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Wœród zagadnieñ, które w obrêbie szeroko rozumianych nauk o polityce zyskuj¹ na znacze-
niu, znajduje siê problematyka zogniskowana wokó³ idei rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
Ju¿ w latach 80. ubieg³ego wieku jej wagê podkreœla³ Jacques Delors, propaguj¹c termin „euro-
pejski model socjalny” (EMS). Jego podstawê mia³a stanowiæ idea rozwoju, oznaczaj¹ca wzrost
gospodarczy poci¹gaj¹cy za sob¹ podwy¿szenie standardu ¿ycia ca³ego spo³eczeñstwa.

Od lat 80. ubieg³ego wieku rozumienie tego, czym jest „europejski model socjalny” zosta³o
znacz¹co rozwiniête przez wielu badaczy. Bez wzglêdu na to, czy ów model bêdzie rozumiany
jako inkorporacja wspólnej przysz³oœci Unii Europejskiej, budowanej w ramach jej instytucji
i wartoœci, idealny stan polityki spo³ecznej na obszarze Europy, czy te¿ ewolucja europejskiego
procesu, który ma doprowadziæ do podobieñstw miêdzy narodowymi systemami polityki spo-
³ecznej, jasne staje siê, ¿e EMS bêdzie obejmowa³ zagadnienia zwi¹zane z wartoœciami socjalny-
mi, instytucjami i podmiotami polityki spo³ecznej, warunkami pracy, ¿ycia i us³ugami socjalnymi.
Europejski model socjalny jest zarówno deklarowan¹ „filozofi¹ spo³eczn¹” Unii Europejskiej, od-
zwierciedlan¹ w jej bezpoœrednim i poœrednim dzia³aniu w ramach wspólnej polityki spo³ecznej,
jak równie¿ spo³ecznym wymiarem politycznej i ekonomicznej integracji europejskiej przebie-
gaj¹cej ró¿nymi kana³ami i w ramach ró¿nych dzia³añ. W tym drugim przypadku mówimy o EMS
jako o spo³ecznych skutkach integracji europejskiej. Nierzadko te¿ o europejskim modelu socjal-
nym mówi siê tylko w kategoriach wspólnych europejskich wartoœci, które ukszta³towane zosta³y
w historycznym procesie przemian kulturowych narodów europejskich. Dzisiaj do tych wartoœci
mo¿na by dodaæ dialog spo³eczny jako sposób porozumiewania siê grup spo³ecznych i grup inte-
resów. Wspomniane wy¿ej wartoœci maj¹ ju¿ niejednokrotnie charakter uniwersalny, a mimo to
Europa wyró¿nia siê pod tym wzglêdem na tle innych regionów œwiata, tak¿e na tle Stanów Zjed-
noczonych, które stanowi¹ dlañ g³ówne odniesienie. W tym znaczeniu EMS odnosi siê do polityki
spo³ecznej pañstwa lub te¿ do europejskich standardów spo³ecznych.

Rozwa¿ania poœwiêcone europejskiemu modelowi socjalnemu i szerzej europejskiej polity-
ce spo³ecznej przedstawia Katarzyna G³¹bicka. Decyduje siê ona potraktowaæ holistycznie pro-
blematykê polityki spo³ecznej. W trzech pocz¹tkowych rozdzia³ach wprowadza czytelnika
w spektrum poruszanych zagadnieñ. W pierwszym rozdziale obszernej, licz¹cej siedem roz-
dzia³ów ksi¹¿ki, K. G³¹bicka przedstawia kolejno genezê polityki spo³ecznej w Europie oraz jej
podstawowe definicje, cele i zadania, a tak¿e dzia³alnoœæ UE w tym obszarze. W syntetyczny
i przejrzysty sposób zostaj¹ ukazane kolejne programy socjalne, uznane przez Autorkê za formê
dzia³alnoœci europejskiej polityki spo³ecznej, pocz¹wszy od socjalnego programu dzia³ania na
lata 1975–1980 (s. 29). Wiele miejsca K. G³¹bicka poœwiêca tak¿e bia³ym ksiêgom, dokumen-
tom przygotowywanym przez Komisjê Europejsk¹ w celu nakreœlania priorytetów i dostrzega-
nia zmian zachodz¹cych w obszarze polityki spo³ecznej (s. 37). Na uwagê zas³uguje te¿
w³¹czenie do pracy zagadnieñ skoncentrowanych wokó³ corocznych inicjatyw spo³ecznych
Unii Europejskiej. D¹¿¹c do maksymalnej jasnoœci przekazu, Autorka prezentuje je w formie
kalendarium opatrzonego komentarzem, co jest zabiegiem w³aœciwym. Warto jednak zawa¿yæ,
¿e ta czêœæ rozdzia³u pierwszego, poœwiêcona m.in. problematyce aktywnoœci osób starszych,
wolontariatowi czy walce z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym mog³aby zostaæ opatrzona
krytycznym komentarzem dotycz¹cym efektywnoœci dzia³añ, które UE podejmuje w celu zwró-
cenia uwagi na najwa¿niejsze problemy spo³eczne.
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W rozdziale drugim K. G³¹bicka analizuje podmioty europejskiej polityki spo³ecznej,
s³usznie wskazuj¹c na zasadnicz¹ rolê, któr¹ w tym zakresie odgrywaj¹ instytucje Unii Europej-
skiej – zw³aszcza Parlament Europejski (s. 62), Rada Europejska (s. 65) i Komisja (s. 68). Na
uwagê zas³uguje przedstawienie przez Autorkê obowi¹zuj¹cego stanu prawnego wprowadzonego
przez Traktat z Lizbony. Do pozosta³ych podmiotów Autorka zalicza agendy zdecentralizowane
(np. Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego), a tak¿e organizacje pozarz¹dowe.
Przy charakterystyce tych ostatnich pos³uguje siê powszechnie akceptowan¹ w literaturze termi-
nologi¹ stosowan¹ m.in. przez J. Wygnañskiego i M. Grewiñskiego. Odwo³uje siê tak¿e do stosun-
kowo nowych badañ prowadzonych na pocz¹tku XXI wieku przez L. Salomona, a dotycz¹cych
zjawiska „globalnej rewolucji organizacji trzeciego sektora” i wysokiego udzia³u tego sektora
w produkcji PKB i zatrudnienia (s. 83). Ten fragment ksi¹¿ki, niezwykle ciekawy, mo¿e stano-
wiæ pole do dalszej eksploracji badawczej.

