZ STACHOWIAK

25 Ibidem, art. 14 TUE, s. 22-23.
26 Ibidem, art. 15 TUE, s. 23-24.
27 Zob. J. J. Węc, Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjono-

wanie Unii Europejskiej po zmianach przewidywanych w Traktacie Lizbońskim, [w:] K. Szczer-
ski (red.), Prezydencja w UE. Analizy i doświadczenia, Kraków 2009, s. 35-38.

28 Ibidem, s. 45.
29 Przed wyborem na stanowisko przewodniczącego RE w grudniu 2009 r. Van Rompuy nie nale-

żał do czołówki europejskich przywódców. Pochodzi z państwa średniej wielkości (nie deter-
minuje to oczywiście ostatecznie pozycji zajmowanej przez danego polityka – przykład cieszą-
cego się dużym szacunkiem i mającego wysoką pozycję premiera Luksemburga i szefa Euro-
grupy Jean Claude Junckera), charakteryzuje się bardziej zdolnościami organizacyjnymi i kon-
cyliacyjnymi niż przywódczymi, a jako przewodniczący RE od początku spotykał się z brakiem
poważania – przykładowo wśród posłów do PE (przemówienie Nigela Farage'a, wiceprzewod-
niczącego frakcji Europa Wolności i Demokracji, wygłoszone podczas posiedzenia PE w dniu 
24 lutego 2010 r.).



europejskiego państwa, od którego pomocy zależy los strefy euro – w naturalny spo-
sób na niej skupiła się uwaga obserwatorów.

Unia Europejska charakteryzuje się więc rozproszonym przywództwem poli-
tycznym – tak pomiędzy instytucje, jak i konkretne osoby. Traktat lizboński nie
przyniósł jednoznacznej odpowiedzi na historyczne pytanie Henry'ego Kissingera 
o numer telefonu do Europy. System instytucjonalny Unii sprawia, że wiele osób
spełnia rolę jej politycznego przywódcy – każda jednak w innych kwestiach i w inny
sposób. W relacjach zewnętrznych politycznym przywódcą UE może być przewod-
niczący RE – składający wizyty w imieniu Unii, oznajmiający jej stanowiska, prze-
wodniczący KE – ogłaszający wynik negocjacji w sprawie umowy międzynarodowej
czy przewodniczący PE – objaśniający stanowisko Parlamentu w danej sprawie.
Także w ramach wewnętrznych prac Unii – determinowania jej działań i konkret-
nych ustaleń – każdy z wymienionych może odgrywać decydującą rolę, podobnie jak
szefowie państw lub rządów. Ci na co dzień nie mogą jednak występować jako
przedstawiciele całej UE. Wreszcie – w jakimś aspekcie – rolę przywódczą może
odgrywać przywódca państwa aktualnie sprawującego prezydencję30.

Kariera polityczna Donalda Tuska

W okresie prezydencji premierem Polski był Donald Tusk. Urodził się on 
w 1957 r. w Gdańsku31. W 1980 r. uzyskał tytuł magistra historii na Uniwersytecie
Gdańskim32. W latach 80. zaangażował się w działalność opozycyjną, na początku lat
90. aktywnie włączył się w życie polityczne powstającej III RP. Był współzałożycie-
lem Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD), a od maja 1991 r. przewodniczą-
cym tej partii. Nie wszedł jednak w skład rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego33. 
W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 27 października 1991 r., Tusk uzy-
skał mandat poselski34. Partia pod jego wodzą była w opozycji wobec rządu Jana
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30 W przypadku Polski jest to szef rządu. Dlatego też od tego miejsca autor rezygnuje ze stosowa-
nia określenia „szef państwa lub rządu” w sytuacji pisania o przywódcy państwa sprawującego
prezydencję w Radzie UE. Stosowaną odtąd formą jest określenie „szef rządu” pojawiające się
w różnych, także synonimicznych formach.

31 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/premier/
donald_tusk/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

32 Strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/
posel.xsp?id=406&type=A (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

33 Jan Krzysztof Bielecki był obok Tuska jednym z liderów KLD. Od marca 2010 r. jest on szefem
Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Innym liderem partii był także Janusz
Lewandowski – od 2010 r. unijny komisarz do spraw budżetu i programowania finansowego.

34 W wyborach parlamentarnych w roku 1991 Donald Tusk kandydował w okręgu gdańskim 
(nr 22). Uzyskał 38 778 głosów, co stanowiło 7,87% głosów ważnych. W okręgu gdańskim KLD
uzyskało trzy mandaty poselskie, zdobywając 16,95% głosów ważnych. W skali kraju KLD uzy-
skało 37 mandatów. Dane za: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 paź-
dziernika 1991 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych
w dniu 27 października 1991 r., Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
1991, nr 41, poz. 288, s. 469-470, 510.



Olszewskiego, po upadku którego – oraz nieudanej próbie stworzenia rządu przez
Waldemara Pawlaka – poparła gabinet Hanny Suchockiej35.

W kolejnych wyborach parlamentarnych – 19 września 1993 r. – KLD nie prze-
kroczył progu wyborczego36. W kwietniu 1994 r. po powstaniu Unii Wolności (UW)
– z połączenia KLD i Unii Demokratycznej – Tusk został jednym z jej wiceprzewod-
niczących. Z ramienia tej partii kandydował w wyborach parlamentarnych odbywa-
jących się 21 września 1997 r. – uzyskał w nich mandat senatora37. Został wybrany
wicemarszałkiem Senatu czwartej kadencji38. Z UW Donald Tusk odszedł w 2001 r.
– po porażce w rywalizacji o stanowisko szefa partii z Bronisławem Geremkiem.

Początek drogi Tuska do jego aktualnej pozycji to rok 2001. W dniu 19 stycznia
– razem z Maciejem Płażyńskim (Akcja Wyborcza Solidarność) i Andrzejem Ole-
chowskim – Tusk zapowiedział powstanie Platformy Obywatelskiej (PO). Jeszcze
jako stowarzyszenie, PO wzięła udział w wyborach parlamentarnych 23 września
2001 r. – Tusk uzyskał mandat poselski39, później został wybrany wicemarszałkiem
Sejmu czwartej kadencji40.
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35 W skład rządu Hanny Suchockiej z ramienia KLD weszli Janusz Lewandowski (minister prze-
kształceń własnościowych) oraz Jan Krzysztof Bielecki (minister do spraw integracji w EWG).
Por. http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/s.php?id=2244 (data dostępu: 3 sierpnia
2012).

36 W wyborach parlamentarnych w roku 1993 KLD uzyskało 3,99% głosów ważnych przy 5-pro-
centowej klauzuli zaporowej. Dane za: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 
23 września 1993 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzo-
nych w dniu 19 września 1993 r., Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” 1993, nr 50, poz. 470, s. 610.

37 W wyborach parlamentarnych w roku 1997 Donald Tusk kandydował w okręgu obejmującym
województwo gdańskie, z którego wybierano dwóch senatorów. Tusk otrzymał 221 343 głosy,
uzyskując drugi wynik w okręgu. Dane za: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 25 września 1997 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przepro-
wadzonych w dniu 21 września 1997 r., Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski” 1997, nr 64, poz. 621, s. 1384, 1414.

38 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie wyboru
wicemarszałków Senatu, http://ww2.senat.pl/K4/DOK/UCH/1/002Uch.HTM (data dostępu: 
3 sierpnia 2012). Zgłoszenie kandydatury Tuska na wicemarszałka Senatu czwartej kadencji –
zob.: Druk nr 4 z dnia 21 października 1997 r., http://ww2.senat.pl/K4/DOK/DR/000/004.HTM
(data dostępu: 3 sierpnia 2012). W głosowaniu Tusk otrzymał 84 głosy – zob.: Diariusz Senatu
RP nr 1 z pierwszego posiedzenia Senatu RP czwartej kadencji, http://ww2.senat.pl/K4/DOK/
DIAR/01/0102.HTM#a5 (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

39 W wyborach parlamentarnych w roku 2001 Donald Tusk kandydował w okręgu wyborczym 
nr 26 z siedzibą w Gdyni. Uzyskał on 56 048 głosów (najlepszy wynik w okręgu, 14,55% głosów
ważnych). W skali kraju PO uzyskała 12,68% głosów (drugi wynik). Dane za: Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2001 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., Dz.U. z 2001 r., nr 109,
poz. 1186, s. 8063, 8232-8233, 8236.

40 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie wyboru
wicemarszałków Sejmu, http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/uchwaly/3680-z_u.htm (data dostę-
pu: 3 sierpnia 2012).



Jesienią 2005 r. odbywały się w Polsce wybory parlamentarne i prezydenckie. 
W pierwszym przypadku sondaże prognozowały zwycięstwo PO, przed Prawem 
i Sprawiedliwością (PiS) kierowanym przez braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich. 
W opinii publicznej powszechne było przekonanie, że to te dwie partie stworzą
nową koalicję rządową (tzw. POPiS). Odbywające się 25 września wybory parla-
mentarne41 nieoczekiwanie wygrało PiS. Trudne rozmowy koalicyjne zostały
dodatkowo skomplikowane przez wybory prezydenckie, w których kandydatem
PO był Tusk, a PiS – Lech Kaczyński. Lider Platformy – mimo zwycięstwa w pierw-
szej turze42 – w drugiej przegrał43. Zmieniło to sytuację ewentualnych koalicjan-
tów i negocjacje w sprawie utworzenia rządu zakończyły się – w ostatnich dniach paź-
dziernika 2005 r. – fiaskiem.

W wyniku podwójnej porażki wyborczej PO została jedynie największą partią
opozycyjną, a sam Tusk – zaledwie jej liderem. Jednakże w 2007 r. – po wybuchu
tzw. afery gruntowej – doszło do przedterminowych wyborów parlamentarnych44.
Lidera zwycięskiej PO w dniu 9 października 2007 r. prezydent Lech Kaczyński desy-
gnował na stanowisko Prezesa Rady Ministrów45. Oficjalne powołanie i zaprzysię-
żenie pierwszego rządu premiera Donalda Tuska – utworzonego w koalicji z Pol-
skim Stronnictwem Ludowym (PSL) – nastąpiło 16 października 2007 r.46
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41 W wyborach parlamentarnych w roku 2005 Donald Tusk kandydował w okręgu wyborczym 
nr 25 z siedzibą w Gdańsku. Uzyskał on 79 237 głosów (podobnie jak w roku 2001 był to najlep-
szy wynik w okręgu, 22,75% głosów ważnych). W skali kraju PO uzyskała 24,14% głosów (drugi
wynik). Dane za: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2005 r. 
o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 wrze-
śnia 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 195, poz. 1626, s. 12182, 12400, 12404, 12408.

42 Donald Tusk wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich uzyskując 5 429 666 głosów (36,33%
głosów ważnych). Dane za: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 październi-
ka 2005 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzą-
dzonych na dzień 9 października 2005 r., Dz.U. z 2005 r., nr 200, poz. 1647, s. 12910.

43 W drugiej turze wyborów prezydenckich Donald Tusk uzyskał 7 022 319 głosów (45,96% gło-
sów ważnych). Dane za: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października
2005 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Dz.U. z 2005 r., nr 208, poz. 1739, s. 13762.

44 W wyborach parlamentarnych w roku 2007 Donald Tusk kandydował w okręgu wyborczym 
nr 19 z siedzibą w Warszawie I. Uzyskał on 534 241 głosów (najlepszy wynik w okręgu, 46,62%
głosów ważnych). PO wygrała wybory parlamentarne uzyskując w skali kraju 41,51% głosów waż-
nych. Dane za: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2007 r. 
o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 paź-
dziernika 2007 r., Dz.U. z 2007 r., nr 198, poz. 1438, s. 13789, 13792, 13798.

45 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2007 r. nr 1131-44-07 
o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski” 2007, nr 85, poz. 902.

46 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. nr 1131-48-07
o powołaniu Prezesa Rady Ministrów, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” 2007, nr 87, poz. 945. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
16 listopada 2007 r. nr 1131-50-07 o powołaniu w skład Rady Ministrów, Dziennik Urzędowy
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 2007, nr 87, poz. 947.



Tusk był premierem przez okres całej kadencji47.
Wybory parlamentarne z 9 października 2011 r. ponownie wygrała PO48. 

