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Andrzej Trojanowski
Wyniki wybranych kontroli NajwyŜszej izby Kontroli w zakresie wykorzystania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
The selected inspection results of the Supreme Chamber of Control in the
area of utility the European Regional Development Funds
Artykuł prezentuje jedną z trzech kontroli NajwyŜszej Izby Kontroli, dotyczących wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okresu programowania 2004-2006. Autor omawia kontrole dotyczące realizacji projektów współfinansowanych funduszy strukturalnych w
ramach kontraktów wojewódzkich, Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A
oraz wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej na samorządowe budownictwo drogowe. Autor przedstawia równieŜ zalecenia wynikające z kontroli, które powinny przyczynić się do sprawniejszego zarządzania
środkami funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013.
The article presents one of the checks of the Supreme Chamber of Control
on European Regional Development Fund resources absorption in 20042006. The author discuss inspections of implementation the projects cofunded from structural funds as a voivodship contracts, Community Initiative Interreg III and absorption EU support funds for community home road
building. Author also presents some directions that should improve efficiency of structural funds management in 2007-2013.
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ElŜbieta ŚnieŜek-Strój
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Rzeczywistość czy fikcja?
Civil society in Poland. Reality or fiction?
Artykuł stanowi próbę oceny stanu trzeciego sektora w okresie po transformacji ustrojowej w Polsce. Autorka opisuje zmiany zachodzące w organizacjach społecznych i ich znaczenie dla rozwoju współczesnej demokracji oraz
społeczeństwa obywatelskiego. W opinii autorki mimo, iŜ Polska nadal nie
osiągnęła dojrzałości obywatelskiej, integracja z Unią Europejską istotnie
wpłynęła na wzrost pozycji trzeciego sektora. Europejska kultura i tradycja
prawna traktuje trzeci sektor jak jako naturalny i niezbędny komponent
demokracji. Stała konsolidacja trzeciego sektora w Polsce pozytywnie
wpływa na wymianę doświadczeń między organizacjami państw członkowskich, co z kolei implikuje lepszą współpracę, komunikację i rozwój. Proces
ten, jak podkreśla autorka zachodzi powoli, poniewaŜ Polacy nienauczeni
współodpowiedzialności na najniŜszym szczeblu ludzkich więzi nadal nie
potrafią przyjąć współodpowiedzialności za europejską wspólnotę.
The article is an attempt of evaluation the Third Sector in Poland after government transformation The author describes changes that took place in
social organizations and its importance for contemporary democracy and
civil society. In author's opinion, despite Poland still doesn't achieve civil
mature, integration with the European Union influenced the increase of
meaning the Third Sector. Permanent consolidation of the Third Sector in
Poland has a positive impact on exchange between member states, that
assure better cooperation, communication and development. This process
unfolds slowly because Polish people are not use to be co-responsible on the
lowest level of human bonds and they still can not take the responsibility for
European community.
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Ewa Nowak
Próby regulacji lobbingu w instytucjach Unii Europejskiej. Zarys problematyki
Lobbing regulation endeavor in European Union institutions. Topic boundary
Przedstawiając w zarysie, zastosowane w Parlamencie Europejskim oraz
Komisji Europejskiej, regulacje dotyczące lobbingu autorka włącza się w
dyskusję o kontrolę działalności grup interesu w systemie demokratycznym,
konieczność określenia granic moŜliwości udziału środowisk lobbingowych
w procesach decyzyjnych i wprowadzenie jasnego, zrozumiałego dla kaŜdego obywatela, trybu powoływania organów i podziału władzy.
The introduction of lobbing regulations implemented in the European Parliament and the European Commission let the author to take part in discussion about the control of interest groups in democratic system. The author
also focus on necessity of the boundary determination in the decision processes participation for lobbing groups and consolidation the mechanism of
admission to the authority body that is clear for citizens.
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Grzegorz Szymczyk
Narodowe i europejskie spojrzenie na bezpieczeństwo starego kontynentu
National and European view on the Old Continent security
Upadek systemów socjalistycznych w państwach Europy Środkowej i
Wschodniej, jak równieŜ samego Związku Radzieckiego, stanowiły dla
państw europejskich ogromne wyzwanie i doprowadziły do powstania na
kontynencie nowej jakościowo strategii bezpieczeństwa pod nazwą: Europejska ToŜsamość Bezpieczeństwa i Obrony. Artykuł analizuje ponadnarodową koncepcję dotyczącą polityki bezpieczeństwa oraz stanowiska wybranych państw (Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych) w tej kwestii.
The collapse of the socialist systems in the Middle and Eastern countries of
Europe and the Union of Soviet Socialist Republics constitute the big challenge for European countries and bring them to create the new quality of
security: European Security and Defense Identity. The article analyses super
national conception of the security policy and the position of selected countries (Great Britain, France, Germany, Russia, USA) about this issue.
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Aleksandra Witek
UE – kraje trzecie: analiza porównawcza powiązań Unii Europejskiej z jej
sąsiadami w oparciu o róŜne formy współpracy
The European Union – third countries: the comparative analysis of the
connections between EU and neighboring countries in the area of various
cooperation forms
Artykuł prezentuje formy współpracy Unii Europejskiej z krajami trzecimi,
w tym: z krajami EFTA, z krajami kandydackimi (Chorwacja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Turcja) i uwaŜanymi za „potencjalnych
kandydatów” (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra oraz Serbia wraz
z Kosowem), z państwami sąsiednimi Unii Europejskiej objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa oraz z Rosją. Według autorki polityka zagraniczna
w kontekście relacji z europejskimi krajami trzecimi, oparta na umowach
stowarzyszeniowych, umoŜliwia Unii Europejskiej wzmocnienie własnej
pozycji w Europie oraz podejmowanie prób oddziaływania na sprawy wewnętrzne i politykę zagraniczną państw nie członkowskich.