W rozdziale trzecim K. G³¹bicka porusza trudne i rozleg³e zagadnienie europeizacji kwes-
tii spo³ecznych. Dokonuje przy tym daleko id¹cej analizy semantycznej i przy u¿yciu metody
historycznej ukazuje wy³anianie siê najbardziej istotnych kwestii spo³ecznych w Europie.
Wstêpna analiza prowadzi Autorkê ku wspó³czesnym kwestiom spo³ecznym (s. 98). Ich wybór
wydaje siê s³uszny, bowiem starzenie siê spo³eczeñstwa europejskiego, niski poziom dzietnoœci,
problemy migracyjne, wp³yw sytuacji gospodarczej w UE na sytuacjê materialn¹ gospodarstw,
rynku pracy, kwestie edukacji, zdrowia czy sytuacji mieszkaniowej mo¿na rzeczywiœcie uznaæ
za problemy, z którymi rz¹dy poszczególnych pañstw europejskich nie radz¹ sobie wystar-
czaj¹co. Autorka zadaje przy tym niewygodne dla polityków pytania. Pyta bowiem: kto bêdzie
p³aci³ cenê staroœci? Czy ostatnie rozszerzenie UE o s³abo rozwiniête kraje Europy Œrodko-
wo-Wschodniej uwidoczni³o spory na tle sytuacji spo³ecznej? I wreszcie, czy liczne zjawiska,
takie jak: gorsze traktowanie niektórych narodowoœci, zagro¿enie atakami terrorystycznymi,
rosn¹ce niezadowolenie ró¿nych grup spo³ecznych nie bêd¹ podkopywaæ integracji socjalnej
w Europie. Te pytania wydaj¹ siê dzisiaj, w czasie przeci¹gaj¹cego siê kryzysu finansowego,
szczególnie istotne. Przy szukaniu odpowiedzi pomaga wsparcie wywodu aktualnymi (zwykle
2011 r.) statystykami Eurostatu, co jest tym bardziej godne uwagi, ¿e ksi¹¿ka zosta³a wydana
w 2012 r.

W kolejnej czêœci pracy K. G³¹bicka dokonuje rozleg³ej analizy „ponadnarodowego ustawo-
dawstwa socjalnego”. Mo¿na mieæ tu pewne zastrze¿enie. Wszak ustawodawstwo to tworzone
jest w UE nie tylko przez cia³a ponadnarodowe, takie jak Komisja czy Trybuna³ Sprawiedliwo-
œci, ale przede wszystkim przez same pañstwa, dzia³aj¹ce poprzez swoich przedstawicieli w Ra-
dzie. Ponadto w tej czêœci ksi¹¿ki Autorka wiele miejsca poœwiêca prawu zabezpieczenia
spo³ecznego w UE (s. 162), a tak¿e koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego (s. 165),
wskazuj¹c na jego cztery zasady: równego traktowania, jednoœci stosowanego ustawodawstwa,
ochrony praw nabytych oraz sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania
w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich (s. 166).

W rozdziale pi¹tym Autorka koncentruje siê na typowej dla europejskiej polityki spo³ecznej
problematyce funduszy socjalnych (Europejski Fundusz Spo³eczny, Europejski Fundusz ds.
UchodŸców, Europejski Fundusz Solidarnoœci), a tak¿e wspomina o funduszach strukturalnych
UE, tj. Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójnoœci (s. 184). Na uwagê
zas³uguj¹ dwa studia przypadku maj¹ce obrazowaæ funkcjonowanie Europejskiego Funduszu
Solidarnoœci (Funduszu Solidarnoœci Unii Europejskiej). Odnosz¹ siê one odpowiednio do mini-
malizowania skutków trzêsienia ziemi w Abruzji w 2009 r. i powodzi w austriackich krajach
zwi¹zkowych – Vorarlbergu i Tyrolu (2005).

Niezwykle ciekawe rozwa¿ania K. Gêbicka prowadzi w szóstym rozdziale ksi¹¿ki. Analizu-
je tam wartoœci spo³eczne s³u¿¹ce urzeczywistnianiu europejskiego modelu socjalnego (s. 186).
Ta czêœæ pracy stanowi jej podbudowê aksjologiczn¹, co mo¿na uznaæ za zabieg s³uszny. Wszak
polityka spo³eczna to nie tylko pewna praktyka postêpowania, praktyka radzenia sobie z proble-
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mami spo³ecznymi, ale tak¿e zbiór zasad, wartoœci czy te¿ norm zachowania spo³ecznego, na
których opiera siê spo³eczeñstwo, realizuj¹c okreœlony idea³ ¿ycia zbiorowego.

Swoistym podsumowaniem dzie³a jest rozdzia³ siódmy, w którym Autorka zapytuje, jaka
powinna byæ aktywna polityka spo³eczna. Odwo³uje siê ona do anglosaskiej koncepcji workforce

(praca zamiast zasi³ku), do polityki aktywizacyjnej, maj¹cej wyra¿aæ pewien model rz¹dzenia,
który sprawia, ¿e czêsto mitologizowane welfare state staje siê centralnym elementem transfor-
macji polityki spo³ecznej (s. 215). Autorka przedstawia aktywn¹ politykê spo³eczn¹ jako polity-
kê skoncentrowan¹ na rozwijaniu kapita³u ludzkiego, odpowiedniej regulacji rynku pracy,
stosowaniu narzêdzi pomocy spo³ecznej oraz edukacji (s. 217). Wskazuje tak¿e na upowszech-
nianie aktywnej polityki spo³ecznej w Polsce.

Koñcz¹c swoje rozwa¿ania K. G³¹bicka s³usznie zauwa¿a, ¿e „europejski model socjalny nie
posiada do tej pory wyraŸnego kszta³tu i ma on jeszcze zbyt ma³o elementów wspólnych dla
wszystkich pañstw cz³onkowskich UE”. Z pogl¹dem tym mo¿na siê zgodziæ. Wydaje siê, ¿e jest
on niejako zawieszony miêdzy wartoœciami liberalnymi opieraj¹cymi siê na wolnoœci, w³asnoœci
prywatnej czy kulturze przedsiêbiorczoœci i wartoœciami socjaldemokratycznymi opartymi na
równoœci, sprawiedliwoœci, kolektywizmie. To przeciwstawienie pozornie nakazuje skonfronto-
waæ ze sob¹ model „pañstwa nocnego stró¿a” i „pañstwa opiekuñczego”. Przeciwstawienie to
jednak jest nadmiernym uproszczeniem, na co Autorka zwraca uwagê, wyró¿niaj¹c trzy wizje
Europy, które wskazuj¹ na przysz³oœæ europejskiego modelu socjalnego. Byæ mo¿e, tak jak chce
K. G³¹bicka, bêdzie to Europa wolnorynkowa, narodowa lub Europa rozwoju i solidarnoœci.
Tego jednak z ca³¹ pewnoœci¹ przewidzieæ nie mo¿na. Dlatego te¿ rozwa¿ania o europejskim
modelu socjalnym, maj¹ce charakter zaleceñ dla polityków decyduj¹cych o konkretnych roz-
wi¹zaniach prawnych, s¹ tak istotne i cenne.