W dniu 8 listopada 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski desygnował Donalda
Tuska na premiera49. Drugi rząd koalicji PO-PSL – ponownie z Tuskiem na czele –
zaprzysiężony został 18 listopada 2011 r.50

Model krajowego przywództwa politycznego Tuska jest od kilku lat przed-
miotem analiz politologicznych i publicystycznych w Polsce. Doprowadziły one
do wyróżnienia jego dwóch zasadniczych cech51. Po pierwsze, praktyką Tuska –
jako szefa rządu i lidera PO – jest tworzenie możliwie szerokiej ideowo partii, co
ma pozwolić zastąpić spory rządu z opozycją sporami wewnątrzpartyjnymi, 
w ramach których skrajne skrzydła PO podejmują ze sobą dialog52. Cała partia ma
natomiast ambicję kroczenia jak najbliżej centrum, bycia odzwierciedleniem
poglądowego i statystycznego środka. Po drugie, Tusk wystrzega się polityki
radykalnych czy choćby nawet dużych reform, stawiając raczej na drobne, ewo-
lucyjne zmiany53. Przywództwo polityczne we własnym państwie jest jednak
czymś zupełnie innym od tego, które związane jest ze sprawowaniem prezyden-
cji w Radzie UE.
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47 Tusk był drugim premierem III RP rządzącym całą kadencję. Pierwszym był Jerzy Buzek
(1997-2001).

48 W wyborach parlamentarnych w roku 2011 Donald Tusk kandydował w okręgu wyborczym 
nr 19 z siedzibą w Warszawie I. Uzyskał on 374 920 głosów (najlepszy wynik w okręgu, 36,84%
głosów ważnych). PO wygrała wybory parlamentarne uzyskując w skali kraju 39,18% głosów
ważnych. Był to pierwszy w historii III RP przypadek drugiego z rzędu zwycięstwa tej samej par-
tii w wyborach parlamentarnych. Dane za: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prze-
prowadzonych w dniu 9 października 2011 r., Dz.U. z 2011 r., nr 218, poz. 1294, s. 12566,
12666-12667, 12672-12674.

49 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. nr 1131-13-2011
o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Moni-
tor Polski” 2011, nr 101, poz. 1023.

50 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. nr 1131-16-
2011 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” 2011, nr 102, poz. 1026; Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 18 listopada 2011 r. nr 1131-17-2011 r. nr 1131-17-2011 o powołaniu w skład
Rady Ministrów, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 2011, 
nr 102, poz. 1027.

51 Więcej o najistotniejszych i najbardziej charakterystycznych cechach przywództwa polityczne-
go Tuska – zob.: M. Janicki, W. Władyka, Tuskizm, „Polityka” 2011, nr 26, s. 20-22.; J. A. Maj-
cherek, Liberał po przejściach, „Polityka” 2011, nr 39, s. 26-28.; R. Krasowski, Jak rządzić,
wyborco?, „Polityka” 2011, nr 43, s. 25-27.

52 Por. sprawa projektów ustaw dotyczących zapłodnienia pozaustrojowego (tzw. in vitro) – klub
parlamentarny PO posiada dwa projekty ustawy, dyskusja w ramach Platformy ma rugować
potrzebę dyskusji z opozycją.

53 Jako wyjątek można wskazać reformę podnoszącą wiek emerytalny do 67 lat.



Przywództwo polityczne szefa rządu państwa sprawującego 
prezydencję w Radzie UE

Prezydencja to okres, w którym kolejne państwa członkowskie Unii – według
ustalonej kolejności54 – przewodniczą pracom Rady UE. Sprawowana jest ona przez
trzy państwa przez okres 18 miesięcy, z tym, iż każde z nich prowadzi posiedzenia
Rady UE przez okres sześciu miesięcy. Polska sprawowała prezydencję od 1 lipca do
31 grudnia 2011 r.55

Traktat lizboński wprowadził kilka istotnych zmian w kwestii funkcjonowania
prezydencji56. W ich obliczu różnie można oceniać jej nową pozycję – z jednej stro-
ny większość jej funkcji uległo ograniczeniu, z drugiej zaś ta najważniejsza – media-
cyjna – nie została znacząco uszczuplona. Ponadto, Rada UE wciąż jest najważniej-
szą unijną instytucją.

Szef rządu państwa sprawującego prezydencję może – w pewnym aspekcie –
pełnić rolę politycznego przywódcy Unii Europejskiej. Jest on zwierzchnikiem
ministrów prowadzących posiedzenia konkretnych składów Rady, „szefem” pre-
zydencji. Po zmianach wprowadzonych przez traktat lizboński jego rola została
jednak ograniczona właściwie tylko do tej kwestii, dlatego przywództwo politycz-
ne szefa rządu państwa sprawującego prezydencję można określić bardziej jako
miękkie, niezinstytucjonalizowane, zależne od indywidualnych cech konkretnego
polityka. Należy pamiętać o zarysowanym obrazie zjawiska przywództwa politycz-
nego w Unii – ma ono dwa aspekty (personalny i instytucjonalny) oraz jest roz-
proszone pomiędzy różne osoby i instytucje. Nie może być przez to rozumiane
tak, jak przywództwo w polityce krajowej. Konkludując – szef rządu państwa spra-
wującego prezydencję nie jest wyłącznym przywódcą politycznym UE, a jedynie
jednym z wielu.

Przywództwo polityczne szefa rządu państwa sprawującego prezydencję należy
wyprowadzić z nurtów osobowościowego i instytucjonalnego. To indywidualne
cechy danego polityka decydują o jego odbiorze oraz znaczeniu jego słów i czynów
na arenie europejskiej. Równocześnie wyłącznie one nie są w stanie zapewnić mu
pozycji „szefa” prezydencji, gdyż tę zyskuje on dzięki systemowo wypracowanym
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54 Aktualnie kolejność sprawowania prezydencji określa Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. 
w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie, „Dziennik Urzędowy Unii Europej-
skiej” z 4 stycznia 2007 r., L 1, 2007, s. 11-12.

55 „Polskie” trio dopełniają Dania (prezydencja w pierwszej połowie 2012 r.) i Cypr (druga poło-
wa 2012 r.).

56 Oscylują one wokół: podziału dotychczasowych uprawnień prezydencji pomiędzy przewodni-
czącego RE, przewodniczącego Rady do Spraw Zagranicznych oraz przedstawicieli trzech
państw tzw. trio prezydencji; ograniczenia sprawowania prezydencji do Rady do Spraw Ogól-
nych (i ewentualnych innych), COREPER I, COREPER II oraz przyporządkowanych Radzie komi-
tetów i grup roboczych; ograniczenia niektórych funkcji prezydencji. Wyróżnić można pięć
podstawowych: mediacyjną, administracyjną, planistyczną, koordynacyjną, reprezentacyjną –
pierwsze dwie na mocy traktatu lizbońskiego nie uległy znaczącemu ograniczeniu, w przeci-
wieństwie do pozostałych. Zob.: J. J. Węc, op.cit., s. 35-45.



przez Unię zasadom funkcjonowania jej instytucji oraz na podstawie przepisów
konstytucyjnych obowiązujących w jego państwie57.

Funkcje przywództwa politycznego szefa rządu państwa sprawującego prezy-
dencję klasyfikować można na dwa sposoby – według funkcji samej prezydencji
oraz według funkcji typowych dla zjawiska przywództwa politycznego. W tym dru-
gim przypadku funkcje mające na celu zaspokojenie potrzeb indywidualnych, utoż-
samić możemy z tymi działaniami, poprzez które przywódca państwa sprawującego
prezydencję realizuje narodowe interesy tego państwa. Funkcje mające na celu
zaspokojenie potrzeb zbiorowych wypełniane są przez działania służące interesom
Unii jako całości.

Najtrudniejsza do uchwycenia jest relacja przywództwa politycznego szefa
rządu państwa sprawującego prezydencję z władzą polityczną. Jak zostało już
stwierdzone, nie są to zjawiska tożsame, a ich związek jest integralną częścią każ-
dej spójnej koncepcji pierwszego z nich. W omawianym przypadku relacja ta jest
jednak jeszcze bardziej skomplikowana. Sprawowanie władzy politycznej nie jest
bowiem celem, istotą działań szefa rządu państwa sprawującego prezydencję. Jest
jednak ich warunkiem sine qua non, bowiem tylko sprawując władzę polityczną
w swoim państwie, dany polityk może być zwierzchnikiem ministrów, którzy 
w trakcie prezydencji prowadzą posiedzenia składów Rady UE. W tej sytuacji prze-
wodzenie jakiemuś środowisku lub inna forma przywództwa, realizowana we wła-
snym państwie, daje politykowi pozycję szefa rządu związaną z władzą polityczną.
Ta zaś – niejako w konsekwencji – powoduje możliwość sprawowania przez okre-
ślony czas przywództwa politycznego także poza własnym państwem – w Unii
Europejskiej.

Tak nakreślony obraz przywództwa prowadzi do wniosku o jego wielowymia-
rowym charakterze. Przede wszystkim w przywództwie politycznym szefa rządu
państwa sprawującego prezydencję skupiają się dwa aspekty – personalny (kon-
kretny polityk) oraz instytucjonalny (zajmowany przez niego urząd oraz traktato-
we uwarunkowania funkcjonowania Rady UE i jej pozycja w systemie instytucjo-
nalnym UE). Wynika to z ogólnej dwuaspektowości zjawiska przywództwa poli-
tycznego w Unii – z jednej strony istotne są indywidualne cechy polityka, z dru-
giej pozycja i znaczenie, które dają mu przepisy prawa. Reasumując, przywództwo
polityczne szefa rządu państwa sprawującego prezydencję wynika z instytucjonal-
nych uwarunkowań funkcjonowania UE oraz cech osobistych polityka. Powinno
ono mieć na celu wypełnianie funkcji prezydencji, a także realizację interesów
państwa ją sprawującego oraz Unii jako całości. Wreszcie nie wiąże się ono z wła-
dzą polityczną na arenie europejskiej, ale wynika z władzy politycznej sprawowa-
nej w danym kraju.
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57 Dowodzi to uzupełniania się źródeł przywództwa politycznego. W tym przypadku nie mają
znaczenia nurty sytuacyjny i interakcyjny, ponieważ sprawowanie prezydencji jest rutynowym
aspektem członkostwa w UE.



Przywództwo polityczne Donalda Tuska podczas polskiej 
prezydencji w Radzie UE

Premier Donald Tusk w trakcie polskiej prezydencji podejmował różnego
rodzaju działania, które sklasyfikować można – według form aktywności – jako:
udział w spotkaniach bilateralnych; udział w multilateralnych posiedzeniach 
i szczytach; przemówienia. Fakt podejmowania tych czynności oraz wypowiadane 
w ich trakcie słowa i składane deklaracje były przejawem przywództwa polityczne-
go Tuska, który próbował nadać nowy, euroentuzjastyczny ton debacie na temat
Unii Europejskiej.

1. Spotkania bilateralne

Wśród spotkań dwustronnych – wymagających najszerszego omówienia – na
podstawie kryteriów geograficznego i politycznego można wyszczególnić spotkania
szefa polskiego rządu z przedstawicielami: państw członkowskich UE; instytucji
unijnych; państw europejskich niebędących członkami UE; państw pozaeuropej-
skich; organizacji międzynarodowych (innych niż UE). Kolejnym kryterium jest
czas57. Tusk – co oczywiste – odbył szereg spotkań z politykami z wyżej wymienio-
nych kategorii w trakcie trwania polskiej prezydencji. Odbywały się one jednak też
jeszcze w okresie przygotowań do niej, kiedy celem było przybliżenie rozmówcom
programu polskiego przewodnictwa w Radzie UE59.

1.1. Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Spośród wyszczególnionych kategorii spotkań Donalda Tuska największe zna-
czenie miały te, które odbywał on z przywódcami innych państw członkowskich UE.

1.1.1. Spotkania przed inauguracją prezydencji

Zestawienie spotkań szefa polskiego rządu odbywających się przed 1 lipca 2011
r., których jednym z tematów była prezentacja i omówienie wstępnych – a po 31 maja
2011 r. oficjalnych – priorytetów polskiej prezydencji przedstawia tabela nr 160.
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58 W tekście analizowany jest okres od 21 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Pierwsza data to
dzień przyjęcia przez polski rząd i ogłoszenia wstępnej listy priorytetów programowych pol-
skiej prezydencji – od tego momentu rozmowy na jej temat mogły toczyć się wokół konkret-
nych, aczkolwiek nadal wstępnych, deklaracji. Zob.: strona internetowa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/rzad/pozostale_dokumenty/informacje_zwiazane_
z_ue/_wstepna_lista_priorytetow_p,5071/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

59 Informacje na temat dat poszczególnych spotkań pochodzą ze strony internetowej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl). Konkretne spotkanie jest w tekście uwzględ-
nione w sytuacji, kiedy na obecność tematu polskiej prezydencji w jego agendzie KPRM wska-
zywała w jego opisie. Następnie informacja ta była weryfikowana i uszczegóławiana na pod-
stawie innych źródeł.

