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Recenzowana monografia naukowa Unia Europejska wobec wyzwań 
współczesności stanowi pierwszy tom serii Monografie Europejskie 
Instytutu De Republica, które z założenia, aczkolwiek nie w każdym 
przypadku, stanowią pogłębiony rezultat refleksji i dyskusji toczonych 
w trakcie Seminariów Europejskich Instytutu De Republica. Pierwsze 
takie seminarium pt. „Przyszłość Europy a potencjalne kierunki ewo-
lucji Unii Europejskiej” odbyło się w dniach 14–15 października 2021 r. 
w Kazimierzu Dolnym.

Punktem wyjścia do dyskusji w trakcie wspomnianego już spo-
tkania wybitnych ekspertów i znawców problematyki europejskiej, 
a więc także kamieniem milowym na drodze do powstania niniejszej 
monografii było postawienie pytania: czy w rodzinie warto rozmawiać 
o problemach i dążyć w drodze dialogu do próby ich rozwiązania? 
Już sam kształt tego pytania wyrażał wspólne dla wszystkich Auto-
rów, podobnie jak w ich odczuciu dla wielu Polaków, przekonanie, że 
Unia Europejska to rodzina złożona z wielu wolnych, suwerennych 
i równych członków, przed którymi historia, jak przez wiele wieków 
wcześniej i z pewnością nie raz jeszcze w przyszłości, stawia niekiedy 
wyzwania. Niestety, coraz częściej trudno jest o tych wyzwaniach 
rozmawiać. Niekiedy wydaje się wręcz, że każda próba rozwiązania 
tych problemów w drodze dialogu, w czasie którego każdy z człon-
ków tej europejskiej rodziny mógłby zaprezentować swoje stanowi-
sko i poglądy, jest wysoce niepożądana oraz traktowana od samego 
początku jako atak na europejską wspólnotę.
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Okazuje się jednakże, że sama Unia Europejska zachęca do podję-
cia i prowadzenia takiego dialogu. W maju 2021 r. Parlament Europej-
ski, Rada UE oraz Komisja Europejska powołały forum dyskusyjne pod 
nazwą „Konferencja w sprawie przyszłości Europy”. Forum to, otwarte dla 
wszystkich, w zamyśle twórców stanowić ma m.in. platformę do wymiany 
wizji na temat przyszłego kształtu Unii Europejskiej. Autorzy niniejszej 
monografii postanowili więc zareagować na tę inicjatywę i podjąć próbę 
stopniowego znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas, Europejczyków, 
pytania. Pytań tych jest bardzo wiele, a codzienność ostatnich miesięcy 
pokazuje, że będzie ich wyłącznie więcej i w każdej chwili powrócić 
może konieczność poszukiwania odpowiedzi na te, na które, z uwagi na 
przeszło siedemdziesiąt lat względnego pokoju, nie chcieliśmy już nigdy 
więcej odpowiadać. Te najbardziej fundamentalne, najczęściej stawiane 
i najbardziej ogólne dotyczą kierunków, kształtu i granic dalszej integra-
cji w ramach UE, sposobów i metod zachowania suwerenności państw 
członkowskich, równości wszystkich członków wspólnoty, docenienia 
i pielęgnowania różnic i tradycji państw narodowych, treści i sposobu 
rozumienia podstawowych pojęć definiujących i wyrażających wspólne 
wartości i przekonania. Wyzwania, przed którymi stoimy, nie dotyczą 
przy tym jedynie problemów związanych z istnieniem i funkcjonowaniem 
Unii Europejskiej. Wiele z nich wynika przecież z aktualnie obserwowa-
nych, różnorodnych, skomplikowanych, nagłych w swym charakterze 
procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych o ponadnarodo-
wym, ponadregionalnym czy wręcz globalnym zasięgu.

My Polacy, my Europejczycy musimy sobie zadać pytanie, jakiej 
Europy chcemy dla siebie i jakiej Europy chcemy dla przyszłych poko-
leń. Każda odpowiedź w tym zakresie nie może przy tym w żadnym 
wypadku wyczerpywać się wyłącznie w wymiarze politycznym, w którym 
główny problem koncentrować się musi przede wszystkim na wypraco-
waniu skutecznego sposobu godzenia niekiedy sprzecznych interesów 
poszczególnych państw. Należy bowiem podjąć trud dotarcia do sedna 
coraz bardziej skomplikowanych problemów i nieunikania podejmowania 
decyzji o tym: (1) jakiej chcemy gospodarki i jaki jej model odpowiada 
wyzwaniom XXI wieku; (2) jak rozumieć i jak zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne oraz zareagować na coraz szybsze i coraz gwałtowniejsze 
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zmiany klimatyczne, ochraniając jednocześnie najsłabszych obywateli 
i  najsłabsze gospodarki przed tym, aby idea Zielonej Europy, mają-
cej przecież służyć człowiekowi, nie była realizowana ich kosztem;  
(3) jak, dostrzegając w każdym równego i wolnego człowieka, rozwiązać 
powracający kryzys migracyjny, chroniąc Europę przed niekorzystnymi 
i nieprzewidywalnymi konsekwencjami tego zjawiska; (4) jakie kierunki 
i narzędzia polityki zagranicznej obrać, aby prezentować wspólne stano-
wisko w stosunku do innych silnych światowych graczy takich jak Chiny 
czy Stany Zjednoczone; (5) jak, będąc elementem światowej gry, reagować 
na zjawiska, z którymi, jak mogło się wydawać, już dawno w Europie 
się pożegnaliśmy: rosyjski imperializm, roszczenia terytorialne, groźby 
i szantaże przy wyborze sojuszy, wojna i zbrodnie na ludności cywilnej; 
(6) jak skutecznie walczyć z terroryzmem i prowadzić skuteczną politykę 
obronną, czy wreszcie (7) jak zareagować na ultraszybkie zmiany zacho-
dzące pod wpływem toczącej się na naszych oczach rewolucji cyfrowej.