Katarzyna G³¹bicka zdecydowa³a siê na przeprowadzenie w swojej pracy ca³oœciowej anali-
zy europejskiego modelu socjalnego. Zabieg to ryzykowny i trudny do przeprowadzenia, zakoñ-
czony jednak powodzeniem. Autorka umiejêtnie powi¹za³a ze sob¹ ró¿ne w¹tki w spójny
i czytelny przekaz maj¹cy istotn¹ wartoœæ zarówno dla teoretyków, jak i praktyków. Ksi¹¿ka,
mimo pewnych niedoci¹gniêæ, stanowi solidn¹, dobrze przemyœlan¹ i metodologicznie po-
prawn¹ konstrukcjê pozwalaj¹c¹ czytelnikowi zarówno na pod¹¿anie za myœl¹ Autora przez
poszczególne rozdzia³y, jak równie¿ czytanie jej wyrywkowo, zgodnie z zainteresowaniami od-
biorcy. Ze wzglêdu na staranny jêzyk, dok³adnoœæ naukow¹, aktualnoœæ dobranych danych
i wagê zebranej problematyki ksi¹¿kê tê mo¿na zdecydowanie poleciæ nie tylko zainteresowa-
nym Uni¹ Europejsk¹, ale wszystkim tym, którzy pragn¹ rozszerzyæ swoj¹ wiedzê z zakresu po-
lityki spo³ecznej.

MAREK REWIZORSKI
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Tomasz R. Szymczyñski, Horyzonty sporu wokó³ istoty zjawiska

deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy
ELIPSA, Warszawa 2013, ss. 397.

Tomasz R. Szymczyñski w swoich licznych publikacjach podejmowa³ tematykê zwi¹zan¹
z szeroko rozumian¹ Uni¹ Europejsk¹, koncentruj¹c siê na aspektach ekonomicznych, politycz-
nych czy spo³ecznych. Nieobc¹ problematyk¹ s¹ dla Autora zagadnienia teorii demokracji czy
integracji europejskiej. W³aœnie temu zagadnieniu poœwiêci³ on swoj¹ ostatni¹ publikacjê, która
jest przedmiotem niniejszej recenzji. Zjawisko deficytu demokracji w Unii Europejskiej jest
tematyk¹ podejmowan¹ przez zachodnich autorów, jednak na gruncie polskim, jak równie¿ zagra-
nicznym, brakuje monografii podejmuj¹cej w innowacyjny sposób ww. zjawisko. Autor recenzo-
wanej publikacji podj¹³ siê tego intelektualnego wyzwania i ze swego obowi¹zku wywi¹za³ siê
w sposób bardzo dobry. Recenzowana ksi¹¿ka sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów, wstêpu, zakoñcze-
nia oraz obszernej bibliografii. Autor ju¿ w bardzo dobrze napisanym Wstêpie zaznacza, i¿ za-
równo Unia Europejska, jak i demokracja s¹ to pojêcia, które mo¿na interpretowaæ na wiele
sposobów. Fakt ten implikuje szereg wyzwañ stoj¹cych przed badaczem, by z jednej strony nie
uton¹æ w mnogoœci mo¿liwych znaczeñ opisywanych zjawisk oraz by z drugiej strony nie po-
traktowaæ opisywanego zjawiska powierzchownie. Autor, by unikn¹æ wspomnianych zagro¿eñ
wykorzysta³ w swojej pracy metodê hermeneutyczn¹ Hansa-Georga Gadamera. W publikacji
postawi³ Tomasz R. Szymczyñski cztery pytania badawcze oraz wyró¿ni³ cztery cele pracy, któ-
re zosta³y wyczerpuj¹co wyjaœnione i zrealizowane w dalszej czêœci pracy. Rozdzia³ pierwszy
zosta³ podzielony przez Autora na osiem czêœci, które spaja wprowadzenie do danej problematy-
ki oraz podsumowanie. Podobny zabieg zastosowany zosta³ równie¿ w przypadku pozosta³ych
rozdzia³ów, co moim zdaniem u³atwia lekturê ksi¹¿ki, czyni¹c recenzowan¹ monografiê bardziej
przejrzyst¹. W rozdziale pierwszym Tomasz R. Szymczyñski przedstawia sylwetkê Hansa-Geo-
rga Gadamera, s³usznie zauwa¿aj¹c, i¿ geniusz niemieckiego filozofa i filologa mo¿e byæ czyn-
nikiem paradoksalnie utrudniaj¹cym interpretacjê jego prac. Autor analizuje nastêpnie czym jest
tzw. rozum hermeneutyczny oraz jego trzy charaktery: praktyczny, dziejowy oraz jêzykowy. To-
masz R. Szymczyñski s³usznie kontestuje, i¿ potencja³ skupiony w pracach Hansa-Georga Ga-
damera nie jest obecnie wystarczaj¹co wykorzystany w dyskusji dotycz¹cej procesu integracji
europejskiej. Rozdzia³ drugi, podzielony na dziesiêæ czêœci, poœwiêcony zosta³ omówieniu Ÿró-
de³ wspó³czesnych teorii demokracji. Autor w szczegó³owy sposób charakteryzuje kolejnych
autorów koncentruj¹c siê przede wszystkim na koncepcjach zrodzonych w antycznych Atenach.
Tomasz R. Szymczyñski s³usznie zauwa¿a bowiem, i¿ wszelka próba dokonania syntezy dorob-
ku autorów niesie ze sob¹ potencjalne zagro¿enie pominiêcia niektórych teorii. W dalszej czêœci
rozdzia³u Autor charakteryzuje istotne dla prowadzonej narracji pojêcia mitu i logosu oraz uka-
zuje ich wzajemn¹ relacjê. Wa¿nym elementem opisywanej czêœci publikacji jest dokonana cha-
rakterystyka pojêcia politei zarówno u Platona, jak i u Arystotelesa.