60 W tabeli nr 1 pogrubioną czcionką oznaczono spotkania zasługujące z różnych względów na
szersze omówienie w dalszej części tekstu.



Tabela nr 1. Spotkania Donalda Tuska z przywódcami innych państw członkowskich UE
przed inauguracją polskiej prezydencji w Radzie UE

Data Państwo spotkania Rozmówca

13 października 2010 r. Bułgaria Premier Bułgarii Bojko Borisow61

4 listopada 2010 r. Polska Premier Czech Petr Neèas62

1 grudnia 2010 r. Polska Premier Węgier Viktor Orbán63

6 grudnia 2010 r. Niemcy Kanclerz Niemiec Angela Merkel64

19 stycznia 2011 r. Polska Premier Finlandii Marii Kiviniemi65

10 marca 2011 r. Hiszpania Premier Hiszpanii Jose Luis Zapatero66

6 kwietnia 2011 r. Polska Premier Malty Lawrence Gonzi67

7 kwietnia 2011 r. Polska Premier Grecji Georgios Papandreu68
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61 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/wizyta_premiera_w_bulgarii,5443/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

62 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/spotkanie_premierow_polski_i_c,5483/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Po zakończeniu spotkania szef polskiego rządu podkreślił: „Wiążemy duże nadzieje na
współpracę z Czechami podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Czechy będą wtedy
sprawować przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Zbliżający się sezon polityczny będzie
stał pod znakiem Europy Środkowo-Wschodniej”.

63 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/
centrum_prasowe/wydarzenia/wizyta_premiera_wegier_w_polsc,5765/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).

64 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/polsko_niemieckie_konsultacje_,5774/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Spotkanie Tuska i Merkel miało miejsce podczas polsko-niemieckich konsultacji mię-
dzyrządowych. Kanclerz wyraziła wówczas gotowość wsparcia polskiej prezydencji, deklarując
szczególne wsparcie Niemiec dla Partnerstwa Wschodniego.

65 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/premier_systematyczne_rozmowy,5971/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Po zakończeniu spotkania premier Kiviniemi pozytywnie wypowiadała się o programie
Partnerstwa Wschodniego. Tusk przekazał z kolei wiadomość o poparciu Finlandii dla kwestii
rozszerzenia UE jako jednego z priorytetów polskiej prezydencji.

66 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum
_prasowe/wydarzenia/premier_polska_jest_gotowa_uc,6174/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012). Po
spotkaniu Tusk poinformował o poparciu Hiszpanii dla priorytetów polskiej prezydencji.

67 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/premierzy_polski_i_malty_o_syt,6347/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Głównym tematem, który Tusk określił po spotkaniu jako jedno z wyzwań polskiej pre-
zydencji, była – ważna dla Malty – kwestia nielegalnej imigracji do Europy z Afryki Północnej.

68 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/premier_dla_polski_i_grecji_i,6359/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Po rozmowie z Papandreu, Tusk po raz kolejny wymienił wyzwania polskiej prezyden-
cji: ponownie sprawę nielegalnej imigracji oraz kryzys finansowy strefy euro i konieczność
zapewnienia równorzędnego traktowania stosunków zarówno z południowymi, jak i wschod-
nimi sąsiadami Unii.



8 kwietnia 2011 r. Austria Kanclerz Austrii Werner Faymann69

18 kwietnia 2011 r. Wielka Brytania Premier Wielkiej Brytanii David Cameron70

20 maja 2011 r. Polska Premier Bułgarii Bojko Borisow71

30 maja 2011 r. Polska Premier Szwecji Frederik Reinfeldt72

3 czerwca 2011 r. Francja Prezydent Francji Nicolas Sarkozy,
premier Francji François Fillon73

13 czerwca 2011 r. Polska Premier Estonii Andrus Ansip74

21 czerwca 2011 r. Polska Kanclerz Niemiec Angela Merkel75

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

Spośród spotkań odbywających się jeszcze w roku 2010 najważniejsze – z punk-
tu widzenia przygotowań do prezydencji – było to podczas wizyty w Polsce premie-
ra Węgier Viktora Orbána (1 grudnia 2010 r.). Spotkali się wtedy szefowie rządów
państw, których prezydencje miały nastąpić po sobie. Tusk stwierdził w imieniu
swoim i Orbána: „Zrobimy obaj wszystko, aby ten najbliższy rok był dla Europy
rokiem spokojniejszym i rokiem przełamania turbulencji, które wstrząsają nie tylko
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69 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/premier_wspolnie_bedziemy_mus,6369/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Również w tej rozmowie pojawiła się sprawa nielegalnej imigracji z Afryki Północnej –
konieczność podjęcia tego tematu na forum UE Tusk określił jako wspólny obowiązek. Powie-
dział także, iż w tak trudnym momencie, na jaki przypada polska prezydencja, liczy on na
pomoc Austrii, zwłaszcza, że relacje obu krajów ocenił jako najlepsze w historii.

70 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/polska_i_wielka_brytania_beda_,6414/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).

71 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/wizyta_premiera_bulgarii_w_pol,6607/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Wypowiedzi po spotkaniu skupiły się głównie wokół zapewnień o wsparciu Polski dla
wejścia Bułgarii do strefy Schengen oraz o bułgarskim poparciu dla priorytetów polskiej prezy-
dencji.

72 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/premierzy_polski_i_szwecji_ma,6668/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Konkluzją spotkania było zapewnienie premierów o ich „wspólnej wizji rozwoju UE”.
Głównymi tematami rozmów były: jednolity rynek, strefa Schengen oraz Partnerstwo
Wschodnie.

73 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/premier_polska_moze_liczyc_na,6704/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).

74 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/estonskie_poparcie_dla_polskie,6760/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Po spotkaniu premier Ansip jasno zadeklarował: „Możecie liczyć na nasze wsparcie 
w czasie polskiej prezydencji”.

75 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/premier_polsko_niemieckie_rel,6852/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).



Europą, ale i całym światem”76. Mimo że Węgry nie tworzyły z Polską tzw. trio pre-
zydencji, to obaj politycy skonsultowali ze sobą programy przewodnictwa swoich
krajów w Radzie UE – polski premier mówił, że „następujące po sobie prezydencje
będą prowadzone w tym samym duchu i z takim samym rozumieniem spraw euro-
pejskich”77.

W styczniu 2011 r. Donald Tusk rozpoczął cykl roboczych wizyt będący ele-
mentem przygotowań do prezydencji – w ich trakcie miał on przedstawiać jej
program i zabiegać o poparcie dla niego. Do tego samego celu wykorzystywał też
premier wizyty europejskich polityków w Polsce. Wraz ze zbliżaniem się inaugu-
racji prezydencji, rozpoczęły się spotkania Tuska z politykami z największych
państw UE.

Podczas pierwszego – z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem 
(18 kwietnia 2011 r.) – rozmówca Tuska podkreślił, że „zaangażowanie UE w spra-
wy Afryki Północnej nie może odbywać się kosztem realizacji Partnerstwa Wschod-
niego”78. Podobnie inne polskie priorytety Tusk ocenił jako sprawy łączące Polskę 
i Wielką Brytanię oraz osobiście jego i Camerona79. Jedyną kwestią, na którą wska-
zano jako różniącą premierów, był przyszły unijny budżet80.

Rozmowy z przywódcami dwóch największych państw Unii Tusk odbył 
w czerwcu, krótko przed inauguracją prezydencji. Podczas wizyty we Francji 
(3 czerwca 2011 r.) spotkał się z prezydentem Nicolasem Sarkozym i premierem Fra-
nçois Fillonem. Po zakończeniu rozmów szef polskiego rządu przekazał informację
o „pełnym porozumieniu, co do istotnych punktów polskich priorytetów”81. Dodał
także, że „zawsze kiedy Polska podejmuje poważne wyzwania w ramach Unii Euro-
pejskiej, może liczyć na prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego”82.
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76 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/wizyta_premiera_wegier_w_polsc,5765/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).

77 Ibidem. Orbán podkreślił, iż przez cały rok 2011 Unią miały kierować państwa z Europy Środ-
kowo-Wschodniej. W aspekcie pokazywania na forum UE wyszehradzkiej współpracy regio-
nalnej spotkanie z Orbánem było kontynuacją rozmów Tuska z premierem Czech P. Neèasem
z listopada 2010 r.

78 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/polska_i_wielka_brytania_beda_,6414/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Polski premier ocenił, że była to wypowiedź „spontaniczna i zdecydowana, która pozwa-
la sądzić, że Europa będzie w sposób zbilansowany traktować oba wymiary sąsiedztwa: Połu-
dniowego i Wschodniego”.

79 Ibidem.
80 Ibidem.
81 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-

trum_prasowe/wydarzenia/premier_polska_moze_liczyc_na,6704/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Tusk podkreślił zwłaszcza porozumienie w obszarze wspólnej polityki bezpieczeństwa,
w tym bezpieczeństwa energetycznego.

82 Ibidem.



Spotkanie z kanclerz Angelą Merkel (21 czerwca 2011 r.) odbyło się w ramach pol-
sko-niemieckich konsultacji międzyrządowych83. Wśród omawianych spraw dotyczą-
cych Unii znalazły się także cele i program polskiego przewodnictwa 
w Radzie UE. Tusk zapewnił, że otrzymał od kanclerz i ministrów federalnych deklara-
cję wsparcia dla polskiej prezydencji i jej priorytetów84. Merkel podkreśliła, że Niemcy
są szczególnie zainteresowane Partnerstwem Wschodnim, akcesją Chorwacji do UE 
i podpisaniem umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą85. Szef polskiego rządu podsumo-
wał spotkanie słowami o znanej na unijnym forum dobrej współpracy obu państw,
którą w przededniu prezydencji określił jako „bardzo ważne doświadczenie” dla Polski86.

Reasumując, przed inauguracją prezydencji premier Tusk odbył szereg spotkań
z przywódcami innych państw członkowskich UE. Ich głównymi tematami były
zawsze relacje dwustronne, jednak już od drugiej połowy 2010 r. temat polskiego
przewodnictwa w Radzie UE pojawiał się z coraz większą częstotliwością. Począwszy
od kwietnia 2011 r. temat prezydencji był każdorazowo jednym z głównych na kolej-
nych spotkaniach, które kończyły się wyrażeniem przez rozmówcę szefa polskiego
rządu poparcia – dla konkretnych priorytetów lub całego programu prezydencji.
Poprzez spotkania te Tusk przybliżał europejskim partnerom polską wizję Europy 
i własnego w niej przewodnictwa. Tym samym kwestie unijne zajmowały wówczas
ważne miejsce w agendach spotkań polskiego premiera.

1.1.2. Spotkania w trakcie prezydencji

Po rozpoczęciu prezydencji zmienił się charakter spotkań bilateralnych szefa
polskiego rządu z politykami z innych państw unijnych. Spadła ich częstotliwość87

oraz nastąpiła redefinicja tematów rozmów podczas spotkań88. Zestawienie zawiera
tabela nr 289.
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83 Podczas konsultacji została przyjęta „Deklaracja Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy” wraz z programem współpracy obu krajów – zob.: strona internetowa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/deklara-
cja_i_program_wspolprac,6850/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

84 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/premier_polsko_niemieckie_rel,6852/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).

85 Ibidem.
86 Ibidem.
87 Wpływ na to miało kilka czynników: duża część spotkań przed inauguracją prezydencji była

wyłącznie elementem przygotowań do niej; zwiększyła się liczba spotkań z przedstawicielami
instytucji unijnych; w Polsce trwała kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi
zaplanowanymi na 9 października 2011 r., w którą premier osobiście aktywnie się zaangażo-
wał. Drugie półrocze jest też dla funkcjonowania UE de facto po prostu krótsze – z powodu
wakacji oraz okresu przedświątecznego.

88 Nadal były to kwestie unijne, lecz nie rozmawiano już – co naturalne – o założeniach progra-
mowych polskiej prezydencji, lecz o aktualnych sprawach UE i możliwościach oddziaływania
na nie polskich urzędników.

89 W tabeli nr 2 pogrubioną czcionką oznaczono spotkania zasługujące z różnych względów na
szersze omówienie w dalszej części tekstu.