Niniejsza publikacja nie rości sobie prawa do udzielenia ostatecz-
nej odpowiedzi na wszystkie wskazane powyżej pytania. Jako pierwsza 
z serii Monografii Europejskich, ma ona na celu wskazanie i uwypuklenie 
wybranych problemów w ujęciu multidyscyplinarnym: prawnym, poli-
tologicznym, historycznym. Mamy nadzieję, że z jednej strony pozwoli 
ona zidentyfikować i uszczegółowić wyzwania, przed którymi stoi obec-
nie Europa, Unia Europejska i Polska jako jej pełnoprawny, suwerenny 
członek, a z drugiej podejmie próbę znalezienia metod ich rozwiązania.

Nad pytaniem o przyszłość Europy pochyla się prof. dr hab. Genowefa 
Grabowska (Dokąd zmierza Europa? Gdzie podąża Unia Europejska?), 
prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse (Przyszłość Europy. Potencjalne 
kierunki rozwoju Unii Europejskiej) oraz dr Magdalena Maksymiuk wraz 
z dr. hab. Bogumiłem Szmulikiem, prof. ucz. (Federacja czy „Europa 
Ojczyzn”. Zderzenie dwóch koncepcji o przyszłości Unii Europejskiej); 
podobnie, kwestie związane z tendencjami federalistycznymi, podej-
muje w swym opracowaniu prof. dr hab. Anna Łabno (Polityczność Unii 
Europejskiej i jej konsekwencje dla ustrojów państw członkowskich. Ana-
liza na przykładzie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys problemu); 
prof. dr hab. Bogdan Szlachta przedstawia rozważania na temat kon-
sekwencji czerpania w trakcie dyskusji o Europie z dwóch odrębnych 
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kultur myślenia politycznego: liberalnej i republikańskiej (Dwie kultury 
politycznego myślenia); dr Łukasz Kułaga (Znaczenie kompromisu luk-
semburskiego w procesie integracji europejskiej) oraz dr Edyta Krzysz-
tofik (Odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie zobowiązań 
traktatowych) poruszają z kolei problemy związane w szeroki sposób 
z mechanizmami współpracy (oraz konsekwencjami jej braku) państw 
członkowskich wewnątrz Unii Europejskiej; dr Szymon Bachrynowski 
podejmuje problematykę rozszerzenia Unii Europejskiej oraz jej reform 
wewnętrznych jako konsekwencji opuszczenia Unii przez Zjednoczone 
Królestwo (Wyzwania dla Unii Europejskiej po brexicie: rozszerzenie na 
Bałkany Zachodnie i reforma Parlamentu Europejskiego), a dr hab. Leszek 
Graniszewski, prof. ucz. rozważa rolę Rzeczypospolitej w innych niż 
Unia Europejska, regionalnych inicjatywach integracyjnych (Rola Polski 
w regionalnych inicjatywach integracyjnych w Europie Środkowo-Wschod-
niej); wreszcie dr Przemysław Sobolewski odnosi się do z dnia na dzień 
coraz bardziej aktualnych zagadnień bezpieczeństwa energetycznego 
(Wewnętrzny rynek energii a postulat bezpieczeństwa energetycznego), 
a dr Michał Będkowski-Kozioł do kwestii związanych z pozycją konsu-
menta na rynkach cyfrowych (Nowe wyzwania w ochronie konsumentów: 
stosowanie spersonalizowanych cen w obrocie konsumenckim na rynkach 
cyfrowych w prawie Unii Europejskiej).

Jesteśmy zaszczyceni, że pracując nad oddawaną właśnie w Państwa 
ręce monografią, mieliśmy możliwość współpracy z tyloma Autorami, 
wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej, bez których książka ta nigdy 
by nie powstała i bez wsparcia których nie byłoby możliwe także funk-
cjonowanie Instytutu De Republica. Dziękujemy wszystkim Państwu za 
czas poświęcony na wspólne dyskusje, napisanie tekstów i trafne rady, na 
które zawsze możemy liczyć. Dziękujemy Recenzentom za uwagi i suge-
stie, dzięki którym publikacja ta zyskała bez wątpienia jeszcze więcej. 
Dziękujemy wreszcie wszystkim Czytelnikom, prosząc ich o łaskawe 
przyjęcie efektu naszej pracy.

Łukasz Gołąb
Bogumił Szmulik