Po dokonaniu charakterystyki dorobku filozofów antycznej Grecji, Tomasz R. Szymczyñski
analizuje myœl republikañsk¹. Nale¿y zgodziæ siê z Autorem, i¿ niemo¿liwym jest omówienie jej
idei bez odwo³ania siê do greckiej spuœcizny. Autor recenzowanej publikacji opisuje nastêpnie
genezê oraz znaczenie demokracji przedstawicielskiej, która rozwinê³a siê w XIX wieku.
Wspó³czesne teorie demokracji stanowi¹ temat trzeciego, sk³adaj¹cego siê z dziewiêciu czêœci,
rozdzia³u. Autor scharakteryzowa³ w nim przejœcie z klasycznych teorii demokracji do koncep-
cji wspó³czesnych. Jako moment prze³omowy owej zmiany Tomasz R. Szymczyñski wybra³
moment œmieci Fryderyka Nietzschego w 1900 roku. Autor zaznaczy³ dalej, i¿ owa wspó³czes-
noœæ charakteryzowaæ bêdzie siê nowym zjawiskiem, jakim by³o pojawienie siê spo³eczeñstwa
oraz kultury masowej. W dalszej czêœci rozdzia³u omówione zosta³y g³ówne myœli takich auto-
rów, jak Max Weber, Joseph A. Schumpeter, Robert A. Dahl, Giovanni Sartori oraz Pierre
Bourdieu. Zastosowanie tak szerokiego spektrum umo¿liwi³o Autorowi poznanie rozmaitych
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narzêdzi badawczych, które nastêpnie umo¿liwi³y mu zrealizowanie celów pracy. Istotne miejsce
w omawianej czêœci poœwiêci³ Autor równie¿ roli jêzyka oraz jego trzem cechom: linearnoœci,
dychotomicznoœci i substancjalnoœci. Rozdzia³ czwarty poœwiêcony zosta³ relacji wspó³czes-
nych teorii integracji europejskiej z demokracj¹. W szeœciu kolejnych czêœciach Autor dokonuje
charakterystyki klasycznych teorii integracji europejskiej, rozwi¹zañ zaproponowanych przez
Jeana Monneta oraz teorii wspó³czesnych. Tomasz R. Szymczyñski s³usznie kontestuje, i¿
wszelkie próby dokonania zjednoczenia Europy posiadaj¹ bogat¹ tradycjê historyczn¹, w której
nieraz próby ujêcia teoretycznego integracji s³u¿y³y partykularnym interesom danych pañstw.
Autor monografii szczegó³owo omawia nastêpnie poszczególne podejœcia teoretyczne. Wa¿-
nym elementem jest osadzenie ich w perspektywie historycznej, wskazuj¹c równoczeœnie na ich
Ÿród³a. Tomasz R. Szymczyñski zauwa¿a tak¿e, i¿ zagadnienie demokracji nie by³o g³ównym
przedmiotem zainteresowania twórców klasycznej teorii integracji europejskiej. Tematem pi¹te-
go rozdzia³u uczyni³ Autor kwestiê deficytu demokracji w Unii Europejskiej w perspektywie
prawnej i to¿samoœciowej. Wzajemne oddzia³ywanie prawa i to¿samoœci posiada istotny zdaniem
Tomasza R. Szymczyñskiego wp³yw na problem deficytu demokratycznego. Autor publikacji
przyj¹³ w omawianym rozdziale optykê Dimitrisa Chryssochoou porz¹dkuj¹c¹ problematykê
deficytu demokratycznego z uwzglêdnieniem odmiennych punktów widzenia, tj. prawa oraz
przestrzeni spo³eczno-psychologicznej. W dalszej czêœci rozdzia³u Autor skoncentrowa³ siê na
Ÿród³ach prawa Unii Europejskiej jako instytucjonalno-prawnych czynnikach wp³ywaj¹cych na
deficyt demokratyczny. Nastêpnie Autor ukaza³ i omówi³ perspektywê spo³eczno-psycholo-
giczn¹ koncentruj¹c siê na zjawisku oddalania obywateli Unii od europejskiego procesu integra-
cji. Autor w wyczerpuj¹cy sposób scharakteryzowa³ obie perspektywy oraz odniós³ je, w dalszej
czêœci rozdzia³u, do problematyki dylematu miêdzy rozszerzeniowym i pog³êbieniowym wy-
miarem procesu integracji europejskiej. Ostatni, szósty rozdzia³ stanowi analizê zjawiska defi-
cytu demokratycznego w Unii Europejskiej z perspektywy hermeneutycznej. Autor s³usznie
zaznaczy³, i¿ badanie tak z³o¿onego podmiotu wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych
generuje szereg problemów i wyzwañ. Sprowadzaj¹ siê one do podstawowego dylematu przyjê-
cia perspektywy ca³oœciowej b¹dŸ fragmentarycznej. Autor ukazuje nastêpnie zalety przyjêcia
metody hermeneutycznej, która w przeciwieñstwie do analitycznej umo¿liwia zastosowanie
wielowymiarowej perspektywy. Tomasz R. Szymczyñski charakteryzuje w dalszej czêœci roz-
dzia³u g³ówne dylematy dyskusji dotycz¹cej deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej.
Wa¿ne miejsce w przyjêtych przez Autora rozwa¿aniach stanowi relacja miêdzy filozofi¹ nauki
a socjologi¹ wiedzy oraz rola komunikacji w procesie legitymizacji w³adzy. Ostatni¹ czêœci¹ re-
cenzowanej publikacji jest podsumowanie. Autor odpowiedzia³ w nim na pytania badawcze po-
stawione we wstêpie pracy oraz zwróci³ uwagê na obszary szczególnie istotne w kontekœcie
dalszych procesów integracyjnych. Stanowiæ mog¹ one temat prac kolejnych badaczy podej-
muj¹cych w swych rozwa¿aniach problematykê deficytu demokratycznego w Unii Europej-
skiej. Publikacja Tomasza R. Szymczyñskiego stanowi bardzo istotny wk³ad w tocz¹c¹ siê
dyskusjê nad problematyk¹ deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, która w polskiej li-
teraturze jest praktycznie nieobecna. Wnikliwoœæ analizy przeprowadzonej przez Autora, znajo-
moœæ przeogromnej literatury oraz wynikaj¹ca z jej lektury refleksja powoduj¹, i¿ omawiana
publikacja jest z ca³¹ pewnoœci¹ godn¹ polecenia.