Tabela nr 2. Spotkania Donalda Tuska z przywódcami innych państw członkowskich UE
w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE

Data Państwo spotkania Rozmówca
15 lipca 2011 r. Czechy Prezydent Czech Vaclav Klaus, 

premier Czech Petr Neèas90

15 września 2011 r. Polska Premier Portugalii Pedro Passos Coelho91

21 października 2011 r. rozmowa telefoniczna92 Kanclerz Niemiec Angela Merkel93

27 października 2011 r. Polska Premier Danii Helle Thorning-Schmidt94

7 grudnia 2011 r. rozmowa telefoniczna Premier Wielkiej Brytanii David Cameron95

19 grudnia 2011 r. Polska Premier Finlandii Jyrki Katainen96

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

Wizyta Tuska w Pradze (15 lipca 2011 r.) była w pewnym sensie kontynuacją
spotkań odbywających się przed 1 lipca 2011 r., gdyż jednym z jej celów było uzy-
skanie wyraźnego poparcia kolejnego państwa97. Udało się to osiągnąć – premier
Neèas zadeklarował, że priorytety polskiej prezydencji Czesi „uważają za własne 
i w całości je popierają”98. Wizyta ta nosiła też jednak wyraźne znamiona faktu, 
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90 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/wizyta_premiera_w_pradze,7080/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

91 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/spotkanie_premierow_polski_i_p,7726/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Tusk i Passos Coelho rozmawiali o finansach UE – kryzysie strefy euro i związanej z tym
sytuacji Portugalii oraz projektowanej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (Tusk dzię-
kował premierowi Portugalii za „owocną współpracę między polską prezydencją a Portugalią,
jeśli chodzi o przyszły budżet europejski, w szczególności politykę spójności”), a także o Euro-
pejskiej Polityce Sąsiedztwa (m.in. Partnerstwo Wschodnie).

92 W trakcie sprawowania prezydencji Tusk odbywał też zwyczajowe dla szefa rządu konsultacje
przed szczytami RE. Taki właśnie charakter miały rozmowy telefoniczne z kanclerz Merkel 
i premierem Cameronem.

93 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/rozmowa_premiera_donalda_tuska,8156/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Były to konsultacje przed szczytem RE zaplanowanym na 23 października 2011 r.

94 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/spotkanie_premiera_donalda_tus,8183/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

95 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/rozmowa_premiera_donalda_tuska,8506/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Były to konsultacje przed szczytem RE zaplanowanym na 8-9 grudnia 2011 r.

96 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum
_prasowe/wydarzenia/wizyta_premiera_finlandii_w_po,8634/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

97 Wizyta wpisywała się w spotkania Tuska z Neèasem w listopadzie 2010 r. i V. Orbánem w grud-
niu 2010 r. – także tutaj przywódcy wskazywali na ważną rolę państw regionu Europy Środko-
wo-Wschodniej w UE.

98 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum
_prasowe/wydarzenia/wizyta_premiera_w_pradze,7080/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).



że odbywała się w momencie, w którym Polska przewodniczyła już pracom Rady UE
– obaj premierzy podjęli temat ewentualnych wspólnych działań w kwestiach prze-
widzianych przez program prezydencji, takich jak rozwój rynku wewnętrznego, bez-
pieczeństwo energetyczne99 i polityka spójności.

Ważnym spotkaniem Tuska podczas polskiej prezydencji były konsultacje 
z premier Danii Helle Thorning-Schmidt (27 października 2011 r.), w trakcie któ-
rych poruszono tematy: polskich doświadczeń związanych z kierowaniem praca-
mi Rady UE, współpracy w ramach tzw. trio prezydencji, bieżącej sytuacji Unii100.
W wypowiedziach polityków po zakończeniu spotkania brzmiał wspólny ton –
Tusk mówił o „ochronie integralności całej Unii Europejskiej”, Thorning-Schmidt
zaś o „wspólnym interesie europejskim opartym na współpracy i spójności”101.

Ostatnim w trakcie polskiej prezydencji spotkaniem bilateralnym Tuska była
wizyta w Polsce premiera Finlandii Jyrki Katainena (19 grudnia 2011 r.)102. Z racji jej
terminu szef fińskiego rządu podsumował kończące się polskie przewodnictwo 
w Radzie UE: „Chciałbym podziękować za dobrą prezydencję. Mogę stwierdzić 
z pełną odpowiedzialnością, że polska prezydencja była bardzo dobrze przeprowa-
dzona, bardzo ważne sprawy zyskały nowy wymiar. Podejście do prezydencji było
bardzo dobre i silne. Nie tylko treść, ale także sposób i styl, w jaki Unia została
poprowadzona”103.

Po inauguracji polskiej prezydencji premier Donald Tusk uczestniczył 
w mniejszej liczbie spotkań bilateralnych niż w okresie bezpośrednich przygoto-
wań do niej. Tematami rozmów w drugim półroczu 2011 r. były bieżące sprawy
Unii i próby znalezienia pola do efektywnej współpracy z przedstawicielami part-
nerskich krajów. Tusk wciąż wykorzystywał te spotkania do prezentowania swo-
jej wizji Europy.
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99 Tusk zapowiedział otwarcie we wrześniu 2011 r. polsko-czeskiego interkonektora gazowego 
w okolicach Cieszyna i odniósł ten przejaw dobrej współpracy obu państw w dziedzinie ener-
getyki szerzej – do sytuacji energetycznej UE, wskazując na to, że inwestycja ją poprawi. Do
otwarcia interkonektora doszło 14 września 2011 r. – zob.: strona internetowa Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/interkonektor
_gazowy_w_cieszyn,7718/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

100 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum
_prasowe/wydarzenia/spotkanie_premiera_donalda_tus,8183/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

101 Ibidem. Obie wypowiedzi dotyczyły mechanizmów walki z kryzysem strefy euro.
102 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum

_prasowe/wydarzenia/wizyta_premiera_finlandii_w_po,8634/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Tematami rozmowy były: działania antykryzysowe w Unii, perspektywa finansowa na lata
2014-2020, Partnerstwo Wschodnie. Efektem wizyty Katainena było przyjęcie wspólnego
komunikatu w sprawie wzmocnionej współpracy między Polską a Finlandią – zob.: strona
internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/
wydarzenia/wspolny_komunikat_ws_wzmocnio,8625/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

103 Ibidem.



1.2. Przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej

Polska prezydencja była w okresie przygotowań do niej, a zwłaszcza w czasie jej trwa-
nia, naturalnym tematem rozmów Tuska podczas spotkań z unijnymi urzędnikami.

1.2.1. Spotkania przed inauguracją prezydencji

Zestawienie spotkań premiera Tuska z przedstawicielami unijnych instytucji,
które odbyły się przed 1 lipca 2011 r., przedstawia tabela nr 3104.

Tabela nr 3. Spotkania Donalda Tuska z przedstawicielami instytucji unijnych przed
inauguracją polskiej prezydencji w Radzie UE

Data Miejsce spotkania Rozmówca
11 października 2010 r. Polska (Warszawa) Przewodniczący KE Jose Manuel Barroso105

17 stycznia 2011 r. Polska (Warszawa) Przewodniczący RE Herman Van Rompuy106

15 marca 2011 r.107 Polska (Warszawa) Przewodniczący RE Herman Van Rompuy108

25 maja 2011 r. brak informacji Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów 
i Demokratów w Parlamencie Europejskim
(S&D)109

26 maja 2011 r. brak informacji Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPP)110
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104 W tabeli nr 3 pogrubioną czcionką oznaczono spotkania zasługujące z różnych względów na
szersze omówienie w dalszej części tekstu.

105 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/spotkanie_donalda_tuska_z_jose,5438/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Głównymi tematami spotkania były: kolejne posiedzenie RE, zarządzanie gospodarcze w UE
oraz tzw. dopalacze (jesień 2010 r. była w Polsce okresem żywej dyskusji publicznej na ich
temat – Tusk chciał uzgodnić z Barroso możliwość unijnych regulacji w tym zakresie). Z lako-
nicznej informacji wynika także, że politycy rozmawiali o polskiej prezydencji i Partnerstwie
Wschodnim.

106 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/spotkanie_premiera_z_przewodni,5949/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

107 W międzyczasie odbyło się jeszcze jedno spotkanie Tuska z Van Rompuyem – nie dotyczyło
ono jednak polskiej prezydencji, lecz odbywającego się 11 marca 2011 r. nadzwyczajnego posie-
dzenia RE poświęconego sytuacji w Afryce Północnej, głównie w Libii. Zob.: strona interneto-
wa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarze-
nia/rozmowa_premiera_z_przewodnicz,6154/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

108 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_z_szefem_re_o_polskiej,6201/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

109 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/spotkanie_premiera_z_liderami_,6637/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012). 

110 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/europejscy_chadecy_u_premiera,6643/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
W spotkaniu wziął udział także Joseph Daul, lider EPP. PO należy do niej jako federacji partii
europejskich, wchodzi też w skład jej grupy w PE. Wcześniejsze spotkanie Tuska z Daulem
odbyło się 26 listopada 2010 r. w Warszawie – zob.: strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/spotkanie_premiera_
z_przewodni,5734/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).



16 czerwca 2011 r. brak informacji Grupa Zielonych/Wolnego Przymierza 
Europejskiego (Greens-EFA)111

17 czerwca 2011 r. Polska (Warszawa) Konferencja Przewodniczących PE 
(przewodniczący PE, 
przewodniczący frakcji)112

11 lipca 2011 r. brak informacji Grupa Porozumienia Liberałów 
i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)113

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

Po pierwszym spotkaniu z Tuskiem (17 stycznia 2011 r.) Van Rompuy mówił:
„Jestem niezmiernie zadowolony ze stanu przygotowań Polski. Będziemy współpra-
cowali blisko, aby polska prezydencja okazała się sukcesem”114. Tusk z kolei chwalił
współpracę z przewodniczącym RE i podkreślał wagę Partnerstwa Wschodniego dla
przyszłego polskiego przewodnictwa, wskazując, że jest ono jednym z jego głównych
priorytetów115. Pozostałe kwestie zapowiadane przez Tuska po tym spotkaniu to:
finał chorwackiego procesu akcesyjnego, poprawa relacji z Rosją oraz aktywność 
w walce z kryzysem finansowym116. Kolejne priorytety Tusk wymienił po drugim
spotkaniu z Van Rompuyem (15 marca 2011 r.) – były to kwestie dotyczące jednoli-
tego rynku, bezpieczeństwa Europy, rozwoju współpracy w ramach Partnerstwa
Wschodniego i organizacji jego szczytu, który Van Rompuy określił „jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń polskiej prezydencji”117.

Kontakty z Parlamentem Europejskim były istotnym elementem przygotowań
do prezydencji – szef polskiego rządu spotkał się z przedstawicielami czterech grup
politycznych oraz z Konferencją Przewodniczących PE118. Podczas tego ostatniego
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111 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/szef_rzadu_spotkal_sie_z_przed,6813/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

112 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/parlament_europejski_sojusznik,6825/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

113 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/poparcie_liberalow_w_parlamenc,7013/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Spotkanie to odbyło się już po inauguracji polskiej prezydencji, jednak stanowiło wyraźną kon-
tynuację spotkań z przedstawicielami PE, które w większości odbyły się przed 1 lipca 2011 r. –
dlatego też zostało ono uwzględnione w części dotyczącej spotkań odbywających się przed roz-
poczęciem polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

114 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/spotkanie_premiera_z_przewodni,5949/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

115 Ibidem. Tusk mówił: „Idea Partnerstwa Wschodniego leży w interesie całej Unii. Doszliśmy do
wniosku, że sytuacja na Białorusi i w innych państwach uczestniczących w Partnerstwie nadal
wymaga koncentracji i aktywności”.

116 Ibidem.
117 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_

prasowe/wydarzenia/premier_z_szefem_re_o_polskiej,6201/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
118 Wszystkie spotkania poświęcone były polskiej prezydencji – Tusk przedstawiał jej założenia 

i priorytety.



spotkania premier i towarzyszący mu ministrowie przedstawili szczegóły programu
polskiej prezydencji, prezentując jej priorytety: dalszą integrację, walkę z kryzysem
finansowym, wzrost gospodarczy, zwiększenie konkurencyjności oraz zyskanie
gwarancji bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Tusk podkreślił, 
że: „Polskie priorytety są próbą dalszej integracji Europy”119. Podsumowując spotka-
nie, przewodniczący PE Jerzy Buzek powiedział: „Jest pełne poparcie wszystkich
ugrupowań politycznych w PE dla prezydencji polskiej jako całości i dla polskich
priorytetów”120 oraz dodał, że „Polska może dać impuls do zmiany nastroju w całej
Unii”121.

Spotkania z przedstawicielami RE i PE pokazały poparcie dla programu polskiej
prezydencji, który Tusk przedstawiał – wraz ze swoją wizją UE – by w momencie
początku jego realizacji mieć możliwie szerokie poparcie, także w instytucjach unij-
nych i pośród ich liderów.