The article presents forms of cooperation between European Union and third
countries, including: The European Free Trade Association countries, candidate countries (Croatia, Former Yugoslavian Republic of Macedonia, Turkey) and known as a “prospective candidates” (Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia with Kosovo), neighboring countries of
European Union involved in European Neighborhood Policy and Russia.
According to the author the foreign policy in the context of relations between European Union and European third countries based on association
agreements, allow EU empower its position and influence internal affairs
and foreign policy of non-member countries.

273

Magdalena Leniar
Członkostwo w Unii Europejskiej – szansa czy idee fixe ukraińskiej polityki?
European Union membership – opportunity or idee fixe for Ukrainian policy?
Artykuł koncentruje się na relacjach pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą.
Autorka podkreśla zmiany, które zaszły w polityce zagranicznej Ukrainy i
zaowocowały zakończeniem doby „wielowektorowości” na rzecz ukierunkowania na drogę pro-euroatlantycką. Obok stanowisk czołowych polityków
unijnych dotyczących przyszłości Ukrainy w artykule zamieszczono równieŜ
opinie na temat roli Polski w unijnych dąŜeniach Ukrainy.
The article concentrates on relations between European Union and Ukraine.
The author emphasis the changeover in Ukrainian foreign policy that result
the end of “multivector” era in aid of “pro-euroatlantic” direction. The author presents the submissions of European Union leading politicians about
the future of Ukraine and introduce opinions about the role of Poland in
European aspiration of Ukraine.
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Iwona Mieszkowska
Konflikty bałkańskie końca XX wieku. Sposoby ich rozwiązywania przez
społeczność międzynarodową
Balkan conflicts at the end of 20th century. The ways of solving by international society
W artykule przedstawiono przyczyny i proces rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii oraz jego skutki. Omówiono historyczne
podłoŜe wydarzeń związanych z rozpadem Jugosławii. Jak zauwaŜa autorka,
zaszłości historyczne na Bałkanach stanowiły poŜywkę dla ruchów odśrodkowych, nacjonalistycznych. Były zarówno elementem je inicjującym,
wzmacniającym jak równieŜ utrudniającym kompromis polityczny.
The article presents the causes, process and results of collapse the Socialist
Federal Republic of Yugoslavia. It also details the historical ground of these
lowdowns. The author notices that the historical events on the Balkans was
the base for nationalist, entryist movements. It was the obstacle to reach the
political compromise.
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Beata Stelmach
Współczesne formy cenzury medialnej w Unii Europejskiej
Contemporary media censorship forms in European Union
Media kształtują nie tylko indywidualne upodobania, ale takŜe wpływają na
podejmowane przez obywateli decyzje Ŝyciowe i polityczne. Jednak wspomniani obywatele, wg autorki, Ŝyjąc w wolnej Europie, rzadko są świadomi
istnienia zjawiska określanego jako cenzura medialna. W celu zwiększenia
tej świadomości w artykule przedstawiono róŜnorodne formy cenzury medialnej, jej obecności oraz wpływu na otoczenie. Zachęcając do podejmowania własnych decyzji, nie opierając się na kreowanej rzeczywistości ocenzurowanego świata, autorka podejmuje równieŜ próbę odpowiedzi na pytanie,
czy cenzura jest zjawiskiem negatywnym.
The mass media shapes not only individual tastes of people but also influence the lifestyle and political decision making. The author claims that those
people are not aware of media censorship existence. To extend media censorship awareness, in the article the author presents diversified types of this
concept, its presence and influence on environment. The author also encourage to make own, independent decisions, not to rely on censored reality and
is trying to answer the question if the censorship is a negative effect.
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Paulina Goś
Prasa europejska i wizerunek UE w niej przedstawiony na przykładzie prasy
brytyjskiej
The European press and the European Union image presented in it - British
press case
Wielka Brytania jest krajem o bogatym i zróŜnicowanym rynku mediów.
Prasa, radio i telewizja rozwijały się tam w sposób ciągły, ewoluując bez
przerw i zawirowań. Wg autorki prasę Wielkiej Brytanii moŜna nazwać
przedstawicielem prasy europejskiej. W artykule przedstawiono, zatem
rozwój prasy brytyjskiej począwszy od XVII w. Chronologię wydarzeń
uzupełnia omówienie wizerunku Unii Europejskiej prezentowanego na
łamach prestiŜowego dziennika „The Guardian”.
Great Britain is the country with the rich and diversified media market.
Radio, press and television was developing continuously, made progress
without breaks and maelstroms. The author calls Great Britain the representative of the European press. The article shows the development of the British press started from 17th century. The chronology of depict supplement the
image of the European Union presented in prestigious journal “The Guardian”.
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ElŜbieta Sędkowska
Badania opinii Polaków o Unii Europejskiej
Polish opinion research about European Union
Opinia Polaków o Unii Europejskiej stanowi jedną z najbardziej wnikliwie
analizowanych kwestii. W latach 2000-2006 CBOS oraz OBOP przeprowadziły około 200 sondaŜy dotyczących róŜnych aspektów związanych z procesem integracji i samą Wspólnotą. Artykuł prezentuje dorobek badawczy z
lat 2000-2006 w dwóch częściach, z przed i po akcesji.
Polish opinion about the European Union is one of the most investigated
issue. In 2000-2006 there were 200 opinion polls made by CBOS ( Public
Opinion Research Centre) and OBOP (The Centre of Public Opinion Research). The research was connected with the many aspects of integration
processes and directly with the European Union. The article presents research outcomes in 2000 -2006 in two parts, before and after accession.
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