RAFA£ KAMPROWSKI
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Jaros³aw Sozañski, Prawa cz³owieka w Unii Europejskiej (po Traktacie

Lizboñskim), Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa–Poznañ
2011, ss. 270.

Prawa cz³owieka, a zatem tak¿e ich ochrona, stanowi¹ wa¿ny problem wspó³czesnej rzeczy-
wistoœci. Niezbêdne s¹ dzia³ania pañstw nie tylko w ramach ich ustawodawstwa wewnêtrznego,
lecz tak¿e regulacje miêdzynarodowe. Dokumenty takie powsta³y do tej pory miêdzy innymi
w ramach Rady Europy czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak¿e pañstwa cz³onkowskie
Unii Europejskiej dostrzeg³y koniecznoœæ podejmowania dzia³añ na rzecz ochrony praw cz³o-
wieka, szczególnie po wejœciu w ¿ycie 1 grudnia 2009 roku Traktatu Lizboñskiego. Tematykê tê
przybli¿a publikacja Jaros³awa Sozañskiego zatytu³owana Prawa cz³owieka w Unii Europejskiej

(po Traktacie Lizboñskim) wydana nak³adem Polskiego Wydawnictwa Prawniczego.
Tytu³ w pe³ni odzwierciedla zawartoœæ publikacji. Ka¿dy z rozdzia³ów prezentuje odrêbne

kwestie stanowi¹ce ³¹cznie spójn¹ ca³oœæ. Poruszaj¹ one najwa¿niejsze kwestie zwi¹zane
z ochron¹ praw cz³owieka. Ksi¹¿ka podzielona jest na jedenaœcie rozdzia³ów poprzedzonych
wstêpem, w którym Autor prezentuje poruszane w pozycji zagadnienia.

Po ostatnim z rozdzia³ów zamieszczona zosta³a czêœæ zatytu³owana Konkluzje. Pozycjê
wzbogacono aneksem, w którym znajduje siê treœæ Karty Praw Podstawowych oraz opracowane
do niej Wyjaœnienia.

Autor poddaje analizie problematykê ochrony praw cz³owieka, rozpoczynaj¹c od przeanali-
zowania praw cz³owieka w kontekœcie obowi¹zuj¹cych traktatów (Nowe ujêcie praw cz³owieka

w Traktacie Lizboñskim). W rozdziale drugim, Prawa cz³owieka i ich rozwój – podstawowe pojê-

cia, Autor podj¹³ siê zdefiniowania szeregu terminów dotycz¹cych praw cz³owieka. Odrêbne
rozdzia³y Autor przeznaczy³ na omówienie zasady niedyskryminacji (Zasada niedyskryminacji

w prawie wspólnotowym i unijnym) oraz ochronie praw mniejszoœci (Ochrona praw mniejszoœ-

ci). Nie pomin¹³ w swoich rozwa¿aniach Karty Praw Podstawowych stanowi¹cej najwa¿niejszy
dokument dotycz¹cy ochrony praw cz³owieka wypracowany w ramach Unii Europejskiej, której
poœwiêci³ jeden z rozdzia³ów. Znalaz³y siê równie¿ artyku³y poœwiêcone strukturom Unii Euro-
pejskiej oraz programom istotnym dla badanego zagadnienia (Struktury unijne a ochrona praw

cz³owieka). W rozdziale pt. Europejska konwencja praw cz³owieka i inne standardy miêdzynaro-

dowe w acquis pod rozwa¿ania Autor podda³ relacje pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Europejsk¹
Konwencj¹ Praw Cz³owieka. Zwróci³ uwagê tak¿e na inne konwencje dotykaj¹ce tej materii
oraz na Europejsk¹ Kartê Spo³eczn¹. Autor nie pomin¹³ w ksi¹¿ce ochrony praw cz³owieka
zarówno na drodze s¹dowej, jak i pozas¹dowej. O zagadnieniu tym traktuje rozdzia³ dziesi¹ty.
Ostatni z rozdzia³ów, Ochrona praw cz³owieka w cyberprzestrzeni a Unia, poœwiêcony zosta³
zjawisku cyberprzemocy.

Publikacja z ca³¹ pewnoœci¹ jest istotna ze wzglêdu na aktualnoœæ i znaczenie badanego za-
gadnienia. Blisko trzystustronicowa pozycja w kompleksowy i wyczerpuj¹cy sposób ujmuje
analizowan¹ tematykê. Ksi¹¿ka w sposób ciekawy i przystêpny omawia niezwykle wa¿ny ele-
ment rzeczywistoœci, jaki stanowi¹ prawa cz³owieka. Struktura pracy pozwala czytelnikowi
w ³atwy sposób odnaleŸæ najistotniejsze informacje. Autor wielokrotnie tak¿e w przypisach
t³umaczy poszczególne zagadnienia.

Autor skorzysta³ z licznych publikacji krajowych oraz zagranicznych, odwo³uj¹c siê tak¿e
do najwa¿niejszych dokumentów dotycz¹cych praw cz³owieka. Czêœæ materia³ów dostêpnych
jest za poœrednictwem Internetu.

ANNA WESO£OWSKA
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Paulina Olechowska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej na ³amach

prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2012, ss. 284.

Tematyka zwi¹zana z akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej doczeka³a siê bardzo wielu publi-
kacji autorstwa badaczy reprezentuj¹cych czêsto odmienne dyscypliny naukowe. Fakt ten od-
zwierciedla wielowymiarowoœæ zagadnienia, które sta³o siê równie¿ przedmiotem recenzowanej
rozprawy. Autorka w mnogoœci publikacji podkreœlaj¹cych ekonomiczne, prawno-miêdzynaro-
dowe, polityczne oraz spo³eczne konsekwencje akcesji Polski do Unii Europejskiej odnalaz³a,
ca³y czas, niewystarczaj¹co omówione pole badawcze, skupiaj¹ce, niczym w soczewce, wy¿ej
wymienione aspekty. Recenzowana publikacja sk³ada siê z szeœciu rozdzia³ów, wstêpu, zakoñ-
czenia, bibliografii oraz streszczenia. Niepodwa¿alnym atutem ksi¹¿ki jest bogate wykorzysta-
nie rozmaitych za³¹czników: map, tabel oraz wykresów, które zosta³y zebrane w ostatniej czêœci
monografii.