1.2.2. Spotkania w trakcie prezydencji

W trakcie sprawowania przez Polskę prezydencji zwiększyła się liczba spotkań
premiera Tuska z przedstawicielami unijnych instytucji – przede wszystkim z prze-
wodniczącym RE. Zestawienie spotkań przestawia tabela nr 4122.

Tabela nr 4. Spotkania Donalda Tuska z przedstawicielami instytucji unijnych w trakcie
polskiej prezydencji w Radzie UE

Data Miejsce spotkania Rozmówca
8 lipca 2011 r. Polska (Warszawa) Przewodniczący KE Jose Manuel Barroso123

26 sierpnia 2011 r. rozmowa telefoniczna Przewodniczący RE Herman Van Rompuy124

30 sierpnia 2011 r. Belgia (Bruksela) Przewodniczący KE Jose Manuel Barroso,
przewodniczący PE Jerzy Buzek125
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119 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/parlament_europejski_sojusznik,6825/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

120 Ibidem.
121 Ibidem.
122 W tabeli nr 4 pogrubioną czcionką oznaczono spotkania zasługujące z różnych względów na

szersze omówienie w dalszej części tekstu.
123 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_

prasowe/wydarzenia/wspolne_obrady_rady_ministrow_,6998/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
124 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_

prasowe/wydarzenia/rozmowa_premiera_donalda_tuska,7518/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Tematami rozmowy były: sytuacja w strefie euro, reforma zarządzania gospodarczego 
w UE i przygotowania do szczytu Partnerstwa Wschodniego. Rozmowa ta była elementem sta-
łych konsultacji Tuska z Van Rompuyem.

125 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum
_prasowe/wydarzenia/premier_donald_tusk_w_brukseli,7536/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).



6 września 2011 r. Polska (Warszawa) Martin Schultz, lider grupy Postępowego 
Sojuszu Socjalistów i Demokratów 
w Parlamencie Europejskim126

12 września 2011 r. Belgia (Bruksela) Przewodniczący RE Herman Van Rompuy127

29 września 2011 r. Polska (Warszawa) Przewodniczący RE Herman Van Rompuy128

20 października 2011 r. Belgia (Bruksela) Przewodniczący RE Herman Van Rompuy,
przewodniczący KE Jose Manuel Barroso129

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

Spotkanie Tuska i Barroso w dniu 8 lipca 2011 r. odbyło się podczas – zwycza-
jowego na początku każdej prezydencji – wspólnego posiedzenia rządu państwa ją
sprawującego i Komisji Europejskiej130. Po indywidualnej rozmowie z przewodni-
czącym KE, polski premier powiedział: „Dzisiejsze spotkanie potwierdziło nasze
wzajemne intencje mocnej współpracy, po to, by maksimum decyzji miało maksy-
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126 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/spotkania_premiera_poswiecone_,7642/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Szef europejskich socjalistów wyraził się z uznaniem o – odbywającym się wcześniej tego same-
go dnia – spotkaniu Tuska z białoruskimi opozycjonistami. Mówił też o innym państwie Part-
nerstwa Wschodniego – Ukrainie (wskazał na konieczność poprawy tamtejszych relacji władzy
z opozycją) oraz odniósł się do spraw bieżących, wskazując na dotychczasowe osiągnięcia pol-
skiej prezydencji (m.in. postęp w kwestii regulacji finansowych).

127 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/spotkanie_premiera_tuska_i_prz,7691/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Tematy rozmowy obu polityków były podobne jak podczas ich wcześniejszej rozmowy telefo-
nicznej. Po spotkaniu Tusk powiedział: „Polska opowiada się za Unią Europejską, która jako
całość będzie bardziej zdyscyplinowana w zakresie działań gospodarczych i finansowych, i jest
przeciwko tworzeniu nowych podziałów we wspólnocie”.

128 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/spotkania_premiera_i_przewodni,7915/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Spotkanie odbyło się dzień przed szczytem Partnerstwa Wschodniego. Tusk i Van Rompuy spo-
tkali się przedstawicielami białoruskiej opozycji i uczestników konferencji „Civil Society”. Szef
polskiego rządu docenił zaangażowanie państw Unii Europejskiej w próbę poprawy sytuacji na
Białorusi, a także podkreślił rolę Partnerstwa Wschodniego w procesie demokratyzacji państw
w nim uczestniczących.

129 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_donald_tusk_na_konfere,8143/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Spotkania odbyły się podczas Konferencji Budżetowej poświęconej perspektywie finansowej
2014-2020 (zob. niżej).

130 Podczas posiedzenia omawiano: planowaną perspektywę finansową UE na lata 2014-2020,
politykę energetyczną, jednolity patent europejski, „Single Market Act”, utworzenie Europej-
skiej Fundacji na rzecz Demokracji, nowe rozporządzenie w sprawie polityki spójności, pakiet
legislacyjny wspólnej polityki rolnej, eksport polskich warzyw na rynek rosyjski. Po wspólnych
obradach polskiego rządu i KE, Tusk spotkał się z Barroso, a ministrowie pracowali 
z komisarzami w ramach grup tematycznych.



malnie wspólnotowy charakter”131. Barroso także podkreślał wagę rozmawiania 
o sprawach Unii w duchu podejścia wspólnotowego, pełnego solidarności oraz
stwierdził: „W tej chwili Europa jest przepełniona pesymizmem. Niektóre skrajne
siły kwestionują istotę UE, przez co bardzo źle przysługują się swoim własnym pań-
stwom. Mam nadzieję, że polski optymizm i entuzjazm stanie się zaraźliwy”132.

Kolejny raz Tusk spotkał się z Barroso w dniu 30 sierpnia 2011 r.133 Po rozmowie
wskazał na najlepsze według niego metody wyjścia z kryzysu: „Europa dzisiaj potrze-
buje działań maksymalnie zintegrowanych, potrzebuje wzmacniania instytucji wspól-
notowych, przywództwa instytucjonalnego i politycznego, gdyż to jest dobra droga do
przełamania kryzysu finansowego, jakiego jesteśmy świadkami”134. Były to słowa
podobne do wypowiedzianych w przemówieniu inaugurującym polską prezydencję.
Wola silnego przywództwa jako jedna z recept na kryzys pobrzmiewała w wypowie-
dziach Tuska przez cały okres polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Podczas odbywających się w trakcie polskiej prezydencji spotkań z przedstawi-
cielami unijnych instytucji, Donald Tusk omawiał każdorazowo zbliżone tematy –
kryzys strefy euro, kwestie zarządzania gospodarczego w UE, Partnerstwo Wschod-
nie, potrzebę utrzymania wspólnoty i wykształcenia silnego przywództwa. Podob-
nie jak w przypadku spotkań z przywódcami innych unijnych państw, polski pre-
mier korzystał z możliwości prezentowania swojej wizji przyszłości UE.

1.3. Państwa europejskie niebędące członkami Unii Europejskiej

Temat polskiej prezydencji pojawiał się również w trakcie spotkań Donalda
Tuska z przywódcami europejskich państw niebędących członkami UE.

1.3.1. Spotkania przed inauguracją prezydencji

Przed inauguracją polskiego przewodnictwa w Radzie UE Tusk odbywał na jego
temat rozmowy z przywódcami niektórych państw objętych programem Partner-
stwa Wschodniego – Ukrainy i Mołdawii – oraz w trakcie wizyty na Bałkanach. Do
tej kategorii aktywności polskiego premiera należy także zaliczyć spotkania z wła-
dzami Turcji. Dominantą wszystkich wymienionych była kwestia ewentualnego dal-
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131 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum
_prasowe/wydarzenia/wspolne_obrady_rady_ministrow_,6998/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).

132 Ibidem.
133 Podczas spotkań omawiane było przeciwdziałanie kryzysowi strefy euro oraz prace Rady i PE

nad tzw. sześciopakiem. Tusk wskazał na potrzebę zakończenia przedłużającej się dyskusji nad
kolejnymi projektami i szybkiego zakończenia prac nad pakietem sześciu aktów prawnych
wzmacniających koordynację polityk gospodarczych w UE.

134 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum
_prasowe/wydarzenia/premier_donald_tusk_w_brukseli,7536/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).



szego rozszerzenia UE w kierunkach wschodnim i południowym. Zestawienie spo-
tkań przedstawia tabela nr 5135.

Tabela nr 5. Spotkania Donalda Tuska z przywódcami państw europejskich niebędących
członkami UE przed inauguracją polskiej prezydencji w Radzie UE

Data Państwo spotkania Rozmówca
7-8 grudnia 2010 r. Turcja Prezydent Abdullah Gül, premier Recep 

Tayyip Erdogan, przewodniczący 
parlamentu Mehmet Ali Sahin136

25-26 lutego 2011 r. Norwegia Król Norwegii Harald V, 
premier Jens Stoltenberg137

29-30 marca 2011 r. Mołdawia Premier Mołdawii Vladimir Filat, 
przewodniczący parlamentu Marian Lupu138

13 kwietnia 2011 r.139 Ukraina Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, 
premier Mykoła Azarow140

5 maja 2011 r. Czarnogóra Premier Czarnogóry Igor Lukšic141

6 maja 2011 r. Serbia Premier Serbii Mirko Cvetković142

7 maja 2011 r. Chorwacja Prezydent Chorwacji Ivo Josipovic, 
premier Jadranka Kosor143

3 czerwca 2011 r. Polska Prezydent Turcji Abdullah Gül144

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
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135 W tabeli nr 5 pogrubioną czcionką oznaczono spotkania zasługujące z różnych względów na
szersze omówienie w dalszej części tekstu.

136 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_ 
prasowe/wydarzenia/premier_po_pierwszym_dniu_wizy,5783/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

137 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/w_norwegii_o_gospodarce_i_ener,6137/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Spotkanie ze Stoltenbergiem zdominowały kwestie energetyczne, jednak Tusk przedstawił
także priorytety polskiej prezydencji (jednym z nich było bezpieczeństwo energetyczne).

138 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_wspiera_integracje_mol,6311/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

139 Wcześniej – 30 września 2010 r. i 3 lutego 2011 r. – Tusk spotkał się odpowiednio z premie-
rem i prezydentem Ukrainy. Rozmowy poświęcone były przygotowaniom do piłkarskich
mistrzostw Europy w 2012 r.

140 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_popiera_unijne_aspirac,6403/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

141 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/polska_popiera_europejskie_asp,6496/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

142 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_w_serbii,6508/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

143 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/wizyta_premiera_w_chorwacji,6509/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

144 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/wizyta_prezydenta_turcji,6715/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).



Poprzez spotkania z władzami państw objętych Partnerstwem Wschodnim jesz-
cze przed inauguracją prezydencji, premier Tusk chciał pokazać, jak ważny jest dla
Polski ten program oraz – szerzej – integracja kolejnych państw wokół unijnych war-
tości. W Mołdawii (29-30 marca 2011 r.) premier zadeklarował, że Polska „zrobi
wszystko, aby przyspieszyć, tak jak to tylko możliwe, proces integracji Mołdowy145

z Unią”146 oraz stwierdził, że „Mołdowa jest Europą, nawet jeśli dziś pozostaje poza
Unią Europejską”147. Na Ukrainie (13 kwietnia 2011 r.) Tusk mówił o woli osiągnię-
cia podczas polskiej prezydencji historycznego dla Europy i obu narodów kolejnego,
wyższego pułapu rozszerzenia UE148.

Wizyta Tuska na Bałkanach miała miejsce w dniach 5-7 maja 2011 r. W kolej-
nych jej dniach przebywał on w Czarnogórze, Serbii i Chorwacji. Po spotkaniu z pre-
mierem pierwszego z państw – Igorem Lukšiciem – szef polskiego rządu ogłosił, 
że „specjalnością nadchodzącej polskiej prezydencji w UE będzie rozszerzenie
Unii”149 oraz dodał, że „Europa czeka na Czarnogórę tak, jak kiedyś czekała na Pol-
skę”150. Celem polskiej prezydencji w kontekście Czarnogóry miało być oficjalne roz-
poczęcie negocjacji akcesyjnych151. 

Stanowisko Polski wobec rozszerzenia UE Tusk potwierdził w Serbii, w przy-
padku której celem miało być uzyskanie przez nią oficjalnego statusu państwa kan-
dydującego do członkostwa w Unii152. Tusk zapewnił w Belgradzie o takiej ambicji
polskiego rządu, a serbski premier Mirko Cvetković podkreślił świadomość posia-
dania przez jego kraj polskiego poparcia153.
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145 Nazwa „Mołdowa” pojawia się w tekście tylko w przypadku cytowania słów premiera Tuska. Jako
obowiązującą autor przyjął nazwę „Mołdawia”. Por. Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów
niesamodzielnych, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2011, s. VI-VIII, 27,
http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy_wykaz_nazw_panstw.pdf (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

146 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_wspiera_integracje_mol,6311/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

147 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_moldawia_jest_europa_,6322/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

148 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_popiera_unijne_aspirac,6403/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

149 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/polska_popiera_europejskie_asp,6496/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

150 Ibidem. W tym momencie Tusk otwarcie prezentował polskie stanowisko w sprawie przyszło-
ści procesu rozszerzeniowego UE i – mimo braku formalnego rozpoczęcia polskiego przewod-
nictwa – zdawał się zabierać głos w imieniu całej Unii.

151 Ibidem. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą zapadła na posiedzeniu RE
w czerwcu 2012 r.

152 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_w_serbii,6508/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012). Decyzja o przyzna-
niu Serbii statusu kandydata do członkostwa w Unii zapadła na posiedzeniu RE w marcu 2012 r.

153 Ibidem. Również na tym etapie wizyty w słowach Tuska pobrzmiewał ton wypowiedzi w imie-
niu całej UE, choć – z racji problemów międzynarodowych związanych z Serbią (zaszłości wojen
na Bałkanach z lat 90. XX w., sprawa Kosowa) – zdawał się on być ostrożniejszy w deklaracjach
niż podczas obecności w Podgoricy.



Finałem wizyty na Bałkanach były spotkania z prezydentem Chorwacji Ivo Josi-
poviciem i premier Jadranką Kosor. Tusk zasygnalizował w Zagrzebiu, że negocjacje
akcesyjne Chorwacji z UE powinny zakończyć się w czerwcu 2011 r., czyli tuż przed
początkiem polskiej prezydencji, w związku z czym polską ambicją miało być pod-
pisanie traktatu akcesyjnego154. Jak stwierdził Tusk, Chorwacja, Polska i pozostałe
państwa UE były bliskie „spotkania na wspólnej, europejskiej drodze”155.

Z władzami Turcji – przed rozpoczęciem polskiej prezydencji – Tusk rozmawiał
dwukrotnie – podczas wizyty w tym kraju (7-8 grudnia 2010 r.) oraz w trakcie obec-
ności w Polsce prezydenta Turcji Abdullaha Güla (3 czerwca 2011 r.). Wspólne omó-
wienie tematu przyszłego polskiego przewodnictwa w Radzie UE sprowadziło się do
kwestii negocjacji akcesyjnych Turcji. Tusk podkreślił zaangażowanie Polski na
rzecz dalszego rozszerzenia Unii, także o Turcję. W kwestii tureckich negocjacji pre-
mier zapowiedział, że polska prezydencja będzie czasem, kiedy nabiorą one
tempa156.

Deklaracje Donalda Tuska ze spotkań z przedstawicielami europejskich państw
niebędących członkami UE, które odbyły się przed inauguracją polskiej prezydencji,
znalazły odzwierciedlenie w jej programie – Partnerstwo Wschodnie i tematyka roz-
szerzenia są ważnymi elementami priorytetu „Europa korzystająca na otwartości”.
Właśnie Ukraina i Mołdawia zostały określone jako państwa, z którymi w drugiej
połowie 2011 r. możliwa miała być finalizacja lub znaczny postęp w negocjacjach na
temat umów stowarzyszeniowych oraz tworzenia całościowych i pogłębionych stref
wolnego handlu. Rozszerzenie z kolei jest w programie prezydencji nazwane „stra-
tegicznym projektem politycznym UE”157, a podpisanie traktatu akcesyjnego z Chor-
wacją wymieniane jest jako główny cel w tym zakresie158. Prezydencja miała też
dążyć do „silnego wspierania europejskich aspiracji państw Bałkanów Zachod-
nich”159 oraz „wykorzystać wszelkie okoliczności sprzyjające kontynuowaniu nego-
cjacji akcesyjnych z Turcją”160, która – określana jako nowoczesna, silna gospodarczo
i rozwinięta społecznie – „byłaby wzmocnieniem UE”161.
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154 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/wizyta_premiera_w_chorwacji,6509/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Podpisanie traktatu akcesyjnego Chorwacji nastąpiło 9 grudnia 2011 r.

155 Ibidem.
156 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_

prasowe/wydarzenia/premier_po_pierwszym_dniu_wizy,5783/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).

157 Program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2011, s. 11, http://pl2011.eu/sites/default/files/
users/shared/o_prezydencja/program_polskiej_prezydencji_w_radzie_ue.pdf (data dostępu: 
3 sierpnia 2012).

158 Ibidem, s. 11-12.
159 Ibidem.
160 Ibidem.
161 Ibidem.



W okresie bezpośrednio poprzedzającym polską prezydencję, Donald Tusk
odbył więc szereg wizyt wpisujących się w później ogłoszony jej program. Pokazał
tym samym, że z odpowiednim wyprzedzeniem kładł podwaliny pod realizację pod-
stawowych założeń jednego z priorytetów polskiej prezydencji. Osobistymi wizyta-
mi dawał sygnał decydentom i opinii publicznej odwiedzanych państw, iż Unia
poprzez Polskę, która miała niedługo stanąć na jej czele, interesuje się i wspiera te
kraje w ich reformach. W tym sensie – jeszcze przed rozpoczęciem prezydencji –
Tusk wypełniał jej funkcję reprezentacyjną. Mimo, że były to rozmowy głównie 
o stosunkach bilateralnych Polski z poszczególnymi państwami, Tusk wykorzystał
moment i pokazał się jako polityk proeuropejski, dbający o relacje międzynarodowe
własnego państwa, ale patrzący też z perspektywy całej Unii.

1.3.2. Spotkania w trakcie prezydencji

Podobnie jak w przypadku kontaktów z liderami innych państw unijnych,
także liczba spotkań z przywódcami państw europejskich niebędących członkami
UE spadła w trakcie prezydencji162. Ich zestawienie przedstawia tabela nr 6163.

Tabela nr 6. Spotkania Donalda Tuska z przywódcami państw europejskich niebędących
członkami UE w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE

Data Państwo spotkania Rozmówca
20 lipca 2011 r. Polska Premier Chorwacji Jadranka Kosor164

24 lipca 2011 r. rozmowa telefoniczna Premier Norwegii Jens Stoltenberg165

17 września 2011 r. Chorwacja Premier Chorwacji Jadranka Kosor166

29 września 2011 r. Polska Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz167

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
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162 Przyczyny tego faktu są podobne do tych w przypadku spotkań z przywódcami państw UE.
163 W tabeli nr 6 pogrubioną czcionką oznaczono spotkania zasługujące z różnych względów na

szersze omówienie w dalszej części tekstu.
164 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_

prasowe/wydarzenia/wizyta_premier_chorwacji_w_war,7130/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
165 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_

prasowe/wydarzenia/rozmowa_premierow_polski_i_nor,7163/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Rozmowa premierów dotyczyła zamachów w centrum Oslo i na wyspie Utoya z 22 lipca
2011 r. Donald Tusk przekazał premierowi Norwegii wyrazy współczucia i zapewnił o gotowo-
ści Polski i UE do pomocy.

166 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/traktat_akcesyjny_dla_chorwacj,7751/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

167 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/spotkanie_premiera_tuska_z_pre,7909/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Spotkanie poprzedziło rozpoczynający się tego samego dnia szczyt Partnerstwa Wschodniego.
Po rozmowie z Janukowyczem, premier Tusk określił Ukrainę jako najbardziej zaawansowaną
w integracji z UE spośród państw Partnerstwa.



W tej kategorii spotkań, w okresie trwania prezydencji, najważniejsze były te 
z premier Chorwacji. Podczas pierwszego z nich (20 lipca 2011 r.) Tusk zadeklaro-
wał: „To wielka satysfakcja dla Polaków, że w czasie sprawowania przez nas prezy-
dencji Chorwacja podpisze traktat akcesyjny”168. Dodał też: „Mamy zamiar z panią
premier pracować także na rzecz perspektywy europejskiej dla całego regionu [Bał-
kanów Zachodnich – G.S.]”169. Podczas drugiego spotkania (17 września 2011 r.)
Donald Tusk przekazał premier Kosor projekt traktatu akcesyjnego. Wypowiadał się
przy tej okazji w typowym dla niego proeuropejskim tonie: „To są znaki nadziei dla
całej Europy. Dziś, kiedy tak wielu polityków wątpi w przyszłość Europy, wasz wysi-
łek, wasza odwaga, to, że stajecie się pełnoprawnymi uczestnikami Europy, to także
wielki zastrzyk optymizmu, energii i siły dla tych, którzy wierzą w sens Europy.
Chorwacja i pani premier pokazują, że Europa ma sens dla ludzi, dla narodów i dla
wielkiej wspólnoty historycznej, kulturowej, cywilizacyjnej, do jakiej wszyscy nale-
żymy, do jakiej po latach przerwy wracamy”170.

Nieliczne w trakcie prezydencji spotkania z przywódcami państw europejskich
niebędących członkiem UE obfitowały w konkrety – przekazanie chorwackiego trak-
tatu akcesyjnego i zapowiedź jego podpisania w grudniu 2011 r. oraz deklaracje
tego, iż jest to przykład i realna droga dla innych państw bałkańskich, były spełnie-
niem zapowiedzi z maja 2011 r. i dowodem na realizację założonych priorytetów
polskiej prezydencji.

1.4. Państwa pozaeuropejskie

Najistotniejszymi spotkaniami z przedstawicielami państw pozaeuropejskich,
w agendzie których obecny był temat polskiego przewodnictwa w Radzie UE, są te,
w których Donald Tusk brał udział podczas wizyty w Indiach (6-7 września 2010 r.)
oraz rozmowa z prezydentem USA Barackiem Obamą podczas jego wizyty w Polsce
(27-28 maja 2011 r.).
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168 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum
_prasowe/wydarzenia/wizyta_premier_chorwacji_w_war,7130/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).

169 Ibidem.
170 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum

_prasowe/wydarzenia/traktat_akcesyjny_dla_chorwacj,7751/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).



Tabela nr 7. Spotkania Donalda Tuska z przywódcami państw pozaeuropejskich

Data Państwo spotkania Rozmówca
6-7 września 2010 r. Indie Prezydent Indii Pratibha Patil,

wiceprezydent i przewodniczący wyższej 
izby parlamentu Mohammad Hamid Ansari,
premier Manmohan Singh,
liderka partii rządzącej Sonia Gandhi 
(Indyjski Kongres Narodowy),
liderka opozycji Sushma Swaraj 
(Indyjska Partia Ludowa)171

28 maja 2011 r. Polska Prezydent USA Barack Obama172

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

1.5. Organizacje międzynarodowe

W ostatniej grupie spotkań – z przedstawicielami organizacji międzynarodo-
wych – znajduje się tylko jedno – z sekretarzem generalnym NATO Andersem Fogh
Rasmussenem.

Tabela nr 8. Spotkania Donalda Tuska z przedstawicielami organizacji międzynarodowych

Data Miejsce spotkania Rozmówca
17 marca 2011 r. Polska (Warszawa) Sekretarz Generalny NATO 

Anders Fogh Rasmussen173

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
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171 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/wizyta_premiera_w_new_delhi,5262/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Polska prezydencja była tematem rozmów w Indiach ze względu na plany, które zakładały, 
iż w jej trakcie odbędzie się szczyt UE – Indie. Ostatecznie został on przełożony z grudnia 2011
r. na 10 lutego 2012 r. – zob.: Official Website of The European Union, http://eeas.europa.eu/
india/summit_en.htm (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

172 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/barack_obama_polska_jest_jedn,6656/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/cen-
trum_prasowe/wydarzenia/szef_rzadu_spotkal_sie_z_prezy,6646/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012). Temat prezydencji pojawił się w rozmowie Tuska z Obamą w kontekście wspólnych pol-
sko-amerykańskich działań na rzecz promocji demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej
oraz w Afryce Północnej, które miały być realizowane w czasie jej trwania.

173 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum
_prasowe/wydarzenia/spotkanie_premiera_z_sekretarz,6210/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).



Dotyczyło ono m.in. relacji NATO z Rosją i UE. Rasmussen – podsumowując
wizytę – ocenił, że Polska może odegrać szczególną rolę w ich poprawie oraz życzył
jej sukcesu i deklarował radość – w tym osobistą – z faktu przejęcia przez nią pre-
zydencji174.

2. Multilateralne posiedzenia i szczyty

Kolejną formą aktywności premiera Donalda Tuska podczas polskiej prezyden-
cji był udział w spotkaniach multilateralnych. Na podstawie kryteriów politycznego
i geograficznego175 wyszczególnić można: szczyty Rady Europejskiej; spotkania 
w ramach współpracy regionalnej oraz udział w innych wydarzeniach zorganizowa-
nych w czasie polskiej prezydencji.