W omawianej pracy wyró¿niæ mo¿na dwie czêœci. Pierwsza, s³u¿¹ca czytelnikowi jako
wprowadzenie do podjêtej problematyki, koncentruje siê na pierwszych dwóch rozdzia³ach. Po-
zosta³e cztery rozdzia³y stanowi¹ natomiast wyniki przeprowadzonych przez Autorkê badañ.
Autorka ju¿ we Wstêpie zaznacza, i¿ „bez zaanga¿owania mediów trudno by³oby obywatelom
pañstw nale¿¹cych do Unii Europejskiej wprowadziæ w ¿ycie podstawowe reformy”. Szcze-
gólna rola w tym procesie przypad³a codziennej prasie ogólnoinformacyjnej. W dalszej czêœci
Wstêpu Autorka przedstawia zakres geograficzny, chronologiczny oraz merytoryczny pracy. Po
zapoznaniu czytelnika z przyjêtymi kryteriami i przedmiotem badañ przedstawiona i omówiona
zosta³a literatura przedmiotu, co stanowi cenn¹ wskazówkê dla badaczy podejmuj¹cych
w swych rozwa¿aniach podobn¹ tematykê oraz podkreœla bardzo dobr¹ znajomoœæ omawianego
zagadnienia.

W rozdziale pierwszym omówiona zosta³a rola strategii informacyjnej w kwestii akcesji Pol-
ski do Unii Europejskiej. W d³ugiej drodze Polski do Unii Europejskiej, szczególne miejsce
przypad³o Narodowej Strategii Integracji. Dokument ten zosta³ wypracowany jako rezultat ne-
gocjacji œrodowisk naukowych, organizacji pozarz¹dowych oraz ministerstw i urzêdów admini-
stracji centralnej. Zosta³ on przyjêty 28 stycznia 1997 roku i stanowi³ swoisty drogowskaz
akcentuj¹cy konieczne dalsze przedsiêwziêcia, które Polska winna spe³niæ by do³¹czyæ do rodzi-
ny pañstw Unii Europejskiej. Autorka zauwa¿a, i¿ prowadzone od 1991 roku dzia³ania informa-
cyjne mia³y jednak zasiêg ograniczony, a swoisty prze³om nast¹pi³ w 1997 roku, kiedy powo³ane
zosta³o Centrum Informacji Europejskiej. W dalszej czêœci rozdzia³u Autorka omawia g³ówne
cele rz¹dowej kampanii informacyjnej, której istotnym elementem by³ Program Informowania
Spo³eczeñstwa. Paulina Olechowska zauwa¿a, i¿ za³o¿enia programu odbiega³y od sposobu
jego realizacji. Niekonsekwencja ta wynika³a jej zdaniem z braku wystarczaj¹cej koordynacji ze
strony rz¹du oraz szerokiego ukierunkowania informacji do wszystkich œrodowisk, w tym rów-
nie¿ niezainteresowanych pog³êbieniem swego stanu wiedzy, eurosceptyków oraz osób niezde-
cydowanych. W drugiej czêœci rozdzia³u Autorka przedstawi³a za³o¿enia i realizacjê kampanii
przed- i poreferendalnej. Kampania przed-referendalna stanowi³a istotn¹ czêœæ w procesie
przedstawiania Polakom rzetelnych informacji na temat szans wynikaj¹cych z cz³onkostwa
i tym samym zmobilizowania ich do udzia³u w referendum. Przeprowadzona w dwóch ods³o-
nach kampania, zdaniem Autorki, nie mia³a jednorodnego charakteru, poniewa¿ ró¿ne oœrodki
decyzyjne prowadzi³y w³asne akcje. Odmienn¹ strategiê przyjêto po referendum europejskim,
co przejawia³o siê okreœleniem trzech grup odbiorców i, jak zauwa¿a Autorka, odmiennej formy
przekazu uzale¿nionej od danego profilu grupy. Bardzo wa¿n¹ zdaje siê byæ kontestacja poczy-
niona przez P. Olechowsk¹, i¿ omówiona kampania informacyjna by³a jednym z wa¿niejszych
przedsiêwziêæ politycznych po 1989 roku, w którym porozumia³y siê ró¿ne partie. Stanowi³o to
jej zdaniem pierwszy sygna³ o stopniowym zacieraniu siê ró¿nic ideowo-historycznych skut-
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kuj¹cych podzia³em na postkomunê i postsolidarnoœæ, który jednak nadal obecny jest w szeroko
rozumianym dyskursie politycznym.

Rozdzia³ drugi koncentruje siê na charakterystyce prasy regionalnej w polskim systemie me-
dialnym oraz omawia metodologiê badañ podjêtych przez Autorkê. Rozdzia³ ten systematyzuje
konieczn¹ dla dalszej lektury wiedzê poprzez ukazanie rozmaitych definicji oraz typologii prasy
regionalnej. Autorka przedstawia nastêpnie charakterystykê dzienników regionalnych, które
sta³y siê dla niej materia³em Ÿród³owym recenzowanej publikacji. W rozdziale omówiono tak¿e
przemiany, które nast¹pi³y w Polsce po 1989 roku, a które wynika³y z likwidacji Robotniczej
Spó³dzielni Wydawniczej „Prasa – Ksi¹¿ka – Ruch”. W omawianej czêœci rozprawy, Autorka
zaprezentowa³a równie¿ piêæ hipotez badawczych oraz szczegó³owo przedstawi³a klucz katego-
ryzacyjny.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej w prasie regionalnej województwa zachodniopomor-
skiego stanowi temat trzeciego rozdzia³u publikacji. Autorka scharakteryzowa³a w nim aktyw-
noœæ ugrupowañ politycznych, których pos³owie czêsto wypowiadali siê na ³amach prasy
zachodniopomorskiej. Paulina Olechowska zauwa¿a, i¿ pewien prze³om w prowadzeniu polity-
ki informacyjnej oraz jej percepcja poœród mediów nast¹pi³ w styczniu 2003, kiedy nast¹pi³a
zmiana na stanowisku ministra do spraw informacji europejskiej. Autorka kontestuje dalej, i¿
o sukcesie prowadzonej kampanii zadecydowa³o tak¿e zaanga¿owanie siê Prezydenta RP, Alek-
sandra Kwaœniewskiego wraz z ma³¿onk¹. W dalszej czêœci rozdzia³u Autorka prezentuje opiniê
lokalnych dziennikarzy i czytelników po przeprowadzonym 7 i 8 czerwca 2003 roku referendum
europejskim. Stwierdza ona, i¿ okres poreferendalny cechowa³ siê niemal ca³kowitym zanikiem
zagadnieñ unijnych w analizowanej prasie. Coraz wiêcej tekstów traktowa³o o tematach lekkich,
nie brakowa³o tak¿e tekstów publicystycznych i komentarzy. Istotne miejsce w rozdziale poœwiê-
cone zosta³o tak¿e stosunkom polsko-niemieckim, które sta³y siê elementem dyskusji dotycz¹cej
akcesji Polski do Unii Europejskiej. Autorka ukaza³a specyficzny charakter wspó³pracy miêdzy-
regionalnej ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³pracy transgranicznej. Wartym zaznaczenia
jest stwierdzenie, i¿ Niemcy przedstawiane by³y w prasie zachodniopomorskiej jako zwolennik
i adwokat interesów Polski w Unii Europejskiej. G³ównymi autorami tekstów prasowych byli
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, kó³ gospodarczych i, co wa¿ne, tak¿e mieszkañcy
województwa. Oczywistym jest, i¿ po obu stronach pojawia³y siê w¹tpliwoœci oraz lêki, które
Autorka równie¿ scharakteryzowa³a. Rozdzia³ czwarty poœwiêcony zosta³ odzwierciedleniu
drogi Polski do Unii Europejskiej na ³amach dzienników regionalnych województwa lubuskie-
go. Publikowane materia³y korespondowa³y z kolejnymi wa¿nymi wydarzeniami, jak zamkniê-
cie negocjacji akcesyjnych, podpisanie traktatu akcesyjnego czy przeprowadzenie referendum
akcesyjnego. Ka¿dy z nich zosta³ rzetelnie omówiony przez Autorkê publikacji a umieszczone
wykresy i tabele znacznie u³atwi³y lekturê pracy. Szczególne miejsce w tekstach zamieszczo-
nych na ³amach gazet lubuskich zajê³a kwestia postrzegania Niemiec jako adwokata polskich sta-
rañ o cz³onkostwo w Unii Europejskiej. W dalszej czêœci Autorka omawia historyczny rozwój
porozumieñ Polaków z Niemcami. Przeprowadzaj¹c wnikliw¹ analizê, Autorka stwierdza, i¿
„celem tekstów prasowych, poœwiêconych polsko-niemieckiej tematyce, by³o przedstawienie
lubuskim czytelnikom korzyœci p³yn¹cych z pog³êbiania s¹siedzkich stosunków z Niemcami”.
Interesuj¹cym zabiegiem w dalszej czêœci rozdzia³u jest zestawienie przez Autorkê argumentów
przeciwników i zwolenników wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, wœród których znajdowali
siê przede wszystkim pracownicy sektora gospodarki czy lokalni politycy. Równie¿ politycy
z tzw. „pierwszych stron gazet” brali udzia³ w licznych festynach promuj¹cych akcesjê Polski
do Unii.

Tematem pi¹tego rozdzia³u Autorka uczyni³a obraz starañ Polski o cz³onkostwo w Unii Eu-
ropejskiej w dziennikach dolnoœl¹skich. Pod wieloma wzglêdami struktura rozdzia³u przypomi-
na model zastosowany w czwartym rozdziale. Autorka równie¿ omawia charakter relacji
polsko-niemieckich oraz ukazuje opinie dolnoœl¹skich Autorów na temat Unii Europejskiej,
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którzy na bie¿¹co krytykowali potkniêcia rz¹du w dzia³aniach promocyjnych. Autorka podkre-
œla, i¿ pewn¹ cech¹ charakterystyczn¹ tekstów dzienników dolnoœl¹skich by³o czêste zwracanie
siê o opiniê do znanych polityków. Wydarzeniem najczêœciej komentowanym by³o jednak refe-
rendum europejskie, zjawisko to Autorka opisuje szczegó³owo w dalszej czêœci rozdzia³u. Oce-
nie poddane zosta³y tak¿e opinie lokalnych liderów, zarówno reprezentuj¹cych œrodowisko
naukowe, sferê polityki czy religii. Tocz¹ca siê kampania informacyjna sta³a siê swoistym poli-
gonem, na którym zderza³y siê racje zarówno entuzjastów, jak i przeciwników akcesji. Podobnie
jak w poprzednim rozdziale istotne miejsce Autorka poœwiêci³a kwestii stosunków polsko-nie-
mieckich. W przeciwieñstwie do tekstów zamieszczonych w prasie lubuskiej i zachodniopomor-
skiej, materia³y prasowe dzienników dolnoœl¹skich problematyce polsko-niemieckiej poœwiêci³y
najmniej miejsca.

Ostatni, szósty rozdzia³ stanowi zebranie i podsumowanie badañ przeprowadzonych przez
Autorkê. Paulina Olechowska zestawi³a trzynaœcie dzienników, które by³y przedmiotem jej ba-
dañ celem przeprowadzenia analizy porównawczej. W rezultacie czytelnik otrzyma³ bardzo in-
teresuj¹cy materia³, z którego wynika miêdzy innymi, i¿ najwiêcej tekstów poœwiêconych Unii
Europejskiej ukaza³o siê w województwie Zachodniopomorskim oraz, i¿ podsycanie euroentu-
zjazmu przed referendum skutkowa³o wzrostem sceptycyzmu wobec przyst¹pienia Polski do
Unii. Analizie porównawczej poddane zosta³y tak¿e wypowiedzi liderów opinii publicznej, jak
i materia³y traktuj¹ce o wzajemnych relacjach Polski i Niemiec. Publikacja Pauliny Olechow-
skiej stanowi bardzo istotny wk³ad w studia nad problematyk¹ akcesji Polski do Unii Europej-
skiej. Walorem pracy jest równie¿ jej przystêpny jêzyk, dziêki któremu równie¿ czytelnik
zaczynaj¹cy sw¹ intelektualn¹ przygodê z tematyk¹ integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ nie po-
czuje siê zawiedziony.

RAFA£ KAMPROWSKI

Marek Rewizorski, Beata Przybylska-Maszner, System Instytucjo-

nalny Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony. Aspekty polityczne

i prawne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, ss. 482.