2.1. Szczyty Rady Europejskiej

W drugiej połowie 2011 r. odbyły się trzy szczyty RE. Ich zestawienie przedsta-
wia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Szczyty Rady Europejskiej w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE

Data Miejsce spotkania
23 października 2011 r.176 Belgia (Bruksela)

26 października 2011 r.177 Belgia (Bruksela)

8-9 grudnia 2011 r.178 Belgia (Bruksela)

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

Posiedzenia te nie były miejscem znaczących działań czy wypowiedzi Tuska
jako „szefa” prezydencji – brał on w nich udział jako polski premier, a aktualna rola
Polski i samego szefa jej rządu nie miały tutaj dużego znaczenia. Niemniej, Tusk –
podsumowując ustalenia kolejnych szczytów – niezmiennie wypowiadał się w typo-
wym dla siebie tonie. Twierdził, że powstanie Europy dwóch prędkości byłoby nie-
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174 Strona internetowa tygodnika „Wprost”, http://www.wprost.pl/ar/236167/Rasmussen-Polska-
moze-odegrac-szczegolna-role/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

175 W przypadku spotkań multilateralnych nie ma potrzeby omawiania tych z okresu poprzedza-
jącego polską prezydencję, gdyż z powodu ograniczeń formalnych nie mogły być one wówczas
forum prezentowania jej programu. Do tego celu Tusk wykorzystywał spotkania dwustronne.

176 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/zakonczyl_sie_szczyt_unii_euro,8160/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

177 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/rada_europejska_w_brukseli,8179/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

178 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_ocenil_rezultaty_poroz,8517/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012). Stro-
na internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_praso-
we/wydarzenia/poglebienie_integracji_gospoda,8529/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).



korzystne dla Unii oraz że działania podejmowane na rzecz wzmocnienia strefy euro
nie mogą równocześnie osłabiać Unii jako całości179. Z punktu widzenia polskiej pre-
zydencji najważniejszym wydarzeniem związanym ze szczytami RE było podpisanie
traktatu akcesyjnego Chorwacji (9 grudnia 2011 r.)180. Szef polskiego rządu mówił przy
tej okazji: „Jesteśmy po wyczerpującej dyskusji w kluczowym dla historii Unii momen-
cie. Szukamy wyjścia z kryzysu, który tak bardzo dotkliwie odczuwamy na całym świe-
cie, a w szczególności w strefie euro. A przecież decyzja Chorwacji, nadzieje i marze-
nia kolejnych państw, które aplikują do UE pokazują, że UE ma głęboki sens”181. Pod-
pisanie dokumentu było spełnieniem wielu zapowiedzi Tuska.

2.2. Spotkania w ramach współpracy regionalnej

W trakcie sprawowania prezydencji Donald Tusk był uczestnikiem spotkań 
z przywódcami państw unijnych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – w trak-
cie VI Konferencji Ryskiej grupującej przedstawicieli państw Morza Bałtyckiego oraz
szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Ich zestawienie zaprezentowane jest w tabeli nr 10.

Tabela nr 10. Spotkania Donalda Tuska z w ramach współpracy regionalnej Polski

Data Miejsce spotkania Wydarzenie
16 września 2011 r. Łotwa (Ryga) VI Konferencja Ryska (Łotwa, Litwa, 

Estonia, Finlandia, Polska)182

14 października 2011 r. Belgia (Bruksela) Szczyt Grupy Wyszehradzkiej183

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
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179 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/rada_europejska_w_brukseli,8179/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012). Tusk
mówił: „Polska prezydencja od początku debaty w sprawie kryzysu finansowego, od początku
debaty na temat zarządzania gospodarczego, na temat potrzeby większej integracji w ramach
grupy euro, podkreślała, że współpraca w ramach grupy euro nie musi być i nie może być 
w opozycji do jedności Unii Europejskiej jako całości”.

180 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/traktat_akcesyjny_z_chorwacja_,8521/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

181 Ibidem.
182 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_

prasowe/wydarzenia/szef_rzadu_w_rydze_europa_pot,7722/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Konferencja Ryska to największe forum dotyczące kwestii bezpieczeństwa i spraw zagranicz-
nych w regionie państw Morza Bałtyckiego. Oprócz polityków, skupia także ekspertów, polito-
logów i przedstawicieli mediów. Podczas obrad Tusk wskazał na sukcesy gospodarcze „klubu
bałtyckiego”. Nawiązując do aktualnej sytuacji UE, określił też najlepsze według niego rozwią-
zania jej problemów: „Dzisiaj brak jednolitej diagnozy i gotowości do podejmowania szybkich
i twardych decyzji na poziomie ponadnarodowym. Widać to wyraźnie po tym, ile miesięcy
kosztowało nas budowanie kompromisu w UE wokół tzw. sześciopaku (…)”.

183 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_na_szczycie_grupy_wysz,8084/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Jedyny w trakcie polskiej prezydencji szczyt Grupy Wyszehradzkiej poświęcony był aktualnym
sprawom UE: bieżącej sytuacji ekonomicznej, perspektywie finansowej na lata 2014-2020, bez-
pieczeństwu energetycznemu i Partnerstwu Wschodniemu.



2.3. Wydarzenia zorganizowane w czasie polskiej prezydencji

Omówione wyżej szczyty RE czy spotkania w ramach regionalnych form współ-
pracy nie były dobrą okazją do zajmowania przez Donalda Tuska stanowiska jako
szefa rządu państwa sprawującego prezydencję. Były nią jednak inne wydarzenia
zorganizowane w okresie polskiego przewodnictwa. Najważniejsze z nich zebrano 
w tabeli nr 11.

Tabela nr 11. Wybrane wydarzenia zorganizowane w trakcie polskiej prezydencji 
w Radzie UE

Data Miejsce spotkania Wydarzenie
7 września 2011 r. Polska (Krynica-Zdrój) XXI Forum Ekonomiczne184

30 września 2011 r. Polska (Warszawa) Szczyt Partnerstwa Wschodniego185

20 października 2011 r. Belgia (Bruksela) Konferencja Budżetowa186

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

W wypowiedziach podczas Forum Ekonomicznego premier Tusk poruszył kilka
kwestii – po raz kolejny położył nacisk na potrzebę dalszej integracji europejskiej187,
zachowania jedności w ramach UE188 i dążenia ku rozszerzeniu. Wykorzystując
przykład Mołdawii189, której premier obecny był na Forum, Tusk mówił: „Determi-
nacja i odwaga premiera Filata oraz determinacja całej Mołdowy niech będzie waż-
nym znakiem dla wszystkich sceptyków i malkontentów, którzy korzystając z tego,
że żyją, działają, gospodarują we wspólnocie europejskiej, kwestionują samą jej isto-
tę i fundamenty”190.
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184 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_w_krynicy_o_integracji,7651/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

185 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/szczyt_partnerstwa_wschodniego,7900/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

186 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_donald_tusk_na_konfere,8143/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

187 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/centrum_
prasowe/wydarzenia/premier_w_krynicy_o_integracji,7651/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012).
Tusk mówił: „Dzisiaj z Krynicy, jutro z Warszawy, ale także z Brukseli i ze Strasburga powinien
popłynąć bardzo mocny głos, podtrzymujący na duchu tych wszystkich, którzy wierzą w sens
integracji europejskiej, nie tylko w sens status quo, ale także dalszych działań na rzecz inte-
gracji”.

188 Ibidem. Tusk wskazał, że „budowanie odrębnych struktur, ekskluzywnych formatów politycz-
nych wewnątrz UE, kwestionowanie Schengen oraz sensu poszerzania UE o te kraje i narody,
które wypełniają kryteria i standardy, byłyby oznaką kapitulacji”.

189 Ibidem. W swojej wypowiedzi Tusk chwalił Mołdawię – jedno z państw Partnerstwa Wschod-
niego – o której powiedział, iż „pokazuje Europie i całemu światu, że jeśli ma się odwagę, deter-
minację i wyobraźnię, można uzyskiwać nadzwyczajne efekty”.

190 Ibidem.



Odbywający się w dniach 29-30 września 2011 r. w Warszawie szczyt Partner-
stwa Wschodniego był jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej prezydencji,
zwieńczeniem wielu deklaracji i potwierdzeniem słów Tuska jeszcze sprzed okresu
jej sprawowania, kiedy zapewniał on o znaczeniu programu Partnerstwa dla Polski.
W wystąpieniu podsumowującym szczyt Tusk skupił się na omówieniu jego usta-
leń, wskazał jednak wyraźnie, że to inicjatywa dobrze realizująca interesy uczestni-
czących w nim krajów i całej UE. Podkreślił, że jest to program na rzecz Europy sta-
bilnej i dobrze prosperującej, który przynosi coraz lepsze efekty. Sygnalizując świa-
domość konieczności dalszej pracy nad integracją z państwami Partnerstwa, Tusk
wyraził nadzieję, że efekty szczytu będą szybko zauważalne, a jego ustalenia możli-
wie szybko wejdą w życie191.

Konferencja Budżetowa – poświęcona perspektywie finansowej UE na lata
2014-2020 – została zorganizowana z inicjatywy polskiej prezydencji we współpracy
z PE i KE. W czasie pierwszej sesji plenarnej premier Tusk wyraził przekonanie, 
że nowa perspektywa finansowa może być dobrym instrumentem zwiększania kon-
kurencyjności Europy oraz narzędziem do ograniczania i zwalczania skutków kryzy-
su finansowego192. Tak jak szczyt Partnerstwa Wschodniego był momentem kulmi-
nacyjnym dla dotyczących go elementów programu polskiego przewodnictwa, tak
Konferencja Budżetowa była najważniejszym wydarzeniem dla kilku punktów prio-
rytetu „Integracja europejska jako źródło wzrostu”193.

Trzy najważniejsze multilateralne spotkania zorganizowane w trakcie polskiej
prezydencji były ważne dla realizacji jej priorytetów. Tusk – jako gospodarz wyda-
rzeń – dawał tym samym dowód na prawdziwość dotychczasowych deklaracji.

3. Przemówienia

Ostatnią formą aktywności premiera Donalda Tuska podczas polskiej prezy-
dencji były jego oficjalne programowe przemówienia – na jej inaugurację i zakoń-
czenie.
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191 Omówienie wypowiedzi Tuska na podstawie zapisu wideokonferencji podsumowującej
szczyt – zob.: strona internetowa telewizji TVP Parlament, http://www.tvpparlament.pl/
prezydencja-ue/drugi-dzien-szczytu-partnerstwa-wschodniego/5356418 (data dostępu: 
3 sierpnia 2012).

192 Strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/
centrum_prasowe/wydarzenia/premier_donald_tusk_na_konfere,8143/ (data dostępu: 
3 sierpnia 2012).

193 Program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej…, op.cit., s. 6-7.



Tabela nr 12. Przemówienia programowe Donalda Tuska na temat polskiej prezydencji
w Radzie UE

Data Miejsce Temat
6 lipca 2011 r.194 Parlament Europejski Inauguracja polskiej prezydencji195

14 grudnia 2011 r.196 Parlament Europejski Podsumowanie polskiej prezydencji197

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
www.premier.gov.pl (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

Wygłoszone w Strasburgu przemówienie inaugurujące polskie przewodnictwo
w Radzie UE składało się z dwóch warstw – praktycznej i ideologicznej. Obie mie-
szały się ze sobą. Tusk stworzył wokół priorytetów polskiego przewodnictwa198,
czyli elementów praktycznych, specyficzną ideologiczną narrację pełną entuzjazmu,
energii i optymizmu. To wartości, które – jak mówił Tusk – Polska miała wnieść do
Unii w okresie swojej prezydencji – po to, by „otworzyć na nowo rozdział inwesty-
cji w Europę, abyśmy na nowo wszyscy uwierzyli w Europę”199.

Analiza aktywności Tuska podczas polskiej prezydencji pokazuje, że miał on
stałą pulę tematów rozmów. Pojawiają się one także w tym przemówieniu. Domi-
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194 W dniu 28 czerwca 2011 r. Tusk wygłosił przemówienie o priorytetach polskiej prezydencji 
w Sejmie – zob.: strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/
centrum_prasowe/wydarzenia/szef_rzadu_o_polskiej_prezyden,6903/ (data dostępu: 3 sierpnia
2012).

195 Przemówienie premiera Donalda Tuska z okazji rozpoczęcia polskiej prezydencji w Radzie UE
wygłoszone w Parlamencie Europejskim w dniu 6 lipca 2011 r., http://pl2011.eu/sites/default/
files/users/shared/spotkania_i_wydarzenia/przemowienie.pdf (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

196 Tusk był wcześniej sygnatariuszem dwóch listów – z 18 marca 2011 r. i 11 sierpnia 2011 r.
Pierwszy skierowany był do przewodniczących RE i KE i został napisany z inicjatywy rządów
Polski i Wielkiej Brytanii. Pozostałymi jego sygnatariuszami byli premierzy: Holandii, Szwecji,
Danii, Finlandii, Estonii, Litwy i Łotwy. Treść listu poruszała kwestie konieczności pełnego
otwarcia rynku usług i handlu elektronicznego, potrzebę zakończenia prac nad unijnym ryn-
kiem energetycznym, potrzebę zwiększenia wsparcia dla biznesu oraz rozwoju innowacyjności.
Zob.: strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/
centrum_prasowe/wydarzenia/wspolny_apel_o_reformy_w_unii_,6223/ (data dostępu: 
3 sierpnia 2012). W drugim liście – skierowanym do unijnych szefów państw i rządów oraz
przewodniczących RE i KE – Tusk zaapelował o działania pełne determinacji i jedności w kwe-
stii walki z kryzysem finansowym strefy euro. Podkreślając zaufanie do wspólnej waluty euro-
pejskiej, szef polskiego rządu zapowiedział realizację jednego z priorytetów polskiej prezyden-
cji – budowę trwałych podstaw dla szybszego wzrostu gospodarczego m.in. poprzez pogłębie-
nie jednolitego rynku. Zob.: strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/list_premiera_donalda_tuska_do,7
410/ (data dostępu: 3 sierpnia 2012). 

197 Przemówienie premiera Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim, podsumowujące polską
prezydencję, http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/spotkania_i_wydarzenia/prze-
mowienie_pe_14.12.2011.pdf (data dostępu: 3 sierpnia 2012).

198 Hasłowo streszcza je Tusk w określeniach „Europa bezpieczna”, „Europa dobrobytu”, „Europa
otwarta”.

199 Przemówienie premiera Donalda Tuska z okazji rozpoczęcia polskiej prezydencji…, op.cit.



nantą jest kryzys finansowy, który Tusk porównał z tym, w jakim były kraje byłego
bloku wschodniego na przełomie lat 80. i 90. XX w. Wskazał na wagę silnych unij-
nych instytucji wspartych jednością, mówiąc: „im więcej Europy, tym mniej kryzy-
su”200. Jego zdaniem to nie instytucje, budżet i cele UE są źródłem problemów, zaś
odpowiedzią na nie może być tylko zjednoczenie. Tusk nazwał Europę „najlepszym
miejscem na Ziemi”201 i stwierdził: „(…) jestem przekonany, że odpowiedzią na kry-
zys jest więcej Europy, jest więcej integracji europejskiej, a to wymaga mocnych
instytucji europejskich”202. Premier miał świadomość konieczności uczynienia Euro-
py bezpieczną – militarnie, energetycznie, żywnościowo, surowcowo oraz zagwaran-
towania w niej „minimum barier” w celu wzmocnienia przedsiębiorczości ludzi.
Wreszcie wskazał na potrzebę Europy otwartej, co nazwał wizją bardzo praktyczną,
bo niosącą ze sobą „więcej Europy nie tylko w samej Europie, ale także na obrze-
żach”203. Tusk był jednak świadomy ograniczeń – kryzysu, czasu trwania prezydencji,
uwarunkowań prawnych – ale zapewnił o możliwości wniesienia przez Polskę 
w ideę zjednoczonej Europy wspomnianych entuzjazmu, energii i optymizmu.

Przemówienie to – będące esencją słów Tuska z okresu przygotowań do prezy-
dencji – cechuje pozytywne przesłanie – wskazane problemy przykryte są slogana-
mi o zjednoczonej Europie, która w mniemaniu polskiego premiera jest ideą jedy-
nie lekko zakurzoną, którą można w miarę łatwo reaktywować. Inaugurując prezy-
dencję, Tusk zdawał się nieco umniejszać skalę kryzysu, jednak w tym momencie
był on niewątpliwie jednym z politycznych przywódców UE – wyraźnie pokazywał
i proponował innym swoją narrację spraw unijnych.

Inną wymowę miało przemówienie podsumowujące polską prezydencję. Nie
było ono już optymistyczną zapowiedzią zmian, lecz poważną refleksją nad kondy-
cją UE. Tusk podtrzymał w nim swoje wcześniejsze diagnozy, jednak stwierdził, że
„nie może powiedzieć, że Europa pod koniec 2011 r. jest Europą bardziej zjedno-
czoną niż sześć miesięcy temu, rok temu czy pięć lat temu”204. Tym razem szef pol-
skiego rządu nazwał kryzys być może najpoważniejszym w historii Unii. Podkreślił
jednak – powtarzając swoje lipcowe słowa – że to nie instytucje UE są jego źródłem,
lecz że „kryzys żywi się, tuczy się na zagrożeniu rozpadem wspólnoty”205. Konkret-
ną receptą na problemy miało być silne przywództwo polityczne206.
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200 Ibidem.
201 Ibidem.
202 Ibidem. Tusk apelował, by nie szukać kozła ofiarnego i podkreślił: „(…) dla mnie Grecja to cią-

gle o wiele bardziej Perykles, niż dzisiejsze demonstracje z powodu cięć finansowych. (…) sku-
teczna walka z kryzysem musi być wyposażona w taką historyczną pamięć, żebyśmy wiedzieli
czego tak naprawdę bronimy”.

203 Ibidem. Przez Europę Tusk rozumie system wartości, który stał się podstawą UE.
204 Przemówienie premiera Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim, podsumowujące…,

op.cit.
205 Ibidem.
206 Ibidem. Drogą do niego mają być: „wspólny rachunek sumienia” i zastanowienie każdego,

kiedy zaczął łamać wspólnotowe reguły, a także „uczciwa, mocna dyskusja na temat nowego
ustroju politycznego Europy”.



Po półrocznej prezydencji Tusk wypowiadał się jak osoba, która po zderzeniu 
z realiami z marzyciela i optymisty stała się pozytywnie ustosunkowanym do spra-
wy realistą. Nieprzypadkowo premier już na początku przemówienia stwierdził, 
że nie będzie wymieniał działań i osiągnięć polskiej prezydencji – jakby były one
nieważne w obliczu tego, że kryzys po pół roku przewodnictwa Polski znalazł się 
w wyższym stadium i jej wysiłki nie były w stanie temu zapobiec. Przesłanie gru-
dniowych słów Tuska jest diametralnie inne niż tych z okresu, gdy najpierw jeździł 
z wizytami i przyjmował polityków, a potem stał na czele polskiej prezydencji. Tusk
pod koniec 2011 r. to eurorealista, który przekonał się o ograniczeniach funkcjono-
wania Unii. Jednocześnie wie on jednak, że zmiany są możliwe. Świadomość tę
oznajmił w sposób mniej egzaltowany niż wcześniej – chcąc nowym, poważniej-
szym brzmieniem starych słów skuteczniej trafić do unijnych partnerów.

Podsumowanie

Przywództwo polityczne premiera Donalda Tuska podczas polskiej prezydencji
w Radzie UE trudno jednoznacznie ocenić. Realnie sprawowane było ono przez pół
roku, jednakże działania w jego duchu realizowane były już wcześniej. Cały ten
okres należy analizować łącznie, gdyż wizja przywództwa Tuska przeszła w nim
gruntowną przemianę.

Przed inauguracją prezydencji szef polskiego rządu odbył szereg spotkań z wie-
loma politykami. Ich esencją było przemówienie inaugurujące polskie przewodnic-
two. Zarówno w wypowiedziach sprzed 1 lipca 2011 r., jak i w samym przemówie-
niu w PE, obecna była świadomość problemów Unii, ale przeważał optymizm i chęć
pełnych energii działań. Wiele zapowiadanych przez miesiące kwestii rzeczywiście
było realizowane – w tym najczęściej pojawiające się w wypowiedziach Tuska kwe-
stie rozszerzenia i integracji (traktat akcesyjny z Chorwacją, szczyt Partnerstwa
Wschodniego) oraz walki z kryzysem (tzw. sześciopak). Polska prezydencja niewąt-
pliwie ma się czym pochwalić – zrealizowano wiele jej postulatów, nie zachwiały
nią wybory parlamentarne w kraju. Wydaje się jednak, że Tusk przecenił możliwo-
ści – prezydencja nie tchnęła nowej energii w funkcjonowanie UE, a on sam, mimo
wielu prób, nie zmienił tonu dyskusji o Unii, co było celem jego przywództwa. Zna-
lazło to wyraz w przemówieniu podsumowującym przewodnictwo Polski – Tusk
wiedział, że choć w praktyce nie zawiódł, to nie spełnił zadań w warstwie idei.

Przywództwo polityczne Tuska spełniło przypisane mu funkcje. Jako szef rządu
państwa sprawującego prezydencję premier mógł przyczynić się do realizacji jej
funkcji mediacyjnej (próby jednoczenia partnerów wokół ważnych kwestii), koor-
dynacyjnej (występowanie na forum PE) i reprezentacyjnej (zarówno wewnątrz
Unii, jak i na zewnątrz – w tym poprzez spotkania przed inauguracją prezydencji).
Funkcje typowe dla zjawiska przywództwa politycznego także były przez przywódz-
two Tuska wypełniane – jeżeli przez ogólny interes Polski rozumieć można dążenie
do wzmocnienia UE, to poprzez swoje słowa, deklaracje i apele Tusk równocześnie
działał na rzecz interesów Polski i całej Unii.
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Niewątpliwie każdy szef rządu państwa sprawującego prezydencję ma bardzo
ograniczone możliwości bycia jednym z przywódców politycznych UE. Nie wszyst-
kie słowa Tuska wytrzymały zderzenie z realiami – kryzysem207, krótkim czasem
trwania prezydencji, ograniczeniami prawnymi. Przywództwo polityczne Tuska
zaowocowało jednak refleksją dotyczącą przywództwa politycznego w UE w ogóle.
Nie może ono być „przywództwem jednego, dwóch czy trzech nawet najsilniejszych
państw, nie może być także przywództwem technokratów (…) To przywództwo
musi mieć mandat demokratyczny (…) To musi być przywództwo oparte na insty-
tucjach europejskich”208. Słowa te najlepiej podsumowują wnioski płynące z posta-
wy Donalda Tuska podczas polskiej prezydencji – Unia wymaga głębokich, syste-
mowych zmian polegających na pójściu do przodu, na zwiększeniu pierwiastka
„Europy w Europie”. Zmiany te wymagają zaś jedności i silnej wspólnoty.

Streszczenie

Jednym z ciekawszych aspektów związanych ze sprawowaniem prezydencji 
w Radzie UE jest rola, przywództwo polityczne w tym okresie szefa państwa lub
rządu państwa ją sprawującego. W czasie prezydencji premierem polskiego rządu
był Donald Tusk.
W pierwszych częściach tekstu zaprezentowany został teoretyczny fundament roz-
ważań nad przywództwem politycznym szefa rządu państwa sprawującego prezy-
dencję - autor przedstawił wybrane zagadnienia z teorii przywództwa politycznego
i charakterystykę tego zjawiska w Unii Europejskiej. W kolejnych częściach tekstu
przybliżony został przebieg kariery politycznej Donalda Tuska oraz zaprezentowa-
ne zostały główne kwestie dotyczące przywództwa politycznego szefa rządu pań-
stwa sprawującego prezydencję. Zasadnicza część tekstu dotyczy przywództwa
politycznego Donalda Tuska podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Analiza
skupia się na omówieniu trzech zasadniczych sfer aktywności polskiego premiera:
spotkań bilateralnych (z przywódcami innych państw UE; z przedstawicielami
unijnych instytucji; z przywódcami państw europejskich niebędących członkami
UE; z przywódcami państw pozaeuropejskich; z przedstawicielami innych niż UE
organizacji międzynarodowych), spotkań multilateralnych (w ramach szczytów
Rady Europejskiej, współpracy regionalnej Polski oraz wydarzeń zorganizowanych
w czasie polskiej prezydencji) oraz przemówień (na inaugurację i zakończenie pol-
skiej prezydencji).
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że Donald Tusk dobrze
wywiązał się ze swojej roli, choć polskiej prezydencji oraz jemu samemu nie udało
się osiągnąć celu zmiany tonu debaty o Unii Europejskiej na bardziej euroentuzja-
styczny.
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207 Trzeba również wskazać fakt, iż Polska nie jest członkiem strefy euro, przez co jej możliwości
wpływania na walkę z kryzysem były i są dużo mniejsze.

208 Przemówienie premiera Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim, podsumowujące…,
op.cit.
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