Najnowsza ksi¹¿ka badaczy legitymuj¹cych siê ju¿ sporym dorobkiem piœmienniczym zo-
sta³a poœwiêcona systemowi instytucjonalnemu UE po wejœciu w ¿ycie Traktatu z Lizbony. Jest
to interesuj¹ce, nowatorskie i oryginalne ujêcie tak wa¿nych zagadnieñ, dodatkowo nasycone
du¿ym ³adunkiem treœci teoretycznych. Przyjêta optyka badawcza ustawia badan¹ problematykê
pod nieco innym k¹tem, dot¹d nieeksplorowanym naukowo, przez co ksi¹¿ka zyskuje na atrak-
cyjnoœci. Przyjête hipotezy badawcze i cele za³o¿one w pracy pozwalaj¹ lepiej udzieliæ odpo-
wiedzi chocia¿by na pytania o znaczenie przeobra¿eñ, które zasz³y w strukturze instytucjonalnej
UE, czy o instytucje maj¹ce najwiêkszy wp³yw na kreowanie polityki Unii ze wzglêdu na kom-
petencje prawodawcze oraz inicjatywê ustawodawcz¹.

Rozpoczynaj¹c poszukiwania badawcze, autorzy przeprowadzili szeroko zakrojon¹ kweren-
dê i zgromadzili wiele materia³ów Ÿród³owych, ksi¹¿ek, artyku³ów, dokumentów unijnych
zarówno w j. polskim, jak i obcym, stanowi¹cych reprezentatywn¹ literaturê dla podjêtego przez
autorów przedmiotu badañ.

Ksi¹¿ka jest obszerna, ale ze wzglêdu na precyzjê s³owa i zwiêz³oœæ wypowiedzi nie sprawia
trudnoœci w lekturze. Autorzy posiadaj¹ dobrze ugruntowan¹ wiedzê w zakresie opisywanych
zagadnieñ, a ich opinie i komentarze s¹ klarowne i spójne.
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Recenzowana publikacja, sk³ada siê z oœmiu dobrze zró¿nicowanych rozdzia³ów, nie licz¹c
Wprowadzenia, Zakoñczenia, Bibliografii, Spisu tabel i rysunków, Za³¹czników, wykazu najwa¿-
niejszych skrótów i streszczenia w jêzyku angielskim.

W bardzo dobrze napisanym Wprowadzeniu autorzy dokonali prezentacji problemu ba-
dawczego i obszarów badawczych. Scharakteryzowali wykorzystane metody i techniki badaw-
cze, wykorzystane przy pisaniu ksi¹¿ki.

Rozdzia³ pierwszy, wprowadzaj¹cy autorstwa Marka Rewizorskiego, poœwiêcony zosta³
systemowi instytucjonalnemu UE. Unia Europejska dzia³a poprzez swoje instytucje i organy,
które mieszcz¹ siê zasadniczo w trzech miastach: Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu. Kolejne
rozdzia³y zarówno autorstwa Beaty Przybylskiej-Maszner, jak i Marka Rewizorskiego poœwiê-
cone zosta³y poszczególnym instytucjom, gdzie szczególnie wyeksponowane zosta³y Rada Unii
Europejskiej, Parlament Europejski, Rada Europejska, Komisja Europejska, Trybuna³ Sprawie-
dliwoœci Unii Europejskiej, Trybuna³ Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny. Dzia³aj¹c
wed³ug pewnego schematu, autorzy omawiaj¹c poszczególne instytucje UE, nakreœlili genezê
i ewolucjê omawianych instytucji, ich podstawy funkcjonowania, sk³ad, strukturê organizacyjn¹
kompetencje czy funkcje. Warto podkreœliæ, i¿ system instytucjonalny Unii nie opiera siê na kla-
sycznym, monteskiuszowskim trójpodziale w³adzy. Wystêpuj¹ okreœlone zasady, które w zna-
cz¹cym stopniu wp³ywaj¹ na dzia³anie unijnych instytucji, a s¹ to przede wszystkim; zasada
równowagi instytucjonalnej, zasada lojalnoœci miêdzyinstytucjonalnej, czy te¿ zasada autono-
mii instytucjonalnej. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, i¿ ¿adna z instytucji, nie mo¿e posiadaæ wy³¹cz-
nych kompetencji wykonawczych czy prawodawczych o czym mówi pierwsza z wymienionych
zasad. Kolejno równowaga instytucjonalna ma tak¿e zapobiegaæ ingerowaniu jednej instytucji
w dzia³ania lub kompetencje drugiej. Zasada lojalnoœci zobowi¹zuje instytucje do wspó³pracy,
zw³aszcza przy ustanawianiu, a tak¿e wykonywaniu prawa unijnego. Natomiast autonomia in-
stytucjonalna ma oznaczaæ przede wszystkim prawo do samookreœlenia struktury funkcjonowa-
nia oraz zasad dzia³ania.

Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e najwiêcej miejsca w pracy poœwiêcono instytucjom najwa¿niej-
szym takim jak Rada UE, Parlament Europejski oraz Komisja Europejska. Zarówno Rada UE,
jak i Parlament maj¹ najwiêkszy wp³yw na kreowanie polityki Unii ze wzglêdu na kompetencje
prawodawcze, które posiadaj¹. W przypadku Komisji, jest ona szczególnie wa¿na, gdy¿ posiada
inicjatywê ustawodawcz¹. Warto nadmieniæ, i¿ istotn¹ rolê odgrywa tak¿e Rada Europejska,
która zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, nadaje impulsy niezbêdne do jej rozwoju i okreœ-
la ogólne kierunki i priorytety polityczne. Autorzy w sposób wyczerpuj¹cy dokonali analizy
poszczególnych zagadnieñ. W pe³ni zgadzam siê z wywodami autorów zawartymi w Zakoñcze-

niu, a zw³aszcza ze stwierdzeniem, i¿ „…aparat instytucjonalny rozrasta siê w sposób wykra-
czaj¹cy poza przyjmowane spo³ecznie ramy. Jedynym ograniczeniem jest bud¿et UE. Tworz¹c
w³asne regu³y i zasady, instytucje zatracaj¹ wiêŸ z podmiotami, które je bezpoœrednio lub po-
œrednio legitymizuj¹ w systemie. Ka¿de z centrów to zbiurokratyzowany mini-uk³ad. Eurokra-
cja staje siê z³udn¹ si³¹ Unii…”.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e recenzowana ksi¹¿ka jest wartoœciow¹, i co wiêcej, aktualn¹ prac¹
poœwiêcon¹ zmianom instytucjonalnym w Unii Europejskiej po zmianach, które wprowadzi³
Traktat z Lizbony. Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e ta publikacja spotka siê z pozytywnym odbiorem
wœród czytelników.

MALWINA KSIÊ¯NIAKIEWICZ

440 Oceny i omówienia RIE 7’13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


